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Befaringer:
Gnr 1942/29/8 – saknr 60/10.
Reisastua villmarksenter.
Busslomme ved Lundefjellvegen
Kvænnes

Orienteringer:
Driftsutvalget ønsker at adm innhenter reintall for alle distriktene i Nordreisa
Adm orienterte om søknad om midler til Økoløft del 2.

                                        Saksliste

Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr

PS 59/10 Referatsak
RS 67/10 Byggetillatelse - Tillatelse ett trinn gbn. 

1942/29/1/36
2009/9230

RS 68/10 Byggetillatelse - Tillatelse ett trinn gbn. 
1942/55/27

2010/3024

RS 69/10 Byggetillatelse - Tillatelse ett trinn gbn. 
1942/47/437

2009/8112

RS 70/10 Nordreisa kommune, klage over rammetillatelse 
til etablering av LPG-anlegg

2010/1293

RS 71/10 Ferdigattest bolig på gbn. 1942/52/159 2009/8474

RS 72/10 Fritak for feiing og feieavgift på gbn. 1942/1/9 2010/3347
RS 73/10 Vedtak om utslippstillatelse gnr 1942/81/5 2010/1928

RS 74/10 Vedtak utslippstillatelse gbn.1942/27/14 2010/3361
RS 75/10 Vedtak utslippstillatelse gnr 1942/22/57 2010/3413

RS 76/10 Vedtak utslippstillatelse på gnr 1942/62/16 2010/3417
RS 77/10 Søknad om fritak for vannavgift - gnr. 

1942/25/46
2010/3868

RS 78/10 Midlertidig fritak kommunale gebyrer 
eiendommen 1942/47/252

2010/2832

RS 79/10 Oppnevning av settefylkesmann i klagesak 2009/4642

RS 80/10 Tildeling av kulturmidler 2010 - musikkformål 2010/622
RS 81/10 Tildeling av kulturmidler 2010 - prosjekt og 

engangstiltak
2010/622

RS 82/10 Tildeling av kulturmidler 2010 - drift av 
samfunnshus

2010/622

RS 83/10 Tildeling av kulturmidler 2010 - idrettsformål 2010/622

RS 84/10 Tildeling av kulturmidler - aktiviteter for barn og 
ungdom

2010/622



RS 85/10 Tildeling av kulturmidler 2010 - aktiviteter for 
eldre og funksjonshemmede

2010/622

RS 86/10 Tildeling av kulturmidler - lekeplasser, nærmiljø-
og friluftsanlegg

2010/622

RS 87/10 Tildeling av kulturmidler 2010 - øvrige 
kulturformål

2010/622

RS 88/10 Tildeling av FYSAK-midler 2010 2009/71
RS 89/10 Søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak i 

jordbruket, eiendom 1942/66/1
2010/1999

RS 90/10 Søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak i 
jordbruket, eiendom 1942/66/1

2010/1999

RS 91/10 Søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak i 
jordbruket, eiendom 1942/22/2

2010/1999

PS 60/10 Deling av gnr 29, brn 8 i Nordreisa til 
fritidsformål

2010/1776

PS 61/10 Klage - Deling av eiendom 1942/13/2 2009/9761

PS 62/10 Klagebehandling - Deling av eiendom 1942/4/1 2010/898
PS 63/10 Klage - Bygging av traktorveg på Gnr 65/4 m.fl. 2010/1245

PS 64/10 Klage på tildeling av elg fra Ytre Oksfjord, 
Molvik og Meiland

2009/4932

PS 65/10 Innsparingstiltak teknisk avdeling 2010/4068
PS 66/10 Vedlikeholdsplan kommunale bygg 2011-2014 2010/4069

PS 67/10 Dispensasjon fra reguleringsplan Høgegga vedr. 
trafikksikkerhetstiltak

2010/4189

PS 59/10 Referatsak

Saksprotokoll i Nordreisa driftsutvalg - 31.08.2010 

Behandling:
Referatsaker tas til orientering

Vedtak:
Referatsaker tas til orientering



RS 67/10 Byggetillatelse - Tillatelse ett trinn gbn. 1942/29/1/36

RS 68/10 Byggetillatelse - Tillatelse ett trinn gbn. 1942/55/27

RS 69/10 Byggetillatelse - Tillatelse ett trinn gbn. 1942/47/437

RS 70/10 Nordreisa kommune, klage over rammetillatelse til etablering av LPG-anlegg

RS 71/10 Ferdigattest bolig på gbn. 1942/52/159

RS 72/10 Fritak for feiing og feieavgift på gbn. 1942/1/9

RS 73/10 Vedtak om utslippstillatelse gnr 1942/81/5

RS 74/10 Vedtak utslippstillatelse gbn.1942/27/14

RS 75/10 Vedtak utslippstillatelse gnr 1942/22/57

RS 76/10 Vedtak utslippstillatelse på gnr 1942/62/16

RS 77/10 Søknad om fritak for vannavgift - gnr. 1942/25/46

RS 78/10 Midlertidig fritak kommunale gebyrer eiendommen 1942/47/252

RS 79/10 Oppnevning av settefylkesmann i klagesak

RS 80/10 Tildeling av kulturmidler 2010 - musikkformål

RS 81/10 Tildeling av kulturmidler 2010 - prosjekt og engangstiltak

RS 82/10 Tildeling av kulturmidler 2010 - drift av samfunnshus

RS 83/10 Tildeling av kulturmidler 2010 - idrettsformål

RS 84/10 Tildeling av kulturmidler - aktiviteter for barn og ungdom

RS 85/10 Tildeling av kulturmidler 2010 - aktiviteter for eldre og funksjonshemmede

RS 86/10 Tildeling av kulturmidler - lekeplasser, nærmiljø- og friluftsanlegg

RS 87/10 Tildeling av kulturmidler 2010 - øvrige kulturformål

RS 88/10 Tildeling av FYSAK-midler 2010

RS 89/10 Søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket, eiendom 1942/66/1

RS 90/10 Søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket, eiendom 1942/66/1

RS 91/10 Søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket, eiendom 1942/22/2

PS 60/10 Deling av gnr 29, brn 8 i Nordreisa til fritidsformål

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. 

Saksprotokoll i Nordreisa driftsutvalg - 31.08.2010 

Behandling:
Ragnhild Hammari Frp, fremmet følgende forslag:

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

Dette gjøres jfr følgende:
 Deling godkjennes jfr jordlovens § 12 
 Deling godkjennes jfr plan- og bygningsloven § 63
 Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel godkjennes jfr plan- og bygningslovens 19-2. 

Det er ved avgjørelsen lagt vekt på at det er stor samfunnsmessig interesse. Erverver er datter til 
søker og har familie. De bruker hytta når de er og hjelper til med lamming, sauesanking, høyonn og 
når de tar ut ved. De er også avløsere. Deling er forsvarlig ut i fra avkastning, tomta ligger på en 
høyde som består av morene med barskog. Det er gitt omdispensasjonstillatelse i 2008 til oppføring 
av hytte. 

Ragnhild Hammari sitt forslag enstemmig vedtatt

Vedtak:
Nordreisa kommune godkjenner søknad om fradeling av ca 1 daa bebygd produktiv skogsmark 
til fritidsformål fra eiendom 29/8 i Nordreisa kommune.

Dette gjøres jfr følgende:
 Deling godkjennes jfr jordlovens § 12 
 Deling godkjennes jfr plan- og bygningsloven § 63
 Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel godkjennes jfr plan- og bygningslovens 19-2. 

Det er ved avgjørelsen lagt vekt på at det er stor samfunnsmessig interesse. Erverver er datter til 
søker og har familie. De bruker hytta når de er å hjelper til med lamming, sauesanking, høyonn og 
når de tar ut ved. De er også avløsere. Deling er forsvarlig ut i fra avkastning, tomta ligger på en 



høyde som består av morene med barskog. Det er gitt omdispensasjonstillatelse i 2008 til oppføring 
av hytte. 

Saksprotokoll i Nordreisa driftsutvalg - 29.06.2010 

Behandling:
Forslag fra Pål Halvor Bjerkli SP:

Saken utsettes for befaring

Utsettelsesforslag enstemmig vedtatt

Vedtak:
Saken utsettes for befaring

PS 61/10 Klage - Deling av eiendom 1942/13/2

Rådmannens innstilling
Nordreisa kommune godkjenner ikke fradeling av om lag 1,5 daa til boligtomt fra eiendom 13/2 
i Nordreisa kommune.

Dette gjøres jfr følgende:
 Deling godkjennes ikke jfr jordlovens § 12 
 Deling godkjennes ikke jfr plan- og bygningsloven §§ 26-1, 27-1, 27-2, 27-4 og 28-1 
 Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel godkjennes ikke jfr plan- og bygningslovens 

19-2. 

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. 

Saksprotokoll i Nordreisa driftsutvalg - 31.08.2010 

Behandling:
Forslag  fra Ragnhild Hammari Frp:

Nordreisa kommune viser til jordlovens § 12, og plan- og bygningsloven §§ 63, 66 og 68 og
godkjenner 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 dispensasjon fra kommuneplanens
arealdel.



Begrunnelse for avgjørelsen er ut fra den avkastning eiendommen kan gi er det forsvarlig. 
Tomta er i et skoghold. Det er positivt at unge vil etablere seg og bo i Nordreisa. Det er sønn til 
de som eier bruket og på befaringen uttalte mor til erverver at han skulle starte opp med 
gårdsdrift ganske snart

Ragnhild Hammari Frp sitt forslag enstemmig vedtatt

Vedtak:
Nordreisa kommune viser til jordlovens § 12, og plan- og bygningsloven §§ 63, 66 og 68 og
godkjenner 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 dispensasjon fra kommuneplanens
arealdel.

Begrunnelse for avgjørelsen er ut fra den avkastning eiendommen kan gi er det forsvarlig. 
Tomta er i et skoghold. Det er positivt at unge vil etablere seg og bo i Nordreisa. Det er sønn til 
de som eier bruket og på befaringen uttalte mor til erverver at han skulle starte opp med 
gårdsdrift ganske snart

PS 62/10 Klagebehandling - Deling av eiendom 1942/4/1

Rådmannens innstilling
Nordreisa kommune godkjenner ikke fradeling av om lag 3 daa dyrkbar jord til boligformål fra
eiendom 4/1 i Nordreisa kommune.

Dette gjøres jfr følgende:
 Jordlovens § 9, omdisponering 
 Jordlovens § 12, deling 
 Plan- og bygningsloven §§ 26-1, 27-1, 27-2, 27-4 og 28-1, deling
 Plan- og bygningsloven § 1-8, dispensasjon fra delings- og byggeforbudet i 100 meters 

beltet i strandsonen 
 Plan- og bygningsloven § 19-2, dispensasjon fra kommuneplanens arealdel  

Ved avgjørelsen er det lagt vekt på at fradeling av omsøkt areal føre til privatisering av 
strandsonen. I tillegg ligger omsøkt areal inntil bløtbunnsområde i strandsonen, som blant annet 
er svært viktig som rasteplass for fugl. Vurderingen er gjort jfr. Naturmangfoldloven §§ 8-12. 

Saksprotokoll i Nordreisa driftsutvalg - 31.08.2010 
Ragnhild Hammari Frp fremmet følgende forslag:

Behandling:
Nordreisa kommune godkjenner fradeling av om lag 3 daa dyrkbar jord til boligformål fra
eiendom 4/1 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 omsøkt areal blir ca 70 meter fra odden ved strandsonen 
og vil ikke berøre det biologiske mangfoldet i fjæra. Fradeling vil hå lite å si for 
ressursgrunnlaget på eiendommen. Det gir også inntekt til selger. Det har ikke vært interesse av 
andre gårdsbruk om å høste denne jorda pga at den er for liten. Fradeling av boligtomt er 
positivt for tilflytting til distriktet. Vi kan heller ikke se at et bolighus blir noe forstyrrende i 
kulturlandskapet. Eiendommen som søkes delt er ikke brukbar til noe annet. Bløtbunnsområde 
er det i hele indre fjord mellom Sørkjosen og Nordkjosen, et stort område for fugl. 

Ragnhild Hammari sitt forslag vedtatt med fire mot to stemmer.

Vedtak:
Nordreisa kommune godkjenner fradeling av om lag 3 daa dyrkbar jord til boligformål fra
eiendom 4/1 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 omsøkt areal blir ca 70 meter fra odden ved strandsonen 
og vil ikke berøre det biologiske mangfoldet i fjæra. Fradeling vil hå lite å si for 
ressursgrunnlaget på eiendommen. Det gir også inntekt til selger. Det har ikke vært interesse av 
andre gårdsbruk om å høste denne jorda pga at den er for liten. Fradeling av boligtomt er 
positivt for tilflytting til distriktet. Vi kan heller ikke se at et bolighus blir noe forstyrrende i 
kulturlandskapet. Eiendommen som søkes delt er ikke brukbar til noe annet. Bløtbunnsområde 
er det i hele indre fjord mellom Sørkjosen og Nordkjosen, et stort område for fugl. 

PS 63/10 Klage - Bygging av traktorveg på Gnr 65/4 m.fl.

1 Kart 1:5000

2 Kart 1:20000

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 låsbar bom og det bør ikke være motorisert trafikk på vegen 
mellom 15.mai og 25.juni.

Frist for gjennomføring av tiltaket settes til 3 år etter godkjenning. Det skal gis melding til 
kommunen når anlegget er ferdig bygget.

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.

Det kan også bes om utsatt iverksettelse av vedtaket til evt. klage er avgjort (forvaltningsloven § 
29).

--- slutt på innstilling ---Saksprotokoll i Nordreisa driftsutvalg - 31.08.2010 

Behandling:
Ragnhild Hammari FRp fremmet følgende tilleggsbegrunnelse til rådmannens innstilling:

Driftsutvalget mener det er tatt hensyn til reindriftsnæringen ved å stenge vegen i perioder det 
ferdes rein i området. 

Vedtak:

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. Driftsutvalget mener 
det er tatt hensyn til reindriftsnæringen ved å stenge vegen i perioder det ferdes rein i området. 

Vilkår:

4. 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.

5. Hogst utføres etter rådføring med skogoppsynet (kommunen).

6. Vegen skal stenges med låsbar bom og det bør ikke være motorisert trafikk på vegen 
mellom 15.mai og 25.juni.

Frist for gjennomføring av tiltaket settes til 3 år etter godkjenning. Det skal gis melding til 
kommunen når anlegget er ferdig bygget.

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.

Det kan også bes om utsatt iverksettelse av vedtaket til evt. klage er avgjort (forvaltningsloven § 
29).

Saken sendes Fylkesmannen i Troms for endelig avgjørelse.

PS 64/10 Klage på tildeling av elg fra Ytre Oksfjord, Molvik og Meiland

Rådmannens innstilling
I medhold av viltlovens § 16 og tilhørende forskrift om adgang til jakt etter elg for Nordreisa
kommune datert 29.april 04 og forskrift om forvaltning av hjortevilt og bever § 14 og
Forvaltningsplane for elg i Nordreisa 2010-2019. Gis følgende fellingstillatelser i Nordreisa for
2010. Minstearealet for tildeling av elg er 5.000 daa. for områdene nord/vest for Reisafjellet, 
Oksfjord og Straumfjord øst. Ut fra variasjonene i elgstammen i kommunen gis det dispensasjon 
fra minstearealet til valdene nord/vest for Reisafjellet, og i Oksfjord.

Tildelingen i jaktåret 2010 blir da:
Ytre Oksfjord/Molvik/Meiland 6 dyr, 2 kalv, 3 okser og 1 valgfri.

Vedtaket kan påklages innen 3 uker, jfr forvaltningsloven § 28. Klagen sendes Nordreisa
kommune.

Saksprotokoll i Nordreisa driftsutvalg - 31.08.2010 



Behandling:
Enstemmig vedtatt

Vedtak:
I medhold av viltlovens § 16 og tilhørende forskrift om adgang til jakt etter elg for Nordreisa
kommune datert 29.april 04 og forskrift om forvaltning av hjortevilt og bever § 14 og
Forvaltningsplane for elg i Nordreisa 2010-2019. Gis følgende fellingstillatelser i Nordreisa for
2010. Minstearealet for tildeling av elg er 5.000 daa. for områdene nord/vest for Reisafjellet, 
Oksfjord og Straumfjord øst. Ut fra variasjonene i elgstammen i kommunen gis det dispensasjon 
fra minstearealet til valdene nord/vest for Reisafjellet, og i Oksfjord.

Tildelingen i jaktåret 2010 blir da:
Ytre Oksfjord/Molvik/Meiland 6 dyr, 2 kalv, 3 okser og 1 valgfri.

PS 65/10 Innsparingstiltak teknisk avdeling

Rådmannens innstilling
1. Nordreisa kommune stenger Storslett samfunnshus / svømmehall for resten av året 2010.
2. Nordreisa kommune slokker veglysene for perioden 15.september 2010 til mai 2011.

Innsparte midler brukes til å dekke budsjettoverskridelsenen for teknisk avdeling sitt budsjett for 
2010.

Saksprotokoll i Nordreisa driftsutvalg - 31.08.2010 

Behandling:
Driftsutvalget fremmet følgende forslag:

Driftsutvalget finner det fullstendig uforsvarlig å foreslå ytterligere nedskjæringer av budsjettet 
til teknisk avdeling. Alt vedlikehold stoppes ut året.

Driftsutvalgets forslag enstemmig vedtatt

Vedtak:

Driftsutvalget finner det fullstendig uforsvarlig å foreslå ytterligere nedskjæringer av budsjettet 
til teknisk avdeling. Alt vedlikehold stoppes ut året.

PS 66/10 Vedlikeholdplan kommunale bygg 2011-2014

Rådmannens innstilling

Søker å få planen innarbeidet i neste års budsjett og økonomiplan.



Saksprotokoll i Nordreisa driftsutvalg - 31.08.2010 

Behandling:
Driftsutvalgets forslag til vedtak:

Vedlikeholdsplan søkes innarbeidet i neste års budsjett og økonomiplan

Driftsutvalgets forslag enstemmig vedtatt

Vedtak:
Vedlikeholdsplan søkes innarbeidet i neste års budsjett og økonomiplan

PS 67/10 Dispensasjon fra reguleringsplan Høgegga vedr 
trafikksikkerhetstiltak

Rådmannens innstilling
I medhold av PBL § 19-2 gir Driftsutvalget dispensasjon fra reguleringsplan for Høgegga av 
28.11.1985 for gjennomføring av trafikksikkerhetstiltak / busslomme ved kryss Lundefjellveien 
og FV 865 (Dalaveien). 

Saksprotokoll i Nordreisa driftsutvalg - 31.08.2010 

Behandling:
Enstemmig vedtatt

Vedtak:
I medhold av PBL § 19-2 gir Driftsutvalget dispensasjon fra reguleringsplan for Høgegga av 
28.11.1985 for gjennomføring av trafikksikkerhetstiltak / busslomme ved kryss Lundefjellveien 
og FV 865 (Dalaveien). 


