
Møteinnkalling

Utvalg: Nordreisa driftsutvalg
Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset
Dato: 29.06.2010
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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Befaring:

Mælen gnr 13/2.

                                        Saksliste

Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr

PS 48/10 Referatsak
RS 60/10 Vedtak om uttak av jerv - Kåfjord og Nordreisa 

kommuner - Troms fylke
2009/3869

RS 61/10 Vedtak om uttak av jerv - Nordreisa og 
Kvænangen kommuner - Troms fylke

2009/3869

RS 62/10 Byggetillatelse  - Tillatelse ett trinn gbn.  
1942/27/10

2009/7631

RS 63/10 Byggetillatelse - tillatelse ett trinn gbn 
1942/52/33

2010/2663

RS 64/10 Byggetillatelse: Tillatelse ett trinn 2009/5904
RS 65/10 Byggetillatelse - Tillatelse ett trinn  gbn. 

1942/3/35
2010/1840

RS 66/10 Rammetillatelse ambulansestasjon Storslett gbn. 
1942/13/79

2010/2354

PS 49/10 Deling av gnr 1942/13/2 2009/9761

PS 50/10 Søknad om deling av tilleggsareal fra gnr 54/2,19 
til gnr 54/29

2009/8257

PS 51/10 Søknad om deling, eiendom 1942/49/23 2010/2004
PS 52/10 Deling, eiendom 1942/29/1 2009/4614

PS 53/10 Deling av gnr 29, brn 8 i Nordreisa til 
fritidsformål

2010/1776

PS 54/10 Deling, eiendom 1942/50/2,4 2009/7603
PS 55/10 Søknad om godkjenning av plan for nydyrking, 

eiendom 1942/66/1
2010/277

PS 56/10 Bygging av skogsbilveg Gnr 65/42 mfl 2010/1245

PS 57/10 Høring av forslag til forskrift om utsetting av 
utenlandske treslag

2010/2578

PS 58/10 Vegnavn for boligfelt Rovdas 3 2010/643
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Adresseliste

Deres ref.:

NORDREISA KOMMUNE
,DER'-iKi:EvY:-4ToRn-

IYOkNR.

LøPENR AHK.KDDE

DIREKTORATET FOR
NATURFORVALTNING

Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato:
2010/4752 ART-VI-MOK 20.04.2010
Arkivkode:
445.23

Vedtak om uttak av jerv - Kåfjord og Nordreisa kommuner - Troms
fylke

Med hjemmel i Lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold
(naturmangfoldloven)  §  18 første ledd b) og  § 77,  jf. forskrift 18. mars 2005 nr. 242 om
forvaltning av rovvilt (rovviltforskriften)  § 13, jf. §§  1 og 3, fatter direktoratet av eget tiltak
vedtak om uttak og avliving av årsunge(r) og mordyr av jerv fra et ynglehi i Kåfjord kommune
og et ynglehi i Nordreisa kommune i Troms fylke.

Uttaket gjennomføres for å forhindre skade på tamrein og sau, og er i tråd med føringer i
regional forvaltningsplan.

Bakgrunn
Stortinget har fastsatt et nasjonalt mål om 39 årlige ynglinger av. jerv. De tre siste årene (2007-2009)
er det registrert henholdsvis 51, 51 og 53 ynglinger av jerv på landsbasis.

Etter naturrnangfoldloven er jerv fredet. Det er likevel mulig å felle jerv med hjemmel i
unntaksbestemmelsene i naturmangfoldloven, herunder 18 første ledd b), for blant annet å forhindre
skade på husdyr eller tamrein. Fylkesmannen i Troms utbetalte erstatning for 562 sauer som drept av
jerv i 2009. Det ble utbetalt erstatning for 554 rein som drept av jerv reindriftsåret 2008/2009.

De aktuelle lokalitetene er innenfor B-området i Troms fylke. Dvs, at det ikke er ønskelig med yngling
av jerv i dette området jf regional forvaltningsplan.

Direktoratets vurdering
Lovgrunnlaget:  
Det rettslige grunnlaget for avgjørelsen er Lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens
mangfold § 18 første ledd b) og § 77, jf. forskrift 18. mars 2005 nr. 242 om forvaltning av rovvilt
(rovviltforskriften) § 13, jf. §§ 1 og 3, hvor det fremgår:

Naturmangfoldloven 18 (annet uttak av vilt og lakse- innlandsfisk etter vurdering av myndighetene):
Kongen kan ved forskrjfl eller enkeltvedtak tillate uttak av vilt og lakse- innlandsfisk

Besøksadresse: Telefon: Videokonf: Internett: Saksbehandler:
Tungasletta 2 73 58 05 00 73 90 51 40  www.dirnat.no Morten Kjørstad
Postadresse: Telefaks: E-post: Telefon:
Postboks  5672  Sluppen  73 58 05 01  Postmottak@dirnat.no  73 80 54 70
N-7485  Trondheim
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b) for å avverge skade på avling, husdyr, tamrein, skog, fisk, vann eller annen eiendom,

Vedtak etter første ledd bokstav a til f kan bare treffes hvis uttaket ikke truer bestandens
overlevelse og formålet ikke kan nås på annen tilfredsstillende måte.
Myndigheten etter loven kan av eget tiltak iverksette uttak med formål som nevnt i første ledd
bokstav a til d og g, jf annet ledd. Uttaket regnes ikke som enkeltvedtak, og kan om nødvendig
skje på annens eiendom. Kongen kan gi ncermere forskrift om slikt uttak. (...)

Rovviltforskriften § 1 (Formål):
Formålet med denne forskrift er å sikre en bærekraftig forvaltning av gaupe, jerv, bjørn, ulv
og kongeørn. Innenfor en slik ramme skal forvaltningen også ivareta hensyn til
næringsutøvelse og andre samfunnsinteresser. Forvaltningen skal være differensiert slik at
hensynet til ulike interesser vektlegges forskjellig i ulike områder og for de ulike rovviltarter.
Forskriften skal sikre en forvaltning som vektlegger forutsigbarhet og lokal medvirkning.

Rovviltforskriften § 3 (Nasjonale bestandsmål og bestandsovervåking):
I Norge skal det årlig være 65 ynglinger av gaupe, 39 ynglinger av jerv og 15 ynglinger av
bjørn.(...)

Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt skal gi data om status og utvikling i rovvilt-
bestandene, herunder også beskrive det antall årlige ynglinger som er dokumentert i
regionene. Metodikk, datagrunnlag og resultater skal være offentlig tilgjengelig.

Rovviltforskriften § 13 (Direktoratet for naturforvaltnings myndighet til å fatte vedtak om felling og
jakt):

Direktoratet for nattuforvaltning kan fatte vedtak om skadefelling, kvote for betinget
skadefelling, kvote for lisensfelling av gaupe, jerv, bjørn og ulv eller kvotejakt på gaupe av
eget tiltak eller etter søknad. Direktoratet kan fatte slike vedtak også der bestanden ligger
under det fastsatte bestandsmålet for en region eller for landet. Det er et vilkår at slik felling
eller jakt ikke er skadelig for bestandens overlevelse. Dessuten er det et vilkår at det ikke
finnes annen tilfredsstillende løsning ut fra prinsippet om en geografisk differensiert
forvaltning, jf. forskriften § 1 og § 6. (...)

Det vises også til St.meld. nr. 15 (2003-2004)  Rovvilt i norsk natur  og Stortingets behandling av
denne, jf. Innst S nr. 174 (2003-2004).

Prinsi er for offentli beslutnin stakin
Naturmangfoldlovens formålsbestemmelse (§ 1) lyder:

"Lovens formål er at naturen med dens biologiske, landskapsmessige og geologiske mangfold
og økologiske prosesser tas vare på ved bærekraftig bruk og vern, også slik at den gir
grunnlag for menneskenes virksomhet, kultur, helse og trivsel, nå og i fremtiden, også som
grunnlag for samisk kultur."

Etter naturmangfoldloven § 5 er det et mål at artene og deres genetiske mangfold ivaretas på lang sikt
og at artene forekommer i levedyktige bestander i sine naturlige utbredelsesområder. Tiltak etter
naturmangfoldloven skal imidlertid avveies mot andre viktige samfunnsinteresser, jf. § 14. En slik
avveining skal ikke medføre at målet i § 5 fravikes, men at tiltaket vil kunne medføre at målet i § 5 nås

Side 6



DIREKTORATET FOR
NATURFORVALTNING

på en armen måte eller i et annet tempo eim hvis naturmangfoldet hadde vært det eneste hensynet å ta,
jf. prinsippet om en geografisk differensiert rovviltforvaltning.

Etter naturmangfoldloven § 7 skal prinsippene i lovens §§ 8 til 12 legges til grunn som retningslinjer
ved utøving av offentlig myndighet.

Direktoratet legger til grunn at dette vedtaket blant annet bygger på kunnskap om jervens
bestandssituasjon. Utgangspunktet for beslutninger som kan påvirke naturmangfoldet er at
beslutningsgrunnlaget skal være best mulig, jf. naturmangfoldloven § 8. Direktoratet vil i den
forbindelse vise til beskrivelsen av bestandssituasjonen for jerv i Norge i dette vedtaket, samt til
beskrivelsen av det Nasjonale overvåkingsprogrammet for rovvilt i kommentarene til rovviltforskriften
§ 3. Føre-var-prinsippet kommer til anvendelse i situasjoner hvor man ikke har slik tilstrekkelig
kunnskap, jf. naturmangfoldloven § 9.

Politiske o forvaltnin smessi e rammevilkår:
Det nasjonale bestandsmålet for jerv er etter behandlingen av St.meld. nr. 15 (2003-2004) fastsatt til
39 årlige ynglinger, jf. Innst. S. nr. 174 (2003-2004) og rovviltforskriften § 3.

Det nasjonale bestandsmålet på jerv er videre fordelt på fem av åtte forvaltningsregioner for rovvilt, jf.
rovviltforskriften § 4. I region 8 — Troms og Finnmark er det fastsatt et bestandsmål på 10 årlige
ynglinger av jerv.

Om bestandssituas.onen o overvåkin av »erv:
Det Nasjonale overvåkingsprogrammet for rovvilt er den sentrale leverandør av data om status og
utvikling i rovviltbestandene til alle forvaltningsledd. NINA rapport 508 gir den siste oppdaterte
oversikten over antall verifiserte ynglinger av jerv i hver region, og for hele landet. Årene 2007-2009
er det verifisert henholdsvis 51, 51 og 53 ynglinger av jerv på landsbasis. Direktoratet konstaterer at
antall ynglinger er hyere enn det nasj onale bestandsmålet på 39 årlige ynglinger av jerv.

Av de 53 ynglingene i 2009 ble det gjennomført uttak i 7 tilfeller, slik at netto antall ynglinger før
beitesesongen 2009 var 46 ynglinger.

De tre siste årene er det registrert henholdsvis 20, 17 og 19 ynglinger av jerv innenfor region 8.
Av de 19 ynglingene i 2009 ble det gjennomført uttak i 3 tilfeller, slik at netto antall ynglinger før
beitesesongen 2009 var 16 ynglinger.

Pr. 21. april 2010 er det verifisert 13 ynglinger av jerv på landsbasis og fem innenfor region 8
hittil i 2010. Det gjenstår fortsatt mye av registreringsperioden, og flere ynglinger kan bli
verifisert i nærmeste framtid.

Om fellin sre imene:
Det er lisensfelling som skal være den normale beskatningsformen for å redusere skade som jerv
påfører bufe- og tamreinnæring. Det vil imidlertid være tilfeller der lisensfellingen ikke gir den
ønskede måloppnåelse, og skadefelling vil da være et virkemiddel for å kunne avverge en alvorlig
skadesituasjon. I et felles brev fra Landbruks- og matdepartementet (LMD) og
Miljøverndepartementet (MD) av 28. juli 2006 står det at i de tilfeller lisensfelling ikke har medført
tilstrekkelig uttak av rovvilt, relatert til beitesituasjonen i området, skal miljøforvaltningen bidra til at
de uttak som er nødvendig for forsvarlig beitebruk innenfor forvaltningsplanens forutsetninger blir
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gjennomført i god tid før beiteslipp. Dette innebærer at behovet for å fatte vedtak om skadefelling etter
naturmangfoldloven § 18 første ledd b) skal vurderes så snart som mulig etter avsluttet lisensfelling.
Fastsatt lisensfellingskvote for region 8 for 2009/2010 var på totalt 38 jerver (Finnmark 22, Troms
16). Pr 15. februar 2010, etter endt fellingsperiode, var det felt 24 dyr av denne kvoten, hvorav 14 i
Finnmark fylke og 10 i Troms fylke. Etter avsluttet lisensfellingsperiode er det tatt ut to jerver i
Finnmark og seks jerver i Troms gjennom ekstraordinære uttak i regi av Statens naturoppsyn. I
lisensfellingsperioden 2008/2009 ble det felt 6 dyr av en kvote på 26 dyr i regionen.

Når direktoratet skal vurdere om det uttaket som er gjort gjennom lisensfellingen er tilstrekkelig,
vurderes hovedsakelig skadehistorikken/skadepotensialet i de ulike områdene, felling av jerv siste år,
samt de føringer som er lagt i regional forvaltningsplan i forhold til den differensierte forvaltningen av
jerv. Videre gjøres det vurderinger knyttet til bestandstall og den samlede årlige reproduksjon av jerv,
opp mot nasjonal målsetting for jerv innenfor regionen.

Felling av jerv utenom lisensfellingsperioden kan gjøres ved felling av enkelte individer knyttet til
bestemte situasjoner, eller ved uttak av årsunger og mordyr fra ynglehi. I perioden mars-mai vil uttak
av dyr fra ynglehi være den mest målrettede og presise formen for uttak i forhold til målsettingen om
skadereduksjon i det gjeldende området, da en med sikkerhet tar ut dyr som har fast tilhold i området.

Re ional forvaltnin s lan i re 'on 8:
I forvaltningsplanen har rovviltnemnda lagt opp til en geografisk differensiert forvaltning av jerv. Det
etableres to forvaltningssoner for jerv. I sone A skal jerv forvaltes slik at det nasjonale bestandsmålet
for regionen nås og opprettholdes. I sone B prioriteres beitedyr framfor rovvilt, og nemnda ønsker å
bruke tilgjengelige virkemidler for å begrense antall rovvilt i B området. Den aktuelle lokaliteten
befinner seg i B området.

Videre følger det av forvaltningsplanen, og føringer i brev fra LMD og MD av 28. juli 2006, at i de
områder som er definert som prioriterte rovviltområder, skal næringsutøveme tilpasse driften med
utgangspunkt i at rovvilt forekommer i beiteområdet. I motsatt fall skal næringsutøverne i de
prioriterte beiteområdene kunne påregne at rovvilt ikke vil være til hinder for tradisjonell drift med dyr
på utmarksbeite.

Ekstraordinært uttak av jerv er vurdert opp mot disse prinsippene, og beslutningen i dette vedtaket
følger føringer som er lagt i den regionale forvaltningsplanen i forhold til den differensierte
forvaltningen av jerv.

Konklusjon
På bakgrunn av en helhetsvurdering av situasjonen pr. dato vurderer direktoratet at det ikke foreligger
noen annen tilfredsstillende løsning i de aktuelle områdene enn uttak av jerv fra ynglehi. Slikt uttak
vurderes ikke å være til skade for jervebestandens overlevelse, eller for å komme i konflikt med det
nasjonale bestandsmålet for jerv, jf. Innst. S. nr. 174 (2003-2004) og rovviltforskriften §§ 3 og 4.
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Ut fra vurderingene ovenfor, og med hjemmel i Lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av
naturens mangfold (naturmangfoldloven)  §  18 første ledd b) og  § 77,  jf. forskrift 18. mars 2005
nr.  242  om forvaltning av rovvilt (rovviltforskriften)  § 13, jf. §§  1 og 3, fatter direktoratet av eget
tiltak vedtak om uttak og avliving av årsunge(r) og mordyr av jerv fra et ynglehi i Kåfjord
kommune og et ynglehi i Nordreisa kommune i Troms fylke.

Følgende vilkår er knyttet til iverksettelse av vedtaket:
1. Vedtaket gjelder avliving av årsunge(r) og mordyr av jerv ved de aktuelle lokalitetene innenfor

Kåfjord kommune og Nordreisa kommune i Troms fylke.
2. Direktoratet for naturforvaltning v/Statens Naturoppsyn er ansvarlig for gjennomføring av

fellingsforsøket. Fellingsforsøket gjennomføres i tråd med fastsatt instruks for det statlige
fellingslaget ved uttak av vilt.

3. Vedtaket gjelder i tidsrommet  20. april 2010  — 30. april 2010.
4. Direktoratet for naturforvaltning kan til enhver tid trekke tilbake vedtaket om uttak.

Med hilsen
Direktoratet for naturforvaltning

Terje 13ø e.f.
seksjonssjef

Morten Kjørstad

Adresseliste:
Fylkesmannen i Troms Postboks 6105 9291 Tromsø
Rovviltnemnda i region 8 c/o Fylkesmannen i Troms Postboks 6105 9291 Tromsø
Gåivuotna-Kåfjord kommune overv. 2 9146 Olderdalen

"Mirdr" eisa kommune 9156 Storslett
Troms politidistrikt Postboks 6132 9291 Tromsø
Miljøverndepartementet Postboks 8013 Dep 0030 Oslo
Landbruks- og matdepartementet Postboks 8007 Dep 0030 Oslo
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Adresseliste

Deres ref.:

kt,"kt9 NORDREISA KOMMUNE
SER\flCEKONTORE i

SAKSNFIgD

DOKAR.

,LOPENR. ARK.KODE

DIREKTORATET FOR
NATURFORVALTNING

Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato:
2010/5471 ART-VI-MOK 10.05.2010
Arkivkode:
445.23

Vedtak om uttak av jerv - Nordreisa og Kvænangen kommuner -
Troms fylke

Med hjemmel i Lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold
(naturmangfoldloven)  §  18 første ledd b) og  § 77,  jf. forskrift 18. mars 2005 nr.  242  om
forvaltning av rovvilt (rovviltforskriften)  § 13, jf. §§  1 og 3, fatter direktoratet av eget tiltak
vedtak om uttak og avliving av årsunge(r) og mordyr av jerv fra et ynglehi i Nordreisa
kommune og et ynglehi i Kvænangen kommune i Troms fylke.

Uttaket gjennomføres for å forhindre skade på tamrein og sau, og er i tråd med føringer i
regional forvaltningsplan.

Bakgrunn
Stortinget har fastsatt et nasjonalt mål om 39 årlige ynglinger av jerv. De tre siste årene (2007-2009)
er det registrert henholdsvis 51, 51 og 53 ynglinger av jerv på landsbasis.

Etter naturmangfoldloven er jerv fredet. Det er likevel mulig å felle jerv med hjemmel i
unntaksbestemmelsene i naturmangfoldloven, herunder § 18 første ledd b), for blant annet å forhindre
skade på husdyr eller tamrein. Fylkesmannen i Troms utbetalte erstatning for 562 sauer som drept av
jerv i 2009. Det ble utbetalt erstatning for 554 rein som drept av jerv reindriftsåret 2008/2009.

De aktuelle lokalitetene er innenfor B-området i Troms fylke. Dvs, at det ikke er ønskelig med yngling
av jerv i dette området jf regional forvaltningsplan.

Direktoratets vurdering
Lovgrunnlaget:  
Det rettslige grunnlaget for avgjørelsen er Lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens
mangfold § 18 første ledd b) og § 77, jf. forskrift 18. mars 2005 nr. 242 om forvaltning av rovvilt
(rovviltforskriften) § 13, jf. §§ 1 og 3, hvor det fremgår:

Naturmangfoldloven § 18 (annet uttak av vilt og lakse- innlandsfisk etter vurdering av myndighetene):
Kongen kan ved forskrift eller enkeltvedtak tillate uttak av vilt og lakse- innlandsfisk

Besøksadresse: Telefon: Videokonf: Internett: Saksbehandler:
Tungasletta 2 73 58 05 00 73 90 51 40 www.dirnat.no Morten Kjørstad
Postadresse: Telefaks: E-post: Telefon:
Postboks 5672 Sluppen 73 58 05 01 Postmottak@dirnat.no 73 80 54 70
M.-7AS:tg TrrIndhclim
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b) for å avverge skade på avling, husdyr, tamrein, skog, fisk, vann eller annen eiendom,

Vedtak etter første ledd bokstav a til f kan bare treffes hvis uttaket ikke truer bestandens
overlevelse og formålet ikke kan nås på annen tilfredsstillende måte.
Myndigheten etter loven kan av eget tiltak iverksette uttak med formål som nevnt i første ledd
bokstav a til d og g, jf annet ledd. Uttaket regnes ikke som enkeltvedtak, og kan om nødvendig
skje på annens eiendom. Kongen kan gi nærmere forskrift om slikt uttak. (...)

Rovviltforskriften § 1 (Formål):
Formålet med denne forskrift er å sikre en bærekraftig forvaltning av gaupe, jerv, bjørn, ulv
og kongeørn. Innenfor en slik ramme skal forvaltningen også ivareta hensyn til
næringsutøvelse og andre samfunnsinteresser. Forvaltningen skal være differensiert slik at
hensynet til ulike interesser vektlegges forskjellig i ulike områder og for de ulike rovviltarter.
Forskriften skal sikre en forvaltning som vektlegger forutsigbarhet og lokal medvirkning.

Rovviltforskriften § 3 (Nasjonale bestandsmål og bestandsovervåking):
I Norge skal det årlig være 65 ynglinger av gaupe, 39 ynglinger av jerv og 15 ynglinger av
bjørn.(...)

Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt skal gi data om status og utvikling i rovvilt-
bestandene, herunder også beskrive det antall årlige ynglinger som er dokumentert i
regionene. Metodikk, datagrunnlag og resultater skal være offentlig tilgjengelig.

Rovviltforskriften § 13 (Direktoratet for naturforvaltnings myndighet til å fatte vedtak om felling og
jakt):

Direktoratet for nattuforvaltning kan fatte vedtak om skadefelling, kvote for betinget
skadefelling, kvote for lisensfelling av gaupe, jerv, bjørn og ulv eller kvotejakt på gaupe av
eget tiltak eller etter søknad. Direktoratet kan fatte slike vedtak også der bestanden ligger
under det fastsatte bestandsmålet for en region eller for landet. Det er et vilkår at slik felling
eller jakt ikke er skadelig for bestandens overlevelse. Dessuten er det et vilkår at det ikke
finnes annen tilfredsstillende løsning ut fra prinsippet om en geografisk differensiert
forvaltning, jf forskriften § 1 og § 6. (...)

Det vises også til Stmeld. nr. 15 (2003-2004) Rovvilt i norsk natur og Stortingets behandling av
denne, jf. Innst S nr. 174 (2003-2004).

Prinsi er for offentli beslutnin stakin
Naturmangfoldlovens formålsbestemmelse (§ 1) lyder:

"Lovens formål er at naturen med dens biologiske, landskapsmessige og geologiske mangfold
og økologiske prosesser tas vare på ved bærekraftig bruk og vern, også slik at den gir
grunnlag for menneskenes virksomhet, kultur, helse og trivsel, nå og i fremtiden, også som
grunnlag for samisk kultur."

Etter naturmangfoldloven § 5 er det et mål at artene og deres genetiske mangfold ivaretas på lang sikt
og at artene forekommer i levedyktige bestander i sine naturlige utbredelsesområder. Tiltak etter
naturmangfoldloven skal imidlertid avveies mot andre viktige samfunnsinteresser, jf. § 14. En slik
avveining skal ikke medføre at målet i § 5 fravikes, men at tiltaket vil kunne medføre at målet i § 5 nås
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på en annen måte eller i et annet tempo enn hvis naturmangfoldet hadde vært det eneste hensynet å ta,
jf. prinsippet om en geografisk differensiert rovviltforvaltning.

Etter naturmangfoldloven § 7 skal prinsippene i lovens §§ 8 til 12 legges til grunn som retningslinjer
ved utøving av offentlig myndighet.

Direktoratet legger til grunn at dette vedtaket blant annet bygger på kunnskap om jervens
bestandssituasjon. Utgangspunktet for beslutninger som kan påvirke naturmangfoldet er at
beslutningsgrunnlaget skal være best mulig, jf. naturmangfoldloven § 8. Direktoratet vil i den
forbindelse vise til beskrivelsen av bestandssituasjonen for jerv i Norge i dette vedtaket, samt til
beskrivelsen av det Nasjonale overvåkingsprogrammet for rovvilt i kommentarene til rovviltforskriften
§ 3. Føre-var-prinsippet kommer til anvendelse i situasjoner hvor man ikke har slik tilstrekkelig
kunnskap, jf. naturmangfoldloven § 9.

Politiske o forvaltnin smessi e rammevilkår:
Det nasjonale bestandsmålet for jerv er etter behandlingen av St.meld. nr. 15 (2003-2004) fastsatt til
39 årlige ynglinger, jf. Innst S nr. 174 (2003-2004) og rovviltforskriften § 3.

Det nasjonale bestandsmålet på jerv er videre fordelt på fem av åtte forvaltningsregioner for rovvilt, jf.
rovviltforskriften § 4. I region 8 — Troms og Finnmark er det fastsatt et bestandsmål på 10 årlige
ynglinger av jerv.

Om bestandssituas'onen o overvåkin av 'erv:
Det Nasjonale overvåkingsprogrammet for rovvilt er den sentrale leverandør av data om status og
utvikling i rovviltbestandene til alle forvaltningsledd. NINA rapport 508 gir den siste oppdaterte
oversikten over antall verifiserte ynglinger av jerv i hver region, og for hele landet. Årene 2007-2009
er det verifisert henholdsvis 51, 51 og 53 ynglinger av jerv på landsbasis. Direktoratet konstaterer at
antall ynglinger er høyere enn det nasjonale bestandsmålet på 39 årlige ynglinger av jerv.

Av de 53 ynglingene i 2009 ble det gjennomført uttak i 7 tilfeller, slik at netto antall ynglinger før
beitesesongen 2009 var 46 ynglinger.

De tre siste årene er det registrert henholdsvis 20, 17 og 19 ynglinger av jerv innenfor region 8.
Av de 19 ynglingene i 2009 ble det gjennomført uttak i 3 tilfeller, slik at netto antall ynglinger før
beitesesongen 2009 var 16 ynglinger.

Pr. 10. mai 2010 er det verifisert 33 ynglinger av jerv på landsbasis og 12 innenfor region 8 hittil i
2010: Det gjenstår fortsatt mye av registreringsperioden, og flere ynglinger kan bli verifisert i
nærmeste framtid.

Om fellin sre imene:
Det er lisensfelling som skal være den normale beskatningsformen for å redusere skade som jerv
påfører bufe- og tamreinnæring. Det vil imidlertid være tilfeller der lisensfellingen ikke gir den
ønskede måloppnåelse, og skadefelling vil da være et virkemiddel for å kunne avverge en alvorlig
skadesituasjon. I et felles brev fra Landbruks- og matdepartementet (LMD) og
Miljøverndepartementet (MD) av 28. juli 2006 står det at i de tilfeller lisensfelling ikke har medført
tilstrekkelig uttak av rovvilt, relatert til beitesituasjonen i området, skal miljøforvaltningen bidra til at
de uttak som er nødvendig for forsvarlig beitebruk innenfor forvaltningsplanens forutsetninger blir
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gjennomført i god tid før beiteslipp. Dette innebærer at behovet for å fatte vedtak om skadefelling etter
naturmangfoldloven § 18 første ledd b) skal vurderes så snart som mulig etter avsluttet lisensfelling.
Fastsatt lisensfellingskvote for region 8 for 2009/2010 var på totalt 38 jerver (Finnmark 22, Troms
16). Pr 15. februar 2010, etter endt fellingsperiode, var det felt 24 dyr av denne kvoten, hvorav 14 i
Finnmark fylke og 10 i Troms fylke. Etter avsluttet lisensfellingsperiode er det tatt ut 23 jerver
innenfor region 8 gjennom ekstraordinære uttak i regi av Statens naturoppsyn. Dette inldusive to tisper
og tre valper tatt ut i henhold til dette vedtak.

Når direktoratet skal vurdere om det uttaket som er gjort gjennom lisensfellingen er tilstrekkelig,
vurderes hovedsakelig skadehistorikken/skadepotensialet i de ulike områdene, felling av jerv siste år,
samt de føringer som er lagt i regional forvaltningsplan i forhold til den differensierte forvaltningen av
jerv. Videre gjøres det vurderinger knyttet til bestandstall og den samlede årlige reproduksjon av jerv,
opp mot nasjonal målsetting for jerv innenfor regionen.

Felling av jerv utenom lisensfellingsperioden kan gjøres ved felling av enkelte individer knyttet til
bestemte situasjoner, eller ved uttak av årsunger og mordyr fra ynglehi. I perioden mars-mai vil uttak
av dyr fra ynglehi være den mest målrettede og presise formen for uttak i forhold til målsettingen om
skadereduksjon i det gjeldende området, da en med sikkerhet tar ut dyr som har fast tilhold i området.

Re ional forvaltnin s lan i re ion 8:
I forvaltningsplanen har rovviltnemnda lagt opp til en geografisk differensiert forvaltning av jerv. Det
etableres to forvaltningssoner for jerv. I sone A skal jerv forvaltes slik at det nasjonale bestandsmålet
for regionen nås og opprettholdes. I sone B prioriteres beitedyr framfor rovvilt, og nemnda ønsker å
bruke tilgjengelige virkemidler for å begrense antall rovvilt i B området. De aktuelle lokalitetene
befmner seg i B området.

Videre følger det av forvaltningsplanen, og føringer i brev fra LMD og MD av 28. juli 2006, at i de
områder som er definert som prioriterte rovviltområder, skal næringsutøveme tilpasse driften med
utgangspunkt i at rovvilt forekommer i beiteområdet. I motsatt fall skal næringsutøverne i de
prioriterte beiteområdene kunne påregne at rovvilt ikke vil  være  til hinder for tradisjonell drift med dyr
på utmarksbeite.

Ekstraordinært uttak av jerv er vurdert opp mot disse prinsippene, og beslutningen i dette vedtaket
følger føringer som er lagt i den regionale forvaltningsplanen i forhold til den differensierte
forvaltningen av jerv.

Konklusjon
På bakgrunn av en helhetsvurdering av situasjonen pr. dato vurderer direktoratet at det ikke foreligger
noen annen tilfredsstillende løsning i de aktuelle områdene enn uttak av jerv fra ynglehi. Slikt uttak
vurderes ikke å være til skade for jervebestandens overlevelse, eller for å komme i konflikt med det
nasjonale bestandsmålet for jerv, jf. Innst 5 nr. 174 (2003-2004) og rovviltforskriften §§ 3 og 4.
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Ut fra vurderingene ovenfor, og med hjemmel i Lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av
naturens mangfold (naturmangfoldloven)  §  18 første ledd b) og  § 77,  jf. forskrift 18. mars 2005
nr. 242 om forvaltning av rovvilt (rovviltforskriften)  § 13, jf. §§  1 og 3, fatter direktoratet av eget
tiltak vedtak om uttak og avliving av årsunge(r) og mordyr av jerv fra et ynglehi i Nordreisa
kommune og et ynglehi i Kvænangen kommune i Troms fylke.

Følgende vilkår er knyttet til iverksettelse av vedtaket:
1. Vedtaket gjelder avliving av årsunge(r) og mordyr av jerv ved de aktuelle lokalitetene innenfor

Nordreisa kommune og Kvænangen kommune i Troms fylke.
2. Direktoratet for naturforvaltning v/Statens Naturoppsyn er ansvarlig for gjennomføring av

fellingsforsøket. Fellingsforsøket gjennomføres i tråd med fastsatt instruks for det statlige
fellingslaget ved uttak av vilt.

3. Vedtaket gjelder i tidsrommet  5. mai 2010  - 12.  mai 2010.
4. Direktoratet for naturforvaltning kan til enhver tid trekke tilbake vedtaket om uttak.

Dette vedtaket ble fattet muntlig pr tlf med fellingspersonell i Statens naturoppsyn den 5. mai 2010.

Med hilsen
Direktoratet for naturforvaltning

-e---
Terje lø e.f.
seksjon sjef

Morten Kjørstad

DIREKTORATET FOR
NATURFORVALTNING
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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» 2009/7631-5 19651/2010 1942/27/10 09.06.2010

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:
65/10 Delegert utvalg drift

Byggested: Geira, 9151 STORSLETT Gnr/Bnr: 27/20
Tiltakshaver: Per Wiggo Teigen og

Åse Halonen
Adresse: Potkaelv

9151 STORSLETT
Ansvarlig søker: Betongservice AS Adresse: Industriveien 24

9152 SØRKJOSEN
Tiltakets art: Nytt bygg - boligformål - over 70 m²

- bolig
- garasje

Bruksareal:
92 m²
66 m2

VEDTAK:

Tillatelse:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl) §§ 93 og 95 godkjennes søknad om tillatelse i ett 
trinn registrert 30.7.2009 og komplettert 2.6.2010 for oppføring av enebolig og garasje på anførte 
tomt. 

Det vises for øvrig til søknadens vedlagte tegninger av boligen datert 25.5.2009 og garasje datert 
7.5.2009, situasjonsplan  og søknader om ansvarsrett og kontrollerklæringer.

Bygget oppfører etter gammel TEK -97 vedr. energikrav.
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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:

Foretak Godkjenningsområde

BYGGtorget Betongservice AS
Org. nr. 944 896 600

SØK -  Ansvarlig søker, tiltakskl. 1
Ansvarsområde: Bygninger og installasjoner hele tiltaket.

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

Per Viggo Teigen
Org. nr. 985 638 926

PRO/KPR - Ansvarlig prosjekterende og kontrollerende
 for prosjektering, tiltakskl. 1.

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

Ansvarsområde: Bygninger og installasjoner:  Alle fag 
med unntak av rør- og sanitærinstallasjoner.

Rørleggerm. Arne Halvorsen
Org. nr. 955 764 854

PRO/KPR - Ansvarlig prosjekterende og kontrollerende
 for prosjektering, tiltakskl. 1.

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

Ansvarsområde: Bygninger og installasjoner:  Rør- og 
sanitærinstallasjoner.

SAKSUTREDNING/BEGRUNNELSE FOR VEDTAKET:
Planstatus:
Fradelt tomt i LNF område.

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.
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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. 
Avkjørsel er gitt til kommunal veg.

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 tilknyttes privat vannanlegg, det foreligger ikke 
dokumentasjon på vannmengde og kvalitet. Utslippstillatelse er gitt i forhold til 
forurensningsloven i sak 14/10 med dato 5.3-2010.

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.

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.
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Klageadgang
Vedtaket kan påklages til Nordreisa kommune. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom
fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.

Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de
endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det kan være
uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem.

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 2009/7631.

Med hilsen

Arne Wassnes
byggesaksbehandler
Direkte innvalg: 77 77 07 51

Tilsvarende brev sendt til:
Betongservive AS Industriveien 24 9152 SØRKJOSEN
Per Wiggo Teigen Potkaelv 9151 STORSLETT

Kopi til:
Rørleggerm. Arne Halvorsen Øvre Kildal 9151 STORSLETT

Side 18



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» 2010/2663-6 21877/2010 1942/52/33 16.06.2010

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:
73/10 Delegert utvalg drift

Byggested: Høgegga 33, 9151 STORSLETT Gnr/Bnr: 52/33
Tiltakshaver: Stiftelsen Nybo Adresse: Kirkevegen 2, 9151 STORSLETT
Ansvarlig søker: BYGGtorget Betongservice AS Adresse: Industrivegen 24

9152 SØRKJOSEN
Tiltakets art: Endring av bygg - utvendig tilbygg 

mindre enn 50 m²
Bruksareal: 49 m²

VEDTAK:
Tillatelse:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl-85) §§ 93 og 95 godkjennes søknad om tillatelse 
mottatt 27.5.2010 til oppføring av tilbygg til bolig på angitte eiendom.

Det vises for øvrig til søknadens vedlagte tegninger datert 5.3.2010, situasjonskart datert 
9.3.2010 og søknader om ansvarsrett og kontrollerklæringer.

Dispensasjoner:
Med hjemmel i pbl-08 § 19-2 gis dispensasjon fra reguleringsplanen for boligfelt Høgegga. 
Tilbygget tillates oppført slik at deler av det kommer innafor buffersonen til friområdet nord for 
tomta.
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Endring av søknadstype:
På grunn av manglende dispensasjon på søknadstidspunktet omgjøres søknadsbehandlingen fra 
Enkelt tiltak til Ett-trinns søknadsbehandling. Denne del av vedtaket kan ikke påklages jfr. SAK
§ 14.

Godkjenning av foretak for ansvarsrett:

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

Foretak Godkjenningsområde

BYGGtorget Betongservice AS
Org. nr. 944896 600

SØK -         Ansvarlig søker, tiltakskl. 1
PRO/KPR - Ansvarlig prosjekterende og kontrollerende
                    for prosjektering, tiltakskl. 1.
UTF/KUT - Ansvarlig utførende og kontrollerende
                    av utførelsen, tiltakskl. 1.

Ansvarsområde: Bygninger og installasjoner uten 
begrensning.

SAKSUTREDNING/BEGRUNNELSE FOR VEDTAKET:

Planstatus:
Tomta ligger innafor reguleringsplan for Høgegga boligfelt

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 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.

Uttalelse/krav fra andre myndigheter:
Arbeidstilsynet har godkjent tiltaket i brev av 3.5.2010

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 kommunalt vann- og avløpsnett.
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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.

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

Avfall:
Avfallsplan ikke nødvendig grunnet tiltakets størrelse.
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.
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Ved all kontakt med avdelingen i denne sak, vennligst referer til saksnummer 2010/2663.

Med hilsen

Arne Wassnes
byggesaksbehandler
Direkte innvalg: 77 77 07 51

Tilsvarende brev sendt til:
Stiftelsen Nybo Kirkevegen 2 9151 STORSLETT
BYGGtorget Betongservice AS Industrivegen 24 9152 SØRKJOSEN
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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» 2009/5904-18 21105/2010 1942/81/46 10.06.2010

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:
70/10 Delegert utvalg drift

Byggested: Havnnes, 9159 HAVNNES Gnr/Bnr: 81/46
Tiltakshaver: Halvar Salamonsen Adresse: Niseveien 84

9100 KVALØYSLETTA
Ansvarlig søker: Steinsvik Materiallager AS Adresse: Postb. 240, 8459 MELBU
Tiltakets art: Nytt bygg - boligformål over 70 m² Bruksareal: 76 m²

VEDTAK:

Tillatelse:
Med hjemmei i plan- og bygningsloven (pbl) §§ 93 og 95 godkjennes søknad om tillatelse i ett 
trinn mottatt 27.5.2009 og komplett 7.6.2010 for oppføring av hytte på angitte eiendom.

Det vises for øvrig til søknadens vedlagte tegninger med dato 8.10.2008 og revidert 17.11.2008, 
27.4.2009 og sist 21.5.2010 hvor deler av altan er innebygget. Situasjonskart med dato 30.1.2009 
og søknader om ansvarsrett og kontrollerklæringer.
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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:

Aqua Rørleggerbedrift DA
Org. nr. 984257546

PRO/KPR - Ansvarlig prosjekterende og kontrollerende
                    for prosjektering, tiltakskl. 1.
UTF/KUT - Ansvarlig utførende og kontrollerende
                    av utførelsen, tiltakskl. 1.

Ansvarsområde: Bygninger og installasjoner: 
Sanitæranlegg

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

Steinsvik Materiallager AS
Org. nr. 923 648 607

Sentral godkjenning gått ut 30.3.2010 

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

Ansvarsområde: Bygninger og installasjoner uten 
begrensning.

Godkjenning av personlig ansvarsrett/selvbygger:
Med hjemmel i GOF § 17 gis personlig ansvarsrett som selvbygger etter pkt. 2 for følgende 
godkjenningsområder og fag til:

Halvard Salamonsen
Tiltakshaver

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

Ansvarsområde: Bygninger og installasjoner: 
Tømmerarbeide

SAKSUTREDNING/BEGRUNNELSE FOR VEDTAKET:

Planstatus:
Fradelt tomt i LNF område.

Nabovarsling:
Naboer og gjenboere er varslet iht. plan- og bygningsloven § 94 nr. 3, det er ikke registrert
merknader til tiltaket.
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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. Tiltakshaver gis personlig ansvarsrett da han sannsynliggjør at arbeidet vil bli 
utført iht. plan- og bygningslovens bestemmelser.

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:
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. Hytta tilknyttes privat vannanlegg, det foreligger ikke
dokumentasjon på vannmengde og kvalitet. Utslippstillatelse er gitt i forhold til
forurensningsloven i sak 68/10 med dato 7.6.2010.

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.

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.
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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 2009/5904

Med hilsen

Arne Wassnes
byggesaksbehandler
Direkte innvalg: 77 77 07 51

Tilsvarende brev sendt til:
Halvar Salamonsen Niseveien 84 9100 KVALØYSLETTA
Steinsvik Materiallager AS Postb. 240 8459 MELBU

Kopi til:
Aqua Rørleggerbedrift DA Postb. 2423 9272 TROMSØ
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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» 2010/1840-10 21349/2010 1942/3/35 14.06.2010

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:
72/10 Delegert utvalg drift

Byggested: Storvik hyttefelt, 9151 
STORSLETT

Gnr/Bnr: 3/35

Tiltakshaver: Jarle Johansen Adresse: RØV 2C, 9180 SKJERVØY
Ansvarlig søker: I. Evensen Byggevarer AS Adresse: Havnegata 28

9180 SKJERVØY
Tiltakets art: Nytt bygg - boligformål under 70 

m² - Hytte
Bruksareal: 50m²

VEDTAK:

Tillatelse:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl) §§ 93 og 95 godkjennes søknad om tillatelse i ett 
trinn mottatt 30.3.2010 og komplett 28.5.2010 for oppføring av hytte på angitte tomt i Storvik 
hyttefelt.

Det vises for øvrig til søknadens vedlagte tegninger datert 23.3.2010 og situasjonsplan med dato 
30.3.2010 samt søknader om ansvarsrett og kontrollerklæringer.

Dispensasjoner:
Med hjemmel i pbl § 19-2 gis dispensasjon fra reguleringsbestemmelsen om max. mønehøgde på 
5 meter.  Det tillates oppført bygg med mønehøgde inntil 5,3 m.
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Begrunnelse:
Hytta ligger skjermet og vil ikke ha noen sjenerende virkning på omkringliggende hytter.

Godkjenning av foretak for ansvarsrett:

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

Foretak Godkjenningsområde

Nord Troms Rør AS
Org. nr. 989 975 781

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

Ansvarsområde: Bygninger og installasjoner: Rør og 
sanitæranlegg.

I. Evensen Byggevarer AS
Org. nr. 966 215 321

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

Ansvarsområde: Bygninger og installasjoner hele 
prosjektet med unntak av PRO/KPR rør- og 
sanitæranlegg 

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

Nord Troms Rør AS
Org. nr. 989 975 781

PRO/KPR - Ansvarlig prosjekterende og kontrollerende
                    for prosjektering, tiltakskl. 1.

Ansvarsområde: Bygninger og installasjoner: Rør og 
sanitæranlegg.

Knut Einarsen AS
Org. nr. 891 140 762

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

Ansvarsområde: Anlegg, konstruksjoner og installasjoner: 
Grunnarbeid

SAKSUTREDNING/BEGRUNNELSE FOR VEDTAKET:

Planstatus:
Regulert hyttefelt

Nabovarsling:
Naboer og gjenboere er varslet iht. plan- og bygningsloven § 94 nr. 3, det er ikke registrert
merknader til tiltaket.
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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. Tiltakshaver gis personlig ansvarsrett da han sannsynliggjør at arbeidet vil bli 
utført iht. plan- og bygningslovens bestemmelser.

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

Vannforsyning og avløp:
Eiendommen anses for å være sikret lovlig vannforsyning og avløp i samsvar med plan- og
bygningsloven §§ 65 og 66 nr 2. Hytta tilknyttes privat vannanlegg, det foreligger ikke
dokumentasjon på vannmengde og kvalitet. Utslippstillatelse er gitt i forhold til
forurensningsloven i sak 57/10 med dato 21.5.2010.

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.

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.
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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 2010/1840.

Med hilsen

Arne Wassnes
byggesaksbehandler
Direkte innvalg: 77 77 07 51

Tilsvarende brev sendt til:
I. Evensen Byggevarer AS Havnegata 28 9180 SKJERVØY
Jarle Johansen RØV 2C 9180 SKJERVØY

Kopi til:
Nord Troms Rør as Arnøyhamn 9192 ARNØYHAMN
Knut Einarsen as Nordveien 51 9180 SKJERVØY
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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» 2010/2354-9 20739/2010 1942/13/79 08.06.2010

RAMMETILLATELSE
Svar på søknad om rammetillatelse for tiltak etter plan- og bygningsloven §§ 93 og 95 a nr. 1

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

Saksnr: Behandlet i:
69/10 Delegert utvalg drift

Byggested: Bussveien 9, 9151 STORSLETT Gnr/Bnr: 13/79
Tiltakshaver: TIRB Eiendom AS Adresse: Ringveien 2, 

9306 FINNSNES
Ansvarlig søker: AR-Ing. AS Adresse: Postboks 112, 

9189 SKJERVØY
Tiltakets art: Ambulansestasjon:

Tilbygg og endring av eksisterende 
bebyggelse

Bruksareal: ? m²

VEDTAK

Tillatelse:
I medhold av plan- og bygningsloven §§ 93 og 95 godkjennes søknad om rammetillatelse for 
ambulansestasjon mottatt 14.4.2010 og komplettert 14.5.2010 for oppføring av tilbygg og 
bygningsendring av bestående bygg på nevnte tomt.

Det vises for øvrig til søknadens vedlagte udaterte skissetegninger og situasjonsplan med dato 
29.1.2010 og godkjente søknader om ansvarsrett.
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Dispensasjoner:
Med hjemmel i pbl § 19-2 gis følgende dispensasjon fra § 1 i Bebyggelsesplanens innhold for 
Trafikksentral. TIRB Storslett:

• Område avsatt i felt B til kontor åpnes for ombygging av deler av eksisterende 
kontorbygg til ambulansestasjon med tilbygg for ambulansegarasje

Godkjenning av foretak for ansvarsrett:

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:

AR-Ing. AS
Org. nr. 953 499 290

SØK -  Ansvarlig søker, tiltakskl. 1

Ansvarsområde: Bygninger og installasjoner.

Arbeid med prosjektering eller utførelse skal ikke igangsettes før det foreligger igangsettings-
tillatelse.

SAKSUTREDNING/BEGRUNNELSE FOR VEDTAKET:

Planstatus:
Bebyggelsesplan innafor sentrumsplan for Storslett

Dispensasjoner:
Område B i bebyggelsesplanen er avsatt til kontorbygg. Dispensasjonen er drøftet med 
driftsutvalget som stiller seg positiv til tiltaket.

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 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. 

Uttalelse/krav fra andre myndigheter:
Igangsettingstillatelse blir ikke gitt før arbeidstilsynets godkjenning foreligger.
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Atkomst/avkjørsel:
Eiendommen anses å være sikret lovlig atkomst i samsvar med plan- og bygningsloven § 66 nr 1 
gjennom reguleringsplanen.

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

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:
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  2010/2354.

Med hilsen

Arne Wassnes
byggesaksbehandler
Direkte innvalg: 77 77 07 51

Tilsvarende brev sendt til:
TIRB Eiendom AS Ringveien 2 9306 FINNSNES
AR-Ing. AS Postboks 112 9189 SKJERVØY
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Nordreisa kommune Arkivsaknr: 2009/9761 -6

Arkiv: 1942/13/2

Saksbehandler:  May Halonen

Dato:                 25.05.2010

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
33/10 Nordreisa driftsutvalg 15.06.2010
49/10 Nordreisa driftsutvalg 29.06.2010

Deling av gnr 1942/13/2

Henvisning til lovverk:
Jordloven § 12
Plan og Bygningsloven §§ 19.2, 63, 66 og 68

Vedlegg
1 Situasjonskart

Saksprotokoll i Nordreisa driftsutvalg - 15.06.2010 

Behandling:
Pål Halvor Bjerkli Sp fremmet følgende forslag:

Saken utsettes for befaring i neste møte

Utsettelsesforslag ble enstemmig vedtatt

Vedtak:
Saken utsettes for befaring i neste møte

Rådmannens innstilling
Nordreisa kommune viser til og jordlovens § 12, og plan- og bygningsloven §§ 63, 66 og 68 og 
godkjenner ikke fradeling av inntil 1,5 daa til boligtomt på eiendommen 13/2 i Nordreisa 
kommune.

Videre gis med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 ikke dispensasjon fra 
kommuneplanens arealdel.
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Ved avgjørelsen er det lagt vekt på at den omsøkte tomta ligger på en sentrumsnær 
landbrukseiendom og grenser til dyrka jord. Tomten vil bli fritt omsettelig, og kan overdras til 
personer uten tilknytning til eiendommen eller til landbruksdrift. Dette kan føre til krav om 
restriksjoner på en ellers fullt ut forsvarlig drift. Det er lite ønskelig med spredte tomter på 
landbrukseiendommene i sentrumsområdet, da det kan øke presset på de dyrka arealene som er 
igjen. 

Saksopplysninger
Det søkes om fradeling av en tomt til boligformål på om lag 1,5 daa fra eiendom 13/2 i 
Nordreisa kommune. Søknaden er mottatt 13.11.2010.

Søker: Sven Harald Henriksen og Ann Lund, Mælen 9, 9151 Storslett.
Erverver: Henrik Henriksen, Mælen 9, 9151 Storslett.

Eiendommen ligger om lag en halv km nord for Storslett sentrum langs E6. Parsellen som søkes
fradelt består av barskog på middels bonitet. I følge gårdskart fra Skog og landskap har eiendom 
13/2 et totalareal på 1529 daa. Av dette er 126 daa fulldyrka jord, 20 daa innmarksbeite, ca 40 
daa skog på middels bonitet, ca 745 daa uproduktiv skog og resten annet areal. Det søkes om 
fradeling av ca 1,5 boligtomt til sønnen til grunneieren.

Planstatus
Eiendommen ligger i et LNF-område (landbruk, natur- eller friluftsområde) i kommuneplanens 
arealdel, og det er nødvendig med dispensasjon fra plan- og bygningsloven § 19-2. 

I plan og bygningsloven av 27.06.08 § 19-2 heter det: ”at dispensasjon ikke kan gis dersom 
hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, 
blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn 
ulempene etter en samlet vurdering. Det kan ikke dispenseres fra saksbehandlingsregler.”

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

Høringsuttalelser

Søknaden er sendt på høring til Fylkesmannen i Troms, Troms fylkeskommune og Sametinget. 
Troms fylkeskommune og Sametinget har uttalt i brev av 16.02. og 03.03.10 at hvis det ikke er 
kommet svar fra dem innen en måned etter at saken er mottatt, har de ingen merknader. 

Fylkesmannen i Troms har i brev av 30.04.10 uttalt seg som følgende:

”Fylkesmannen i Troms tilrår at Nordreisa kommune avslår søknaden om dispensasjon fra 
kommuneplanens arealdel.

Fylkesmannen i Troms viser til kommunens brev av 19.4.2010 hvor spørsmålet om dispensasjon 
fra kommuneplanens arealdel oversendes for behandling. 
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Det er søkt om fradeling av boligtomt på 1,5 dekar. Søknaden er datert 10.11.2009.

Eiendommen ligger en halv km nord for Storslett sentrum langs E6. Den ligger altså
sentrumsnært, og grenser til boligfelt på tre sider. Den består i følge Skog og landskap sine 
gårdskart av om lag 1530 dekar fordelt på 93,2 dekar dyrka mark, 4,3 dekar beitemark, 83 dekar 
skog, resten annet areal. Eiendommen er ute av selvstendig drift siden 2007, men innmarka 
høstes at nabobruk.

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

Fylkesmannens vurderinger og anbefalinger til Nordreisa kommune:
Parsellen som søkes fradelt ligger i et skogholt ikke så langt fra bolighuset på gården. Den ligger 
i tillegg i nærheten av store sammenhengende dyrka arealer, og vil få adkomst gjennom tunet på 
eiendommen. Oppretting av rene boliginteresser inne i dette området kan føre til drifts- og 
miljømessige ulemper for framtidig landbruk. Parsellen er etter fradeling fritt omsettelig, og kan 
overdras til personer uten tilknytning til gården eller til landbruksdrift. Dette kan føre til krav 
om restriksjoner på en ellers fullt ut forsvarlig landbruksdrift.

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

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

Alt jordbruksareal på gården er fulldyrka og leies bort til bruk i drift. Den omsøkte tomta ligger 
plassert i skogsholtet, ikke så langt fra bolighuset på gården. Tomta vil gå inntil den 
forbipasserende gårdsveien. Parsellen vi da grense inntil jordbruksareal i drift.

På eiendommen har det vært melkeproduksjon fra geit, men melkekvoten ble solgt og 
dyreholdet opphørte i 2007. Alt jordbruksareal på gården er fulldyrka og leies bort til bruk i 
drift.

En fradeling av en parsell vil i dette tilfelle svekke eiendommens ressurser og vil ikke være 
gunstig med tanke på framtidig jordbruksdrift på eiendommen. Ved en eventuell fradeling vil 
tomten vil bli fritt omsettelig, og kan medføre til restriksjoner for landbruket med at blant annet 
adkomsten går langs en gårdvei forbi tunet på eiendommen og nærheten til driftsbygningen.

Vurdering i forhold til plan- og bygningsloven:
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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. Statens vegvesen har uttalt at 
de ikke har merknader til delingssøknaden. Den omsøkte tomten vil ha atkomst til E6 via 
kommunal veg. Delingen ikke vil gi vesentlige endringer i de trafikale forhold i området.

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

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

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 ligger sentrumsnært og de dyrka arealene er flate og samlet. En fradeling vil være 
ugunstig for eiendommen med tanke på fremtidig drift og behovet for sentrumsnært 
landbruksareal. Det er viktig å ivareta de sentrumsnære landbruksarealene. Behovet for dyrka 
jord blir stadig større i kommunen, og dette gjelder også sentrumsnære gårder. 

Parsellen som søkes fradelt ligger i et skogholt like ved bolighuset på gården. Den ligger i 
tillegg i nærheten av store sammenhengende dyrka arealer, og vil få adkomst gjennom tunet på 
eiendommen. Parsellen er etter fradeling fritt omsettelig, og kan overdras til personer uten 
tilknytning til gården eller til landbruksdrift. Dette kan føre til krav om restriksjoner på en ellers 
fullt ut forsvarlig landbruksdrift. Landbruksdrift medfører ofte støy-, støv og luktplager som kan 
være til sjenanse for personer uten tilknytning til landbruket. Spredte tomter på 
landbrukseiendommer i sentrumsområdene øker presset på de dyrka områdene. Et stort boligfelt 
på Rovdas er nylig åpnet for bygging og behovet for sentrumsnære boligtomter er nå oppfylt for 
flere år framover. 

Ut over det som her er kommentert har vi ingen ytterligere merknader i søknaden. 
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Nordreisa kommune Arkivsaknr: 2009/8257 -9

Arkiv: 1942/54/2

Saksbehandler:  May Halonen

Dato:                 21.06.2010

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
50/10 Nordreisa driftsutvalg 29.06.2010

Søknad om deling av tilleggsareal fra gnr 54/2,19 til gnr 54/29

Henvisning til lovverk:
Jordloven §§ 9 og 12
Plan og Bygningsloven §§ 1-8, 19-2, 63, 66 og 68

Vedlegg
1 Situasjonskart

Rådmannens innstilling
Nordreisa kommune godkjenner fradeling av ca 500 m2 dyrkbar jord som tilleggstomt fra gnr 
54/2,19 til den bebygde boligtomta 54/29 i Nordreisa kommune.

Dette gjøres jfr følgende:
 Omdisponering godkjennes jfr jordlovens § 9 
 Deling godkjennes jfr jordlovens § 12 
 Deling godkjennes jfr plan- og bygningsloven §§ 63, 66 og 68 
 Dispensasjon fra delings- og byggeforbudet i 100 meters beltet i strandsonen godkjennes 

jfr plan- og bygningsloven § 1-8 
 Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel godkjennes jfr plan- og bygningslovens 19-2. 

Ved avgjørelsen er det lagt vekt på at fradeling trolig ikke vil komme i konflikt med 
landbruksinteresser, natur- og kulturmiljø og friluftslivet i området siden området allerede er 
mye bebygd. Fradelingen har lite å si for ressursgrunnlaget på eiendommen og 
samfunnsinteresser taler for deling. Boligtomter i distriktet er positivt for bosettingen.

Det settes følgende vilkår:
 Dersom det under arbeid i marken oppdages gjenstander eller spor etter tidligere 

menneskelig aktivitet i omsøkte areal, må arbeidet stanses og melding straks sendes 
Sametinget og Troms fylkeskommune, kulturetaten jf. kulturminnelovens § 8, 2. ledd.

 Ved eventuelt bygging skal det sikres god estetisk utforming i samsvar med tiltakets 
funksjon og i samspill med omgivelser og stedlig byggeskikk. Det skal ikke brukes farger 
på tak eller vegg som skiller seg ut fra omgivelsene på en negativ måte.

Side 39



Saksopplysninger
Det søkes om fradeling av tilleggsareal til den bebygde boligtomta 54/29 på om lag 500 m2 daa 
fra eiendom 54/2,19 i Nordreisa kommune. Søknaden er journalført inn hos oss
den 11.09.2009. Vi beklager at det har tatt så lang tid før søknaden blir sendt på høring. Vi har 
få saksbehandlingsressurser og søknader om tilleggsarealer har dessverre ikke blitt prioritert.

Søker: Kjell Arne Molvik, Oksfjordhamn, 9151 Storslett 
Erverver: Solfrid Kristiansen, Oksfjordhamn, 9151 Storslett

Eiendommen ligger i Havna i Oksfjordhamn, om lag 3 km fra E6. Den omsøkte parsellen ligger
ved den kommunale vegen ned til Havna og består av tidligere dyrket mark. Formålet er
tilleggsareal til boligtomta gnr 54/29. Boligtomta ligger ca 55 m fra sjøen, på nersiden av den 
kommunale vegen.

Vurdering
Eiendommen ligger i et LNF-område (landbruk, natur- eller friluftsområde) i kommuneplanens 
arealdel, og det er nødvendig med dispensasjon fra plan- og bygningsloven § 19-2. 
Tilleggsarealet ligger også innenfor 100 metersbeltet til strandsonen, og det er nødvendig med 
dispensasjon fra plan- og bygningsloven § 1-8.

I plan og bygningsloven av 27.06.08 § 19-2 heter det at dispensasjon ikke kan gis dersom 
hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, 
blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn 
ulempene etter en samlet vurdering. Det kan ikke dispenseres fra saksbehandlingsregler. 

Før det gjøres vedtak skal blant annet fylkeskommunen og statlig myndighet, hvis saksområde 
blir direkte berørt, være gitt mulighet til å uttale seg.

Ved vurderingen av om det skal gis dispensasjon fra planer skal statlige og regionale rammer og 
mål tillegges særlig vekt. Kommunen bør heller ikke dispensere fra planer, lovens bestemmelser 
om planer og forbudet i § 1-8 når en direkte berørt statlig eller regional myndighet har uttalt seg 
negativt om dispensasjonssøknaden. 

I plan og bygningsloven § 1-8. - Forbud mot tiltak mv. langs sjø og vassdrag – heter det:
I 100-metersbeltet langs sjøen og langs vassdrag skal det tas særlig hensyn til natur- og 
kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser.

Det er ikke framsatt grunner av særlig vekt for dispensasjonen.

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

Høringsuttalelser
På grunn av en svikt er denne søknaden ikke sendt på høring. Det var registrert to søknader på 
samme sak og på samme eiendom. Den andre søknaden ble behandlet og godkjent av 
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Driftsutvalget i møtet den 15.06.10. Det omsøkte arealet ligger ca 100 vest for den godkjente 
garasjetomta, og også denne søknaden skulle vært tatt med i samme høringsbrev og 
saksframlegg. 

Siden ingen av høringsinstansene hadde merknader til den andre søknaden og denne parsellen 
ligger så nært, vil vi anta at det heller ikke her er noe å bemerke. Uti fra kartet er forholdene på 
eiendommen det samme, og ingen kulturminner er registrert. 

Vurdering i forhold til Jordloven:
Etter Jordlovens § 9 går det fram at dyrka jord ikke må brukes til formål som ikke tar sikte på 
jordbruksproduksjon, og at dyrkbar jord heller ikke må omdisponeres slik at den ikke er egna til 
jordbruksproduksjon i framtida. Formålet med omdisponeringsforbudet er å verne produktive 
arealer og jordsmonnet. Det grunnleggende formålet med bestemmelsen er jordvern, dvs. å sikre 
matproduserende areal. 

Omdisponeringsforbudet legger opp til et strengt jordvern. Det viser kravet om at ”særlege
høve” må foreligge for å gi samtykke. Søknaden kan avslås selv om det foreligger ”særlege
høve”. Det skal foretas en samlet vurdering av forholdene. Det kan tas hensyn til godkjente
planer etter plan- og bygningsloven, drifts- eller miljømessige ulemper for landbruket i
området, kulturlandskapet og det samfunnsgagnet omdisponering vil gi. Forholdene kan ligge 
slik an at lovens vilkår for fradeling kan være oppfylt selv om det dreier seg om fradeling av 
dyrka eller dyrkbar jord. Det kan for eksempel dreie seg om fradeling av dyrka jord fra en 
driftsenhet hvor fradelingen vil ha lite å si for ressursgrunnlaget på eiendommen eller det kan 
dreie seg om et tilfelle hvor samfunnsinteresser av stor vekt taler for deling.

Etter Jordlovens § 12 kan man gi delingsforbud eller samtykke. Formålet med forbudet er å 
sikre og samle ressursene på bruket for nåværende og framtidige eiere. For å samtykke til deling 
må enten samfunnsmessige interesser av stor vekt tale for det, eller at deling er forsvarlig ut i fra 
hensynet til den avkastning eiendommen kan gi. Hensynet til eiendommens avkastningsevne 
kan ikke tillegges like stor vekt mot fradeling når eiendommen er ute av drift, og det ikke er 
realistisk å tro at eiendommen vil komme i drift igjen, som når eiendommen er i drift, eller det 
er grunn til å regne med at den vil bli drevet i overskuelig framtid.

Eiendommen har et jordbruksareal på ca 15 daa, 19 daa produktiv skog og ca 340 daa annet ikke 
produktivt areal. Arealene på eiendommen er ikke i drift og er en del redusert på grunn av 
tidligere fradelinger. Arronderingen er vanskelig på grunn av flere fradelte tomter. Det er lite 
jordbruksdrift i området og det er ikke husdyrhold i området Sandbukt/Oksfjordklubben. 
Fradelingen har da liten konsekvens for landbruksinteressene på eiendommen og i området. 
Formålet med fradelingen er utvidelse av en etablert boligtomt. Det er foretatt flere fradelinger i 
området og vi har derfor ingen grunn til å tro at kulturlandskapet blir påvirket av fradelingen. 
Det er ikke opplyst at det skal bygges noe.

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. Dette er utvidelse av 
en etablert boligtomt og det er ikke behov for ny avkjørsel.
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I følge § 66 kan heller ikke en tomt fradeles før avløpsvann er sikret i samsvar med
forurensningsloven. Det er ikke opplyst at det skal bygges noe. Hvis det likevel skal gjøres og 
det skal kobles til vann må dette forholdet avklares med Teknisk avdeling i forhold til 
utslippstillatelse.

Tilleggstomta ligger også innenfor 100 metersbeltet til sjøen, og det er nødvendig med 
dispensasjon fra plan- og bygningsloven § 1-8. I 100-metersbeltet langs sjøen og langs vassdrag 
skal det tas særlig hensyn til natur- og kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne 
interesser.

Den omsøkte parsellen ligger ca 55 m fra sjøen inntil 54/29, på nersiden av den kommunale 
vegen. Ved å fradele innenfor 100 metersonen vil det ikke i dette tilfellet føre til noe mer 
privatisering av strandsonen, fordi området allerede er bebygd og da også på sjøsiden av den 
kommunale vegen og vi derfor ikke se at dette har konsekvenser for friluftsinteressene i 
området.

Det er spredt bebyggelse i området. En eventuell bygning må tilpasses den eksisterende 
byggestilen med tanke på farge, vinkler, utforming og plassering. 

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. Hensynet til 
eiendommens avkastningsevne kan ikke tillegges like stor vekt mot fradeling når eiendommen 
er ute av drift, og det ikke er realistisk å tro at eiendommen vil komme i drift igjen, som om hvis 
eiendommen hadde vært i aktiv drift. Vi kan ikke se at eiendommen blir vesentlig forringet 
siden det allerede er mye bebyggelse i området. Det omsøkte arealet kommer trolig ikke i 
konflikt med landbruksinteresser, natur- og kulturmiljø, friluftsliv og landskapsinteresser i 
området. Styrket bosetning i distriktene er av samfunnsinteresse.

Ut over det som her er kommentert har vi ingen ytterligere merknader i søknaden. 
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Nordreisa kommune Arkivsaknr: 2010/2004 -8

Arkiv: 1942/49/23

Saksbehandler:  Julie Heidenberg

Dato:                 13.06.2010

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
51/10 Nordreisa driftsutvalg 29.06.2010

Søknad om deling, eiendom 1942/49/23

Henvisning til lovverk:
Jordloven §§ 9 og 12
Plan- og bygningsloven §§ 1-8, 19-2, 63, 66 og 68

Vedlegg
1 Høring - Deling av eiendom 1942/49/23
2 Kart 1:5000
3 Kart 1:2000

Rådmannens innstilling
Nordreisa kommune godkjenner ikke fradeling av 6 daa areal til fritidsformål fra eiendom 49/23 
i Nordreisa kommune.

Dette gjøres jfr følgende:
 Omdisponering godkjennes ikke jfr jordlovens § 9 
 Deling godkjennes ikke jfr jordlovens § 12 
 Deling godkjennes ikke jfr plan- og bygningsloven §§ 63, 66 og 68 
 Dispensasjon fra delings- og byggeforbudet i 100 meters beltet i strandsonen godkjennes 

ikke jfr plan- og bygningsloven § 1-8 
 Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel godkjennes ikke jfr plan- og bygningslovens 

19-2. 

Ved avgjørelsen er det lagt vekt på at en fradeling i strandsonen vil føre til privatisering av 
området, og at tomten er unødvendig stor.
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Saksopplysninger
Det søkes om fradeling av en tomt til fritidsformål på om lag 6 daa fra eiendom 49/23 i 
Nordreisa kommune. Søknaden er mottatt 16.04.10.

Søker: Knut Ivar Skogvold, Kildal, 9151 Storslett

Eiendommen ligger ved Latteren, om lag 2,5 km fra RV866 mot Skjervøy. Parsellen som søkes
fradelt består av lauvskog på god dyrkningsjord og grunnlendt mark.

I følge gårdskart fra Skog og landskap har eiendom 49/23 et totalareal på 171,1 daa. Av dette er
10,7 daa fulldyrka jord, 5,7 daa skog på middels bonitet, 123,1 daa uproduktiv skog, og 31,6 daa
annet areal.

Begrunnelsen for en så stor hyttetomt er at søker synes det er ønskelig med nok uteareal og 
utsyn til sjøen, samtidig som det skal være plass for septiktank/slamavskiller.

Planstatus
Tomten er i kommuneplanen definert som landbruk, natur- eller friluftsområde, og det er
nødvendig med dispensasjon fra plan- og bygningsloven § 19-2.
Tomten ligger innenfor 100 metersonen til sjø, og det er nødvendig med dispensasjon fra plan-
og bygningsloven § 1-8.

I plan og bygningsloven av 27.06.08 § 19-2 heter det: ”at dispensasjon ikke kan gis dersom 
hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, 
blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn 
ulempene etter en samlet vurdering. Det kan ikke dispenseres fra saksbehandlingsregler.”

Før det gjøres vedtak skal blant annet fylkeskommunen og statlig myndighet, hvis saksområde
blir direkte berørt, være gitt mulighet til å uttale seg.

Ved vurderingen av om det skal gis dispensasjon fra planer skal statlige og regionale rammer og
mål tillegges særlig vekt. Kommunen bør heller ikke dispensere fra planer, lovens bestemmelser
om planer og forbudet i § 1-8 når en direkte berørt statlig eller regional myndighet har uttalt seg
negativt om dispensasjonssøknaden.

I plan og bygningsloven § 1-8. - Forbud mot tiltak mv. langs sjø og vassdrag – heter det:
I 100-metersbeltet langs sjøen og langs vassdrag skal det tas særlig hensyn til natur- og 
kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser.

Det er ikke framsatt særlige grunner for dispensasjonen

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

Høringsuttalelser
Søknaden er sendt på høring til fylkesmannen i Troms, sametinget, reindriftsforvaltingen og 
Troms fylkeskommune. Sametinget og Troms fylkeskommune har ikke kommet med noen 
uttalelse innen høringsfristen, og det antas dermed at de ikke har noen innsigelser til saken. 
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Fylkesmannen i Troms opplyste pr telefon at de trengte lengre høringsfrist. I tillegg har søker 
kommet med en kommentar og utdypning til saken etter å ha fått kopi av høringsbrevet.

Reindriftsforvaltningen Vest-Finnmark, datert 31.5.2010
Viser til oversendelse mottatt 7. mai 2010. Saken har vært til høring i rbd 36 Cohkolat & 
Birtavarri. Distriktet har ikke framsatt merknader til saken.

Områdestyret i Vest Finnmark v/reindriftsagronomen vil uttale:
Områdestyret har ikke merknader til Deling av eiendom 1942/49/23, slik Nordreisa kommunen 
har skissert i høringsbrevet.

Denne uttalelsen er gitt i medhold av områdestyrets delegasjon sak 62/2009.

Fylkesmannen i Troms, datert 8.6.2010
Fylkesmannen i Troms tilrår at søknaden avslås.

Fylkesmannen i Troms viser til kommunens brev av 3.5.2010, hvor det går fram at det er søkt
om fradeling av fritidsbolig i 100-meters-sonen.

Eiendommen ligger i et LNF-område i kommuneplanens arealdel. I plan og bygningsloven §
19-2 heter det at dispensasjon ikke kan gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres 
fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene 
ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Det kan ikke 
dispenseres fra saksbehandlingsregler.

Før det gjøres vedtak skal blant annet fylkeskommunen og statlig myndighet hvis saksområde
blir direkte berørt være gitt mulighet til å uttale seg.

Tiltaket er i strid med plan og bygningsloven, hvor det i § 1-8. - Forbud mot tiltak mv. langs
sjø og vassdrag — heter:
1100-metersbeltet langs sjøen og langs vassdrag skal det tas særlig hensyn til natur- og
kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser.

Stortingsmelding nr. 26 "Regjeringens miljøvernpolitikk og rikets miljøtilstand" (2006-2007):
• Det er et nasjonalt mål at strandsonen skal bevares som natur- og friluftsområde tilgjengelig 
for alle. Regjeringen ønsker en strengere og mer langsiktig strandsoneforvaltning. Det er derfor 
nødvendig igjen å oppfordre kommunene til en streng praksis ved behandling av plansaker og 
dispensasjoner i 100-metersbeltet langs sjø.

Fylkesmannens vurderinger og anbefalinger til Nordreisa kommune:
Eiendommen ligger ved Latteren, om lag 2,5 km fra riksvegen mot Skjervøy. Så langt vi kan
se av tilsendte dokumenter og kart er det søkt om fradeling helt ned mot strandsonen. For at
allmennheten skal kunne oppholde seg og ferdes i strandsonen er det et generelt forbud mot
bygging og deling i denne sonen. I dette tilfellet er det søkt om fradeling i den delen av
strandsonen som allmennheten helst søker til. Både hytteeier og allmennheten vil oppleve en
hytte så nært stranda som en privatisering av et i utgangspunkt attraktivt naturområde.
Etableringen vil kunne bidra til å ekskludere allmennheten fra strandsonen.
Vi merker oss også at det er søkt om fradeling på en relativt naken odde, og at etablering av
fritidsbebyggelse her vil kunne virke som en punktering av dette åpne landskapet.

Oppsummert synes det som om lokaliseringen av hytten vil være i strid med de sentrale
politiske føringer som er gitt av regjeringen. Vi anbefaler derfor at Nordreisa kommune avslår
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søknaden. Helst bør hyttebygging på nedsiden av vegen unngås, men dersom det skal
etableres hyttetomt på denne siden av vegen, bør denne begrenses til 1 dekar, og ligge i grense
rned vegen som deler eiendommen. Vi ber med dette om å få tilsendt vedtak i saken når dette
foreligger.

Knut Skogvold, datert 25.5.2010
Fradelingen av omsøkt tomt vil, slik en nå ser det, verken berøre kulturlandskap eller 
landbruksinteresser, og slett ikke friluftsinteresser i området. En vil derfor opprettholde 
søknaden, og komme med følgende kommentarer til jordbrukssjefens høringsutkast:

 Området består for det meste av berg- og stein underlag og tynn lyngmarks-torv på grov 
morenegrus som, etter eiers mening, ikke lar seg dyrke.

 Eiendommen består av 3-4 daa fulldyrka jord (ikke 10,7 daa, som i høringsskrivet) og 
dette ligger mot skillet til eiendommen 49/3 (mot nord), og ikke mot den omsøkte 
utdelingen, som ligger 3-400 meter fra område med tidligere landbruksdrift.

 Eiendommen, som de siste 15-20 årene har hatt full fritak fra bo- og driveplikten, er 
tidligere eiet av nåværende eier og da sammen med den som nå ønsker å bebygge den 
omsøkte parsellen, nemlig min sønn (se gjerne grunnlagsmaterialet for den siste 
skyldelingsforretningen). 

 Mine barn, både min godt voksne sønn og min voksne datter, ønsker begge å ha 
tilknytning til og også ta godt vare på eiendommen, slik at den slitasjen en etter hvert har 
sett andre har påført eiendommen etter hvert kan bremses eller helst stoppe helt opp.
Det at andre tenner opp store bål, etterlater seg søppel, kjører ”fritt” med scooter, uten 
videre henter skjellsand eller kjører tvers over eiendommens inn- og utmark med store 
maskiner er ikke noe vi som eiere setter særlig pris på. Det har til tider virket som om 
flere rett og slett bare har tatt seg til rette rundt på eiendommen, og det er ikke minst 
derfor vi, min familie og jeg, ønsker å markere oss videre i området.

 Den ønskede fritidsboligen blir ikke bygget i et åpent terreng, det er nok av skog rundt 
på parsellen som kan tas vare på. Og bygget kan også plasseres slik at det faller godt inn 
i tomtens terreng.

 I 100-metersbeltet vil parsellens avstand til sjøen være fra ca 75-78 meter, og derfor også 
godt utenfor de bestemte 50 meterne i kommuneplanens arealdel 7.1.1.

 Det er heller ingen beitedyr i området, da all beite foregår ovenfor hele bebyggelsen i 
området, ovenfor ”øvregjerdet” som vi kaller det.

 Og siden reinflyttingstraseen går ca 2 km sørvest for området vil troligheller ikke 
reindriftsinteressene bli berørt av denne fradelingen.

Faglig vurdering
Vurdering i forhold til Jordloven:
Etter Jordlovens § 9 går det fram at dyrka jord ikke må brukes til formål som ikke tar sikte på 
jordbruksproduksjon, og at dyrkbar jord heller ikke må omdisponeres slik at den ikke er egna til 
jordbruksproduksjon i framtida. Formålet med omdisponeringsforbudet er å verne produktive 
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arealer og jordsmonnet. Det grunnleggende formålet med bestemmelsen er jordvern, dvs. å sikre 
matproduserende areal. 

Omdisponeringsforbudet legger opp til et strengt jordvern. Det viser kravet om at ”særlege
høve” må foreligge for å gi samtykke. Søknaden kan avslås selv om det foreligger ”særlege
høve”. Det skal foretas en samlet vurdering av forholdene. Det kan tas hensyn til godkjente
planer etter plan- og bygningsloven, drifts- eller miljømessige ulemper for landbruket i
området, kulturlandskapet og det samfunnsgagnet omdisponering vil gi. Forholdene kan ligge 
slik an at lovens vilkår for fradeling kan være oppfylt selv om det dreier seg om fradeling av 
dyrka eller dyrkbar jord. Det kan for eksempel dreie seg om fradeling av dyrka jord fra en 
driftsenhet hvor fradelingen vil ha lite å si for ressursgrunnlaget på eiendommen eller det kan 
dreie seg om et tilfelle hvor samfunnsinteresser av stor vekt taler for deling.

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

Det har ikke vært selvstendig drift på eiendommen på mange år. Fulldyrka jord ble sist høstet i
2000. Da var jorda leid bort til nabogården, 49/3 (i høringsbrevet opplyst som eiendom 49/26), 
som var i drift. Driftsgrunnlaget på eiendom 49/23 tilsier at man ikke klarer å drive en 
økonomisk forsvarlig drift på eiendommen. Det er fremdeles landbruksdrift i området. Eiendom 
49/3 ligger inntil eiendom 49/23. Denne er ikke i selvstendig drift lenger, men arealene leies 
bort og høstes av en annen gårdbruker i området.

Parsellen som søkes fradelt består av lauvskog på god dyrkningsjord og grunnlendt mark. 
Definisjon på jorda er hentet fra økonomisk kartverk. Omsøkt parsell ligger inntil jord som har 
definisjon fulldyrka. Søker opplyser at fulldyrka jord ligger 3-400 meter fra omsøkt parsell. 
Økonomisk kartverk og gårdskart fra skog og landskap viser at fulldyrka jord gård helt opp til 
omsøkt parsell, og at eiendommen består av 10,7 daa fulldyrka jord. For at jord som har vært 
fulldyrka tidligere skal miste sin betegnelse må arealene være grodd igjen og ikke vært høstet på 
over 30 år. Før dette er tilfelle vil arealene fortsette å ha betegnelse fulldyrka. 

Det er spredt bebyggelse i området, og området som søkes fradelt er noe åpent. Ved å bygge en
fritidsbolig i et åpent terreng vil påvirke kulturlandskapet.

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. Omsøkt parsell ligger inntil 
kommunal vei på en nokså oversiktlig strekning, og danning av ny avkjørsel vil derfor ikke være 
problematisk.

I følge § 66 kan heller ikke en tomt fradeles før avløpsvann er sikret i samsvar med
Forurensningsloven. Det er i denne saken planlagt å koble seg på det offentlige vannettet, men 
det skal være privat septiktank/slamavskiller.
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I flg. § 68 kan grunn bare deles eller bebygges dersom det er tilstrekkelig sikkerhet mot fare 
eller vesentlig ulempe som følge av natur- eller miljøforhold. I følge skredkart fra NGU er det 
ikke stein- eller snøskredfare i området hvor den omsøkte parsellen er.

I plan og bygningsloven § 1-8. - Forbud mot tiltak mv. langs sjø og vassdrag – heter det:
I 100-metersbeltet langs sjøen og langs vassdrag skal det tas særlig hensyn til natur- og 
kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser.
Omsøkt parsell ligger 68 meter fra sjø. Dette er målt på økonomisk kartvark. I høringsbrevet 
stod det et avsnitt om kommuneplanens arealdel 7.1.1 som gjelder strandsone mot vassdrag. Det 
avsnittet gjelder ikke strandsone mot sjø som er dette tilfellet.
For at allmennheten skal kunne oppholde seg og ferdes i strandsonen er det et generelt forbud 
mot bygging og deling i denne sonen. Både hytteeier og allmennheten vil oppleve en hytte så 
nært stranda som en privatisering av et i utgangspunkt attraktivt naturområde. Etableringen vil 
kunne bidra til å ekskludere allmennheten fra strandsonen. 

At grunneiere er plaget med at turgåere på stranden etterlater seg søppel, ulovlig kjøring over 
eiendommen osv er momenter som ikke kan vektlegges i en delingssak. Dette er en konflikt som 
må løses på andre måter.

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.
Ut i fra kommuneplanen skal det ikke fradeles tomter større enn 2 daa, men den omsøkte
parsellen er på 6 daa. Etter vurdering av begrunnelsen til den store tomta er man kommet fram 
til at det ikke vil være behov for en tomt på 6 daa. Fradeling av en så stor tomt vil være uheldig 
for kulturlandskapet, landbruket og friluftsinteressene. Omsøkt areal ligger innenfor 100-
metersbelte i strandsonen. En fradeling vil føre til privatisering av området. Fradeling av omsøkt 
parsell vil være i strid med de sentrale politiske føringer som er gitt av regjeringen.
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Nordreisa kommune
Utviklingsavdeling

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

www.nordreisa.kommune.no

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

«KONTAKT»

Deres ref:  Vår ref: Løpenr: Arkivkode Dato
«REF» 2010/2004-3 15924/2010 1942/49/23 03.05.2010

Høring - Deling av eiendom 1942/49/23

Viser til vedlagt søknad med kart. Det søkes her om fradeling av en tomt til fritidsformål på om 
lag 6 daa fra eiendom 49/23 i Nordreisa kommune. Søknaden er mottatt 16.04.10.

Saksopplysninger

Søker: Knut Ivar Skogvold, Kildal, 9151 Storslett

Eiendommen ligger ved Latteren, om lag 2,5 km fra RV866 mot Skjervøy. Parsellen som søkes 
fradelt består av lauvskog på god dyrkningsjord og grunnlendt mark.

I følge gårdskart fra Skog og landskap har eiendom 49/23 et totalareal på 171,1 daa. Av dette er 
10,7 daa fulldyrka jord, 5,7 daa skog på middels bonitet, 123,1 daa uproduktiv skog, og 31,6 daa 
annet areal.

Begrunnelsen for en så stor hyttetomt er at søker synes det er ønskelig med nok uteareal og utsyn 
til sjøen, samtidig som det skal være plass for septiktank/slamavskiller.

Planstatus

Eiendommen ligger i et LNF-område (landbruk, natur- eller friluftsområde) i kommuneplanens 
arealdel, og det er nødvendig med dispensasjon fra plan- og bygningsloven § 19-2. Tomten ligger 
også innenfor 100-metersbelte til strandsonen, og det er nødvendig med dispensasjon fra plan- og 
bygningsloven § 1-8.

I plan og bygningsloven av 27.06.08 § 19-2 heter det at dispensasjon ikke kan gis dersom 
hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, 
blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn
ulempene etter en samlet vurdering. Det kan ikke dispenseres fra saksbehandlingsregler.
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Før det gjøres vedtak skal blant annet fylkeskommunen og statlig myndighet, hvis saksområde 
blir direkte berørt, være gitt mulighet til å uttale seg.

Ved vurderingen av om det skal gis dispensasjon fra planer skal statlige og regionale rammer og 
mål tillegges særlig vekt. Kommunen bør heller ikke dispensere fra planer, lovens bestemmelser 
om planer og forbudet i § 1-8 når en direkte berørt statlig eller regional myndighet har uttalt seg 
negativt om dispensasjonssøknaden. 

I plan og bygningsloven § 1-8. - Forbud mot tiltak mv. langs sjø og vassdrag – heter det:
I 100-metersbeltet langs sjøen og langs vassdrag skal det tas særlig hensyn til natur- og 
kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser.

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.”

Det er ikke framsatt grunner av særlig vekt for dispensasjonen

Nabovarsling

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

Foreløpig vurdering

Landbruk

Det har ikke vært selvstendig drift på eiendommen på mange år. Fulldyrka jord ble sist høstet i 
2000. Da var jord leid bort til nabogården, 49/26 som var i drift. Ut i fra flybilder ser det ut som 
arealene er beitet de senere årene. Driftsgrunnlaget på eiendommen tilsier at man ikke klarer å 
drive en økonomisk forsvarlig drift på eiendommen. Det er fremdeles landbruksdrift i området. 
Eiendom 49/26 ligger inntil eiendom 49/23. Denne er ikke i selvstendig drift lenger, men 
arealene leies bort og høstes av en annen gårdbruker i området.

Parsellen som søkes fradelt består av lauvskog på god dyrkningsjord og grunnlendt mark. Dette 
området ligger inntil jord som har definisjon fulldyrka. Det er søkt om fradeling av en hyttetomt 
på om lag 6 daa. Det er i følge kommuneplanen ikke ønskelig å danne så store tomter til 
fritidsformål, og det er spesielt ikke heldig i et område hvor det fremdeles er landbruksdrift.

Kulturminner

I følge økonomisk kartverk er det ikke registrert kulturminner i det omsøkte området.
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Kulturlandskap

Det er spredt bebyggelse i området, og området som søkes fradelt er noe åpent. Ved å bygge en 
fritidsbolig i et åpent terreng vil det påvirke kulturlandskapet. Da er det viktig at en i dette 
tilfellet plasserer hytta inntil den skogen som er der. En eventuell hytte må tilpasses den 
eksisterende byggestilen med tanke på farge, vinkler, utforming og plassering. 

Friluftsinteressene

Omsøkt parsell ligger innenfor 100-metersbelte til strandsonen. En fradeling vil føre til noe 
privatisering av strandsonen. 

Avkjørsel/adkomst

Omsøkt parsell ligger inntil kommunal vei på en nokså oversiktlig strekning, og danning av ny 
avkjørsel vil derfor ikke være problematisk.

Miljø

Det er planlagt å koble seg på det offentlige vannettet, men det skal være privat 
septiktank/slamavskiller.

Reindrift

Reindriftsinteressene vil trolig ikke bli berørt av denne fradelingen.

Risikovurdering

I følge skredkart fra NGU er det ikke stein- eller snøskredfare i området hvor den omsøkte
parsellen ligger.

Oppsummering

Tomtene er i kommuneplanen definert som landbruk, natur- eller friluftsområde, og det er
nødvendig med dispensasjon fra Plan- og bygningsloven § 19-2. Tomten ligger innenfor 100 
metersbelte i strandsone, og det er nødvendig med dispensasjon fra plan- og bygningsloven §1-8. 

Ut i fra kommuneplanen skal det ikke fradeles tomter større enn 2 daa, men den omsøkte 
parsellen er på 6 daa. Etter vurdering av begrunnelsen til den store tomta er man kommet fram til 
at det ikke vil være behov for en tomt på 6 daa. Fradeling av en så stor tomt vil være uheldig for 
kulturlandskapet, landbruket og trolig friluftsinteressene. Ved å minke det omsøkte arealet til 2 
daa og plassere tomten mot øst og inntil veien på den opprinnelige omsøkte parsellen, vil det bli 
mindre privatisering av område. Hytten som skal bygges kan plasseres i skogkanten slik at det 
ikke får like store konsekvenser for kulturlandskapet, og det vil og føre til mindre restriksjoner 
for landbruket.

Side 52



Side 4 av 4

Høringsfristen settes til 31.05.

Med hilsen

Julie Heidenberg
jordbrukssjef
Direkte innvalg: 77 77 07 61

Vedlegg
1 Søknad om deling av grunneiendom 1942/49/23
2 Kart 1:5000
3 Kart 1:2000

Tilsvarende brev sendt til:
Fylkesmannen i Troms, Miljøvernavd. Postboks 6105 9291 TROMSØ
Sametinget, Miljø- og kulturvernavdelingen Avjovargeaidnu 50 9730 KARASJOK
Reindriftsforvaltningen Vest-Finnmark Avzziluodda 9520 KAUTOKEINO
Troms Fylkeskommune Postboks 6600 9296 Tromsø

Kopi til:
Knut Ivar Skogvold Kildal 9151 STORSLETT
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07.05.2010
Deling av eiendom 49/23
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Målestokk 1:2000   
07.05.2010
Nydyrking
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Nordreisa kommune Arkivsaknr: 2009/4614 -10

Arkiv: 1942/29/1

Saksbehandler:  Julie Heidenberg

Dato:                 17.06.2010

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
52/10 Nordreisa driftsutvalg 29.06.2010

Deling, eiendom 1942/29/1

Henvisning til lovverk:
Jordloven § 12
Plan- og bygningsloven §§ 1-8, 19-2, 63, 66 og 68

Vedlegg
1 Kart 1:2500
2 Kart 1:5000

Rådmannens innstilling
Nordreisa kommune godkjenner ikke etablering av festetomt på om lag 1 daa for utvidelse av 
Reisastua villmarksentert, fra eiendom 29/1 i Nordreisa kommune.

Dette gjøres jfr følgende:
 Deling godkjennes ikke jfr jordlovens § 12 
 Deling godkjennes ikke jfr plan- og bygningsloven §§ 63 og 66  
 Dispensasjon fra delings- og byggeforbudet i 100 meters beltet i strandsonen godkjennes 

ikke jfr plan- og bygningsloven § 1-8 
 Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel godkjennes ikke jfr plan- og bygningslovens 

19-2. 

Ved avgjørelsen er det lagt vekt på at en etablering av festetomt og utvidelse av Reisastua 
villmarksenter vil føre til en betydelig privatisering av strandsonen. Det er samtidig ikke gitt 
tillatelse til utvidet bruk av eksisterende avkjørsel.

Saksopplysninger
Det søkes om etablering av en festetomt på om lag 1 daa for etablering av kurs- og 
konferansesenter, fra eiendom 29/1 i Nordreisa kommune. Tomten er tenkt som tilleggsareal til 
eiendom 29/66 Holmenstilla som Reisastua Villmarkssenter er etablert på. Søknaden er mottatt 
2.11.2009.
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Søker: Statskog SF Troms, 9321 Moen
Erverver: Reisastua Villmarksenter, Postboks 2146, 9267 Tromsø.

Eiendommen ligger like ved Oskarsnes før Svartfoss i Reisadalen, om lag 35 km fra Storslett
sentrum. Parsellen som søkes etablert til festetomt består av barskog på middels bonitet.

Statskog eier store deler av arealene i Reisadalen. I følge gårdskart fra Skog og landskap har
eiendom 29/1 et totalareal på 2 610 497,5 daa. Av dette er mesteparten skog.

Reisastua villmarksenter er en reiselivsbedrift som har spesialisert seg på arrangering av kurs og
møter med spesielle opplevelser. De ønsker nå å videreutvikle konseptet. I dag har de kapasitet 
til å ta imot 14 personer. Målsetningen nå vil være å utvikle et bedriftsøkonomisk lønnsomt
høykvalitetsprodukt med utgangspunkt i Holmenstilla. Det skal kombineres kurs og konferanser
med naturopplevelser for grupper på 10-35 personer. Alle leveranser til kurs, konferanser og
opplevelser inkl. bespisning vil bli gjennomført med lokale underleverandører.
I konseptet vil det bli lagt stor vekt på det samiske i form av utforming av tilleggsbygning, kunst
og opplevelsesturer med tilknytning til samisk kultur. Reisastua villmarksenter har egen
hjemmeside hvor en kan finne alt av tilbud de har i dag (reisastua.no).

Målgruppene er i hovedsak internasjonale godt betalende grupper fra bedrifter eller 
institusjoner. Men i tillegg kan det være aktuelt med turistgrupper formidlet gjennom anerkjente 
turistbyråer og interesserte fra det norske markedet.

Planstatus
Eiendommen ligger i et LNF-område (landbruk, natur- eller friluftsområde) i kommuneplanens
arealdel, og det er nødvendig med dispensasjon fra plan- og bygningsloven § 19-2. Tomten 
ligger også innenfor 100-metersbelte til Reisaelva, og det er nødvendig med dispensasjon fra 
plan- og bygningsloven § 1-8.

I plan og bygningsloven av 27.06.08 § 19-2 heter det at dispensasjon ikke kan gis dersom
hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse,
blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn
ulempene etter en samlet vurdering. Det kan ikke dispenseres fra saksbehandlingsregler.

Før det gjøres vedtak skal blant annet fylkeskommunen og statlig myndighet, hvis saksområde
blir direkte berørt, være gitt mulighet til å uttale seg.
Ved vurderingen av om det skal gis dispensasjon fra planer skal statlige og regionale rammer og
mål tillegges særlig vekt. Kommunen bør heller ikke dispensere fra planer, lovens bestemmelser
om planer og forbudet i § 1-8 når en direkte berørt statlig eller regional myndighet har uttalt seg
negativt om dispensasjonssøknaden.

I plan og bygningsloven § 1-8. - Forbud mot tiltak mv. langs sjø og vassdrag – heter det:
I 100-metersbeltet langs sjøen og langs vassdrag skal det tas særlig hensyn til natur- og
kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser.

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

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 sametinget, fylkesmannen i Troms, reindriftsforvaltningen, 
NVE, statens vegvesen og Troms fylkeskommune. Det er ikke kommet noen uttalelse fra Troms 
fylkeskommune, sametinget og reindriftsforvaltningen innen høringsfristen, og det antas derfor 
at de ikke har noen innsigelser til saken.

Fylkesmannen i Troms, datert2.6.2010
Det søkes her om etablering av en festetomt på om lag 1 daa for etablering av kurs- og 
konferansesenter, fra eiendom 29/1 i Nordreisa kommune.

Det blir meget trangt mellom tomt og elva på stedet, maks 18 meter fra elvebredden. Det er god 
plass på øversiden av veien til turistanlegg. Det er tydeligvis planlagt betydelig aktivitet med 
opptil 35 personer pluss arrangørenes personell. Det kan fort bli dårlig med plass til alle 
aktiviteter nedenfor veien.

Fordelen med å flytte ovenfor veien er også at det vil bli plass til fremtidige (ikke planlagte) 
utvidelser. Vi ser ingen grunn til at de skal fradele tomt nedenfor veien. Dette er ikke en sak 
hvor vi varsler klage, men vi vil likevel ha tilsendt vedtaket når dette foreligger.

NVE, Norges vassdrags- og energidirektorat, datert 3.6.2010
Viser til oversendte sak med frist 2. juni. NVE har i e-post bedt om utsettelse til 3. juni.

Området ligger i 100 metersonen til verna vassdrag. NVE mener derfor at kommunen skal være
restriktiv med ny bebyggelse eller utvidelse av eksisterende jf. RPR for verna vassdrag og 
innskjerping for tiltak i 100 meter sonen i ny PBL.

Søknaden er heller ikke i tråd med overordnet plan, 20 nye sengeplasser vil medføre annet bruk 
av området. Området vil privatiseres i enda større grad. Vi kan ikke se at det foreligger sterke 
nok grunner til en dispensasjon. Vi mener tiltaket som vil ligge i kantsonen til Reisaelva er 
uheldig. NVE vil derfor på det sterkeste anbefale kommunen å ikke gi dispensasjon i denne 
saken. Vi viser i den anledning til § 1-8 i PBL og til arealdelen i kommuneplanen for 
Reisavassdraget.

Tiltak av dette omfang bør ikke ligge i kantsonen til vassdraget og vi anbefaler at man finner en 
annen tomt til tiltaket. Det bør ikke tillates inngrep mellom vei og vassdrag der veien går nært 
vassdraget.

Vi vil samtidig minne om at Reisavassdraget med Reisadalen er et av de mest verneverdige 
vassdrag i hele landsdelen. Det er dokumentert store verneverdier både innen natur, 
kulturvitenskapelige sektor og biologisk mangfold jf utdrag av verneplan for Reisa " Av 
Skandinavias 230 fjellplanter er 193 funnet i Reisa. Mange av artene er sjeldne og noen er 
bare funnet noen få steder utenfor vassdraget"

Vi ber om å få kopi av kommunens vedtak..
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Statens vegvesen, datert 20.5.2010
Statens vegvesen viser til høring på søknad om å etablere festetomt på eiendommen gnr. 29
bnr. 1 fra Reisastua Villmarkssenter. Det fremgår av saksdokumentene at man antar at
atkomst til festetomt vil skje via gnr. 29 bnr. 66.

Med dagens atkomstløsning vil ikke Statens vegvesen akseptere at det gjøres tiltak ved
eiendommen som øker aktiviteten ytterligere.

Statens vegvesen har registrert økt aktivitet ved eiendommen gnr. 29 bnr. 66 de siste årene.
Den eksisterende atkomsten til eiendommen gnr. 29 bnr. 66 er dimensjonert for fritidsbolig.
Det drives nå næringsvirksomhet i form av turisme på eiendommen. Dette medfører vesentlig
større trafikk over atkomsten, enn det den er beregnet for. Aktiviteten på eiendommen er
periodevis så stor at avkjørselen foran eiendommens garasje fylles opp og gjestene parkerer
langs og til dels på fv. 865. Statens vegvesen har ikke godkjent endring av brukstillatelse til
næringsvirksomhet på den aktuelle atkomsten.

Vi har mottatt klager fra trafikanter på at det har oppstått trafikkfarlige situasjoner ved
eiendommen. Dette skyldes at det parkeres langs fylkesvegen og at det ferdes mennesker
mellom bilene og på vegen.

Atkomsten til eiendommen ligger ugunstig til ved at den ligger i utgangen av en kurve.
Kravet til stoppsikt til selve avkjørselen er overholdt, men parkering langs fylkesvegen kan
skape farlige situasjoner. Bygningene på eiendommen ligger innefor vegens byggegrenser.
Det er tidligere gitt dispensasjon fra byggegrensene for å bygge på hovedbygget. Denne
tillatelsen er datert 19.6.2007. I etterkant av denne utbyggingen er det også bygget en
støttemur på eiendommen som vender ut mot fylkesvegen. Denne muren ligger innenfor
vegens sikkerhetsområde og utgjør i seg selv en trafikksikkerhetsrisiko. Det er ikke søkt om
tillatelse til å etablere denne muren.

For at Statens vegvesen kan akseptere en etablering av festetomt som igjen øker aktiviteten
ved eiendommen må søker legge frem en plan som viser hvordan de trafikale problemene som
har oppstått kan løses. Dette gjelder følgende to hovedforhold:

 Sørge for trygg atkomst. Det må være plass nok til å snu inne på eiendommen lik at
det ikke er nødvendig å måtte rygge ut og inn på fylkesvegen. Det må sikres
tilstrekkelig antall parkeringsplasser på eiendommen slik at parkering på fylkesvegen
ikke er nødvendig. Vi gjør for øvrig oppmerksom på at parkering på forkjørsrettet veg
med fartsgrense høyere enn 50 km/t ikke er tillatt.

 Sikre støttemuren mot påkjørsel i begge ender i henhold til krav gitt i vegnormalen.

Det er søkers ansvar å legge frem en plan for hvordan disse forholdene skal gjennomføres.
Hvis søker ser at det er nødvendig å flytte atkomst må det søkes om det. Statens vegvesen kan
rådspørres i forhold til mulige løsninger.

Vi varsler innsigelse dersom våre innspill ikke blir tatt til følge.

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

Parsellen som søkes etablert til festetomt består av barskog på middels bonitet. På denne
parsellen er det planlagt et tilbygg til bygningen på eiendom 29/66 Holmenstilla. Like ved
eiendom 29/66 er det store arealer med dyrka jord som er i drift og høstes av grunneier som
driver med melkeproduksjon. Etablering av fritidseiendommer i nærheten av jordbruksarealer er
normalt ikke ønskelig, da dette kan føre til restriksjoner for landbruket. I denne søknaden er det
snakk om utvidelse av eksisterende reiselivsbedrift. En økning av kapasiteten til 
reiselivsbedriften kan medføre mer press mot jordbruksarealene, men den enkelte turist er ikke
regelmessige bruker av fritidseiendommen og det er derfor mindre sjanse for konflikter og
restriksjoner mellom partene. Landbruket vil i dette tilfellet ha stor betydning for turister med å
gi et best mulig bilde av kulturlandskapet i området.

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.
Atkomst til omsøkt festetomt vil skje via eiendom 29/66. Den eksisterende atkomsten til 
eiendommen 29/66 er dimensjonert for fritidsbolig. Næringsvirksomhet i form av turisme på 
eiendommen medfører vesentlig større trafikk over atkomsten, enn det den er beregnet for.
Atkomsten til eiendom 29/66 ligger ugunstig til ved at den ligger i utgangen av en kurve. Per i 
dag er det mange som parkerer langs fylkesveien når de oppholder seg på Reisastua 
villmarksenter. Dette er i en sone hvor det er tillat å kjøre 80 km/t. Parkering på forkjørsrettet 
veg med fartsgrense høyere enn 50 km/t ikke er tillatt.

I følge § 66 kan heller ikke en tomt fradeles før avløpsvann er sikret i samsvar med
forurensningsloven. Det er per i dag etablert vann og avløpsanlegg til den eksisterende 
bygningen på Holmenstilla. Hvis dette ikke skal benyttes til tilbygget må det søkes Nordreisa 
kommune ved teknisk avdeling om etablering av vann- og avløpsanlegg.

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. Omsøkt festetomt ligger nært 
Reisaelva, men det er tidligere gjort forebygning mot flom flere steder langs Reisaelva.

I plan og bygningsloven § 1-8. - Forbud mot tiltak mv. langs sjø og vassdrag – heter det:
I 100-metersbeltet langs sjøen og langs vassdrag skal det tas særlig hensyn til natur- og
kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser.
Ved etablering av festetomt og utvidelse til flere sengeplasser på villmarksenteret vil føre til 
privatiseres av strandsonen i enda større grad. Tiltaket som vil ligge i kantsonen til Reisaelva er 
uheldig. Reisaelva med Reisadalen er et av de mest verneverdige vassdrag i hele landsdelen. Det 
er dokumentert store verneverdier både innen natur, kulturvitenskapelige sektor og biologisk 
mangfold
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Vurdering
For å samtykke til deling må enten samfunnsmessige interesser av stor vekt tale for det, eller at 
deling er forsvarlig ut fra hensynet til den avkastning eiendommen kan gi.
Eiendom 29/1 eies av Statskog og består hovedsakelig av skog. Omdisponering til festetomt for 
utvidelse av eksisterende villmarksenter vil trolig ikke være uheldig for den avkastning 
eiendommen kan gi. Det vil heller ikke være uheldig for landbruket i nærområdet.

Omsøkt tomt ligger innenfor 100-metersbelte til Reisaelva, og en etablering av festetomt vil føre 
til en betydelig privatisering av området. Det er ikke heldig å bygge/utvide mellom veien og 
Reisaelva. Samtidig er Reisaelva med Reisadalen et av de mest verneverdige vassdrag i hele 
landsdelen. Det er dokumentert store verneverdier både innen natur, kulturvitenskapelige sektor 
og biologisk mangfold

Eiendom kan i flg. § 66 bare deles eller bebygges dersom byggetomta enten er sikret lovlig
adkomst til veg som er åpen for alminnelig ferdsel, eller ved tinglyst dokument, eller på annen 
måte er sikret vegforbindelse som kommunen godtar som tilfredsstillende. Avkjørsel fra 
offentlig veg må være godkjent av vedkommende vegmyndighet.
Det vil ikke være forsvarlig å utvide bruken av eksisterende avkjørsel på eiendom 29/66 pga 
sikkerheten. Avkjørselen er per i dag godkjent for fritidsbolig. Statens vegvesen vil ikke 
akseptere at det gjøres tiltak ved eiendommen som øker aktiviteten ytterligere før det legges 
fram planer for utbedring av avkjørsel og parkering, og da har ikke kommunen mulighet til å 
etablere festetomten, jfr. § 66.
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Nordreisa kommune Arkivsaknr: 2010/1776 -8

Arkiv: 1942/29/8

Saksbehandler:May Halonen

Dato:                 11.06.2010

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
53/10 Nordreisa driftsutvalg 29.06.2010

Deling av gnr 29, brn 8 i Nordreisa til fritidsformål

Henvisning til lovverk:
Jordloven §§ 9 og 12
Plan og Bygningsloven §§ 19-2, 63, 66 og 68

Vedlegg
1 Kartutsnitt
2 Flyfoto 29-8
3 Forklaring

Rådmannens innstilling
Nordreisa kommune avslår søknad om fradeling av ca 1 daa bebygd produktiv skogsmark til 
fritidsformål fra eiendom 29/8 i Nordreisa kommune.

Dette gjøres jfr følgende:
 Deling avslås jfr jordlovens § 12 
 Deling avslås jfr plan- og bygningsloven § 63
 Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel godkjennes ikke jfr plan- og bygningslovens 

19-2. 

Det er ved avgjørelsen lagt vekt på at parsellen som søkes fradelt ligger på skogsmark, men er 
omgitt av mer eller mindre sammenhengende arealer dyrka jord. Det å plassere ei hyttetomt her kan 
føre til drifts- og miljømessige ulemper for framtidig landbruk på eiendommen og i området. 
Parsellen er fritt omsettelig, og kan overdras til personer uten tilknyting til eiendommen eller til 
landbruksdrift. Dette kan føre til krav om restriksjoner på en ellers fullt ut forsvarlig landbruksdrift i 
området. Det foreligger heller ikke tungtveiende samfunnsinteresser som forsvarer delingen og 
dispensasjon fra kommuneplanens arealdel. 
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Saksopplysninger
Det søkes om fradeling av en bebygd tomt til fritidsformål på om lag 1 daa fra eiendom 29/8 i 
Nordreisa kommune. 

Søker: Arnulf Vangen, Svartfoss, 9151 Storslett
Erverver: May Helen Vangen, Bekkestien 2, 9151 Storslett

Eiendommen ligger på Svartfoss i Reisadalen, omlag 40 km fra Storslett sentrum. I følge
gårdskart fra Skog og landskap har eiendom 29/8 et totalareal på 157 daa. Av dette er 75 daa
fulldyrka jord, 10 daa innmarksbeite, 58 da produktivt skogmark og resten annet areal. Parsellen 
som søkes fradelt ligger på en høyde og består av produktiv barskog på middels bonitet.

I januar 2008 ble det søkt om fradeling av samme parsell. Fylkesmannens landbruksavdeling 
frarådde deling av landbruksmessige årsaker. Dette ble begrunnet med at parsellen som søkes
fradelt lå, og ligger, på skogmark som er omgitt av mer eller mindre sammenhengende arealer 
dyrka jord. Det å plassere ei hyttetomt her kan føre til drifts- og miljømessige ulemper for 
framtidig landbruk. Parsellen vil med en fradeling være fritt omsettelig, og kan overdras til 
personer uten tilknytning til eiendommen eller til landbruksdrift. Dette kan føre til krav om 
restriksjoner på en ellers fullt ut forsvarlig landbruksdrift i området. Driftsutvalget fulgte opp
dette i møte den 21.04.2008 og avslo søknaden. Søkeren varslet samtidig at hvis søknaden ble
avslått, ville det bli fremmet en søknad om omdisponering av parsellen.

I april 2008 ble en omdisponeringssøknad på 0,5 daa behandlet. Den ble ikke sendt på høring i 
og med at delingssøknaden på samme parsell nylig hadde vært til høring. 
Omdisponeringssøknaden ble godkjent med den begrunnelsen at når parsellen blir omdisponert 
vil det være samme eier både for landbrukseiendommen og hyttetomta.

Dette er to år siden. Parsellen er bebygd med en fritidsbolig og ny delingssøknad på tomt til 
hytta fremmes nå.

Planstatus
Eiendommen ligger i et LNF-område (landbruk, natur- eller friluftsområde) i kommuneplanens
arealdel, og det er nødvendig med dispensasjon fra plan- og bygningsloven § 19-2.
I plan og bygningsloven av 27.06.08 § 19-2 heter det at dispensasjon ikke kan gis dersom
hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, 
blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn 
ulempene etter en samlet vurdering. Det kan ikke dispenseres fra saksbehandlingsregler.

Før det gjøres vedtak skal blant annet fylkeskommunen og statlig myndighet, hvis saksområde
blir direkte berørt, være gitt mulighet til å uttale seg. Ved vurderingen av om det skal gis 
dispensasjon fra planer skal statlige og regionale rammer og mål tillegges særlig vekt.

Kommunen bør heller ikke dispensere fra planer, lovens bestemmelser om planer og forbudet i §
1-8 når en direkte berørt statlig eller regional myndighet har uttalt seg negativt om
dispensasjonssøknaden.

Høringsuttalelser
Søknaden er sendt på høring til Fylkesmannen i Troms, Troms fylkeskommune, 
Reindriftsforvaltningen og Sametinget. Troms fylkeskommune og Sametinget har uttalt i brev 
av 16.02. og 03.03.10 at hvis det ikke er kommet svar fra dem innen en måned etter at saken er 
mottatt, har de ingen merknader.
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Vi har mottatt følgende merknader:
Fra Reindriftsforvaltningen i Vest-Finnmark i brev av 7.6.10:
”Områdestyret i Vest Finnmark v/reindriftsagronomen vil uttale:
Områdestyret har ikke merknader til søknad om fradeling av en bebygd tomt til fritidsformål fra gnr
29 bnr 8 i Nordreisa kommune. Områdestyret vil likevel bemerke at dersom målet har vært og ikke
fradele parseller fra landbruksarealer som er i drift, burde omdisponeringssøknaden i april 2008
vært behandlet deretter.”

Fra Fylkesmannen i Troms, Landbruksavdeling i brev av 1.6.10.:
”Fylkesmannen i Troms viser til kommunens brev av 10.5.2010 hvor spørsmålet omdispensasjon fra 
kommuneplanens arealdel oversendes for behandling. Det er søkt om fradeling av hyttetomt på 1 
dekar. Hytten er oppført etter at det ble gitt omdisponeringstillatelse i 2008.

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

Eiendommen ligger på Svartfoss i Reisadalen om lag 40 km fra Storslett. Den består i alt av
157 dekar fordelt på 75 dekar dyrka mark, 10 dekar innmarksbeite, resten annen skogsmark.
Eiendommen er i selvstendig drift, og hadde pr 1.1.2010 59 vinterfora sau.

Nabobruket, som grenser inn til omsøkte eiendom, er under oppbygging og driver med melk og
kjøttproduksjon med 15 melkekyr og 20 øvrige storfe. Denne eiendommen disponerer om
lag 600 dekar fulldyrka jord inkludert leiejord.

Parsellen som søkes fradelt ligger på skogsmark, men er omgitt av mer eller mindre
sammenhengende arealer dyrka jord. Det å plassere ei hyttetomt her kan føre til drifts- og
miljømessige ulemper for framtidig landbruk. Parsellen er fritt omsettelig, og kan overdras til
personer uten tilknyting til eiendommen eller til landbruksdrift. Dette kan føre til krav om
restriksjoner på en ellers fullt ut forsvarlig landbruksdrift i området.

Fylkesmannen i Troms kan ut fra landbruksmessige hensyn ikke tilrå at det i dette tilfellet 
dispenseres fra kommuneplanens arealdel. Søknaden bør avslås. Vi ber om å få tilsendt 
kommunens avgjørelse når denne foreligger.”

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

I jordlovens formålsparagraf står det: ”Arealressursane bør disponerast på ein måte som gir ein 
tenleg, variert bruksstruktur ut frå samfunnsutviklinga i området og med hovudvekt på omsynet 
til busetjing, arbeid og driftsmessig gode løysingar.”

Vilkårene for å samtykke til deling er enten at samfunnsinteresser av stor vekt taler for det eller 
at deling er forsvarlig ut fra hensynet til den avkastning eiendommen kan gi. Vilkårene for 
fradeling innebærer en garanti for at landbrukseiendommer ikke mister eller får redusert sitt 
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ressursgrunnlag på en uheldig måte. Forbudet er ikke til hinder for å tillate fradelinger som er 
forsvarlig ut fra for eksempel hensynet til arbeid, bosetting eller driftsmessige gode løsninger. 

Eiendommen 29/8 er isolert sett ikke stor, men det har vært drevet med sau på gården i over 30 
år. Pr 1.1.2010 hadde bruket 59 vinterfóra sau, men tidligere har dette tallet vært oppe i 140, og 
ligget jevnt på ca 100 dyr. Eiendommen er av en slik størrelse at det kan drives en økonomisk 
forsvarlig drift på den. En deling vil ikke være forsvarlig ut fra hensynet til den avkastning 
eiendommen kan gi.

Tiltak som har stor verdi for allmennheten eller en større gruppe personer kan representere en 
samfunnsinteresse av stor vekt. Interessen kan være av økonomisk eller ikke-økonomisk art. 
Personlige eller private interesser som ikke samtidig innebærer en samfunnsinteresse vil falle 
utenfor. Det er en samfunnsinteresse å sikre brukets fremtidige avkastningsevne 
(driftsøkonomi). En fradeling etter dette alternativet kan bare tillates når en etter en samlet 
vurdering konkluderer med at samfunnsinteresser av stor vekt taler for deling. 

En deling er heller ikke forsvarlig ut i fra drifts- og miljømessige ulemper dette kan medføre 
eiendommen og området. Fradelinger av parseller til fritidsformål kan medføre klager og 
restriksjoner som påføres i form av støy, lukt, støv etc. Den omsøkte parsellen ligger nesten 
omgitt av jordbruksarealer i aktiv drift og slike ulemper må påregnes i et aktivt 
jordbruksområde. 

En eventuell fradeling vil ikke være gunstig med tanke på landbruket på eiendommen og i 
området. Pr i dag er det kun disse to brukene i drift i øvre Reisadalen på øversiden av Sappen. 
Fradeling av en hyttetomt vil bli fritt omsettelig, og kan overdras til personer uten tilknytning til 
eiendommen eller til landbruksdrift. Dette kan føre til krav om restriksjoner på en ellers fullt ut 
forsvarlig drift på eiendommen og i området. Det kan derfor ikke vektlegges at det pr i dag er 
grunneiers datter som skal ha tomta. 

Ut i fra en samlet vurdering er det av landbruksmessige hensyn ikke forsvarlig å tillate en 
fradeling av en hyttetomt på eiendommen i dette området.

Vurdering i forhold til naturmangfoldloven:
Alle tiltak må vurderes opp mot naturmangfoldsloven som tok til å gjelde fra 1.7.2009. I 
naturmangfoldslovens § 1 heter det: Lovens formål er at naturen og dens biologiske,
landskapsmessige og geologiske mangfold og økologiske prosesser tas vare på ved
bærekraftig bruk og vern, også slik at den gir grunnlag for menneskenes virksomhet, kultur,
helse og trivsel, nå og i fremtiden, også som grunnlag for samisk kultur.

I lovens § 4 om forvaltningsmål for naturtyper og økosystemer heter det:
Målet er at mangfoldet av naturtyper ivaretas innenfor deres naturlige utbredelsesområde 
ogmed det artsmangfoldet og de økologiske prosesser som kjennetegner den enkelte naturtype.
Målet er også at økosystemets funksjoner, struktur og produktivitet ivaretas så langt de anses
rimelige.

I lovens § 7 som omhandler prinsipper i offentlig beslutningstaking i §§ 8 til 12 framgår det 
følgende: Prinsippene i §§ 8 til 12 skal legges til grunn som retningslinjer ved utøving av 
offentlig myndighet, herunder når et forvaltningsorgan tildeler tilskudd, og ved forvaltning av 
fast eiendom. Vurderingen etter første punktum skal fremgå av beslutningen. 
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Dette vil si at vedtak som gjøres om fast eiendom skal vurderes opp mot prinsippene i §§ 8 – 12 
og vurderingen skal framgå av vedtaket. Det er opplyst at det ikke holder å si at prinsippene er 
vurdert, men det skal framgå hvilke vurderinger som er gjort. Vedtak kan påklages hvis 
prinsippene ikke er vurdert.

Området er søkt opp i Artstatabanken som er en nasjonal kunnskapskilde for biologsk mangfold 
og på miljostatus.no. Det er på den omsøkte parsellen eller i området ikke gjort funn av 
rødlistearter i kategoriene sårbar, nær truet, sterkt truet eller kritisk truet. Det er heller ikke 
registrert sårbare naturtyper i området. 

Ut i fra de prinsippene som skal vurderes kan vi ikke se at det omsøkte parsellen kommer i 
konflikt med hovedformålet i det som naturmangfoldloven skal verne om. 

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. Pr i dag er hytta bygd på 
omdisponert tomt og tomta tilhører grunneier. Det er dermed ikke nødvendig med godkjent 
avkjørsel siden det ikke har oppstått en ny eiendom. Hvis tomta blir fradelt er det nødvendig 
med avkjørselstillatelse hvis ikke dette er gitt tidligere.

I følge § 66 kan heller ikke en tomt fradeles før avløpsvann er sikret i samsvar med
forurensningsloven. Det er bygd en hytte på tomta. Hvis ikke disse forholdene er ordnet, må 
Teknisk avdeling kontaktes angående dette. 

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.

Samlet vurdering:
Søknaden kommer trolig ikke i strid med forhold som skal vurderes i forhold til 
naturmangfoldloven. 

Eiendommen ligger i et LNF-område (landbruk, natur- eller friluftsområde) i kommuneplanens
arealdel, og det er nødvendig med dispensasjon fra plan- og bygningsloven § 19-2. 

Før det gjøres vedtak skal blant annet fylkeskommunen og statlig myndighet, hvis saksområde
blir direkte berørt, være gitt mulighet til å uttale seg. Ved vurderingen av om det skal gis 
dispensasjon fra planer skal statlige og regionale rammer og mål tillegges særlig vekt.

For å samtykke til deling jfr jordloven må enten samfunnsmessige interesser av stor vekt tale for 
det, eller at deling er forsvarlig ut fra hensynet til den avkastning eiendommen kan gi.
Ut i fra en samlet vurdering er det av landbruksmessige hensyn ikke forsvarlig å tillate en 
fradeling av en hyttetomt på det omsøkte området på eiendommen. Det er av samme årsak 
frarådd en dispensasjon fra kommuneplanens arealdel. 
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Vedlegg 2

Forklaring til eiendommen.

Nr 1 på tegningen er der hytten er bygget.
Nr 2 er privat vei som benyttes til fremkomst til hytten.
Nr 3 er en statlig vei som ender ved eiendomsgrensen.
Nr 4 er hovedgården.

Hytten ligger ca 150 m fra hovedgården inne i skogen og dermed er den ikke synlig
for andre husstander. På nordsiden av hytten er det en vei som skiller hytten fra
skogsområde og et lite jorde. På den andre siden er det skog, bakke og vannkilde som
skiller hytten fra det andre jordet. Mellom hytten og punkt nr 3 er det skog og her er
det muligheter å lage vei. Dersom man lager vei fra statsvei og inntil hytten er det
ingen fast boende som vil bli berørt og det er ingen bebyggelse ved den statlige veien.
Det er bygget en hytte mellom nr 1 på kartet og nr 3.
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Nordreisa kommune Arkivsaknr: 2009/7603 -6

Arkiv: 1942/50/2/4

Saksbehandler:  Julie Heidenberg

Dato:                 17.06.2010

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
54/10 Nordreisa driftsutvalg 29.06.2010

Deling, eiendom 1942/50/2,4

Henvisning til lovverk:
Jordloven §§ 9 og 12
Plan- og bygningsloven §§ 1-8, 19-2, 63, 66 og 68

Vedlegg
1 Situasjonskart

Rådmannens innstilling
Nordreisa kommune godkjenner fradeling av omlag 1 daa dyrkbar jord til fritidsformål og to 
tomter til naust på om lag 500 m2 dyrkbar jord hver, fra eiendom 50/2 og 4 Nordreisa kommune.

Dette gjøres jfr følgende:
 Omdisponering godkjennes jfr jordlovens § 9 
 Deling godkjennes jfr jordlovens § 12 
 Deling godkjennes jfr plan- og bygningsloven §§ 63, 66 og 68 
 Dispensasjon fra delings- og byggeforbudet i 100 meters beltet i strandsonen godkjennes 

jfr plan- og bygningsloven § 1-8 
 Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel godkjennes jfr plan- og bygningslovens 19-2. 

Ved avgjørelsen er det lagt vekt på at fradeling trolig ikke vil komme i konflikt med 
landbruksinteresser, natur- og kulturmiljø og friluftslivet i området. Fradelingen har lite å si for 
ressursgrunnlaget på eiendommen.

Det settes følgende vilkår:
 Dersom det under arbeid i marken oppdages gjenstander eller spor etter tidligere 

menneskelig aktivitet i omsøkte areal, må arbeidet stanses og melding straks sendes 
Sametinget og Troms fylkeskommune, kulturetaten jf. kulturminnelovens § 8, 2. ledd.

 Ved eventuelt bygging skal det sikres god estetisk utforming i samsvar med tiltakets 
funksjon og i samspill med omgivelser og stedlig byggeskikk. Det skal ikke brukes farger 
på tak eller vegg som skiller seg ut fra omgivelsene på en negativ måte.
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 Det stilles krav om at fritidseiendommen gjerdes inn.

Saksopplysninger
Det søkes om fradeling av en tomt til fritidsformål på om lag 1 daa og to nausttomter på om lag 
500 m2 hver, fra eiendom 50/2,4 i Nordreisa kommune. Søknaden er mottatt 29.07.09, men 
behandlingsgebyret ble ikke betalt før i mars 2010.

Søker: Harald Evanger, Bakkeby, 9153 Rotsund
Erverver, en nausttomt: Torbjørn Isaksen

Eiendommen ligger langs RV866 mot Skjervøy, om lag 21 km fra Storslett sentrum. Parsellen
som søkes fradelt til fritidsformål består i følge økonomisk kartverk av lauvskog, og parsellene
som søkes fradelt til nausttomt består av innmarksbeite.

Eiendom 50/2 og 4 er grunneiendommer under eiendom 51/3. Omsøkt parsell ligger om lag 400
meter fra driftsbygning og tunet.

I følge gårdskart fra Skog og landskap har eiendom 50/2,4 og 51/3 et totalareal på 914,2 daa. Av
dette er 63 daa fulldyrka jord (hentet fra produksjonstilskuddsøknad), 43 daa skog på middels
bonitet, 435,1 daa uproduktiv skog, og 388 daa annet areal.

Søker har planer om å selge eiendom 51/3 og 50/2,4 til andre som ønsker å drifte den videre.
Salget er ikke annonsert. Før han annonserer salget ønsker han å få fradelt en hyttetomt med
tilhørende nausttomt som han selv skal eie fordi han ønsker å ha en tilhørighet til bygda.

Planstatus
Eiendommen ligger i et LNF-område (landbruk, natur- eller friluftsområde) i kommuneplanens
arealdel, og det er nødvendig med dispensasjon fra plan- og bygningsloven § 19-2. Tomten 
ligger også innenfor 100-metersbelte til strandsonen, og det er nødvendig med dispensasjon fra 
plan- og bygningsloven § 1.8. 

I plan og bygningsloven av 27.06.08 § 19-2 heter det at dispensasjon ikke kan gis dersom
hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse,
blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn
ulempene etter en samlet vurdering. Det kan ikke dispenseres fra saksbehandlingsregler.

Før det gjøres vedtak skal blant annet fylkeskommunen og statlig myndighet, hvis saksområde
blir direkte berørt, være gitt mulighet til å uttale seg.
Ved vurderingen av om det skal gis dispensasjon fra planer skal statlige og regionale rammer og
mål tillegges særlig vekt. Kommunen bør heller ikke dispensere fra planer, lovens bestemmelser
om planer og forbudet i § 1-8 når en direkte berørt statlig eller regional myndighet har uttalt seg
negativt om dispensasjonssøknaden.

I plan og bygningsloven § 1-8. - Forbud mot tiltak mv. langs sjø og vassdrag – heter det:
I 100-metersbeltet langs sjøen og langs vassdrag skal det tas særlig hensyn til natur- og
kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser.

Kommuneplanens arealdel 7.1.1:
”Det kan ikke iverksettes tiltak som fradeling av tomter, bygging av fritidsboliger, boliger,
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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.”

Det er ikke framsatt grunner av særlig vekt for dispensasjonen

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 sametinget, fylkesmannen i Troms, Troms fylkeskommune og 
reindriftsforvaltningen. Det har ikke kommet inn noen uttalelser innen høringsfristen, og det 
antas derfor at ingen har noen innsigelser til saken.

Faglig vurdering
Vurdering i forhold til Jordloven:
Etter Jordlovens § 9 går det fram at dyrka jord ikke må brukes til formål som ikke tar sikte på 
jordbruksproduksjon, og at dyrkbar jord heller ikke må omdisponeres slik at den ikke er egna til 
jordbruksproduksjon i framtida. Formålet med omdisponeringsforbudet er å verne produktive 
arealer og jordsmonnet. Det grunnleggende formålet med bestemmelsen er jordvern, dvs. å sikre 
matproduserende areal. 

Omdisponeringsforbudet legger opp til et strengt jordvern. Det viser kravet om at ”særlege
høve” må foreligge for å gi samtykke. Søknaden kan avslås selv om det foreligger ”særlege
høve”. Det skal foretas en samlet vurdering av forholdene. Det kan tas hensyn til godkjente
planer etter plan- og bygningsloven, drifts- eller miljømessige ulemper for landbruket i
området, kulturlandskapet og det samfunnsgagnet omdisponering vil gi. Forholdene kan ligge 
slik an at lovens vilkår for fradeling kan være oppfylt selv om det dreier seg om fradeling av 
dyrka eller dyrkbar jord. Det kan for eksempel dreie seg om fradeling av dyrka jord fra en 
driftsenhet hvor fradelingen vil ha lite å si for ressursgrunnlaget på eiendommen eller det kan 
dreie seg om et tilfelle hvor samfunnsinteresser av stor vekt taler for deling.

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

Parsellen som søkes fradelt til fritidsformål består i følge økonomisk kartverk av lauvskog, og
parsellene som søkes fradelt til nausttomt består av innmarksbeite. Søker driver med
saueproduksjon på eiendommen, og driver jorda selv. Ved telledato 1.1.10 hadde han 8 sauer
over 1 år og 21 sauer under 1 år. I tillegg til sin egen jord har søker også noe leiejord, og høster 
og selger noe av fôret.

Det er positivt at en ønsker å selge eiendommen når en selv ikke har tenkt å drive videre, men 
det er samtidig ikke nødvendigvis så heldig å etablere en fritidseiendom midt i et 
jordbruksområde, da denne tomten blir fritt omsettelig. Plasseringen av den omsøkte tomten er i 
et lite skogholdt, og den er plassert helt ned ved hovedveien slik at det vil være avkjørsel direkte 
til hytta.
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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. I brev fra statens vegvesen, 
datert 7.7.2009, har søker fått tilsagn om utvidet bruk av eksisterende avkjørsler hvis Nordreisa 
kommune innvilger delingssøknaden.

I følge § 66 kan heller ikke en tomt fradeles før avløpsvann er sikret i samsvar med
forurensningsloven. Søker har planer om å koble seg på det offentlige vann- og avløpsanlegget. 

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 er.

I plan og bygningsloven § 1-8. - Forbud mot tiltak mv. langs sjø og vassdrag – heter det:
I 100-metersbeltet langs sjøen og langs vassdrag skal det tas særlig hensyn til natur- og
kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser.
Omsøkt parsell til fritidsformål vil trolig ikke føre til konsekvenser for friluftsinteressene. Denne
parsellen ligger innenfor 100-metersbelte i strandsonen, men er plassert på øvresiden av
hovedveien. De to nausttomtene ligger på nedsiden av hovedveien, og er i 100-metersbelte i
strandsonen. De er søkt plassert inntil en eksisterende nausttomt. En eventuell fradeling vil føre
til mer privatisering av strandsonen, men det er positivt å samle naustene i et område.

Vurdering
For å samtykke til deling må enten samfunnsmessige interesser av stor vekt tale for det, eller at 
deling er forsvarlig ut fra hensynet til den avkastning eiendommen kan gi.
En fritidseiendom vil bli fritt omsettelig når den blir fradelt. Selv om søker har planer om å selge
hovedeiendommen kan disse planene endre seg og fritidseiendommen kan selges. Men
plasseringen av alle tomtene er slik at en fradeling trolig ikke vil være negativ med tanke på
kulturlandskapet, friluftsinteressene, reindrifta og landbruket.
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Nordreisa kommune Arkivsaknr: 2010/277 -6

Arkiv: 1942/66/1

Saksbehandler:  Julie Heidenberg

Dato:                 13.06.2010

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
55/10 Nordreisa driftsutvalg 29.06.2010

Søknad om godkjenning av plan for nydyrking, eiendom 1942/66/1

Henvisning til lovverk:
Jordloven § 9
Forskrift om nydyrking §§ 4 og 5

Vedlegg
1 Kart med endringer
2 Redegjørelse for plan
3 Kart (opprinnelig omsøkt)

Rådmannens innstilling
Nordreisa kommune godkjenner ikke omdisponering av 41 daa areal for nydyrking på eiendom 
66/1, 3, 25 og 40 i Nordreisa kommune.

Nordreisa kommune godkjenner omdisponering av 36,8 daa areal for nydyrking på eiendom 
66/1, 3, 25 og 40 i Nordreisa kommune.

Dette gjøres jfr. følgende:
 Omdisponering godkjennes jfr. jordlovens § 9 
 Plan for nydyrking jfr. nydyrkingsforskrift § 4

Ved avgjørelsen er det lagt vekt på at eiendommen har behov for mer eget areal. Samtidig er det 
tatt noe hensyn til de fritidstomtene som er i området ved å trekke arealene noe vekk fra 
tomtegrensene.

Det settes følgende vilkår:
 Det må settes kantsoner på minst 6 meter mot eventuelle elver, bekker eller dammer 

med årsikker vannføring.
 Hvis det under arbeidet i marka kommer fram gjenstander eller andre levninger som 

viser eldre aktivitet må arbeidet stanses og melding straks sendes kulturetaten eller 
sametinget som forvalter slike saker etter kulturminneloven § 8.
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 Det må settes opp gjerder rundt de nydyrkede arealene

Saksopplysninger
Det søkes om nydyrking av 41 daa areal på eiendom 66/1, 3, 25 og 40 i Nordreisa kommune. 
Selve nydyrkingen skal gjennomføres på to parseller på eiendom 66/25. Søknaden er mottatt 
15.1.2010.

Søker: Chris Dybvad, Tangen, 9151 Storslett

Eiendommen ligger i Straumfjord på vestsiden av fjorden, om lag 15 km fra Storslett sentrum. 
Parsellene det søkes nydyrking på består av lauvskog (glissen bjørk) og anna jorddekt fastmark 
(lyngmark og grustak).

I følge gårdskart fra Skog og landskap har eiendom 66/1, 3, 25 og 40 et totalareal på 2 757,5 
daa. Av dette er 66 daa fulldyrka jord, 5 daa overflatedyrka jord, 6 daa innmarksbeite, 33,4 daa 
skog på middels bonitet, 48,2 daa skog på lav bonitet, 1021,3 daa uproduktiv skog, og 1582,7 
daa annet areal. Arealene for fulldyrka jord, overflatedyrka jord og innmarksbeite er hentet fra 
søknad om produksjonstilskudd.

Søker driver med geitmelkproduksjon og har i dag 74 geiter og 26 ungdyr og bukker. 
Driftsbygningen og det gamle gårdstunet med bolighus ligger på eiendom 66/1, men 
driftsbygningen ligger om lag 2 km lenger inn i Strumfjorden. Mesteparten av dyrka mark ligger 
rundt det gamle gårdstunet. I 2007 fikk søker innvilget søknad om nydyrking av 7 daa like ved 
driftsbygningen. 

Planstatus
Eiendommen ligger i et LNF-område (landbruk, natur- eller friluftsområde) i kommuneplanens 
arealdel. 

Høringsuttalelser
Søknaden er sendt på høring til fylkesmannen i Troms, reindriftsforvaltningen vest-Finnmark, 
Troms fylkeskommune og sametinget. Troms fylkeskommune og sametinget har ikke gitt 
uttalelse innen høringsfristen, og det antas dermed at de ikke har innsigelser til saken.

Fylkesmannen i Troms, datert 12.5.2010
Fylkesmannen har ingen merknader til den foreliggende plan.

Fylkesmannen viser til kommunens brev av 09.05.2010 vedrørende søknad om nydyrking på
gnr/bnr 66/25 i Nordreisa kommune. Søknaden er vedlagt kart som viser avgrensning av 41
daa skog- og lyngmark som er planlagt oppdyrket.

Saken er sendt Fylkesmannen for uttalelse i tråd med Forskrift om nydyrking § 9. Forskriftens
§ 5 første avsnitt lyder "Ved avgjørelsen skal det legges særlig vekt på hvilke virkninger
tiltaket kan påregnes å få for natur- og kulturlandskapsverdiene, jf § 3 fjerde ledd. Ved denne
vektleggingen skal det tas hensyn til om det på arealet er sjeldne miljøverdier og hvor sjeldne
miljøverdiene er."
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I Naturbase er store deler av Straumfjorden og strandsonen registrert som viltområde.
Dokumentasjon i Naturbase oppgir at området benyttes av flere fuglearter. Nordreisa
kommune har i sin oversendelse ikke vurdert hvilke virkninger oppdyrking har for viltet. Ut
fra områdets art og beliggenhet er Fylkesmannens vurdering at negative effekter vil være små.

Fylkesmannen har ut fra dette ikke merknader til planen.

Reindriftsforvaltningen Vest-Finnmark, datert 31.5.2010
Viser til oversendelse mottatt 10. mai 2010. Saken har vært til høring i rbd 35 Fåvrrosorda.
Distriktet har henvendt seg til reindriftsforvaltningen om saken. Distriktet har ikke merknader til
nydyrkingen, men påpeker at dette er et reinbeiteområde hvor det må påregnes at det vil komme
rein inn på jordene. Fra distriktets side er det derfor en klar oppfordring om at enhver nydyrking 
i områder hvor det også er rein, også må innbefatte inngjerding av det nydyrkede arealet.

Områdest et i Vest Finnmark v/reindriftsa onomen vil uttale:
Områdestyret har ikke merknader til at nydyrking godkjennes slik omsøkt for eiendommene gnr 
66 bnr 1, 3, 25 og 40 i Nordreisa kommune. Områdestyret vil tillegge at omsøkt området er 
innenfor et lovlig opprettet reinbeitedistrikt, og det må derfor påregnes at det er beitende rein 
også innenfor det omsøkte området. For at det i ettertid ikke skal oppstå problemer med rein på 
nydyrkede arealer, må nydyrkingen også innbefatte gjerder rundt det nydyrkede arealet.

Denne uttalelsen er gitt i medhold av områdestyrets delegasjon sak 62/2009.

Faglig vurdering
Vurdering etter Jordloven
Etter Jordlovens § 9 går det fram at dyrka jord ikke må brukes til formål som ikke tar sikte på 
jordbruksproduksjon, og at dyrkbar jord heller ikke må omdisponeres slik at den ikke er egna til 
jordbruksproduksjon i framtida. Formålet med omdisponeringsforbudet er å verne produktive 
arealer og jordsmonnet. Det grunnleggende formålet med bestemmelsen er jordvern, dvs. å sikre 
matproduserende areal. 

Det søkes her om nydyrking til matproduksjon. Det er per i dag for lite dyrka areal i forhold til 
produksjon på eiendommen. I tillegg til eget areal har søker noe leieareal. Hvis han skal skaffe 
seg mer leieareal vil avstanden bli veldig stor og transportkostnadene deretter. Søker planlegger 
å bygge om driftsbygningen slik at det blir plass til 100 melkegeiter. Dette vil og øke behovet 
for areal. Ombyggingen er positiv for landbruket i kommunen og miljøet mellom 
geitmelkprodusentene. Det er ønskelig å samle arealene mest mulig for å oppnå en mest mulig 
effektiv, miljøvennlig og økonomisk produksjonslinje.  

Parsellen vest for fylkesvei er midt mellom to fritidsboliger som er fradelt fra eiendom 66/25 i 
1975. Denne parsellen er på 8,1 daa. Ved å dyrke opp arealer inntil fritidseiendommer vil det 
kunne føre til konflikter mellom partene. Det vil da være bedre å dyrke opp en parsell som går 
rett mot fjellet fra fylkesvei, både nord og sør på parsellen. Dette vil være noe 
konfliktdempende. Parsellen vil da bli på om lag 6,3 daa.

Parsellen øst for fylkesvei grenser til en fritidseiendom i sør. Denne parsellen er på 32,9 daa. 
Ved å trekke det planlagte arealet om lag 20 meter vekk fra fritidseiendommen vil det også være 
noe konfliktdempende. Parsellen vil da bli på om lag 30,5 daa.
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Det er tre ferdselsårer i forbindelse med parsellen øst for fylkesvei. En sti og en vei går over 
parsellen og vil trolig bli dyrket igjen. Men allmenn ferdsel ned til strandsonen vil bli sikret ved 
at vei nord for parsellen vil bli værende. 

Vurdering etter nydyrkingsforskriften
Forskriftens § 5 første avsnitt lyder "Ved avgjørelsen skal det legges særlig vekt på hvilke 
virkninger tiltaket kan påregnes å få for natur- og kulturlandskapsverdiene, jf § 3 fjerde ledd. 
Ved denne vektleggingen skal det tas hensyn til om det på arealet er sjeldne miljøverdier og 
hvor sjeldne miljøverdiene er."

Området hvor det er søkt om nydyrking er et veldig åpent terreng, og nydyrking vil ikke føre til 
sår i kulturlandskapet. Det vil trolig gi et bedre bilde i kulturlandskapet.

I Naturbase er store deler av Straumfjorden og strandsonen registrert som viltområde.
Dokumentasjon i Naturbase oppgir at området benyttes av flere fuglearter. Ut i fra områdets art 
og beliggenhet vil negative effekter være små. I tillegg opplyser reindriftsforvaltningen at 
omsøkt området er innenfor et lovlig opprettet reinbeitedistrikt, og det må derfor påregnes at det 
er beitende rein også innenfor det omsøkte området.

Vurdering
For å gi samtykke til nydyrking må plan for nydyrking godkjennes av kommunen. Det må tas 
hensyn til natur- og kulturlandskapsverdier, og behovet på eiendommen må vurderes.

Omsøkt areal er innenfor et viltområde og et reinbeitedistrikt, men den negative effekten vil ikke 
bli så stor at det vil få konsekvenser for noen parter. Om det noen gang er observert rein i 
nærheten av omsøkte arealer er dette sjeldne tilfeller. 

Driftsgrunnlaget på eiendom 66/1, 3, 25 og 40 er for lite i forhold til produksjon. Ved å dyrke 
opp nye arealer vil det styrke eiendommen, og gi større muligheter for å øke produksjon.
Parsellene som skal dyrkes opp ligger i et område med noen fritidseiendommer. Ved å dyrke 
opp arealer inntil fritidseiendommer kan dette føre til konflikter mellom partene, og restriksjoner 
for landbruket. Ved å trekke parsellene noe fra tomtegrensene vil dette være noe 
konfliktdempende ovenfor disse partene.
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Målestokk 1:5000   
09.05.2010
Nydyrking, eiendom 66/25
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VEDLEGG TIL SØKNAD OM GODKJENNING AV PLAN FOR NYDYRKING

Oppdyrking av stykket vest for fylkesvegen
Arealet vil få avskjæringsgrøft mot vest og så grat i nord og sør ut mot grat langs med
fylkesvegen. Arealet har god råme og er dermed ikke så utsatt for tørke. Småfallen og svært
glissen bjørk gjør at det er få og ganske små stubber som må fjernes. Stubbene vil jeg kjøre til
komposthaugen ved fjøset. Noe stein må f:jernes, eller knuses av innleid entreprenør. Stykket
planeres med fall mot øst og vest. Det er adkomst til arealet fra fylkesvegen ved to utkjørsler
fra hytter.

Oppdyrking av stykket øst for fylkesvegen
Arealet trenger ikke grøfting, men vil måtte planeres med jevnt fall mot sjøen for å unngå
isbrann. Her er det et grustak som ligger som et stort sår i landskapet. Ved planering og
oppdyrking, vil dette fjernes. Arealet er noe tørkeutsatt, men jeg planlegger å kjøre på
kompost fra komposthaugen ved fjøset for å øke humusinnholdet. Da det for det meste er
småstein på arealet, vil det bli minimalt med behov for steinfjerning.. Stykket vil få svært god
arrondering og bli svært lettdrevet. Det er avkjørsel fra stykket til fylkesvegen i nord, midt på
og i sør.

Kostnader ved oppdyrking
Jeg regner med at kostnadene ved oppdyrking vil bli moderate, da det er lite røtter og stein
som må f:jernes, i tillegg til at det er lite behov for grøfting. Da det ikke er tilgjengelig areal i
nærheten som er egna for høsting med rundballepresse, er alternativet til oppdyrking leiej ord i
Reisadalen, noe som medfører store transportkostnader.

Drift av arealet
Jeg planlegger å dyrke grøntffirvekster og eng her. Siden dette arealet ligger nærmere f.jøset
enn jorda på gården, er den også mer egna til beite, for eksempel håbeite.

Dyrkingsbehovet på gården
Jeg har tidligere fått godkjent plan for nydyrking ved fløset. Oppdyrking av dette arealet alene
er for lite til å kunne forsvare innkjøp av gravemaskin eller innleie av entreprenør.
Oppdyrking av kun dette arealet vil heller ikke gi stort nok arealgrunnlag til å dekke
fôrbehovet på bruket.
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Nordreisa kommune Arkivsaknr: 2010/1245 -8

Arkiv: V83

Saksbehandler:  Dag Funderud

Dato:                 14.06.2010

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
56/10 Nordreisa driftsutvalg 29.06.2010

Bygging av skogsbilveg Gnr 65/4 m.fl.

Henvisning lovverk:
Forskrift om planlegging og godkjenning av veier for landbruksformål

Vedlegg
Kart over traseen

Rådmannens innstilling
Driftsutvalget viser til ”Forskrift om planlegging og godkjenning av veier for landbruksformål” 
hjemlet i skogbruksloven § 17 a og jordloven §§ 3 og 11 og godkjenner 
plan for nybygging av 4800 meter traktorveg i vegklasse 7.

Tiltaket skal gjennomføres på: Gnr. 65 bnr. 4,38 og 42, hjemmelshaver Nils R Nilsen.
  Gnr. 65 bnr. 55 – Betty Simonsen

Gnr. 65 bnr. 32 – Wanja Helen Solberg

Det er ved godkjenning lagt vekt på at området har en høstbar skogressurs.

Vilkår:

1. Dersom det framkommer gjenstander eller andre levninger som viser eldre aktivitet i 
området, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget, miljø- og kulturvernavd. 
Og Troms fylkeskommune, kulturetaten.

2. Hogst utføres etter rådføring med skogoppsynet (kommunen)

3. Vegen skal stenges med bom og i samråd med Reindriftsforvaltninga skal det settes opp 
avtale med tider på våren og høsten da veien skal være stengt for all bruk.

Frist for gjennomføring av tiltaket settes til 3 år etter godkjenning. Det skal gis melding til 
kommunen når anlegget er ferdig bygget.
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Oversittes fristen for gjennomføring vil godkjenning falle bort og ny søknad må fremmes 
dersom det ikke finnes rimelige grunner for å avvike dette.

Som part har du rett til nærmere innsyn i sakens dokumenter.

Høringsinstansene kan påklage vedtaket innen 3 uker fra vedtaket er mottatt.

Klagen må framsettes skriftlig. Av klageskrivet må det framgå hvilket vedtak det klages på, den 
eller de endringer som ønskes og de grunner du vil anføre for klagen.
Dersom det klages så sent at det kan være uklart for oss om det er klaget i rett tid, oppgi når 
vedtaket kom frem. Eventuell klage sendes til Nordreisa kommune.
Det kan også bes om utsatt iverksettelse av vedtaket til evt. klage er avgjort (forvaltningsloven § 
29).

Saksopplysninger
Søknaden gjelder bygging av ett nyanlegg på eiendom 65/42, 65/55, 65/32, 65/38 og 65/4 i 
Nordreisa kommune.
Hjemmelshaver:
Gnr. 65 bnr. 4   – Nils Roald Nilsen
Gnr. 65 bnr. 38 – Nils Roald Nilsen
Gnr. 65 bnr. 42 – Nils Roald Nilsen
Gnr. 65 bnr. 55 – Betty Simonsen
Gnr. 65 bnr. 32 – Wanja Helen Solberg

Søknaden omhandler ett nyanlegg på 4800 m, i vegklasse 7 (tung traktorveg). Vegen skal nyttes 
som adkomstveg til skogarealet for skogeiendommene.

Søknaden har vært på høring, da tiltaket vil medføre terrenginngrep jf. § 1-2 første avsnitt i 
”forskrift om planlegging og godkjenning av veier for landbruksformål. Fastsatt av 
landbruksdepartementet den 20. Desember 1996 med hjemmel i § 17 a i lov av 21. Mai 1965 om 
skogbruk og skogvern (skogbruksloven) jfr. Kgl. Res. Av 25. Juni 1965, og §§ 3 og 11 i lov om 
jord av 12. Mai 1995 nr. 23 (jordlova) jfr. Kgl. Res. Av 12 mai 1995, endret 7. Juli 1997”.

Formålet med forskriften er å sikre at planlegging og bygging av veier for landbruksformål skjer 
på en måte som gir landbruksfaglige helhetsløsninger, samtidig som det legges vekt på hensynet 
til miljøverdier knyttet til naturmiljø, landskap, kulturminner og friluftsliv, og andre interesser 
som berøres av det enkelte veianlegg.

Planarbeidet for traktorvegen ble igangsatt i 2010, hvor vegen ble sendt på høring.
Følgende uttalelser er framkommet:

Reindriftsforvaltningen Vest- Finnmark, brev datert 10.05.2010

Distriktet har mottatt e.post fra Nordreisa kommunen med spørsmål om å gjennomføre befaring 
i området i løpet av mai 2010. Distriktet har ovenfor reindriftsforvaltningen tidligere uttalt at 
dette er et svært sentralt reinbeiteområde for distriktet, og distriktet kan ikke akseptere at det 
tillates bygd traktorveg inn til dette området. Distriktet kan ikke se at en befaring av området vil 
gjøre verken fra eller til i forhold til distriktets syn i denne saken. Distriktet vil derfor avstå fra 
tilbudet om befaring av tiltaksområdet i Straumfjord. Distriktet går imot bygging av traktorveg 
slik omsøkt.
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Områdestyret i Vest Finnmark v/reindriftsagronomen vil uttale:

Områdestyret viser til at omsøkt område på eiendom 65/42, 65/55, 65/32, 65/38 og 65/4 er 
sentrale vår og høstbeiter for reinbeitedistrikt 35 Favrrosorda. Områdestyret går imot at det gis 
tillatelse til bygging av traktorveg slik omsøkt.

Begrunnelse:
Området er i dag ubebygd og det er ikke trafikk inn til området. Området er et sentralt vår og 
høstbeite området for distriktet. Området vil ved bygging av traktorveg inn til området blir 
forringet ved inngrepet og aktiviteten knyttet til uttak av trevirke. Trafikken og aktiviteten vil 
også føre til et forstyrrelsesmoment som vil føre til at dyr på beite blir forstyrret og i mange 
tilfeller presset ut av området. Uroligheter og forstyrrelser i sentrale beiteområder vil føre til at 
dyrenes beiteopptak ikke blir optimal, som igjen vil få innvirkning på flokkens reproduksjon. 
Erfaringer tilsier også at en traktorveg inn til et område som tidligere ikke har vært tilgjengelig, 
vil også føre til uønsket trafikk som ikke har tilknytning til selve virksomheten. 

Områdestyret vil også gi uttrykk for bekymring for den økende aktiviteten knyttet til utkjøring av 
virke for salg av flis til Nord-Troms Bioenergi AS. Områdestyret ser et stort behov for en 
langsiktig plan for denne virksomheten, som vil kunne gi en forutsigbarhet både for grunneiere 
med skogareal og for reindrifta. Områdestyret viser i denne forbindelse til uttalelsen til ”Energi 
og klimaplan for Nord-Troms”, hvor dette forhold er kommentert.

Denne uttalelsen er gitt i medhold av områdestyrets delegasjon sak 62/2009.

Troms fylkeskommune v/ kulturetaten, datert 11.3.2010
- Ingen merknader til søknaden, men tiltakshaver og eventuelt entreprenør har 

meldeplikt etter Lov om Kulturminner av 1978 § 8, dersom det under arbeid 
oppdages spor etter tidligere menneskelig aktivitet.

Sametinget v/ miljø- og kulturvernavdelingen, brev datert 12.03.2010
- Varsler at de må på befaring sommere 2010. Endelig uttalelse blir gitt etter 

befaringen. 

Sametinget v/ miljø- og kulturvernavdelingen, brev datert 18.06.2010

- Vi viser til Deres brev av 03.03.2010 og til vårt varsel om befaring av 12.03.2010. 
Det ble gjennomført befaring 15.06.2010. Etter en ny vurdering av det omsøkte 
området, er vår bedømning at der ikke er sannsynlig at det er samiske kulturminner 
som ville komme i konflikt med tiltaket. Vi har ingen merknad til tiltaket, men ved
funn av 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).

Vurdering:
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Traktorvegen skal nyttes som adkomstveg til grunneierens skogareal. Det er behov for en 
traktorveg for at skogarealet skal kunne nyttes rasjonelt og for å unngå kjøreskader i terrenget. 
Planens dekningsområde er på er på ca. 370 - 380 daa produktiv bjørkeskog av hogstklasse IV 
og V. 
Det står anslagsvis 1900 - 2000 kbm virke i dekningsområdet. Skogområdet er ikke tilgjengelig 
for rasjonell drift med en landbrukstraktor uten veitrase. Grunneier skal levere virke for salg av 
flis til Nord-Troms Bioenergi A/S. 

Kommunen kjenner ikke til kjente sårbare eller sjeldne miljøverdier i området som vil forringes 
eller ødelegges direkte av tiltaket. Søker vil bli gjort oppmerksom på generelle miljøhensyn som 
må tas under bygging og avvirkning.

Reindriftsforvaltninga har i sin uttalelse gått i mot at vegen bygges som planlagt. Dette 
begrunnes med:

Området er i dag ubebygd og det er ikke trafikk inn til området. Området er et sentralt vår og 
høstbeite området for distriktet. Området vil ved bygging av traktorveg inn til området bli 
forringet ved inngrepet og aktiviteten knyttet til uttak av trevirke. Trafikken og aktiviteten vil 
også føre til et forstyrrelsesmoment som vil føre til at dyr på beite blir forstyrret og i mange 
tilfeller presset ut av området. Uroligheter og forstyrrelser i sentrale beiteområder vil føre til at 
dyrenes beiteopptak ikke blir optimal, som igjen vil få innvirkning på flokkens reproduksjon. 
Erfaringer tilsier også at en traktorveg inn til et område som tidligere ikke har vært tilgjengelig, 
vil også føre til uønsket trafikk som ikke har tilknytning til selve virksomheten. 

Reinsdriftsforvaltningen etterlyser videre en helhetlig plan for Skogsveibygging i kommunen.

Kommunen fikk i slutten av april telefonisk henvendelse fra Reindriftsforvaltninga der de ba om 
lenger høringsfrist og samtidig signaliserte de at Reinbeitedistriktet var negativ til søknaden. 
Kommunen tok derfor initiativ for at det kunne gjennomføres en befaring for å se på området og 
drøfte evt kompenserende tiltak. I brev av 10.05.2010 ble denne invitasjonen avvist og de avga 
en endelig høringsuttalelse.
Vi synes det er beklagelig at Reindrifta ikke ønsker å stille til en befaring og drøfting av saken, 
da vi samtidig ga den god tidsfrist og kunne vente til leder av beitedistriktet kom til Nordreisa. 
Vi har forståelse for at en ikke ønsker for mye forstyrrelser, men vi mener at dette kan tilpasses. 
Det påpekes i brevet at dette er et viktig vår og høstbeite. Da mener vi det er mulig å pålegge 
grunneier at anlegget skal stenges med bom og at det kan settes tidspunkter om våren og høsten 
som vegen ikke skal brukes. Hogst i området ellers i året vil etter vår mening gi både mer og 
bedre beiteforhold for reinen.
Ut i fra det ovenfornevnte anbefaler rådmannen at det gis tillatelse til bygging av traktorvei 
klasse 7 som omsøkt. 
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Nordreisa kommune Arkivsaknr: 2010/2578 -2

Arkiv:

Saksbehandler:  Dag Funderud

Dato:                 21.06.2010

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
57/10 Nordreisa driftsutvalg 29.06.2010

Høring av forslag til forskrift om utsetting av utenlandske treslag

Henvisning til lovverk:
Naturmangfoldloven

Vedlegg
1 Vedlegg forslag til forskrift om utsetting av utenlandske treslag

Rådmannens innstilling
Nordreisa kommune viser til forslag til forskrift om utsetting av utenlandske treslag og har 
følgende kommentarer:
Nordreisa kommune mener forslag til forskriften må trekkes tilbake. Det anbefales at dagens 
system koordineres med våre nabolands regelverk på området og legges til grunn for den norske 
forvaltningen.  Under ingen omstendighet må forvaltningen flyttes fra kommunenivået hvor fag-
og lokalkunnskap i dag er.

Saksopplysninger
Direktoratet for naturforvaltning (DN) har sendt forslag til forskrift for utsetting av
utenlandske treslag, jf lov 19. juni 2009, nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold
(naturmangfoldloven) kapittel IV om fremmede organismer ut på høring. Forslaget til forskrift er 
utarbeidet i samarbeid med Miljøverndepartementet.

I høringsbrevet skriver de følgende:
Fremmede organismer er en voksende utfordring i Norge Innførsel og utsetting av fremmede
organismer kan gjøre stor skade på naturmangfoldet. Å hindre spredning av fremmede organismer som
utgjør en risiko for naturmangfoldet er derfor et viktig bidrag til å stanse tap av naturmangfold.
Innførsel og utsetting av fremmede organismer reguleres i dag av flere regelverk og behandles derfor
ulikt ut fra hvilket regelverk som benyttes. Innførsel og utsetting av utenlandske treslag reguleres pr.
dags dato av Landbruks- og matdepartementets regelverk og krever godkjennelse av den enkelte
kommune.
Ny naturmangfoldlov ble vedtatt 19. juni 2009 og legger opp til en samlet regulering av fremmede
organismer. Loven trådte i kraft 1. juli 2009, men for kapitlet om fremmede organismer kreves
imidlertid at det vedtas forskrifter, jf lovens § 76. Utenlandske treslag omfattes av kapittelet om
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fremmede arter, jf lovens § 30, første ledd, bokstav a. Myndigheten til 'å regulere utsetting av
utenlandske treslag tilligger miljøvemmyndighetene. Lovens øvrige kapitler kommer også til
anvendelse på fremmede organismer, jf for eksempel lovens kapittel II om bærekraftig bruk.

Formålet med denne forskriften er å hindre at utsetting av utenlandske treslag medfører eller 
kan medføre uheldige følger for naturmangfoldet.
Forskriften vil gjelde utsetting av utenlandske treslag til skogbruksformål samt juletre- og
pyntegrøntproduksjon. Utsetting av utenlandske treslag til andre formål vil omfattes av forskrift om
innførsel og utsetting av fremmede organismer. Stedegne svenske og finske provenienser av navngitte
norske treslag er unntatt fra forskriften.
Forskriften legger opp til et system hvor det vil måtte søkes om tillatelse om utsetting i henhold til et
fastsatt skjema, senest to måneder før den eventuelle utsettingen er ment å finne sted. Det fremgår av
forskriften hvilke opplysninger søknaden skal inneholde. Før forskriften trer i kraft, vil et standardisert
søknadsskjema utarbeides og legges ut på Direktoratet for naturforvaltnings nettsider.

Vurdering:
Først vil vi bemerke at å legge en slik høringen til sommerferien er direkte uheldig.  

Videre vil vi påpeke at opplysningene om hjemmelsgrunnlaget for dette forslaget er i det minste 
mangelfulle.  Her vises det til Naturmangfoldslovens § 30, første ledd bokstad a, men da 
Naturmangfoldsloven ikke er overordnet sektorlover som regulerer de samme forhold kommer 
lovens § 32 første ledd til anvendelse, med krav om samordning, jfr. siste setning.
I det oversendte forslaget opplyses det ingenting om nettopp dette, men det framstilles tvert imot 
som om dette bare er hjemlet i naturmangfoldloven.  Om det nå hadde forhold seg slik som DN 
her forsøker å framstille savnes uansett en redegjørelse og dokumentasjon for hvordan bruk av 
utenlandske treslag har vært regulert til nå, hva som er galt med det systemet og hvorfor det 
trengs et nytt.  Når det mangler, til tross for at gjeldende system har fungert i mer enn 50 år, og 
da som omtrent det eneste godt regulerte området når det gjelder bruk av fremmed arter i 
næringssammenheng, synes det ikke som normale demokratiske prinsipper skal følges i denne 
saken.  Dette i seg selv skulle vel egentlig være grunn nok til å avvise hele forslaget og anbefale 
at man starter pånytt og slik den saken bør gå.  

Kommentar til forslaget:
Er det reelt sett behov for en ny forskrift om utenlandske treslag?  Utsetting av utenlandske
treslag er hjemlet i skogbruksloven ved forskrift til §§ 4, 6, 9 og 20; Forskrift om bærekraftig 
skogbruk (FOR 2006-06-07 nr 593). Som skogbruksloven gjelder forskriften all skog og 
skogsmark. Regulering av utsetting av fremmede treslag er fastsatt i § 5 i denne forskriften.

Det er i dag kommunen, som førstelinje i skoglovsforvaltningen, som godkjenner utsettingen i 
felt av det godkjente plantematerialet.  I tillegg til å ha en skogbiologisk skolering, som er en 
forutsetning for en slik forvaltningsoppgave, har vi den helt nødvendige lokalkunnskap som 
sikrer at plantematerialet blir brukt på riktig sted.

Det er i stor grad kystkommunene at utenlandske treslag brukes i noe omfang.  Dette skyldes at 
enkelte utenlandske treslag på enkelte steder er til dels langt bedre tilpasset kystens klimatiske 
forhold enn våre egne arter.  Sitka og lutz kan for eksempel gi kvalitetsproduksjon der vår gran, 
furu og lauvtrær bare gir vedkvalitet.  
Uønsket spredning har absolutt ikke vært et problem for disse artene på arealer hvor det drives 
aktivt skogbruk. Ikke på noe sted i norsk skogbruk har man vitenskapelig påpekt det som et 
problem.  De aktuelle utenlandske treslagene har vært i norsk skogbruk nå i 80-100 år og i 
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hagesammenheng i flere hundre år.  Normal stell og drift av skogen kontrollerer uønsket 
spredning på samme måte som annen uønsket vegetasjon kontrolleres.  

Ikke på noe sted kan DN vise til noen svakheter med den eksisterende forskriften og dennes 
forvaltning av utenlandske treslag. Det er derfor vår mening at forskriften vi har, og systemet og 
forvaltningspraksisen den legger opp, fungerer faglig meget godt.  Det er derfor ingen grunn til å 
bygge opp et helt nytt byråkratisk system, endog et system uten skogfaglig og 
lokalkunnskapsmessig kompetanse. For øvrig også et sentralistisk system som går stikk imot 
nærhetsprinsippet som alle demokratiske land bygger sin forvaltning på. 

Forslaget er faglig svært mangelfullt og har en statisk inngang til natur. For det første inkluderer 
definisjonen utenlandske treslag også våre egne treslag som kommer sørfra.  Dette savner både 
faglig begrunnelse og er vel også en fornektelse av den globale oppvarmingen.  Sett i forhold til 
den globale oppvarmingen vil det jo være direkte uforsvarlig av skogbruket ikke å ta høyde for 
den, når nye skogbestand anlegges. Da er det nettopp sørligere provenienser som må flyttes 
nordover.  Forskriftens forslag her har derfor ingen ting med biologisk mangfold å gjøre.

For det andre mangler forslaget totalt faglige kriterier for å vurdere søknader.  Søkerne blir 
derfor overlatt saksbehandlere uten retningslinjer og det innenfor et saksfelt hvor offentlig norsk 
skogforvaltning har meget gode erfaringer, systemer og kunnskaper. Ikke engang i forhold til 
uønsket spredning finnes kriterier som gjør det mulig for en søker å finne ut hvordan en søknad 
vil bli behandlet.  

Flere forhold tyder også på at DN, av en eller annen grunn, mener at utenlandske treslag ikke 
skal plantes i norsk skogbruk.  Både det at søkeren må kunne vise til et internkontrollsystem og 
videre at en evt. tillatelse vil kunne bli trukket tilbake når som helst, er helt umulige kriterier 
med utgangspunkt i norske skogforhold. I tillegg skal dette fungere i 100 år, i 3-4 generasjoner. 
Internkontrollsystemer finnes knapt på skogeiendomsnivå.  Godkjente driftsplaner derimot er 
det mange som har, men dette verktøyet er ikke nevnt i forslaget.  Opprettholdes et slikt krav vil 
det medføre en ekstra kostnad for skogeierne som vil gjøre det omtrent uaktuelt å bruke 
treslagene, for i alle fall de minste skogeiendommene.  

At en tillatelse vil kunne bli trukket tilbake når som helst, gir inntrykk av at skogeierne som har 
eller ønsker å ha utenlandske treslag på eiendommen er tilnærmet rettsløs.  Hva som kan føre til 
en slik avgjørelse må skogeierne derfor prøve å gjette seg til. Alle vet at skogtrær setter frø 
lenge før de er hogstmodne.  At man for eksempel på grunn av frøsetting kan risikere å måtte 
hogge skogbestandet lenge før det er hogstmodent, gir ingen mening.  

Selv om det er en generell term blir det unektelig noen søkt at det i oversendelsesbrevet vises til 
at man skal overføre myndigheten fra den enkelte kommune til ”ansvarlig myndighet” etter 
denne forskriften.  Videre pekes det på at det man får behov for å utarbeide både skjema og 
veiledningsmateriell og at det vil kreves omfattende informasjonsvirksomhet rettet mot 
målgrupper innen skogbruket, iflg. oversendelsesskrivet.  Denne framstillingen må være direkte 
feil.  Når man lager en forskrift uten faglige, saklige og gjennomtenkte kriterier kan det vel 
heller ikke være mye man har å informere skognæringen om. Det er jo i den offentlige 
skogforvaltningen kunnskapene sitter.
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Jf.  høringsliste

Deres ref.:

Generelt

Høring av forslag til forskrift om utsetting av utenlandske treslag

Direktoratet for naturforvaltning (DN) sender med dette på høring forslag til forskrift for utsetting av
utenlandske treslag, jf lov 19. juni 2009, nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold
(naturmangfoldloven) kapittel IV om fremmede organismer. Forslaget til forskrift er utarbeidet i
samarbeid med Miljøverndepartementet.

Fremmede organismer er en voksende utfordring i Norge Innførsel og utsetting av fremmede
organismer kan gjøre stor skade på naturmangfoldet. Å hindre spredning av fremmede organismer som
utgjør en risiko for naturmangfoldet er derfor et viktig bidrag til å stanse tap av naturmangfold.
Innførsel og utsetting av fremmede organismer reguleres i dag av flere regelverk og behandles derfor
ulikt ut fra hvilket regelverk som benyttes. Innførsel og utsetting av utenlandske treslag reguleres pr.
dags dato av Landbruks- og matdepartementets regelverk og krever godkjennelse av den enkelte
kommune.

Ny naturmangfoldlov ble vedtatt 19. juni 2009 og legger opp til en samlet regulering av fremmede
organismer. Loven trådte i kraft 1. juli 2009, men for kapitlet om fremmede organismer kreves
imidlertid at det vedtas forskrifter, jf lovens § 76. Utenlandske treslag omfattes av kapittelet om
fremmede arter, jf lovens § 30, første ledd, bokstav a. Myndigheten til 'å regulere utsetting av
utenlandske treslag tilligger miljøvemmyndighetene. Lovens øvrige kapitler kommer også til
anvendelse på fremmede organismer, jf for eksempel lovens kapittel II om bærekraftig bruk.

Følgende to forskrifter sendes nå på høring:
• Forskrift om innførsel og utsetting av fremmede organismer
• Forskrift om utsetting av utenlandske treslag

Dette høringsbrevet omhandler den andre av disse to.

Om forslaget

DIREKTORATET FOR
NATURFORVALTNING

I 8 MAI 2010
Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato:
201015292 ART-BI-LSH 12.05.2010
Arkivkode:

Formålet med denne forskriften er å hindre at utsetting av utenlandske treslag medfører eller kan
medføre uheldige følger for naturmangfoldet.

Besøksadresse: Telefon: Videokonf: Internett: Saksbehandler:
Tungasletta 2 73 58 05 00 73 90 51 40 www.dirnat.no Liv-Stephanie Haug
Postadresse: Telefaks: E-post: Telefon:
Postboks 5672 Sluppen 73 58 05 01 Postmottak@dimat.no 73 58 06 25
N-7485 Trondheim
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DIREKTORATET FOR
NATURFORVALTNING

Forskriften vil gjelde utsetting av utenlandske treslag til skogbruksformål samt juletre- og
pyntegrøntproduksjon. Utsetting av utenlandske treslag til andre formål vil omfattes av forskrift om
innførsel og utsetting av fremmede organismer. Stedegne svenske og finske provenienser av navngitte
norske treslag er unntatt fra forskriften.

Forskriften legger opp til et system hvor det vil måtte søkes om tillatelse om utsetting i henhold til et
fastsatt skjema, senest to måneder før den eventuelle utsettingen er ment å finne sted. Det fremgår av
forskriften hvilke opplysninger søknaden skal inneholde. Før forskriften trer i kraft, vil et standardisert
søknadsskjema utarbeides og legges ut på Direktoratet for naturforvaltnings nettsider.

Det er Direktoratet for naturforvaltning som ved forskriftens ikrafttredelse vil  være ansvarlig
myndighet. Myndigheten vil imidlertid flyttes fra Direktoratet for naturforvaltning og over til
fylkesmannen 1. januar 2012. For utsetting av utenlandske treslag til produksjon av juletrær, vil
forskriftens bestemmelser komme til anvendelse fra samme tidspunkt.

Ved behandlingen av søknader, vil det legges vekt på føre-var-prinsippet og det kan stilles vilkår i
tillatelsen som anses nødvendige for å oppnå forskriftens formål. For utsetting av juletrær og
pyntegrønt åpnes det for å gi mer generelle tillatelser. Det kreves imidlertid at slike tillatelser kun gis
for utsetting av angitte treslag i nærmere bestemte områder for en viss tidsperiode under visse vilkår

Tiltakshaver vil, i følge forskriftens bestemmelser, blant annet måtte føre kontroll med spredning av
utenlandske treslag og plikter å melde fra om eventuell spredning. Vedkommende vil videre ha en
informasjonsplikt, samt plikt til å føre internkontroll.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Handelsmessige konsekvenser

Handel med utenlandske treslag, herunder juletrær og pyntegrønt, er en handel i vekst. Et eksempel på
dette er at utsettingen av juletrær i Norge var ca. 200 000 trær i 1998 (10 % av det norske forbruket)
og i 2008 var antallet økt til omkring 900 000 trær (50 % av forbruket), jf tall fra Skog og Landskap.
Kravet til tillatelse vil medføre merarbeid i forbindelse med utsettingen av utenlandske treslag.

Administrative konsekvenser

Foruten overføring av søknadsbehandlingen fra den enkelte kommune til ansvarlig myndighet etter
forskriften om utsetting av utenlandske treslag, vil forskriften blant annet også medføre behov for å
utarbeide skjema og veiledningsmateriale. Det kreves videre omfattende informasjonsvirksomhet rettet
mot målgrupper innen skogbruket.

Gjennomforing av heringen

Høringsinstansene bes å sende eventuelle merknader til forskriftsforslaget til Direktoratet for
naturforvaltning innen 06.08.2010.
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Vi ber om at kommentarer og bemerkninger systematiseres i denne rekkefølgen:
1. Generelle kommentarer
2. Kommentarer til disposisjon, oppbygging av forskriften mv.
3. Kommentarer til utkastets bestemmelser
4. Kommentarer til økonomiske og administrative bestemmelser

Høringsinstansene oppfordres til å informere andre aktuelle høringsinstanser.

Kommentarene sendes Direktoratet for naturforvaltning enten pr. post (Postboks 5672 Sluppen, 7485
Trondheim) eller på e-post ostmottak dirnat.no .

Vennligst oppgi vår referanse ved innsending av høringssvaret.

Forskriftsforslaget vil være tilgjengelig på vår nettside www.dirnat.no.

ed hilsen
irektoratet for na orvaltning

,-

Svarte
ør 4 orvaltningsavdelingen

Gunn Paulsen

Vedlegg
1 Forslag til forskrift om utsetting av utenlandske treslag
2 Kommentarer til forskrift om utsetting av utenlandske treslag
3 Høringsliste

DIREKTORATET FOR
NATURFORVALTNING
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Vedlegg I

Forslag til forsknft om utsetting av utenlandske treslag
Fastsatt av Miljøverndepartementet  xx.xx.201x med hjemmel i  lov 19. Juni  2009, nr. 100 om forvaltning av
naturens mangfold (naturmangfoldloven) §§  28, 30, 65-67 og  69 til  75.

§  1  Formål
Formålet med denne forskriften er å hindre at utsetting av utenlandske treslag medfører eller

kan medføre uheldige følger for naturmangfoldet.

§ 2 — Saklig og stedlig virkeområde
Forskriften gjelder utsetting av utenlandske treslag til skogbruksformål på norsk

landterritorium, herunder til juletrær og pyntegøntproduksjon.
Forskriften omfatter ikke stedegne svenske og fmske provenienser av navngitte norske treslag.

§ 3 —Definisjoner
I denne forskriften forstås med:

a) utenlandske treslag: arter, sorter eller provenienser av trær som ikke har sitt nåværende eller
historiske naturlige utbredelsesområde i Norge;

b) utsetting: utsetting, bevisst utslipp eller deponering av avfall av organismer i miljøet, eller i et
innesluttet system der spredning ikke er utelukket;

c) økologisk risiko: risiko for at den innførte organismen kan ha negative effekter på naturlige
økosystemer, stedegne arter, genotyper, eller kan være vektor for arter (parasitter og
sykdommer) som kan være skadelig for naturmangfoldet i Norge;

d) intemkontroll: systematiske tiltak som skal sikre at utsettingen planlegges, organiseres, og
utføres i samsvar med bestemmelser fastsatt i denne forskriften.

§ 4 — Ansvarlig myndighet og delegasjon
Direktoratet for naturforvaltning er myndighet etter forskriften.
Direktoratet for naturforvaltning kan delegere myndighet etter denne forskriften til

fylkesmannen.

§ 5 — Krav om tillatelse
Utsetting av utenlandske treslag krever tillatelse av ansvarlig myndighet.

§ 6 — Om søknaden
Søknad om utsetting skal framsettes på fastsatt skjema senest to måneder før den eventuelle

utsettingen er ment å finne sted.

§ 7 — Søknadens innhold
Søknad om tillatelse til utsetting av utenlandske treslag skal inneholde følgende opplysninger:

a) Søkers navn, adresse og telefonnummer, samt organisasjonsnummer dersom søker er en
virksomhet,

b) gårds og bruksnummer på eiendom der utsettingen er ment å fmne sted, navn og adresse på
grunneier,

c) det utenlandske treslagets vitenskapelige og eventuelle norske eller engelske navn, navn på
eventuell sort eller proveniens, og geografisk opprinnelse,
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d) fonnålet med utsettingen, herunder om det utenlandske treslaget skal benyttes til
skogproduksjon, juletreproduksjon, pyntegrøntproduksjon eller andre formål, samt om
utsettingen skal skje på dyrket eller tidligere dyrket mark, i skog eller på annen type mark,

e) antall trær og hvor stort areal (dekar) søknaden omfatter,
f) kartfesting av den omsøkte utsettingen, samt eventuelt kjente tilgrensende eller nærliggende

forekomster av utenlandske treslag,
g) plan med tiltak for å hindre spredning av utenlandske treslag, samt plan for hvordan det skal

holdes kontroll med dette,
h) dokumentasjon på planer for internkontroll, jf § 11.

§ 8 — Søknadsbehandlingen og krav til tillatelse
Ansvarlig myndighet behandler søknaden og vurderer om søknaden oppfyller de krav som

stilles i § 7. Kostnader som måtte oppstå i forbindelse med frembringelse av opplysninger og
undersøkelser påligger, så langt det er rimelig, søker.

Ved søknadsbehandlingen skal eventuelle uheldige følger av utsettingen for naturmangfoldet
vektlegges. Det legges særlig vekt på treslagets og eventuelle følgeorganismers økologiske risiko.

Tillatelse til utsetting av utenlandske treslag kan gis dersom kravene i denne forskriften er
oppfylt. Det skal ikke gis tillatelse hvis det er grunn til å anta at utsettingen vil medføre vesentlige
uheldige følger for naturmangfoldet.

Når det treffes en beslutning uten at det foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke virkninger
den kan ha for naturmiljøet, skal det tas sikte på å unngå mulig vesentlig skade på naturmangfoldet.

En tillatelse vil kunne omfatte flere utenlandske treslag. Omfatter en søknad flere utenlandske
treslag, skal treslagene vurderes hver for seg og samlet.

Tillatelse til utsetting kan gis på de vilkår som anses nødvendige for å oppnå formålet med
forskriften.

Dersom det er hjemmel til å tillate utsetting, kan det gis mer generelle tillatelser til utsetting av
juletrær og pyntegrønt for angitte treslag i nærmere bestemte områder for en viss tidsperiode under
visse vilkår.

Kopi av en eventuell tillatelse etter denne bestemmelse skal oppbevares hos tiltakshaver og
grunneier inntil vilkårene i tillatelsen er oppfylt.

§ 9 — Kontroll med spredning av utenlandske treslag, og varsling
Det skal i rimelig utstrekning treffes tiltak for å hindre spredning av utenlandske treslag,

herunder gjennom skogbehandlingen. Det skal ikke settes igjen trær (livsløpstrær) av utenlandske
treslag ved hogst.

Ved skade eller risiko for alvorlig skade på biologisk mangfold som følge av utsetting av
utenlandske treslag, skal tiltakshaver umiddelbart varsle ansvarlig myndighet.

§  1 0  — Tiltakshavers informasjonsplikt
Tiltakshaver skal sørge for at den som forestår utsettingen av utenlandske treslag, gjøres kjent

med vilkårene for tillatelsen til utsetting, og hvordan disse skal overholdes.

§  11  — Plikt til internkontroll
Virksomheter som har fått tillatelse etter denne forskriften, skal etablere og dokumentere

internkontroll. De systematiske tiltakene og dokumentasjon av internkontrollen skal tilpasses
virksomhetens art, aktiviteter og størrelse i det omfang det er nødvendig for å etterleve bestemmelsene
i denne forskriften.
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Internkontrollen innebærer at virksomhetene skal ha kunnskap om reglene i forskriften,
tilstrekkelig og oppdatert dokumentasjon for gjennomføring av rutiner, og ha denne dokumentasjonen
tilgjengelig for dem den måtte angå.

Dokumentasjon av intemkontrollen skal minst inneholde:
1. Oversikt over kravene etter denne forskriften som gjelder for virksomheten,
2. Rutiner virksomheten følger for å sikre at kravene blir overholdt,
3. Rutiner virksomheten følger dersom avvik oppstår, og opplysninger om hvem som er ansvarlig

for at rutinene blir overholdt,
4. Rutiner virksomheten følger for å hindre gjentakelse av avvik og opplysninger om hvem som

er ansvarlig,
5. Rutiner for hvordan virksomheten sikrer at de ansatte eller andre som er involvert i utsettingen

overholder vilkårene i tillatelsen.

§ 12 — Tilsyn
Ansvarlig myndighet fører tilsyn med at utsetting av utenlandske treslag skjer i samsvar med

bestemmelsene i denne forskriften, herunder med eventuelle spredningsområder og med at vilkår gitt
for utsetting følges opp.

§ 13 — Klage
Enkeltvedtak truffet med hjemmel i denne forskriften kan påklages til nærmeste overordnete

myndighet i henhold til lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker.

§ 14 — Tilbakekalling av tillatelser
Ansvarlig myndighet kan oppheve eller endre vilkårene i en tillatelse gitt i henhold til denne

forskriften, eller sette nye vilkår, og om nødvendig kalle tillatelsen tilbake, jf lovens § 67.

§ 15 — Håndheving og sanksjoner
Overtredelse av denne forskriften håndheves og sanksjoneres etter lovens §§ 69 til 75.

§ 16 —Ikrafttredelse
Denne forskriften trer i kraft 01.01.2011.

§ 17 — Overgangsbestemmelser
For utsetting av utenlandske treslag til produksjon av juletrær gjøres bestemmelsene i denne

forskriften gjeldende fra 1. januar 2012.
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Vedlegg

Kommentarer til forskriftens bestemmelser

Til § 1. Formålsparagrafen

Formålet med forskriften er å hindre at utsetting av utenlandske treslag medfører eller kan medføre
uheldige følger for naturmangfoldet. Kravet til uheldige følger er en skranke som følger av
naturmangfoldloven (loven) § 28. Bestemmelsen er også et utslag av føre-var-prinsippet, jf lovens §
11.

Til § 2. Saklig og stedlig virkeområde

Forskriften gjelder utsetting av utenlandske treslag til skogbruksformål, herunder produksjon av
juletrær og pyntegrønt. Med skogbruksformål forstås det samme som følger av dette begrepet i
skogbrukslova. Forskriften omfatter imidlertid ikke stedegne svenske eller fmske provenienser av
navngitte norske treslag. Utsetting av utenlandske treslag til andre formål enn det som her er nevnt,
reguleres av forskrift for innførsel og utsetting av fremmede organismer av 01.01.2011 hmførsel av
utenlandske treslag reguleres av Landbruks- og matdepartementets regelverk. Forskriften får videre
anvendelse på norsk landterritorium.

Til § 3. Definisjoner

For å sikre en felles forståelse av forskriftens bestemmelser har vi valgt å defmere de mest sentrale
begrepene i denne bestemmelsen. Definisjonen av utsetting tilsvarer lovens defmisjon, se lovens § 3,
bokstav n. I praksis vil utsetting i denne forskriften i all hovedsak dreie seg om utplanting, eventuelt
også såing. Utenlandske treslag defineres derimot ikke i loven. Defmisjonen av utenlandske treslag
baserer seg dermed på hva som defineres som en fremmed art i tverrsektoriell nasjonal strategi og
tiltak mot fremmede skadelige arter, se side 8. Ved defmisjonen av økologisk risiko legges svartelistas
kriteriesett til grunn.

Til § 4. Myndighet og delegasjon

Myndighet etter forskriften er fram til 01.01.2012 tillagt Direktoratet for naturforvaltning. Etter dette
vil Direktoratet for naturforvaltning delegere myndighet etter denne forskrift til fylkesmannen

Til § 5. Krav om tillatelse

I henhold til naturmangfoldloven kreves det særskilt tillatelse for utsetting av utenlandske treslag, jf
lovens § 30, første ledd, bokstav a. Som hovedregel kreves det tillatelse for den enkelte utsetting, men
det kan også gis generelle tillatelser, jf § 8.

Til § 6. Om søknaden

Bestemmelsen inneholder generell informasjon om søknaden, herunder at søknaden skal skrives på
fastlagt skjema. Frist for fremsettelse av søknad er tatt med blant annet for å sikre en fullgod
behandling av søknaden.
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Til § 7. Søknadens innhold

Loven åpner for at det kan fastsettes krav til søknaden, jf § 30, annet ledd.

Søknadskravene er en viktig del av forskriften, blant annet fordi deler av ansvarlig myndighets
vurdering vil bygge på den informasjon søker gir.

Paragrafen omfatter dermed de opplysninger om tiltakshaver og den omsøkte organisme som ansvarlig
myndighet er avhengig av for å kunne fatte vedtak om utsetting, samt opplysninger om søker og
eiendomsforhold knyttet til areal for utsetting. Sentrale opplysninger som kreves er informasjon om
treslag som planlegges utsatt, formål med og omfang av utsetting, kartfesting av arealer for utsetting,
samt planer for å hindre spredning og dokumentasjon av intemkontroll.

Til § 8. Søknadsbehandlingen og krav til tillatelse

Bestemmelsen gir en oversikt over hva ansvarlig myndighet skal bygge sin søknadsbehandling på.

Søknaden vurderes opp mot de opplysninger som tiltakshaver har gitt i søknaden. Dersom
søknadskravene i § 7 ikke anses å være oppfylt og opplysningene eller eventuelle undersøkelser vil
være nødvendige for å fatte vedtak, vil ansvarlig myndighet kunne sende søknaden tilbake til
tiltakshaver. Det er ikke enhver opplysning som vil kunne kreves, jf "nødvendige". Det er søker som
skal dekke kostnader ved å frambringe de nødvendige opplysninger.

Bestemmelsens annet ledd går på når tillatelse kan gis. Tillatelse kan kun gis dersom kravene i
forskriften er oppfylt. Det fremgår uttrykkelig at tillatelse ikke kan gis når en utsetting av utenlandske
treslag vil kunne medføre vesentlige uheldige følger for naturmangfoldet. Denne skranken følger også
av lovens § 30, annet ledd. Ved vurderingen av søknaden legges også vesentlig vekt på treslagets og
eventuelle følgeorganismers økologiske risiko. Ved tvil legges det vekt på føre-var-prinsippet, jf tredje
ledd. I de tilfeller søknaden omfatter flere ulike utenlandske treslag, skal hvert treslagvurderes hver for
seg og samlet.

Tillatelse kan ikke gis hvis det er grunn til å anta at utsettingen vil medføre vesentlig uheldige følger
for naturmangfoldet. Ved vurderingen om det foreligger vesentlige uheldige følger skal lovens kapittel
II, herunder prinsippet om økosystemtilnærming og samlet belastning legges til grunn.

I tillatelsen kan ansvarlig myndighet fastsette de vilkår som anses nødvendige for å oppnå formålet
med forskriften, herunder tiltak for å forhindre spredning samt sette krav til oppbevaring og transport.
Bestemmelsen gir adgang til å stille vilkår som sikrer at høsting av treslaget skjer før det er risiko for
frøproduksjon eller vegetativ formering av trærne. Grunneier vil alltid være part i sak som gjelder
utsetting.

Dersom det er hjemmel til å tillate utsetting, kan det gis en generell tillatelse til utsetting av juletrær og
pyntegrønt for angitte treslag i et nærmere bestemt område. Den generelle tillatelsen skal gis for en
nærmere angitt tidsperiode. I denne perioden vil det ikke være nødvendig å søke om tillatelse for hver
utsetting. Innen tidsperioden er løpt ut, må tiltakshaver søke om ny tillatelse dersom utsetting skal
fortsette. Ansvarlig myndighet skal angi vilkår for tillatelser. Forutsetningen for at generelle tillatelser
vil kunne gis, er at de omsøkte treslag ikke kan spre seg ut over området hvor de skal settes ut og at
utsettingen ikke antas å medføre vesentlige uheldige følger for naturmangfoldet.
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Tiltakshaver plikter å ha internkontrollrutiner som sikrer at de som er involvert i utsettingen kjenner til
og følger opp de vilkår som er satt, jf §§ 10 og 11.

Tiltakshaver og grunneier plikter videre å ha kopi av en eventuell tillatelse inntil vilkårene er oppfylt.
Dette gjøres blant annet for å sikre at tiltakshaver og grunneier til enhver tid er klar over de vilkår som
er stilt.

Til § 9. Kontroll med spredning av utenlandske treslag, og varsling

Første ledd innebærer en plikt til i rimelig utstrekning å treffe tiltak for å hindre spredning av
utenlandske treslag, jf lovens § 28, herunder i skogbehandlingen. Andre punktum omfatter at det ikke
skal settes igjen livsløpstrær av utenlandske treslag ved hogst.

Varslingsplikten i tredje ledd vil gjøre ansvarlig myndighet i stand til å vurdere forvaltningstiltak etter
lovens kap. VIffi og LX, jf § 11 annet punktum.

Til § 10. Tiltakshavers informasjonsplikt

Tiltakshaver plikter å sørge for at den som utfører arbeid i forbindelse med utsetting av utenlandske
treslag, gjøres kjent med vilkårene for tillatelsen til utsetting, og hvordan disse skal overholdes.

Til § 11. Plikt til internkontroll

Bestemmelsen skal sikre at virksomheter som har fått tillatelse etter § 5 har etablert og kan
dokumentere et intemkontrollsystem. Bestemmelsen omfatter ikke privatpersoner som ikke driver i
næring. Kravet til tiltakog dokumentasjonen av intemkontrollen vil variere med virksomhetens art,
aktiviteter og størrelse. Intemkontrollen skal omfatte det som er nødvendig for å etterleve
bestemmelsene i denne forskriften. Dette betyr at internkontrollen kan omfatte forhold som ikke er
oppregnet i minstekravene etter annet ledd. Dersom intemkontrollen skal omfatte forhold utover
minstekravene må dette gå fram av tillatelsen. Systemet skal omfatte at virksomhetene har kunnskap
om bestemmelsene i denne forskriften og eventuelle vilkår som stilles til tillatelsen. De skal også ha
tilstrekkelig og oppdatert dokumentasjon for gjennomføring av rutiner, og ha denne dokumentasjonen
tilgjengelig for dem det måtte angå. I søknaden skal det legges ved dokumentasjon over planlagt
intemkontroll, samt en omtale av rutiner som følges for å sikre at alle som er involvert i utsettingen,
kjenner til og overholder kravene i tillatelse og vilkårene. Søker skal også dokumentere rutiner ved
avvik og ansvar for gjennomføring av disse

Til § 12. Tilsyn

Ansvarlig myndighet fører tilsyn med at utsetting av utenlandske treslag ikke skjer i strid med
forskriftens bestemmelser, herunder med at vilkår som er blitt gitt i forbindelse med
utsettingstillatelsen blir fulgt opp. Det gis adgang til å foreta kontroll med utsettingsstedet og eventuelt
andre steder som organismen antas å kunne ha spredt seg.
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Til § 13. Klage

Enkeltvedtak truffet med hjemmel i denne forskriften kan, i henhold til forvaltningsloven, påklages til
nærmeste overordnede myndighet. Fattes vedtak i første instans av Fylkesmannen vil således
Direktoratet for naturforvaltning være klageinstans, mens Miljøvemdepartementet vil  være
klageinstans for vedtak i første instans fattet av Direktoratet for naturforvaltning.

Til § 14. Tilbakekalling av tillatelser

Bestemmelsen henviser til lovens § 67 og de muligheter lovens bestemmelser gir til å oppheve eller
endre vilkår samt kalle tilbake en tillatelse.

Til § 15. Håndheving

Overtredelse av forskriften kan møtes med administrative reaksjoner etter lovens §§ 69 til 74 eller
straff etter lovens § 75.

Til § 16. Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft i henhold til en fastsatt dato.

Til § 17. Overgangsbestemmelser

Utsetting av utenlandske treslag til produksjon av juletrær foreslås gjort gjeldende av forskriften fra 1.
januar 2012.
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Vedlegg 3  -  Høringsliste

De artementer o direktorat

Departementene
Fiskeridirektoratet Postboks 185 Sentrum, 5817 Bergen
Helsedirektoratet Postboks 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo

og forurensingsdirektoratet Postboks 8100 Dep. 0032 Oslo
Mattilsynet Hovedkontoret, Felles postmottak, Postboks 383, 2381 Brumunddal
Norges vassdrags- og energidirektorat Postboks 5091 Majorstua, 0301 Oslo
Toll- og avgiftsdirektoratet Postboks 8122 Dep. 0032 Oslo
Vegdirektoratet Postboks 8142 Dep. 0033 Oslo

Offentli e o rivate institus'oner

Fylkesmennene
Fylkeskommunene
Kommunene
Artsdatabanken
Bioforsk
Forbrukerrådet
Forsvarsbygg
Havforskningsinstituttet
Jernbaneverket
Nasjonalt folkehelseinstitutt
Sametinget
Statens landbruksforvaltning
Statens veterinære laboratorier
Statskraft SF
Statsnett SF
Statsskog SF
ØKOKRIM

Or anisas'oner o bedrifter

Agder naturmuseum og botaniske hage
Artsdatabanken
Biofokus
Blomsterringen Engros
Blomstergrossistenes Landsforbund c/o Primaflor
Den Norske Turistforening
Det norske skogselskapet
Faglig utviklingssenter for gøntanleggssektoren (FAGUS)
Forbrukerrådet
Forskningsparken i Ås
Forum for utvikling og miljø
Framtiden i våre hender

Erling Skakkes gt. 47, 7491 Trondheim
Saghellinga, Fr. A. Dahlsvei 20, 1432 Ås

Postboks 4594 Nydalen, 0404 Oslo
Postboks 405 Sentrum, 0103 Oslo

Postboks 1870 Nordnes, 5024 Bergen
Postboks 1162, 0107 Oslo

Postboks 4404 Nydalen, 0403 Oslo
Postboks 144, 9735 Karasjok

Postboks 8140 Dep, 0033 Oslo
Postboks 8156 Dep, 0033 Oslo

Postboks 200 Lilleaker, 0216 Oslo
Postboks 5192 Majorstua, 0302 Oslo

Serviceboks 1016, 7809 Namsos
Postboks 8193 Dep. 0034 Oslo

Postboks 1887 Gimlemoen, 4686 Kristiansand
Erling Skakkes gt. 47, 7491 Trondheim

Gaustadallèen 21, 0349 Oslo
Postboks 221471 Lørenskog

Vollebekkvegen 2 A, 0598 Oslo
Boks 7 Sentrum, 0101 Oslo

Wergelandsveien 23  B,  0598 Oslo
Schweigaardsgate 34F, 0191 Oslo

Postboks 4594 Nydalen, 0404 Oslo
Sagabygget, 1432 Ås
Storgt. 11,0155 Oslo

Postboks 4743 Sofienberg, 0506 Oslo

Side 105



Friluftslivets fellesorganisasjon
GATT/WTO-Kampanjen, v/ Helge Christie
Graminor AS
Greenpeace
Grønn hverdag
G3 Ungplanter
Hageselskapet
Handelens og servicenæringens hovedorganisasjon
Helgeland museum, Naturhistorisk avdeling
Høgskolen i Nord-Trøndelag
Høgskulen i Sogn og Fjordane
Kimen Såvarelaboratoriet AS
Kommunenes Sentralforbund (KS)
Landsorganisasjonen i Norge — LO
Mester Grønn AS (hovedkontor)
Miljøfaglig utredning AS
Miljøstiftelsen Bellona
Nasjonalt Museumsnettverk for kulturlandsskap,

De Heibergske Samlinger — Sogn Folkemuseum,
Natur og ungdom
Naturviterne
Næringslivets hovedorganisasjon (NHO)
NISK
Norgro AS
Norskog
Norges Bondelag
Norges Jeger- og Fiskerforbund NJFF
Norges Miljøvernforbund
Norges Naturvernforbund
Norges Skogeierforbund
Norges veterinærhøyskole
Norsk biologi forening
Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Norsk botanisk forening
Norsk Frøavlerlag
Norsk Gartnerforbund
Norsk institutt for vannforskning (NIVA)
Norsk institutt for vannforskning (NIVA)
Norsk institutt for skogforskning
Norsk Kulturarv
Norsk Landbruksrådgivning
Norsk Økologisk Landbrukslag
NTNU
NTNU, Vitenskapsmuseet
Oasen Hageland AS
Plantasjen kjedekontor
Primaflor AS Hovedkontor
SABIMA

Nedre Slottsgate 25, 0157 Oslo
2540 Tolga

Hommelstadvegen 60, 2344 Ilseng
Postboks 6803, St. Olavs plass, 0130 Oslo

Grensen 9 B, 0159 Oslo
Økern Torg 4, 0580 Oslo

Postboks 53 Maglerud, 0612 Oslo
Postboks 2900 Solli, 0230 Oslo

8622 Mo i Rana
Postboks 2501, 7729 Steinkjer

Postboks 133, 6851 Sogndal
Postboks 164, 0509 Ås

Postboks 1378, 0114 Vika
Youngstorget 11, 0181 Oslo

Gjellebekkstubben 7 3420 Lierskogen
Åsveien 18, 1166 Oslo

Postboks 2141 Grfinerløkka, 0505 Oslo

Vestreim, 6854 Kaupanger
Torggt. 34, 0183 Oslo

Keysers gate 5, 0165 Oslo
Postboks 5250 Majorstuen, 0303 Oslo

Postboks 61, 1432 Ås
Postboks 4144 Posttenninalen, 2307 Hamar

Lilleakerveien 31, 0216 Oslo
Postboks 9354 Grønland, 0135 Oslo

Postboks 94, 1378 Nesbru
Postboks 593, 5001 Bergen

Postboks 342 Sentrum, 0101 Oslo
Postboks 1438 Vika, 0115 Oslo
Postboks 8146 Dep, 0033 Oslo

Postboks 1066 Blindern, 0316 Oslo
Postboks 9354 Grønland, 0135 Oslo
Postboks 1172 Blindern, 0318 Oslo

Hesteskoen 10, 1408 Kråkstad
Schweigaardsgate 34 F, 0191 Oslo

Postboks 69 Korsvoll, 0808 Oslo
Tungasletta 2, 7485 Trondheim

Høgskoleveien 12, 1432 Ås
Vågåvegen 35, 2680 Våå.

Fredrik A. Dahls vei 20, 1432 As
Langeveien 18, 5003 Bergen

7491 Trondheim
Erling Skakkes gt. 47 b 7491 Trondheim

Fr. Nansens plass 9, 5 etg., 0159 Oslo
Postboks 94, 2021 Skredsmokorset

Vollebekkveien 2A, 0598 Oslo
Kr. Augusts gt. 7 A, 0164 Oslo
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Sagaplant AS Kyrkjevegen 17, 3812 Akkerhaugen
Samarbeidsrådet for naturvernsaker, c/o DNT Postboks 7 Sentrum, 0101 Oslo
Skog og landskap Postboks 115, 1431 Ås
Skog og landskap, Genressursutvalget for skogstrær v/Tore Skrøppa Postboks 115, 1431 Ås
Stiftelsen norsk senter for økologisk landbruk Tingvoll gård, 6630 Tingvoll
Universitetet for miljø- og biovitenskap Postboks 5003, 1432 Ås
Universitetet for miljø- og biovitenskap, Inst. for naturforvaltning Postboks 5003, 1432 Ås
Universitetet i Bergen Postboks 7800, 5020 Bergen
Universitetet i Oslo Postboks 1072 Blindern, 0316 Oslo
Universitetet i Oslo

De naturhistoriske museer og botanisk hage Postboks 1172, Blindern, 0316 Oslo
Universitetet i Stavanger Servicebygget, Kristine Bonnevies vei 30, 4021 Stavanger
Universitetet i Tromsø
Universitetet i Tromsø, Tromsø museum, Zoologisk avd.
Veterinærhøyskolen
Veterinærinstituttet
Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM)
WWF—Norge, Verdens Naturfond

Postboks 635, 9037 Tromsø
9037 Tromsø

Ullevålsvn. 72, 0454 Oslo
Ullevålsvn. 68, 0454 Oslo

Postboks 4404 Nydalen, 0403 Oslo
Postboks 6784 St. Olavs plass, 0130 Oslo

Side 107



Nordreisa kommune Arkivsaknr: 2010/643 -2

Arkiv: L32

Saksbehandler:  Torgeir Lunde

Dato:                 21.06.2010

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
58/10 Nordreisa driftsutvalg 29.06.2010

Vegnavn for boligfelt Rovdas 3

Henvisning til lovverk:
Matrikkelloven § 21 Fastsetjing av offisiell adresse

Vedlegg

1 Vegplan Rovdas 3

Rådmannens innstilling
Ved hjemmel i  Matrikkelloven § 21 Fastsetjing av offesiell adresse. er det kommune som 
fastsett offisiell adresse. 

Saksopplysninger
Ved regulering av nytt boligfelt i område av den gamle skytebanen på Rovdas, er det i 
reguleringsplan Rovdas 3 regulert inn åtte veg trasseer som er nummerert fra 1 til 8. 
Vegnavnene  til de aktuelle trasene i feltet er hentet ut i fra området rundt og i tilknytting til 
aktiviteten som har vært i området. Det ble foreslått en del vegnavn i fra kommunen som ved 
brev av dato 04.02, 2010 sent til Rovdas grendelag for eventuelle endringer eller nye forslag. 
Grendelaget har ikke gitt noe tilbakemeling i for hold til navne forslagene. 
Navne for slagene som er forslått av kommunen er :
Veg 1:  Steallivegen
Veg 3:  Skytebanevegen
Veg 5:  Nappenvegen
Veg 6:  Standplassvegen
Veg 2,4,7 og 8 er ikke aktuelle i første omgang. 

Vurdering
På grunn av oppretting av adresser i boligområdet Rovdas 3 så er vegnavn viktig og bør komme 
på plass så snart som mulig. Mener der med at forslagene til veg navn fra kommunen er 
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beskrivende til området og anbefales brukt, siden det ikke er kommet noe endringer eller nye for 
slag i fra Rovdas grendelag.
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