
Møteinnkalling

Utvalg: Nordreisa driftsutvalg
Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset
Dato: 31.08.2010
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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Befaringer:
Gnr 1942/29/8 – saknr 60/10.
Reisastua villmarksenter.

                                        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- 2010/622
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og friluftsanlegg

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

Side 4



Side 5

PS 59/10 Referatsak



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» 2009/9230-6 23322/2010 1942/29/1/36 25.06.2010

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:
80/10 Delegert utvalg drift

Byggested: Gapperuslia, 9151 STORSLETT Gnr/Bnr: 29/1/36
Tiltakshaver: Stein-Roger Larsen Adresse: Vangsvik, 9304 VANGSVIK
Ansvarlig søker: Tegne & Byggeservice AS Adresse: Postb. 3524, 9277 TROMSØ
Tiltakets art: Nytt bygg - boligformål under 70 

m² - hytte
Bruksareal: 53 m²

VEDTAK:

Tillatelse:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl) §§ 93 og 95 godkjennes søknad om tillatelse i ett 
trinn til oppføring av hytte på festenr. 36 i Gapperuslia hyttefelt

Det vises for øvrig til søknadens vedlagte tegninger datert 30.7.2009 og kart over området.

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:

Side 6



Side 2 av 2

Foretak Godkjenningsområde

Tegne- og byggeservice AS
Org. nr. 937 207 549

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

Ansvarsområde: Bygninger og installasjoner uten 
begrensning 

Tømrerne Dyrnes & Vollan AS
Org. nr. 989 602 225

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

Ansvarsområde: Bygninger og installasjoner: Tre/tømmer 
og ringmur.

SAKSUTREDNING/BEGRUNNELSE FOR VEDTAKET:

Planstatus:
Regulert hytteområde

Nabovarsling:
Anses unødvendig jfr. pbl. § 94 pkt. 3, 2. avsnitt.

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

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

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

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

Vannforsyning og avløp:
Det skal ikke installeres vann i hytta.

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
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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.

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 2009/9230.
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Med hilsen

Arne Wassnes
byggesaksbehandler
Direkte innvalg: 77 77 07 51

Tilsvarende brev sendt til:
Stein-Roger Larsen Vangsvik 9304 VANGSVIK
Tegne & Byggeservice AS Postb. 3524 9277 TROMSØ

Kopi til:
Tømrerene Dyrnes & Vollan AS Ryeng 9027 RAMFJORDBOTN
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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» 2010/3024-7 23268/2010 1942/55/27 25.06.2010

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:
79/10 Delegert utvalg drift

Byggested: Oksfjordhamn, 9151 STORSLETT Gnr/Bnr: 55/27
Tiltakshaver: Arnt Inge Isaksen Adresse: Postb. 13, 9189 SKJERVØY
Ansvarlig søker: I. Evensen Byggevarer AS Adresse: Havnegt. 28, 9180 SKJERVØY
Tiltakets art: Nytt bygg - boligformål - over 70 

m²
Bruksareal: 71m²

VEDTAK:

Tillatelse:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl) §§ 93 og 95 godkjennes søknad om tillatelse i ett 
trinn til oppføring av hytte på angitte tomt i Oksfjordhamn.

Det vises for øvrig til søknadens vedlagte tegninger datert 10.7.2008 og kart samt søknader om 
ansvarsrett og kontrollerklæringer.

Bygning oppføres iht. gamle energikrav etter TEK 97.

Godkjenning av foretak for ansvarsrett:
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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

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, alt inntatt 
rør- og sanitær.

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

Rørlegger Helgesen
Org. nr. 985 603 294

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.

H. L. Bygg
Org. nr. 984 830 157

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

Ansvarsområde: Bygninger og installasjoner: Grunn-
arbeide, tømrerarbeid og våtrom.

SAKSUTREDNING/BEGRUNNELSE FOR VEDTAKET:

Planstatus:
Fradelt hyttetomt 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.
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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. Bygningen tilknyttes kommunalt vannverk, det er gitt 
utslippstillatelse iht. forurensningsloven.

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.
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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 2010/3024.

Med hilsen

Arne Wassnes
byggesaksbehandler
Direkte innvalg: 77 77 07 51

Tilsvarende brev sendt til:
I. Evensen Byggevarer as Havnegata 28 9180 SKJERVØY
Arnt Inge Isaksen Postb. 13 9189 SKJERVØY

Kopi til:
H.L. Bygg Mellomveien 10 9180 SKJERVØY
Rørlegger Helgesen Severin Steffensv. 34 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» 2009/8112-6 23171/2010 1942/47/437 24.06.2010

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:
78/10 Delegert utvalg drift

Byggested: Nesseveien 1, 9152 SØRKJOSEN Gnr/Bnr: 47/437
Tiltakshaver: Lars Ole Musum Adresse: Moskodal

9151 STORSLETT
Ansvarlig søker: BYGGtorget Betongservice AS Adresse: Industriveien 24

9152 SØRKJOSEN
Tiltakets art: Nytt bygg - bolig m/carport Bruksareal: 179 m²

VEDTAK:

Tillatelse:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl) §§ 93 og 95 godkjennes søknad om tillatelse i ett 
trinn for oppføring av bolig med carport på angitte tomt.

Det vises for øvrig til søknadens vedlagte tegninger datert 19.6.2009 og situasjonskart med dato 
19.8.2009

Dispensasjoner:
Driftsutvalget har i sak 84/09 den 2.11.2009 gitt dispensasjon fra reguleringsplanen til å plassere 
nytt bygg i samme avstand fra E-6 og Nessevegen som revet bygg sto.
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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. 944 896 600

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:
Regulert kombinert bolig og forretningsområde.

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

Administrasjonens drøfting/begrunnelse:
Foretakent 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.

Atkomst/avkjørsel:
Eiendommen anses å være sikret lovlig atkomst i samsvar med plan- og bygningsloven § 66 nr 1
gjennom reguleringsplanen. Adkomst legges mot Nessevegen

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 kommunal vann- og avløpsledning.

Kultur- og fornminner:
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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.

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 2009/8112.
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Med hilsen

Arne Wassnes
byggesaksbehandler
Direkte innvalg: 77 77 07 51

Tilsvarende brev sendt til:
Lars Ole Musum Moskodal 9151 STORSLETT
BYGGtorget Betongservice AS Industriveien 24 9152 SØRKJOSEN
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Fyikesmannen i Troms
Romssa FyIkkamånni

Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode
23.06.2010 201012456- 4 4 .

Laila Falck 77 64 20 42 Deres dato
29.04.2010

Deres re9. 1 NORDREISA KOMMUNE
201 0/12;, & .:7SI----2,\11r,FK.CNTORI----T: .

r

Nordreisa kommune - Teknisk avdeling
Postboks 174
9156 Storslett

Fylkeshuset, Strandvegen 13
Postboks 6105, 9291 Tromsø

Telefon: 77 64 20 00
Telefaks: 77 64 21 39

************

************

Avdeling
Justis- og
sosialavdelingen

SAKSNR. c20101 afia  
DOK.NR.

LØPENR,

Nordreisa kommune, klage over rammetillatelse til etablering av LPG anlegg
på eiendommen gnr. 1942, bnr. 13 og 44

Vi viser til kommunens oversendelse av ovennevnte klagesak, mottatt her den 3.5.2010,
samt vårt brev datert 5.5.2010 om forventet saksbehandlingstid.

Saken gjelder gyldigheten av tillatelse til oppføring av LPG-anlegg. Fylkesmannen
stadfester kommunens rammetillatelse. Vi viser til at kommunen har vektlagt lovlige og
relevante momenter i sin avgjørelse.

Sakens bakgrunn
Sakens dokumenter, herunder søknad, klagen og kommunens saksfremlegg,
forutsettes kjent for partene. Vi skal likevel gi et kortfattet sammendrag av saken.

25 iiitfl 2010

ARK.KODE

Ansvarlig søker, Gudmund Teigen, søkte om tillatelse til enkle tiltak den 3.3.2010 for
oppføring av en LPG-stasjon. I tillegg til LPG-anlegget må det etableres en plate på mark, et
takoverbygg (2,6 m2), container på ca. 12 m2 og en midlertidig kontor container på ca. 14 m2.
I tillegg skal det settes opp et skilt med lys.

Det ble gitt rammetillatelse til tiltaket i møte i Driftsutvalget den 9.3.2010, under sak 21/10.
Tiltaket ble vurdert å være innenfor reguleringsformålet som er forretning/kontor, mindre
håndverksbedrifter, samt boliger med tilhørende anlegg.

Vedtaket ble påklaget av Eivind Bergmo m.fl. i brev datert 17.3.2010 Innledningsvis hevder
klagerne at tre gjenboere ikke har mottatt nabovarsel i saken. Videre anfører klagerne at
tiltaket ikke omfattes av reguleringsformålet — forretnings- og kontorbygg og mindre
håndverksbedrifter. Slik klagerne ser det, er dette et industritiltak. Klagerne viser også til at
det ikke fremgår av saksdokumentene hvorvidt Nordreisa kommune har vurdert alternativ
lokalisering av tiltaket. Avslutningsvis påpeker klagerne flere forhold, herunder

postmottak@fmtr.no
www.fylkesmannen.no/troms
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trafikkomfang, konsekvensvurdering av risiko- og sårbarhetsforhold knyttet til tiltaket og
eventuelt tap for omkringliggende boliger. For øvrig viser vi til klagen.

Klagen ble behandlet av Driftsutvalget i møte den 20.4.2010, under sak 24/10. Klagen ble
ikke tatt til følge, og saken er oversendt til Fylkesmannen for endelig klagebehandling.

Side 2 av 5

LPG-kjeden, v/Ståle Solheim, har i brev datert 30.3.2010 kommentert klagen. Han hevder at
de eiendommene som ikke har mottatt nabovarsel ikke er gjenboere etter lovens definisjon —
med unntak av eiendommen gnr. 13, bnr. 29. Denne eiendommen skulle vært varslet som
gjenboer. I følge Solheim får ikke den manglende varslingen betydning for sakens utfall, fordi
saken er godt kjent for eierne. For øvrig viser vi til brevet.

Fylkesmannens vurd ering
Det er vedtatt en ny lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) av
27.6.2008 nr. 71, hvor ny plandel er trådt i kraft fra 1.7.2009. Byggesaksdelen iverksettes
1.7.2010. I medhold av den nye pb1. § 34-2 er det gitt forskrift om samvirke mellom
bestemmelsene i den nye loven og plan- og bygningsloven av 14.6.1985 nr. 77. I følge
forskriften § 13 skal søknader om dispensasjoner som er sendt kommunen før ny plandel trer i
kraft, behandles etter § 7 i plan- og bygningsloven av 14.06.85. I departementets
kommentarer til forskriften fremgår det dessuten "at søknader om dispensasjon som er sendt
kommunen før plandelen trer i kraft behandles etter gammelt regelverk" Siden søknaden ble
mottatt i kommunen før 1.7.2010, skal saken behandles etter plan og bygningsloven (pb1.)
av 14.6.1985.

Rettslig grunnlag
Fylkesmannen kan prøve alle sider av saken og kan også ta hensyn til nye omstendigheter. Vi
skal vurdere de synspunkter som klagerne legger frem, og kan også ta opp forhold som ikke
er berørt i klagen. Der Fylkesmannen er Idageinstans for vedtak truffet av en kommune, skal
vi imidlertid også legge vekt på hensynet til det kommunale selvstyret ved prøving av det frie
skjønn, jf. fv1. § 34 annet ledd.

Søknad om tillatelse til etablering av LPG-anlegg med tilhørende betongplate og containere er
søknadspliktig, jf. pb1. § 93 første ledd bokstav a.

Utgangspunktet i pb1. er at den er en såkalt "ja-lov", dvs, at et tiltak etter loven ikke kan
nektes med mindre det foreligger klar avslagshjemmel i lov, forskrift eller plan gitt i medhold
av loven.

Det følger av Ot. prp. nr. 27 (1982-83) side 19 at bygningsmyndighetene skal ta "tilbørlig
hensyn" til naboens interesser. At et tiltak påfører naboeiendommen ulemper er i seg selv
ikke utilbørlig.

Reguleringsformål
Den aktuelle eiendommen omfattes av reguleringsplan for Storslett sentrum. Området er
angitt som FB1 (bolig/forretning) hvor det i bestemmelsene står:

"ss.

I området tillates oppført forretning/kontorbygg, mindre håndtverksbedrifter, samt boliger
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med tilhørende anlegg.
§ 5.5
For oppføring av forretnings/kontorbygg gjelder bestemmelsene i § 4.
§ 4.1
Følgende bygningskategorier tillates oppført innenfor de areal som er avsatt til slik formål.
• Forretnings/kontorbygg
• Service/hotell/bevertning."

Klagen retter seg i hovedsak mot tiltaket og dets virkninger for tilgrensende boliger, og at
tiltaket kommer inn under formålet industri og således er i strid med reguleringsplanen. I
tillegg er det anført manglende nabovarsling av tre eiendommer Det foreligger en samlet
klage fra flere naboer og gjenboere, og vår behandling av klagen vil derfor rette seg mot
samtlige som står bak klagen.

Fylkesmatinen gjengir kommunens vurdering i forbindelse med klagesaksbehandlingen:

"1. Prosess og varsling
Angitte "naboer" anses ikke som parter i saken iht. pb1. § 94 pkt. 3. Eiere av 13/116 og
13/27 er gjennom tilsending av vedtak om rammetillatelse blitt gjort ytterligere kjent med
saken. Eier av gnr. 13/29 er iht. pbl gjenboer og er med en feil ikke blitt varslet, han er
blitt gjort Ig'ent med saken og har undertegnet klageskrivet. Klagen fra disse 3 naboer tas
med i klagebehandlingen.

2. Reguleringsformål - forutsigbarhet for beboere:
Driftsutvalget har i sak 21/10, gjennom vedtaket, vurdert tiltaket til å falle innenfor
planbestemmelsene jfr. bestemmelsenes §§ 4.1, 5.1 og 5.5. Viser for øvrig til sak 21/10.

3. Vurdering av alternativ lokalisering
Det ligger utenfor byggemyndighetens ansvarsområde å vurdere alternative lokaliseringer i
forbindelse med en konkret byggesak

4. Manglende utredning
Anførte punkt anses ivaretatt under utarbeidelse av reguleringsplanen. Det er foretatt
risikoanalyse av anlegget i forhold til sikkerhetsbestemmelsene. Viser til vedlegg og
saksframlegg i sak 21/10."

Slik Fylkesmannen ser det, er det kun eiendommen gnr. 13, bnr. 29 som ikke har mottatt
varsel som gjenboer i.h.t pb1. § 94 nr. 3. Dette er en saksbehandlingsfeil. Feilen anses
imidlertid for å være reparert i forbindelse med at eierens innvendinger blir vurdert i
forbindelse med klagebehandlingen. De øvrige eiendommer det er henvist til er verken naboer
eller gjenboere.

Pb1. § 25 nr. 1, reguleringsformål, lyder slik:

"Byggeområder:
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Herunder områder for boliger med tilhørende anlegg, forretninger, kontorer, industri,
fritidsbebyggelse (..)andre bygninger med særskilte allmennyttige formål(...) og for
garasjeanlegg og bensinstasjoner."

Side 4 av 5

Det følger av veileder T1381 til "Reguleringsplan, bebyggelsesplan", utgitt av
miljøverndepartementet pkt. 3.3.3 at "Reguleringsformålet forretning nyttes for bygninger,
lokaler og arealer der det skal drives detalj- eller engrossalg av bearbeidede produkter til
kunder som selv henter varene i lokalene.

Forretning innebærer som regel stor tratikk og folketilstrømming slik at beliggenhet, trafikk-
og parkeringsforhold må vurderes nøye. Det er imidlertid vanlig og kombinere forretninger
med boligbebyggelse og andre arealbruksfunksjoner.

Etter en samlet vurdering finner Fylkesmannen at det aktuelle LPG-anlegget kommer inn
under formålet i reguleringsplanen, forretning/kontor. Det skal drives salg av et produkt som
blir hentet av kunder. Tiltaket faller ikke innenfor reguleringsformålet industri. Ved
utarbeidelsen av reguleringsplanen er det tatt stilling til trafikkbelastning og økt menneskelig
aktivitet ved en eventuell etablering av virksomhet i tråd med reguleringsformålet. Etter det vi
forstår, er det foretatt en risikoanalyse av anlegget i forhold til sikkerhetsbestemmelsene. Når
det gjelder anførsel om verdireduksjon på omkringliggende boliger som følge av at dette
anlegget blir etablert, faller det utenfor plan- og bygningsloven å ta stilling til.

Det som likevel er avgjørende for at klagen ikke tas til følge, er at Fylkesmannen ikke finner
at ulempene for klagerne er betydelige, jf. ovenfor, og bygningsmyndighetene kan således
ikke gripe inn mot tiltakshaverens ønsker i denne saken. I vurderingen er det bl.a. lagt vekt på
at området i reguleringsplanen er vurdert tilpasset forretningsvirksomhet, noe som betyr at
området er vurdert å "tåle" mer enn om det kun var regulert til boligformål.

Med hjemmel i pb1. § 1-9, jf. delegasjonsfullmakt fra departementet, gjør Fylkesmannen
Følgende

vedtak:

Fylkesmannen stadfester Driftsutvalgets rammetillatelse i sak 21/10.

**********
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Dette vedtaket er endelig og kan ikke påklages, jf. pb1. § 1-9, jf. fv1. § 28. Vi gjør
oppmerksom på retten til å kreve innsyn i sakens dokumenter, jf. fv1. §§ 18 og 19. Partene
anses underrettet gjennom en kopi av dette brevet.

Etter fullmakt

jar$72G//if ditr&
tanne Hovde

fung. fagansvarlig

Kopi: - Ole Walther Hanssen, Hansabakken 28, 9151 Storslett
- Eirin Helene Henriksen, Mælen 8b, 9151 Storslett
- LPG AS, postboks 175, 2011 Strømmen
- Molvik Eiendom AS, postboks 154, 9156 Storslett
- Nybostiftelsen, Kirkevegen 2, 9156 Storslett
- Per Strand Storslett AS, Hovedvegen 16, 9151 Storslett
- Rune Benonisen, Mælen 2B, 9151 Storslett
- Byggtorget Betongservice AS, Industrivegen 24, 9151 Storslett
- Eivind Bergmo, Mælen 2B, 9151 Storslett
- Knut Asbjørn Henriksen, Mælen 8A, 9151 Storslett
- Statens vegvesen Region Nord, Dreyfushammarn 31, 8002 Bodø
- Sven Harald Henrilfsen, Mælen 9, 9151 Storslett
- Kaspersen Autogas, Snemyr, 9151 Storslett

1-1(
Laila Falck
rådgiver
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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» 2009/8474-4 23452/2010 1942/52/159 25.06.2010

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

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

Saksnr: Behandlet i:
81/10 Delegert utvalg drift

Byggested: Vierveien 7, 9151 STORSLETT Gnr/Bnr: 52/159
Tiltakshaver: Siv Nilson og Eivind Thømt Adresse: Sentrum 11, 9151 STORSLETT
Ansvarlig søker: Byggtorget Betongservice AS Adresse: Industrivn. 24

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

m²
Bruksareal: 227 m2

VEDTAK:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 99 gis ferdigattesten i henhold til ferdigmelding datert 
17.6.2010 fra ansvarlig søker på bolig oppført i Viervegen 7,  9151 Storslett.

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

Husnummerskilt sendes tiltakshaver og settes opp iht. vedlagte retningslinje.

Ved all kontakt med etaten i denne sak, vennligst referer til saksnummer 2009/8474.
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Med hilsen

Arne Wassnes
byggesaksbehandler
Direkte innvalg: 77 77 07 51

Tilsvarende brev sendt til:
Siv Nilson og Eivind Thømt Sentrum 11 9151 STORSLETT
Byggtorget Betongservice AS Industrivn. 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

Jorunn Jensen
Krakenes
9151  STORSLETT

Delegert vedtak
Delegert utvalg drift - nr. 84/10

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2010/3347-2 23850/2010 1942/1/9 29.06.2010

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

Saksopplysninger: 

Søknad om fritak for feieavgift av 23.juni 2010. 

Vurderinger:

 Bolig på eiendommen gnr. 1/9 er ubebodd, og brukes som fritidsbolig
 Boligen er registret med feiing og feieavgift
 Alle bolighus i Nordreisa omfattes av kommunens feieordning, som også gjelder tilsyn av 

ildsted
 Bolig som ikke er i bruk kan fritas fra ordningen

Vedtak:

Bolig på eiendommen gnr. 1/9 fritas for feiing og feieavgift fra 01.07.2010 da boligen ikke er 
i bruk.
Dersom boligen tas i bruk til boligformål, plikter eier/kontaktperson å melde fra om dette 
til kommunen.

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

Med hilsen

Kari Larsen
sekretær
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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

Øyvind Løken
Johnsgaardsgt. 9
9009  TROMSØ

Delegert vedtak
Delegert utvalg drift - nr. 76/10

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2010/1928-10 22869/2010 1942/81/5/6 23.06.2010

Vedtak om utslippstillatelse gnr 1942/81/5

Saksopplysninger:
Søknad om utslippstillatelse av 28.04.10 samt tilleggsopplysninger av 15.06.10
Saksbehandlingsgebyr utslippssaker er fakturert.

Vurderinger:
Søknaden gjelder utslippstillatelse for ny fritidsbolig på eiendommen 1942/81/5.
Søknaden gjelder også ansvarsrett for Geir Helgesen for prosjektering og utførelse av anlegget.
Det er privat vannforsyning i området. Anlegget vurderes ikke å komme i konflikt
med andre interesser.
Slamavskiller for fritidsbolig skal i hht Nordreisa kommunes renovasjonsforskrift
tømmes hvert fjerde år.

Vedtak:
Med hjemmel i forskrift om begrensning av forurensning § 12-8, innvilges søknad om
utslippstillatelse av sanitært avløpsvann fra gnr 81, bnr 5 med bakgrunn i de opplysninger
som fremkommer i søknad mottatt 28.04.10 og tilleggsopplysninger mottatt 15.06.10
med følgende vilkår:
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1. Det skal monteres slamavskiller og jordrenseanlegg i samsvar med gjeldende forskrift og
Retningslinjer for utforming og drift av separate avløpsanlegg.
2. Avløpsanlegget skal ikke medføre forurensning av verken grunnvannet eller evt.
drikkevannskilder i området.
3. Avløpsanlegget skal ikke medføre hygieniske ulemper i nærområdet, i form av lukt og
estetiske problemer.
4. Rørlegger Helgesen AS godkjennes som ansvarshavende prosjektering og utførelse på
prosjektet.
5. Anlegget må driftes og vedlikeholdes etter gjeldende regler.
6. Anlegget må kobles til offentlig avløpsledning om dette blir lagt i området.
7. Det må være kjørbar vei fram til anlegget
8. Dersom arbeidet ikke er igangsatt senest 3 år etter at tillatelse er gitt,
faller tillatelsen bort. Dette gjelder også dersom arbeid innstilles i lengre tid enn 2 år.
9. Før jordrenseanlegget lukkes etter legging av infiltrasjonsrør mv, skal kommunen gis et
varsel på minst 2 arbeidsdager slik at forurensningsmyndigheten kan kontrollere
anlegget
10. Ferdigattest / kontrollerklæring sendes kommunen når arbeider er utført, vedlagt til
kontrollerklæring skal det følge målsatt situasjonsplan som viser hvordan anlegget er
bygget.

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

Med hilsen

Ron Victor Olsen
Avd.ing

Kopi til:
Rørlegger Helgesen AS Severin Steffensens vei 34 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

Petter Salomonsen
Hanestadtfjellet 39
1715  YVEN

Deres ref:  Vår ref: Løpenr: Arkivkode Dato
2010/3361-2 24132/2010 1942/27/14 30.06.2010

Vedtak utslippstillatelse gbn.1942/27/14

Saksopplysninger:
Søknad om utslippstillatelse av 17.06.10 samt tilleggsopplysninger av 17.06.10
Saksbehandlingsgebyr utslippssaker er fakturert.

Vurderinger:
Søknaden gjelder utslippstillatelse for ny fritidsbolig på eiendommen 1942/27/14..
Søknaden gjelder også ansvarsrett for Kjell Mølleng for utførelse av anlegget.
Det er privat vannforsyning i området. Et jordrenseanlegg vurderes ikke å komme i konflikt
med andre interesser.
Forholdene på stedet vurderes slik at slamavskiller og jordrenseanlegg kan bygges i samsvar
med Retningslinjer for utforming og drift av separate jordrenseanlegg.
Slamavskiller for fritidsbolig skal i hht Nordreisa kommunes renovasjonsforskrift
tømmes hvert fjerde år.

Vedtak:
Med hjemmel i forskrift om begrensning av forurensning § 12-8, innvilges søknad om
utslippstillatelse av sanitært avløpsvann fra gnr 27 bnr 14 med bakgrunn i de opplysninger
som fremkommer i søknad mottatt 17.06.10 og tilleggsopplysninger mottatt 17.06.10
med følgende vilkår:

Side 29



Side 2 av 2

1. Det skal monteres slamavskiller og jordrenseanlegg i samsvar med gjeldende forskrift og
Retningslinjer for utforming og drift av separate avløpsanlegg.
2. Avløpsanlegget skal ikke medføre forurensning av verken grunnvannet eller evt.
drikkevannskilder i området.
3. Avløpsanlegget skal ikke medføre hygieniske ulemper i nærområdet, i form av lukt og
estetiske problemer.
4. Kjell Mølleng godkjennes som ansvarshavende prosjektering og utførelse på
prosjektet.
5. Anlegget må driftes og vedlikeholdes etter gjeldende regler.
6. Anlegget må kobles til offentlig avløpsledning om dette blir lagt i området.
7. Det må være kjørbar vei fram til anlegget
8. Dersom arbeidet ikke er igangsatt senest 3 år etter at tillatelse er gitt,
faller tillatelsen bort. Dette gjelder også dersom arbeid innstilles i lengre tid enn 2 år.
9. Før jordrenseanlegget lukkes etter legging av infiltrasjonsrør mv, skal kommunen gis et
varsel på minst 2 arbeidsdager slik at forurensningsmyndigheten kan kontrollere
anlegget
10. Ferdigattest / kontrollerklæring sendes kommunen når arbeider er utført, vedlagt til
kontrollerklæring skal det følge målsatt situasjonsplan som viser hvordan anlegget er
bygget.

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

Med hilsen

Ron Victor Olsen
Avd.ing
Direkte innvalg: 77 77 07 59

Kopi til:
Svein T. Mikalsen
Kjell Mølleng 9151 STORSLETT
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Nordreisa kommune
Teknisk avdeling

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

www.nordreisa.kommune.no

Lillian Søbakken
co/ Roald Storslett
9151  Storslett

Delegert vedtak
Delegert utvalg drift - nr. 95/10

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2010/3413-3 25124/2010 1942/22/57 07.07.2010

Vedtak utslippstillatelse gnr 1942/22/57

Saksopplysninger:
Søknad om utslippstillatelse av 26.06.10. 
Saksbehandlingsgebyr utslippssaker er fakturert.

Vurderinger:
Søknaden gjelder utslippstillatelse for ny fritidsbolig på eiendommen 1942/22/57.
Søknaden gjelder også ansvarsrett for Kjell Mølleng for utførelse av anlegget.
Det er privat vannforsyning i området. Et jordrenseanlegg vurderes ikke å komme i konflikt
med andre interesser.
Forholdene på stedet vurderes slik at slamavskiller og jordrenseanlegg kan bygges i samsvar
med Retningslinjer for utforming og drift av separate jordrenseanlegg.
Slamavskiller for fritidsbolig skal i hht Nordreisa kommunes renovasjonsforskrift
tømmes hvert fjerde år.

Vedtak:
Med hjemmel i forskrift om begrensning av forurensning § 12-8, innvilges søknad om
utslippstillatelse av sanitært avløpsvann fra gnr 22, bnr 57 med bakgrunn i de opplysninger
som fremkommer i søknad mottatt 26.06.10 med følgende vilkår:
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1. Det skal monteres slamavskiller og jordrenseanlegg i samsvar med gjeldende forskrift og
Retningslinjer for utforming og drift av separate avløpsanlegg.
2. Avløpsanlegget skal ikke medføre forurensning av verken grunnvannet eller evt.
drikkevannskilder i området.
3. Avløpsanlegget skal ikke medføre hygieniske ulemper i nærområdet, i form av lukt og
estetiske problemer.
4. Kjell Mølleng godkjennes som ansvarshavende prosjektering og utførelse på
prosjektet.
5. Anlegget må driftes og vedlikeholdes etter gjeldende regler.
6. Anlegget må kobles til offentlig avløpsledning om dette blir lagt i området.
7. Det må være kjørbar vei fram til anlegget
8. Dersom arbeidet ikke er igangsatt senest 3 år etter at tillatelse er gitt,
faller tillatelsen bort. Dette gjelder også dersom arbeid innstilles i lengre tid enn 2 år.
9. Før jordrenseanlegget lukkes etter legging av infiltrasjonsrør mv, skal kommunen gis et
varsel på minst 2 arbeidsdager slik at forurensningsmyndigheten kan kontrollere
anlegget
10. Ferdigattest / kontrollerklæring sendes kommunen når arbeider er utført, vedlagt til
kontrollerklæring skal det følge målsatt situasjonsplan som viser hvordan anlegget er
bygget.

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

Klageadgang
Vedtaket kan påklages til [Klikk her og skriv klageinstans] .  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet 
kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.

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

Med hilsen

Ron Victor Olsen
Avd.ing

Kopi til:
Kjell Mølleng Maskinstasjon 9151 STORSLETT
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Nordreisa kommune
Teknisk avdeling

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

www.nordreisa.kommune.no

Oddvar Olaussen
Nergård, Oksfjord
9151  STORSLETT

Delegert vedtak
Delegert utvalg drift - nr. 96/10

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2010/3417-5 25139/2010 1942/62/16 07.07.2010

Vedtak utslippstillatelse på gnr 1942/62/16

Saksopplysninger:
Søknad om utslippstillatelse av 08.06.10 samt tilleggsopplysninger mottatt 02.07.10
Saksbehandlingsgebyr utslippssaker er fakturert.
Vurderinger:
Søknaden gjelder utslippstillatelse for ny bolig på eiendommen 1942/62/16.
Søknaden gjelder også ansvarsrett for Rørtjeneste Nord utførelse av anlegget.
Det er privat vannforsyning i området. Et jordrenseanlegg vurderes ikke å komme i konflikt
med andre interesser.
Forholdene på stedet vurderes slik at slamavskiller og jordrenseanlegg kan bygges i samsvar
med Retningslinjer for utforming og drift av separate jordrenseanlegg.
Slamavskiller for helårsbolig skal i hht Nordreisa kommunes renovasjonsforskrift
tømmes hvert år.

Vedtak:
Med hjemmel i forskrift om begrensning av forurensning § 12-8, innvilges søknad om
utslippstillatelse av sanitært avløpsvann fra gnr 62, bnr 16 med bakgrunn i de opplysninger
som fremkommer i søknad mottatt 08.06.10 og tilleggsopplysninger mottatt 02.07.10
med følgende vilkår:
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1. Det skal monteres slamavskiller og jordrenseanlegg i samsvar med gjeldende forskrift og
Retningslinjer for utforming og drift av separate avløpsanlegg.
2. Avløpsanlegget skal ikke medføre forurensning av verken grunnvannet eller evt.
drikkevannskilder i området.
3. Avløpsanlegget skal ikke medføre hygieniske ulemper i nærområdet, i form av lukt og
estetiske problemer.
4. Rørtjeneste Nord godkjennes som ansvarshavende prosjektering og utførelse på
prosjektet.
5. Anlegget må driftes og vedlikeholdes etter gjeldende regler.
6. Anlegget må kobles til offentlig avløpsledning om dette blir lagt i området.
7. Det må være kjørbar vei fram til anlegget
8. Dersom arbeidet ikke er igangsatt senest 3 år etter at tillatelse er gitt,
faller tillatelsen bort. Dette gjelder også dersom arbeid innstilles i lengre tid enn 2 år.
9. Før jordrenseanlegget lukkes etter legging av infiltrasjonsrør mv, skal kommunen gis et
varsel på minst 2 arbeidsdager slik at forurensningsmyndigheten kan kontrollere
anlegget
10. Ferdigattest / kontrollerklæring sendes kommunen når arbeider er utført, vedlagt til
kontrollerklæring skal det følge målsatt situasjonsplan som viser hvordan anlegget er
bygget.

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

Med hilsen

Ron Victor Olsen
Avd.ing

Kopi til:
Rørtjeneste nord AS Postboks 163 9156 STORSLETT
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Nordreisa kommune
Teknisk avdeling

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

www.nordreisa.kommune.no

Oddrun Rasmussen
Kjelderen
9151  STORSLETT

Delegert vedtak
Delegert utvalg drift - nr. 103/10

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2010/3868-2 28240/2010 1942/25/46 16.08.2010

Fritak for vannavgift - gnr. 1942/25/46

Saksopplysninger: 
Søknad om fritak for vannavgift datert 02.08.10

Vurderinger:
Bolig på eiendommen gnr. 25/46 skal fra 1.oktober 2010 være påkoblet kommunal vannledning 
og fra samme dato registreres med vannavgift.

Forskrift for vann- og kloakkgebyrer for Nordreisa kommune inneholder gebyrplikt for fast 
eiendom som er tilknyttet kommunal vann- og/eller avløpsledning.
Samme forskrift åpner for midlertidig opphør som varer mindre enn 12 mndr.
Midlertidig opphør av vann- og kloakkabonnement medfører vanligvis at vanninntaket 
plomberes av kommunen.

Eier opplyser at hun fra nå og fram til august 2011 bor og jobber i en annen kommune, og søker 
på dette grunnlag om fritak for vannavgift fra 1.oktober 2010, fram til august 2011.

Vedtak:
Eiendommen gnr. 24/46 innvilges midlertidig fritak for vannavgift i perioden 01.10. 2010 til 
30.06. 2011. Da det er uklart om eiendommen blir påkoblet kommunal vannledning i høst, 
fravikes kravet om plombering av vanninntaket.
Dersom boligen blir bebodd før fritaksperiodens utløp, plikter eier å melde fra om dette til 
kommunen. 
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Klageadgang
Vedtaket kan påklages til Nordreisa kommune.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til 
påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.

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

Med hilsen

Kari Larsen
sekretær
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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

Bent Åge Sandnes
Rotsundelv
9153  ROTSUND

Delegert vedtak
Delegert utvalg drift - nr. 102/10

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2010/2832-4 28206/2010 1942/47/252 16.08.2010

Midlertidig fritak kommunale gebyrer eiendommen 1942/47/252

Saksopplysninger: 
Søknad om midlertidig fritak for kommunale gebyrer, datert 27.07.10

Vurderinger:
 Bolig på eiendommen gnr. 47/252 er under renovering og foreløpig ikke bebodd.
 Eiendommen er registrert med vann- og kloakkavgift, feieavgift og eiendomsskatt.
 Forskrift for vann- og kloakkgebyrer for Nordreisa kommune inneholder gebyrplikt for 

fast eiendom som er tilknyttet kommunal vann- og/eller avløpsledning.
Samme forskrift åpner for midlertidig opphør som varer mindre enn 12 måneder. 
Midletidig opphør av vann- og kloakkabonnement medfører at vanninntaket plomberes av 
kommunen.
Ved varig opphør skal stikkledning frakobles der den i sin tid ble tilkoblet.
Eier opplyser at vannledning er i dårlig stand og stengt slik at den ikke kan brukes.

      Alle bolighus i Nordreisa omfattes av kommunens feieordning, som også gjelder tilsyn av 
            ildsted. Boliger som ikke er i bruk kan fritas fra ordningen.

            Forskriftene åpner ikke for tilbakevirkende kraft av gebyrer, og søknad om fritak burde 
            vært fremmet i forkant av fakturering for 3.termin 2010. 

Søknaden vil imidlertid bli behandlet på vanlig vis denne gang.

            Det innvilges ikke fritak for eiendomsskatt, det må evt. fremmes en egen søknad til
            Nordreisa formannskap.

        
Vedtak:
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Eiendommen gnr. 47/252 i Nessevegen 20 innvilges midlertidig fritak for vann- kloakk- og 
feieavgift i perioden 01.07. 2010 til 01.07. 2011, så fremt boligen ikke tas i bruk før den tid. 
Eier har en plikt til straks å melde fra dersom boligen tas i bruk før fritaksperiodens utløp. 
Det innvilges ikke fritak for eiendomsskatt.

Faktura for 3.termin tilbakeføres med kr. 2 289,50. Søker bes korrigere mottatte faktura 
slik at bare eiendomsskatten, kr 210,-, betales og fakturaens kid-nummer brukes.

Klageadgang
Vedtaket kan påklages til [Klikk her og skriv klageinstans] .  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet 
kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.

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

Med hilsen

Kari Larsen
sekretær

Kopi: Driftsleder Hans A Ørstad
          Feier
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Nordreisa kommune
Postboks 174
9156 Storslett

Deres ref

FYLKESMANNEN I FINNMARK
Juridisk stab

Deres dato
24.02.2010

Vår ref
Sak 2010/952
Ark 421.3

Saksbehandler/direkte telefon: Hanne Marthe Breivik - 78 95 04 06

Oppnevning av settefylkesmann i klagesak

Saken gjelder

FINNMARKKU FYLKKAMANNI
Juridihkalaå hovdenged

NORDREISA KOMMUNE
SERVICEKONTO'T

SAKSNR.

DOK.NR.

LØPENR.

Vår dato
28.05.2010

Alq%1

Viser til sak oversendt fra Fornyings- og administrasjonsdepartementet (FAD) hvor
Fylkesmannen i Troms har erklært seg inhabil, da Fylkeslandbruksstyret i Troms er klager i
saken. Fylkesmannen i Finnmark beklager den lange saksbehandlingstiden.

Ingunn Birkelund og Kjell Løken søkte i april 2008 om fradeling av tomt på eiendommen
gnr/bnr 9/4,2 bestående av bolighus, garasje og tomt. Areal som søkes fradelt er 2da.

Driftsutvalget i Nordreisa kommune behandlet søknad om fradeling i møte 02.11.09 hvor slik
søknad ble innvilget.

Fylkesmannen i Troms ved Fylkelandbruksstyret påklaget kommunens vedtak om å gi
dispensasjon i møte 17.11.09. Bakgrunnen for klagen var at de ut fra landbruksfaglige
hensyn ikke kunne tilrå fradeling i foreliggende sak.

Driftsutvalget behandlet klagen i møte 02.02.10 hvor vedtak om dispensasjon fra
kommuneplanens arealplan ble opprettholdt.

Fylkesmannen i Troms erklærte seg i brev av 12.02.10 inhabil som følge av at
Fylkeslandbruksstyret er klager i saken, og Fylkesmannen således part i saken.

FAD oppnevnte Fylkesmannen i Finnmark som settefylkesmann ved brev av 24.02.10.

Fylkesmannens kompetanse

Fylkesmannen bemerker at overnevnte klage er fremsatt til rett tid og at det er rett til å
fremsette klage i henhold til forvaltningsloven (fv1) §§ 28, 29 og 30, jf plan- og bygningsloven
av 2008 (pb1) § 1-9.

Klagen behandles i medhold av pb1§ 1-9, femte ledd og delegasjon av avgjørelsesmyndighet
fra Miljøverndepartementet til fylkesmennene, se rundskriv T-2/09 pkt 2.7. For behandling av
klager etter pb1§ 1-9 gjelder forvaltningslovens regler så langt annet ikke er bestemt.

Postadresse: Telefon: Telefaks: E-post: Internett:
Statens hus 78 95 03 00 78 95 03 07 postmottak@fmkno http://www.fylkesmannen.no/Finnmark
9815 VADSØ

Side 39



Vilkåret for å kunne gi dispensasjon er i plbl § 7 angitt å være "når særlige grunner
foreligger".

Fylkesmannen ønsker innledningsvis å redegjøre kort for ordlyden i plbl § 7.

Videre følger av samme forarbeider;
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Fylkesmannens kompetanse i klagesaken fremgår av fv1§ 34. Fylkesmannen kan prøve alle
sider av saken herunder saksbehandlingen, lovanvendelsen og skjønnsutøvelsen. Det skal
ved behandlingen av saken legges vekt på hensynet til det kommunale selvstyret ved
prøvingen av det frie skjønn.

Fylkesmannens avgjørelse er basert på de innsendte dokumenter fra kommunen.

Fylkesmannens vurdering

Slik fylkesmannen forstår klagen fra Fylkeslandbruksstyret er det vedtak etter plbl § 7 som er
påklaget. Det legges således til grunn at det er gitt tillatelse til deling etter jordloven § 12.

Søknad om fradeling og dispensasjon kom inn før den nye plbl trådte i kraft. Søknad om
dispensasjon skal således behandles etter dagjeldende plan- og bygningslov av 1985.

Omsøkte tiltak er søknadspliktig etter plbl § 93 første ledd bokstav h. En fradeling som
omsøkt er ikke i tråd med kommunens arealplan. I sakspapirene oversendt fra kommunen er
området angitt å være regulert til LNF. Søknaden om fradeling må således behandles som
en dispensasjonssak etter plbl § 7.

Ut fra en naturlig språklig forståelse av ordlyden "når særlige grunner foreligger, kan (... )", er
adgangen til en eventuell dispensasjon underlagt forvaltningens frie skjønn. I samme retning
Rt-2007-257. Ut fra ordlyden "kan", utledes også at ingen har krav på dispensasjon selv om
"særlige grunner" skulle foreligge.

For at vilkåret om "særlige grunner" skal være oppfylt, må det forligge klare, spesifiserte
grunner som etter en konkret avveining, veier tyngre enn de hensyn kommuneplanen skal
ivareta.

I forarbeidene, Ot.prp.nr. 56 (1984-85) s.101, er det uttalt blant annet dette om dispensasjon
fra planer;

"De ulike bestemmelser og planer har som oftest blitt til gjennom en omfattende
beslutningsprosess. Det skal derfor ikke være en kurant sak å fravike disse. Bygningsrådet
må heller ikke bruke sin dispensasjonsmyndighet på en slik måte at den undergraver
planene som informasjons- og beslutningsgrunnlag. Ved unntak fra planer skal
bygningsrådet ta relevante planleggingsomsyn etter kapitlene om kommuneplan og
reguleringsplan. Ut fra hensynet til offentlighet, samråd og medvirkning i planprosessen er
det viktig at endringer i planene av betydning ikke skjer ved dispensasjoner, men behandles
etter de regler som er fastlagt i kapitlene om kommuneplanlegging og reguleringsplaner.
Hensynet bak planvurderingene og de ulike bestemmelser vil også være av betydning
for praktiseringen av dispensasjonsbestemmelsen."

Ut fra lovens forarbeider påpekes her at de ulike bestemmelser og planer er et resultat av en
omfattende beslutningsprosess, hvor de ulike interessegrupper er gitt anledning til å delta.
Ved en eventuell dispensasjon, bør det derfor ses hen til hensyn bak de aktuelle
bestemmelser eller planer det søkes dispensasjon fra.
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"Uttrykket "særlige grunner" må ses i forhold til offentlige hensyn planlovgivningen
skal ivareta. De særlige grunner som kan begrunne en dispensasjon er i første rekke knyttet
til areal- og ressursdisponeringshensyn. Som eksempel kan nevnes tilfeller der vurderingen
av arealbruken er endret etter at det ble utarbeidet plan, eller at tidsfaktoren tilsier at en ikke
bør avvente en planendring. I helt spesielle tilfeller vil også forhold vedrørende søkerens
person kunne anses som særlig grunn."

Som det fremkommer av forarbeidene, er areal- og ressursdisponeringshensyn slike "særlige
grunner" som i første rekke kan begrunne dispensasjon. Sektormyndighetene ved
fylkeslandbruksstyret, har i sin saksfremstilling hevdet at en fradeling av omsøkte parsell vil
kunne være et hinder for et mulig fremtidig landbruk på eiendommen. Dette fordi en eventuell
fradeling av omsøkte parsell vil gjøre den fritt omsettelig, og kan således selges til personer
uten tilknytning til eiendommen, eller til landbruket. Videre kan dette medføre krav om
restriksjoner på et ellers fullt ut forsvarlig landbruk. I Fylkeslandbruksstyrets redegjørelse er
det også fremhevet at den omsøkte parsell som ønskes fradelt, er en del av eiendommens
gårdstun.

I saksprotokoll fra driftsutvalget i Nordreisa kommune er det lagt til grunn at det er mulig å
drive selvstendig landbruksdrift på en regningssvarende måte. Dette begrunnes i
eiendornmens størrelse. Til tross for at eiendommen per i dag ikke har driftsbygning, er det
således ikke noe i veien for at slikt bygg blir oppført på eiendommen i fremtiden. En eventuell
fradeling vil gjøre omsøkte parsell fritt omsettelig, og faren for fremsettelse av vilkår ovenfor
et ellers fullt ut forsvarlig landbruksdrift vil således være tilstede.

Det følger av forslag til vedtak fremmet av Ragnhild Hammari i Frp i driftsutvalgets
klagebehandling 02.02.10 at det tidligere er søkt om deling av samme eiendom, men at det
da ble gitt avslag på dette. Fylkesmannen kan ikke se at det foreligger opplysninger i saken
som taler for en annen vurdering av fradelingssøknaden på nåværende tidspunkt. Det legges
med dette til grunn at det ikke er foretatt endringer i kommunens arealplan som tilsier en
annen vurdering enn ved forrige søknad.

Ved rettsspørsmål hvor faglige vurderinger er avgjørende for tolkningen av en rettsregel, skal
det vises tilbakeholdenhet med å overprøve disse. I forarbeidene til plbl § 7, som nevnt
ovenfor, er areal- og resursdisponeringshensyn i første rekke det som kan begrunne
dispensasjon fra planer eller bestemmelser. I denne saken er det disse hensyn som først og
fremst taler mot fradeling.

Det følger av fvl § 34 annet ledd tredje punktum, at det skal legges vekt på det kommunale
selvstyret i de tilfeller hvor klageinstans er et statlig organ og det påklagede vedtaket er
truffet av kommunalt eller fylkeskommunalt organ. Fylkesmannen har lagt vekt på dette i sin
vurdering, men ikke funnet at dette kan slå igjennom ovenfor areal- og
ressursdisponeringshensynet samt de faglige vurderinger som foreligger.
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Vedtak

Fylkesmannen opphever kommunens vedtak, og tar Fylkeslandbruksstyrets klage tas til
følge. Det gis således ikke dispensasjon fra kommuneplanens arealdel.

Fylkesmannens vedtak er endelig og kan ikke påklages.

e hls

or s
Ass Fylke ann

e reMk
j ist

Kopi til:
Fylkesmannen i Troms v/landbruksavdelingen Postboks 6105 9291 Tromsø
Kjell Løken 9151 Storslett
Ingunn Birkelund 9152 Sørkjosen
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Nordreisa kommune
Utviklingsavdeling

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

www.nordreisa.kommune.no

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

«KONTAKT»

Delegert vedtak
Delegert utvalg drift - nr. 93/10

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
«REF» 2010/622-82 25046/2010 223 06.07.2010

Tildeling av kulturmidler 2010 - musikkformål

Saksdokumenter:
 Søknader fra to søkere
 Retningslinjer for tildeling av kulturmidler

Saksopplysninger: 
Budsjetterte midler til fordeling er kr 62 000, og det foreligger to søknader. Musikkorpset gir 
tilbud til barn, ungdom og voksne, Stjernekoret gir tilbud til barn.

Vedtak:
 I henhold til Retningslinjer for tildeling av kulturmidler fordeles kr 62 000 til 

musikkformål slik:

Søker Beløp Formål
Nordreisa musikkorps 52000 Dirigent og drift
Stjernekoret 10 000 Dirigent og drift

 Tilskuddet belastes budsjettpost 14730.231.4721

 Tildelingen er gjort ut fra søknadenes formål og tilgjengelige budsjettmidler

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

Med hilsen

Ruth Uhlving
kulturkonsulent
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Nordreisa kommune
Utviklingsavdeling

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

www.nordreisa.kommune.no

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

«KONTAKT»

Delegert vedtak
Delegert utvalg drift - nr. 85/10

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
«REF» 2010/622-74 23871/2010 223 29.06.2010

Tildeling av kulturmidler 2010 - prosjekt og engangstiltak

Saksdokumenter: 
 Søknader fra ti søkere
 Retningslinjer for tildeling av kulturmidler

Saksopplysninger: 
Budsjetterte midler til prosjekt og engangstiltak er kr 50 000. Midlene kan tildeles til utprøving 
av nye tiltak og aktivitetstilbud, arrangement og kulturverntiltak i henhold til kommunens 
overordnede målsettinger. Barn og ungdom samt tilrettelegging for friluftsliv prioriteres. 
Næringstiltak, bygningstiltak og skoletur er utenfor retningslinjene.

Vedtak:
 I henhold til Retningslinjer for tildeling av kulturmidler fordeles kr 50 000 til prosjekt og 

engangstiltak slik:

Søker Beløp Tiltak
Storvik grendelag 5000 Gjerde fotballbane
Reinrosa 4H 10000 Restaurering av gamme
Mental helse Nordreisa 5000 Friluftstur og -aktiviteter
Nordreisa kirkeforening 5000 Utebenker
LHL Nordreisa 5000 30-årsjubileum
OSIL 10000 Jubileumshefte
Kronebutikken/Baaskifestivalen 10000 Kveenidol

50000

 Midlene blir utbetalt ved innlevering av regnskap eller annen skriftlig bekreftelse på 
gjennomføring av tiltaket innen 1. desember 2010.
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 Tilskuddene belastes budsjettpost 14700.385.4721

 Søknadene fra Nordreisa sau og geit, Møteplassen dagsenter og Straumfjordnes skole er 
utenfor retningslinjene og avslås. 

 Tildelingen er gjort ut fra søknadenes formål og tilgjengelige budsjettmidler.

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

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

Med hilsen

Ruth Uhlving
kulturkonsulent
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Nordreisa kommune
Utviklingsavdeling

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

www.nordreisa.kommune.no

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

«KONTAKT»

Delegert vedtak
Delegert utvalg drift - nr. 92/10

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
«REF» 2010/622-81 25008/2010 223 06.07.2010

Tildeling av kulturmidler 2010 - drift av samfunnshus

Saksdokumenter:

 Søknader fra ti søkere
 Retningslinjer for tildeling av kulturmidler

Saksopplysninger: 

Budsjetterte midler til fordeling til drift av samfunnshus og grendehus er kr 40 000, og det 
foreligger søknader fra ti hus. Viktige kriterier for tildeling er størrelse på huset, aktivitetsnivå og 
regnskapsresultat. Huseiernes vedtekter for bruk av huset skal være i samsvar med 
Kulturdepartementets normalvedtekter for samfunnshus. Dette innbærer bl.a. at husene skal være 
åpne for all lovlig kultur- og organisasjonsvirksomhet og at ingen skal stenges ute på grunn av 
religiøse, sosiale eller politiske syn.

Vedtak:

 I henhold til Retningslinjer for tildeling av kulturmidler fordeles kr 40 000 til drift av 
samfunnshus slik:
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Søker Beløp Formål
Storvik grendelag 3000 Drift grendehus
AL Gamlegården 4000 Drift
Rotsundelv samfunnshus 6000 Drift
Bakkeby grendehus AL 4000 Drift
Nordkjos og Straumfjordeidet grendelag 3000 Drift grendehus
Kildal og Krakenes grendelag 3000 Drift leirsted
Bygdeheimen aktivitetssenter 4000 Drift
Straumfjord grendehus BA 3000 Drift
Havnnes og Vest-Uløy grendelag 4000 Drift grendehus
Kjelderen samfunnshus AL 6000 Drift

40000

 Tilskuddet belastes budsjettpost 14780.385.4721

 Tildelingen er gjort ut fra søknadenes formål og tilgjengelige budsjettmidler.

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

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

Med hilsen

Ruth Uhlving
kulturkonsulent
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Nordreisa kommune
Utviklingsavdeling

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

www.nordreisa.kommune.no

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

«KONTAKT»

Delegert vedtak
Delegert utvalg drift - nr. 89/10

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
«REF» 2010/622-77 24766/2010 223 05.07.2010

Tildeling av kulturmidler 2010 - idrettsformål

Saksdokumenter:
 Søknader fra 11 søkere
 Retningslinjer for tildeling av kulturmidler

Saksopplysninger: 
Budsjetterte midler til idrettsformål er til sammen kr 115 000, fordelt på kr 65 000 til 
idrettsaktivitet, kr 25 000 til idrettsutstyr og kr 25 000 til drift av idrettsanlegg. I forbindelse med 
overgang til elektronisk søknadsskjema er det hensiktsmessig å slå sammen midlene til 
idrettsaktivitet og idrettsutstyr. Idrettsrådet har behandlet søknadene og laget følgende forslag til 
fordeling av midlene:

Søker Aktivitet og utstyr Drift av anlegg Sum
Nordreisa innebandyklubb 2000 2000
Bakkeby ik 2000 2000 4000
Ryttersportklubben NOR 4000 4000
NMK Nordreisa 8000 6000 14000
Kjelderen if 3000 2000 5000
OSIL 6000 2000 8000
Nordreisa rideklubb 13000 6000 19000
Nordreisa Taekwon-do Klubb 4000 4000
Rotsundelv il 7000 2000 9000
Nordreisa il 40000 5000 45000
Nord-Troms trav- og kjørelag 1000 1000
Sum 90000 25000 115000
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Vedtak:
 I henhold til Retningslinjer for tildeling av kulturmidler fordeles kr 115 000 til 

idrettsformål slik Nordreisa idrettsråd har foreslått.

 Beløpet belastes budsjettpost 14780.380.4721

 Tildelingen er gjort ut fra søknadenes formål og tilgjengelige budsjettmidler.

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

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

Med hilsen

Ruth Uhlving
kulturkonsulent
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Nordreisa kommune
Utviklingsavdeling

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

www.nordreisa.kommune.no

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

«KONTAKT»

Delegert vedtak
Delegert utvalg drift - nr. 90/10

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
«REF» 2010/622-78 24881/2010 223 05.07.2010

Tildeling av kulturmidler - aktiviteter for barn og ungdom

Saksdokumenter:
 Søknader fra ni søkere
 Retningslinjer for tildeling av kulturmidler

Saksopplysninger: 
Budsjetterte midler til aktiviteter for barn og ungdom er kr 32 000. Viktige kriterier for tildeling 
av midler er aktivitetsnivå, hvor mange som aktiviseres og økonomisk evne i laget.

Vedtak:
 I henhold til Retningslinjer for tildeling av kulturmidler, fordeles kr 32 000 til aktiviteter 

for barn og ungdom slik:

Søker Beløp Tiltak
Nordlys 4H 7000 Aktivitet
Storvik grendelag 500 Barneaktivitet
Reinrosa 4H 7000 Aktivitet
AFS Nordreisa 2000 Aktivitet
Oksfjord og Straumfj søndagsskole 1500 Aktivitet
Nordreisa Røde Kors 3500 Barneaktivitet
Landvind 4H 3000 Aktivitet
Snemyr og Kjelderen grendelag 500 Barneakt. Moskodalmarsjen
Stjernekoret 7000 Aktivitet

32000

 Tilskuddene belastes budsjettpost 14720.231.4721
 Tildelingen er gjort ut fra søknadenes formål og tilgjengelige budsjettmidler.
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Klageadgang
Vedtaket kan påklages til Nordreisa kommune.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til 
påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.

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

Med hilsen

Ruth Uhlving
kulturkonsulent
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Nordreisa kommune
Utviklingsavdeling

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

www.nordreisa.kommune.no

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

«KONTAKT»

Delegert vedtak
Delegert utvalg drift - nr. 91/10

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
«REF» 2010/622-79 24943/2010 223 06.07.2010

Tildeling av kulturmidler 2010 - aktiviteter for eldre og funksjonshemmede

Saksdokumenter:

 Søknader fra 14 søkere
 Retningslinjer for tildeling av kulturmidler

Saksopplysninger: 

Midler til fordeling til aktiviteter for eldre og funksjonshemmede er kr 30 000. Viktige kriterier 
for tildeling av midler er type aktivitet/tilbud, antallet personer som aktiviseres og søkernes 
økonomiske evne.

Vedtak:
 I henhold til Retningslinjer for tildeling av kulturmidler fordeles kr 30 000 til aktiviteter 

for eldre og funksjonshemmede slik:
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Søker Beløp Tiltak
Bocciaklubben Knall 3500 Aktiviteter funksjonshemmede
Norges handikapforbund Nordreisa 3500 Aktiviteter funksjonshemmede
Norges astma- og allergiforb. Nord 1000 Bassengtrening
Sonjatun Redd Barnas aktivitetsforen. 3000 Aktiviteter og jubileum
Reinrosa 4H 500 Eldretreff
Nordreisa sanitetsforening 3000 Aktiviteter eldre
Sappen sanitetsarbeidslag 500 Aktiviteter eldre
Oksfjord pensjonistforening 3000 Aktiviteter eldre
Straumfjord grendehus 500 Eldretreff
Rotsund og omegn sanitetsforening 1500 Aktiviteter eldre
Nordreisa rideklubb 5000 Handikap- og terapiridning
Bakkeby aktivitetslag 500 Eldretreff
Nordreisa revmatikerforening 1000 Bassengtrening
Norges blindeforbund, Troms 3500 Lydavis

30000

 Tilskuddene belastes budsjettpost 14700.385.4721

 Tildelingen er gjort ut fra søknadenes formål og tilgjengelige budsjettmidler.

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

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

Med hilsen

Ruth Uhlving
kulturkonsulent
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Nordreisa kommune
Utviklingsavdeling

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

www.nordreisa.kommune.no

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

«KONTAKT»

Delegert vedtak
Delegert utvalg drift - nr. 94/10

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
«REF» 2010/622-83 25082/2010 223 06.07.2010

Tildeling av kulturmidler - lekeplasser, nærmiljø- og friluftsanlegg

Saksdokumenter:
 Søknader fra syv søkere
 Retningslinjer for tildeling av kulturmidler

Saksopplysninger: 
Budsjetterte midler til fordeling er kr 30 000. Som vedlegg til søknadene skal følge 
tegning/beskrivelse/kostnadsoverslag på hva som skal gjøres. Samlet søknadssum er på over 
100 000, og tilskuddet fordeles i år til alle søkerne.

Vedtak:
 I henhold til Retningslinjer for tildeling av kulturmidler fordeles kr 30 000 til lekeplasser, 

nærmiljø- og friluftsanlegg slik:

Søker Beløp Formål 
Moan skole, foreldrerådet 3500 Utstyr for friluftsliv
Kildal og Krakenes grendelag 5000 Tilrettelegging friluftstiltak Kildalen
Reisa Montesorriforening 3500 Grillhytte
Fosseng bofellesskap 5000 Bygging av uterom for helårsbruk
Sørkjosen barnehage, foreldreutvalget 5000 Bygging av gapahuk uteareale
Tømmernes gårds- og naturbarnehage 5000 Gapahuk i Bessikroken
Straumfjordnes skole, foreldrerådet 3000 Lekestativ for utelek

30000

 Utbetaling skjer ved bekreftelse på bestilling av varer, kopi av faktura eller annen 
skriftlig bekreftelse på gjennomføring av tiltaket. Frist: 1. november 2010. Etter 
denne dato kan tilskuddet bli omdisponert til andre formål. 
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 Beløpet belastes budsjettpost 14780.380.4721

 Tildelingen er gjort ut fra søknadenes formål og tilgjengelige budsjettmidler.

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

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

Med hilsen

Ruth Uhlving
kulturkonsulent
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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
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www.nordreisa.kommune.no

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

«KONTAKT»

Delegert vedtak
Delegert utvalg drift - nr. 86/10

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
«REF» 2010/622-76 24039/2010 223 29.06.2010

Tildeling av kulturmidler 2010 - øvrige kulturformål

Saksdokumenter: 
 Søknader fra åtte søkere
 Retningslinjer for tildeling av kulturmidler

Saksopplysninger: 
Budsjetterte midler til øvrige kulturformål er kr 12 000. Viktige kriterier for tildeling av midler er 
overordna målsettinger og at kulturtiltakene når fram til mange. Friluftstiltak prioriteres.

Vedtak:
 I henhold til Retningslinjer for tildeling av kulturmidler fordeles kr 12 000 til øvrige 

kulturformål slik: 

Søker Beløp Tiltak
Kystlaget Lyra 2000 Brosjyre
Nordreisa historielag 2000 Drift, møter
Storvik grendelag 2000 Bygdekafé, tur, trimbøker
Reisa jazzklubb 3000 Konserter
Nordkjos og Straumfj.eidet grendelag 1000 Kulturhistorisk vandring
Nordreisa sau og geit 1000 Gjeterhundkurs
Rotsund og omegn grendelag 1000 Friluftstiltak

12000

 Tilskuddene belastes budsjettpost 14700.385.4721.

 Tildelingen er gjort ut fra søknadenes formål og tilgjengelige budsjettmidler.
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Klageadgang
Vedtaket kan påklages til Nordreisa kommune.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til 
påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.

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

Med hilsen

Ruth Uhlving
kulturkonsulent
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«MOTTAKERNAVN»
«ADRESSE»
«POSTNR»  «POSTSTED»

«KONTAKT»

Delegert vedtak
Delegert utvalg drift - nr. 82/10

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
«REF» 2009/71-50 23613/2010 223 28.06.2010

Tildeling av FYSAK-midler 2010

Saksdokumenter:
 14 søknader fra 12 søkere
 Tildelingsbrev fra Troms fylkeskommune vedlagt Retningslinjer FYSAK-millionen og 

rapporteringsskjemaer. 

Saksopplysninger: 
Nordreisa kommune mottok 12 søknader fra 14 søkere på FYSAK-midler og sendte i januar en 
oversikt over søknadene til Troms fylkeskommune. Søknadene utgjorde en samlet sum på kr 
174 610. I april mottok kommunen tildelingsbrev med tildeling på kr 45 000. Kommunen har 
prioritert søknadene i henhold til retningslinjene.

Vedtak:
1. I henhold til Retningslinjer for FYSAK-millionen og disponible midler har Nordreisa 

kommune gjort følgende tildeling: 

Søker Tiltak Beløp
Reinrosa 4H Tur- og aktivitetsdager vinter og sommer 5000
Havnnes og Vest-Uløy bygdelag Stavgang 3000
Norges blindeforbund Troms Positiv fritid Evenes, Nordreisadeltakere 6000
Mental helse Nordreisa Treningssamling 10000
Nordreisa il og Nordreisa komm. Oppkjøring av skiløyper i sentrumsområder 10000
Oksfjord og Straumfjord il Tilrettelegge turløyper Oksfjord og Straumfj. 3000
Nordkjos og Straumfj.eidet grendelagAktiviteter med hest og hund for barn 3000
Rotsundelv il Utbedring av traseer vinter og sommer 5000

45000
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2. Tildelingen gjelder aktiviteter i 2010 og midlene kan ikke overføres. Vedlagte 
rapporterings- og regnskapsskjema må fylles ut og leveres Nordreisa kommune 
v/utviklingsavdelingen innen 1. desember 2010. 

3. Øvrige søknader avslås med begrunnelse i Retningslinjer for FYSAK-millionen og 
manglende midler. 

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

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

Med hilsen

Ruth Uhlving
kulturkonsulent

Intern kopi: Økonomiavdelingen
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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

Chris Jørgen Dybvad
Tangen
9151  STORSLETT

Delegert vedtak
Delegert utvalg drift - nr. 98/10

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2010/1999-4 26680/2010 1942/66/1 22.07.2010

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

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

Viser til søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket, datert 10.5.2010. Det søkes om 
midler til utarbeidelse av tunplan.

Saksopplysninger

Lovhjemmel:
Nordreisa kommune har behandlet søknaden i henhold til:
 ”Forskrift om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket” gitt av

landbruksdepartementet 04.02.04.
 Kommentarer til ovennevnte forskrift gitt av Statens landbruksforvaltning 18.02.05.
 Strategier for SMIL- og NMSK midler for Nord-Troms regionen 2010-2013, vedtatt av 

driftsutvalget i Nordreisa kommune 20.4.2010.

Bakgrunn:
Målet med denne søknaden er å få utarbeidet en god tunplan. Søker har planer om nye 
driftsbygninger på eiendommen, og da er det et ønske å få planlagt disse slik at de glir godt inn i 
landskapet og blant eksisterende bygninger.
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Vurderinger:
”Forskrift om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket” § 4 omfatter ”Tilskudd til 
planleggings- og tilretteleggingsprosjekter”. Det kan innvilges tilskudd til prosjekter som leder 
fram til planer for konkrete tiltak.

De bygningene på dagens tun er to bolighus, et etterkrigs hus og et nyere hus, og to eldre 
driftsbygninger. Tunet ligger i et gammelt kulturlandskap som er godt synlig fra E6. 
Bygningsmassen fra gjenreisningstiden glir godt inn i landskapet, og det er da viktig at nye 
bygninger gjør det samme.

I følge strategi for forvaltning av spesielle miljøtiltak i Nord-Troms region 2010-2013, kan 
prosjektet innvilges med inntil 100 % av godkjent kostnadsoverslag. Kostnadsoverslaget er 
hentet fra Landbruk Nord.

Vedtak:
Nordreisa kommune innvilger kroner 4 000,- i engangstilskudd til Chris Jørgen Dybvad til 
utarbeidelse av tunplan.

Tiltak Godkjent 
kostnadsoverslag

Tilskuddssats Engangstilskudd

Utarbeidelse av tunplan 4 000,- 100 % 4 000,-

Sum 4 000,- 100 % 4 000,-

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

Vilkår:
 Miljøplan trinn 2 må foreligge ved søknaden innen 1.1.2011.
 Dersom arbeidet avsluttes uten at det er fullført, må kommunen få beskjed.

Utbetaling:
Fylkesmannen utbetaler tilskudd etter skriftlig anmodning fra søker til kommunen.
Engangstilskudd utbetales når tiltaket er gjennomført. For engangstilskudd over kr 10 000,- kan
det foretas delutbetaling etter hvert som tiltaket blir gjennomført. Minst 25 % av tilskuddet
holdes tilbake til arbeidet er fullført, ferdiggodkjenning foreligger og evt. sluttrapport godkjent 
av Fylkesmannen, eller den Fylkesmannen gir fullmakt.

Det skal føres regnskap med en oversikt over alle utgiftene, egen arbeidsinnsats, ekstern
finansiering og dugnadstimer. Regnskap med regnskapssammendrag og alle bilag leveres
kommunen ved anmodning om sluttutbetaling.

Ved istandsetting/vedlikehold av bygninger etter § 5, utsteder Fylkesmannen eller den
Fylkesmannen gir fullmakt til, ferdigattest. 
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Kontroll:
Kommunen, Fylkesmannen, Statens landbruksforvaltning eller Riksrevisjonen kan iverksette
kontroll av tiltaket. Tilskuddsmottaker plikter å gi alle nødvendige opplysninger som kreves i
denne forbindelse.

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

Arbeidsfrist:
Tiltaket skal være gjennomført innen 31.12.2012. Dersom det er ønskelig med lenger arbeidsfrist
må kommunen få skriftlig beskjed om det senest en måned før fristen er ute.

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

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

Med hilsen

Julie Heidenberg
jordbrukssjef
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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

Chris Jørgen Dybvad
Tangen
9151  STORSLETT

Delegert vedtak
Delegert utvalg drift - nr. 99/10

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2010/1999-6 26686/2010 1942/66/1 22.07.2010

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

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

Viser til søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket, datert 10.5.2010. Det søkes om 
midler til restaurering av skifertak på et gjenreisningshus (gamle våningshuset) på eiendom 66/1 i 
Nordreisa kommune.

Saksopplysninger: 

Lovhjemmel:
Nordreisa kommune har behandlet søknaden i henhold til:
 ”Forskrift om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket” gitt av

landbruksdepartementet 04.02.04.
 Kommentarer til ovennevnte forskrift gitt av Statens landbruksforvaltning 18.02.05.
 Strategier for SMIL- og NMSK midler for Nord-Troms regionen 2010-2013, vedtatt av 

driftsutvalget i Nordreisa kommune 20.4.2010.

Bakgrunn:
Målet med denne søknaden er å få restaurert det gamle skifertaket på gjenreisningshuset på 
gården for å bevare den gamle stilen på huset. Det skal samtidig skiftes ut plastbelagte takrenner 
med forzinka takrenner. Målet er at hele huset med tiden skal komme tilbake til den originale 
stilen.

Vurderinger:
”Forskrift om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket” § 5 omfatter ”Tilskudd til 
kulturlandskapstiltak og forurensningstiltak”. Det kan bl.a. innvilges tilskudd til kulturhistorisk 
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verdifulle bygninger som ikke er fredet, men som likevel bør bevares etter antikvariske metoder 
og prinsipper.

Det er flere og flere gjenreisningshus som moderniseres og faller bort fra sin opprinnelige stil. 
Det er da viktig å bevare og føre tilbake noen av bygningene for å bevare kulturhistorien i bygda. 
Bolighuset det søkes tilskudd til ligger på et tun med to gamle driftsbygninger som er bygd i 
samme periode og et nyere bolighus. Huset ligger svært åpent til og er godt synlig fra E6.

I følge strategi for forvaltning av spesielle miljøtiltak i Nord-Troms region 2010-2013, kan 
prosjektet innvilges med inntil 70 % av godkjent kostnadsoverslag. I følge ”Forskrift om tilskudd 
til spesielle miljøtiltak i jordbruket” bør det ikke gis tilskudd til maskiner eller annet løst teknisk 
utstyr. Pga dette blir ikke innkjøp av stige og stilasmaterialer på kroner 10 000,- godkjent i 
kostnadsoverslaget.

Vedtak:
Nordreisa kommune innvilger kroner 42 000,- i engangstilskudd til Chris Jørgen Dybvad til 
restaurering av tak på et gjenreisningshus som er det opprinnelige våningshuset på 
eiendommen.

Tiltak Godkjent 
kostnadsoverslag

Tilskuddssats Engangstilskudd

Div. materialer 25 000,- 70 % 17 500,-
Div. eget arbeid 30 000,- 70 % 21 000,-
Traktorarbeid 5 000,- 70 % 3 500,-

Sum 60 000,- 70 % 42 000,-

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

Vilkår:
 Miljøplan trinn 2 må foreligge ved søknaden innen 1.1.2011.
 Dersom arbeidet avsluttes uten at det er fullført, må kommunen få beskjed.

Utbetaling:
Fylkesmannen utbetaler tilskudd etter skriftlig anmodning fra søker til kommunen.
Engangstilskudd utbetales når tiltaket er gjennomført. For engangstilskudd over kr 10 000,- kan
det foretas delutbetaling etter hvert som tiltaket blir gjennomført. Minst 25 % av tilskuddet
holdes tilbake til arbeidet er fullført, ferdiggodkjenning foreligger og evt. sluttrapport godkjent 
av Fylkesmannen, eller den Fylkesmannen gir fullmakt.

Det skal føres regnskap med en oversikt over alle utgiftene, egen arbeidsinnsats, ekstern
finansiering og dugnadstimer. Regnskap med regnskapssammendrag og alle bilag leveres
kommunen ved anmodning om sluttutbetaling.

Ved istandsetting/vedlikehold av bygninger etter § 5, utsteder Fylkesmannen eller den
Fylkesmannen gir fullmakt til, ferdigattest. 
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Kontroll:
Kommunen, Fylkesmannen, Statens landbruksforvaltning eller Riksrevisjonen kan iverksette
kontroll av tiltaket. Tilskuddsmottaker plikter å gi alle nødvendige opplysninger som kreves i
denne forbindelse.

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

Arbeidsfrist:
Tiltaket skal være gjennomført innen 31.12.2013. Dersom det er ønskelig med lenger arbeidsfrist
må kommunen få skriftlig beskjed om det senest en måned før fristen er ute.

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

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

Med hilsen

Julie Heidenberg
jordbrukssjef
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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

Algeir Røyland
Røyland
9151  STORSLETT

Delegert vedtak
Delegert utvalg drift - nr. 100/10

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2010/1999-8 26688/2010 1942/66/1 22.07.2010

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

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

Viser til søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket, datert 14.4.2010. Det søkes om 
tiskudd til oppgradering av fjøsbygningen som rommer Røyland gårdsmuseum.

Saksopplysninger: 

Lovhjemmel:
Nordreisa kommune har behandlet søknaden i henhold til:
 ”Forskrift om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket” gitt av

landbruksdepartementet 04.02.04.
 Kommentarer til ovennevnte forskrift gitt av Statens landbruksforvaltning 18.02.05.
 Strategier for SMIL- og NMSK midler for Nord-Troms regionen 2010-2013, vedtatt av 

driftsutvalget i Nordreisa kommune 20.4.2010.

Bakgrunn:
Målet med denne søknaden er å få oppgradert fjøset som rommer Røyland gårdsmuseum. Fjøset 
er bygd i 1949. Vinduer skal skiftes, takrenner skal monteres ved inngangspartiet, og en del 
bordkledning på fasaden må byttes ut pga manglende takrenne.

Vurderinger:
”Forskrift om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket” § 5 omfatter ”Tilskudd til 
kulturlandskapstiltak og forurensningstiltak”. Det kan bl.a. innvilges tilskudd til kulturhistoriske 
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verdifulle bygninger som ikke er fredet, men som likevel bør bevares etter antikvariske metoder 
og prinsipper.

Det er mange eldre driftsbygninger som forfaller i region. Det er da viktig å bevare noen av 
bygningene for å bevare kulturhistorien i bygda. I tillegg er det viktig å føre historien videre 
gjennom et gårdsmuseum.

I følge strategier for forvalting av spesielle miljøtiltak i jordbruket i Nord-Troms region 2010-
2013, kan prosjektet innvilges med inntil 70 % av godkjent kostnadsoverslag.

Vedtak:
Nordreisa kommune innvilger kroner 51 219,- i engangstilskudd til Algeir Røyland til 
oppgradering av driftsbygning som rommer Røyland gårdsmuseum.

Tiltak Godkjent 
kostnadsoverslag

Tilskuddssats Engangstilskudd

Innkjøp av div. materialer 56 370,- 70 39 459,-
Eget arbeid 16 800 70 11 760,-

Sum 73 170 70 51 219

Vilkår og råd:
Tilskuddsmottaker er selv ansvarlig for å innhente samtykke etter de lover og regler som tiltaket 
faller in under.

Vilkår:
 Bygningen skal så langt det lar seg gjøre opprettholde den opprinnelige stilen.
 Dersom arbeidet avsluttes uten at det er fullført, må kommunen få beskjed.

Utbetaling:
Fylkesmannen utbetaler tilskudd etter skriftlig anmodning fra søker til kommunen. 
Engangstilskuddet utbetales når tiltaket er gjennomført. For engangstilskudd over kr 10 000,- kan 
det foretas delutbetaling etter hvert som tiltaket blir gjennomført. Minst 25 % av tilskuddet 
holdes tilbake til arbeidet er fullført, ferdiggodkjenning foreligger og evt. Sluttrapport godkjent 
av fylkesmannen, eller den fylkesmannen gir fullmakt.

Det skal føres regnskap med en oversikt over alle utgiftene, egen arbeidsinnsats, ekstrn 
finansiering  og dudnadstimer. Regnskap med regnskapssammendrag og alle billag leveres 
kommunen ved anmodning om sluttutbetaling.

Ved istandsetting/vedlikehold av bygninger etter § 5, utsteder fylkesmannen eller den 
fylkesmannen gir fullmakt til, ferdigattest.

Kontroll:
Kommunen, fylkesmannen, statens landbruksforvaltning eller riksrevisjonen kan iverksette 
kontroll av tiltaket. Tilskuddsmottaker plikter å gi alle nødvendige opplysninger som kreves i 
denne forbindelse.
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Tilbakebetaling:
Tilskudd kan kreves tilbakebetalt, helt eller delvis, dersom det oppstår forhold som er i strid med 
forutsetningene for innvilgning av tilskuddet.

Arbeidsfrist:
Tiltaket skal være gjennomført innen 31.12.2013. Dersom det er ønskelig med lenger arbeidsfrist 
må kommunen få skriftlig beskjed om det senest en måned før fristen er ute.

  

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

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

Med hilsen

Julie Heidenberg
jordbrukssjef
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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
60/10 Nordreisa driftsutvalg 31.08.2010

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

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

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 
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 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. 

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
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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.

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.
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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 
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:
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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. 

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.
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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: 2009/9761 -10

Arkiv: 1942/13/2

Saksbehandler:  Julie Heidenberg

Dato:                 19.07.2010

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
61/10 Nordreisa driftsutvalg 31.08.2010

Klagebehandling - Deling av eiendom 1942/13/2

Henvisning til lovverk:
Jordloven §§ 9 og 12
Plan og Bygningsloven §§ 19.2, 27-1, 27-2, 27-4 og 28-1

Vedlegg
1 Situasjonskart

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. 

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 13.11.2009.

Søker: Sven Harald Henriksen og Ann Lund, Mælen 9, 9151 Storslett.
Erverver: Henrik Henriksen, Mælen 9, 9151 Storslett.
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Søknaden ble behandlet i møte i driftsutvalget 29.6.2010 hvor det ble godkjent fradeling av om 
lag 1,5 daa til boligformål på eiendom 13/2. Fylkesmannen i Troms har påklaget dette vedtaket.

Klage – dispensasjon fra kommuneplanens arealdel ved søknad om deling av gnr.13 bnr.2 
i Nordreisa kommune
Fylkesmannen i troms påklager Nordreisa kommune sin avgjørelse.

Fylkesmannen i Troms viser til kommunens brev av 6.7.2010 hvor det går fram at det er gitt
dispensasjon fra kommuneplanens arealdel

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 139,5
dekar fulldyrka mark, 1 dekar beitemark, 60 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.

Parsellen som søkes fradelt ligger i et skogholt ikke så langt fra våningshuset 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 uttalte i brev av 26.4.2010 at en ut fra landbruksmessige hensyn ikke
tilrå at det i dette tilfellet dispenseres fra kommuneplanens arealdel. Vi anbefalte i samme
brev at Nordreisa kommune avslår søknaden.

Kommunens behandling av søknaden:
Driftsutvalget i Nordreisa kommune behandlet saken på sitt møt den 29.6.2010. Søknaden ble
innvilget i medhold av jordloven og plan- og bygningsloven. I kommunens begrunnelse het
det:
Begrunnelsen 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 det kan være at han i framtiden vil
drive bruket. Gården er ikke i drift i dag, men jorda leies ut.

Vedtaket var enstemmig. Administrasjonen innstilte på å avslå søknaden.
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Fylkesmannens merknader:
Fylkesmannen i Troms er enig med Nordreisa kommune i at det må legges til rette for økt
bosetning i kommunen. Vi må imidlertid holde fast ved at fradeling av boligtomt med
adkomst via tunet på eiendommen, og inntil større sammenhengende innmarksarealer ikke er
veien å gå.

Rene boliginteresser må kanaliseres til områder hvor kommunen har lagt til rette for dette.
Kommunen har avsatt slike områder i nærheten av Storslett. Skal det fradeles boligtomter fra
eiendommen må dette skje på områder hvor ulempene for framtidig landbruksdrift blir
minimale.

Fylkesmannens avgjørelse:
Fylkesmannen i Troms påklager med dette Nordreisa kommunes avgjørelse om å dispensere
fra kommuneplanens arealdel ved søknad om fradeling av boligtomt.

Vurdering
Fylkesmannen i Troms begrunner sin klage med at en må holde fast ved at fradeling av 
boligtomt med adkomst via tun på eiendommen og inntil større sammenhengende 
innmarksarealer ikke er veien å gå. 

Eiendommen er per i dag ikke i drift. Alt av jordbruksareal leies bort til et 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 ligge nært inntil jordbruksareal i drift.

Erverver av omsøkt tomt er sønn til søker. Per i dag foreligger det ingen konkrete planer om at 
erverver ønsker å overta eiendommen og starte opp driften igjen.
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 bli fritt omsettelig, og kan medføre restriksjoner for landbruket med at blant annet 
adkomsten går langs en gårdvei forbi tunet på eiendommen og nærheten til dyrka mark.

Etter nytt regulert boligfelt på Rovdas er det ikke lenger mangel på sentrumsnære boligtomter.

Saksprotokoll i Nordreisa driftsutvalg - 29.06.2010

Behandling:
Morten Fredriksen fratråtte møtet som inhabil. Forslag fra driftsutvalget.

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 det kan være at han i framtiden vil drive bruket. Gården er ikke i drift i 
dag, men jorda leies ut.

Forslag fra driftsutvalget enstemmig vedtatt
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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 det kan være at han i framtiden vil drive bruket. Gården er ikke i drift i 
dag, men jorda leies ut.

Saksprotokoll i Nordreisa driftsutvalg - 15.6.2010

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 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.

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
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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.

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
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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:
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.
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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.
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: 2010/898 -11

Arkiv: 1942/4/1

Saksbehandler:  Julie Heidenberg

Dato:                 20.07.2010

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
62/10 Nordreisa driftsutvalg 31.08.2010

Klagebehandling - Deling av eiendom 1942/4/1

Henvisning til lovverk:
Jordloven §§ 9 og 12
Plan- og bygningsloven §§ 26-1, 27-1, 27-2, 27-4 og 28-1
(Det er fra 1.juli ny plan- og bygningslov. Derfor er paragrafene endret fra tidligere behandling, 
men innholdet er det samme)

Vedlegg
1 Kart 1:5000
2 Kart 1:2000
3 Kommentar vedrørende klagen fra fylkesmannen i Troms, angående deling av eiendom gnr 

4 bnr 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. 
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Saksopplysninger
Det søkes om fradeling av en tomt til boligformål på om lag 3 daa fra eiendom 4/1 i Nordreisa
kommune. Søknaden er mottatt 16.2.2010.

Søker: Oddmund Henriksen, Nordkjos, 9151 Storslett
Erverver: Kenneth Arild, Nilseskogen 1, 9152 Sørkjosen.

Søknaden har vært til behandling hos driftsutvalget i møte 15.6.2010 hvor driftsutvalget 
godkjente fradeling av om lag 3 daa til boligformål. Fylkesmannen i Troms har påklaget dette
vedtaket i brev datert 5.7.2010.

Klage – dispensasjon fra kommuneplanens arealdel ved søknad om deling av eiendom 
gnr.4 bnr.1 i Nordreisa kommune.

Fylkesmannen i Troms påklager Nordreisa kommunes avgjørelse om å dispensere fra 
kommuneplanens arealdel.

Fylkesmannen i Troms viser til kommunens brev av 21.6.2010, hvor det går fram at det er gitt
dispensasjon fra kommuneplanens arealdel ved søknad om fradeling av boligtomt på 3 dekar i
strandsonen.

Tiltaket er søkt gjennomført i Nordkjos, om lag 4,5 km fra Storslett. Parsellen ligger på en
odde som for en stor del består av innmark.

Tiltaket er i strid med plan og bygningsloven, hvor det i § 1-8. - Forbud mot tiltak mv. langs
sjø og vassdrag — heter:
I 100-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):
• Naturen skal forvaltes slik at arter som finnes naturlig sikres i levedyktige bestander, og slik
at variasjonen av naturtyper og landskap opprettholdes og gjør det mulig å sikre det
biologiske mangfoldet fortsatte utviklingsmuligheter.
• I truede naturtyper skal inngrep unngås, og i hensynskrevende naturtyper skal viktige
økologiske funksjoner opprettholdes.
• 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-meters-sonen.

Naturmangfoldsloven:
Tiltaket må også vurderes opp mot naturmangfoldsloven som tok til å gjelde fra 1.7.2009.
Bakgrunnen er at tiltaket søkes gjennomført inntil naturtypen bløtbunnområde i strandsonen,
en naturtype som i naturbasen for biologisk mangfold er betegnet som svært viktig. I dette
tilfellet er det en fjæretype som blant annet er svært viktig som rasteplass for fugl på grunn av
den høye forekomsten av organismer som lever nedgravd i sedimentet.

I naturmangfoldslovens § 1 heter det at 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,
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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 og
med 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 § 8 om kunnskapsgrunnlaget en bygger på ved avgjørelse om inngrep heter det:
Offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal så langt det er rimelig bygge på
vitenskapelige kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologisk
tilstand, samt effekten av påvirkninger. Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig
forhold til sakens karakter og risiko for skade på naturmangfoldet.
Det vises også til naturmangfoldslovens § 9 til 12 om føre-var-prinsippet, om
økosystemtilnærming og samlet belastning, om kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av
tiltakshaver og om miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder.

Dyrka mark:
Det vises også til at arealet som søkes fradelt i sin helhet består av dyrka mark. Landbruks- og
matministeren har uttalt at det er et mål å halvere avgangen dyrka mark. Tiltaket vil være i
strid med dette målet.

Fylkesmannens opprinnelige vurdering av søknaden:
Vi uttalte i brev av 23.4.2010 at tiltaket er planlagt inntil en naturtype som er svært viktig for
det økologiske mangfoldet i området, og at det sannsynligvis vil kunne bidra til å forringe
områdets verdi. Det vil være i strid med forbudet mot bygging i strandsonen. I tillegg vil det
føre til nedbygging av dyrka mark. Vi gikk i mot søknaden om dispensasjon fra
kommuneplanens arealdel.

Kommunens behandling:
Driftsutvalget i Nordreisa kommune behandlet saken på sitt møte den 15.6.2010. Søknaden
ble innvilget i medhold av jordloven og plan- og bygningsloven. Det ble gitt følgende
begrunne1se for avgjørelsen:

Ved avgjørelsen er det lagt vekt på at omsøkte areal blir ca 70 meter fra odden ved
strandsonen og ikke berører det biologiske mangfoldet i fjæra. Fradelingen vil ha lite
å si for resursgrunnlaget 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 forstyrrende i kulturlandskapet. Eiendommen som søkes delt er ikke
brukbar til noe annet. Bløtbunnsområdet er det i hele indre fjord mellom Sørkjosen og
Nordkjosen, et stort område for fugl.

Avgjørelsen i driftsutvalget ble gjort med 4 mot 2 stemmer Mindretallet på 2 stemte for å
avslå søknaden.

Fylkesmannens behandling
Det ble gjennomført befaring på eiendommen den 1. juli 2010. Til stede var Oddmund
Henriksen, Johnny Henriksen, jordbrukssjefen i Nordreisa kommune Julie Heidenberg og
Bjørn Einan fra Fylkesmannen i Troms.

Parsellen søkes fradelt på en odde som for en stor del består av innmark. Den nyttes i dag til
hestebeite, ved befaring var her tre hester på beite.
Tiltaket vil være i strid med forbudet mot bygging i strandsonen. For at allmennheten skal
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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 boligeier og allmennheten vil oppleve en bolig så nært
stranden som en privatisering. Etablering av boligen vil bidra til å ekskludere allmennheten, i
dette tilfellet for en stor del fastboende i området.

Hele fjæra er en naturtype som i naturbasen for biologisk mangfold er betegnet som svært
viktig. Naturmangfoldsloven pålegger stor forsiktighet ved tiltak i områder som dette.

På motsatt side av vegen er det fradelt boligtomter. Det vil være mulig å fradele flere
boligtomter i området over vegen. Det finnes altså alternative områder på eiendommen hvor
fradeling ikke har konsekvenser for naturmangfoldet, kulturlandskapet, forbudet mot bygging
i strandsonen og mot nedbygging av dyrka jord.

Fylkesmannens avgjørelse
Fylkesmannen i Troms påklager med dette Nordreisa kommunes avgjørelse om å dispensere
fra kommuneplanens arealdel ved søknad om deling av eiendommen.

Vurdering
Fylkesmannen i Troms begrunner sin avgjørelse med at en oppføring av bolig på omsøkt parsell vil 
føre til privatisering av strandsonen. I tillegg er dette i et område med en naturtype som i naturbasen
for biologisk mangfold er betegnet som svært viktig.

Omsøkt tomten vil føre til privatisering av strandsonen, og fradelig av parsellen vil gjøre 
strandsonen mindre tilgjengelig. For at allmennheten skal kunne oppholde seg og ferdes i 
strandsonen er det et generelt forbud mot bygging og deling i denne sonen. Det er flere muligheter 
for tomter på øversiden av veien i Nordkjosen.

Det er i hovedsak positivt med boligtomter og tilflytting til distriktet. Men omsøkt parsell består 
av fulldyrka jord, og ligger inntil bløtbunnsområde i strandsonen. Landbruks- og matministeren 
har uttalt at det er et mål å halvere avgangen av dyrka mark. En fradeling av omsøkt areal vil 
være i strid med dette målet. Bløtbunnsområde er en naturtype som i naturbasen for biologisk
mangfold er betegnet som svært viktig. Det er flere boligtomter som er etablert i slike områder i
kommunen, men regelverket er innskjerpet for å ta vare på de områdene og artsmangfoldet som
er igjen.

Erverver har kommet med en uttalelse til klagen fra fylkesmannen i Troms (se vedlegg). Her blir 
det påpekt at innmarka er til hinder for allmennheten. Traktorveien som går over innmarka gjør 
at de som ønsker det kan ferdes ned til stranden. Traktorveien er begynt å gro igjen, men under 
befaringen med fylkesmannen og grunneier informerte grunneier om at han ønsket å få ordnet 
opp veien og nedkjørselen til veien.

Omsøkt tomt ligger om lag 70 meter fra strandspissen, men bare 10 meter fra nærmeste 
strandsone. Om tomten blir redusert noe vil den trolig komme for nært strandsonen til å slippe 
unna lovverket.
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Saksprotokoll i Nordreisa driftsutvalg - 15.06.2010

Behandling:
Ragnhild Hammari fremmet følgende forslag:

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 ha 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.
Rådmannens innstilling
Nordreisa kommune godkjenner ikke fradeling av om lag 3 daa dyrkbar jord til boligformål fra
eiendom 4/1 i Nordreisa kommune.
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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 omsøkt areal består av fulldyrka jord og ligger inntil
bløtbunnsområde i strandsonen, som blant annet er svært viktig som rasteplass for fugl.
Vurderingen er gjort jfr. Naturmangfoldloven §§ 8-12. I tillegg vil et bolighus på denne
parsellen bli et forstyrrende element i kulturlandskapet, og fradelingen vil føre til privatisering 
av strandsonen.

Saksopplysninger
Det søkes om fradeling av en tomt til boligformål på om lag 3 daa fra eiendom 4/1 i Nordreisa
kommune. Søknaden er mottatt 16.2.2010.

Søker: Oddmund Henriksen, Nordkjos, 9151 Storslett
Erverver: Kenneth Arild, Nilseskogen 1, 9152 Sørkjosen.

Eiendommen ligger på Nordkjos, om lag 4,5 km fra Storslett sentrum og 1,7 km fra E6. 
Parsellen som søkes fradelt av fulldyrka jord.

I følge gårdskart fra Skog og landskap har eiendom 4/1 et totalareal på 1806,4 daa. Av dette er
8,5 daa fulldyrka jord, 3,9 daa overflatedyrka jord, 2,4 daa skog på høy bonitet, 94 daa skog på
middels bonitet, 1,3 daa skog på lav bonitet, 1267,7 daa uproduktiv skog, og 428,6 daa annet
areal.

Søker ønsker å kjøpe tomt på Nordkjos for å bosette seg der med familien.

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 planog
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.”

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

Side 92



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 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, Troms fylkeskommune,
reindriftsforvaltningen og sametinget. Det har ikke kommet noen uttalelse fra
reindriftsforvaltningen, 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 til saken.
Siden reindriftsforvaltningen ikke har uttalt seg innen høringsfristen antas det at de ikke har 
noen merknader til saken.

I tillegg til høringsuttalelse har erverver kommet med en uttalelse til høringsbrevet og til
fylkesmannens uttalelse.

Fylkesmannen i Troms, datert 23.4.2010
Fylkesmannen i troms tilrår at søknaden avslås.

Vi viser til kommunens brev av 16.4.2010, hvor det går fram at det er søkt om fradeling av
boligtomt på 3 dekar i strandsonen.

Tiltaket er søkt gjennomført i Nordkjos, om lag 4,5 km fra Storslett. Parsellen ligger på en
vakker odde som for en stor del består av dyrka mark.

Tiltaket er i strid med plan og bygningsloven, hvor det i § 1- 8. - Forbud mot tiltak mv. langs
sjø og vassdrag — heter:
I 100-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 miljøffistand" (2006-
2007):
• Naturen skal forvaltes slik at arter som finnes naturlig sikres i levedyktige bestander, og slik
at variasjonen av naturtyper og landskap opprettholdes og gjør det mulig å sikre det
biologiske mangfoldet fortsatte utviklingsmuligheter.
• I truede naturtyper skal inngrep unngås, og i hensynskrevende naturtyper skal viktige
økologiske funksjoner opprettholdes.
• 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-meters-sonen.

Naturmangfoldsloven:
Tiltaket må også vurderes opp mot naturmangfoldsloven som tok til å gjelde fra 1.7.2009.
Bakgrunnen er at tiltaket søkes gjennomført inntil naturtypen bløtbunnområde i strandsonen,
en naturtype som i naturbasen for biologisk mangfold er betegnet som svært viktig. I dette
tilfellet er det en fjæretype som blant annet er svært viktig som rasteplass for fugl på grunn av
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den høye forekomsten av organismer som lever nedgravd i sedimentet.

I naturmangfoldslovens § 1 heter det at 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 og
med 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 § 8 om kunnskapsgrunnlaget en bygger på ved avgjørelse om inngrep heter det:
Offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal så langt det er rimelig bygge på
vitenskapelige kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologisk
tilstand, samt effekten av påvirkninger. Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig
forhold til sakens karakter og risiko for skade på naturmangfoldet.

Det vises også til naturmangfoldslovens § 9 til 12 om føre-var-prinsippet, om
økosystemtilnærming og samlet belastning, om kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av
tiltakshaver og om miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder.

Dyrka mark:
Det vises også til at arealet som søkes fradelt i sin helhet består av dyrka mark. Landbruks- og
matministeren har uttalt at det er et mål å halvere avgangen dyrka mark. Tiltaket vil være i
strid med dette målet.

Vurdering av søknaden:
Tiltaket er planlagt inntil en naturtype som er svært viktig for det økologiske mangfoldet i
området, og vil sannsynligvis kunne bidra til å forringe områdets verdi. Det vil være i strid
med forbudet mot bygging i strandsonen. I tillegg vil det føre til nedbygging av dyrka mark.
Vi går i mot søknaden (varsler klage) om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel ved
søknad om deling av eiendommen. Vi ber om å få tilsendt vedtak i saken så snart dette
foreligger.

Erverver Kenneth Arild, mottatt 21.5.2010
Tomten som ønskes fradelt ligger på et jorde som ikke har vært dyrket eller høstet de senere år.
Siden jorda ikke blir dyrket lengre vil det ikke ta mange år før den har grodd igjen av busker og
”forsvinner”

En stor del av øverste del av tomten har i forbindelse med legging av vannrør blitt gravd opp og
består nå av grus.
Der traktorveien en gang lå er det nå blitt fylt ut og bygd pumpehus. Resten av den er så vidt
synlig i terrenget nedenfor pumpehuset.
I forbindelse med gravingen er det ikke registrert flere funn på tomta.

Veien innover Nordkjos ligger for det meste tett opp mot strandkanten slik at noen av
bolighusene på oversiden av veien blir liggende nærmere strandkanten enn denne tomten. 
Nesten alle bolighusene i Nordkjos er enkeltstående, så en bolig på denne tomten vil således 
ikke skille seg vesentlig ut fra resten.
Viser også til at tomten ligger så langt ut i Nordkjos at utsikten rett fram er mot sjøen med
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Kvænes til venstre, slik at landskapsbildet vil ikke være synlig urolig i større grad.

Kjøper vil sette opp gjerde rundt sin tomt og opparbeide hage, slik at det markeres tydelig hvor
skillet mellom tomten og resten går. Noe som vil bidra til at det ikke føles som hele området er
kjøpers private odde.

Viser også til at det er lite press i strandsonen i Nordreisa kommune.
Selv om kjøper får denne tomten vil det være god tilkomst til og langs strandkanten ved odden,
der den fineste delen for å oppholde seg er nede ved spissen og da ca 70 m fra tomtegrensen.

Kommentar til fylkesmannens innstilling til søknaden:
Ut i fra vår oppfatning, vil denne tomten ligge såpass langt bort fra bløtbunnområdet at det
biologiske mangfoldet i fjæra ikke bør bli berørt av et bolighus på tomta. Viser til at store deler
av området mellom Nordkjos og Sørkjosen består av slik bløtbunn og vi har vanskelig for å se 
for oss at en bolig på denne tomten vil føre til noen påvirkning på det området.

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 består av fulldyrka jord. Det har ikke vært dyr på eiendommen på
over 25 år. Søker har opplyst per telefon at han høster jorda, og at det ikke har vært interesse for
å leie jorda da det ikke er mange daa å høste. Størrelsen på eiendommen tilsier at det ikke er
mulig å drive en økonomisk forsvarlig drift på den. Landbruks- og matministeren har uttalt at 
det er et mål å halvere avgangen dyrka mark. En fradeling av omsøkt areal vil være i strid med 
dette målet. Arealene har vært høstet og fôret solgt, noe som tyder på at det uansett er behov for 
fôret. I 2008 og 2009 ble det lagt nye vann og avløpsrør utover Nordkjosen. Disse rørene går 
under den omsøkte tomten. Dette medførte at noe areal ble gravd opp og ikke kunne dyrkes i 
denne perioden. Arealet vil fremdeles ha status fulldyrka, og det vil fremdeles være driveplikt på 
dette arealet jf. Jordloven § 8.

En eventuell fradeling av parsellen vil føre til bygging av bolighus. Det er lite bolighus på
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nedsiden av kommunal vei innover Nordkjos. Tomten som søkes fradelt er veldig åpen og et 
nytt enkeltstående bolighus kan gi et ”urolig” landskapsbilde. De fleste husene i Nordkjosen er
plassert med en del skog/busker rundt som skjermer tomten noe. Like inntil omsøkt parsell er 
det i følge økonomisk kartverk en traktorvei ned til sjøen. Jordbrukssjefen befarte området 
31.05. Avkjørselen til traktorveien er blitt fylt ut og det er bygd et pumpehus der, og 
traktorveien er nesten grodd helt igjen.

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 vil ved en 
eventuell fradeling få avkjørsel til kommunal vei.

I følge § 66 kan heller ikke en tomt fradeles før avløpsvann er sikret i samsvar med
forurensningsloven. Det er planlagt å koble seg på offentlig vannverk og offentlig 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. 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.
Det er et nasjonalt mål at strandsonen skal bevares som natur- og friluftsområde tilgjengelig for
alle. Det er et ønske fra regjeringen at forvalting strandsonen skal bli strengere og mer 
langsiktig. En eventuell fradeling av omsøkt parsell vil privatisere området slik at det trolig vil 
hemme bruken av strandsonen. Tilgjengeligheten til strandsonen vil i tillegg bli dårligere siden 
det allerede er bygd et pumpehus rett ved siden av omsøkt parsell. Og oppføring av gjerde vil 
virke mer privatiserende selv om det blir klare grenser for hvor eiendomsgrensen går.

Vurdering i forhold til naturmangfoldloven:
I naturmangfoldslovens § 1 heter det at 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 flg. § 7 skal prinsippene i §§ 8 til 12 legges til grunn som retningslinjer ved utøving av 
offentlig myndighet, herunder når et forvaltningsorgan tildeler tilskudd, og ved forvaltning av 
fast eiendom.

I flg. § 8 om kunnskapsgrunnlaget en bygger på ved avgjørelse om inngrep heter det:
Offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal så langt det er rimelig bygge på
vitenskapelige kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologisk
tilstand, samt effekten av påvirkninger. Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig
forhold til sakens karakter og risiko for skade på naturmangfoldet.
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Tiltaket søkes gjennomført inntil naturtypen bløtbunnområde i strandsonen, en naturtype som i
naturbasen for biologisk mangfold er betegnet som svært viktig. Bløtbunnsområder utgjør 
viktige beiteområder for fugl og fisk. Bløtbunns arter er i hovedsak stasjonære og påvirkes av 
faktorer direkte på de stedene de befinner seg. Bentiske samfunn kan dermed brukes som et 
miljøarkiv for status og endringer i det marine miljø. Det er i dette tilfellet snakk om en 
fjæretype som blant annet er svært viktig som rasteplass for fugl på grunn av den høye 
forekomsten av organismer som lever nedgravd i sedimentet.

Vurdering
For å samtykke til deling må enten samfunnsmessige interesser av stor vekt tale for det, eller at
deling er forsvarlig ut fra hensynet til den avkastning eiendommen kan gi. Det er i hovedsak
positivt med boligtomter og tilflytting til distriktet. Men omsøkt parsell består av fulldyrka jord,
og ligger i tillegg inntil bløtbunnsområde i strandsonen. Landbruks- og matministeren har uttalt
at det er et mål å halvere avgangen av dyrka mark. En fradeling av omsøkt areal vil være i strid
med dette målet.

Et bolighus på denne parsellen vil trolig bli et forstyrrende element i kulturlandskapet. Tomten
vil også føre til privatisering av strandsonen. Det er allerede bygd et pumpehus like ved omsøkt
areal, og fradelig av parsellen vil gjøre strandsonen mindre tilgjengelig. Omsøkt areal ligger
inntil bløtbunnsområde i strandsonen. Dette er en naturtype som i naturbasen for biologisk
mangfold er betegnet som svært viktig. Det er flere boligtomter som er etablert i slike områder i
kommunen, men regelverket er innskjerpet for å ta vare på de områdene og artsmangfoldet som
er igjen.
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Nordreisa kommune Arkivsaknr: 2010/1245 -13

Arkiv: V83

Saksbehandler:  Elisabeth Torstad

Dato:                 11.08.2010

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
63/10 Nordreisa driftsutvalg 31.08.2010

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

Henvisning til lovverk:

Forskrift om planlegging og godkjenning av veier for landbruksformål.

Vedlegg:
Kart over traseen 

Vedlegg

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.
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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 ---

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.
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Søknaden ble behandlet i driftsutvalget 29.06.2010 hvor det ble gitt tillatelse til bygging av 
traktorveg på 4800 m i vegklasse 7 på eiendommene 65/4, 65/38, 65/42, 65/55 og 65/32. 
Reindriftsforvaltningen i Vest Finnmark har påklaget dette vedtaket.

Påklagelse fra Reindriftsforvaltningen i Vest Finnmark, datert 06.08.2010 

Reindriftsforvaltningen i Vest Finnmark har mottatt vedtak i sak 2010/1245 i Nordreisa 
driftsutvalg den 29.06.2010.

Reindriftsforvaltningen KLAGER på vedtaket fattet i sak 2010/1245 i Nordreisa driftsutvalg.

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."

Områdestyret kan ikke se at områdestyrets uttalelse er tatt til tilstrekkelig etterretning i 
behandlingen av saken, og kan ikke se at det er tatt tilstrekkelig hensyn til reindriftsnæringen i 
vurderingen av denne saken.

Vi anser det ikke som tilstrekkelig å vise til at "Vi har forståelse for at en ikke ønsker for mye
forstyrrelser, men vi mener at dette kan tilpasses." Byggingen av en slik vei er et inngrep i 
reinbeitedistriktets arealer samt at det høyst sannsynlig på sikt vil medføre økt ferdsel i området. De 
negative effekter vil for reindriftsnæringen langt overstige de positive effekter som det vises til i 
innstillingen fra kommunen.

Områdestyret viser for øvrig til høringsuttalelsen.

Denne klagen er inngitt i medhold av Områdestyrets delegasjonsvedtak i sak 62/09.

Uttalelse fra grunneier og vegformann Nils Roald Nilsen, datert 11.8.2010

Etter muntlig samtale med grunneier av eiendom 65/4, 65/38 og 65/42 den 11.8.2010, påpeker 
grunneier at det følger konsesjonsvilkår for eiendommene. Uttak av skog på egen eiendom er ett 
viktig bidrag for en økonomisk bærekraftig gårdsdrift. Uten en traktorveg får ikke grunneier 
forvaltet skogressursene i tråd med konsesjonsvilkårene, hvilket medfører til ett økonomisk tap 
for gårdsdriften og hogstmoden skog står og råtner på rot.
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Grunneier sendte pr. e-post, datert 11.08.2010 ett utdrag av dalens historie og bruken av 
naturressursene gjennom tid.

Durmålskardalen – bruk av dalen opp gjennom tiden.

Jeg vil med dette redegjøre for hvordan naturresursene har vært utnyttet her opp gjennom tiden. 

Dalen ligger geografisk midt i Straumfjorden – østsiden og strekker seg i rett østlig retning. Det 
har ikke vært bosetting her noen gang, bebyggelsen er langs fjorden, dalen har vært nyttet til å 
høste av det som naturen har gitt. 
De naturgitte resursene som i størst grad har vært utnyttet er skogshogst til brensel, 
utmarksslott, bærplukking og beite for dyr til grunneierne. 
I noen tilfeller har grunneierne leid ut areal til andre bønder i fjorden for å slå gresset på 
slåtteteigene, dette var da til gårdbrukere som ikke hadde nok innmark og som hadde behov for 
mer for til dyrene sine samtidig som eierne ikke hadde dette behovet i noen perioder.

Det ble bygget vei fra gårdene og opp dalen på begge sider av elva. 

På sørsiden ble denne veien bygget helt opp på snaufjellet inn mot Svartgryta.
På nordsiden går veien til fjellfoten av Villomfjellet. Denne veien passerer bl. annen en ur, pga 
store kostnader på dette partiet ble eier (Elveslett) tildelt tilskudd fra staten for å bygge veien 
over ura.
  
Foret ble lagt staker i dalen for så å bli fraktet ned med hest og vogn senere på høsten. I senere 
tid er traktor benyttet. Det foret som ikke lot seg transportere ned til bygda på bar mark ble tatt 
ned på kjelke etter at snøen var kommet. Slik har det også vært med vedtransport.

Sørsiden av dalen er i sin helhet eid av Durmålskaret Søndre 65/4, mens nordsiden av dalen er 
fordelt på eiendommene Durmålskaret Nordre og Elveslett. Alle eiendommer strekker seg til 
vannskille mot Oksfjord.

Utslåtter på Sørsiden:
Av områder som ble utnyttet var SLETTA denne ligger ca 500 m ovenfor Jacobbakken som 
ligger nede ved E-6, TVERRBAKKEN ligger ytterligere 1 km lenger opp. 
På disse plassene hadde eierne av Durmålskaret Søndre utslåtter. 
SLØKEFJELLET ligger lenger opp i dalen og er en fjellside og et platå som strekker seg inn 
mot Svartgryta. Her ble det også skåret en del torv. Dette området ble til tider leid ut til andre i 
bygda, bl. annet til Marvikfolket.

Det er også planet en del gran og furu i dalens nedre del. Bendsel ble tatt ut i hele dalen av 
eierne, både til eget bruk og for salg.

Utslåtter på Nordsiden:
LARSSTAKEN som ligger like ovenfor husene på Rognlund. 
BERGET, PERSTAKEN og LIEN som ligger ovenfor husene i Durmålskaret Nordre og innover 
dalen.
Alle disse områder er eid av Durmålskaret Nordre og ble høstet av dem selv og noe ble leid 
bort. 
SJEKA, VOLLEN og VILLOMFJELLET (området mot elva som kommer ned fra Durmålskaret) 
er eid av Elveslett og ble høstet av dem selv og noe ble leid bort. 
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Brendsel ble tatt ut i hele dalen av eierne, både til eget bruk og for salg.
Også på nordsiden er det plantet en del gran og furu i dalens nedre del. Eier av Durmålskaret 
Nordre hadde også sagbruk på eiendommen.

Som man ser så er naturen i Durmålskardalen utnyttet opp gjennom tidene til å brødfø folk og 
fe. Eierne har utnyttet naturen på en fornuftig måte og tatt vare på den.

Uten at man høster det som naturen gir så forringer man denne og balansen mellom en ”frisk” 
natur som blir høstet og tatt vare på ”forskyves” og kommer i ubalanse. 
Høsting av naturresurser i form av blant annet skogshogst gir også styrket økonomi for eierne 
og de blir i større grad i stand til å ta vare på eiendommene sine. 

Vurdering:

Da søker overtok eiendom 65/4 og 65/38 i 2003 ble han lovpålagt av Statens 
landbruksforvaltning til å drive skogen på eiendommene.

I brev fra Statens landbruksforvaltning, datert 17.06.2003,ref. 02/4778 SAF GHØ/LWA, er det i 
medhold av konsesjonsloven av 31.5.1974 gitt Nils Roald Nilsen konsesjon på erverv av gnr. 65 
bnr. 4 og 38 i Nordreisa kommune. Det er ett vilkår at hjemmelshaver sørger for en 
landbruksmessig forsvarlig drift av eiendommen.

Eiendommen har 500 daa produktiv skog, hvorav ca 2000 m3 er hogstmoden skog og bør 
avvirkes i nærmest fremtid. Vegens dekningsområde vil dessuten primært berøre denne 
eiendommen med de største skogressursene.

Reindriftsforvaltningen begrunner sin klage med at det ikke er tatt tilstrekkelig hensyn til 
områdestyrets tidligere uttalelse eller reindriftsnæringen når vedtaket ble gjort. 
Reindriftsforvaltningen mener at bygging av en traktorveg er ett inngrep i reinbeitedistriktets 
arealer samt at det høyst sannsynelig på sikt vil medføre økt ferdsel i området.

Begrunnelsen for vedtaket driftsutvalget gjorde i møte 29.06.2010 var følgende:

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

Det ble videre satt følgende vilkår for vegbyggingen:

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. Veien stenges med låsbar bom og det bør ikke være motorisert trafikk på veien mellom 15. 
mai og 25. juni.

I sin klage har ikke Reindriftsforvaltningen kommentert driftsutvalgets uttalelse på punkt 3 i 
vilkår for bygging av vegen.
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En låsbar bom vil forhindre uønsket motorisert ferdsel i utmarka. Grunneier og kommunen vil 
være de eneste innehaverne av nøkkel til bommen og det vil dermed bli en kontrollert bruk av 
traktorvegen.

Dersom skogeier driver vinterhogst i det aktuelle området og kjører virket bort etter 25. juni vil 
ikke dette komme i konflikt med eventuelle rein som beiter i området på vår og høstparten.

Reindriftsforvaltningen ønsker en langsiktig plan over skogsveg - utbygging i kommunen. I 
”Kommunedelplan for energi og klima i Nord – Troms, 2010 – 2014” er det skrevet i punkt 6. 
Lokale miljøhensyn, følgende: Bioenergi, I kraft av Kystskogmeldinga og oppfordring fra 
Fylkesmannen i Troms vil det bli utarbeidet en plan for skogsveger. Det vil bli laget 
kommunevise planer for dette på grunn av lokale forskjeller.

Plan for skogsveger i Nordreisa kommune er påbegynt og vil bli ferdigstilt når stillingen som 
skogbrukssjef i distrikt 6 er besatt høsten 2010.

Saksprotokoll i Nordreisa driftsutvalg – 29.6.2010

Behandling:
Forslag fra Geir Sagelv H:
Forslag til nytt punkt 3 under vilkår og ny begrunnelse.

Nytt punkt 3 under vilkår:
Veien stenges med låsbar bom og det bør ikke være motorisert trafikk på veien mellom 15.mai
og 25.juni.

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.

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. Veien stenges med låsbar bom og det bør ikke være motorisert trafikk på veien mellom

15.mai og 25.juni.
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Begrunnelse:

Utkjøring av trevirke om våren er lite egnet og gjør det vanskelig, fordi man ofte må forholde
seg til en våt, bløt og uframkommelig veg. Derimot er sensommer og høsten mer egnet for slike 
transporter uten at det går på bekostning av skogsbilvegen. Derfor må det nødvendigvis være 
naturlig å drive med skogsdrift fra slutten av juni til senhøstes. Dette vil jo også få betydning for
selve byggingen av veien, om dette bare skal kunne gjøres i juli, og halve september/oktober.
Det er jo heller ikke rein i området (les skogen)etter St.Hans. Etter det vi erfarer i samtale med
bygdefolket, går reindyr og beiter langs E6 og mellom husene til folk fram til midt i juni. Etter
St. Hans trekker den opp i høyden – langt over skoggrensen. Det å åpne terrenget vil gi bedre 
utnyttelse av beitene.

Rådmannens forslag med endringsforslag fra Geir Sagelv, enstemmig vedtatt.

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.

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).

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.

Side 110



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.

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:
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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.

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 
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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:

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: 2009/4932 -20

Arkiv: K46

Saksbehandler:  Dag Funderud

Dato:                 12.08.2010

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
64/10 Nordreisa driftsutvalg 31.08.2010

Klage på tildeling av elg fra Ytre Oksfjord, Molvik og Meiland

Henvisning til lovverk:
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

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.

Saksopplysninger
Tildeling av elg ble gjort i møte driftsutvalget 15.06.2010. Ytre Oksfjord, Molvik og Meiland 
elgvald har påklaget vedtaket i brev av 8.juli 2010.

Brev fra Ytre Oksfjord / Molvika og Meiland Elgval

Tildeling av elg i Nordreisa 2010
Viser til deres brev av dato 21.6.2010 med klagefrist på 3 uker.
Vårt elg val består av 4 jaktfelt fordelt på Ytre Oksfjord, Molvika og Meiland Øst og Vest.
Deres tildeling passer veldig dårlig da et av jakt feltene vil da få kun en kalv på tildelingen og
dette vil da komme veldig dårlig ut for dette jaktfeltet.
Det vi ønsker er å få tildelt et voksent dyr ekstra slik at alle kan få en lik tildeling.
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Vurdering
I vurderinga for tildelingen i år ble kvoten for tildeling i hele Oksfjordområdet redusert noe ut i 
fra signaler fra jegere om at bestanden var noe redusert. Kvoten ble fra 2009 til 2010 redusert fra 
8 dyr (3 kalver, 3 okser og 2 valgfrie) til 6 dyr ( 3 kalv, 2 okse og 1 valgfri) De har påklaget 
vedtaket og ønsker seg 4 voksne dyr for lettere å få fordelt dyrene internt på valdet. Normalt 
legges tildelingen på ca 50 % kalv og 50 % voksne, men det har i noen situasjoner tidligere blitt 
gjort unntak. Ut i fra elgstammen i Oksfjord mener jeg denne endringa ikke vil ha store negative 
konsekvenser. Det tilrås derfor at klagen tas til følge.

Saksprotokoll i Nordreisa driftsutvalg - 15.06.2010

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 Nordreisa kommune jaktåret 2010 blir da:
Ytre Oksfjord/Molvik/Meiland 6 dyr, 3 kalv, 2 okse og 1 valgfri.
Rotsundelv 8 dyr; 4 kalv, 2 okse og 2 valgfri
Spåkenes/Djupvik 6 dyr; 3 kalv, 2 okse 1 valgfrie.
Havnnes; 2 dyr, 1 kalv og 1 valgfri
Vest-Uløya 2 dyr, 1 kalv og 1 valgfri
Bakkeby/Langslett 5 dyr; 3 kalv og 2 okser
Ytre Bakkeby 2 dyr, 1 kalv og 1 okse
Hamneidet 3 dyr, 1 kalv og 2 okser
Tildeling for perioden 2009-2011 i hht bestandsplan
Storeste/Auko elgvald 30 dyr fordelt på 10 dyr hvert år i hht. bestandsplan
Oksfjord grunneierlag 70 dyr fordelt på 23 dyr hvert år i hht bestandsplan
Tildeling for perioden 2010-2012 i hht bestandsplan
Statskog SF elgvald i Reisadalen 40 dyr fordelt på 13-14 dyr hvert år i hht. bestandsplan

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

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 Nordreisa kommune jaktåret 2010 blir da:

Side 117



Ytre Oksfjord/Molvik/Meiland 6 dyr, 3 kalv, 2 okse og 1 valgfri.
Rotsundelv 8 dyr; 4 kalv, 2 okse og 2 valgfri
Spåkenes/Djupvik 6 dyr; 3 kalv, 2 okse 1 valgfrie.
Havnnes; 2 dyr, 1 kalv og 1 valgfri
Vest-Uløya 2 dyr, 1 kalv og 1 valgfri
Bakkeby/Langslett 5 dyr; 3 kalv og 2 okser
Ytre Bakkeby 2 dyr, 1 kalv og 1 okse
Hamneidet 3 dyr, 1 kalv og 2 okser
Tildeling for perioden 2009-2011 i hht bestandsplan
Storeste/Auko elgvald 30 dyr fordelt på 10 dyr hvert år i hht. bestandsplan
Oksfjord grunneierlag 70 dyr fordelt på 23 dyr hvert år i hht bestandsplan
Tildeling for perioden 2010-2012 i hht bestandsplan
Statskog SF elgvald i Reisadalen 40 dyr fordelt på 13-14 dyr hvert år i hht. bestandsplan

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

Saksopplysninger
Nordreisa kommune har et minsteareal på 5.000 da for områdene nord/vest for Reisafjellet,
Oksfjord og Straumfjord øst. I Reisadalen og Kildalen er minstearealet 15.000 da
Man har muligheter til å benytte seg av 50% regelen, dvs å fravike minsteareal med inntil 50 %
opp- eller nedover.

Endringer siden siste år:
Søknad fra Statskog SF om godkjenning av bestandsplan fra 2010-2012
Søknad fra Bakkeby/Langslett om godkjenning av eiendommen 71/15
Elgstammen i Nordreisa hadde en sterk negativ trend utover 1980 årene. Dette resulterte i at
elgen i en treårs periode ble fredet (fra 1988-1990).
Utover 90- tallet har elgstammen bygd seg opp igjen og hadde en topp i 2000. Etter det fikk
Reisadalen en nedgang som resulterte i to års fredning fra 2005-2006, mens bestanden i resten 
av kommunen var stabil/økende. I 2006 var tildelingen 59 og avskytingen 49, i 2007 ble det 
tildelt 71 og felt 61, i 2008 var fordelingen 73 og 62 felte dyr mens i 2009 ble det tildelt 89 og 
felt 77.
Kommunen gjennomførte våren 2004 en prosess og vedtok en ny forskrift for jakt av elg og nytt
minsteareal for elg i Nordreisa kommune. Minstearealet for ytterområdene ble her satt ned fra
10.000 daa til 5.000 daa.
Kommunen vedtok i 2005 en toårig fredning av elgstammen i Reisadalen og Kildalen.
Fylkesmannen i Troms fastsatte i 2009 forskrift om utvidet jakttid for elg for valdene Ytre
Bakkeby, Bakkeby/Langslett og Hamneidet til 22.november. Forskriften trådde i kraft
1.november 2009 og gjelder inntil 31. mars 2012.
Tettheten i elgstammen i kommunen er fortsatt ulik og vi mener derfor den må forvaltes ulikt.
Under følger en vurdering av de tre ulike områdene.

Sett elg
En samlet Sett elg statistikken for hele Nordreisa kommune gir liten informasjon fordi
elgbestanden i de forskjellige deler ev kommunen er veldig forskjellig. Jeg velger derfor å se på
de tre hovedområdene Vest for Reisafjellet, Reisadalen og Kildalen og Oksfjord hver for seg.

Vurdering:
I MD/DN sine mål for hjorteviltforvaltningen ønsker de all forvaltning skal være bestandsplan
basert innen 2006. I Nordreisa har vi nå tre vald som forvaltes gjennom bestandsplan. Det utgjør
80 % av jaktarealet i kommunen. I forvaltningsplan for elg oppfordres de andre valdene om å
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arbeide for bestandsplaner.
I den nye forskriften om forvaltning av hjortevilt og bever § 14 er det gitt nye retningslinjer for
utforming av bestandsplaner. Den åpner i bla for å gi en totalkvote for hele planperioden og
samtidig åpning for at det tåles variasjon i avskytingen på antall dyr hvert år, men totalt skal det
ikke skytes mer enn kvoten som er tildelt for planperioden.

Oksfjord
Oksfjord grunneierlag fikk vedtatt en treårs plan i 2009. Den hadde en øvre grense på uttak på 
23 dyr pr år. Med bakgrunn i sett elg kan det synes mye, så styret i valdet oppfordres til å se an 
stammen, og vurdere om hele den tildelte kvoten bør tas ut.
For Ytre Oksfjord/Molvik/Meiland har vi fulgt Oksfjord grunneierlag sin tildeling. De
signaliserer lite dyr i fjor og forslag til tildeling er derfor redusert noe.

Vest for Reisafjellet. 
Minstearealet er 5.000 da og 50% regelen er også her nyttet maksimalt de siste åra. Det er litt 
forskjeller i området, men flere av valdene meldte om lite kalv i fjor. Det har skjedd litt endring 
i forhold til tidligere. Signalene fra elgjegerne er at stammen har flatet ut på Spåkenes og Uløya, 
mens den har gått noe opp i Rotsundelv. Bakketellingen i år viser stabile tall for dette området. 

Reisadalen. 
Her var det en forsiktig oppstart i 2007 og 2008, mens uttaket økte noe i 2009. Signalene fra 
elgjegerne og søknaden om bestandsplan for Statskog sitt vald, viser at det ønskes et redusert 
uttak for å øke bestanden.
Ellers mener vi bestandsplanen gir et godt bilde av elgbestanden i Reisadalen og at 
målsettingene for uttak av dyr samsvarer godt med de målsettinger som Forvaltningsplanen 
legger opp til. Forslaget om strengere regler for jakt på annet jaktfelt når de er ferdig, mener vi 
er et godt verktøy for å styre dette. Det har også vært et sterkt ønske fra lokale elgjegere i flere 
år.
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Nordreisa kommune Arkivsaknr: 2010/4068 -1

Arkiv: 151

Saksbehandler:  Roy Jørgensen

Dato:                 19.08.2010

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
65/10 Nordreisa driftsutvalg 31.08.2010

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.

Saksopplysninger
Nordreisa kommunestyre gjorde i møte 24.06.2010 sak 17/2010 følgende vedtak:

Oversendelsesforslag til driftsutvalget
Anleggsavdelingen samt bygg og eiendom pålegges å reduserer øvrig aktiviteter for å ta inn 
igjen det overskredne.

Vurdering
Kommunestyrets vedtak gir ingen definering av hva som menes med ”øvrige aktiviteter”.
Avdelingsleder for teknisk avdeling finner det derfor riktig å gjennomgå hele aktivitetsnivået til 
avdelingen.  

Anleggsavdelingen (underavdeling av teknisk avdeling) omfatter budsjettkapittel 1.5 og gjelder
15100-  Drift av vannverket
15200-   Drift av avløpsnett og renseanlegg
15500-   Feiing
15600-   Brannvern
15610-  Oljevern
15700- Drift maskinpark
15800- Havn
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15810- Parker og torg
15830-  Kommunale veier
15839-  Skredsikring
15600- Veglys
15861-  Omsetning konsesjonskraft

Anleggsavdelingen (underavdeling av teknisk avdeling) omfatter budsjettkapittel 1.6 og gjelder
16000 - Administrasjon
16017 - Renhold
16100 - Byggesaksbehandling
16200 - Drift av rådhuset
16300 - Drift av skoler  (omfatter også postene for de enkelte skoler)
16400 - Drift av barnehager (omfatter også postene for de enkelte barnehager)
16500 - Drift av Sonjatun helsesenter
16510 - Drift av Omsorgssenteret
16520 - Drift av Bo- og kultur
16600 - Drift av kommunale boliger
16710 - Drift av Idrettshallen
16720 - Drift av Samfunnshuset / svømmehallen
16800 - Drift av Solvoll ungdomsklubb
16805 – Drift av familiesenter
16820 – Drift av venterom Rotsund fergeleie
16830 -  Drift av ”Meieriet” 

Kap. 1.5 Anleggsavdelingen

Drift av vannverket, avløp og rensing, samt feiing finansieres gjennom avgiftssystemet og vil 
ikke påvirkes - eller tilføre øvrige budsjettposter midler ved evt. endringer. 

Kap 15600 – brannvern er en lovpålagt oppgave som kommunene må utføre selv, eller delta i 
gjennom interkommunalt samarbeid eller i et IKS.  Pr. dato er dette kommunalt tiltak og må 
rette seg etter lovpålagte oppgaver og funksjoner. Både bemanning, kompetanse, aktivitet er 
regulert gjennom forskrifte.  Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap DSB etterser 
jevnlig kommunene gjennom tilsyn.  Reduksjon av dagens driftsnivå vil øke risikoen for person-
og materielle skader noe som frarådes.

Kap 15610 – oljevern er lovpålagt deltakelse i interkommunalt utvalg for akuttforurensning 
IUA og kostnadene er kommunens andel i dette arbeidet.

Kap 15700 – Drift av maskinpark er kostnader som påløper som konsekvens av at kommune har 
egen maskinpark.  Maskinparken benyttes til vedlikehold av kommunens veger.

Kap 15800 – Drift av havn skal prinsippielt være selvfinansiert gjennom gebyrordningen. 
Imidlertid er godsmengden over kaia så lav at dersom selvkostprinsippet skal legges til grunn, så 
går drift av havna med betydelig underskudd.
Fra og med 2011 kommer drift av Oksfjord fiskerihavn som en ny utgiftspost.  
Vedlikeholdsbudsjettet for havn er for 2010 er kun på kroner 11.000.  Det er derfor ikke mulig å 
redusere dette vedlikeholdet.

Kap. 15810 – Drift av parker og torg et ett av tiltakene som skal bidra med å vise Nordreisa 
kommunes ansikt for besøkende, men også skape trivsel for innbyggerne.  Her belastes 
kostnadene med drift av ”Trekanten”, Elveparken og andre grøntområder som eies av 
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kommunen.  Vedlikeholdsbudsjettet er på kr 11.000 foruten lønnskostnadene til en person som 
har ansvar for parker, idrettsanlegg ( om sommeren)  og skiløyper (om vinteren). De to 
sistnevnte tiltakene er avtalefestet med Nordreisa IL og Nordreisa Videregående skole.

Kap 15830 – Drift av kommunale veger har er et totalbudsjett på 5.357.185.  Legger vi til 
kostnadene med drift av maskinpark kr 707.189 innebærer dette fordelt på ca 123 km veg, 
ca kr 50.000 pr km pr år. Kapitalkostnadene er ikke medregnet. Dette er noe av det laveste i 

Troms Fylke. Til sammenligning ligger Skjervøys kostnader på ca 152.000 og Lenvik 118.000, 
Sørreisa på 137.000, Kåfjord, Lyngen og Kvænangen på 67.000 noe som er tilsvarende 
Nordreisa når kapitalkostnader er inkludert.
Av totale driftskostnader utgjør kontrakter med brøyteentreprenører i overkant av 3,2 mill. til i 
hovedsak brøyting av distriktsvegene.
Konklusjonen er at det neppe er noe særlig å redusere på driftskostnadene uten at det får 
konsekvenser for vegenes tilstand.  Det kan nevnes at både Skjervøy og Lenvik har satt ut 
vegvedlikeholdet til private entreprenører.
Dårlig vegvedlikehold medfører av vi risikerer økonomiske krav mot kommunen for skader på 
biler som påstås skyldes dårlig vedlikehold.  Dette er en tendens som er økende.

Kap 15839 Skredsikring Oksfjord er kostnader med deltakelse i et interkommunalt 
snøskredprosjekt med overvåkning av skredutsatte områder. Budsjettet er på ca. 20.000.

Kap. 15860 – Veglys utgjør budsjettmessig en kostnad på ca. 1,2 mill. Herav elektrisk energi på
ca 1,0 mill., resten går til vedlikehold.  Til tross for utskifting av gamle PVC-holdige armaturer, 
er det ca 1100 armaturer som er montert etter 1980. Mange av disse har utlevd sin brukstid og 
må skiftes etter hvert som de blir defekte.  Det samme gjelder fotoceller og øvrig styringer.
Svært mange lysmaster er i dårlig forfatning og må skiftes eller rettes opp.
Hvis man mørklegger Nordreisa fra august til april så kan det spares vel en million kroner her.

Kap 15861 – Omsetning konsesjonskraft er kostnader basert på avtale med Ishavskraft om 
forvaltning av kommunens konsesjonskraft.

Kap. 1.6 Bygg- og eiendomsavdelingen

Kap. 16000  - Administrasjon omfatter alle lønnskostnader knyttet til drift av avdelingen, 
herunder lønnskostnader til 2 ingeniørstillinger og enhetsleder, samt en sekretær. I tillegg 
dekkes alle administrative kostnader for både kap. 1.5 og 1.6 her.  Budsjettet er skrap til bunnen.

Kap. 16015 – Renhold dekker alle kostnader vedrørende renholdet i alle kommunale bygg.  
Renhold har inntil 31.12.2009 vært egen resultatenhet, men er nå lagt inn under teknisk 
avdeling. 
Totalbudsjettet er på ca 7,7 mill. kroner.  For 2009 ble det en budsjettoverkridelse på ca 70.000.
Betydelig sykefravær med tilsvarende vikarbruk utgjør en risiko for overskridelser i 2010. 
Imidlertid gjøres det stor innsats av alle renholdere for å unngå vikarbruk.
Renhold må utføres der bygninger er i bruk.  Selv om det benyttes til nøkterne og realistiske 
renholdsplaner, så unngår vi ikke renholdskostnadene.  Renholdsyrket er tøft og tungt yrke. 
Økning av areal for den enkelte renholder kan innebære økt sykefravær som konsekvens med 
belastningssykdommer. I dag utgjør kommunal bygningsmasse ca 35.000 m2.  Renholdet utgjør 
ca  kr 220 pr m2 pr år.  En forespørsel om tilbud fra renholdsfirma, gjeldende en skole, resulterte 
i tilbud så lå ca 25 % høyere enn kostnadene ved egen drift.
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Kap. 16100 – Byggesaksbehandling er lovpålagt oppgave er skal finansieres gjennom 
gebyrordninger. Regnskapstallene pr dato viser et lite overskudd. Resultat for 
byggesaksbehandling en er avhengig av byggeaktivitet og at gebyrnivået er tilpasset dette.

Kap. 16200 Drift av rådhuset ser regnskapsmessig pr. dato ut til å balansere med budsjett.

Kap. 16300 Drift av skoler /( herunder de enkelte skolene på 16310, 16320, 16325, 16330, 
16335 og 16345) har et totalt driftbudsjett på ca 4,5 mill. kroner. Av dette utgjør midlene til 
vedlikehold Kr 140.000 som skal ivareta bygningsmassen på ca 11.000 m2.
Vaktmestertjenesten utgjør 5,5 stillinger og utgjør ca 1,8 mill. av budsjettet. Resten av budsjettet 
er bundet opp i faste og variable kostnader som strøm, kommunale gebyr, renovasjon, faste 
lovpålagte tilsyn/ettersyn på tekniske anlegg, snøbrøyting og forsikring.
Innsparing med konkurranseutsetting av vaktmestertjenestene vil om i hele tatt mulig være 
marginale beløp.  Sannsynligvis vil kostnadene være høyere.  Vedlikeholdet utgjør ca 13,- pr 
m2. pr år, noe som bare utgjør 10 % av hva som anbefales fra departementshold.
Innsparing her vil være umulig.  Eksempelvis utgjør skifte av glassrute i et skolevindu 10-
15.000 kroner.  Ruteknusing er ikke noe uvanlig i Nordreisa.  Skadeverk er heller ikke uvanlig. 
Her har kommunen egenandel på 25.000 som dessverre må belastes vedlikeholdsposten.
Reduksjon av drifta vil rasere kommunale bygninger.

Kap. 16400 – Drift av barnehager ( herunder hver enkelt barnehage ) har et totalbudsjett på
Kr 783.385 herav en 50 % stilling som vaktmester, 60.000 til vedlikehold på til sammen 5 

barnehager og til sammen ca 1600 m2. Resten av budsjettet skal dekke kostndene med strøm, 
kommunale gebyr, renovasjon, faste lovpålagte tilsyn/ettersyn på tekniske anlegg, snøbrøyting 
og forsikring. 

Kap. 16500- Drift av Helsesenter Sonjatun er en av de  største driftspostene innen kommunale 
bygg.  Her er vanskelig å redusere driftskostnadene uten av det medfører problemer både for 
egen drift og for leietakere. Stor del av bygget leies ut til eksterne brukere, som for eksempel 
tannklinikk og fysioterapi, fylkeskommunale spesialhelsetjenester mv.
Vedlikeholdsbudsjettet for Sonjatun er på 141.000 kroner som skal fordeles på ca 6700 m2.
Totalt driftsbudsjett er på ca 3,7 mill.  Det er tilsatt 2,5 stilling vaktmester som også ivaretar 
vaktmestertjenesten for Omsorgssenteret og Bo-og kultur. Resten av budsjettet er bundet opp i 
faste kostnader.

Kap. 16510 – Omsorgssenteret har et budsjett på ca 488.000.  Her inngår 50% stilling som 
vaktmester, vedlikeholdsbudsjett på 10.000 og faste kostnader.

Kap. 16520 – Bo- og kultur har et budsjett på 315.000.  Her er vedlikeholdsbudsjettet på
kr ca 22.000.  Resten går til faste utgifter.

Kap. 16520 – Kommunale boliger har et driftsbudsjett på 70.000 og skal dekke kostnadene for 6  
kommunale boliger, herunder 3 presteboliger. Vedlikeholdsbudsjettet er på 40.000 og er et
minimumsbudsjett, dvs. ca 6.000 kr pr. år pr bolig.

Kap. 16710 – Idrettshallen har et totalt driftsbudsjett på ca 630.000.  Til hallen er det knyttet en 
50 % stilling som vaktmester. Vedlikeholdsbudsjettet er på 15.000. Resten av kostnader er faste 
kostnader som neppe reduseres uten at hallen stenges for all drift. Driftsinntektene er på ca  
220.000.
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Kap.16720 – Samfunnshuset / svømmehallen har et totalt driftsbudsjett på kr 1.570.000. 
Driftsinntektene er ca 300.000.  Lønnskostmadene til 2,4 stilling som vaktmester og badevakter 
utgjør ca. 920.000.  Vedlikeholdsbudsjettet er på 55.000.  Resten av budsjettet går til faste 
kostnader som strøm, forsikring, kommunale avgifter mv.

Kap. 16800 – Solvoll ungdomsklubb har et vedlikeholdsbudsjett på 30.000 foruten faste 
kostnader som kommunal gebyr, forsikring, strøm osv.

Kap. 16805 – Nordreisa familiesenter har et vedlikeholdsbudsjett på 11.000. Resten av 
budsjettet på 115.000 går til de faste kostnadene.

Kap. 16820 – Venterom Rotsund fergeleie har et vedlikeholdsbudsjett på 7.000. Resten av 
budsjettet på 16.400 går til de faste kostnadene.

Kap. 16830 – ”Meieriet” er base for anleggsseksjonen og brannstasjon og fra 1.10.2010 base for 
Sivilforsvarets FIG-gruppe Nordreisa. Totalt driftsbudsjett er 221.000.   Vedlikeholdsbudsjettet 
er på 15.000, mens resten går til faste kostnader. 

Konklusjon: Både innen anleggsavdelingen og bygg- og eiendomsavdelingen er det over flere år 
skåret ned på budsjettene. Budsjettnivået er nå slik at risiko for større akutte tiltak for å ”berge” 
både bygg og anlegg må påregnes.   
Avdelingsleder finner det fullstendig uforsvarlig å foreslå ytterligere nedskjæringer av budsjett.
Eneste måte å redusere budsjettet blir å stenge virksomheter som svømmehall/ samfunnshus, 
Idrettshallen og veglys.  På vegsida er muligheten til nedklassifisering av veger til private veger.
Privatisering av kommunal drift vil ikke bedre den økonomiske siden av drifta, tvert imot. 
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Nordreisa kommune Arkivsaknr: 2010/4069 -1

Arkiv: 610

Saksbehandler:  Ron Victor Olsen

Dato:                 19.08.2010

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
66/10 Nordreisa driftsutvalg 31.08.2010

Status og vedlikeholdsplan kommunale bygg 2011-2014

Henvisning til lovverk:
Arbeidsmiljøloven §3-1 (1)
Forskrift for badeanlegg, bassengbad og badstu m.v. §15 og 16 

Vedlegg
1 Vedlikeholdsplan kommunale bygg 2011-2014
2 høringsuttalelse
3 Ang. vedtak om tvangsmulkt
4 Vedtak om tvangsmulkt

Rådmannens innstilling

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

Saksopplysninger
Kommunens bygningsmasse består av 35.000m².

Vedlikeholdsbehovet beregnet for en 4 årsperiode 2011 – 2014 og viser klart et meget stort 
behov for vedlikehold eller oppgradering av kommunens bygninger. I tillegg vil det i perioden 
kunne oppstå skader eller hærverk på bygning, som ikke det har vært mulig å ta med i 
beregningene.

Vedlikeholdsbehovet på de forskjellige bygg varierer ut fra alder og bruk, men generelt er 
vedlikeholdsbudsjettet for lavt.

Arbeidstilsynet (sak 09/2841) har forlangt at Nordreisa Kommune utarbeider en 
vedlikeholdsplan. Nordreisa Kommune har gjentatte ganger søkt om fristforlengelse.

Side 125



Men endelig og siste frist for gjennomføring er 15.08.10 med varsel om tvangsmulkt dersom 
pålegg om vedlikeholdsplan ikke er lukket.

Dagens situasjon:

Vedlikehold av kommunale bygg kan kategoriseres avhengig av bygningstyper.
Tar vi for oss de ulike bygningene og ser hva vi bruker på rent vedlikehold framkommer 
følgende:

Bygninger pr. 2009 Kostnader
pr m2

Kostnader totalt Merknad

Skoler 20,40 285.500
Barnehager 25,70 60.000
Helse- og 
omsorgsbygninger

27,90 405.000

Boliger 30,50 40.000
Idrettshall 12,50 25.000
Svømmehall /samf.hus 36,60 80.000
Administrasjonsbygg 14,80 60.000
Andre 25,00 114.000

Gj.sn.25,00 
eks.mva

1.069.000
Inkl.mva     

Alle bygg

Vaktmestertjenenesten og snørydding/brøyting inngår ikke i disse kostnadene. 
Undersøkelser som Kommunalteknisk Forening, avd. Troms har gjort viser at våre 
nabokommuner bruker ca. 50 -60 kr/m2 til vedlikehold av bygninger. Dette er det dobbelte av 
hva vi bruker til vedlikehold på bygg i Nordreisa kommune.

Norsk Kommunalteknisk Forening v/ Forum for Offentlig Bygg og Eiendommer (FOBE) fikk i 
2005 oppdrag fra Kommunal- og regionaldepartementer om kartlegge kommunenes utgifter til 
vedlikehold av bygninger. Rapporten fra denne undersøkelsen er å finne på 
http://skoleanlegg.utdanningsdirektoratet.no/?id=966&subid=0

Rapporten konkluderer med at normtall for et verdibevarende, forsvarlig vedlikeholdsnivå vil 
normalt ligge i størrelsesorden 80 - 120 kr/m² bygg/år eks. mva. 
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Plan for utbedring / opprusting:
En økonomisk plan for utbedring/opprusting av kommunal bygningsmasse med evt. oppstart 
2011 ser slik ut.

Årlig vedlikeholdsbehov utover vedtatt budsjett:

Type bygg og anlegg: 2011 2012 2013 2014 Sum
Rådhuset 380 000 375 000 400 000 100 000 1 255 000
Sappen skole 0
Moan Skole 245 000 230 000 75 000 50 000 600 000
Sørkjosen skole 300 000 25 000 50 000 50 000 425 000
Storslett skole 30 000 30 000
Sørkjosen skole 450 000 50 000 75 000 75 000 650 000
Rotsundelv skole 400 000 165 000 50 000 50 000 665 000
Oksfjord skole 400 000 125 000 50 000 50 000 625 000
Storslett Barnehage 150 000 65 000 20 000 20 000 255 000
Sørkjosen barnehage 200 000 65 000 20 000 20 000 305 000
Sonjatun Barnehage 225 000 15 000 20 000 20 000 280 000
Høgegga Barnehage 75 000 15 000 20 000 20 000 130 000
Sonjatun Helsesenter 1 735 000 2 250 000 2 250 000 1 300 000 7 535 000
Sonjatun Omsorgssenter 350 000 50 000 50 000 50 000 500 000
Sonjatun Bo & Kultur 475 000 30 000 30 000 30 000 565 000
Familiesenteret 10 000 0 0 0 10 000
Sonjatunvn. 14 - Treningsbolig Afasi 160 000 80 000 15 000 15 000 270 000
Høgegga 68 - Prestebolig 10 000 20 000 15 000 15 000 60 000
Leonh. Isaksensvei 10/12 - Utleiebolig 25 000 130 000 30 000 10 000 195 000
Mellavn. 9 - Utleiebolig 20 000 18 000 0 0 38 000
Høgegga 30 - Prestebolig 30 000 150 000 10 000 0 190 000
Einevn. 3 150 000 150 000
Nordreisahallen 175 000 225 000 130 000 50 000 580 000
Samfunnshuset 1 670 280 813 520 644 090 100 000 3 227 890
Ungdommens hus 100 000 50 000 75 000 50 000 275 000
Venterom Rutsund fergeleie 0
Meieribygget 100 000 250 000 100 000 450 000
Ekspedisjonsbygg kai 100 000 50 000 150 000
Haltibygget 80 000 25 000 200 000 305 000

Sum 7 895 280 5 271 520 4 329 090 2 225 000 19 720 890

1 år 2011 Kr. 7.895.280,-
2 år 2012 Kr. 5.271.520,-
3 år 2013 Kr. 4.329.090,-
4 år 2014 Kr. 2.225.000,-

Dette viser at Nordreisa Kommune har ett betydelig etterslep på vedlikehold 
på en 4 års periode beløper dette seg til Kr. 19.720.890,- eks. mva.
Om en sammenligner med Norsk Kommunalteknisk Forenings rapport med Kr. 120 pr. m2 
burde Nordreisa Kommune brukt Kr. 4.200.000,- på vedlikehold på sine arealer årlig.
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Sonjatun helsesenter og Samfunnshuset har behov for betydelig renovering.
Vinduer, ytterkledning, ventilasjonsanlegg og mye av taktekkingen er fra Sonjatun’s byggeår og 
trenger utskifting / rehabilitering. Behov Sonjatun utgjør Kr. 8.135.000,- eks. mva.
Svømmehallen i samfunnshuset er ikke tilfredstillende i henhold til dagens krav/regelverk hva 
angår teknisk anlegg. Det er innhentet tilbud på utbedring. Sum svømmehall/Samfunnshus Kr. 
3.227.890,- eks. mva

I 2009 var leieinntekter for de kommunale bygg:

Budsjettert Regnskap
16200 Kommunehuset 20 000 511 414
16500 Sonjatun 600 000 1 497 108
16710 Idrettshallen 210 000 219 442
16720 Samfunnshuset 0 161 088
16830 Meieriet 82 000 175 020

Eks. mva Kr. 912 000 2 564 072

Budsjett for vedlikehold for 2009 utgjør Kr. 855.200,- eks. mva mens leieinntektene var 
betydelig høyere.  

Vurdering

Vedlikeholdet på kommunale bygg må prioriteres høyere.
Kommunen bygger en del nye bygg, men midler til vedlikehold blir lite prioritert. 
Utvendig maling av kommunal bygningsmasse utgjør litt i overkant av 5.000.000,- eks. mva. 
Forholdsvis nye bygg som Moan skole, Høgegga BH, Omsorgsenteret og Bo & Kultur er ikke 
malt siden de ble oppført. Vårt vedlikeholdsbudsjett fører til at nye bygg forfaller unødvendig 
fort, noe som går utover byggenes verdi og trivselen reduseres samtidig som hærverk eskalerer.

Mesteparten av midlene som er satt av til vedlikehold blir i realiteten benyttet til drift, dekning 
av strømutgifter, avfallssanering, kommunale avgifter og vedlikeholds og kontrollavtaler må 
taes av vedlikeholdsposten.   

I 2010 er det foretatt budsjettreguleringer fra vedlikeholdsposten for å dekke opp faste og 
lovpålagte utgifter (strøm, varme, kommunale avgifter, avfallshåndtering og 
service/kontrollavtaler), etter regulering gjenstår det Kr. 613.000,- på vedlikeholdsposten.
Fordelt på 35.000m² blir det Kr. 17,50 til vedlikehold pr. m² pr. år.
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Innledning

Vedlikeholdsplanen er utarbeidet på grunnlag av samtaler med vaktmestere, pålegg 
fra offentlige myndigheter, befaringer på samtlige bygg og uteanlegg i kommunen. 
Planen inneholder også opplysninger om tekniske installasjoner mv.

På sikt skal også alle utearealer i tilknytning til bygningseiendommer registreres og 
legges inn i planen. Det samme gjelder lekeapparater og andre installasjoner på 
leke- og uteområder. En del registrering av bygningsarealer og utearealer mv. 
mangler. Det forventes en mer komplett utgave ved neste rullering av 
vedlikeholdsplanen i 2011.

Samlet kommunal bygningsmasse har et bruttoareal på ca. 35 000 m2. 

Gjennomgangen viser at det er et stort behov for utbedring av de fleste bygninger i 
kommunen. Behovet varierer, men enkelte omsorgsbygg, barnehager og skolebygg 
har forfalt betydelig. 

Vedlikeholdsbehovet beregnet for perioden 2011 – 2014 og viser klart et meget stort 
behov for vedlikehold eller oppgradering av kommunens bygninger. I tillegg vil det i 
perioden kunne oppstå skader eller hærverk på bygning, som ikke det har vært 
mulig å ta med i beregningene.

Kommunens forsikringsordning tilsier en egenandel på kr. 25.000 pr. skade, hvilket i 
praksis betyr at en stor del av skader/hærverk må dekkes av vedlikeholdsbudsjettet. 
Det bør vurderes om ikke en høyere egenandel, vil kunne redusere 
forsikringspremien, og samtidig gi rom for avsetning til et forsikringsfond, som kan 
benyttes til uforutsette hendelser.

Det er foretatt en kostnadsberegning på nødvendige utbedringer/investeringer i 
planperioden. 
Formålet med planarbeidet er å få registrert tilstanden på kommunale bygninger, for
å synliggjøre vedlikeholdsbehovet i god tid før det oppstår skader og annen 
bygningsmessig forfall, som vil øke utbedringskostnadene betydelig på et senere 
tidspunkt. Eksempler i den senere tid viser at det er viktig å forebygge skader før 
omfanget blir for stort.

Vedlikeholdsplanen skal rulleres hvert år innen 1. april, slik at eventuelle endringer 
og tillegg kan innarbeides i økonomiplanen.

Nordreisa Kommune
Teknisk avdeling

Avd. Ing 
Ron Victor Olsen
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Arealoversikt

Nr. Tekn. nr. Bygning           Bruttoareal i m2

1 16200 Rådhuset 2030
2 16310 Sappen skole   650
3 16315 Snemyr Skole
4 16320 Moan skole 1453
5 16325 Storslett Skole 4400
6 16330 Sørkjosen skole 1800
7 16335 Rotsundelv skole 1900
8 16345 Oksfjord Skole 1044
9 16425 Storslett Barnehage   280
10 16430 Sørkjosen Barnehage   266
11 16450 Sonjatun Barnehage   640
12 16455 Høgegga Barnehage   333
13 16500 Sonjatun Helsesenter 6705
14 16510 Sonjatun Omsorgssenter 1484
15 16520 Sonjatun Bo og Kultur 2085
16 16540 Familiesenteret   459
17 16550 Sonjatunvn. - Treningsbolig Afasi   180
18 16607 Høgegga 68 – Prestebolig                                                   350
19 16611 L. Isaksensvei 10 og 12 – Utleiebolig   380
20 16633 Mellavn. 9 – Utleie   500
21 16634 Høgegga 30 – Prestebolig   300
22 16635 Einevn. 3 – Prestebolig   280
23 16710 Nordreisahallen 1585
24 16720 Samfunnshuset / Svømmehall 1734
25 16800 Ungdommens hus   256
26 16820 Venterom Rotsund fergeleie                        20
27 16830 Meieribygget 1700
28 15800 Ekspedisjon kai / Felleskjøpbygget   400
29 14200 Haltibygget 1500

Sum                    34714
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Økonomi og investeringer:

Godkjente investeringer i økonomiplan 2011 – 2014:
Type bygg og anlegg: 2011 2012 2013 2014 Kommentarer:

Sum 0 0 0 0 0

Økonomisk oversikt over gitte bevilgninger 
og behov i perioden 2011 – 2014.

Type bygg og anlegg: 2011 2012 2013 2014 Kommentarer:
Storslett skole, byggetrinn III 20 000 000 40 000 000 15 000 000
Guleng III 16 000 000 7 000 000 6 000 000
Barnehageutbygging 1 000 000 10 000 000 10 000 000
Omsorgsboliger pluss 300 000 2 000 000 20 000 000

Sum 37 300 000 59 000 000 51 000 000 0 147 300 000

Forslag til nye investering som ikke 
ligger inne i vedtatt økonomiplan
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Eksisterende vedlikeholdsbudsjett:
Stipulert

Type bygg og anlegg: 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Rådhuset 63 000 60 000 60 000 60 000 50 000 60 000 60 000 60 000 60 000
Sappen skole 41 667 41 667 41 667 38 333 23 333 47 915 47 915 47 915 47 915
Moan skole 41 667 41 667 41 667 38 333 23 333 47 915 47 915 47 915 47 915
Storslett skole 41 667 41 667 41 667 38 333 23 333 47 915 47 915 47 915 47 915
Sørkjosen skole 41 667 41 667 41 667 38 333 23 333 47 915 47 915 47 915 47 915
Rotsundelv skole 41 667 41 667 41 667 38 333 23 333 47 915 47 915 47 915 47 915
Oksfjord skole 41 667 41 667 41 667 38 333 23 333 47 915 47 915 47 915 47 915
Storslett Barnehage 15 000 15 000 15 000 15 000 20 000 15 000 15 000 15 000 15 000
Sørkjosen barnehage 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000
Sonjatun Barnehage 15 000 15 000 15 000 15 000 30 000 15 000 15 000 15 000 15 000
Høgegga Barnehage 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000
Leirbukt Barnehage 
(leier areal) 0 35 700
Oksfjord Barnehage 
(leier areal)
Sonjatun Helsesenter 400 000 350 000 300 000 300 000 141 400 300 000 300 000 300 000 300 000
Sonjatun Omsorgssenter 30 000 30 000 30 000 30 000 10 000 30 000 30 000 30 000 30 000
Sonjatun Bo & Kultur 30 000 30 000 30 000 30 000 0 30 000 30 000 30 000 30 000
Familiesenteret 0 0 0 0 0 0 0
Treningsbolig Afasi 0 0 0 0 0 0 0
Høgegga 68 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000
L. Isaksensvei 10 og 12 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000
Mellavn. 9 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000
Høgegga 30 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000
Einevn. 3 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000
Idrettshallen 25 000 25 000 25 000 25 000 15 000 25 000 25 000 25 000 25 000
Samfunnshuset 80 000 80 000 80 000 80 000 55 000 80 000 80 000 80 000 80 000
Ungdommens hus 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000
Voksenopplæringen 70 000 20 000 20 000 20 000 11 000
Kjelderen skole 4 000 4 000
Vente. Rotsundelv fergeleie 0 7 000 7 000 7 000 7 000
Meieribygget 46 000 46 000 46 000 46 000 15 000 46 000 46 000 46 000 46 000

Sum 1 098 000 995 000 941 000 951 000 623 100 995 490 995 490 995 490 995 490

I 2010 har teknisk avdeling redusert budsjettposter på vedlikehold for å dekke opp 
underskudd på faste kostnader.
Trenden fra 2006 frem til i dag er at midler til vedlikehold reduseres. 
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Årlig vedlikeholdsbehov utover vedtatt budsjett:

Type bygg og anlegg: 2011 2012 2013 2014 Sum
Rådhuset 380 000 375 000 400 000 100 000 1 255 000
Sappen skole 0
Moan Skole 245 000 230 000 75 000 50 000 600 000
Sørkjosen skole 300 000 25 000 50 000 50 000 425 000
Storslett skole 30 000 30 000
Sørkjosen skole 450 000 50 000 75 000 75 000 650 000
Rotsundelv skole 400 000 165 000 50 000 50 000 665 000
Oksfjord skole 400 000 125 000 50 000 50 000 625 000
Storslett Barnehage 150 000 65 000 20 000 20 000 255 000
Sørkjosen barnehage 200 000 65 000 20 000 20 000 305 000
Sonjatun Barnehage 225 000 15 000 20 000 20 000 280 000
Høgegga Barnehage 75 000 15 000 20 000 20 000 130 000
Sonjatun Helsesenter 1 735 000 2 250 000 2 250 000 1 300 000 7 535 000
Sonjatun Omsorgssenter 350 000 50 000 50 000 50 000 500 000
Sonjatun Bo & Kultur 475 000 30 000 30 000 30 000 565 000
Familiesenteret 10 000 0 0 0 10 000
Sonjatunvn. 14 - Treningsbolig Afasi 160 000 80 000 15 000 15 000 270 000
Høgegga 68 - Prestebolig 10 000 20 000 15 000 15 000 60 000
Leonh. Isaksensvei 10/12 - Utleiebolig 25 000 130 000 30 000 10 000 195 000
Mellavn. 9 - Utleiebolig 20 000 18 000 0 0 38 000
Høgegga 30 - Prestebolig 30 000 150 000 10 000 0 190 000
Einevn. 3 150 000 150 000
Nordreisahallen 175 000 225 000 130 000 50 000 580 000
Samfunnshuset 1 670 280 813 520 644 090 100 000 3 227 890
Ungdommens hus 100 000 50 000 75 000 50 000 275 000
Venterom Rutsund fergeleie 0
Meieribygget 100 000 250 000 100 000 450 000
Ekspedisjonsbygg kai 100 000 50 000 150 000
Haltibygget 80 000 25 000 200 000 305 000

Sum 7 895 280 5 271 520 4 329 090 2 225 000 19 720 890
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Dagens situasjon:
Vedlikehold av kommunale bygg kan kategoriseres avhengig av 
bygningstyper.
Tar vi for oss de ulike bygningene og ser hva vi bruker på rent 
vedlikehold framkommer følgende:

Bygninger pr. 2009 Kostnader
pr m2

Kostnader 
totalt

Merknad

Skoler 20,40 285.500
Barnehager 25,70 60.000
Helse- og 
omsorgsbygninger

27,90 405.000

Boliger 30,50 40.000
Idrettshall 12,50 25.000
Svømmehall 
/samf.hus

36,60 80.000

Administrasjonsbygg 14,80 60.000
Andre 25,00 114.000

Gj.sn.25,00 
eks.mva

1.069.000
Inkl.mva     

Alle bygg

Vaktmestertjenenesten og snørydding/brøyting inngår ikke i disse 
kostnadene. 
Undersøkelser som Kommunalteknisk Forening, avd. Troms har gjort 
viser at våre nabokommuner bruker ca. 50 -60 kr/m2 til vedlikehold av 
bygninger.   Dette er det dobbelte av hva vi bruker til vedlikehold på
bygg i Nordreisa kommune.

Norsk Kommunalteknisk Forening v/ Forum for Offentlig Bygg og 
Eiendommer (FOBE) fikk i 2005 oppdrag fra Kommunal- og 
regionaldepartementer om kartlegge kommunenes utgifter til vedlikehold 
av bygninger. Rapporten fra denne undersøkelsen er å finne på 
http://skoleanlegg.utdanningsdirektoratet.no/?id=966&subid=0

Rapporten konkluderer med at normtall for et verdibevarende, forsvarlig 
vedlikeholdsnivå vil normalt ligge i størrelsesorden 80 - 120 kr/m² 
bygg/år eks. mva.   
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Rådhuset
Adresse: 
Gårds og bruksnummer:
Tekn. nr:

Sentrum 17, 9151 Storslett
52/2
16200

Bruksareal samlet 
bygningsmasser: 2030m² Byggeår: 1949 Tilstand 

bygning: Middels

Areal utområde
Parkering /lekeplass:

  
2560 m²                             

Tiltak
Kostnader Kommentar

2011 2012 2013 2014
Investeringer: ………… Ombygging for utleie NAV

Ekstraordinær 
vedlikehold:
Nødbelysning 30.000 Må kompletteres
Brannvarslingsanlegg 50.000 Direktevarsling + dørmagneter
Maling utvendig 300.000 Betongvegger og vinduer
Brannceller 175.000 Utskift. dører, nye vegger.
Oppussing innv. Rom 100.000 100.000
Ventilasjonsanlegg 100.000 Prosjektering
Ny taktekking 300.000
Elektrisk 50.000 50.000
Sum 380.000 375.000 400.000 100.000 Totalsum kr. 1.255.000,-

Eksisterende 
vedlikeholdsbudsjett 60.000 60.000 60.000 60.000 Totalsum Kr. 240.000,-

Tilstandsvurdering
Ventilasjonsanlegg: Bygget har tre ventilasjonsanlegg.

Ett oppe i 3 etasje som betjener lønn og serviceavd.
En nede i kjeller som betjener teknisk, utvikling og kommunestyresal.
En ny montert i 2009 som betjener NAV.

Ventilasjon bør bygges om, lønn og service er bygd om og omminrredet uten at 
ventilasjon er etablert på alle kontorer. Rådmannsgangen har også bare avtrekk.
Må avsette midler til prosjektering og utførelse. Om de gamle aggregater kan 
benyttes er usikkert.  

Elektriskanlegg: Elektrisk anlegg er kontinuerlig vedlikeholdt og delvis ombygd siden byggets 
opprinnelse.
Lys i kjeller bør skiftes ut fra lyspærer til lysrør.

Brannalarmanlegg: Autronica brannvarslingsanlegg montert i 2006.
Det burde vært flere magnetholdere på dører for å forebygge bruk av kiler under 
dører.
Direktevarsling til 110 sentralen er ikke satt opp.

Nødlys / 
Røykvarsling:

Det mangler noen nødlys i enkelte korridorer, ca 5-10 stykker.

Innbruddsalarm: Eksisterer ikke.
SD Anlegg: Eksisterer ikke.
Varmeanlegg: Bygget er lagt opp med panelovner elektrisk samt varmegjenvinning på 

ventilasjonsanlegg.
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Andre:
Bygningsmasse: Hovedbygget er bygd i 1949, det er nåværende ordførerkontor, presteavd og 

rådmannsgang.
Påbygd i 1961, nåværende servicetorg og lønnsavd.
Påbygd i 1975 – 1979, resterende unntatt kantine (2 etg) den ble bygd i 1984. 

Bygget er ombygd i 2009 for utleie til NAV, nytt ventilasjons og el. lagt opp.
Deler av bygget har fått ny taktekking i 2009.

Skifting av taktekking over utviklingsavd.
Tak lekker stedvis og burde vært skiftet i nærmeste fremtid.

Bygget er ikke malt utv. siste 10 år, og trenger maling (Kr. 300.000,-)
Noen branncellevegger mangler, i hovedsak i kjeller. Noen dører må skiftes ut (Kr. 
100.000,-)
Nødlys og brannalarmanlegg må oppgraderes (flere nødlys og dørmagneter 15.000,-
+ 15.000,-)
Innvendig arealer bør rehabiliteres på flere områder. Elektro, gulvbelegg, maling og 
dører. (Kr. 200.000,-)

Pålegg offentlige 
myndigheter:

Brannvesenet
Mangler bygningsteknisk.

- Utbedring av brannceller, vegger, skifting av dører, montering av 
dørpumper. (Kr. 175.000,-)

- Montering av dørmagneter.(Kr. 40.000,-)
- Montere flere nødlys.(Kr. 30.000,-)

Mangler organisatorisk:
- Komplettering tegninger.
- Revidere HMS og kvalitetssystem samt brannvernperm.

Miljøfyrtårn: Sertifikasjonskravene om ingen åpne pålegg er ikke oppfylt. Se rubrikk overfor.
Bygget har ikke tilfredstillende ventilasjon og inneklima.

Annet: Parkeringsarealer kunne med fordel vært større.

Konklusjon: Eksisterende vedlikeholdsbudsjett vil ikke være tilstrekkelig til å foreta 
generelt vedlikehold i planperioden.
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Sappen skole
Adresse: 
Gårds og bruksnummer:
Tekn. nr:

Bruksareal samlet 
bygningsmasser: Byggeår: Tilstand 

bygning: 
Areal utområde
Parkering /lekeplass:

                              

Tiltak
Kostnader Kommentar

2011 2012 2013 2014
Investeringer:

Ekstraordinær 
vedlikehold:
Brannvarslingsanlegg
Maling utvendig
Oppussing innv. Rom 
Lekeapparater
Utskifting av masser 
utearealer.
Sum 245.000 230.000 75.000 50.000 Totalsum kr. 600.000

Eksisterende 
vedlikeholdsbudsjett 47.915 47.915 47.915 47.915 Totalsum Kr. 188.780

Tilstandsvurdering
Ventilasjonsanlegg:
Elektriskanlegg:
Brannalarmanlegg:
Nødlys / 
Røykvarsling:
Innbruddsalarm:
SD Anlegg:
Varmeanlegg:
Andre: 
Lekeapparater
Bygningsmasse:

Pålegg offentlige 
myndigheter:

Miljøfyrtårn:

Annet:

Konklusjon:
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Moan skole
Adresse: 
Gårds og bruksnummer:
Tekn. nr:

Lundeveien 20
14/138
16320

Bruksareal samlet 
bygningsmasser: 1653m² Byggeår: 1997 Tilstand 

bygning: God

Areal utområde
Parkering /lekeplass:

                     

Tiltak
Kostnader Kommentar

2011 2012 2013 2014
Investeringer:

Ekstraordinær 
vedlikehold:

Brannvarslingsanlegg 200.000
Oppgradering av 
brannvarslingsanlegg.

Maling utvendig 220.000 Må utføres snarest.
Oppussing innv. Rom 50.000 50.000 Bør utføres snarest.
Lekeapparater 25.000 25.000
Utskifting av masser 
utearealer. 30000
Sum 245.000 230.000 75.000 50.000 Totalsum kr. 600.000

Eksisterende 
vedlikeholdsbudsjett 47.915 47.915 47.915 47.915 Totalsum Kr. 188.780

Tilstandsvurdering
Ventilasjonsanlegg: Fungerer tilfredstillende, servicer utføres årlig.
Elektriskanlegg: Fungerer tilfredstillende, servicer utføres årlig.
Brannalarmanlegg: Detektorer bør skiftes, alarmsentral bør oppgraderes og skiftes.

Direktevarsling til 110 sentralen samt dørmagneter bør etableres.
Nødlys / 
Røykvarsling:

Nødbelysning er oppgradert i 2009

Innbruddsalarm: Eksisterer ikke
SD Anlegg: Eksisterer ikke.
Varmeanlegg: Balansert ventilasjon samt gulvvarme, panelovner på klasserom.
Andre: 
Lekeapparater

Det var kontroll av lekeapparater den 27.11.09
Sklie må bygges om, disser må vedlikeholdes, masser under lekeapparater må skiftes 
ut.

Bygningsmasse: Bygningen er generelt i god stand, godt vedlikeholdt.
Bygget er bygd i 1996-1997 og utvidet i 2001.
Gulvfliser i storgarderoben er skiftet i 2009.Noen ombygginger i kontorarealer er 
utført i 2010.

Yttervegger er ikke malt siden bygget er satt opp, og må males.
Innvendige arealer begynner å bli slitt etter over 10 års drift.
Lekeapparater må kontrolleres, vedlikeholdes og evt. skiftes ut.

Pålegg offentlige 
myndigheter:

Brannvesenet
Mangler bygningsteknisk.

- Mindre feil og mangler, vil bli utbedret innenfor budsjett.
Mangler organisatorisk:

- Komplettering tegninger.
Revidere HMS og kvalitetssystem samt brannvernperm.
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Miljøfyrtårn: Sertifikasjonskravene om ingen åpne pålegg er ikke oppfylt. Se rubrikk overfor.

Annet: Parkeringsarealer og lekearealer bør avgrenses klarere, strengere merking og 
tilrettelegging for biltrafikk. Stikkord brøyting av snø, bringing og henting av elever.

Sykkelvei ned langs Lundevn. går gjennom skolens lekearealer, er ikke heldig og er 
ett risikomoment.
Utearealer rundt bygg er flere steder lagt opp med plen, denne trøes ned og blir til 
søle. Kunne med fordel byttes ut med grus / pukk for å skape ett renere miljø inne 
og ute. Aller helst asfalt / oljegrus. (Gjelder to hovedinngangsparti)

Konklusjon: Eksisterende vedlikeholdsbudsjett vil ikke være tilstrekkelig til å foreta 
generelt vedlikehold i planperioden.
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Storslett Skole
Adresse: 
Gårds og bruksnummer:
Tekn. nr:

Lyngsmark 8
15/41
16325

Bruksareal samlet 
bygningsmasser: 4400 Byggeår: ………. Tilstand 

bygning: God

Areal utområde
Parkering /lekeplass:

                              

Tiltak
Kostnader Kommentar

2011 2012 2013 2014
Investeringer: 30000000 25000000 2000000 Byggetrinn III

Ekstraordinær 
vedlikehold:
Brannsikring 10.000 Varsling 110 sentral
VVS 20.000 Ombygging bioenergianlegg

Sum 30.000 Totalsum kr. 30.000

Eksisterende 
vedlikeholdsbudsjett 47.915 47.915 47.915 47.915 Totalsum Kr. 188.780

Tilstandsvurdering
Ventilasjonsanlegg: Eksisterer på hele skolen, unntatt ungdomsskole som står for bygging neste år.
Elektriskanlegg:
Brannalarmanlegg: Eksisterer på hele skolen, unntatt ungdomsskole som står for bygging neste år.

Direktekobling 110 sentral er ikke installert.
Nødlys / 
Røykvarsling:

Eksisterer på hele skolen, unntatt ungdomsskole som står for bygging neste år.

Innbruddsalarm: Er montert, koblet opp mot Nord-Troms Vaktservice.
Burde vært kamera evt. avtale om vaktrunder med tanke på hærverk.

SD Anlegg: Er montert.
Varmeanlegg: Bygget mottar bioenergi, to elkjeler på 300 og 75kw er back up.

Noe ombygging for bioenergi må utføres.
Andre: Lekeapparater
Bygningsmasse: Gammel del (gamle tannlegefløy) må totalrenoveres:

- Yttervegger og himling burde vært isolert.
- Ny innvendig kledning. 
- Må legges inn på alarm og sprinkling.
- Ny taktekking.

Pålegg offentlige 
myndigheter:

Brannvesenet
Mangler bygningsteknisk.

- Noen dører burde ha dørmagneter tilkoblet alarm.
Mangler organisatorisk:

- Komplettering tegninger.
      -     Revidere HMS og kvalitetssystem samt brannvernperm.

Miljøfyrtårn: Sertifikasjonskravene om ingen åpne pålegg er ikke oppfylt. Se rubrikk overfor.
Annet: Plan må revideres når bygget er ferdigstilt.

Konklusjon: Eksisterende vedlikeholdsbudsjett vil ikke være tilstrekkelig til å foreta 
generelt vedlikehold i planperioden.
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Sørkjosen Skole
Adresse: 
Gårds og bruksnummer:
Tekn. nr:

Idrettsveien 11
47/3/45
16330

Bruksareal samlet 
bygningsmasser: 1800m² Byggeår: 1949 Tilstand 

bygning: Under middels

Areal utområde
Parkering /lekeplass:

  
4770m²                             

Tiltak
Kostnader Kommentar

2011 2012 2013 2014
Investeringer:

Ekstraordinær 
vedlikehold:
Brannsikring 25.000 25.000 25.000 Klasserom / rømningsveier.
Maling utvendig 300.000
Oppussing innv. Rom 50.000 50.000
Lekeapparater 25.000
Ombygging for 
voksenopplæring 150.000,-

Sum 450.000 50.000 75.000 75.000 Totalsum kr. 650.000

Eksisterende 
vedlikeholdsbudsjett 47.915 47.915 47.915 47.915 Totalsum Kr. 188.780

Tilstandsvurdering
Ventilasjonsanlegg: Er kun på nye SFO del, samt kontorer.
Elektriskanlegg: Mange byggetrinn på skolen, vekslende alder.
Brannalarmanlegg: Er montert nytt brannvarslingsanlegg i 2010.

Direktevarsling til 110 sentral er etablert.
Nødlys / 
Røykvarsling:

Nødbelysning er oppgradert i 2010

Innbruddsalarm: Eksisterer ikke
SD Anlegg: Eksisterer ikke.
Varmeanlegg: El. kjel og radiatorer.
Andre: Lekeapparater Det var kontroll av lekeapparater den 26.11.09

Disser må utbedres, masser under lekeapparater må skiftes ut.

Bygningsmasse: Skolen er bygd i 1949-1950, og påbygd / ombygd i 1967, 1987 og nå senest i 1997.
SFO og adminstrasjonsfløya på 250m² (vest) er den seneste påbygningen som er 
gjort. Den er bygd etter forskrifter som var gjeldende på midten av nittitallet og har 
branncelleinndeling, ventilasjon, brannalarm og nødlys. 

Resten av bygget er bygget etter eldre forskrifter og har lite og ingen 
branncellebegrensning, og varierende med ventilasjon, det eksisterer ett
avtrekksanlegg som er utdatert og lite servicevennlig. 

Brannteknisk utbedring og etablering av ventilasjon burde utføres på hele bygning. 
Må ha konsulent på prosjektering.

Ny himling er montert på gymsal i 2009.
Maling utvendig på hele bygget burde vært utført.
Vedlikehold innvendig bør opptrappes. 
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Voksenopplæringa:
Nye kontorer må etableres, kjøkkeninnredning monteres opp. 

Pålegg offentlige 
myndigheter:

Brannvesenet
Mangler bygningsteknisk.

- Branncellebegrensende vegger og dører mangler. Rømningsveier må 
oppgraderes. Overslag Kr. 1875.000,-

Mangler organisatorisk:
- Komplettering tegninger.
- Revidere HMS og kvalitetssystem samt brannvernperm.

Miljøfyrtårn: Sertifikasjonskravene om ingen åpne pålegg er ikke oppfylt. Se rubrikk overfor.
Bygget har ikke tilfredstillende ventilasjon og inneklima.

Annet:

Konklusjon: Eksisterende vedlikeholdsbudsjett vil ikke være tilstrekkelig til å foreta 
generelt vedlikehold i planperioden.
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Rotsundelv Skole
Adresse: 
Gårds og bruksnummer:
Tekn. nr:

Rotsundelv
76/25
16335

Bruksareal samlet 
bygningsmasser: 1900m² Byggeår: 1959 Tilstand 

bygning: Under middels

Areal utområde
Parkering /lekeplass:

                              

Tiltak
Kostnader Kommentar

2011 2012 2013 2014
Investeringer:

Ekstraordinær 
vedlikehold:

Brannsikring 100.000
Brannsikring av klasserom og 
rømningsveier

Maling utvendig 300.000
Oppussing innv. Rom 50.000 50.000
Lekeapparater 25.000
Elektro 40.000
Utskifting vinduer 100.000
Sum 400.000 165.000 50.000 50.000 Totalsum kr. 625.000

Eksisterende 
vedlikeholdsbudsjett 47.915 47.915 47.915 47.915 Totalsum Kr. 188.780

Tilstandsvurdering
Ventilasjonsanlegg: Eksisterer kun på adm. Fløy
Elektriskanlegg: Er i vekslende stand avh. av alder. Hovedskap må bygges om.
Brannalarmanlegg: Er montert nytt brannvarslingsanlegg i 2009

Direktevarsling til 110 er etablert.
Nødlys / 
Røykvarsling:

Nødbelysning er montert i 2009

Innbruddsalarm: Eksisterer ikke
SD Anlegg: Eksisterer ikke.
Varmeanlegg: Oljefyr, el.kjel og radiatorer.
Andre: Lekeapparater Lekeapparater er gamle og utslitt, burde rehabiliteres kjøpes inn nytt.
Bygningsmasse: Hovedbygget er bygget i 1959, påbygning er blitt utført i 1976 og 1983.

Det er kun ventilasjon på administrasjonsfløy, resten av bygget bortsett fra gymsal 
har avtrekksvifter.
Resten av bygget er bygget etter eldre forskrifter og har lite og ingen 
branncellebegrensning, og varierende med ventilasjon.
Brannteknisk utbedring og etablering av ventilasjon burde utføres på hele bygning. 
Må ha konsulent på prosjektering.

Hovedfløyen er i dårlig forfatning, murpuss sprekker opp og faller ned.
Eternitt tak bør skiftes ut.
Vinduer bør skiftes ut.
En del paneling må skiftes ut.
Må ha konsulent på prosjektering.
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Pålegg offentlige 
myndigheter:

Brannvesenet
Mangler bygningsteknisk.

- Branncellebegrensende vegger og dører mangler. Overslag Kr. 200.000,-
Mangler organisatorisk:

- Komplettering tegninger.
- Revidere HMS og kvalitetssystem samt brannvernperm.

Miljøfyrtårn: Sertifikasjonskravene om ingen åpne pålegg er ikke oppfylt. Se rubrikk overfor.
Bygget har ikke tilfredsstillende ventilasjon og inneklima.

Annet:

Konklusjon: Eksisterende vedlikeholdsbudsjett vil ikke være tilstrekkelig til å foreta 
generelt vedlikehold i planperioden.
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Oksfjord Skole
Adresse: 
Gårds og bruksnummer:
Tekn. nr:

Rotsundelv
57/20
16345

Bruksareal samlet 
bygningsmasser: 1044 Byggeår: ………. Tilstand 

bygning: Under middels

Areal utområde
Parkering /lekeplass:

                              

Tiltak
Kostnader Kommentar

2011 2012 2013 2014
Investeringer:

Ekstraordinær 
vedlikehold:

Brannsikring 100.000
Brannsikring av klasserom og 
rømningsveier

Maling utvendig 300.000
Oppussing innv. Rom 50.000 50.000
Lekeapparater 25.000
Elektro 100.000

Sum 400.000 125.000 50.000 50.000 Totalsum kr. 625.000

Eksisterende 
vedlikeholdsbudsjett 47.915 47.915 47.915 47.915 Totalsum Kr. 188.780

Tilstandsvurdering
Ventilasjonsanlegg: Er montert ny ventilasjon på skolen. Service utføres årlig.
Elektriskanlegg: Mange byggetrinn på skolen, vekslende alder.
Brannalarmanlegg:
Nødlys / 
Røykvarsling:

Nødbelysning er montert i 2009.
Det eksisterer ett seriekoblet røykvarslingsanlegg.

Innbruddsalarm: Eksisterer ikke
SD Anlegg: Eksisterer ikke.
Varmeanlegg: Oljefyr og radiatorer. Burde vært oppgradert til el.kjel som oppfyringskilde.
Andre: Lekeapparater
Bygningsmasse:

Pålegg offentlige 
myndigheter:

Brannvesenet
Mangler bygningsteknisk.

- Branncellebegrensende vegger og dører mangler. Overslag Kr. 100.000,-
Mangler organisatorisk:

- Komplettering tegninger.
Revidere HMS og kvalitetssystem samt brannvernperm.

Miljøfyrtårn: Sertifikasjonskravene om ingen åpne pålegg er ikke oppfylt. Se rubrikk overfor.
Bygget har ikke tilfredsstillende ventilasjon og inneklima.

Annet:

Konklusjon: Eksisterende vedlikeholdsbudsjett vil ikke være tilstrekkelig til å foreta 
generelt vedlikehold i planperioden.
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Storslett Barnehage
Adresse: 
Gårds og bruksnummer:
Tekn. nr:

Arnestad 4
15/99
16425

Bruksareal samlet 
bygningsmasser: 280m² Byggeår: 1974 Tilstand 

bygning: Under middels

Areal utområde
Parkering /lekeplass:

                              

Tiltak
Kostnader Kommentar

2011 2012 2013 2014
Investeringer:

Ekstraordinær 
vedlikehold:
Maling utvendig 75.000
Oppussing innv. Rom 20.000 20.000
Lekeapparater 15.000
Ny taktekking

75.000
Taktekking er fra byggets 
opprinnelse og må skiftes.

Ventilasjon 50.000
Sum 150.000 65.000 20.000 20.000 Totalsum kr. 

Eksisterende 
vedlikeholdsbudsjett 15.000 15.000 15.000 15.000 Totalsum Kr. 60.000

Tilstandsvurdering
Ventilasjonsanlegg: Eksisterer ikke. 
Elektriskanlegg: Service utføres årlig.
Brannalarmanlegg:
Nødlys / 
Røykvarsling:

Nødbelysning er montert i 2009.
Bygget har seriekoblede røykvarslere.

Innbruddsalarm: Eksisterer ikke
SD Anlegg: Eksisterer ikke.
Varmeanlegg: Elektrisk oppvarming.
Andre: Lekeapparater Lekeapparater er gamle og utslitt, burde rehabiliteres kjøpes inn nytt.
Bygningsmasse: Bygningen trenger maling og ny taktekking.

Taktekking er fra byggets opprinnelse.

Pålegg offentlige 
myndigheter:

Brannvesenet
Mangler bygningsteknisk.

- Mindre feil og mangler, vil bli utbedret innenfor budsjett.
Mangler organisatorisk:

- Komplettering tegninger.
- Revidere HMS og kvalitetssystem samt brannvernperm.

Miljøfyrtårn: Sertifikasjonskravene om ingen åpne pålegg er ikke oppfylt. Se rubrikk overfor.
Bygget har ikke tilfredsstillende ventilasjon og inneklima.

Annet:

Konklusjon: Eksisterende vedlikeholdsbudsjett vil ikke være tilstrekkelig til å foreta 
generelt vedlikehold i planperioden.
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Sørkjosen Barnehage
Adresse: 
Gårds og bruksnummer:
Tekn. nr:

Bjørklymoen 13
47/165
16430

Bruksareal samlet 
bygningsmasser: 266m² Byggeår: 1976 Tilstand 

bygning: Middels

Areal utområde
Parkering /lekeplass: 200m²/

1600m² 
                            

Tiltak
Kostnader Kommentar

2011 2012 2013 2014
Investeringer:

Ekstraordinær 
vedlikehold:
Maling utvendig 75.000
Oppussing innv. Rom 20.000 20.000
Lekeapparater 15.000
Ny taktekking

75.000
Taktekking er fra byggets 
opprinnelse og må skiftes.

Vognskur 50.000
Etterisolering himling

50.000
Bygget har høyt strømforbruk 
grunnet lite isolasjon. 

Sum 200.000 65.000 20.000 20.000 Totalsum kr. 305.000

Eksisterende 
vedlikeholdsbudsjett 15.000 15.000 15.000 15.000 Totalsum Kr. 60.000

Tilstandsvurdering
Ventilasjonsanlegg: Bygget har ventilasjonsanlegg.
Elektriskanlegg: Service utføres årlig.
Brannalarmanlegg:
Nødlys / 
Røykvarsling:

Bygget har kun etterlysende skilt, burde vært lagt om til nødbelysning.
Bygget har seriekoblede røykvarslere.

Innbruddsalarm: Eksisterer ikke
SD Anlegg: Eksisterer ikke.
Varmeanlegg: Elektrisk oppvarming.
Andre: Lekeapparater Det var kontroll av lekeapparater den 26.11.09

Disser må utbedres, masser under lekeapparater må skiftes ut.

Bygningsmasse: Bygningen trenger maling og ny taktekking.
Taktekking er fra byggets opprinnelse.
Himling bør etterisoleres.

Vognskur for barnevogner er påbegynt, må bygges ferdig.

Pålegg offentlige 
myndigheter:

Brannvesenet
Mangler bygningsteknisk.

- Mindre feil og mangler, vil bli utbedret innenfor budsjett.
Mangler organisatorisk:

- Komplettering tegninger.
Revidere HMS og kvalitetssystem samt brannvernperm.

Miljøfyrtårn: Sertifikasjonskravene om ingen åpne pålegg er ikke oppfylt. Se rubrikk overfor.
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Annet:

Konklusjon: Eksisterende vedlikeholdsbudsjett vil ikke være tilstrekkelig til å foreta 
generelt vedlikehold i planperioden.
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Sonjatun Barnehage
Adresse: 
Gårds og bruksnummer:
Tekn. nr:

Sonjatunveien 23, 25, 27 og 29
15/111
16450

Bruksareal samlet 
bygningsmasser: 640m² Byggeår: Tilstand 

bygning: Under middels

Areal utområde
/lekeplass: 3000m²                             

Tiltak
Kostnader Kommentar

2011 2012 2013 2014
Investeringer:

Ekstraordinær 
vedlikehold:
Maling utvendig 150.000
Oppussing innv. Rom 20.000 20.000
Lekeapparater 15.000
Vognskur 75.000

Sum 225.000 15.000 20.000 20.000 Totalsum kr. 280.000

Eksisterende 
vedlikeholdsbudsjett 15.000 15.000 15.000 15.000 Totalsum Kr. 60.000

Tilstandsvurdering
Ventilasjonsanlegg: Byggene har ikke ventilasjonsanlegg.
Elektriskanlegg: Service utføres årlig.
Brannalarmanlegg:
Nødlys / 
Røykvarsling:

Ble montert nødbelysning i 2009.
Bygget har seriekoblede røykvarslere.

Innbruddsalarm: Eksisterer ikke
SD Anlegg: Eksisterer ikke.
Varmeanlegg: Elektrisk oppvarming.
Andre: Lekeapparater Det var kontroll av lekeapparater den 26.11.09

Disser må utbedres, masser under lekeapparater må skiftes ut.

Bygningsmasse: Bygningen trenger maling og ny taktekking.
Taktekking er fra byggenes opprinnelse.

Arbeidet med etablering av vognskur er påbegynt, men mangler på Selje og Bjørk.
Vognskur på skjerri og Rogna er ikke ferdigstilt.

Pålegg offentlige 
myndigheter:

Brannvesenet
Mangler bygningsteknisk.

- Mindre feil og mangler, vil bli utbedret innenfor budsjett.
Mangler organisatorisk:

- Komplettering tegninger.
- Revidere HMS og kvalitetssystem samt brannvernperm.

Miljøfyrtårn: Sertifikasjonskravene om ingen åpne pålegg er ikke oppfylt. Se rubrikk overfor.

Annet:

Konklusjon: Eksisterende vedlikeholdsbudsjett vil ikke være tilstrekkelig til å foreta 
generelt vedlikehold i planperioden.
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Høgegga Barnehage
Adresse: 
Gårds og bruksnummer:
Tekn. nr:

Høgegga 3
52/40
16455

Bruksareal samlet 
bygningsmasser: 333m² Byggeår: Tilstand 

bygning: Middels

Areal utområde
/lekeplass: 3430m²                             

Tiltak
Kostnader Kommentar

2011 2012 2013 2014
Investeringer:

Ekstraordinær 
vedlikehold:
Maling utvendig 75.000
Oppussing innv. Rom 20.000 20.000
Lekeapparater 15.000

Sum 75.000 15.000 20.000 20.000 Totalsum kr. 130.000

Eksisterende 
vedlikeholdsbudsjett 15.000 15.000 15.000 15.000 Totalsum Kr. 60.000

Tilstandsvurdering
Ventilasjonsanlegg: Bygget har ventilasjonsanlegg, service utføres årlig.
Elektriskanlegg: Er i bra stand, service utføres årlig.
Brannalarmanlegg:
Nødlys / 
Røykvarsling:

Bygget har nødlys, og brannalarm.
Er ikke tilkoblet 110 sentral.

Innbruddsalarm: Eksisterer ikke
SD Anlegg: Eksisterer ikke.
Varmeanlegg: Elektrisk oppvarming.
Andre: Lekeapparater Det var kontroll av lekeapparater den 26.11.09

Disser må utbedres, masser under lekeapparater må skiftes ut.

Bygningsmasse: Bygningen trenger maling. 

Vognskur er bygget i 2010.
Solavskjerming vil bli montert i 2010.

Pålegg offentlige 
myndigheter:

Brannvesenet
Mangler bygningsteknisk.

- Mindre feil og mangler, vil bli utbedret innenfor budsjett.
Mangler organisatorisk:

- Komplettering tegninger.
- Revidere HMS og kvalitetssystem samt brannvernperm.

Miljøfyrtårn: Sertifikasjonskravene om ingen åpne pålegg er ikke oppfylt. Se rubrikk overfor.

Annet:

Konklusjon: Eksisterende vedlikeholdsbudsjett vil ikke være tilstrekkelig til å foreta 
generelt vedlikehold i planperioden.
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Sonjatun Helsesenter
Adresse: 
Gårds og bruksnummer:
Tekn. nr:

Sonjatunvn. 23
15/100
16500

Bruksareal samlet 
bygningsmasser: 6705m² Byggeår: Tilstand

bygning: Middels

Areal utområde
Parkering: 3600m²                             

Tiltak
Kostnader Kommentar

2011 2012 2013 2014
Investeringer:

Ekstraordinær 
vedlikehold:
Ventilasjonsanlegg 300.000 300.000 300.000 300.000
Elektro 125.000 50.000 50.000 50.000
Brannalarm 100.000 100.000 100.000 100.000
Bioenergianlegg 50.000
Vinduer 600.000 600.000 600.000 600.000
Taktekking 500.000 500.000
Utvendig kledning 300.000 300.000 300.000 300.000
Hoveddører 60.000
Bad sykestua 250.000 250.000
Asfaltering 250.000 250.000 250.000 250.000
Utelys 50.000
Sum 1.835.000 2.350.000 2.350.000 1.600.000 Totalsum kr. 8.135.000

Eksisterende 
vedlikeholdsbudsjett 300.000 300.000 300.000 300.000 Totalsum Kr. 1.200.000

Tilstandsvurdering
Ventilasjonsanlegg: Ventilasjonsanlegg i 2, 3 og 4 etg er relativt nye ventilasjonsanlegg.

Ventilasjonsanlegg i 1 etg må skiftes ut. Kanaler rengjøres og 4 aggregater på ca 
3000m3 skiftes.

Elektriskanlegg: Har vært ombygd og påbygd i flere stadier.
Effektbrytere må skiftes på hovedtavle.
Sikringsskap er mye gamle skrusikringer, bør oppgraderes til automatsikringer

Brannalarmanlegg: Er nye branndetektorer på Nord fløy, Afasi, tannklinikk og sykehjem.
Resterende detektorer må skiftes ut til adresserbart anlegg. Brannalarmsentraler må 
skiftes ut.

Nødlys / 
Røykvarsling:

Bygget har nødlys, service utføres årlig.

Innbruddsalarm: Eksisterer ikke
SD Anlegg: Eksisterer ikke. Burde vært installert.
Varmeanlegg: Bygget ble koblet opp til bioenergi i 2009.

Anlegget bør bygges om slik at oljekjel kan benyttes som back up/spisslast samtidig 
som bioenergi benyttes. 

Utvendige arealer: Parkeringsplass/areal ved hjemmetjenesten kapell må utbedres.
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Kummer må senkes, ev. legges om. Området burde vært asfaltert.
Brua og området opp til føden burde vært asfaltert.
Hovedinngang burde vært asfaltert på nytt.
Utelys, 4 lys må skiftes ut.

Bygningsmasse: - Tak på 3 og 4 etg må skiftes.
3 etg består av 33 år gammel Zarnafil, flere lekkasjer.
4 etg består av 33 år gammel A-papp.
- Totalt 500 vinduer må skiftes ut, undersøkelser med leverandør viser at deler ikke 
er å skaffe til vinduer. Hengsler, låser og pakninger er dårlige i tillegg til at vinduer 
hovedsakelig består av 33 år gamle isolerglass. 
- Utvendig kledning må skrapes og males.
- Hoveddører må skiftes.
- Bad på sykestua må oppgraderes. 7 stk
- Dusjer og blandebatteri bør skiftes ut.

Pålegg offentlige 
myndigheter:

Brannvesenet
Mangler bygningsteknisk.

- Mindre feil og mangler, vil bli utbedret innenfor budsjett.
Mangler organisatorisk:

- Komplettering tegninger.
- Revidere HMS og kvalitetssystem samt brannvernperm.

Miljøfyrtårn: Sertifikasjonskravene om ingen åpne pålegg er ikke oppfylt. Se rubrikk overfor.

Annet:

Konklusjon: Eksisterende vedlikeholdsbudsjett vil ikke være tilstrekkelig til å foreta 
generelt vedlikehold i planperioden.
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Sonjatun Omsorgssenter
Adresse: 
Gårds og bruksnummer:
Tekn. nr:

Sonjatunvn. 5
52/117
16510

Bruksareal samlet 
bygningsmasser: 1484m² Byggeår: 2000 Tilstand 

bygning: Middels

Areal utområde
Parkering:                             

Tiltak
Kostnader Kommentar

2011 2012 2013 2014
Investeringer:

Ekstraordinær 
vedlikehold:
Maling dører og vinduer 350.000
Oppussing innvendig 50.000 50.000 50.000

Sum 350.000 50.000 50.000 50.000 Totalsum kr. 500.000

Eksisterende 
vedlikeholdsbudsjett 30.000 30.000 30.000 30.000 Totalsum Kr. 120.000

Tilstandsvurdering
Ventilasjonsanlegg: Bygget har ventilasjonsanlegg, service utføres årlig.
Elektriskanlegg: Er i bra stand, service utføres årlig.
Brannalarmanlegg: Er i bra stand, service utføres årlig.
Nødlys / 
Røykvarsling:

Er i bra stand, service utføres årlig.

Innbruddsalarm: Eksisterer ikke

SD Anlegg: Eksisterer ikke

Varmeanlegg: Bygget mottar varme (bioenergi) fra Sonjatun.

Andre: Utvendig Terasser og platter må males.
Bygningsmasse: Bygningen trenger maling. 

Innvendig oppussing og vedlikehold må økes for å opprettholde standarden

Pålegg offentlige 
myndigheter:

Brannvesenet
Mangler bygningsteknisk.

- Mindre feil og mangler, vil bli utbedret innenfor budsjett.
Mangler organisatorisk:

- Komplettering tegninger.
- Revidere HMS og kvalitetssystem samt brannvernperm.

Miljøfyrtårn: Sertifikasjonskravene om ingen åpne pålegg er ikke oppfylt. Se rubrikk overfor.

Annet:

Konklusjon: Eksisterende vedlikeholdsbudsjett vil ikke være tilstrekkelig til å foreta 
generelt vedlikehold i planperioden.
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Sonjatun Bo & Kultur
Adresse: 
Gårds og bruksnummer:
Tekn. nr:

Sonjatunvn. 
52/117
16520

Bruksareal samlet 
bygningsmasser: 2085m² Byggeår: Tilstand 

bygning: Middels

Areal utområde
Parkering:                             

Tiltak
Kostnader Kommentar

2011 2012 2013 2014
Investeringer:

Ekstraordinær 
vedlikehold:
Maling dører og vinduer 400.000
Oppussing innvendig 30.000 30.000 30.000
Ombygging fyring 75.000

Sum 475.000 30.000 30.000 30.000 Totalsum kr. 565.000

Eksisterende 
vedlikeholdsbudsjett 30.000 30.000 30.000 30.000 Totalsum Kr. 120.000

Tilstandsvurdering
Ventilasjonsanlegg: Bygget har ventilasjonsanlegg, service utføres årlig.
Elektriskanlegg: Er i bra stand, service utføres årlig.
Brannalarmanlegg: Er i bra stand, service utføres årlig.
Nødlys / 
Røykvarsling:

Er i bra stand, service utføres årlig.

Innbruddsalarm: Eksisterer ikke
SD Anlegg: Eksisterer ikke
Varmeanlegg: Bygget mottar varme (bioenergi) fra Sonjatun.

Må installere El.kjel evt. bygge egen ledning fra Nord-Troms Bioenergi.
Er vanskelig å holde temperaturen oppe p.g.a lang avstand Sonjatun – Bo &Kultur.

Andre: Utvendig Terasser og platter må males.

Bygningsmasse: Bygningen trenger maling. 
Innvendig oppussing og vedlikehold må økes for å opprettholde standarden

Pålegg offentlige 
myndigheter:

Brannvesenet
Mangler bygningsteknisk.

- Mindre feil og mangler, vil bli utbedret innenfor budsjett.
Mangler organisatorisk:

- Komplettering tegninger.
- Revidere HMS og kvalitetssystem samt brannvernperm.

Miljøfyrtårn: Sertifikasjonskravene om ingen åpne pålegg er ikke oppfylt. Se rubrikk overfor.

Annet:

Konklusjon: Eksisterende vedlikeholdsbudsjett vil ikke være tilstrekkelig til å foreta 
generelt vedlikehold i planperioden.
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Sonjatunvn. - Familiesenteret
Adresse: 
Gårds og bruksnummer:
Tekn. nr:

Flomstadveien. 10
43/70
16540

Bruksareal samlet 
bygningsmasser: 459m² Byggeår: Tilstand 

bygning: God

Areal utområde
Parkering:                             

Tiltak
Kostnader Kommentar

2011 2012 2013 2014
Investeringer:

Ekstraordinær 
vedlikehold:
Tilkobling 110 sentral 10.000

Sum 10.000 0 0 0 Totalsum kr. 10.000

Eksisterende 
vedlikeholdsbudsjett 0 0 0 0 Totalsum Kr. 0

Tilstandsvurdering
Ventilasjonsanlegg: Bygget har ventilasjonsanlegg, service utføres årlig
Elektriskanlegg: Bra stand, service utføres årlig.
Brannalarmanlegg: Bygget har brannalarm, ikke tilkoblet 110 sentral.
Nødlys / 
Røykvarsling:

Bygget har nødlys, service utføres årlig.

Innbruddsalarm: Eksisterer ikke, avtale om vaktrunde er etablert med Nord-Troms vaktservice
SD Anlegg: Eksisterer ikke.
Varmeanlegg: Elektrisk oppvarming.
Andre: Lekeapparater
Bygningsmasse: Bygget er totalrenovert i 2008.

Pålegg offentlige 
myndigheter:

Brannvesenet
Mangler bygningsteknisk.

- Mindre feil og mangler, vil bli utbedret innenfor budsjett.
Mangler organisatorisk:

- Komplettering tegninger.
- Revidere HMS og kvalitetssystem samt brannvernperm.

Miljøfyrtårn: Sertifikasjonskravene om ingen åpne pålegg er ikke oppfylt. Se rubrikk overfor.

Annet:

Konklusjon: Eksisterende vedlikeholdsbudsjett vil ikke være tilstrekkelig til å foreta 
generelt vedlikehold i planperioden.
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Sonjatunvn. - Treningsbolig Afasi
Adresse: 
Gårds og bruksnummer:
Tekn. nr:

Sonjatunvn. 14
52/112
16550

Bruksareal samlet 
bygningsmasser: 180m² Byggeår: Tilstand 

bygning: Under middels

Areal utområde
Parkering:                             

Tiltak
Kostnader Kommentar

2011 2012 2013 2013
Investeringer:

Ekstraordinær 
vedlikehold:
Maling av bygg 80.000
Innvendig vedlikehold 10.000 15.000 15.000
Grunnarbeider 150.000

Sum 160.000 80.000 15.000 15.000 Totalsum kr. 270.000

Eksisterende 
vedlikeholdsbudsjett 0 0 0 0 Totalsum Kr. 0

Tilstandsvurdering
Ventilasjonsanlegg: Bygget har ikke ventilasjonsanlegg
Elektriskanlegg:
Brannalarmanlegg:
Nødlys / 
Røykvarsling:

Bygget har seriekoblet røykvarsling.

Innbruddsalarm: Eksisterer ikke
SD Anlegg: Eksisterer ikke.
Varmeanlegg: Elektrisk oppvarming, vedovn.
Andre: Lekeapparater
Bygningsmasse: Bygningen trenger maling. 

Pålegg offentlige 
myndigheter:

Ikke aktuelt

Miljøfyrtårn: Ikke aktuelt.

Annet: Kjeller er plaget med fukt, burde vært gravd opp og lagt gr.mursplast og ny drens.

Konklusjon: Eksisterende vedlikeholdsbudsjett vil ikke være tilstrekkelig til å foreta 
generelt vedlikehold i planperioden.
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Høgegga 68 - Prestebolig
Adresse: 
Gårds og bruksnummer:
Tekn. nr:

Høgegga 68
52/80
16607

Bruksareal samlet 
bygningsmasser: 350m² Byggeår: Tilstand 

bygning: God

Areal utområde
Parkering:                             

Tiltak
Kostnader Kommentar

2011 2012 2013 2014
Investeringer:

Ekstraordinær 
vedlikehold:
Ombygging av terrasse 20.000
Innvendig vedlikehold 10.000 20.000 15.000

Sum 10.000 20.000 15.000 15.000 Totalsum kr. 60.000

Eksisterende 
vedlikeholdsbudsjett 8.000 8.000 8.000 8.000 Totalsum Kr. 32.000

Tilstandsvurdering
Ventilasjonsanlegg: Bygget har ikke ventilasjonsanlegg
Elektriskanlegg: I bra stand
Brannalarmanlegg:
Nødlys / 
Røykvarsling:

Bygget har røykvarsling.

Innbruddsalarm: Eksisterer ikke
SD Anlegg: Eksisterer ikke.
Varmeanlegg: Elektrisk oppvarming, vedovn.
Andre: Lekeapparater
Bygningsmasse: Bygningen er nymalt i 2009. 

Pålegg offentlige 
myndigheter:

Ikke aktuelt

Miljøfyrtårn: Ikke aktuelt.

Annet: Det er ønske fra leietaker om bygging og ombygging av terrrasse.

Konklusjon: Eksisterende vedlikeholdsbudsjett vil ikke være tilstrekkelig til å foreta 
generelt vedlikehold i planperioden.
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L. Isaksensvei 10/12 - Utleie
Adresse: 
Gårds og bruksnummer:
Tekn. nr:

Leonhard Isaksensvei. 10-12
15/10
16611

Bruksareal samlet 
bygningsmasser: 380m² Byggeår: Tilstand 

bygning: Middels

Areal utområde
Parkering /lekeplass:

                              

Tiltak
Kostnader Kommentar

2011 2012 2013 2014
Investeringer:

Ekstraordinær 
vedlikehold:
Maling utvendig 90.000
Oppussing innv. Rom 10.000 20.000 10.000
Elektrisk 20.000 10.000
Nødlys 20.000
Takrenner / vindbord 15.000

Sum 25.000 130.000 30.000 10.000 Totalsum kr. 195.000

Eksisterende 
vedlikeholdsbudsjett 8.000 8.000 8.000 8.000 Totalsum Kr. 32.000

Tilstandsvurdering
Ventilasjonsanlegg: Eksisterer ett mobilt anlegg.
Elektriskanlegg: Bør oppgraderes, rehabiliteres.
Brannalarmanlegg: Eksisterer ikke.
Nødlys / 
Røykvarsling:

Ingen nødlys, kun reflekterende skilt-
Røykvarslere eksisterer ikke

Innbruddsalarm: Eksisterer ikke
SD Anlegg: Eksisterer ikke
Varmeanlegg: El. panelovner.
Andre:
Bygningsmasse: Yttervegger bør males.

Takrenner bør skiftes.
Vann og vindbord bør skiftes.
Kjøkkeninnredning og baderomsinnredning bør skiftes ut.
Innvendige rom bør males og pussess opp.

Pålegg offentlige 
myndigheter:

Brannvesenet
Mangler bygningsteknisk.

- Branncellebegrensende vegger og dører mangler. 
- Mangler organisatorisk:
- Komplettering tegninger.
- Revidere HMS og kvalitetssystem samt brannvernperm.

Miljøfyrtårn: Sertifikasjonskravene om ingen åpne pålegg er ikke oppfylt. Se rubrikk overfor.
Bygget har ikke tilfredstillende ventilasjon og inneklima.
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Annet: Hva som skal gjøres på gamle barnehageavd. Er avhengig av bruk.
Da med tanke på nødlys, røykvarsling, brannalarm, ventilasjon og lysbehov.

Konklusjon: Eksisterende vedlikeholdsbudsjett vil ikke være tilstrekkelig til å foreta 
generelt vedlikehold i planperioden.
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Mellaveien 9 - Utleie
Adresse: 
Gårds og bruksnummer:
Tekn. nr:

Mellaveien 9
14/6
16633

Bruksareal samlet 
bygningsmasser: 500m² Byggeår: Tilstand 

bygning: Middels

Areal utområde
Parkering /lekeplass:

                              

Tiltak
Kostnader Kommentar

2011 2012 2013 2014
Investeringer:

Ekstraordinær 
vedlikehold:
Maling utvendig 150.000
Oppussing innv. Rom 20.000
Elektrisk 10.000
Nødlys 20.000

Sum 20.000 180.000 0 0 Totalsum kr. 200.000

Eksisterende 
vedlikeholdsbudsjett 8.000 8.000 8.000 8.000 Totalsum Kr. 32.000

Tilstandsvurdering
Ventilasjonsanlegg: Eksisterer ikke.
Elektriskanlegg: Bør utbedres, monteringsfeil.
Brannalarmanlegg: Eksisterer ikke.
Nødlys / 
Røykvarsling:

Ingen nødlys, kun reflekterende skilt-
Røykvarslere vanlig anlegg.

Innbruddsalarm: Eksisterer ikke
SD Anlegg: Eksisterer ikke
Varmeanlegg: El. panelovner. Vedovn.
Andre: Bygningen vil bli lagt ut for salg, takst er foretatt.
Bygningsmasse: Innvendige rom bør males og pusses opp.

Pålegg offentlige 
myndigheter:

Brannvesenet
Mangler bygningsteknisk.

- Branncellebegrensende vegger og dører mangler. 
- Mangler organisatorisk:
- Komplettering tegninger.

Revidere HMS og kvalitetssystem samt brannvernperm.
Miljøfyrtårn: Sertifikasjonskravene om ingen åpne pålegg er ikke oppfylt. Se rubrikk overfor.

Bygget har ikke tilfredstillende ventilasjon og inneklima.
Annet:
Konklusjon: Eksisterende vedlikeholdsbudsjett vil ikke være tilstrekkelig til å foreta 

generelt vedlikehold i planperioden.
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Høgegga 30 – Prestebolig Utleie
Adresse: 
Gårds og bruksnummer:
Tekn. nr:

Høgegga 30
52/50
16634

Bruksareal samlet 
bygningsmasser: 300m² Byggeår: Tilstand 

bygning: god

Areal utområde
Parkering /lekeplass:

                              

Tiltak
Kostnader Kommentar

2011 2012 2013 2014
Investeringer:

Ekstraordinær 
vedlikehold:
Maling utvendig 150.000
Oppussing innv. Rom 10.000 10.000
Rom i kjeller innredes 20.000

Sum 30.000 150.000 10.000 Totalsum kr. 190.000

Eksisterende 
vedlikeholdsbudsjett 8.000 8.000 8.000 8.000 Totalsum Kr. 32.000

Tilstandsvurdering
Ventilasjonsanlegg: Eksisterer ikke.
Elektriskanlegg: I bra stand
Brannalarmanlegg: Eksisterer ikke.
Nødlys / 
Røykvarsling:

Røykvarslere vanlig anlegg.

Innbruddsalarm: Eksisterer ikke
SD Anlegg: Eksisterer ikke
Varmeanlegg: El. panelovner. Vedovn.
Andre:
Bygningsmasse: Yttervegger bør males.

Innvendige rom bør males og pusses opp.
Kjeller er ombygd og innredet i 2009.
Ett rom i kjeller mangler gulv.
Garasje er satt opp i 2009.

Pålegg offentlige 
myndigheter:

Ikke relevant

Miljøfyrtårn: Ikke relevant

Annet:
Konklusjon: Eksisterende vedlikeholdsbudsjett vil ikke være tilstrekkelig til å foreta 

generelt vedlikehold i planperioden.
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Einevn. 3 – Prestebolig Utleie
Adresse: 
Gårds og bruksnummer:
Tekn. nr:

Einevn. 3
52/154
16635

Bruksareal samlet 
bygningsmasser: 280m² Byggeår: Tilstand 

bygning: God

Areal utområde
Parkering /lekeplass:

                              

Tiltak
Kostnader Kommentar

2011 2012 2013 2014
Investeringer:

Ekstraordinær 
vedlikehold:
Maling utvendig 150.000

Sum 150.000 Totalsum kr. 150.000

Eksisterende 
vedlikeholdsbudsjett 8.000 8.000 8.000 8.000 Totalsum Kr. 32.000

Tilstandsvurdering
Ventilasjonsanlegg: Eksisterer ikke.
Elektriskanlegg: I bra stand
Brannalarmanlegg: Eksisterer ikke.
Nødlys / 
Røykvarsling:

Røykvarslere vanlig anlegg.

Innbruddsalarm: Eksisterer ikke
SD Anlegg: Eksisterer ikke
Varmeanlegg: El. panelovner. Vedovn. Luft til luft varmepumpe
Andre:
Bygningsmasse: Bygget er bygget i 2008 – 2009. 

Pålegg offentlige 
myndigheter:

Ikke relevant

Miljøfyrtårn: Ikke relevant

Annet:
Konklusjon: Eksisterende vedlikeholdsbudsjett vil ikke være tilstrekkelig til å foreta 

generelt vedlikehold i planperioden.
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Nordreisahallen 
Adresse: 
Gårds og bruksnummer:
Tekn. nr:

Flomstadveien 14
43/10
16710

Bruksareal samlet 
bygningsmasser: 1585m² Byggeår: 1989 Tilstand 

bygning: Middels

Areal utområde
Parkering /lekeplass:

                              

Tiltak
Kostnader Kommentar

2011 2012 2013 2014
Investeringer:

Ekstraordinær 
vedlikehold:
Brannalarmanlegg 50.000 100.000
Røykluker 25.000 25.000
Male yttervegger 100.000 100.000
Ny kjøkkeninnredning 50.000
Varmekabler og asfalt 30.000
Skifte dører 50.000 50.000

Sum 175.000 225.000 130.000 50.000 Totalsum kr. 580.000

Eksisterende 
vedlikeholdsbudsjett 25.000 25.000 25.000 25.000 Totalsum Kr. 100.000

Tilstandsvurdering
Ventilasjonsanlegg: Er i bra stand, service utføres årlig.
Elektriskanlegg: I bra stand, service utføres årlig.
Brannalarmanlegg: Detektorer og brannalarmsentral burde vært skiftet ut.
Nødlys / 
Røykvarsling:

Nødlys, service utføres årlig.

Innbruddsalarm: Eksisterer ikke, avtale om vaktrunde er etablert med Nord-Troms vaktservice.
SD Anlegg: Eksisterer ikke
Varmeanlegg: Elektriske ovner.
Andre: Røykluker Røykluker er ombygd i 2009 fra kruttfyring til el. heiser.

Hengsler og pakninger på røykluker må rehabiliteres.
Bygningsmasse: Yttervegger og vinduer bør males.

Innvendige rom bør males og pusses opp.
Ytterdører og innerdører burde skiftes ut.
Kjøkken burde skiftes ut.
Varmekabler og asfalt utenfor kinoinngang
Gate/utelys må skiftes ut.

Pålegg offentlige 
myndigheter:

Brannvesenet
Mangler bygningsteknisk.

- Branncellebegrensende vegger og dører mangler. 
- Mangler organisatorisk:
- Komplettering tegninger.

Revidere HMS og kvalitetssystem samt brannvernperm.
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Miljøfyrtårn: Sertifikasjonskravene om ingen åpne pålegg er ikke oppfylt. Se rubrikk overfor.
Bygget har ikke tilfredstillende ventilasjon og inneklima.

Annet:
Konklusjon: Eksisterende vedlikeholdsbudsjett vil ikke være tilstrekkelig til å foreta 

generelt vedlikehold i planperioden.
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Samfunnshuset
Adresse: 
Gårds og bruksnummer:
Tekn. nr:

Lyngsmark 10
15/41
16720

Bruksareal samlet 
bygningsmasser: 1734m² Byggeår: Tilstand 

bygning: Middels

Areal utområde
Parkering /lekeplass:

                              

Tiltak
Kostnader Kommentar

2011 2012 2013 2014
Investeringer:

Ekstraordinær 
vedlikehold:
Utbedring duk i 
bassengkropp, utskifting 
av sandfilter. 1.370.280
Ombygging 
klordoseringsanlegg, 
spylevannstank, 
etablering av bunnløp 513.520
Basengtrekk, 
tilrettelegging 
funksjonshemmede 492.090
Ny rigg scene 300.000 50.000
Oppussing garderobe 100.000 100.000

Maling utvendig 300.000
Sum 1.670.280 813.520 644.090 100.000 Totalsum kr. 3.227.890

Eksisterende 
vedlikeholdsbudsjett 80.000 80.000 80.000 80.000 Totalsum Kr. 320.000

Tilstandsvurdering
Ventilasjonsanlegg: Er i brukbar stand, service utføres årlig.
Elektriskanlegg: Burde vært oppgradert og gjennomgått ordentlig. Service utføres årlig.
Brannalarmanlegg: Er montert nytt i 2008, direktevarsling 110 er etablert.
Nødlys / 
Røykvarsling:

Nødlys, service utføres årlig.

Innbruddsalarm: Eksisterer ikke.
SD Anlegg: Eksisterer ikke
Varmeanlegg: Elektriske ovner, varmegjennvinner, ventilasjon.
Andre: Teknisk anlegg må utbedres, se vedlegg.
Bygningsmasse / 
Teknisk anlegg:

Se vedlegg.

Side 167



40

Pålegg offentlige 
myndigheter:

Brannvesenet
Mangler bygningsteknisk.

- Branncellebegrensende vegger og dører mangler. 
- Mangler organisatorisk:
- Komplettering tegninger.

Revidere HMS og kvalitetssystem samt brannvernperm.
Miljøfyrtårn: Sertifikasjonskravene om ingen åpne pålegg er ikke oppfylt. Se rubrikk overfor.

Bygget har ikke tilfredstillende ventilasjon og inneklima.
Annet:
Konklusjon: Eksisterende vedlikeholdsbudsjett vil ikke være tilstrekkelig til å foreta 

generelt vedlikehold i planperioden.
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Svømmehallen / Samfunnshuset, Teknisk stand.

Dagens tekniske standard på svømmehallen er i dårlig forfatning.  

Saken er Sammensatt:

1. Utskifting av sandfilter:
Bundet klor kalles også kloraminer og er uttrykk for forurensning av vannet og må 
derfor holdes så lavt som mulig. Bundet klor dannes når fritt klor reagerer med urin, 
svette og hudrester fra de som bader. Det er bundet klor som gir vannet den typiske 
lukten man kjenner i enkelte svømmehaller. Andelen tillatt mengde bundet klor skal 
ikke overstige 0,5mg cl/ltr.

Sesongen 2008/2009 var bassenget åpent fra 1.11.08 – 01.05.09, altså 6mnd.
Vi foretok prøver på bundet klor på ca 120 dager, totalt var 50 målinger over 
grensen på 0,5mg cl/ltr. Høyeste målte verdi var over 1,0 mg cl/ltr.
Til tross for hyppig returspyling på filtre og gjentatte forsøk på sjokk kloring klarte vi 
ikke å holde nivået på bundet klor stabilt under terskelverdien.

Dette skyldes at sanden i sandfiltrene ikke er skiftet siden i 1991-1992. 
Sandfiltrene vi har er underdimensjonerte, umoderne og vanskelig å drifte, og det 
anbefales å bygge nytt og bedre tilrettelagt sandfilteranlegg.

2. Klorproduksjon:
Dagens sirkulasjonssystem og klorproduksjonsanlegg er ikke helsemessig 
tilfredstillende, og blandingen foregår ikke i ett lukket system. 
Ett nesten tilsvarende anlegg ble montert på fysikalsk avdeling i fjor.

- Pris Kr. 97.590,- eks. mva.
- Arbeidstimer, transport, kost og losji Kr.40.000,- eks. mva 

3. Spylevannstank, blødevannspanel:
Ny spylevannstank og blødevannspanel m/varmeveksler bør etableres. 
Tanken / vannet nyttes for oppbevaring av vannet som skal brukes til rensing av 
filteret. 
De gamle tankene for sandfiltrering kan benyttes men må omlokaliseres, aller helst 
graves ned.

- Pris Kr. 45.500,- eks. mva.
- Arbeidstimer, transport, kost og losji Kr.30.000,- eks. mva 
- Nedgraving av tanker Kr. 50.000,- eks. mva
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3.1  Bassengtrekk:
Ett bassengtrekk over bassenget når det ikke er i bruk er ett rent ENØK tiltak.
Bygningens fuktinnhold vil reduseres, noe som sparer ventilasjonsanlegget og 
senker luftfuktigheten generelt i bygget.
Behovet for oppvarming av vann reduseres.
Dette tjenes inn i løpet av ca 2-4 år.

- Pris Kr. 200.000,- eks. mva
- Arbeidstimer, transport, kost og losji Kr. 30.000,- eks. mva 
- Stiger / leidere Kr. 13.670,-

4.  Etablering av bunninnløp.
Ett tiltak for å forbedre innblanding av renset bassengvann samt øke kapasitet for 
sirkulasjon.

- Pris Kr. 97.725,- eks. mva
- Arbeidstimer, transport, kost og losji Kr. 50.000,- eks. mva 

5.  Bygningsmessig bassengkropp.
Bassengkroppen er angrepet av korrosjon.
Det er tidligere skrevet rapporter og saker på dette, uten at utbedring har blitt 
prioritert.
Tilstandsrapport fra A-ring er fra 1994, lite er utført siden den tid.
Asplan Viak har vært på befaring og foreslår å legge inn en bassengduk som vil 
forlenge bassengets levetid med 15-18 år.
Pris på legging av duk er estimert til Kr. 650.000,- eks. mva

6.  Tilrettelegging av svømmehall for funksjonshemmede.
Svømmehallen er ikke tilrettelagt for funksjonshemmede til tross for at Nordreisa 
Kommune har en forholdsvis stor andel av funksjonshemmede.
Midler til ombygging stipuleres til Kr. 150.000,- eks. mva

Sum alle tiltak:
Pkt. 1   - Utskifting av sandfilter.          Kr. 446.225,-
Pkt. 2   - Ombygging klordoseringsanlegg          Kr. 137.590,-
Pkt. 3   - Spylevannstank, blødevannspanel          Kr. 125.500,-
Pkt. 3.1     - Bassengtrekk          Kr. 243.670,-
Pkt. 4    - Etablering av bunnløp          Kr. 147.725,-
Pkt. 5      - Utbedring duk i bassengkropp          Kr.  650.000,-
Pkt. 6      - Tilrettelegg. for funksjonshemmede Kr. 150.000,-

Sum alle tiltak:           Kr. 1.900.710,- eks. mva
+ 25% mva           Kr.    475.117,50
Sum inkl. mva Kr. 2.375.887,50 inkl. mva
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Bygget er i tilfredstillende stand utenom ovennevnte tiltak, taket over musikkrom og 
inngangsparti er skiftet i 2005. Takpapp på halve bygget er skiftet på slutten av 
nittitallet. Brannalarm ble montert i 2008, samt markeringslys oppgradert. Kjøkken 
blir oppgradert, og scenegulv blir malt i år.
Ventilasjonsanlegg og avfuktingsanlegg har årlig service og ettersyn. 
Garderobeanlegg og svømmehall (vegg/gulvfliser) bør rehabiliteres på sikt, det 
samme med gulv i gymsal.
Scenerigg må forsterkes ettersom krav fra teatergrupper øker, administrasjonen 
arbeider med dette.

Vurdering
Alternativ 1:
En handlingsplan som går over minimum 3 år bør vurderes.

1 år:
Tiltak 5 må iverksettes.  
Tiltak 1 må iverksettes raskest mulig, bassenget er tillatt åpnet i år etter vurdering 
fra kommunelegen, men vi sliter med å overholde krav i forskriften.
Sum Kr. 1.096.225,- eks. mva

2 år:
Tiltak 2, 3 og 4, Ombygging av klordoseringsanlegg må prioriteres som ett 
helsemessig tiltak for teknisk personell.
Blødevannspanel og varmeveksler samt etablering av bunnløp bør etableres for 
optimalt bruk av anlegget.
Sum Kr. 410.815,- eks. mva

3 år:
Tiltak 3.1 og 6.
Bassengtrekk spares inn i løpet av 2-4 år og reduserer luftfuktighet i bygget samt 
sparer ventilasjonsanlegg og oppvarmingsanlegg. Trekket vil spares inn i løpet av 2-
4 år.
Tilrettelegging for funksjonshemmede må inn i handlingsplan.

Sum Kr. 393.670,- eks. mva

Alternativ 2:
Basseng stenges.
Utredes videre om basseng skal rehabiliteres, ombygges eller nytt bassenganlegg 
bygges.
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Ungdommens hus
Adresse: 
Gårds og bruksnummer:
Tekn. nr:

Båtnesvn. 5
43/7
16800

Bruksareal samlet 
bygningsmasser: 256m² Byggeår: Tilstand 

bygning: Under middels

Areal utområde
Parkering /lekeplass:

                              

Tiltak
Kostnader Kommentar

2011 2012 2013 2014
Investeringer:

Ekstraordinær 
vedlikehold:
Utvendig maling 100.000
Innvendig oppussing 50.000 50.000
Elektro 25.000 25.000
Utvendig reparasjoner 25.000

Sum 100.000 50.000 75.000 50.000 Totalsum kr. 275.000

Eksisterende 
vedlikeholdsbudsjett 30.000,- 30.000,- 30.000,- 30.000,- Totalsum Kr. 120.000,-

Tilstandsvurdering
Ventilasjonsanlegg: Bygget har ikke ventilasjonsanlegg
Elektriskanlegg: Burde vært oppgradert og gjennomgått ordentlig. Service utføres årlig.
Brannalarmanlegg: Eksisterer ikke.
Nødlys / 
Røykvarsling:

Seriekoblet røykvarslingsanlegg. 
Nødlys, service utføres årlig.

Innbruddsalarm: Eksisterer ikke.
SD Anlegg: Eksisterer ikke
Varmeanlegg: Elektriske panelovner.
Andre:
Bygningsmasse: Bygget er gammelt og bærer preg av dette.

Innvendige rom burde vært pusset opp, bygget burde males utvendig.
Noen utbedringer er utført i 2010. Ytterdører skiftet, noen vindski og panelbord 
skiftes og toaletter utbedres.
Nytt lydstudio er under planlegging 

Pålegg offentlige 
myndigheter:

Brannvesenet
Mangler bygningsteknisk.

- Branncellebegrensende vegger og dører mangler. 
- Mangler organisatorisk:
- Komplettering tegninger.

Revidere HMS og kvalitetssystem samt brannvernperm.
Miljøfyrtårn: Sertifikasjonskravene om ingen åpne pålegg er ikke oppfylt. Se rubrikk overfor.

Bygget har ikke tilfredstillende ventilasjon og inneklima.
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Annet:
Konklusjon: Eksisterende vedlikeholdsbudsjett vil ikke være tilstrekkelig til å foreta 

generelt vedlikehold i planperioden.

Side 173



46

Venterom Rotsund fergeleie
Adresse: 
Gårds og bruksnummer:
Tekn. nr:

Rotsund
77/114
16820

Bruksareal samlet 
bygningsmasser: 20m² Byggeår: Tilstand 

bygning: Bra

Areal utområde
Parkering /lekeplass:

                              

Tiltak
Kostnader Kommentar

2011 2012 2013 2014
Investeringer:

Ekstraordinær 
vedlikehold:

Sum Totalsum kr. 

Eksisterende 
vedlikeholdsbudsjett 7.000,- 7.000,- 7.000,- 7.000,- Totalsum Kr. 28.000,-

Tilstandsvurdering
Ventilasjonsanlegg: Bygget har ikke ventilasjonsanlegg
Elektriskanlegg: Er i bra stand
Brannalarmanlegg: Eksisterer ikke.
Nødlys / 
Røykvarsling:
Innbruddsalarm: Eksisterer ikke.
SD Anlegg: Eksisterer ikke
Varmeanlegg: Elektriske panelovner.
Andre: Septikkanlegg har en tendens til å fryse om vinteren, løsning vurderes.
Bygningsmasse: Bygget er nytt og i bra stand.

Pålegg offentlige 
myndigheter:
Miljøfyrtårn:

Annet:
Konklusjon: Eksisterende vedlikeholdsbudsjett er tilstrekkelig til å foreta generelt 

vedlikehold i planperioden.
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Meieribygget
Adresse: 
Gårds og bruksnummer:
Tekn. nr:

Meierivegen 20
47/76
16830

Bruksareal samlet 
bygningsmasser: 1700m² Byggeår: Tilstand 

bygning: Middels

Areal utområde
Parkering /lekeplass:

                              

Tiltak
Kostnader Kommentar

2011 2012 2013 2014
Investeringer:

Ekstraordinær 
vedlikehold:
Maling utvendig 100.000 100.000
Elektrisk oppvarming 50.000
Himling i garasje 100.000
Oppussing innv. 50.000
Branncellevegger 50.000

Sum 100.000 250.000 100.000 Totalsum kr. 450.000

Eksisterende 
vedlikeholdsbudsjett 46.000,- 46.000,- 46.000,- 46.000,- Totalsum Kr. 184.000,-

Tilstandsvurdering
Ventilasjonsanlegg: Bygget har ikke ventilasjonsanlegg.
Elektriskanlegg: Er i vekslende stand, en del elektrisk anlegg blir ryddet opp i 2010. Ikke alt.
Brannalarmanlegg: Eksisterer ikke, seriekoblede røykvarslere.
Nødlys / 
Røykvarsling:

En blanding av nødlys og reflekterende skilt.

Innbruddsalarm: Eksisterer ikke.
SD Anlegg: Eksisterer ikke
Varmeanlegg: Elektriske panelovner og vifter.
Andre:
Bygningsmasse: Bygget er gammelt og preges av dette.

Utvendig bør det males.
Innvendige kontorer burde pusses opp.
Tak over brannstasjon bør lappes.
Oppvarming av garasjer burde vært byttet ut med varmepumper.
Himling i garasje må isoleres og senkes.
Brannstasjon og ren/skitten sone er nye ombygninger og er i bra stand.
Branncellebegrensende vegger må etableres.

Pålegg offentlige 
myndigheter:

Brannvesenet
Mangler bygningsteknisk.

- Branncellebegrensende vegger og dører mangler. 
- Mangler organisatorisk:
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- Komplettering tegninger.
Revidere HMS og kvalitetssystem samt brannvernperm.

Miljøfyrtårn: Sertifikasjonskravene om ingen åpne pålegg er ikke oppfylt. Se rubrikk overfor.
Bygget har ikke tilfredstillende ventilasjon og inneklima.

Annet:
Konklusjon: Eksisterende vedlikeholdsbudsjett er ikke tilstrekkelig til å foreta generelt 

vedlikehold i planperioden.
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Ekspedisjon Kai / Felleskjøpbygget
Adresse: 
Gårds og bruksnummer:
Tekn. nr:

Sørkjosen
47/143
15800

Bruksareal samlet 
bygningsmasser: 400m² Byggeår: Tilstand 

bygning: Middels

Areal utområde
Parkering /lekeplass:

                              

Tiltak
Kostnader Kommentar

2011 2012 2013 2014
Investeringer:

Ekstraordinær 
vedlikehold:
Maling utvendig 100.000
Oppussing innvendig 50.000

Sum 100.000 50.000 Totalsum kr. 150.000

Eksisterende 
vedlikeholdsbudsjett 70.000,- 70.000,- 70.000,- 70.000,- Totalsum Kr. 280.000,-

Tilstandsvurdering
Ventilasjonsanlegg: Bygget har ikke ventilasjonsanlegg.
Elektriskanlegg: Er i vekslende stand, en del lys blir ryddet opp i 2010. Ikke alt.
Brannalarmanlegg: Eksisterer ikke, seriekoblede røykvarslere.
Nødlys / 
Røykvarsling:

Nødlys ble montert i 2009.

Innbruddsalarm: Eksisterer ikke.
SD Anlegg: Eksisterer ikke
Varmeanlegg: Elektriske panelovner og vifter.
Andre:
Bygningsmasse: Utvendig bør det males.

Pauserom / kjøkken ble utbedret i 2008.

Pålegg offentlige 
myndigheter:

Brannvesenet
Mangler bygningsteknisk.

- Branncellebegrensende vegger og dører mangler. 
- Mangler organisatorisk:
- Komplettering tegninger.

Revidere HMS og kvalitetssystem samt brannvernperm.
Miljøfyrtårn: Sertifikasjonskravene om ingen åpne pålegg er ikke oppfylt. Se rubrikk overfor.

Bygget har ikke tilfredstillende ventilasjon og inneklima.
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Annet:
Konklusjon: Eksisterende vedlikeholdsbudsjett er tilstrekkelig til å foreta generelt 

vedlikehold i planperioden.

Side 178



51

Haltibygget
Adresse: 
Gårds og bruksnummer:
Tekn. nr:

Hovedvegen 2
43/37
14200

Bruksareal samlet 
bygningsmasser: 1500m² Byggeår: Tilstand 

bygning: Bra

Areal utområde
Parkering /lekeplass:

                              

Tiltak
Kostnader Kommentar

2011 2012 2013 2014
Investeringer:

Ekstraordinær 
vedlikehold:
Maling utvendig 200.000
Tetting vinduer/ dører 50.000
Innregulering ventilasjon 25.000
Trapp til bibliotek 
ombygging 30.000

Sum 80.000 25.000 200.000 Totalsum kr. 305.000

Eksisterende 
vedlikeholdsbudsjett 150.000,- 150.000 150.000 150.000 Totalsum Kr. 600.000,-

Tilstandsvurdering
Ventilasjonsanlegg: Bygget har ventilasjonsanlegg, service utføres årlig.
Elektriskanlegg: Er i bra stand.
Brannalarmanlegg: Er i bra stand, service utføres årlig.
Nødlys / 
Røykvarsling:

Nødlys, service utføres årlig.

Innbruddsalarm: Eksisterer ikke.
SD Anlegg: Eksisterer ikke
Varmeanlegg: Elektriske panelovner og vifter.
Andre:
Bygningsmasse: Vinduer og dører må tettes.

Takvinduer ble tettet i 2008/2009.
Lysstyring ble montert i 2009/2010.
Styring varme ble montert i 2009.
Ventilasjon burde innreguleres på nytt.
Trapp til bibliotek bør ombygges.
Bygget bør males.

Pålegg offentlige 
myndigheter:

Brannvesenet
Mangler bygningsteknisk.

- Branncellebegrensende vegger og dører mangler. 
- Mangler organisatorisk:
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- Komplettering tegninger.
Revidere HMS og kvalitetssystem samt brannvernperm.

Miljøfyrtårn: Sertifikasjonskravene om ingen åpne pålegg er ikke oppfylt. Se rubrikk overfor.
Bygget har ikke tilfredstillende ventilasjon og inneklima.

Annet:
Konklusjon: Eksisterende vedlikeholdsbudsjett er tilstrekkelig til å foreta generelt 

vedlikehold i planperioden.

Side 180



Storslett skole v/rektor
Lyngsmarka 8
9156 Storslett

Nordreisa kommune
v/ teknisk sjef Roy Jørgensen
9156 Storslett                                                          
15.08.2010

Angående vedlikeholdsplan for Storslett skole – høringsuttalelse

Det bekreftes at dagens vedlikeholdsbudsjett for Storslett skole er for lavt. Det bør økes til et 
nivå som kan imøtekomme tekniske og helsemessige standarder som man i henhold til 
vedlikeholdsplanen utarbeidet av teknisk avdeling ved kommunen skal holde.

Med vennlig hilsen 
Rektor

Linda M. Larsen
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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

Arbeidstilsynet
Postboks 343
9305  FINNSNES

Deres ref:  Vår ref: Løpenr: Arkivkode Dato
2009/3992 62811/2010 2009/2841-11 25932/2010 440 13.07.2010

Ang. vedtak om tvangsmulkt

Vi viser til Deres skriv datert 05.07.2010
Vi beklager at det ikke er gitt tilbakemelding på at nedenfor stående avvik er lukket / i ferd med å 
lukkes.
Noe av dette skyldes at hele skolestrukturen i Nordreisa har vært under omorganisering og derav 
fått forskjellige og nye saksbehandlere i denne fasen.  I tillegg er flere skoler administrativ og 
pedagogisk lagt inn under en felles rektor.  Denne rektoren er nytilsatt og vil tiltre 1. august.
Vi anser det som svært viktig at den nye rektoren er informert og får innflytelse på utforming av 
driftsrutiner på arbeidsplassen som vedkommende skal lede.  Storslett skole, som vil være 
sentralskolen for Nordreisa, er under total ombygging.
Byggetrinn 1 og 2 er gjennomført. Disse utbyggene har vært forelagt - og godkjent av 
Arbeidstilsynet.  Byggetrinn 3 har vært utsatt flere ganger som en konsekvens av 
omorganiseringen av skolestrukturen.  Det er nå endelig bestemt hvordan skolestrukten skal bli ,.  
dette ble avgjort i Kommunestyret den 25.03.2010. Lovlighetskontroll behandlet i K.styret 
4.05.2010 og stadfestet av Fylkesmannen i Troms 9.06.2010.   Planlegging av byggetrinn 3 ble 
vedtatt av kommunestyret 24.06.2010.
I den forbindelse kan nevnes at hele administrasjonsfløya vil bli revet sommeren 2011, 
midlertidige kontorlokaler etablert mens ny kontorfløy bygges. Likeens er også fløya med den 
gamle barneskolen stengt av og skal ikke brukes. Denne fløya skal rives sommeren 2011.
Dette er i samsvar med konklusjonen i rapporten fra Miljørettet helsevern etter befaring 
12.05.2010.
Alle disse momenter har innvirket på saksbehandlingen i gjeldende tilsynssak, med ulike 
saksbehandlere involvert.
Dette har medført at hele prosessen med lukking og tilbakemelding til Arbeidstilsynet har blitt 
forstyrret og påvirket av utfallet at strukturendringen i skolen.
Vi har derfor måtte avventet noe med å sende inn melding om lukking av avvikene nevnt 
nedenfor. Selvsagt burde vi sendt melding til Arbeidstilsynet om dette tidligere.
Dette beklager vi, og håper Arbeidstilsynet har forståelse for ovennevnte situasjon og uklare 
framtid som oppsto under omorganiseringsprosessen.
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Til de enkelte pålegg kan vi gi følgende tilbakemelding:

Avvik nr 1.
Nordreisa kommune har utarbeidet- og innført HMS-plan for hele kommunens virksomhet, 
herunder også drift og vedlikehold av kommunale bygg.

HMS-planen inneholder rutinebeskrivelser og prosedyrer for gjennomføring og kartlegging av 
inneklima og arbeidsmiljø for den enkelte arbeidsplass.
Kartlegging foretas under gjennomføring årlige vernerunder på den enkelte arbeidsplass.
Tilstede på vernerundene skal være ansattes representant, verneombud og fagleder/avd.leder som 
representant for byggeier.
HMS-planen stiller krav om skriftlig dokumentasjon og avviksbehandling. Det benyttes 
standardisert skjemaer og rapporteringssystem.
I tillegg til vernerunder er den enkelt ansatte pliktig i h.h.t. HMS-planen å rapportere avvik i 
h.h.t. fastlagt rutinebeskrivelse i HMS-planen.

Avvik nr 4
Det er utarbeidet vedlikeholdsplan for alle kommunale bygg, herunder også skolene.
For Storslett skole, som avviket gjelder, har vi funnet det påkrevd å involvere den nye rektoren,  
som begynner 1.august, i vedlikeholdsplanen. Når vedkommende er på plass og denne samt 
andre av skolens ansatte har gitt sin kommentar til planen, vil den blir framlagt til politisk 
behandling i Driftsutvalget 31.08.2010.  
Innstilling til driftsutvalget vil være at tiltakene som framkommer i vedlikeholdsplanen 
innarbeides i kommunens budsjett og økonomiplan.

Vi håper at ovenstående redegjørelse / tilbakemelding medfører at Arbeidstilsynet anser avvik nr 
1 og 4 lukket.

Med hilsen

Roy Jørgensen
Teknisk sjef
Direkte innvalg: 77 77 07 50

Intern kopi:
Kjetil Hallen
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Vi viser til pålegg av 29.06.2009. Opprinnelig frist for gjen Lr:oPmENRførini—j--g:v1-Aple .1:ene nr 1 og 4 var
01.10.2009. Vi viser videre til vårt brev av 21.01.2010 hvor fristen for gjennomføring av påleggene
ble forlenget til 31.03.2010.

L,\) iåb(

Vi viser videre til varsel om tvangsmulkt av 29.05.2010. Vi har fortsatt ikke mottatt tilbakemelding
om at påleggene er gjennomført.

Arbeidstilsynet har hjemmel til å ilegge tvangsmulkt i arbeidsmiljøloven § 18-7. Med hjemmel i denne
bestemmelsen fatter Arbeidstilsynet vedtak om tvangsmulkt med ny frist for gjennomføring.

Påleggene gjentas med ny frist:

1. Skoleeier skal i samarbeid med arbeidsgiver og ansatte systematisk kartlegge helsefarer og
problemer knyttet til bygninger og installasjoner med hensyn til forhold som kan påvirke
inneklima for derved å kunne sikre at inneklimaet til enhver tid er tilfredsstillende. System for
kartlegging skal dokumenteres skriftlig, jf forskrift om arbeidsplasser og arbeidslokaler §§ 6, 7
og 8, arbeidsmiljøloven 3-1 (2) c) og forskrift om systematisk helse, miljø og
sikkerhetsarbeid § 5 nr. 6.
Ny frist for gjennomføring: 15.08.2010

Pålegget anses som oppfylt når Arbeidstilsynet har mottatt kopi av skoleeiers (utleiers)
skriftlige system for å sikre systematisk kartlegging og som viser at også de forhold som er
nevnt i begrunnelsen for pålegget ivaretas.

4. Skoleeier skal sørge for at kartlegging og utarbeiding av vedlikeholdsplaner gjøres i samarbeid
med arbeidstakerne og deres tillitsvalgte, jf arbeidsmiljøloven § 3-1 (1)
Ny frist for gjennomføring: 15.08.2010

Påleggene anses som oppfylt når Arbeidstilsynet har mottatt en bekreftelse på hvordan
skoleeier (utleier) har utarbeidet et system som sikrer at kartlegging og utarbeiding av
vedlikeholdsplaner gjøres i samarbeid med arbeidstakerne og deres tillitsvalgte.

Arbeidstilsynet vil ilegge tvangsmulkt hvis vi ikke har mottatt skriftlig melding om at påleggene er
oppfylt innen fastsatt frist. Tvangsmulkten settes til kr. 500,00 pr. pålegg pr. virkedag inntil
Arbeidstilsynet har mottatt skriftlig melding om at påleggene er gjennomført. Tvangsmulkten vil
begynne å løpe etter at fristen for gjennomføring av pålegget er ute.

ORGANISASJONSNR
974771713
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Påløpt tvangsmulkt vil bli innkrevd av Statens innkrevingssentral som vil sende faktura på påløpt
tvangsmulkt i egen forsendelse. Dersom tvangsmulkten ikke betales innen innbetalingsfristen til
Statens innkrevingssentral, vil beløpet bli tvangsinndrevet med tillegg av gebyrer for
tvangsinnfordring.

Klagerett
Vedtaket kan påklages etter forvaltningsloven § 28. Vi gjør oppmerksom på at klagefristen for selve
pålegget er utgått. Fristen for å klage er tre uker fra mottak av dette brevet. Direktoratet for
arbeidstilsynet er klageinstans. Klagen skal sendes Arbeidstilsynet Nord-Norge. For nærmere
fremgangsmåte ved klage, vises det til vedlagte orientering.

Orientering til verneombud/ansattes representant
Etter arbeidsmiljøloven §§ 6-2 sjette ledd og 18-6 åttende ledd skal verneombudet, eventuelt tillitsvalgte
og ansattes representanter gjøres kjent med de vedtak som gis. Kopi av vedtaket er vedlagt

Vi ber om at vårt referansenummer 2009/3992 oppgis ved svar.

Med hilsen
Arbeidstilsynet Nord-Norge

Hallgerd Sjøvoll
tilsynsleder Alf Bratteng
(sign.) seniorinspektør

(sign.)

Dette brevet er godkjent elektronisk i ArbeidstilDinet oghar de ror ingen signatur.

VAR REFERANSE
62811/2010

Kopi til:
Arbeidsmiliøutvalget i Nordreisa kommune Sentrum 17 9151 STORSLETT

Vedlegg: Melding om rett til å klage over forvaltningsvedtak

2
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