
Møteinnkalling

Utvalg: Nordreisa driftsutvalg
Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset
Dato: 18.01.2011
Tidspunkt: 10:00

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

Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.
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                                        Saksliste

Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr
PS 1/11 Referatsak

RS 1/11 Søknad om tillatelse til tiltak på gnr. 1942/56/14 2010/3920
RS 2/11 Søknad om tiltak uten ansvarsrett 1942/52/109 2010/4494

RS 3/11 Søknad om tiltak uten ansvarsrett 1942/31/1/4 2010/4712
RS 4/11 søknad om tiltak uten ansvarsrett gbr.1942/86/25 2010/4968

RS 5/11 Svar på søknad om tiltak uten ansvarsrett 
gbr.1942/55/17

2010/5199

RS 6/11 Svar på søknad om tiltak uten ansvarsrett
1942/20/13

2010/5898

RS 7/11 Endring av ansvarsrett - riving bygninger på gbn. 
1942/47/260

2009/6340

RS 8/11 Endringstilatelse 1942/22/56 2010/2971
RS 9/11 Ansvarsrett PRO/KPR tiltak på gbn. 1942/47/198 2010/2729

RS 10/11 Godkjenning av endret ansvarsrett 
gbr.1942/81/56

2010/1928

RS 11/11 Ferdigattest tiltak på gbn. 52/146 - Viervegen 10 2009/7435
RS 12/11 Ferdigattest brannvarslingsanlegg gbn. 

1942/47/3/45
2009/10275

RS 13/11 Ferdigattest gbr.1942/20/27 2010/2944

RS 14/11 Ferdigattest hytte 1942/29/8 2010/3562
RS 15/11 Ferdigattest bolig på gbn. 1942/43/124 2009/8546

RS 16/11 Ferdigattest bolig og garasje på gbn. 1942/10/2 2009/8652
RS 17/11 Byggetilatelse Garasje gbr.1942/58/19 2010/1411

RS 18/11 Byggetilatelse tilbygg bolig gbr.1942/47/207 2010/2300
RS 19/11 Byggetilatelse garasje gbr.1942/55/11 2010/3401

RS 20/11 Byggetilatelse tilbygg bolig gbr.1942/68/13 2010/3368
RS 21/11 Byggetillatelse uten ansvarsrett tiltak på gbn. 

1942/50/4
2010/5152

RS 22/11 Byggetilatelse garasje gbr.1942/14/154 2009/7436

RS 23/11 Byggetilatelse fasadeendring, bruksendring 
gbr.1942/43/66

2010/1545

RS 24/11 Byggetilatelse for garasje gbr.1942/52/149 2010/4600
RS 25/11 Byggetilatelse tilbygg bolig gbr.1942/19/1 2010/3411

RS 26/11 Byggetilatelse for garasje gbr.1942/14/137 2010/3433
RS 27/11 Byggetillatelse hytte på gbn. 1942/27/14 2010/3785
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RS 28/11 Byggetilatelse gbr. 1942/22/57 2010/3413
RS 29/11 Byggetillatelse uten ansvarsrett gbn. 1942/52/119 2010/4784

RS 30/11 Byggetillatelse vannledning Kålheim/Sakshaug 2010/5811
RS 31/11 Byggetillatelse påbygg til bolig gbn. 1942/79/19 2010/4594

RS 32/11 Byggetilatelse gbr. 1942/55/19 2010/5880
RS 33/11 Byggetillatelse tiltak på gbn. 1942/14/160 2010/4603

RS 34/11 Byggetillatelse tilbygg til forretning gbn. 
1942/47/297

2010/4249

RS 35/11 Byggetillatelse tiltak på gbn. 1942/13/131 -
Rovdas

2010/4782

RS 36/11 Byggetillatelse uten ansvarsrett gbn. 1942/14/74 2010/4658
RS 37/11 Byggetilatelse tiltak uten ansvar gbr. 1942/73/13 2010/5867

RS 38/11 Byggetilatelse hytte 1942/44/2 2010/5240
RS 39/11 Dispensasjon fra byggegrense gbr.1942/52/120 2010/3335

RS 40/11 Dispensasjon fra reguleringsplan for Høgegga 
boligfelt gbn. 1942/52/147

2010/3242

RS 41/11 Tillatelse i ett trinn -  byggetillatelse 2010/2971
RS 42/11 Melding om tiltak 1942/47/454 2010/4096

RS 43/11 Rivetillatelse gbr.1942/65/56 2010/4994
RS 44/11 Søknad om bruksendring 1942/56/8 2010/4477

RS 45/11 Søknad om bruksendring 1942/79/30 2010/4371
RS 46/11 Søknad om bruksendring 2010/5037

RS 47/11 Søknad om bruksendring 1942/65/131 2010/4966
RS 48/11 Søknad om bruksendring 1942/24/29 2010/5017

RS 49/11 Søknad om bruksendring 1942/60/16 2010/4565
RS 50/11 Søknad om bruksendring 1942/77/21 2010/4905

RS 51/11 Søknad om bruksendring 1942/77/18 2010/4655
RS 52/11 Søknad om bruksendring 1942/53/6 2010/4777

RS 53/11 Søknad om bruksendring 1942/54/6 2010/3728
RS 54/11 Søknad om bruksendring 1942/66/52 2010/4816

RS 55/11 Søknad om bruksendring 1942/80/1/13 2010/4479
RS 56/11 Søknad om bruksendring 1942/80/1/9 2010/4369

RS 57/11 Søknad om bruksendring 2010/4543
RS 58/11 Søknad om bruksendring 1942/83/16 2010/4465

RS 59/11 Søknad om bruksendring 1942/77/111 2010/4545
RS 60/11 Søknad om bruksendring 1942/57/9 2010/2616
RS 61/11 Bruksendring bygg på gbn. 1942/66/20 2009/10311
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RS 62/11 Bruksendring gbr.1942/86/32 2010/5666
RS 63/11 Bruksendring gbr.1942/81/3/1 2010/5050

RS 64/11 Søknad om bruksendring 1942/47/25. Jubelen 12 2010/4716
RS 65/11 Vedtak - Oppsigelse utslippstillatelse gbn. 

1942/71/2
2009/8245

RS 66/11 Midlertidig fritak kommunale gebyrer for 
eiendom 1942/47/180

X 2011/41

RS 67/11 Høring - Utkast til verneplan for skog på Statskog 
SFs grunn i Troms fylke

2009/9443

RS 68/11 Høring av forslag til forskrift om fiske i vassdrag 
med laks, sjøørret og sjørøye for 2011

2009/9443

RS 69/11 Uttalelse til regulering av fisket etter anadrome 
laksefisk i 2011

2009/1023

RS 70/11 Utkast til verneplan for skog på statsskog sfs 
grunn i Troms fylke

2009/9443

RS 71/11 Undersøkelse av Nordreisa kommune som 
miljøvernmyndighet -tilbakemelding angående 
avvik og merknader

2010/4443

RS 72/11 Orientering om 14 nye våtmarksområder i 
Ramsarkonvensjonen

2010/4923

RS 73/11 Rapport med godkjenning, kontrollsted for vilt, 
Sørkjosen

2010/5124

RS 74/11 Tilskudd til bruk med avlingssvikt i Nordreisa 
kommune 2010

2010/5796

RS 75/11 Delegert vedtak - Søknad om tilskudd til spesielle 
miljøtiltak i jordbruket 2010

2010/1999

RS 76/11 Delegert vedtak - Søknad om tilskudd til spesielle 
miljøtiltak i jordbruket 2010, eiendom 
1942/18/11

2010/1999

RS 77/11 Delegert vedtak, Innvilget konsesjon på erverv av 
fast eiendom 1942/8/8

2010/4570

RS 78/11 Innvilget konseksjon på erverv av fast eiendom 
1942/70/9, 17

2010/4864

RS 79/11 Konsesjon på erverv av fast eiendom 1942/58/4 2010/5865

RS 80/11 Konsesjon på erverv av fast eiendom 1942/36/2 2010/4181
RS 81/11 Søknad om konsesjon gnr 1942/64/8 2010/5703
RS 82/11 Nordreisa idrettens samfunnsregnskap 2010/172

PS 2/11 Godkjenning av plan for flomsikring i Jernelva 2010/5642
PS 3/11 Bruksendring av bygg på gbr.1942/12/18 2010/3550

PS 4/11 Deling av eiendom 1942/67/3 2010/3253
PS 5/11 Deling av eiendom 1942/71/5 2010/2912

Side 4



PS 6/11 Deling av eiendom 1942/58/1 2010/3006
PS 7/11 Deling av eiendom 1942/29/8 2010/3587

PS 8/11 Deling av eiendom 1942/81/3 2010/3960
PS 9/11 Klagebehandling - Deling av eiendom 1942/29/50 2010/2694
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PS 1/11 Referatsak



Søknad om tillatelse til iltak U 9
çL

SAKSNR.

DOK.NR.

LØPENR.

etter plan- og bygningsloven § 93

Enkle tiltak

fl Ett-trinns søknadsbehandling

fl Rammetillatelse

standard
norge

Søknad om ansvarsrett for ansvarlig søker
Foreligger sentral godkjenning?

Søknaden gjeJder
Gnr.

Eiendom/ 56

byggested Adresse

Oksfiordhamn

Tiltakets art

pbl  §  93

Vedlegg

Endring av bygg

Endring av bruk

RIving

Bygn.tekniske inst **)
Endring av boligenh.

(fiere  kryss  mullg) Innhegning, skilt

Eiendomsdellng  ***)

Underskrifter
Ansvarlig søker (SOK) for tiltaket

Foretak

Adresse

Postnr. Poststed

Kontaktperson

E-postadresse

Dato Underskrift

Gjentas med blokkbokstaver-

Festenr. Bygningsnr.

ekstra sett etter avtale med kommu

Bolignr.

Poststed

Storslett

Nye bygg og anlegg

fl Ja Nei

Bnr.

14

@ Standard Norge, Byggblankett 5174  Des. 2007

NORDREiSA KOMMUNE
SERVICEKONTORET

Henvendelse om blanketten rettes til: PRONORM AS Telefon: 67 83 87 00 E-post: pronorm@standard.no

ARK.KODE

,

Vedtaksdato
(fylles ut av kommunen)

Se

ILI

Planlagt bruk/
formål fl Bolig Garasje fl Annet:

x Frittliggende *)

Anlegg

Konstruksjon

Bruksendring 5)

Hele bygg *)

Nyanlegg 5)
Oppdeling
Innhegning mot veg
Deling *)

Byggblankett 5175 fylles ut  og  vedlegges. Gjelder kun nr installasjonen ikke er en
(Vediegg gruppe A) del av et større tiltak.

Til kommune:
(Søknad med vedlegg fytles ut og leveres  i 1  eksemplar,

Nordreisa kommune

9151 i Storslett

Berører tiltaket eksisterende eller
fremtidige arbeidsplasser?

Hvis ja, skal søknad (byggblankett 5177 med vedlegg)

Parkeringsplass 5)

Veg

Fasade

Vesentlig endring av tidligere drift

Deler av bygg *) Anlegg

Endring Reparasjon

Sammenføyning
Reklame, skilt, innretning e.l.

Bortreste

Tilbygg, påbygg, underbygg *)

Vesentlige terrenginngrep

Reparasjon

Sammenføyning
***) Unntatt fra krav om ansvarsrett.

Behandles etter delingsloven.
Hjemmelsinnehaver underskriver som tillakshaver.

Tiltakshaver

Organisasjonsnr. Navn

Telefon Moblltelefon

Telefaks

nderskrift

Beskrivelse av vedlegg Gruppe
Opplysninger om tiltakets ytre rammer og bygningsspesifikasjon (byggblankett 5175)

Dispensasjonssøknader

Gjenpart av nabovarsel, naboprotester, merknader til naboprotester

Kart, situasjonsplan - bygning/erendom

Redegjørelser og tegninger

Søknader om ansvarsrett og kontrollplan, godkjenningsbevis, søknad om lokal godkjenning

Kontrollplan for viktige og kritiske områder, kontrollerklæringer

Boligspesifikasjon I GAB (Matrikkelen)

Uttalelser/samtykke fra andre offentlige myndigheter

Andre vedlegg

Ansvar og kontroll
Ansvarligsøker bekrefter at hele tiltaket belegges med ansvar, og dekker kravene i henhold bl plan- og bygningsloven.
En er kjent med reglene om straff og sanksjoner i phl kap. XVIIIog xIXog at det kan medføre reaksjoner dersom det gis unkbge opplysninger.

Nr. fra - til

vea
Adresse

k 5 "(ic, r c-t4c11.1,
Postnr. ' Poststed

( 51 5 1-vr-5(
Eventuelt oroanisastonsnr.

E-postadresse

;
Dato

- ?c)

Gjentas med blokkbokstaver

Nr. 705174e Sem & Stenersen Prokom, Oslo, 6-2008

Kommunens saksnr.

Ja Nei
ndes til Arbeidstilsynet.

Bygn. typekode (jf. s. 2)

181

Telefon(dagtid)._

6ø71-fr

EVEN PP- 1-7-ER OLSe

Ikke relevant
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standard
norge

Bygningspplysninger

Oppgi allbd:

Eksisterende bebyggelse

Ny bebyggelse

Sum

~infISAMPekAde

MIljeforhold
pb1§ 68

rurenset
grunn
Forurensnings-
forskr. Kap. 2

Adkomst
vegloven pb1§§
66, 67

Offentlig vannverk

Vannforsyning Beskriv

pbl §§ 65, 67

Nei

m2 BYA
Bolig *

Regler for arealmåling, se TEK kapittel 3.

* Garasje regnes som areal når den er en del av boligbygningen.

** Ved nænngsgruppe A—Q, +Y skal areal alltid fylles ut.

rriz BRA
Annet **

zX..a

r2_S

Grunnforhold, rasfare, miljøforhold og forurenset grunn

Forell er det tilstrekkeli sikkerhet mot fare eller vesentli ulem somføl e av:

Grunnforhold
pbl  §  68

Rasfare, flom
mv. pb1§ 68

Tilknyttning i forhold til tomta

Avløp

pbl §§66, 67

Overvann Takvann/overvann fores til:

Løfteinnretninger
Er det i bygningen løfteinnretninger som omfattes av TEK?:

1:1 3a 9 Nei

(-) Standard Norge, Byggblankett 5175 Desember 2007

Henvendelse om blanketten rettes til: PRONORM AS Telefon: 67 83 87 00 E-post: pronorm@standard.no

Riksveg/fylkesveg

Kommunal veg

Privat veg

Ja fl Nei

I alt

Koden skal angi hvilken næring brukeren av bygningen tilhører. Bygninger som brukes til flere formål skalkodes etter den næringensom opptar
størst del av arealet
Unntak:  Næringsgruppekode aX» skal brukes kun når helebygrungenbenyttes som bolig.

Næringsgrupper - gyldige koder

A 3ordbruk og skogbruk
B Fiske
C Bergverksdrift og utvinning
D Industri
E Kraft og vannforsyning
F Bygge- og anleggsvirksomhet
G Varehandel, reparasjon av kjøretøy og husholdningsapparat
H Hotell- og restaurantvirksomhet
I Transport og kommunikasjon

Privat vannverk Annen privat vannforsyning, innlagt vann

Dersom vanntilførsel krysser annens grunn, foreligger rettighet ved tinglyst erklæring?

3 Finansiell tjenesteyting og forsikring
K Eiendomsdrift, forretningsmesslg tjenesteyting og utrelevirksomhet
L Offentlig forvaltning
M Undervisning
N Helse- og sosialtjenester
0 Andre sosiale og personlige tjenester
Q Internasjonale organ og organisasjoner
X Boliger
Y Fritidseiendommer (hytter), garasjer for private og annet som ikke er næring.

Dersom nei, beskriv kompenserende tiltak i vedlegg

Dersom nei, beskriv kompenserende tiltak i vedlegg

Dersom nei, beskriv kompenserende tiltak i vedlegg

Dersom nei, beskrivkompenserende tiltak I vedlegg

Tilknytning til veg og ledningsnett
Gir tiltaket endrede avkjøringsforhold? Tomta har adkomst til følgendeveg som er opparbeidet og åpen for alminnelig ferdsel:

Tilknyttning i forhold til tomta

Offentlig avløpsanlegg

Privat avløpsanlegg Skal det installeres vannklosett? Ei3a

Foreligger utslippstillatelse? Ja

Dersom avløpsanlegg krysser annens grunn, foreligger rettighet ved tinglyst erklæring? Ja

Avløpssystem 9 Terreng

Planlegges det installert slik innretning?:

Bolig

Annet

Sum

Antall
bruksenheter

Er avkjøringstillatelse gitt?

Er avkjøringstillatelse gitt?

Er vegrett sikret ved tinglyst erklæring?

Antall
etasjer

(Etter at tlltaket
er gjennomført)

Annen privat vannforsyning, ikke innlagt vann

Nei

Nei

Nei

Vedlegg nr.

E-

Vedlegg nr.

E-

Vedlegg nr.

E-

Hvis ja, sett X

Heis

Trappehels ellerløfteplattform

Rulletrapp eller rullende fortau

Nr.  705175e Sem &  Stenersen Prokom,OSIO, 6-2008

Nei

Nei

Nel
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standard
norge

Senterpunkt
tiltaket

Forhåndskonferanse

Planstatus
mv.

Tomtearealet

Grad av
utnytting

By99eheyde/
Avstander

Henvendelse om blanketten rettes til: PRONORM AS Telefon: 67 83 87 00 E-post: pronorm@standard.no

Opplysninger om tiltakets ytre rammer og bygningsspesifikasjon

Beskrivelse av hvordan tiltaket oppfyller byggesaksbestemrnelsene,
planbestemmelsene og planvedtak etter plan- og bygningsloven (pbl) innenfor angitte områder

Opplysningene gjelder
Gnr. Bnr. Festenr. Seksjonsnr. Signering - ansvarlig søker

Eiendom/ 56 14
byg g este d Adresse Postnr. . Poststed

9151 StorslettOksfjordhamn

Kartblad Koordinatsystem Senterpunkt angitt ved -
(hvis oppgitt 1:41 situasjonskart): (hvisoppgrd pAsituasjonskart):

Pbl § 93  a Forhåndskonferanse er avholdt

Reguleringsformål 1 e

a. Grad av utnytting iht. gjeldende plan

©  Standard Norge, Byggblankett 5175 Desember 2007

ma

Dispensasjonssøknad (ikke aktuelt ved søknad om enkletiltak)

Det søkes dispensasjon fra bestemmelsene (begrunnelse for dispensasjon gis på eget ark)
Pb1§§ 7, 88 Plan- og bygningslov Forskrifter til pbl fl Kommunale vedtekter 1:11 pbl

Estetikk

Pb1§ 74, 2.  ledd Estetisk utforming og forholdet til omgivelsene.

Arealdisponering

Sett kryss for gjeldende plan
Arealdel av kommuneplan

Navn p5 plan

Nei

Reguleringsplan

Minste avstand fra den planlagte bygning til:

Går det høyspent kraftllnje/kabel i, over eller i nærheten av tomta?

Går det priv./off. vann- og avløpsledning i eller i nærheten av tomta?

vediegg nr.

A- 7
Vedlegg  til  5174

X-koordinat: Y-koordinat:

Bebyggelsesplan

Nabogrense

Dersom ja, vedlegg referat

Dersom det går slik kraftlinje/kabel/ledninger i, over eller i nærheten av tomta, må tiltaket det her meldes om være
avklart med berørte myndigheter/rettighetshavere

Arealplaner

b. Byggeområde/grunneiendom**

c. Evareal som trekkes fra 1ht. beregn.regler

areal som legges til iht. beregn.regler

kommuneptan/reguieringspjaNbebyggebespIan - besicriv

M2

m2

Velg kolonne iht. beregningsregel angitt i gjeldende plan*

% BYA  BYA % BRA / % TU BRA U-grad

1112

m2

m2

m2

e. Beregnet tomteareal (b — c) eller (b + d) = ,2- S'elmM2 0,0 M2 0,0 M2

Arealbenevnelser mz BYA m2 BYA m2 BRA m2 BRA mz BTA

f. Beregnet maks. byggeareal iht. plan (jf. a. og .) 0,0 m2 m2 0,0 m2 m2 0,0 m2

g. Areal eksisterende bebyggelse / q m2
m2 m2 m2 m2

h. Areal ny bebyggelse z 5. m2 + M2 + M2 + M2 + m2

i. Parkeringsareal 0 m2 + m2 + M2 + m2 + M2

i. Sum areal = Q.TqAt m2 = 0,0 m2 = 0,0 m2 . 0,0 M2 = 0,0 m2

Beregnet grad av utnytting (jf. e. og j.)*** % 0,0 m2 % 0,0 m2
Vedlegg nr.

*Skal beregning av utnyttingsgrad skje etter annen regel, beskriv nærmere D-

Vedlegqnr.
* Dersom areal i rad b ikke er fremkommet av målebrev, beskriv nærmere D-,__

Vedlegg nr.
*** Vls ev. underiag for beregntngen av grad av utnytting i vedlegg

Byggehøyden ligger innenfor ev. bestemmelser gItt i gjeldende plan / subsidtært i pb1§ 70, nr. 1

Vegmidte _

Avstand

Avstand

3a 2

Nr. 705175e Sem &  Stenersen Prokom, Oslo, 6-2008

Kommunens saksnr.

Vedlegg nr.

vedle99

Vedlegg nr.

E-

Vedlegg

m2

Side 1(2)
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standard
norge

Gjenpart av nabovarsel
for tiltak etter plan- og bygningsloven (pb1)

Til kommune
NORDREISA

Underskrift

Nybygg

RhAng

Innhengning mot veg

Annet

Beskriv nærmere hva habovarslet gjelder

Vedlegg

Beskrivelse av vedlegg

Dispensasjonssøknader

Situasjonsplan

Fasadetegninger og snitt

Andre vedlegg

Sted

Oksfiordhamn

Telefon

el"--+66glq0

Henvendelse om blanketten rettes til: PRONORM AS Telefon: 67 83 87 00 E-post: pronorm@standard.no

For nedenfomevnte elendom er det i henhold
til bestemmelsene i g 94 nr. 3 i plan- og
bygningsloven av 14.juni 1985 nr. 77, sendt
følgende nabovarsel:

Vedlegg nr.

C-

Ti!tak på eiendommen:
,Gnr ;Festenr

' 56 14
Sendommens adresse

Oksordhamn
Postar :Poststed

9151 Storslett
Eler/fester

Linda Odland Olsen og Even Petter Olsen

Kommunens saksnr.

Seksjonsnr

Kopi av dette dokumentetmed vedlegg sendes kommunen, samtidig
som naboer varsles.

Det varsles herved om •

D Søknad om tiltak som krever tillatelse etter pian- og bygningsloven § 93.

Søknaden er lagt ut på besøksadresse:
Eventuelle merknader må være kommet tll ansvarlig søker innen 2 uker etter at
dette varsleter sendt. (Kopi kansendes kommunen.)

Beikrhr nærmere hva nabovarselet gjelder

Melding om tiltak etter plan- og bygningsloven

DriRsbygning I landbruketpbt § 81

fl Anlegg

SkIlt

Bruksendring

@ Standard Norge, Byggblankett 5155 November 2005

Mindre byggearbeid

Meldingen kan sees hos kommunen på adresse:
Eventuelle merknader må være kommettil kommunen innen2 uker etterat dette
varslet er sendt.

Dato Underskrift (tiltakshaver eller ansvarlig søker)

05.07.10

* I rneldingssaker GjentElsmed blekkbo
skriver tiltakshaver EVEN P. OLSEN

under

Ansvarlig søkersadresse

Oksfiordhamn, 9151 Storslett
E-post adresse

lindaogeven@yahoo.no

Skilt

Bygging av carport. Plassering: inntil eksisterende vedsjå, men ikke fast i den. Fasade: se vedlagt skisse.

Kommunens adresse

Nordreisa kommune, sentrum 17,9151 Storslett

Endring av fasade

Eiendomsdellng eller bortfeste

Dispensasjoner

Gruppe

2

Nr. 705155e Sem & Stenersen Prokom, Oslo, 8-2008

Nr. fra - til Ikke relevant

LI
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norge

Kvittering for
nabovarsel
Eiendom/byggest
Gnr ;Bnr

56 14

Nabo-/gjenboer eiendom
Gnr

E3fir Festenr

56 : 6
Adresse

Oksordhamn
Postnr Posisted

• 9151 Storslett
Personlig kvittering for mottatt varsel

Varsel er mottatt

•Nabo-/gjenboer eiendom

Postnr 'Poststed

•Personligiåteringfor motlatt varsel

Varsel er mottatt

Nabo-/ "enboer eiendom
Gnr

Gnr

Postnr Poststed

•Bnr •Festenr

• Varsel er mottatt Samtykker i tiltaket

Nabo- enboer eiendom
.Gnr , Bnr ;Festenr

:Adresse

Bnr Festenr

Postnr peststed

Personlig kvitteting for mottatt varsel

Varsel er mottatt fl Samtykker I tilnket

Adresse Adresse

Personlig kvittering for mottatt varsel

Varsel er mottatt fl Samtykker i tiltaket

Det er per dags dato innlevert rekommandert
sending til ovennevnte adressater.

Samlet antall sendinger:  Sign.

© Standard Norge, Byggblankett 5155 November 2005

Henvendelse om blanketten rettes til: PRONORM AS Telefon: 67 83 87 00 E-post: pronorm@standard.no

Nabovarsel kan enten sendes som rekommandert sending eller overleveres personlig mot kvittering. Ved personlig
overlevering vil avklyssing gjelde s<im bekreftelse på at varselet er mottatt.

Samtykker i tiltaket

Adresse

Oksfjordhamn

Nabo-/gjenboer eiendom eier/fester
:Seksjonsnr !Elers/festers navn

Elsa Elvelund

,Selsjonsnr ; Eiers/festers navn

Samtykker i tiltaket

•Seksjonsnr

Adresse

Oksfiordhamn

,Postnr 1Poststed

9151 Storslett
Dato r ,Sign.

Nabo-/  -enboer eiendom eler/fester

Adresse Adresse

Postnr Poststed ;Postnr ; Poststekl,---) :Poststedet reg. nr

 (94f41',
Personlig kvittering for mottatt varsel Dato 'Sign.

9,

Seksjonsnr Eiers/festers navn

,Adresse

,Adresse

- • ,

Nabo-/gjenboer eiendom Nabo-/gjenboer elendom eier/fester
Bnr Festenr 'Seksjonsnr Eiers/festers navn

Nabo-/gjenboer elendom eler/fest eri  

,Poststedet reg. nr

'

Postnr ' Poststed Poststedet reg. nr

Dato Sign.

Nabo-/gjenboer eiendom eier/fester
Eiers/festers navn

;Postnr ,Poststed 'Poststedet reg. nr

Dato ;Sign.

Postnr Poststed •Poststedet reg. nr

Dato Sign.

Nr. 705155e Sem & Stenersen Prokom, Oslo, 8-2008 Side 2(2)
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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

Kåre Amund Algarheim
Lundefjellvegen 2
9151  STORSLETT

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2010/4494-2 42532/2010 1942/52/109 29.11.2010

Svar på søknad om tiltak uten ansvarsrett 1942/52/109

TILLATELSE TILTAK UTEN ANSVARSRETT
BYGGETILLATELSE

Svar på søknad om tillatelse for tiltak uten ansvarsrett etter plan- og bygningslovens § 20-2
Vedtak hjemlet i delegasjonsreglement vedtatt av kommunestyre i sak 71/95.

Byggested: Lundefjellvegen 2, 9151 
STORSLETT

Gnr/Bnr: 52/109

Tiltakshaver: Kåre Amund Algarheim Adresse: Lundefjellvegen 2, 9151
STORSLETT

Ansvarlig søker: Adresse: ,  
Tiltakets art: Garasje Bruksareal: 36m²

VEDTAK:

Tillatelse:
Med hjemmei i plan- og bygningsloven (pbl) §§ 20-2 godkjennes søknad om tiltak uten 
ansvarsrett mottatt 13.09.2010 for oppføring av Garasje.

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

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.

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

ØVRIGE LOVBESTEMMELSER:

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

Bortfall av tillatelse:
Er tiltaket ikke satt i gang senest innen 3 år etter at rammetillatelse er gitt, faller tillatelsen bort. 
Det samme gjelder hvis tiltaket innstilles i lengre tid enn 2 år, jf plan- og bygningsloven § 21-9.

Klageadgang:
Denne avgjørelse er et enkeltvedtak etter forvaltningslovens bestemmelser som kan påklages av 
partene til overordnet forvaltningsorgan innen 3 uker, jf forvaltningsloven § 28 ff. 
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 2010/4494.

Med hilsen

Ketil Jensen
Byggesaksbehandler
Direkte innvalg: 77 77 07 52
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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

Lisbeth Marianne Holm
Hansabakken 14
9151  STORSLETT

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2010/4712-4 42871/2010 1942/31/1/4 01.12.2010

Svar på søknad om tiltak uten ansvarsrett 1942/31/1/4

TILLATELSE TILTAK UTEN ANSVARSRETT
BYGGETILLATELSE

Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens § 20-2
Vedtak hjemlet i delegasjonsreglement vedtatt av kommunestyre i sak 71/95.

Byggested: Holmbo, 9151 STORSLETT Gnr/Bnr: 31/1
Tiltakshaver: Lisbeth Marianne Holm Adresse: Hansabakken 14, 9151

STORSLETT
Ansvarlig søker: Adresse: ,  
Tiltakets art: Utvendig tilbygg på hytte Bruksareal: 14,3m²

VEDTAK:

Tillatelse:
Med hjemmei i plan- og bygningsloven (pbl) §§ 20-2 godkjennes søknad om tiltak uten 
ansvarsrett mottatt 29.09.2010 for oppføring av tilbygg til hytte.

Det vises for øvrig til søknadens vedlagte tegninger og situasjonskart.

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

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.

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

ØVRIGE LOVBESTEMMELSER:

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

Bortfall av tillatelse:
Er tiltaket ikke satt i gang senest innen 3 år etter at rammetillatelse er gitt, faller tillatelsen bort. 
Det samme gjelder hvis tiltaket innstilles i lengre tid enn 2 år, jf plan- og bygningsloven § 21-9.

Klageadgang:
Denne avgjørelse er et enkeltvedtak etter forvaltningslovens bestemmelser som kan påklages av 
partene til overordnet forvaltningsorgan innen 3 uker, jf forvaltningsloven § 28 ff. 
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 2010/4712.

Med hilsen

Ketil Jensen
Byggesaksbehandler
Direkte innvalg: 77 77 07 52
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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

Anita Heggelund
Smalgangen 15
0188  OSLO

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2010/4968-2 42962/2010 1942/86/25 01.12.2010

Svar på søknad om tiltak uten ansvarsrett gbr.1942/86/25

TILLATELSE TILTAK UTEN ANSVARSRETT
BYGGETILLATELSE

Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens § 20-2.
Vedtak hjemlet i delegasjonsreglement vedtatt av kommunestyre i sak 71/95.

Byggested: , Gnr/Bnr: 86/25
Tiltakshaver: Anita Heggelund Adresse: Smalgangen 15, 0188 OSLO
Ansvarlig søker: Adresse:
Tiltakets art: Nytt bygg – Garasje/naust Bruksareal: 46,5m²

VEDTAK:

Tillatelse:
Med hjemmei i plan- og bygningsloven (pbl) §§ 20-2 godkjennes søknad om tiltak uten 
ansvarsrett mottatt 13.10.2010 for oppføring av garasje/naust.

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

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.

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

ØVRIGE LOVBESTEMMELSER:

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

Bortfall av tillatelse:
Er tiltaket ikke satt i gang senest innen 3 år etter at rammetillatelse er gitt, faller tillatelsen bort. 
Det samme gjelder hvis tiltaket innstilles i lengre tid enn 2 år, jf plan- og bygningsloven § 21-9.

Klageadgang:
Denne avgjørelse er et enkeltvedtak etter forvaltningslovens bestemmelser som kan påklages av 
partene til overordnet forvaltningsorgan innen 3 uker, jf forvaltningsloven § 28 ff. 
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 2010/4968.

Med hilsen

Ketil Jensen
Byggesaksbehandler
Direkte innvalg: 77 77 07 51
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Nordreisa kommune
Teknisk avdeling

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

www.nordreisa.kommune.no

Ole William Tvedt
Arildseng
9151  STORSLETT

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2010/5199-2 43048/2010 1942/55/17 01.12.2010

Svar på søknad om tiltak uten ansvarsrett gbr.1942/55/17

TILLATELSE TILTAK UTEN ANSVARSRETT
BYGGETILLATELSE

Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens § 20-2
Vedtak hjemlet i delegasjonsreglement vedtatt av kommunestyre i sak 71/95.

Byggested: oksfjordhamn, 9151 STORSLETT Gnr/Bnr: 55/17
Tiltakshaver: Ole William Tvedt Adresse: Arildseng, 9151

STORSLETT
Ansvarlig søker: Adresse:
Tiltakets art: Endring av bygg - utvendig tilbygg Bruksareal: 4,5m²

VEDTAK:

Tillatelse:
Med hjemmei i plan- og bygningsloven (pbl) § 20-2 godkjennes søknad om tiltak uten 
ansvarsrett mottatt 25.10.2010 for oppføring av tilbygg til bolig.

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

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.

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

ØVRIGE LOVBESTEMMELSER:

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

Bortfall av tillatelse:
Er tiltaket ikke satt i gang senest innen 3 år etter at rammetillatelse er gitt, faller tillatelsen bort. 
Det samme gjelder hvis tiltaket innstilles i lengre tid enn 2 år, jf plan- og bygningsloven § 21-9.

Klageadgang:
Denne avgjørelse er et enkeltvedtak etter forvaltningslovens bestemmelser som kan påklages av 
partene til overordnet forvaltningsorgan innen 3 uker, jf forvaltningsloven § 28 ff. 
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 2010/5199.

Med hilsen

Ketil Jensen
Byggesaksbehandler
Direkte innvalg: 77 77 07 51
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Nordreisa kommune
Teknisk avdeling

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

www.nordreisa.kommune.no

Bjørn Tore Rasmussen
Hysingjord
9151  STORSLETT

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2010/5898-3 43425/2010 1942/20/13 06.12.2010

Svar på søknad om tiltak uten ansvarsrett 1942/20/13

TILLATELSE TILTAK UTEN ANSVARSRETT
BYGGETILLATELSE

Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens § 20-2
Vedtak hjemlet i delegasjonsreglement vedtatt av kommunestyre i sak 71/95.

Byggested: Hysingjord, 9151 STORSLETT Gnr/Bnr: 20/13
Tiltakshaver: Bjørn Tore Rasmussen Adresse: Hysingjord, 9151

STORSLETT
Ansvarlig søker: Adresse:
Tiltakets art: Endring av bygg – utvidelse av 

driftsbygning
Bruksareal: 180m²

VEDTAK:

Tillatelse:
Med hjemmei i plan- og bygningsloven (pbl) §§ 20-2 godkjennes søknad om tiltak uten 
ansvarsrett mottatt 08.10.2010 for utvidelse av driftsbygning/ hus for dyr, landbr.

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

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.

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 §§ 8-1 og 8-2 i forskrift om 
saksbehandling og kontroll i byggesaker. Ved endringer i forhold til tillatelsen, skal det 
innsendes oppdatert situasjonsplan og tegninger samt underretning om tiltakets plassering.

Bortfall av tillatelse:
Er tiltaket ikke satt i gang senest innen 3 år etter at rammetillatelse er gitt, faller tillatelsen bort. 
Det samme gjelder hvis tiltaket innstilles i lengre tid enn 2 år, jf plan- og bygningsloven § 21-9.

Klageadgang:
Denne avgjørelse er et enkeltvedtak etter forvaltningslovens bestemmelser som kan påklages av 
partene til overordnet forvaltningsorgan innen 3 uker, jf forvaltningsloven § 28 ff. 
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 2010/5898.

Med hilsen

Ketil Jensen
Byggesaksbehandler
Direkte innvalg: 77 77 07 51
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Nordreisa kommune
Teknisk avdeling

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

www.nordreisa.kommune.no

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

«KONTAKT»

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
«REF» 2009/6340-17 40535/2010 1942/47/260 15.11.2010

LOKAL GODKJENNING AV ANSVARSRETT
Svar på søknad etter pbl-85 § 93 b

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

Byggested: Nessevegen 18, 9152 Sørkjosen Gnr/Bnr: 47/260
Tiltakshaver: Bjørg Holene Adresse: Lakskjønnveien 67

3158 Andebu
Tiltakets art: Riving av bolig og uthus Bruksareal:

VEDTAK:
Under henvisning til rivingstillatelse gitt av driftsutvalget i møte den 2.11.2009 i sak 85/09 gis, 
med hjemmel i pbl-85 §§ 93b og 98, jfr. GOF § 16, ansvarsrett samt lokal godkjenning av foretak 
i forbindelse med omsøkte tiltak til følgende foretak:

Foretak Godkjenningsområde

Byggmann AS
Org. nr. 980 085 805

SØK - Ansvarlig søker
UTF/KUT - Ansvarlig utførende og kontrollerende

 av utførelsen, tiltakskl. 1.

Ansvarsområde: Riving av nevnte bygninger og 
opprydding på tomta

JoWa Maskin AS løsstillen fra gitte ansvarsrett i DRU sak 85/09.

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

Planstatus:
Boligen ligger i regulert fellesområde forretning/boliger i Sørkjosen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ved all kontakt med etaten i denne sak, vennligst referer til saksnummer 2009/6340.
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Med hilsen

Arne Wassnes
byggesaksbehandler
Direkte innvalg: 77 77 07 51

Vedlegg
1 Melding om vedtak - rivingstillatelse bolig på gbn. 47/260 - Nesseveien 18

Tilsvarende brev sendt til:
Bjørg Holene Lakskjønnveien 67 3158 ANDEBU
Byggmann AS Eideveien 1A 9180 SKJERVØY

Kopi til:
JoWa Maskin AS Kildal 9151 STORSLETT
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Nordreisa kommune
Teknisk avdeling

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

www.nordreisa.kommune.no

Bjørg Holene
Lakskjønnveien 67
3158  ANDEBU

Melding om vedtak

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2009/6340-12 38261/2009 1942/47/260 06.11.2009

Melding om vedtak - rivingstillatelse bolig på gbn. 47/260 - Nesseveien 18

Driftsutvalget har i sak 85/09 behandlet søknad om riving av bolig og uthus på Nesseveien 18, 
9152 Sørkjosen i Nordreisa kommune.  Driftsutvalget gjorde følgende vedtak: 

Tillatelse:
Med hjemme i plan- og bygningsloven (pbl) § 93 bokstav d, godkjennes søknad om riving,
mottatt 08.09.2009, av Sefrak-registrert bygg oppført i 1924 samt tilhørende uthus på Nesseveien 
18. 9152 Sørkjosen

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

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

Med hilsen

Arne Wassnes
byggesaksbehandler

Kopi til:
Bent Åge Sannes Rotsundelv 9153 ROTSUND
Troms Fylkeskommune, Kulturetaten Postboks 6600 9296 TROMSØ
John-Bjørnar Næss og Maj-Kirsti Knudsen Nesseveien 14 9152 SØRKJOSEN
Rolf Thomassen Ringveien 6 8340 STAMSUND
Janne Rasmussen Nesseveien 12 9152 SØRKJOSEN
Byggmann AS Eideveien 1A 9180 SKJERVØY
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Nordreisa kommune Arkivsaknr: 2009/6340 -10

Arkiv: 1942/47/260

Saksbehandler:  Arne Wassnes

Dato:                 21.10.2009

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
85/09 Nordreisa driftsutvalg 02.11.2009

Rivingstillatelse bolig på gbn. 47/260 - Nesseveien 18

Byggested: Nesseveien 18                                            Gnr/Bnr: 47/437/
Tiltakshaver: Bjørg Holene                                           Adresse: Lakskjønnvn. 67, 

3158  Andebu
Ansvarlig søker: JoWa Maskin AS Adresse: Kildal, 9151 Storslett

Tiltakets art: Riving av bygninger, bolig og 
uthus

Bruksareal:

Saksprotokoll i Nordreisa driftsutvalg - 02.11.2009 

Behandling:

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

Tillatelse:
Med hjemme i plan- og bygningsloven (pbl) § 93 bokstav d, godkjennes søknad om riving,
mottatt 08.09.2009, av Sefrak-registrert bygg oppført i 1924 samt tilhørende uthus på Nesseveien 
18. 9152 Sørkjosen

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

Godkjenning av foretak foransvarsrett:

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

Foretak Godkjenningsområde

JoWa Maskin AS
Org. nr. 989 434 632

SØK -  Ansvarlig søker, tiltakskl. 1
UTF/KUT - Ansvarlig utførende og kontrollerende

 av utførelsen, tiltakskl. 1.

Ansvarsområde: Bygninger og installasjoner uten 
begrensning.

Rådmannens innstilling

Tillatelse:
Med hjemme i plan- og bygningsloven (pbl) § 93 bokstav d, godkjennes søknad om riving,
mottatt 08.09.2009, av Sefrak-registrert bygg oppført i 1924 samt tilhørende uthus på Nesseveien 
18.

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

Godkjenning av foretak foransvarsrett:

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

Foretak Godkjenningsområde

JoWa Maskin AS
Org. nr. 989 434 632

SØK -  Ansvarlig søker, tiltakskl. 1
UTF/KUT - Ansvarlig utførende og kontrollerende

 av utførelsen, tiltakskl. 1.

Ansvarsområde: Bygninger og installasjoner uten 
begrensning.

SAKSUTREDNING/BEGRUNNELSE FOR VEDTAKET:

Planstatus:
Boligen ligger i regulert fellesområde forretning/boliger i Sørkjosen

Nabovarsling:
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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.

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

Bygningene er påført så store skader at bygningsmyndigheten anser redning av bygningen 
vanskelig og så kostnadskrevende at det gis rivingstillatelse på bygningen. 

Driftsutvalget påla i sak 64/09 den 23.06.09 eier og rydde tomta og istandsette bygninger slik at 
det ikke virker skjemmende i seg selv eller på omgivelsene. Eier anser dette for å være så 
kostnadskrevende, ut i fra bygningenes tekniske forfatning, at hun velger å søke om 
rivingstillatelse.

SEFRAK bygg:
Bolighuset på tomta ble Sefrak-registrert i 1981. Søknad om rivingstillatelsen er forelagt Troms 
fylkeskommune v/Kulturetaten til uttalelse, kulturetaten har besvart henvendelsen i brev av 
01.09.2009 som gjengis her:

”Vi viser til Deres mail av 07 07 09, brev av 23 07 09 med bilder og til senere mail- og
telefonkontakt.

Bolighuset på tomta ble Sefrak-registrert i 1981. Ifølge registreringen (kopi vedlagt) skal
huset være oppført i 4,5" tømmer i 1924. Huset ble bordkledd i 1926 og fikk nytt tak og nye
vinduer i 1975. Opprinnelig skal bygningen ha hatt et skifertak. Bislaget/gangen ser ut for å
være endret/skifiet ut 2 ganger.

Bygningen er ei enkel lita to-roms stue i 11/2 etasje. Ut fra bilder i registreringen og nye
bilder ser huset ut for å stå på en relativt bra mur — og med unntak av bislaget er det ikke
grunn til å tro at det skal finnes gjennomgripende ytre skader på konstruksjoner og bærende
deler.

Det finnes i dag ikke så mange to-roms-stuer igjen. Selv om bygningen er noe endret fra sitt
opprinnelige vil vi likevel si at den er verneverdig.

Sjåen kan vi ikke se er Sefrak-registrert. Av registreringen av hovedhuset fremgår det at sjåen
er bygd opp bl.a. av materialene fra det første bislaget.

Konklusjon:
Vi kan ikke se at det skulle være tungtveiende grunner for å rive bolighuset. Dersom det
finnes påkrevd vil vi ikke motsette oss at sjåen kan fjernes - alternativt vil det sikkert være
mulig også å sette denne i stand. Opprydding av skrot og løse gjenstander er i orden for vår
del.

Når det gjelder huset vil vi anbefale at dette blir satt i stand til fortsatt boligformål. Vi vi1
anbefale en søknad til Norsk Kulturminnefond om midler til istandsetting og tilbakeføring.
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Kulturminnefondet har all sin informasjon og søknadsskjema på internett:
www.kulturminnefondet.no. Neste søknadsfrist er 01 02 10.

Med vennlig hilsen

Anne-Karin Sandmo
Fylkeskonservator Olav Austli

Konservator I

--------------------------------------------------------------------

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

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

ØVRIGE LOVBESTEMMELSER:

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

Klageadgang:
Denne avgjørelse er et enkeltvedtak etter forvaltningslovens bestemmelser som kan påklages av 
partene til overordnet forvaltningsorgan innen 3 uker, jf forvaltningsloven § 28. Klagen sendes 
Nordreisa kommune.
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 09/6340.
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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: Arkivkode Dato
«REF» 1546070/2010 1942/22/56 30.12.2010

TILLATELSE TIL ENDRING
Svar på søknad om tillatelse til endring for tiltak etter plan- og bygningslovens § 93

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

Saksnr: Behandlet i:
230/10 Delegert utvalg drift

Byggested: Røyelen, 9151 STORSLETT Gnr/Bnr: 22/56
Tiltakshaver: Eirik Martinsen Adresse: Stærveien 13, 9015

TROMSØ
Ansvarlig søker: Steinsvik Hus AS Adresse: Postb. 240, 8459 MELBU
Tiltakets art: Nytt bygg - boligformål under 70 

m²
Bruksareal: 62m²

Til tidligere tillatelse godkjent 29.09.2010 er det den 23.12.2010 mottatt søknad om tillatelse til 
endring.

VEDTAK:

Søknaden:
I medhold av plan- og bygningsloven §§ 93 og 95 godkjennes søknad om endret Ansvarsrett for 
oppføring av Hytte på angitte tomt i Røyelen.

Personlig ansvarsrett for utførende UTF Erik Martinsen og kontrollerende utførende KUT 
ansvarsrett T.Myrvang Bygg slettes.
DK Byggeservice overtar disse ansvarsområdene.
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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

DK Byggeservice AS
Org. nr. 995 510 715

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

Ansvarsområde: Bygninger og installasjoner.
                           Grunnarbeider og tømrerarbeider.

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.

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.

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

ØVRIGE LOVBESTEMMELSER:

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

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

Klageadgang:
Denne avgjørelse er et enkeltvedtak etter forvaltningslovens bestemmelser som kan påklages av 
partene til overordnet forvaltningsorgan innen 3 uker, jf forvaltningsloven § 28 ff. 
En slik klage kan føre til at avgjørelsen blir omgjort. Kommunen er ikke ansvarlig for tap som 
tiltakshaver måtte lide ved en slik omgjøring.
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Ved all kontakt med avdelingen i denne sak, vennligst referer til saksnummer 10/2971.

Med hilsen

Ketil Jensen
Byggesaksbehandler
Direkte innvalg: 77 77 07 52

Tilsvarende brev sendt til:
Rita Salomonsen og Eirik Martinsen Stærveien 13 9015 TROMSØ
Steinsvik Hus AS Postb. 240 8459 MELBU

Kopi til:
DK Byggservice AS Notringen 9 9017 TROMSØ
T. Myrvang Bygg Snemyr 9151 STORSLETT
Rørtjenesten Nord AS Postb. 173 9156 STORSLETT
Eirik Martinsen Stærveien 13 9015 TROMSØ
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Nordreisa kommune
Teknisk avdeling

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

www.nordreisa.kommune.no

Østberg Norge AS
Baker Østbys vei 17
1351  RUD

Att. Morten Lunder

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2010/2729-9 40773/2010 1942/47/198 16.11.2010

GODKJENNING AV ANSVARSRETT
Svar på søknad etter plb-85 § 93 b

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

Byggested: Sletta 7, 9152 SØRKJOSEN Gnr/Bnr: 47/198
Tiltakshaver: Jan Ketil Næss Adresse: Solbakken 31,9152

SØRKJOSEN
Ansvarlig 
søker:

Bygginor AS Adresse: 9046 OTEREN

Tiltakets art: Nytt bygg - boligformål - over 70 m² -
bolig
Nytt bygg ikke boligformål under 70 
m2 – garasje.

Bruksareal: 130 m²

41 m2

Viser til byggetillatelse gitt i sak 88/10 den 1.7.2010

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

Foretak Godkjenningsområde

Støren Treindustri AS
Org. nr. 963 434 472

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

Ansvarsområde: Bygninger og installasjoner: Arkitektur 
og teknisk prosjektering unntatt sanitær.
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Administrasjonens drøfting/begrunnelse:
Foretakene som søker om ansvarsrett bekrefter med sentral godkjenning at det oppfyller 
godkjenningsforskriften (GOF) krav i kap. II til ansvarsrett for omsøkte fag. 

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

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 etaten i denne sak, vennligst referer til saksnummer 2010/2729.

Med hilsen

Arne Wassnes
byggesaksbehandler
Direkte innvalg: 77 77 07 51

Kopi til:
Bygginor AS 9046 OTEREN
Jan Ketil Næss Solbakken 31 9152 SØRKJOSEN
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Nordreisa kommune
Teknisk avdeling

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

www.nordreisa.kommune.no

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

«KONTAKT»

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
«REF» 2010/1928-14 44566/2010 1942/81/5/6 14.12.2010

GODKJENNING AV ENDRET ANSVARSRETT
Svar på søknad etter plb § 93 b

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

Byggested: Mellomberg Hytteområde, 9159 
HAVNNES

Gnr/Bnr: 81/56

Tiltakshaver: Gro Morken Nilsen og Øyvind Løken Adresse: Johnsgaardsgt. 9, 9009
TROMSØ

Tiltakets art: Nytt bygg - boligformål under 70 m² Bruksareal: 47m²

Viser til byggetillatelse/rammetillatelse/igangsettingstillatelse gitt i sak 2010/1928 den 
24.06.2010.

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

Foretak Godkjenningsområde
Nord Troms Rør A/S
Havnegata 53
9180 Skjervøy

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

Ansvarsområde: vann og avløp.
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Foretak Godkjenningsområde
Byggmester Tor Bertelsen A/S
Bakkeby
9153 Rotsund

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

Ansvarsområde: Bygninger og installasjoner.

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

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

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 etaten i denne sak, vennligst referer til saksnummer 2010/1928.

Med hilsen

Ketil Jensen
Byggesaksbehandler
Direkte innvalg: 77 77 07 52

Tilsvarende brev sendt til:
Byggmester Tor bertelsen A/S Bakkeby 9153 ROTSUND
Nord Troms Rør Havnegata 53 9180 SKJERVØY
Arkitekt Øyvind Løken Postb. 31 3144 VEIERLAND
Gro Morken Nilsen og Øyvind Løken Johnsgaardsgt. 9 9009 TROMSØ
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Nordreisa kommune
Teknisk avdeling

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

www.nordreisa.kommune.no

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

«KONTAKT»

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
«REF» 2009/7435-6 40166/2010 1942/52/146 11.11.2010

FERDIGATTEST
Svar på anmodning om ferdigattest, jf pbl-85 § 99 nr. 1

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

Saksnr: Behandlet i:
170/10 Delegert utvalg drift

Byggested: Vierveien 10, 9151 STORSLETT Gnr/Bnr: 52/146
Tiltakshaver: Bente Fredriksen / Knut Ivar 

Berglund
Adresse: Kroken 8, 9151 Storslett

Ansvarlig søker: Byggmann AS Adresse: Eideveien 1A, 9180 Skjervøy
Tiltakets art: Nytt bygg - boligformål - over 70 m² Bruksareal: 242 m2

Vedtak:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven av 1985 § 99 gis ferdigattesten i henhold til 
ferdigmelding datert 26.10.2010 fra ansvarlig søker på bolig oppført på angitte adresse. 

Begrunnelse for vedtaket:
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 av 2003 §§ 33 og 34.

Ved all kontakt med etaten i denne sak, vennligst referer til saksnummer 2009/7435.
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Med hilsen

Arne Wassnes
byggesaksbehandler
Direkte innvalg: 77 77 07 51

Tilsvarende brev sendt til:
Bente Fredriksen / Knut Ivar Berglund Kroken 8 9151 STORSLETT
Byggmann AS Eideveien 1A 9180 SKJERVØY

Kopi til:
Unikus AS Postb. 4104 8089 BODØ
Kjell Mølleng Maskinstasjon Hyssingjord 9151 STORSLETT
Rørtjenesten Nord AS Tømmernes 9151 STORSLETT
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Nordreisa kommune
Teknisk avdeling

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

www.nordreisa.kommune.no

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

«KONTAKT»

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
«REF» 2009/10275-11 41103/2010 1942/47/3/45 18.11.2010

FERDIGATTEST
Svar på anmodning om ferdigattest, jf pbl-85 § 99 nr. 1

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

Saksnr: Behandlet i:
175/10 Delegert utvalg drift

Byggested: Sørkjosen skole 
Skolevegen, 9152 SØRKJOSEN

Gnr/Bnr: 47/3/45

Tiltakshaver: Nordreisa kommune Adresse: Postb. 174, 9156 STORSLETT
Ansvarlig søker: Siemens AS Adresse: Strandveien 144 B, 

9006 TROMSØ
Tiltakets art: Endring innvendig i bygg  -

teknisk installasjon i -
brannvarslingsanlegg

Bruksareal:

Igangsettingstillatelse gitt i sak 114/10 den 16.09.2010

VEDTAK:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven av 1985 § 99 gis ferdigattesten i henhold til 
ferdigmelding datert 11.11.2010 fra ansvarlig søker på brannvarslingsanlegg i Sørkjosen skole.

Saksutredning/begrunnelse for vedtaket:
I 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 av 2003, §§ 33 og 34.
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Klagerett:
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, 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 etaten i denne sak, vennligst referer til saksnummer 2009/10275.

Med hilsen

Arne Wassnes
byggesaksbehandler
Direkte innvalg: 77 77 07 51

Tilsvarende brev sendt til:
Nordreisa kommune Postb. 174 9156 STORSLETT
Siemens AS Strandveien 144 B 9006 TROMSØ

Kopi til:
Mikalsen Installasjon AS Postb. 109 9189 SKJERVØY
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Nordreisa kommune
Teknisk avdeling

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

www.nordreisa.kommune.no

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

«KONTAKT»

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
«REF» 2010/2944-7 45243/2010 1942/20/27 17.12.2010

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:
226/10 Delegert utvalg drift

Byggested: Oidoranda, 9151 STORSLETT Gnr/Bnr: 20/27
Tiltakshaver: Ågoth Sørensen Adresse: Mælen, 9040

NORDKJOSBOTN
Ansvarlig søker: Storslett Bygg AS Adresse: Røyelen, 9151

STORSLETT
Tiltakets art: Nytt bygg - boligformål - over 70 

m²
Bruksareal: 85

VEDTAK:

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 99 gis ferdigattesten i henhold til ferdigmelding datert 
15.12.2010 fra ansvarlig søker på byggesak: 10/2944  nybygg fritidshus bygningskode 161.

Saksutredning/begrunnelse for vedtaket:

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.
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Klagerett:
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, 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 etaten i denne sak, vennligst referer til saksnummer 2010/2944.

Med hilsen

Ketil Jensen
Byggesaksbehandler
Direkte innvalg: 77 77 07 51

Tilsvarende brev sendt til:
Storslett Bygg AS Røyelen 9151 STORSLETT
Ågoth Sørensen Mælen 9040 NORDKJOSBOTN

Kopi til:
Rørleggerm. Arne Halvorsen Øvre Kildal 9151 STORSLETT
BYGGtorget Betongservice AS Industrivegen 24 9152 SØRKJOSEN
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Nordreisa kommune
Teknisk avdeling

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

www.nordreisa.kommune.no

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

«KONTAKT»

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
«REF» 2010/3562-4 45745/2010 1942/29/8 22.12.2010

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:
228/10 Delegert utvalg drift

Byggested: Svartfoss, 9151 STORSLETT Gnr/Bnr: 29/8
Tiltakshaver: Arnulf Vangen Adresse: Svartfoss, 9151

STORSLETT
Ansvarlig søker: EFA-Bygg AS Adresse: Postb. 284, 9156

STORSLETT
Tiltakets art: Nytt bygg - boligformål - over 70 

m² Hytte
Bruksareal: 112

VEDTAK:

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 99 gis ferdigattesten i henhold til ferdigmelding datert
25.06.2010 fra ansvarlig søker på byggesak: 08/00598 nybygg fritidshus bygningskode 161.

SAKSUTREDNING/BEGRUNNELSE FOR VEDTAKET:

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.
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Klageadgang
Vedtaket kan påklages til kommunen. 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. Viser til Forvaltningslovens § 28.

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

Ved all kontakt med etaten i denne sak, vennligst referer til saksnummer 2010/3562.

Med hilsen

Ketil Jensen
Byggesaksbehandler
Direkte innvalg: 77 77 07 52

Tilsvarende brev sendt til:
Arnulf Vangen Svartfoss 9151 STORSLETT
EFA-Bygg AS Postb. 284 9156 STORSLETT

Kopi til:
Rørleggermester Arne Halvorsen Øvre Kildal 9151 STORSLETT
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Nordreisa kommune
Teknisk avdeling

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

www.nordreisa.kommune.no

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

«KONTAKT»

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
«REF» 2009/8546-4 44760/2010 1942/43/124 15.12.2010

FERDIGATTEST
Svar på anmodning om ferdigattest, jf pbl 85 § 99 nr. 1

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

Saksnr: Behandlet i:
224/10 Delegert utvalg drift

Byggested: Fossseng 11, 9151 STORSLETT Gnr/Bnr: 43/124
Tiltakshaver: Yngve Stavang Adresse: Fosseng 9 E, 9151

STORSLETTtorslett
Ansvarlig søker: Byggmann AS Adresse: Eideveien 1A, 

9180 Skjervøy
Tiltakets art: Nytt bygg - boligformål - over 70 m² Bruksareal: 86 m2

Byggetillatelse gitt: Sak nr. 178/09 Dato: 12.10.09

VEDTAK:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven av 1985 § 99 gis ferdigattesten i henhold til 
ferdigmelding datert 14.12.2010 fra ansvarlig søker på bolig oppført på angitte eiendom.

SAKSUTREDNING/BEGRUNNELSE FOR VEDTAKET:
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.
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Ved all kontakt med etaten i denne sak, vennligst referer til saksnummer 2009/8546.

Med hilsen

Arne Wassnes
byggesaksbehandler
Direkte innvalg: 77 77 07 51

Tilsvarende brev sendt til:
Yngve Stavang Fosseng 9 E 9151 STORSLETT
Byggmann AS Eideveien 1A 9180 SKJERVØY

Kopi til:
Kjell Mølleng Maskinstasjon Hysingjord 9151 STORSLETT
Rørtjenesten Nord AS Tømmernes 9151 STORSLETT
Unikus AS Postb. 4104 8089 BODØ
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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» 2009/8652-4 44747/2010 1942/10/2 15.12.2010

FERDIGATTEST
Svar på anmodning om ferdigattest, jf pbl 85 § 99 nr. 1

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

Saksnr: Behandlet i:
222/10 Delegert utvalg drift

Byggested: Flatvoll, 9151 STORSLETT Gnr/Bnr: 10/2
Tiltakshaver: Jorunn Flatvoll Adresse: Flatvoll, 9151 STORSLETT
Ansvarlig søker: Byggmann AS Adresse: Eideveien 1A, 9180

SKJERVØY
Tiltakets art: Nytt bygg - boligformål - over 70 

m²
Nytt bygg - garasje - under 70 m2

Bruksareal: 121 m2

  51 m2

Byggetillatelse gitt: Sak nr.  254/09 Dato: 11.12.2009

VEDTAK:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven av 1985 § 99 gis ferdigattesten i henhold til 
ferdigmelding datert 14.12.2010 fra ansvarlig søker på bolig og garasje oppført på angitte 
eiendom.

SAKSUTREDNING/BEGRUNNELSE FOR VEDTAKET:
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.
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Ved all kontakt med etaten i denne sak, vennligst referer til saksnummer 2009/8652.

Med hilsen

Arne Wassnes
byggesaksbehandler
Direkte innvalg: 77 77 07 51

Tilsvarende brev sendt til:
Byggmann AS Eideveien 1A 9180 SKJERVØY
Jorunn Flatvoll Flatvoll 9151 STORSLETT

Kopi til:
Unikus AS Postb. 4104 8089 BODØ
Kjell Mølleng Maskinstasjon Hysingjord 9151 STORSLETT
Rørtjenesten Nord AS Postb. 173 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

Oskar Pedersen
Nordvang
9151  STORSLETT

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2010/1411-2 44637/2010 1942/58/19 14.12.2010

SVAR PÅ MELDING
Tillatelse til arbeid etter plan- og bygningsloven § 86a

Saksnr: Behandlet i:
219/10 Delegert utvalg drift

Byggested: Bavelsnes, 9151 STORSLETT Gnr/Bnr: 58/19
Tiltakshaver: Oskar Pedersen Adresse: Nordvang, 9151

STORSLETT
Tiltakets art: Nytt bygg - ikke boligformål under 70 

m²
Bruksareal: 67m²

Meldingen:
I medhold av plan- og bygningsloven § 86 a godkjennes melding mottatt 25.06.2010 om mindre 
byggearbeid på eiendommen for oppføring av Garasje.

Det vises for øvrig til meldingens vedlagte tegninger og situasjonskart. 

Nabovarsling:
Det er foretatt nabovarsling i samsvar med bestemmelsene i plan- og bygningsloven § 94 nr 3 og 
det er ikke registrert noen merknader i saken.

Tiltaket:
Tiltakshaver er ansvarlig for at arbeidet blir forskriftsmessig og fagmessig utført og for 
nødvendige sikkerhetstiltak under arbeidets utførelse.

Forhold til annen myndighet og lovverk er tiltakshavers ansvar og er bygningsmyndighetene 
uvedkommende.
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Oppstart av arbeid:
Ved oppstart av byggearbeidet må dette snarest opplyses til bygningsmyndighetene for 
registrering i vårt saksregister.

Ferdigstillelse:
Når arbeidet er ferdig, må ferdigmelding sendes til bygningsmyndighetene.  

Reviderte planer:
Ønskes tiltaket endret i forhold til dette vedtak, må endringen meldes på nytt og endringen være 
godkjent før den gjennomføres.

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

Klageadgang:
Denne avgjørelse er et enkeltvedtak etter forvaltningslovens bestemmelser som kan påklages av 
partene til overordnet forvaltningsorgan innen 3 uker, jf. forvaltningsloven § 27 tredje ledd og 
vedlagte “Melding om rett til å klage over forvaltningsvedtak”. 

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

Partene er underrettet om avgjørelsen ved kopi av denne godkjenning.

Ved all kontakt med Byggesaksavdelingen i denne sak, vennligst referer til saksnummer 
2010/1411.

Med hilsen

Ketil Jensen
Byggesaksbehandler
Direkte innvalg: 77 77 07 52
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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

Trond Hansen
Nedre Baisit 4
9152  SØRKJOSEN

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2010/2300-2 44613/2010 1942/47/207 14.12.2010

SVAR PÅ MELDING
Tillatelse til arbeid etter plan- og bygningsloven § 86a

Saksnr: Behandlet i:
218/10 Delegert utvalg drift

Byggested: Nedre Baisit 4, 9152 SØRKJOSEN Gnr/Bnr: 47/207
Tiltakshaver: Trond Hansen Adresse: Nedre Baisit 4, 9152

SØRKJOSEN
Tiltakets art: Endring av bygg - utvendig tilbygg 

mindre enn 50 m²
Bruksareal: 20,5m²

Meldingen:
I medhold av plan- og bygningsloven § 86 a godkjennes melding mottatt 24.06.2010 om mindre 
byggearbeid på eiendommen for tilbygg på bolig.

Det vises for øvrig til meldingens vedlagte tegninger og situasjonskart. 

Nabovarsling:
Det er foretatt nabovarsling i samsvar med bestemmelsene i plan- og bygningsloven § 94 nr 3 og 
det er ikke registrert noen merknader i saken.

Tiltaket:
Tiltakshaver er ansvarlig for at arbeidet blir forskriftsmessig og fagmessig utført og for 
nødvendige sikkerhetstiltak under arbeidets utførelse.

Forhold til annen myndighet og lovverk er tiltakshavers ansvar og er bygningsmyndighetene 
uvedkommende.
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Oppstart av arbeid:
Ved oppstart av byggearbeidet må dette snarest opplyses til bygningsmyndighetene for 
registrering i vårt saksregister.

Ferdigstillelse:
Når arbeidet er ferdig, må ferdigmelding sendes til bygningsmyndighetene.  

Reviderte planer:
Ønskes tiltaket endret i forhold til dette vedtak, må endringen meldes på nytt og endringen være 
godkjent før den gjennomføres.

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

Klageadgang:
Denne avgjørelse er et enkeltvedtak etter forvaltningslovens bestemmelser som kan påklages av 
partene til overordnet forvaltningsorgan innen 3 uker, jf. forvaltningsloven § 27 tredje ledd og 
vedlagte “Melding om rett til å klage over forvaltningsvedtak”. 

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

Partene er underrettet om avgjørelsen ved kopi av denne godkjenning.

Ved all kontakt med Byggesaksavdelingen i denne sak, vennligst referer til saksnummer 
2010/2300.

Med hilsen

Ketil Jensen
Byggesaksbehandler
Direkte innvalg: 77 77 07 52
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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

Oddstein Karlsen
Oksfjordhamn
9151  STORSLETT

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2010/3401-2 44701/2010 1942/55/11 14.12.2010

SVAR PÅ MELDING
Tillatelse til arbeid etter plan- og bygningsloven § 86a

Saksnr: Behandlet i:
221/10 Delegert utvalg drift

Byggested: Oksfjordhamn, 9151 STORSLETT Gnr/Bnr: 55/11
Tiltakshaver: Oddstein Karlsen Adresse: Oksfjordhamn, 9151

STORSLETT
Tiltakets art: Nytt bygg - ikke boligformål under 70 

m²
Bruksareal: 46m²

Meldingen:
I medhold av plan- og bygningsloven § 86 a godkjennes melding mottatt 29.06.2010 om mindre 
byggearbeid på eiendommen for oppføring av Garasje.

Det vises for øvrig til meldingens vedlagte tegninger og situasjonskart. 

Nabovarsling:
Det er foretatt nabovarsling i samsvar med bestemmelsene i plan- og bygningsloven § 94 nr 3 og 
det er ikke registrert noen merknader i saken.

Tiltaket:
Tiltakshaver er ansvarlig for at arbeidet blir forskriftsmessig og fagmessig utført og for 
nødvendige sikkerhetstiltak under arbeidets utførelse.

Forhold til annen myndighet og lovverk er tiltakshavers ansvar og er bygningsmyndighetene 
uvedkommende.
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Oppstart av arbeid:
Ved oppstart av byggearbeidet må dette snarest opplyses til bygningsmyndighetene for 
registrering i vårt saksregister.

Ferdigstillelse:
Når arbeidet er ferdig, må ferdigmelding sendes til bygningsmyndighetene.  

Reviderte planer:
Ønskes tiltaket endret i forhold til dette vedtak, må endringen meldes på nytt og endringen være 
godkjent før den gjennomføres.

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

Klageadgang:
Denne avgjørelse er et enkeltvedtak etter forvaltningslovens bestemmelser som kan påklages av 
partene til overordnet forvaltningsorgan innen 3 uker, jf. forvaltningsloven § 27 tredje ledd og 
vedlagte “Melding om rett til å klage over forvaltningsvedtak”. 

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

Partene er underrettet om avgjørelsen ved kopi av denne godkjenning.

Ved all kontakt med Byggesaksavdelingen i denne sak, vennligst referer til saksnummer 
2010/3401.

Med hilsen

Ketil Jensen
Byggesaksbehandler
Direkte innvalg: 77 77 07 52
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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

Kjell Paulsen
Grønnegata 56B
9008  TROMSØ

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2010/3368-2 44492/2010 1942/68/13 13.12.2010

SVAR PÅ MELDING
Tillatelse til arbeid etter plan- og bygningsloven § 86a

Saksnr: Behandlet i:
215/10 Delegert utvalg drift

Byggested: Ravelseidet, 9153 ROTSUND Gnr/Bnr: 68/13
Tiltakshaver: Kjell Paulsen Adresse: Grønnegata 56B, 9008

TROMSØ
Tiltakets art: Endring av bygg - utvendig tilbygg 

mindre enn 50 m²
Bruksareal: 38,5m²

Meldingen:
I medhold av plan- og bygningsloven § 86 a godkjennes melding mottatt 25.06.2010 om mindre 
byggearbeid på eiendommen for tilbygg av bolig.

Det vises for øvrig til meldingens vedlagte tegninger og situasjonskart. 

Nabovarsling:
Det er foretatt nabovarsling i samsvar med bestemmelsene i plan- og bygningsloven § 94 nr 3 og 
det er ikke registrert noen merknader i saken.

Tiltaket:
Tiltakshaver er ansvarlig for at arbeidet blir forskriftsmessig og fagmessig utført og for 
nødvendige sikkerhetstiltak under arbeidets utførelse.

Forhold til annen myndighet og lovverk er tiltakshavers ansvar og er bygningsmyndighetene 
uvedkommende.
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Oppstart av arbeid:
Ved oppstart av byggearbeidet må dette snarest opplyses til bygningsmyndighetene for 
registrering i vårt saksregister.

Ferdigstillelse:
Når arbeidet er ferdig, må ferdigmelding sendes til bygningsmyndighetene.  

Reviderte planer:
Ønskes tiltaket endret i forhold til dette vedtak, må endringen meldes på nytt og endringen være 
godkjent før den gjennomføres.

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

Klageadgang:
Denne avgjørelse er et enkeltvedtak etter forvaltningslovens bestemmelser som kan påklages av 
partene til overordnet forvaltningsorgan innen 3 uker, jf. forvaltningsloven § 27 tredje ledd og 
vedlagte “Melding om rett til å klage over forvaltningsvedtak”. 

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

Partene er underrettet om avgjørelsen ved kopi av denne godkjenning.

Ved all kontakt med Byggesaksavdelingen i denne sak, vennligst referer til saksnummer 
2010/3368.

Med hilsen

Ketil Jensen
Byggesaksbehandler
Direkte innvalg: 77 77 07 52
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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

Harald Evanger
Bakkeby
9153  ROTSUND

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2010/5152-5 44326/2010 1942/50/4 13.12.2010

TILLATELSE UTEN ANSVARSRETT
BYGGETILLATELSE

Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens AV 2008 § 20-2
Vedtak hjemlet i delegasjonsreglement vedtatt av kommunestyre i sak 71/95.

Saksnr: Behandlet i:
211/10 Delegert utvalg drift

Byggested: Bakkeby, 9153 ROTSUND Gnr/Bnr: 50/4
Tiltakshaver: Harald Evanger Adresse: Bakkeby, 9153 ROTSUND
Ansvarlig søker: Adresse: ,  
Tiltakets art: Nytt bygg - ikke boligformål under 

70 m² - garasje
Bruksareal: 47 m²

VEDTAK:
Tillatelse:
I medhold av pbl. 08 § 21-4 godkjennes søknad om tiltak uten ansvarsrett etter pbl. 08 § 20-2 
mottatt 20.10.2010 om tillatelse til oppføring av garasje på nevnte eiendom

Det vises for øvrig til søknadens vedlagte tegninger datert 21.08.07 og situasjonskart datert  
15.10.2010.

ADMINISTRASJONENS DRØFTING/BEGRUNNELSE:
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Tiltaket faller på grunn av sin størrelse inn under pbl. § 20-2 jfr. SAK10 § 3-1 hvor tiltakshaver 
selv kan stå for søknad, prosjektering, utførelse og kontroll. Selv om tiltakshaver etter denne 
bestemmelsen kan stå for disse oppgavene selv, er det ikke til hinder for at han lar oppgavene 
utføres av andre på sine vegne..

Det er tiltakshaver ansvar og påse at tiltaket oppføres iht. bestemmelser gitt i og i medhold av 
plan- og bygningsloven.

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

Sikringstiltak ved byggearbeid:
Det vises til bestemmelsene i pbl 2008 § 28-2.

Avfall:

Alt avfall som tiltaket genererer skal tilfredsstille krav til forsvarlig avfallshåntering i eller i 
medhold av loven jfr. pbl. § 29-8. Viser også til avfallsforskrift kap. 15, Byggavfall.

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

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 pbl 2008 § 21-9.

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 pbl 2008 § 21-10 og SAK10 § 8-1.
Ved endringer som ikke krever egen søknad i forhold til tillatelsen, skal det innsendes oppdatert 
situasjonsplan og tegninger samt underretning om tiltakets plassering. Tiltaket skal ikke tas i 
bruk før ferdigattest foreligger.

ØVRIGE LOVBESTEMMELSER:

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.

Klageadgang
Vedtaket kan påklages til kommunen. 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 
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kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer 
frem. Viser til Forvaltningslovens § 28.

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

Ved all kontakt med avdelingen i denne sak, vennligst referer til saksnummer 2010/5152.

Med hilsen

Arne Wassnes
byggesaksbehandler
Direkte innvalg: 77 77 07 51
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Nordreisa kommune
Teknisk avdeling

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

www.nordreisa.kommune.no

Knut Johansen
Bregneveien 17
9016  TROMSØ

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2009/7436-10 44325/2010 1942/14/154 13.12.2010

SVAR PÅ MELDING
Tillatelse til arbeid etter plan- og bygningsloven § 86a

Saksnr: Behandlet i:
210/10 Delegert utvalg drift

Byggested: Olderskogen, 9151 STORSLETT Gnr/Bnr: 14/154
Tiltakshaver: Knut Johansen Adresse: Bregneveien 17, 9016

TROMSØ
Tiltakets art: Nytt bygg - garasje - under 70 m² Bruksareal: 47m²

Meldingen:
I medhold av plan- og bygningsloven § 86 a godkjennes melding mottatt 09.06.2010 om mindre 
byggearbeid på eiendommen for oppføring av garasje.

Det vises for øvrig til meldingens vedlagte tegninger og situasjonskart. 

Nabovarsling:
Det er foretatt nabovarsling i samsvar med bestemmelsene i plan- og bygningsloven § 94 nr 3 og 
det er ikke registrert noen merknader i saken.

Tiltaket:
Tiltakshaver er ansvarlig for at arbeidet blir forskriftsmessig og fagmessig utført og for 
nødvendige sikkerhetstiltak under arbeidets utførelse.

Forhold til annen myndighet og lovverk er tiltakshavers ansvar og er bygningsmyndighetene 
uvedkommende.

Side 65



Side 2 av 2

Oppstart av arbeid:
Ved oppstart av byggearbeidet må dette snarest opplyses til bygningsmyndighetene for 
registrering i vårt saksregister.

Ferdigstillelse:
Når arbeidet er ferdig, må ferdigmelding sendes til bygningsmyndighetene.  

Reviderte planer:
Ønskes tiltaket endret i forhold til dette vedtak, må endringen meldes på nytt og endringen være 
godkjent før den gjennomføres.

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

Klageadgang:
Denne avgjørelse er et enkeltvedtak etter forvaltningslovens bestemmelser som kan påklages av 
partene til overordnet forvaltningsorgan innen 3 uker, jf. forvaltningsloven § 27 tredje ledd og 
vedlagte “Melding om rett til å klage over forvaltningsvedtak”. 

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

Partene er underrettet om avgjørelsen ved kopi av denne godkjenning.

Ved all kontakt med Byggesaksavdelingen i denne sak, vennligst referer til saksnummer 
2009/7436.

Med hilsen

Ketil Jensen
Byggesaksbehandler
Direkte innvalg: 77 77 07 52

Side 66
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Teknisk avdeling

Postadresse: Besøksadresse: Telefon:  77 77 07 00 Bankkonto: 4740 05 03954
Postboks 174 Sentrum 17 Telefaks: 77 77 07 01
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www.nordreisa.kommune.no

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

«KONTAKT»

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
«REF» 2010/1545-4 44880/2010 1942/43/66 15.12.2010

Byggetilatelse fasadeendring, bruksendring gbr.1942/43/66

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:
225/10 Delegert utvalg drift

Byggested: Flomstadvegen 1, 9151 
STORSLETT

Gnr/Bnr: 43/66

Tiltakshaver: Stiftelsen Nybo Adresse: Kirkevegen 2, 9151
STORSLETT

Ansvarlig søker: AR-Ing AS Adresse: Postb. 112, 9189 SKJERVØY
Tiltakets art: Endring av bygg -  bruksendring Bruksareal: 168m²

VEDTAK:

Tillatelse:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl) § 93 godkjennes søknad om tillatelse i ett trinn 
mottatt 18.03.2010 for ombygning av hybelhus til Kontor- og adm.bygning.

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

Dispensasjoner:
Med hjemmel i pbl § 7 gis dispensasjon fra <beskriv utførlig hva det søkes om dispensasjon fra>
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Vilkår:
Tiltaket skal utføres i samsvar med ovennevnte dokumentasjon og på følgende vilkår:
< beskriv vilkår og hjemmel>

Godkjenning av foretak foransvarsrett:

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

Foretak Godkjenningsområde
AR-Ing AS SØK tiltaksklasse < >

PRO/KPR  <beskriv ansvarsområdet nøye>
tiltaksklasse  < >
UTF/KUT  <beskriv ansvarsområdet nøye>

tiltaksklasse < >

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
SØK tiltaksklasse < >
PRO/KPR <beskriv ansvarsområdet nøye>
tiltaksklasse < >
UTF/KUT <beskriv ansvarsområdet nøye>                                                

tiltaksklasse < >

Godkjenning av personlig ansvarsrett/selvbygger:
Med hjemmel i GOF § 17 gis personlig ansvarsrett etter pkt. 1 til: <navn på personen) for 
følgende godkjenningsområder og fag, alt. personlig ansvarsrett som selvbygger til <navn på 
person> for følgende godkjenningsområder og fag.

Fritak fra nabovarsling:

Tiltaket:

Plassering i horisontalplanet:

Høydeplassering:

Atkomst/avkjørsel:
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Vannforsyning og kloakk:

Miljøforhold:

Utforming/tilpassing:

Uttalelse/krav fra andre myndigheter:
Taes alltid med hvis det foreligger krav fra andre sektormyndigheter for utstedelse av tillatelse.
Etter pbl § 7 gjelder dette fylkesmannens miljøvernavdeling og fylkeskommunen ved disp fra 
kommuneplanens arealdel eller annen plan. Etter pbl § 95 nr 2 annet ledd omfattes også 
helsemyndighet, brannvernmyndighet, arbeidstilsynet, vegmyndighet (hvis eiendommen/veien er 
uregulert), havnemyndighet, forurensningsmyndighet, Sivilforsvaret, jordlovmyndighet, 
friluftsmyndighet og fredningsmyndighet.

Kontrollform:
Godkjennes som omsøkt
(Taes kun med dersom det kreves uavhengig kontroll og/eller tverrfaglig kontroll)

Ansvar:
Godkjennes som omsøkt
(Må endres dersom det må kreves uavhengig kontroll og/eller tverrfaglig kontroll)

SAKSUTREDNING/BEGRUNNELSE FOR VEDTAKET:

Planstatus:

Dispensasjoner:

Nabovarsling:

Administrasjonens drøfting/begrunnelse:

Uttalelse/krav fra andre myndigheter:

Uttalelse fra andre kommunale etater/avdelinger:

Atkomst/avkjørsel:
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Vannforsyning og avløp:

Miljøforhold:

Utforming/tilpassing:

Spesielle forhold:
Her medtas forhold ved saken som ikke fremkommer under noen av det øvrige overskriftene.

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.

Utvidet sikring:

Forurenset grunn:

Sikring av byggeplass:

Avfall:

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 
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saksbehandling og kontroll i byggesaker. Ved endringer i forhold til tillatelsen, skal det 
innsendes oppdatert situasjonsplan og tegninger samt underretning om tiltakets plassering.

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

Klageadgang:
Denne avgjørelse er et enkeltvedtak etter forvaltningslovens bestemmelser som kan påklages av 
partene til overordnet forvaltningsorgan innen 3 uker, jf forvaltningsloven § 28 ff. 
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 2010/1545.

Med hilsen

Ketil Jensen
Byggesaksbehandler
Direkte innvalg: 77 77 07 51

Tilsvarende brev sendt til:
Stiftelsen Nybo Kirkevegen 2 9151 STORSLETT
AR-Ing AS Postb. 112 9189 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

Trond Vangen
Einevegen 5
9151  STORSLETT

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2010/4600-3 45277/2010 1942/52/149 20.12.2010

TILLATELSE TILTAK UTEN ANSVARSRETT
BYGGETILLATELSE

Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens § 20-2
Vedtak hjemlet i delegasjonsreglement vedtatt av kommunestyre i sak 71/95.

Saksnr: Behandlet i:
227/10 Delegert utvalg drift

Byggested: Einevegen 5, 9151 STORSLETT Gnr/Bnr: 52/149
Tiltakshaver: Trond Vangen Adresse: Einevegen 5, 9151

STORSLETT
Ansvarlig søker: Adresse: ,  
Tiltakets art: Nytt bygg - ikke boligformål under 

70 m² Garasje
Bruksareal: 60m²

VEDTAK:

Tillatelse:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl) § 20-2 godkjennes søknad om tiltak uten 
ansvarsrett mottatt 21.09.2010 for oppføring av Garasje.

Det vises for øvrig til søknadens vedlagte tegninger og situasjonskart.

Dispensasjoner:
Dispensasjon fra byggegrenser er gitt 11.03.2010 i sak: 2010/193
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Kultur- og fornminner:
Dersom det under utgraving i marka kommer fram gjenstander eller andre levninger som viser 
eldre aktivitet i område, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget og Kulturetaten, 
Troms fylkeskommune omgående jfr. kulturminnelovens § 8 andre ledd.

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.

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 §§ 8-1 og 8-2 i forskrift om 
saksbehandling og kontroll i byggesaker. Ved endringer i forhold til tillatelsen, skal det 
innsendes oppdatert situasjonsplan og tegninger samt underretning om tiltakets plassering.

Bortfall av tillatelse:
Er tiltaket ikke satt i gang senest innen 3 år etter at rammetillatelse er gitt, faller tillatelsen bort. 
Det samme gjelder hvis tiltaket innstilles i lengre tid enn 2 år, jf plan- og bygningsloven § 21-9.

Klageadgang:
Denne avgjørelse er et enkeltvedtak etter forvaltningslovens bestemmelser som kan påklages av 
partene til overordnet forvaltningsorgan innen 3 uker, jf forvaltningsloven § 28 ff. 
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 2010/4600.

Med hilsen

Ketil Jensen
Byggesaksbehandler
Direkte innvalg: 77 77 07 52
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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

Ottar Seljelund
Lisbeth Bardonsens vei 26A
9321  MOEN

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2010/3411-2 44454/2010 1942/19/1 13.12.2010

SVAR PÅ MELDING
Tillatelse til arbeid etter plan- og bygningsloven § 86a

Saksnr: Behandlet i:
214/10 Delegert utvalg drift

Byggested: Ansjøn, 9151 STORSLETT Gnr/Bnr: 19/1
Tiltakshaver: Ottar Seljelund Adresse: Lisbeth Bardonsens vei 26A, 

9321 MOEN
Tiltakets art: Nytt bygg – tilbygg bolig under 50 m² Bruksareal: 13,5m²

Meldingen:
I medhold av plan- og bygningsloven § 86 a godkjennes melding mottatt 29.06.2010 om mindre 
byggearbeid på eiendommen for tilbygg av bolig.

Det vises for øvrig til meldingens vedlagte tegninger og situasjonskart. 

Nabovarsling:
Det er ikke foretatt nabovarsling.

Tiltaket:
Tiltakshaver er ansvarlig for at arbeidet blir forskriftsmessig og fagmessig utført og for 
nødvendige sikkerhetstiltak under arbeidets utførelse.

Forhold til annen myndighet og lovverk er tiltakshavers ansvar og er bygningsmyndighetene 
uvedkommende.
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Oppstart av arbeid:
Ved oppstart av byggearbeidet må dette snarest opplyses til bygningsmyndighetene for 
registrering i vårt saksregister.

Ferdigstillelse:
Når arbeidet er ferdig, må ferdigmelding sendes til bygningsmyndighetene.  

Reviderte planer:
Ønskes tiltaket endret i forhold til dette vedtak, må endringen meldes på nytt og endringen være 
godkjent før den gjennomføres.

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

Klageadgang:
Denne avgjørelse er et enkeltvedtak etter forvaltningslovens bestemmelser som kan påklages av 
partene til overordnet forvaltningsorgan innen 3 uker, jf. forvaltningsloven § 27 tredje ledd og 
vedlagte “Melding om rett til å klage over forvaltningsvedtak”. 

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

Partene er underrettet om avgjørelsen ved kopi av denne godkjenning.

Ved all kontakt med Byggesaksavdelingen i denne sak, vennligst referer til saksnummer 
2010/3411.

Med hilsen

Ketil Jensen
Byggesaksbehandler
Direkte innvalg: 77 77 07 52

Side 75



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

Gudleif Hansen
Moan 54
9151  STORSLETT

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2010/3433-3 44340/2010 1972/14/137 13.12.2010

SVAR PÅ MELDING
Tillatelse til arbeid etter plan- og bygningsloven § 86a

Saksnr: Behandlet i:
213/10 Delegert utvalg drift

Byggested: Moan 54, 9151 STORSLETT Gnr/Bnr: 14/137
Tiltakshaver: Gudleif Hansen Adresse: Moan 54, 9151 STORSLETT
Tiltakets art: Nytt bygg - ikke boligformål under 70 

m²
Bruksareal: 37m²

Meldingen:
I medhold av plan- og bygningsloven § 86 a godkjennes melding mottatt 29.06.2010 om mindre 
byggearbeid på eiendommen for Garasje.
Det vises for øvrig til meldingens vedlagte tegninger og situasjonskart. 

Nabovarsling:
Det er foretatt nabovarsling i samsvar med bestemmelsene i plan- og bygningsloven § 94 nr 3 og 
det er ikke registrert noen merknader i saken.

Tiltaket:
Tiltakshaver er ansvarlig for at arbeidet blir forskriftsmessig og fagmessig utført og for 
nødvendige sikkerhetstiltak under arbeidets utførelse.

Forhold til annen myndighet og lovverk er tiltakshavers ansvar og er bygningsmyndighetene 
uvedkommende.
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Oppstart av arbeid:
Ved oppstart av byggearbeidet må dette snarest opplyses til bygningsmyndighetene for 
registrering i vårt saksregister.

Ferdigstillelse:
Når arbeidet er ferdig, må ferdigmelding sendes til bygningsmyndighetene.  

Reviderte planer:
Ønskes tiltaket endret i forhold til dette vedtak, må endringen meldes på nytt og endringen være 
godkjent før den gjennomføres.

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

Klageadgang:
Denne avgjørelse er et enkeltvedtak etter forvaltningslovens bestemmelser som kan påklages av 
partene til overordnet forvaltningsorgan innen 3 uker, jf. forvaltningsloven § 27 tredje ledd og 
vedlagte “Melding om rett til å klage over forvaltningsvedtak”. 

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

Partene er underrettet om avgjørelsen ved kopi av denne godkjenning.

Ved all kontakt med Byggesaksavdelingen i denne sak, vennligst referer til saksnummer 
2010/3433.

Med hilsen

Ketil Jensen
Byggesaksbehandler
Direkte innvalg: 77 77 07 52
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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» 2010/3785-2 43234/2010 1942/27/14 03.12.2010

BYGGETILLATELSE
Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens av 1985 § 93

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

Saksnr: Behandlet i:
191/10 Delegert utvalg drift

Byggested: Geira, 9151 STORSLETT Gnr/Bnr: 27/14
Tiltakshaver: Petter Salomonsen Adresse: Hannestadfjellet 39, 1715 YVEN
Ansvarlig søker: Byggmann AS Adresse: Eideveien 1 A, 9180 SKJERVØY
Tiltakets art: Nytt bygg - boligformål under 70 

m²
Bruksareal: 34m²

VEDTAK:

Tillatelse:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven av 1985 (pbl 85) §§ 93 og 95 godkjennes søknad om 
tillatelse til oppføring av hytte på nevnte hyttetomt i Geira.

Det vises for øvrig til søknadens vedlagte tegninger datert 03.06.10 og situasjonskart med dato 
17.06.10, samt godkjente søknader om ansvarsrett og kontrollerklæringer.

Godkjenning av foretak foransvarsrett:

Foretak med sentral godkjenning:
Med hjemmel i pbl 85 § 98, jfr. § 98a, gis ansvarsrett i forbindelse med omsøkte tiltak til 
følgende foretak med sentral godkjenning:
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Foretak Godkjenningsområde

Kjell Mølleng Maskinstasjon
Org. nr. 922 341 117

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

Ansvarsområde: Anlegg, konstruksjoner og installasjoner: 
Graving, vann og kloakk. Utfylling/utgraving tomt + 
innfylling/komprimering i ringmur. 

Rørtjenesten Nord AS
Org. nr. 981 634 578|

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

Ansvarsområde: Bygninger og installasjon: Rør- og 
sanitærarbeider

Lokal godkjenning av foretak:
Med hjemmel i pbl 85 §§ 93b og 98 jfr. godkjenningsforskriften 2003 (GOF) § 16, gis lokal 
godkjenning av foretak og ansvarsrett i forbindelse med omsøkte tiltak til følgende foretak:

Foretak Godkjenningsområde

Byggmann AS
Org. nr. 980 085 805

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

Ansvarsområde: Bygninger og installasjon:  Mur-, 
betong- og bygningsmessige arbeider

AR-Ing AS
Org. nr. 953 499 290

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

Ansvarsområde: Bygninger og installasjon: 
Bygningsmessig prosjektering

SAKSUTREDNING/BEGRUNNELSE FOR VEDTAKET:
Planstatus:
Hytta bygges på utvidet hyttetomt i  LNF område. Delingstillatelse gitt av driftsutvalget i DRU 
sak 19/10 den 09.03.2010.

Dispensasjon for bygging i 100 meters beltet langs vassdrag:
Dispensasjon gitt av driftsutvalget i DRU sak 19/10 den 09.03.2010.

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

Administrasjonens drøfting/begrunnelse:
Foretakene som søker om ansvarsrett bekrefter med sentral godkjenning og erklæring på søknad
om lokal godkjenning at det oppfyller godkjenningsforskriften (GOF) krav i kap. II til ansvarsrett
for omsøkte fag. Til arbeid som krever ansvarsrett og ansvarlig foretak ikke selv utfører, eller har
nødvendig kompetanse for å utføre, skal ansvarlig foretak forvisse seg om at innleid foretak
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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. 
Det foreligger tinglyst vegrett over naboeiendom.

Vannforsyning og avløp:
Eiendommen anses for å være sikret lovlig vannforsyning og avløp i samsvar med plan- og
bygningsloven §§ 65 og 66 nr 2. Det er gitt utslippstillatelse iht. Forurensningslovens 
bestemmelser. Det foreligger ikke dokumentasjon på drikkevannets mengde og kvalitet. 

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.

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.

ØVRIGE LOVBESTEMMELSER:

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,
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Troms fylkeskommune omgående jfr. kulturminnelovens § 8 andre 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 2010/3785.

Med hilsen

Arne Wassnes
byggesaksbehandler
Direkte innvalg: 77 77 07 51

Tilsvarende brev sendt til:
Petter Salomonsen Hannestadfjellet 39 1715 YVEN
Byggmann AS Eideveien 1 A 9180 SKJERVØY

Kopi til:
Kjell Mølleng Maskinstasjon Hysingjord 9151 STORSLETT
Rørtjenesten Nord AS Tømmernesvegen 9151 STORSLETT
AR-Ing. AS Postb. 112 9189 SKJERVØY
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Nordreisa kommune
Teknisk avdeling

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

www.nordreisa.kommune.no

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

«KONTAKT»

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
«REF» 2010/3413-4 41680/2010 1942/22/57 23.11.2010

BYGGETILLATELSE
Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens av 1985 § 93

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

Saksnr: Behandlet i:
179/10 Delegert utvalg drift

Byggested: Røyelen, 9151 STORSLETT Gnr/Bnr: 22/57
Tiltakshaver: Lillian Luise Søbakken Adresse: Haggata 12, 

3533 TYRISTRAND
Ansvarlig søker: Storslett Bygg Adresse: , 9151 STORSLETT
Tiltakets art: Nytt bygg - boligformål - over 70 

m² Hytte
Bruksareal: 94 m²

VEDTAK:

Tillatelse:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven av 1985 (pbl) §§ 93 og 95 godkjennes søknad om 
tillatelse til oppføring avhytte på nevnte eiendom.

Det vises for øvrig til søknadens vedlagte tegninger datert 01.06.10 og situasjonskart datert 
14.06.10 og godkjente søknader om ansvarsrett og kontrollerklæringer.

Godkjenning av foretak foransvarsrett:

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

Storslett bygg A/S
Org. nr. 870 989 652

SØK -  Ansvarlig søker, tiltakskl. 1
UTF/KUT - Ansvarlig utførende og kontrollerende

 av utførelsen, tiltakskl. 1.
.
Ansvarsområde: Bygninger og installasjoner unntatt rør 
og sanitær.

Rørtjenesten Nord AS
Org. nr. 991534 903

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 
sanitæranlegg

BYGGtorget Betongservice AS
Org. nr. 944 896 600

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

Ansvarsområde: Bygninger og installasjoner 

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 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:
Før ferdigattest gis må lovlig atkomst i samsvar med plan- og bygningsloven § 66 nr 1
dokumenteres.

Vannforsyning og avløp:
Eiendommen anses for å være sikret lovlig vannforsyning og avløp i samsvar med plan- og
bygningsloven §§ 65 og 66 nr 2. Tomta er tilknyttet privat vannverk og gitt utslippstillatelse den 
07.07.2010 i sak 95/10 iht. forurensningslovens krav. Kvalitet på og mengde av vann er ikke 
dokumentert.
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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.

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.

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:
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.

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.

Klageadgang
Vedtaket kan påklages til Nordreisa kommune. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom 
fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. Klagen skal sendes 
skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, 
og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du har 
klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem.

En slik klage kan føre til at avgjørelsen blir omgjort. Kommunen er ikke ansvarlig for tap som
tiltakshaver måtte lide ved en slik omgjøring.
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Ved all kontakt med avdelingen i denne sak, vennligst referer til saksnummer 2010/3413.

Med hilsen

Ketil Jensen
Byggesaksbehandler
Direkte innvalg: 77 77 07 52

Tilsvarende brev sendt til:
Lillian Luise Søbakken Haggata 12 3533 TYRISTRAND
Storslett Bygg Røyelen 9151 STORSLETT

Kopi til:
Rørtjeneste Nord A/S Postboks 173 9156 STORSLETT
Byggtorget Betongservice as Industrivegen 24 9152 SØRKJOSEN

Side 85



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

Nina og Torkel Hestsveen
Lundefjellvegen 10
9151  STORSLETT

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2010/4784-2 41270/2010 1942/52/119 19.11.2010

BYGGETILLATELSE UTEN ANSVARSRETT
Etter plan og bygningsloven av 2008 (pbl.08) § 21-4

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

Saksnr: Behandlet i:
176/10 Delegert utvalg drift

Byggested: Lundefjellvegen 10 Gnr/Bnr: 52/119
Tiltakshaver: Nina og Torkel Hestsveen Adresse: Lundefjellvegen 10, 9151 

STORSLETT
Ansvarlig søker: Adresse:  
Tiltakets art: Endring av bygg - utvendig tilbygg 

mindre enn 50 m² 
Bruksareal: 25 m²

VEDTAK:

Tillatelse:
I medhold av pbl 08 § 21-4 godkjennes søknad om tiltak uten ansvarsrett etter pbl 2008 § 20-2 
mottatt 4.10.2010 om tillatelse til oppføring av tilbygg til bolig på nevnte tomt.

Det vises for øvrig til søknadens vedlagte tegninger datert 8.6.2010 og situasjonskart datert 
29.9.2010.

ADMINISTRASJONENS DRØFTING/BEGRUNNELSE:

Tiltaket faller på grunn av sin størrelse inn under pbl. § 20-2 jfr. SAK10 § 3-1 hvor tiltakshaver 
selv kan stå for søknad, prosjektering, utførelse og kontroll. Selv om tiltakshaver etter denne 
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bestemmelsen kan stå for disse oppgavene selv, er det ikke til hinder for at han lar oppgavene 
utføres av andre på sine vegne..

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

Sikringstiltak ved byggearbeid:
Det vises til bestemmelsene i pbl 2008 § 28-2.

Avfall:
Alt avfall som tiltaket genererer, og som ikke gjenbrukes i egen virksomhet, må leveres til 
mottak godkjent av forurensningsmyndighetene. Viser for øvrig til avfallsforskrift kap. 15, 
Byggavfall.

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

ØVRIGE LOVBESTEMMELSER:

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.

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 pbl 2008 § 21-10 og SAK10 § 8-1.
Ved endringer som ikke krever egen søknad 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 pbl 2008 § 21-9.

Klageadgang
Vedtaket kan påklages til kommunen. 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. Viser til Forvaltningslovens § 28.

En slik klage kan føre til at avgjørelsen blir omgjort. Kommunen er ikke ansvarlig for tap som
tiltakshaver måtte lide ved en slik omgjøring.
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Ved all kontakt med avdelingen i denne sak, vennligst referer til saksnummer 2010/4784.

Med hilsen

Arne Wassnes
byggesaksbehandler
Direkte innvalg: 77 77 07 51

Kopi til:
BYGGtorget Betongservice AS Industrivegen 24 9152 SØRKJOSEN
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Nordreisa kommune
Teknisk avdeling

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

www.nordreisa.kommune.no

Nordreisa kommune
Sentrum 17
9151 STORSLETT

Hilde Henriksen 

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2010/5811-2 43933/2010 M21 08.12.2010

TILLATELSE I ETT TRINN
BYGGETILLATELSE

Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens av 2008 § 20-1
Vedtak hjemlet i delegasjonsreglement vedtatt av kommunestyre i sak 71/95.

Saksnr: Behandlet i:
205/10 Delegert utvalg drift

Byggested: Kålheim/Sakshaug,  9151 Storslett Gnr/Bnr: /
Tiltakshaver: Nordreisa kommune Adresse: Sentrum 17, 9151 STORSLETT
Ansvarlig søker: Sweco Norge AS Adresse: Postb. 931, 9259 TROMSØ
Tiltakets art: Nytt anlegg - nytt 

anlegg/konstruksjon – Vannledning 

VEDTAK:

Tillatelse:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven av 2008 (pbl 2008) §§ 20-1 og 21-4 godkjennes søknad 
om byggetillatelse mottatt 08.07.2010 for legging av ny vannledning i Kildalen mellom Kålheim 
og Sakshaug.

Det vises for øvrig til søknadens vedlagte tegninger datert 20.05.2010 og 28.04.2010 oppdragsnr. 
508245.
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Godkjenning av foretak for ansvarsrett:

Foretak med sentral godkjenning:
Med hjemmel i pbl 2008, § 22-1, jf byggesaksforskriften 2010 (SAK10) § 9-1 gis ansvarsrett i 
forbindelse med omsøkte tiltak til følgende foretak med sentral godkjenning:

Foretak Godkjenningsområde

Sweco Norge AS
Org. nr. 967 032 271

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

Ansvarsområde: Anlegg, konstruksjoner og installasjoner: 
Alle fag.

SAKSUTREDNING/BEGRUNNELSE FOR VEDTAKET:

Planstatus:
Tiltaket utføres i LNF område. 

Nabovarsling:
Naboer og gjenboere er varslet iht. pbl 2008 § 21-3 og SAK10 § 5-2. Ingen merknader.

Gjennomføringsplan:
Gjennomføringsplan foreligger jf pbl 2008 § 21-2, og SAK10 § 5-3

Administrasjonens drøfting/begrunnelse:
Foretakene med sentral godkjenning, som søker om ansvarsrett, bekrefter at de oppfyller pbl 
2008 § 22-1 og SAK10 §§ 10-1 og 10-2 til ansvarsrett for omsøkte fagområder.

Jowa Maskin AS har i sak 37/10 den 23.04.2010 fått lokal godkjenning i tiltaksklasse 2 for 
ansvarsrett for UTF og KUT for anlegget. 

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
jf pbl § 23-4.

Byggegrunn, miljøforhold mv:
I henhold til søknad ansees byggegrunn sikret i hht pbl 2008 § 28-1
(flom- og rasfare, forurenset grunn, natur- og miljøforhold).

Kultur- og fornminner:
Dersom det under utgraving i marka kommer fram gjenstander eller andre levninger som viser
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eldre aktivitet i område, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget og Kulturetaten,
Troms fylkeskommune omgående jfr. kulturminnelovens § 8 andre ledd. (pbl 2008 § 21-5, 
SAK10 § 6-2).

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

Sikringstiltak ved byggearbeid:
Det vises til bestemmelsene i pbl 2008 § 28-2.

Avfall:
Tiltak etter pbl 2008 kap 20, skal tilfredsstille krav til forsvarlig avfallshåndtering i eller i 
medhold av loven.

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

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 pbl 2008 § 21-10 og SAK10 § 8-1.
Ved endringer som ikke krever egen søknad 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 pbl 2008 § 21-9.

ØVRIGE LOVBESTEMMELSER:

Generell aktsomhetsplikt:
Enhver skal opptre aktsomt og gjøre det som er rimelig for å unngå skade på naturmangfoldet i 
strid med målene i ”Naturmangfoldloven” §§ 4 og 5. Utføres en aktivitet i henhold til en tillatelse 
av offentlig myndighet, anses aktsomhetsplikten oppfylt dersom forutsetningene for tillatelsen 
fremdeles er til stede.

Klageadgang
Vedtaket kan påklages til kommunen. 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. Viser til Forvaltningslovens § 28.

En slik klage kan føre til at avgjørelsen blir omgjort. Kommunen er ikke ansvarlig for tap som
tiltakshaver måtte lide ved en slik omgjøring.
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Ved all kontakt med avdelingen i denne sak, vennligst referer til saksnummer 2010/5811.

Med hilsen

Arne Wassnes
byggesaksbehandler
Direkte innvalg: 77 77 07 51

Tilsvarende brev sendt til:
Nordreisa kommune Sentrum 17 9151 STORSLETT
Sweco Norge AS Postb. 931 9259 TROMSØ

Kopi til:
Jowa Maskin AS Kildal 9151 STORSLETT
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Nordreisa kommune
Teknisk avdeling

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

www.nordreisa.kommune.no

Per Rein
B. A. Løvoldsveg 117
9022  KROKELVDALEN

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2010/4594-2 43307/2010 1942/79/19 03.12.2010

TILLATELSE UTEN ANSVARSRETT
BYGGETILLATELSE

Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens av 2008 § 20-2
Vedtak hjemlet i delegasjonsreglement vedtatt av kommunestyre i sak 71/95.

Saksnr: Behandlet i:
193/10 Delegert utvalg drift

Byggested: Heimly Spåkenes, 
9153 ROTSUND

Gnr/Bnr: 79/19

Tiltakshaver: Per Rein Adresse: B. A. Løvoldsveg 117, 
9022 KROKELVDALEN

Ansvarlig søker: Byggetillatelse uten ansvarsrett pbl 
08 § 20-2

Adresse:

Tiltakets art: Endring av bygg -  påbygg på bolig Bruksareal: 5 m²

VEDTAK:
Tillatelse:
I medhold av pbl. 08 § 21-4 godkjennes søknad om tiltak uten ansvarsrett etter pbl. 08 § 20-2 
mottatt 21.09.2010 om tillatelse til oppføring av påbygg til bolig på nevnte tomt.

Det vises for øvrig til søknadens vedlagte tegninger datert 26.08.10.

ADMINISTRASJONENS DRØFTING/BEGRUNNELSE:

Tiltaket faller på grunn av sin størrelse inn under pbl. § 20-2 jfr. SAK10 § 3-1 hvor tiltakshaver 
selv kan stå for søknad, prosjektering, utførelse og kontroll. Selv om tiltakshaver etter denne 
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bestemmelsen kan stå for disse oppgavene selv, er det ikke til hinder for at han lar oppgavene 
utføres av andre på sine vegne..

Det er tiltakshavers ansvar og påse at tiltaket oppføres iht. bestemmelser gitt i og i medhold av 
plan- og bygningsloven.

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

Sikringstiltak ved byggearbeid:
Det vises til bestemmelsene i pbl 2008 § 28-2.

Avfall:
Alt avfall som tiltaket genererer skal tilfredsstille krav til forsvarlig avfallshåntering i eller i 
medhold av loven jfr. pbl. § 29-8. Viser også til avfallsforskrift kap. 15, Byggavfall.

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

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 pbl 2008 § 21-9.

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 pbl 2008 § 21-10 og SAK10 § 8-1.
Ved endringer som ikke krever egen søknad i forhold til tillatelsen, skal det innsendes oppdatert 
situasjonsplan og tegninger samt underretning om tiltakets plassering. Tiltaket skal ikke tas i 
bruk før ferdigattest foreligger.

ØVRIGE LOVBESTEMMELSER:

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.

Klageadgang
Vedtaket kan påklages til kommunen. 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. Viser til Forvaltningslovens § 28.
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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 2010/4594.

Med hilsen

Arne Wassnes
byggesaksbehandler
Direkte innvalg: 77 77 07 51
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Nordreisa kommune
Teknisk avdeling

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

www.nordreisa.kommune.no

Nils Adrian Hansen
Fosseng 15 G
9151  STORSLETT

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2010/5880-2 43602/2010 1942/55/19 07.12.2010

TILLATELSE TILTAK UTEN ANSVARSRETT
BYGGETILLATELSE

Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens § 20-2
Vedtak hjemlet i delegasjonsreglement vedtatt av kommunestyre i sak 71/95.

Saksnr: Behandlet i:
199/10 Delegert utvalg drift

Byggested: Oksfjordhamn, 9151 STORSLETT Gnr/Bnr: 55/19
Tiltakshaver: Nils Adrian Hansen Adresse: Fosseng 15 G, 9151

STORSLETT
Ansvarlig søker: Adresse:
Tiltakets art: Utvendig tilbygg 4m² Bruksareal: 4m²

VEDTAK:

Tillatelse:
Med hjemmei i plan- og bygningsloven (pbl) § 20-2 godkjennes søknad om tiltak uten 
ansvarsrett mottatt 30.11.2010 for oppføring av tilbygg til fritidsbolig.

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

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.

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 §§ 8-1 og 8-2 i forskrift om 
saksbehandling og kontroll i byggesaker. Ved endringer i forhold til tillatelsen, skal det 
innsendes oppdatert situasjonsplan og tegninger samt underretning om tiltakets plassering.

Bortfall av tillatelse:
Er tiltaket ikke satt i gang senest innen 3 år etter at rammetillatelse er gitt, faller tillatelsen bort. 
Det samme gjelder hvis tiltaket innstilles i lengre tid enn 2 år, jf plan- og bygningsloven § 21-9.

Klageadgang:
Denne avgjørelse er et enkeltvedtak etter forvaltningslovens bestemmelser som kan påklages av 
partene til overordnet forvaltningsorgan innen 3 uker, jf forvaltningsloven § 28 ff. 
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 2010/5880.

Med hilsen

Ketil Jensen
Byggesaksbehandler
Direkte innvalg: 77 77 07 51
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Nordreisa kommune
Teknisk avdeling

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

www.nordreisa.kommune.no

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

«KONTAKT»

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
«REF» 2010/4603-2 43517/2010 06.12.2010

BYGGETILLATELSE
Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens av 2008 § 20-1

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

Saksnr: Behandlet i:
195/10 Delegert utvalg drift

Byggested: Olderskogen 7, 9151 STORSLETT Gnr/Bnr: 14/160
Tiltakshaver: Bergsvein Killi Adresse: Oksfjordhamn, 

9151 STORSLETT
Ansvarlig søker: BYGGtorget Betongservice AS Adresse: Industrivegen 24, 

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

m² - bolig
Nytt bygg - ikke boligformål under 
70 m2 - garasje

Bruksareal: 133 m²
  
42 m2

VEDTAK:

Tillatelse:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven 2008 (pbl 2008) §§ 20-1 og 21-4 godkjennes søknad om 
byggetillatelse for oppføring av bolig og garasje på angitte tomt i Olderskogen boligfelt

Det vises for øvrig til søknadens vedlagte tegninger av bolig datert11.10.2007 og udaterte 
situasjonsplan samt godkjente søknader om ansvarsrett samt kontrollerklæringer.
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Godkjenning av foretak for ansvarsrett:

Foretak med sentral godkjenning:
Med hjemmel i pbl 2008, § 22-1, jf. byggesaksforskriften 2010 (SAK10) § 9-1 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: Alle fag

SAKSUTREDNING/BEGRUNNELSE FOR VEDTAKET:

Planstatus:
Regulert boligfelt.

Nabovarsling:
Naboer og gjenboere er varslet iht. pbl 2008 § 21-3 og SAK10 § 5-2. Det er ikke framkommet 
noen merknader.

Gjennomføringsplan:
Gjennomføringsplan foreligger jf pbl 2008 § 21-2, og SAK10 § 5-3

Administrasjonens drøfting/begrunnelse:
Foretakene med sentral godkjenning, som søker om ansvarsrett, bekrefter at de oppfyller pbl 
2008 § 22-1 og SAK10 §§ 10-1 og 10-2 til ansvarsrett for omsøkte fagområder.

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
jf pbl § 23-4.

Byggegrunn, miljøforhold mv:
I henhold til søknad anses byggegrunn sikker jfr. pbl 2008 § 28-1
(flom- og rasfare, forurenset grunn, natur- og miljøforhold)

Atkomst/avkjørsel:
Eiendommen anses å være sikret lovlig atkomst i samsvar med pbl 2008 § 27-4 gjennom 
reguleringsplanen. 
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Vannforsyning og avløp:
Eiendommen anses for å være sikret lovlig vannforsyning og avløp i samsvar med pbl 2008 §§ 
27-1 og 27-2. Tomta er tilknyttet kommunal vann og avløpsledning. Vedrørende tilknytning se 
eget skriv.

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. (pbl 2008 § 21-5, 
SAK10 § 6-2).

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

Sikringstiltak ved byggearbeid:
Det vises til bestemmelsene i pbl 2008 § 28-2.

Avfall:
Tiltak etter pbl 2008 kap 20, skal tilfredsstille krav til forsvarlig avfallshåndtering i eller i 
medhold av loven.

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

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 pbl 2008 § 21-10 og SAK10 § 8-1.
Ved endringer som ikke krever egen søknad 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 pbl 2008 § 21-9.

ØVRIGE LOVBESTEMMELSER:

Generell aktsomhetsplikt:
Enhver skal opptre aktsomt og gjøre det som er rimelig for å unngå skade på naturmangfoldet i 
strid med målene i ”Naturmangfoldloven” §§ 4 og 5. Utføres en aktivitet i henhold til en tillatelse 
av offentlig myndighet, anses aktsomhetsplikten oppfylt dersom forutsetningene for tillatelsen 
fremdeles er til stede.

Klageadgang:
Vedtaket kan påklages til kommunen. 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 
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kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer 
frem. Viser til Forvaltningslovens § 28.

En slik klage kan føre til at avgjørelsen blir omgjort. Kommunen er ikke ansvarlig for tap som
tiltakshaver måtte lide ved en slik omgjøring.
Ved all kontakt med avdelingen i denne sak, vennligst referer til saksnummer 2010/4603.

Med hilsen

Arne Wassnes
byggesaksbehandler
Direkte innvalg: 77 77 07 51

Tilsvarende brev sendt til:
BYGGtorget Betongservice AS Industrivegen 24 9152 SØRKJOSEN
Bergsvein Killi Oksfjordhamn 9151 STORSLETT
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Nordreisa kommune
Teknisk avdeling

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

www.nordreisa.kommune.no

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

«KONTAKT»

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
«REF» 2010/4249-2 43248/2010 1942/47/297 03.12.2010

BYGGETILLATELSE
Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens av 1985 § 93

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

Saksnr: Behandlet i:
192/10 Delegert utvalg drift

Byggested: Industrivegen 24, 
9152 SØRKJOSEN

Gnr/Bnr: 47/297

Tiltakshaver: Hansen og Bakkehaug Eiendom 
AS

Adresse: Industrivegen 24, 
9152 SØRKJOSEN

Ansvarlig søker: BYGGtorget Betongservice AS Adresse: Industrivegen 24, 
9152 SØRKJOSEN

Tiltakets art: Endring av bygg - utvendig tilbygg 
større enn 50 m² - forretnings-
/lagerbygg.

Bruksareal: 101 m²

VEDTAK:

Tillatelse:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven av 1985 (pbl 85) §§ 93 og 95 godkjennes søknad om 
tillatelse til oppføring av tilbygg til forretnings-/lagerbygg på nevnte adresse

Det vises for øvrig til søknadens vedlagte tegninger datert19.02.2010, situasjonskart med dato 
30.03.2010, samt godkjente søknader om ansvarsrett og kontrollerklæringer.
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Foretak med sentral godkjenning:
Med hjemmel i pbl 85 § 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: Alle fag.

SAKSUTREDNING/BEGRUNNELSE FOR VEDTAKET:

Planstatus:
Område er regulert til industri og lager.

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

Administrasjonens drøfting/begrunnelse:
Foretakene som søker om ansvarsrett bekrefter med sentral godkjenning at 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.

Uttalelse/krav fra andre myndigheter:
Arbeidstilsynet har i brev av 07.05.2010 med hjemmel i arbeidsmiljøloven § 18-9 gitt sitt 
samtykke til tiltaket på vilkår. 

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

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

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

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

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

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.

ØVRIGE LOVBESTEMMELSER:
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.

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.

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 2010/4249.
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Med hilsen

Arne Wassnes
byggesaksbehandler
Direkte innvalg: 77 77 07 51

Tilsvarende brev sendt til:
Hansen og Bakkehaug Eiendom AS Industrivegen 24 9152 SØRKJOSEN
BYGGtorget Betongservice AS Industrivegen 24 9152 SØRKJOSEN

Side 105



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» 2010/4782-2 43767/2010 1942/13/131 08.12.2010

TILLATELSE I ETT TRINN
BYGGETILLATELSE

Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens av 2008 § 20-1
Vedtak hjemlet i delegasjonsreglement vedtatt av kommunestyre i sak 71/95.

Saksnr: Behandlet i:
202/10 Delegert utvalg drift

Byggested: Rovdas, 9151 STORSLETT Gnr/Bnr: 13/131
Tiltakshaver: Ingar Elvebakken Adresse: Prestvannveien 1 L, 

9011 TROMSØ
Ansvarlig søker: BYGGtorget Betongservice AS Adresse: Industrivegen 24, 

9152 SØRKJOSEN
Tiltakets art: Nytt bygg - boligformål over 70 

m²- bolig.
Nytt bygg - ikke boligformål under 
70 m2 - garasje.

Bruksareal: 148 m²

  55 m2

VEDTAK:

Tillatelse:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven 2008 (pbl 2008) §§ 20-1og 21-4 godkjennes søknad om 
byggetillatelse mottatt 04.10.2010 for oppføring av bolig og garasje på angitte tomt i boligfelt 
Rovdas 3

Det vises for øvrig til søknadens vedlagte tegninger av bolig datert 24.09.10 og garasje datert 
04.10.10, samt situasjonsplan datert 22.09.10 godkjente søknader om ansvarsrett samt 
kontrollerklæringer.

Side 106



Side 2 av 2

Godkjenning av foretak for ansvarsrett:

Foretak med sentral godkjenning:
Med hjemmel i pbl 2008, § 22-1, jf byggesaksforskriften 2010 (SAK10) § 9-1 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: Alle fag.

SAKSUTREDNING/BEGRUNNELSE FOR VEDTAKET:

Planstatus:
Regulert boligfelt Rovdas 3. Viser til reguleringsplan med bestemmelser.

Estetikk:
Det er utarbeidet egen byggeskikkveileder for Rovdas 3. I reguleringsbestemmelse pkt. 2.2.5 står 
følgende:
Bebyggelsen skal utformes i tråd med retningslinjene i byggeskikkveilederen for Rovdas 3. 

Nabovarsling:
Anses unødvendig da kommunen er eier av nabotomtene.

Gjennomføringsplan:
Gjennomføringsplan foreligger jf pbl 2008 § 21-2, og SAK10 § 5-3

Administrasjonens drøfting/begrunnelse:
Foretaket med sentral godkjenning, som søker om ansvarsrett, bekrefter at det oppfyller pbl 2008 
§ 22-1 og SAK10 §§ 10-1 og 10-2 til ansvarsrett for omsøkte fagområder.

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
jf pbl § 23-4.

Byggegrunn, miljøforhold mv:
I henhold til søknad ansees byggegrunn sikret i hht pbl 2008 § 28-1
(flom- og rasfare, forurenset grunn, natur- og miljøforhold). 
Minner om krav om radonsperre mot grunnen i bygninger beregnet for varig opphold jfr. 
byggeteknisk forskrift TEK10 § 13-5. 
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Atkomst/avkjørsel:
Eiendommen anses å være sikret lovlig atkomst i samsvar med pbl 2008 § 27-4 gjennom 
reguleringsplanen.

Vannforsyning og avløp:
Eiendommen anses for å være sikret lovlig vannforsyning og avløp i samsvar med pbl 2008 §§ 
27-1 og 27-2. Tilknyttes kommunalt vannverk og avløpsledninger. Se eget brev vedrørende 
tilknytning.

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. (pbl 2008 § 21-5, 
SAK10 § 6-2).

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

Sikringstiltak ved byggearbeid:
Det vises til bestemmelsene i pbl 2008 § 28-2.

Avfall:
Tiltak etter pbl 2008 kap. 20, skal tilfredsstille krav til forsvarlig avfallshåndtering i eller i 
medhold av loven.

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

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 pbl 2008 § 21-10 og SAK10 § 8-1.
Ved endringer som ikke krever egen søknad 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 pbl 2008 § 21-9.

ØVRIGE LOVBESTEMMELSER:

Generell aktsomhetsplikt:
Enhver skal opptre aktsomt og gjøre det som er rimelig for å unngå skade på naturmangfoldet i 
strid med målene i ”Naturmangfoldloven” §§ 4 og 5. Utføres en aktivitet i henhold til en tillatelse 
av offentlig myndighet, anses aktsomhetsplikten oppfylt dersom forutsetningene for tillatelsen 
fremdeles er til stede.
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Klageadgang
Vedtaket kan påklages til kommunen. 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. Viser til Forvaltningslovens § 28.

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

Ved all kontakt med avdelingen i denne sak, vennligst referer til saksnummer 2010/4782.

Med hilsen

Arne Wassnes
byggesaksbehandler
Direkte innvalg: 77 77 07 51

Tilsvarende brev sendt til:
Ingar Elvebakken Prestvannveien 1 L 9011 TROMSØ
BYGGtorget Betongservice AS Industrivegen 24 9152 SØRKJOSEN
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Nordreisa kommune
Teknisk avdeling

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

www.nordreisa.kommune.no

Gunn Lill Johansen
Kroken 13
9151  STORSLETT

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2010/4658-2 43573/2010 1942/14/74 06.12.2010

BYGGETILLATELSE UTEN ANSVARSRETT
Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens 2008, § 20-2

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

Saksnr: Behandlet i:
197/10 Delegert utvalg drift

Byggested: Kroken 13, 9151 STORSLETT Gnr/Bnr: 17/74
Tiltakshaver: Gunn Lill Johansen Adresse: Kroken 13, 

9151 STORSLETT
Ansvarlig søker: Tiltakshaver
Tiltakets art: Endring av bygg - utvendig 

tilbygg mindre enn 50 m²
Bruksareal: m²

VEDTAK:

Tillatelse:
I medhold av pbl. 08 § 21-4 godkjennes søknad om tiltak uten ansvarsrett etter pbl. 08 § 20-2 
mottatt 4.10.2010 om tillatelse til oppføring av tilbygg til bolig på nevnte tomt.

Det vises for øvrig til søknadens vedlagte udaterte tegninger og situasjonskart.

ADMINISTRASJONENS DRØFTING/BEGRUNNELSE:

Tiltaket faller på grunn av sin størrelse inn under pbl. § 20-2 jfr. SAK10 § 3-1 hvor tiltakshaver 
selv kan stå for søknad, prosjektering, utførelse og kontroll. Selv om tiltakshaver etter denne 
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bestemmelsen kan stå for disse oppgavene selv, er det ikke til hinder for at han lar oppgavene 
utføres av andre på sine vegne.

Det er tiltakshaver ansvar og påse at tiltaket oppføres iht. bestemmelser gitt i og i medhold av 
plan- og bygningsloven.

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

Sikringstiltak ved byggearbeid:
Det vises til bestemmelsene i pbl 2008 § 28-2.

Avfall:
Alt avfall som tiltaket genererer skal tilfredsstille krav til forsvarlig avfallshåntering i eller i 
medhold av loven jfr. pbl. § 29-8. Viser også til avfallsforskrift kap. 15, Byggavfall.

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

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 pbl 2008 § 21-9.

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 pbl 2008 § 21-10 og SAK10 § 8-1.
Ved endringer som ikke krever egen søknad i forhold til tillatelsen, skal det innsendes oppdatert 
situasjonsplan og tegninger samt underretning om tiltakets plassering. Tiltaket skal ikke tas i 
bruk før ferdigattest foreligger.

ØVRIGE LOVBESTEMMELSER:
Generell aktsomhetsplikt:
Enhver skal opptre aktsomt og gjøre det som er rimelig for å unngå skade på naturmangfoldet i 
strid med målene i ”Naturmangfoldloven” §§ 4 og 5. Utføres en aktivitet i henhold til en tillatelse 
av offentlig myndighet, anses aktsomhetsplikten oppfylt dersom forutsetningene for tillatelsen 
fremdeles er til stede.

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.

Klageadgang
Vedtaket kan påklages til kommunen. 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. Viser til Forvaltningslovens § 28.
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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 etaten i denne sak, vennligst referer til saksnummer 2010/4658.

Med hilsen

Arne Wassnes
byggesaksbehandler
Direkte innvalg: 77 77 07 51
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Nordreisa kommune
Teknisk avdeling

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

www.nordreisa.kommune.no

Asgeir Fyhn
Rotsundelv
9153  ROTSUND

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2010/5867-2 43530/2010 1942/73/13 06.12.2010

TILLATELSE TILTAK UTEN ANSVARSRETT
BYGGETILLATELSE

Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens § 20-2
Vedtak hjemlet i delegasjonsreglement vedtatt av kommunestyre i sak 71/95.

Saksnr: Behandlet i:
196/10 Delegert utvalg drift

Byggested: Rotsundelv, 9153 ROTSUND Gnr/Bnr: 73/13
Tiltakshaver: Asgeir Fyhn Adresse: Rotsundelv, 9153 ROTSUND
Ansvarlig søker: Adresse: ,  
Tiltakets art: Nytt bygg – Gapahuk for 

utegangersau
Bruksareal: 30m²

VEDTAK:

Tillatelse:
Med hjemmei i plan- og bygningsloven (pbl) §§ 20-2 godkjennes søknad om tiltak uten 
ansvarsrett mottatt 29.11.2010 for oppføring av Gapahuk for utegangersau.

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

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.

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 §§ 8-1 og 8-2 i forskrift om 
saksbehandling og kontroll i byggesaker. Ved endringer i forhold til tillatelsen, skal det 
innsendes oppdatert situasjonsplan og tegninger samt underretning om tiltakets plassering.

Bortfall av tillatelse:
Er tiltaket ikke satt i gang senest innen 3 år etter at rammetillatelse er gitt, faller tillatelsen bort. 
Det samme gjelder hvis tiltaket innstilles i lengre tid enn 2 år, jf plan- og bygningsloven § 21-9.

Klageadgang:
Denne avgjørelse er et enkeltvedtak etter forvaltningslovens bestemmelser som kan påklages av 
partene til overordnet forvaltningsorgan innen 3 uker, jf forvaltningsloven § 28 ff. 
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 2010/5867.

Med hilsen

Ketil Jensen
Byggesaksbehandler
Direkte innvalg: 77 77 07 51
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Nordreisa kommune
Teknisk avdeling

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

www.nordreisa.kommune.no

Tor-Eivind Båtnes
Båtnes
9151  STORSLETT

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2010/5240-4 102/2011 1942/44/2 03.01.2011

TILLATELSE I ETT TRINN
BYGGETILLATELSE

Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens § 20-1
Vedtak hjemlet i delegasjonsreglement vedtatt av kommunestyre i sak 71/95.

Saksnr: Behandlet i:
1/11 Delegert utvalg drift

Byggested: Båtnes, 9151 STORSLETT Gnr/Bnr: 44/2
Tiltakshaver: Tor-Eivind Båtnes Adresse: Båtnes, 9151 STORSLETT
Ansvarlig søker: BYGGtorget Betongservice AS Adresse: Industrivegen 24, 9152

SØRKJOSEN
Tiltakets art: Nytt bygg - boligformål under 70 

m² utleiehytte
Bruksareal: 35m²

VEDTAK:

Tillatelse:
Med hjemmei i plan- og bygningsloven (pbl) § 20-1 godkjennes søknad om tillatelse i ett trinn 
mottatt 27.10.2010 for oppføring av utleiehytte.
Det vises for øvrig til søknadens vedlagte tegninger og situasjonskart, og godkjente søknader om 
ansvarsrett og kontrollerklæringer.
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Godkjenning av foretak for ansvarsrett:

Foretak med sentral godkjenning:
Med hjemmel i pbl § 22-1, 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.

Ansvarsområde: Bygninger og installasjoner 

Lokal godkjenning av foretak:
Med hjemmel i pbl § 22-3, gis lokal godkjenning av foretak og ansvarsrett i forbindelse med 
omsøkte tiltak til følgende foretak:

Foretak Godkjenningsområde
Rørlegger Arne Halvorsen

Org. nr. 955 764 854

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

Ansvarsområde: Bygninger og installasjoner: Rør- og 
sanitærinstallasjoner.

Godkjenning av personlig ansvarsrett/selvbygger:
Med hjemmel i SAK10 § 6-8 gis personlig ansvarsrett til: Tor Eivind Båtnes for følgende 
godkjenningsområder og fag: utførsel av bygning UTF og kontroll av utførsel bygning KUT

SAKSUTREDNING/BEGRUNNELSE FOR VEDTAKET:

Planstatus:
LNF område, klarert av landbruksmyndigheten.

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

Administrasjonens drøfting/begrunnelse:
Foretakene som søker om ansvarsrett bekrefter med sentral godkjenning at 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
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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 § 27-4.

Vannforsyning og avløp:
Eiendommen anses for å være sikret lovlig vannforsyning og avløp i samsvar med plan- og
bygningsloven §§ 27-1 og 27-2. Det er ikke fremlagt dokument som bekrefter tilfredsstillende 
mengde og kvalitet på drikkevannet, det er gitt utslippstillatelse iht. forurensningsloven.

Høydeplassering:
GPS – måling skal leveres til kommunen.

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. § 28-2.

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. Jfr. Pbl. § 29-8

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, SAK10 § 8-1 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 rammetillatelse er gitt, faller tillatelsen bort. 
Det samme gjelder hvis tiltaket innstilles i lengre tid enn 2 år, jf plan- og bygningsloven § 96 
første ledd.

Klageadgang:
Denne avgjørelse er et enkeltvedtak etter forvaltningslovens bestemmelser som kan påklages av 
partene til overordnet forvaltningsorgan innen 3 uker, jf forvaltningsloven § 28 ff. 
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 2010/5240.

Med hilsen

Ketil Jensen
Byggesaksbehandler
Direkte innvalg: 77 77 07 59

Kopi til:
Rørleggerm. Arne Halvorsen Øvre Kildal 9151 STORSLETT
BYGGtorget Betongservice AS Industrivegen 24 9152 SØRKJOSEN
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Nordreisa kommune
Teknisk avdeling

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

www.nordreisa.kommune.no

Lill Harriet Nilsen & Ronny Mjenna
Einevegen 22
9151  STORSLETT

Delegert vedtak
Delegert utvalg drift - nr. 223/10

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2010/3335-2 44754/2010 1942/52/120 15.12.2010

Dispensasjon
Svar på søknad om dispensasjon fra reguleringsplan, jf pbl-08 §§ 19-2 og 19-4.
Vedtak hjemlet i delegasjonsreglement vedtatt av kommunestyret i sak 71/95

Byggested: Einevegen 22 
9151 STORSLETT

Gnr/Bnr: 52/120

Tiltakshaver: Lill Harriet Nilsen & 
Ronny Mjenna

Adresse: Einevegen 22

Tiltakets art: Nytt bygg – ikke 
boligformål - garasje

Bruksareal:

Vedtak:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 19-2 og 19-4 gis følgende dispensasjoner fra 
reguleringsplanen for Høgegga boligfelt, tomt gbr.52/120, Einevegen 22.

 Avstandsbestemmelsen til vegens midtlinje. Det tillates oppført garasje inntil 8 meter fra 
vegens midtlinje.

      Betingelse: Innkjøring til garasjen skal være parallelt med vegen.

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

Før tiltaket igangsettes må det foreligge tillatelse iht. plan- og bygningslovens bestemmelser.
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Saksopplysninger:
Søker oppgir som begrunnelse for dispensasjonssøknaden at det oppnås en bedre utnytting av 
tomta.

Begrunnelse for vedtaket:
Tomta ligger på en rett vegstrekning og flytting av garasjen 2 meter nærmere vegen enn tillat iht. 
reguleringsplanen har ingen innvirkning på trafikksikkerheten. Det er tidligere gitt tilsvarende 
dispensasjon for plassering og størrelse i Einevegen, jfr. DRU sak 16/10.

Klagerett:
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, 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 etaten i denne sak, vennligst referer til saksnummer 2010/3335

Med hilsen

Ketil Jensen
Byggesaksbehandler
Direkte innvalg: 77 77 07 52
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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

Lars Rydningen
Einevegen 9
9151  STORSLETT

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2010/3242-3 40669/2010 1942/52/147 15.11.2010

Dispensasjon
Svar på søknad om dispensasjon fra reguleringsplan, jf pbl-08  §§ 19-2 og 19-4 
Vedtak hjemlet i delegasjonsreglement vedtatt av kommunestyre i sak 71/95.

Saksnr: Behandlet i:
173/10 Delegert utvalg drift

Byggested: Einevegen 9,
9151 STORSLETT

Gnr/Bnr: 47/147

Tiltakshaver: Lars Rydningen Adresse: Einevegen 9A, 
9151 STORSLETT

Tiltakets art: Nytt bygg - ikke boligformål 
under 70 m² - garasje

Bruksareal: 57 m2

VEDTAK:
Med hjemmel i pbl-08, §§ 19-2 og 19-4 gis følgende dispensasjoner fra reguleringsplanen for 
Høgegga boligfelt, tomt gbr. 52/147, Einevegen 9.

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

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

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

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

Begrunnelse for vedtaket:

Tomta ligger på en rett vegstrekning og flytting av garasjen 2 meter nærmere vegen enn tillatt iht. 
reguleringsplanen har ingen innvirkning på trafikksikkerheten. Det er tidligere gitt tilsvarende 
dispensasjon for plassering og størrelse i Einevegen, jfr. DRU sak 16/10.

Ved all kontakt med etaten i denne sak, vennligst referer til saksnummer 2010/3242.

Med hilsen

Arne Wassnes
byggesaksbehandler
Direkte innvalg: 77 77 07 51
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Steinsvik Hus AS
Postb. 240
8459 MELBU

Att. Terje Holen

Deres ref:

Saksnr:
119/10

Byggested:
Tiltakshaver:
Ansvarlig søker:

Tiltakets art:

Fullstendig søknad:

VEDTAK:

Nordreisa kommune
Teknisk avdeling

Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2010/2971-12 33992/2010 1942/22/56 29.09.2010

TILLATELSE I ETT TRINN
BYGGETILLATELSE

Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens av 1985 § 93
Vedtak hjemlet i delegasjonsreglement vedtatt av kommunestyre i sak 71/95.

Behandlet
Delegert utvalg drift

Røyelen, 9151 STORSLETT Gnr/Bnr: 22/56
Rita Salamonsen Adresse: Stærveien 13, 9015 TROMSØ
Steinsvik Hus AS Adresse: Postb. 240, 8459 MELBU
Org. nr. 964 376 050
Nytt bygg - boligformål under 70 Bruksareal: 62m2
m2 - hytte.
23.9.2010

Tillatelse:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven av 1985 (pb1) §§ 93 og 95 godkjennes søknad om
tillatelse i ett trinn for oppføring av hytte på angitte tomt i Røyelen.

Det vises for øvrig til søknadens vedlagte tegninger av Vikinghytte Solid 2-63 tilpasset og datert
28.10.2009, rev. 7.5.2010, samt situasjonskart datert 1.6.2010 og godkjente søknader om
ansvarsrett og kontrollerklæringer.

Postadresse: Besøksadresse:
Postboks 174 Sentrum 17
9156 Storslett
E-post: postrnottak@nordreisa.kommune.no Intemett:

www.nordreisa.komtnune.no

Utslippstillatelse gitt jfr. pb1 1985 § 66 nr 2

Telefon: 77 77 07 00 Bankkonto: 4740 05 03954
Telefaks: 77 77 07 01

Organisasjonsnr: 943 350 833
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Godieennin av foretak foransvarsrett:

Foretak med sentral godkjenning:
Med hjemmel i pb1 § 98, jfr. § 98a, gis ansvarsrett i forbindelse med omsøkte tiltak til følgende
foretak med sentral godkjenning.

Foretak

Steinsvik hus AS
Org. nr. 964 376 050

Rørtjenesten Nord AS
Org. nr. 991534 903

Foretak

DK Byggeservice AS
Org. nr. 995 510 715

T. Myrvang Bygg
Org. nr. 944 867 814

SAKSUTREDNING/BEGRUNNELSE FOR VEDTAKET:

Planstatus:
Fradelt hyttetomt i LNF område.

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

for prosjektering, tiltakskl. 1.

Ansvarsområde: Bygninger og installasjoner uten
begrensning.
PRO/KPR - Ansvarlig prosjekterende og kontrollerende

for prosjektering, tiltakskl. 1.
UTF/KUT - Ansvarlig utførende og kontrollerende

av utførelsen, tiltakskl. 2.

Ansvarsområde: Bygninger og installasjoner:
Sanitæranlegg

Lokal godkjenning av foretak:
Med hjemmel i pb1 §§ 93b og 98 jfr. godkjenningsforskriften (G0F) § 16, gis lokal godkjenning
av foretak og ansvarsrett i forbindelse med omsøkte tiltak til følgende foretak:

Go dk . ennings område
UTF/KUT - Ansvarlig utførende og kontrollerende

av utførelsen, tiltakskl. 1.

Ansvarsområde: Bygninger og installasjoner:
Grunnarbeider, fundamentering og montering av
elementhytte
KUT Ansvarlig kontrollerende av utførelsen,

tiltakskl. 1.

Ansvarsområde: Bygninger og installasjoner: Kontroll av
tømmerarbeide

Godkjenning av personlig ansvarsrett/selvbygger:
Med hjemmel i GOF § 17 gis personlig ansvarsrett etter pkt. 2 til: Erik Martinsen for utførelse
av tømmerarbeide på egen hytte.

Nabovarsling:
Naboer og gjenboere er varslet iht. plan- og bygningsloven § 94 nr. 3, det er ikke registrert
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merknader til tiltaket. Grunneier av gbn. 22/4 gir eier av gnr. 22/56 tillatelse til å bygge hytta
inntil 1 meter fra grensen mot 22/4 mot elva.

Administrasj onens drøfting/begrunnelse:
Foretakene som søker om ansvarsrett bekrefter med sentral godkjenning og erklæring på søknad
om lokal godkjenning at det oppfyller godkjenningsforskriften (G0F) krav i kap. II til ansvarsrett
for omsøkte fag. Tiltakshaver gis personlig ansvarsrett da han sannsynliggjør at arbeidet vil bli
utført iht. plan- og bygningslovens bestemmelser.

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

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

Atkomst/avkj ørs el:
Eiendommen anses å være sikret lovlig atkomst i samsvar med plan- og bygningsloven § 66 nr 1.
Statens vegvesen har i skriv av 2.3.2010 gitt utvidet bruk av avkjørsel på eiendommen gbn. 22/4
til atkomst til 3 fritidstomter. Gbn. 22/56 har tinglyst rett til veg over gbn. 22/4.

Vannforsyning og avløp:
Eiendommen anses for å være sikret lovlig vannforsyning og avløp i samsvar med plan- og
bygningsloven §§ 65 og 66 nr 2. Tomta er tilknyttet privat vannverk og gitt utslippstillatelse den
23.9.2010 i sak 115/10 iht. forurensningslovens krav. Kvalitet på og mengde av vann er ikke
dokumentert.

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. pb1. § 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.
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Dokumentasjon ved tilsyn:
Kopi av denne tillatelse sammen med beskrivelse av tiltaket, godkjent kart for plassering
Tegninger og ansvarsretter skal være tilgjengelig på byggeplassen.

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

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

Klageadgang
Vedtaket kan påklages til Nordreisa kommune. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom

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

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

Ved all kontakt med avdelingen i denne sak, vennligst referer til saksnummer 2010/2971.

Med hilsen

NORDRflSAkoMUNE
elcnsk av&An

e Wassnes
byggesaksbehandler
Direkte innvalg: 77 77 07 51
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Nordreisa kommune
Teknisk avdeling

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

www.nordreisa.kommune.no

Jim og Lillian Bratland
nessevegen 9
9152  SØRKJOSEN

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2010/4096-2 42490/2010 1942/47/454 29.11.2010

SVAR PÅ MELDING
Tillatelse til arbeid etter plan- og bygningsloven § 86a

Byggested: Nessevegen 9, 9152 SØRKJOSEN Gnr/Bnr: 47/454
Tiltakshaver: Jim og Lillian Bratland Adresse: Nessevegen 9, 9152

SØRKJOSEN
Tiltakets art: Grillstue Bruksareal: 20m²

Meldingen:
I medhold av plan- og bygningsloven § 86 a godkjennes melding mottatt 20.08.2010 om mindre
byggearbeid på eiendommen.

Det vises for øvrig til meldingens vedlagte tegninger, og situasjonskart.

Nabovarsling:
Det er foretatt nabovarsling i samsvar med bestemmelsene i plan- og bygningsloven § 94 nr 3 og 
det er ikke registrert noen merknader i saken.

Tiltaket:
Tiltakshaver er ansvarlig for at arbeidet blir forskriftsmessig og fagmessig utført og for 
nødvendige sikkerhetstiltak under arbeidets utførelse.

Forhold til annen myndighet og lovverk er tiltakshavers ansvar og er bygningsmyndighetene 
uvedkommende.
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Oppstart av arbeid:
Ved oppstart av byggearbeidet må dette snarest opplyses til bygningsmyndighetene for 
registrering i vårt saksregister.

Ferdigstillelse:
Når arbeidet er ferdig, må ferdigmelding sendes til bygningsmyndighetene.  

Reviderte planer:
Ønskes tiltaket endret i forhold til dette vedtak, må endringen meldes på nytt og endringen være 
godkjent før den gjennomføres.

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

Klageadgang:
Denne avgjørelse er et enkeltvedtak etter forvaltningslovens bestemmelser som kan påklages av 
partene til overordnet forvaltningsorgan innen 3 uker, jf. forvaltningsloven § 27 tredje ledd og 
vedlagte “Melding om rett til å klage over forvaltningsvedtak”. 

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

Partene er underrettet om avgjørelsen ved kopi av denne godkjenning.

Ved all kontakt med Byggesaksavdelingen i denne sak, vennligst referer til saksnummer 
2010/4096.

Med hilsen

Ketil Jensen
Byggesaksbehandler
Direkte innvalg: 77 77 07 52
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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

Widar Marvik
Straumfjordnes
9151  STORSLETT

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2010/4994-3 43662/2010 1942/65/56 07.12.2010

TILLATELSE TIL RIVING
RIVETILLATELSE

Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens § 20-1e
Vedtak hjemlet i delegasjonsreglement vedtatt av kommunestyre i sak 71/95.

Saksnr: Behandlet i:
200/10 Delegert utvalg drift

Byggested: Straumfjordnes, 9151 
STORSLETT

Gnr/Bnr: 65/56

Tiltakshaver: Widar Marvik Adresse: Straumfjordnes, 9151
STORSLETT

Ansvarlig søker: Adresse:   
Tiltakets art: Riving av hele bygget Bygningsid: 192209161

VEDTAK:

Tillatelse:
Med hjemmei i plan- og bygningsloven (pbl) § 20-1e godkjennes søknad om tillatelse til riving 
av bolig på eiendommen 1942/65/56.

Godkjenning av personlig ansvarsrett:
Med hjemmel i SAK 10 § 6-8 gis personlig ansvarsrett til: Widar Marvik for hele tiltaket.
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Avfall:
Alt avfall som tiltaket genererer skal tilfredsstille krav til forsvarlig avfallshåntering i eller i 
medhold av loven jfr. pbl. § 29-8. Viser også til avfallsforskrift kap. 15, Byggavfall.

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.

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.

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:

Ferdigstillelse:
Når tiltaket er sluttført skal melding sendes til kommunen.

Bortfall av tillatelse:
Er tiltaket ikke satt i gang senest innen 3 år etter at rammetillatelse er gitt, faller tillatelsen bort. 
Det samme gjelder hvis tiltaket innstilles i lengre tid enn 2 år, jf plan- og bygningsloven § 21-9

Klageadgang:
Denne avgjørelse er et enkeltvedtak etter forvaltningslovens bestemmelser som kan påklages av 
partene til overordnet forvaltningsorgan innen 3 uker, jf forvaltningsloven § 28 ff. 
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 2010/4994.

Med hilsen

Ketil Jensen
Byggesaksbehandler
Direkte innvalg: 77 77 07 52
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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

Inger Lyngsmark Jensen
Uranusveien 31
9024  TOMASJORD

Delegert vedtak
Delegert utvalg drift - nr. 164/10

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2010/4477-2 39311/2010 1942/56/8 05.11.2010

Søknad om bruksendring 1942/56/8

Saksopplysninger:
Inger Lyngsmark Jensen søker  om bruksendring fra bolig til fritidsbolig for eiendom 1942/56/8.

Vurderinger:
Kommunen har ingen innvendinger mot bruksendringen.

Vedtak:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-1 pkt. d, gis tillatelse til bruksendring av bolig til 
fritidsbolig.

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

Ketil Jensen
Byggesaksbehandler
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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

Ingeborg Simonsen
Nordpolveien 2
9013  TROMSØ

Delegert vedtak
Delegert utvalg drift - nr. 156/10

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2010/4371-2 38983/2010 1942/79/30 03.11.2010

Søknad om bruksendring 1942/79/30

Saksopplysninger: 
Ingeborg Simonsen søker for alle eiere av eiendom 1942/79/30 om bruksendring fra bolig til 
fritidsbolig.

Vurderinger:
Kommunen har ingen innvendinger mot bruksendringen.

Vedtak:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-1 pkt. d, gis tillatelse til bruksendring av bolig til 
fritidsbolig.

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

Ketil Jensen
Byggesaksbehandler
Tlf: 77 77 07 52
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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

Chris Dybvad
Tangen, Straumfjord vest
9151  STORSLETT

Delegert vedtak
Delegert utvalg drift - nr. 152/10

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2010/5037-2 38899/2010 1942/66/40 03.11.2010

Søknad om bruksendring

Saksopplysninger: 
Chris Dybvad søker om bruksendring fra bolig til lager/driftsbygning i landbruk på 1942/66/40.
Boligen er ikke beboelig pga dårlig teknisk stand.

Vurderinger:
Kommunen har ingen innvendinger mot bruksendringen, men forutsetter at bygningen settes i 
stand slik at den tilfredsstiller kravene i plan- og bygningsloven for lager/driftsbygning i 
landbruk.

Vedtak:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-1 pkt d gis tillatelse til bruksendring av bolig til 
lager/driftsbygning i landbruk.

Vilkår
1. Bygningen settes i stand slik at den tilfredsstiller kravene i plan- og bygningsloven for

lager/driftsbygning i landbruk.

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.
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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

Ketil Jensen
Byggesaksbehandler
Tlf: 77 77 07 52
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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

Svein Marvik
Tyttebærveien 27
8026  BODØ

Delegert vedtak
Delegert utvalg drift - nr. 158/10

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2010/4966-2 39016/2010 1942/65/131 03.11.2010

Søknad om bruksendring 1942/65/131

Saksopplysninger: 
Svein Marvik søker for alle eiere av eiendom 1942/65/131 om bruksendring fra bolig til 
fritidsbolig.

Vurderinger:
Kommunen har ingen innvendinger mot bruksendringen.

Vedtak:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-1 pkt. d, gis tillatelse til bruksendring av bolig til 
fritidsbolig.

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.
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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

Ketil Jensen
Byggesaksbehandler
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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

Kai Bjarne Johannessen
postboks 423
9171  LONGYEARBYEN

Delegert vedtak
Delegert utvalg drift - nr. 159/10

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2010/5017-2 39038/2010 1942/24/29 03.11.2010

Søknad om bruksendring 1942/24/29

Saksopplysninger: 
Kai Bjarne Johannessen søker om bruksendring fra bolig til fritidsbolig for eiendommen 
1942/24/29

Vurderinger:
Kommunen har ingen innvendinger mot bruksendringen.

Vedtak:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-1 pkt. d, gis tillatelse til bruksendring av bolig til 
fritidsbolig.

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

Ketil Jensen
Byggesaksbehandler
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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

Liv Barstad Andersen
Gropa 6
9151  STORSLETT

Delegert vedtak
Delegert utvalg drift - nr. 160/10

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2010/4565-2 39249/2010 1942/60/16 05.11.2010

Søknad om bruksendring 1942/60/16

Saksopplysninger: 
Liv Barstad Andersen søker for alle eiere av eiendom 1942/60/16 om bruksendring fra bolig til 
fritidsbolig.

Vurderinger:
Kommunen har ingen innvendinger mot bruksendringen.

Vedtak:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-1 pkt. d, gis tillatelse til bruksendring av bolig til 
fritidsbolig.

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

Ketil Jensen
Byggesaksbehandler
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Postadresse: Besøksadresse: Telefon:  77 77 07 00 Bankkonto: 4740 05 03954
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www.nordreisa.kommune.no

Roger Bakken

9040  NORDKJOSBOTN

Delegert vedtak
Delegert utvalg drift - nr. 161/10

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2010/4905-2 39257/2010 1942/77/21 05.11.2010

Søknad om bruksendring 1942/77/21

Saksopplysninger: 
Roger Bakken søker om bruksendring fra bolig til fritidsbolig for eiendom 1942/65/131.

Vurderinger:
Kommunen har ingen innvendinger mot bruksendringen.

Vedtak:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-1 pkt. d, gis tillatelse til bruksendring av bolig til 
fritidsbolig.

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

Ketil Jensen
Byggesaksbehandler
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E-post: postmottak@nordreisa.kommune.no Internett: 

www.nordreisa.kommune.no

Ellis Kristbjørg Gamst
Rotsund
9153  ROTSUND

Delegert vedtak
Delegert utvalg drift - nr. 162/10

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2010/4655-2 39280/2010 1942/77/18 05.11.2010

Søknad om bruksendring 1942/77/18

Saksopplysninger: 
Ellis Kristbjørg Gamst søker for alle eiere av eiendom 1942/77/18 om bruksendring fra bolig til 
fritidsbolig.

Vurderinger:
Kommunen har ingen innvendinger mot bruksendringen.

Vedtak:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-1 pkt. d, gis tillatelse til bruksendring av bolig til 
fritidsbolig.

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

Ketil Jensen
Byggesaksbehandler
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Karla Jensen
Krutthusveien 4
9595  SØRVÆR

Delegert vedtak
Delegert utvalg drift - nr. 165/10

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2010/4777-2 39379/2010 1942/53/6 05.11.2010

Søknad om bruksendring 1942/53/6

Saksopplysninger: 
Karla Jensen søker for alle eiere av eiendom 1942/53/6 om bruksendring fra bolig til fritidsbolig.

Vurderinger:
Kommunen har ingen innvendinger mot bruksendringen.

Vedtak:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-1 pkt. d, gis tillatelse til bruksendring av bolig til 
fritidsbolig.

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

Ketil Jensen
Byggesaksbehandler
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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

Solveig Hevnskjel
Hagavegen 3
9007  TROMSØ

Delegert vedtak
Delegert utvalg drift - nr. 166/10

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2010/4777-3 39387/2010 1942/53/6 05.11.2010

Søknad om bruksendring 1942/54/6

Saksopplysninger: 
Solveig Hevnskjel søker for alle eiere av eiendom 1942/53/6 om bruksendring fra bolig til 
fritidsbolig.

Vurderinger:
Kommunen har ingen innvendinger mot bruksendringen.

Vedtak:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-1 pkt. d, gis tillatelse til bruksendring av bolig til 
fritidsbolig.

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

Ketil Jensen
Byggesaksbehandler
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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

Oddbjørg Karlsen
Nordgård
9151  STORSLETT

Delegert vedtak
Delegert utvalg drift - nr. 151/10

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2010/4816-3 38885/2010 1942/66/52 03.11.2010

Søknad om bruksendring 1942/66/52

Saksopplysninger: 
Oddbjørg Karlsen søker for alle eiere av bruk 1942/66/52 om bruksendring fra bolig til 
fritidsbolig.

Vurderinger:
Kommunen har ingen innvendinger mot bruksendringen.

Vedtak:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-1 pkt. d gis tillatelse til bruksendring av bolig til 
fritidsbolig

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

Ketil Jensen
Byggesaksbehandler
Tlf: 77 77 07 52
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Postadresse: Besøksadresse: Telefon:  77 77 07 00 Bankkonto: 4740 05 03954
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9156 Storslett Organisasjonsnr: 943 350 833
E-post: postmottak@nordreisa.kommune.no Internett: 

www.nordreisa.kommune.no

Inger Torun Olsen
Rundvannet 140
9018  TROMSØ

Delegert vedtak
Delegert utvalg drift - nr. 154/10

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2010/4479-2 38936/2010 1942/80/1/13 03.11.2010

Søknad om bruksendring 1942/80/1/13

Saksopplysninger: 
Inger Torunn Olsen søker om bruksendring fra bolig til fritidsbolig for eiendommen 
1942/80/1/13.

Vurderinger:
Kommunen har ingen innvendinger mot bruksendringen.

Vedtak:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-1 pkt d gis tillatelse til bruksendring av bolig til 
fritidsbolig for eiendommen 1942/80/1/13

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

Ketil Jensen
Byggesaksbehandler
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9156 Storslett Organisasjonsnr: 943 350 833
E-post: postmottak@nordreisa.kommune.no Internett: 

www.nordreisa.kommune.no

Lars Petter Samuelsen
Otto Olsensgt.13
4021  STAVANGER

Delegert vedtak
Delegert utvalg drift - nr. 155/10

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2010/4369-2 38970/2010 1942/80/1 03.11.2010

Søknad om bruksendring 1942/80/1/9

Saksopplysninger: 
Lars Petter Samuelsen søker for alle eiere av bruk 1942/80/1/9 om bruksendring fra bolig til 
fritidsbolig.

Vurderinger:
Kommunen har ingen innvendinger mot bruksendringen.

Vedtak:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-1 pkt d, gis tillatelse til bruksendring av bolig til 
fritidsbolig for eiendommen 1942/80/1/9

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

Ketil Jensen
Byggesaksbehandler
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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

Asbjørn Fredriksen
Åsheim
9151  STORSLETT

Delegert vedtak
Delegert utvalg drift - nr. 153/10

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2010/4543-2 38918/2010 1942/37/7 03.11.2010

Søknad om bruksendring 1942/37/7

Saksopplysninger: 
Asbjørn Fredriksen søker om bruksendring fra bolig til lager/uthus for eiendom 1942/37/7.

Vurderinger:
Kommunen har ingen innvendinger mot bruksendringen.

Vedtak:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-1 pkt. d gis tillatelse til bruksendring av bolig til 
lager/uthus. 

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.

Side 158



Side 2 av 2

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

Ketil Jensen
Byggesaksbehandler
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Postadresse: Besøksadresse: Telefon:  77 77 07 00 Bankkonto: 4740 05 03954
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9156 Storslett Organisasjonsnr: 943 350 833
E-post: postmottak@nordreisa.kommune.no Internett: 

www.nordreisa.kommune.no

Anny Helene Pedersen
Komsahøyden 44
9511  ALTA

Delegert vedtak
Delegert utvalg drift - nr. 169/10

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2010/4465-2 40027/2010 1942/83/16 10.11.2010

Søknad om bruksendring 1942/83/16

Saksopplysninger: 
Anny Helene Pedersen søker for alle eiere av eiendom 1942/83/16 om bruksendring fra bolig til 
fritidsbolig.

Vurderinger:
Kommunen har ingen innvendinger mot bruksendringen.

Vedtak:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-1 pkt. d, gis tillatelse til bruksendring av bolig til 
fritidsbolig.

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

Ketil Jensen
Byggesaksbehandler
Tlf: 77 77 07 52
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E-post: postmottak@nordreisa.kommune.no Internett: 

www.nordreisa.kommune.no

Annbjørg Yttregaard Haug
Plogveien 30B
0681  OSLO

Delegert vedtak
Delegert utvalg drift - nr. 157/10

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2010/4545-2 39006/2010 1942/77/111 03.11.2010

Søknad om bruksendring 1942/77/111

Saksopplysninger:
Annbjørg Yttregaard Haug søker for alle eiere av eiendom 1942/77/111 om bruksendring fra 
bolig til fritidsbolig.

Vurderinger:
Kommunen har ingen innvendinger mot bruksendringen.

Vedtak:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-1 pkt. d, gis tillatelse til bruksendring av bolig til 
fritidsbolig.

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

Ketil Jensen
Byggesaksbehandler
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E-post: postmottak@nordreisa.kommune.no Internett: 

www.nordreisa.kommune.no

Ronny Lilleng
Oksfjordhamn
9151  STORSLETT

Delegert vedtak
Delegert utvalg drift - nr. 177/10

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2010/2616-2 41294/2010 1942/57/9 19.11.2010

Søknad om bruksendring 1942/57/9

Saksopplysninger: 
Ronny Lilleng søker om bruksendring fra Restaurant/kafebygning til bolig på eiendommen 
1942/57/9 Bygningsid: 192217784.

Vurderinger:
Kommunen har ingen innvendinger mot bruksendringen, men forutsetter at bygningen settes i 
stand slik at den tilfredsstiller kravene i Plan- og bygningsloven 97-2010 for boliger.

Vedtak:
Med hjemmel i Plan- og bygningsloven 97-2010 § 87-2e gis tillatelse til bruksendring av 
restaurant/kafebygning til bolig.

Vilkår
1. Bygningen settes i stand slik at den tilfredsstiller kravene i Plan- og bygningsloven 97-2010

 for boliger.
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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

Ketil Jensen
Byggesaksbehandler
Tlf: 77770752
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www.nordreisa.kommune.no

Magne Henriksen
Vildenvang
9151  STORSLETT

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2009/10311-2 44337/2010 1942/66/20 13.12.2010

BRUKSENDRING
Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningsloven av 1985 § 93

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

Saksnr: Behandlet i:
212/10 Delegert utvalg drift

Byggested: Vildenvang, 9151 STORSLETT Gnr/Bnr: 66/20
Tiltakshaver: Magne Henriksen Adresse: Vildenvang, 

9151 STORSLETT
Ansvarlig søker: Tiltakshaver Adresse:
Tiltakets art: Endring av bygg -  bruksendring Bruksareal:

VEDTAK:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl 85) av 1985 § 93 pkt. c godkjennes endring av bruk 
av bolig oppført i 1952 til produksjonslokale for ost samt utsalg/butikk.

Søknaden godkjennes som byggemelding iht. pbl 85 § 86a for mindre byggearbeide på bebygd 
eiendom.

Produksjon av mat forutsetter godkjenning av Mattilsynet etter Lov om matproduksjon og 
mattrygghet (Matloven).

Viser til vedlagte plantegning.

ADMINISTRASJONENS DRØFTING/BEGRUNNELSE: 
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Bygningen er et gjenreisningshus oppført i 1952 som søkes tatt i bruk som ysteri gårdsbutikk. 
Kommunen ser positivt på tiltaket og har ingen merknader. 

Bygningsmessige endringer faller inn under plan- og bygningsloven § 86a (mindre tiltak på 
bebygd eiendom) hvor tiltakshaver står ansvarlig for utførelse og kontroll.

Ved all kontakt med etaten i denne sak, vennligst referer til saksnummer 2009/10311.

Med hilsen

Arne Wassnes
byggesaksbehandler
Direkte innvalg: 77 77 07 51
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www.nordreisa.kommune.no

Dag Olav Mollan
Postboks 188
9189  SKJERVØY

Deres ref:  Vår ref: Arkivkode Dato
244307/2010 1942/86/32 10.12.2010

TILLATELSE TIL ENDRING
Svar på søknad om tillatelse til bruksendring etter plan- og bygningslovens § 20-1d

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

Saksnr: Behandlet i:
209/10 Delegert utvalg drift

Byggested: Hamneidet, 9181 HAMNEIDET Gnr/Bnr: 86/32
Tiltakshaver: Dag Olav Mollan Adresse: Postboks 188, 9189

SKJERVØY
Ansvarlig søker: Adresse:
Tiltakets art: Endring av bygg - Bruksendring Bruksareal: 140m²

VEDTAK:

Tillatelse:
I medhold av plan- og bygningsloven (plb-08) § 20-1d godkjennes søknad om bruksendring fra 
bolig kode 111 til fritidsbolig kode 161.
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Klageadgang:
Denne avgjørelse er et enkeltvedtak etter forvaltningslovens bestemmelser som kan påklages av 
partene til overordnet forvaltningsorgan innen 3 uker, jf forvaltningsloven § 28 ff. 
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 .

Med hilsen

Ketil Jensen
Byggesaksbehandler
Direkte innvalg: 77 77 07 52
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www.nordreisa.kommune.no

Johannes Alf Jensen
Lyngveien 30
3118  TØNSBERG

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2010/5050-2 44239/2010 1942/81/3 10.12.2010

TILLATELSE TIL BRUKSENDRING

Svar på søknad om tillatelse for bruksendring etter plan- og bygningslovens § 20-1d
Vedtak hjemlet i delegasjonsreglement vedtatt av kommunestyre i sak 71/95.

Saksnr: Behandlet i:
208/10 Delegert utvalg drift

Byggested: Havnes, 9159 HAVNNES Gnr/Bnr: 81/3/1
Tiltakshaver: Adresse:
Ansvarlig søker: Adresse:   
Tiltakets art: Endring av bygg - bruksendring Bruksareal:

VEDTAK:

Tillatelse:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl-08) § 20-1d godkjennes søknad om bruksendring fra 
våningshus benyttet som fritidsbolig kode 163 til fritidsbolig kode 161.
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Klageadgang:
Denne avgjørelse er et enkeltvedtak etter forvaltningslovens bestemmelser som kan påklages av 
partene til overordnet forvaltningsorgan innen 3 uker, jf forvaltningsloven § 28 ff. 
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 2010/5050.

Med hilsen

Ketil Jensen
Byggesaksbehandler
Direkte innvalg: 77 77 07 52
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Randi Hagen-Olsen Henriksen
Severin Ytrebergs gate 9
9009  TROMSØ

Delegert vedtak
Delegert utvalg drift - nr. 167/10

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2010/4716-2 39640/2010 1942/47/25 09.11.2010

Søknad om bruksendring 1942/47/25. Jubelen 12

Saksopplysninger: 
Randi Hagen-Olsen Henriksen eier av eiendom 1942/47/25 søker om bruksendring på Jubelen12 
bygningsnr: 192200253 fra bolig til fritidsbolig.

Vurderinger:
Kommunen har ingen innvendinger mot bruksendringen.

Vedtak:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-1 pkt. d, gis tillatelse til bruksendring av bolig til 
fritidsbolig.

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

Ketil Jensen
Byggesaksbehandler
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Roger Moe
Stovnerbakken 18B
0981  OSLO

Delegert vedtak
Delegert utvalg drift - nr. 168/10

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2009/8245-12 39892/2010 1942/71/2 10.11.2010

Vedtak - Oppsigelse utslippstillatelse gbn. 1942/71/2

Saksopplysninger: 
Epost mottatt den 08.11.10 vedr. Avløpsanlegg 71/2.
Brev sendt den 15.10.10 vedr. viderebehandling av deres sak.
Saksfremlegg til driftsutvalgets møte den  09.11.2010
Vedtak om utskifting av av 31.05.2010. Slamavskiller gbn. 1942/71/2 
Brev sendt den 31.05.10. Vedr. deres epost av 19.05.10
Epost mottatt den 19.05.2010. Vedr. sak : Varsel om vedtak utslipp slamskiller
Varsel om vedtak av 19.04.2010. Utslipp slamavskiller.
Vedtak av 21.09.2009.  Utslipp fra slamavskiller gbn 1942/71/2
Brev sendt den 03.09.2009. Vedr. Slamskiller gbn 71/2.

Situasjon på anlegget:
Anlegget består av ett hull i bakken foret opp med takplater og planker, det er ikke mulig å se
om det går infiltrasjonsanlegg fra hullet/gropa.
Over hullet er det kun lagt rester av en gammel stålport som stengsel.
Anordningen ansees som risiko og fare for mennesker og dyr.
Løsningen er ikke i tråd med forurensningsforskriften, og må utbedres.
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Vurderinger:
I epost av 08.11.10 har en av eierne på eiendommen skrevet at huset har 9 eiere og ikke er 
beboelig og er frakoblet både vann og strøm, og ber om at utslippstillatelsen opphører.

Vedtak:
Eksisterende utslippstillatelse for eiendommen 71/2 sies med dette opp med øyeblikkelig 
virkning. 
Oppsigelse av utslippstillatelse innebærer at det fra oppgitt dato ikke lenger er tillatt å slippe
avløpsvann ut i eksisterende slamavskiller og utslippsledning/infiltrasjonsanlegg.
Hull i bakken må sikres eller graves igjen så snart sneforholdene tillater det, og senest 
30.06.2010

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
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Forord
Dette dokumentet inneholder Fylkesmannens forslag til vern av skog på statsgrunn i Troms.

Formålet med verneplanen er å øke andelen av skog vernet etter naturmangfoldloven og slik
sikre et representativt utvalg av typiske og sjeldne/trua elementer i norsk skognatur for
ettertiden.

Direktoratet for naturforvaltning og Statskog SF inngikk i 2004 en samarbeidsavtale om vern
av skog. Naturfaglige registreringer av områder eid av Statskog SF ble utført i 2006 og 2007
av N1NA, Biofokus og Miljøfaglig utredning. Områdene som fikk høyest verneverdi er
vurdert i denne verneplanprosessen.

Verneforslaget er utarbeidet av en arbeidsgruppe bestående av representanter for Statskog SF
(grunneier), fylkeskommunen og Fylkesmannen. Leder for arbeidsgruppa har vært Liv
MøIster fra Fylkesmannens miljøvernavdeling. Gruppa har ellers bestått av Kåre Rasmussen
fra Statskog, Martin Ness fra fylkeskommunen, og fra Fylkesmannen fylkesskogsjef Terje
Dahl og Christina Wegener, som har vært sekretær for gruppa.

Arbeidsgruppa med 5 likeverdige medlemmer er en nyskapning i verneplansammenheng. Den
ble nedsatt av fylkesmann Svein Ludvigsen for å sikre god medvirkning i verneprosessen.
Allerede i sin januartale 2009 understreket fylkesmannen at folk i Troms må arbeide sammen
for å kunne nå fram til et brukbart kompromiss for skogvernet.

Dette er i tråd med den nye naturmangfoldloven, som gir økt fokus på medvirkning

Arbeidsgruppa har hatt møter og befaringer med representanter for de 8 berørte kommunene.
Kommunene har blitt utfordret til å gi innspill på hva som kan vernes. I utgangspunktet er
kommunene imot vern, men har likevel kommet med konstruktive forslag som arbeidsgruppa
har hørt og vurdert.

Brukerne av skogen har vært engasjert i prosessen og har bidratt med avgrensningsforslag og
opplysninger om områdene som vurderes for vern. Samtidig har det kommet mye kritikk mot
verneplanen, da skogarealet er en viktig ressurs for befolkningen. En del av denne kritikken
har også kommet fram gjennom en egen konsekvensutredning som ble gjort for Målselv
(Ecofact rapport 9 — 2010).

Arbeidsgruppa har lyttet til brukerne og har tatt ut fire av de mest konfliktfylte områdene. Det
gjelder Stordalen i Storfjord kommune, der det er planer om en stor kraftutbygging, og tre av
de ni områdene som var med i Målselv: Rostaåsen, Sleppelva-Kvernelva og Nedre Divifoss.
Det er også gjort tilpasninger både i områdeavgrensninger og i forslag til forskrifter.

Samtidig er mange av de viktige skogverdiene som har vært mangelfullt dekket tidligere, tatt
med i verneplanen. Forslaget omfatter både løvskog og barskog i 17 skogområder i Troms, og
er et ledd i Stortingets satsning på utvidet skogvern på statens grunn.

All informasjon om verneplanen er lagt ut på egne nettsider www.naturvern rosesser.no).

Forsiden: Snødekt bjørk i Heggdalen, Lenvik. Fra siste befaring i 2009. Foto: Asle Bogen
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Sammendrag
Vern av skog er en viktig del av arbeidet med å sikre det biologiske mangfoldet i Norge.
Evaluering av skogvernet i Norge i 2002 konkluderte med at behovet for vern av mer skog
nasjonalt er rundt 4,6 % av den produktive skogen. Dette er bakgrunnen for Regjeringens
satsing på vern av skog på statens grunn.

I denne verneplanen er 21 områder på Statskog SFs grunn vurdert. Planen er todelt med del I
Bakgrunn og del II Høringsforlag. Høringsforslaget er utarbeidet av en arbeidsgruppe nedsatt
av fylkesmannen I arbeidsgruppa har både grunneier (Statskog SF), fylkeskommunen og
Fylkesmannen vært representert. Kapittel 5 omhandler arbeidsgruppas vurderinger og
konklusjoner for verneplanen som helhet og for enkeltområdene. Utfordringen har vært å
sikre viktige verneverdier samtidig som det gjøres lokale tilpasninger i grenser og forskrifter
av hensyn til lokalbefolkningen. Arbeidsgruppas vurderinger danner grunnlaget for hva som
er tatt med i høringsforslaget.

Totalt høres det på 17 områder med et totalt areal på 127619 dekar. Fire områder er over 10
km2. Verneplanen dekker rike løvskogstyper og lavereliggende furuskog, som er nasjonale
mangler i skogvernet. Videre omfatter verneplanen en rekke arter som finnes i Norsk Rødliste
2006 (truete eller sårbare arter). Høringsforslaget omfatter følgende områder: I Nordreisa
Oksfjorddalen, Lindovara, Phikahistamaelva og Gearpmesorda, i Balsfjord Postdalslia og
Skardet, i Lenvik Heggdalen, i Målselv Tverrelvdalen, Revelva, Skjelbekken,
Devddesvuopmi, Brennskoglia og Sanddalen, og i Bardu Grønlia. Videre foreslås tre ornråder
som utvidelse av eksisterende verneområder: i Storfjord Røykeneselva naturreservat, i Tranøy
Anderdalen nasjonalpark, og i Kvænangen Kvænangsbotn landskapsvernområde (det
sistnevnte ligger til sentral behandling for vern).

Konsekvensene av vernet er omtalt i kapittel 7. Statskog SF som grunneier vil merke de
største konsekvensene, særlig gjennom lavere virkesproduksjon, men også annen arealbruk
som vannkraftutbygging. Tap av arbeidsplasser i skogbruket i Målselv er vurdert i en
konsekvensutredning utført spesielt for Målselv kommune. Denne utredningen anslo videre en
samfunnsøkonomisk konsekvens av vern av 9 områder i Målselv til 15-17 millioner kroner.
Ekstrapolert til de 17 områdene som er med i høringsforslaget vil effekten bli 20-22 millioner
kroner forutsatt at effekten knytter seg direkte til tap av produktiv skog. Konsekvenser for
lokal bruk av skogen er omtalt, og framtidig utvikling i skogbruket. Samiske interesser og
reindriften har i stor grad fått oppfylt krav som Sametinget stilte til forskriftene.

Verneomfanget av produktiv skog i Troms omfatter i dag, inkludert forslag til områder som
ligger klart til vedtak i Regjeringen, 2,94 % av produktivt skogareal i fylket, 4,30 % dersom
landskapsvernområder regnes med. Med områdene som presenteres i høringsforslaget vil
skogvernet nå opp i 4,02 % av produktiv skog i fylket, 5,40 % dersom vern av
landskapsvernområder regnes med.
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Oversikt over områder for vurdering, og annet vern i Troms

Områder som vurderes for ve
påStatskog SF s grunn I Tro

0111 Områdefer vurdering

C:i  Opprinnellg grenseforsiag

125 25 55
Mometer

mergaioktober 2010emihkr 

Kart viser de 21 områdene som har vært vurdert i denne verneprosessen.
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Oversikt over områdene som har vært vurdert for skogvern i denne verneprosessen, med forkortelse,
navneforslag, navn brukt i oppstartsmelding og foreslått verneform.

Komml GSI OWNI Xt. t

Kvænangsbotn utvidelse Njemenjaikojohka

Oksfjorddalen Oksfjorddalen

Lindovara Lindovara

Phikahistamaelva Phikahistamaelva

Gearpmesorda Gearpmesorda

Røykeneselva utvidelse Bjørnskogen

(Stordalen tatt ut) Stordalen

Postdalslia Tamokdalen

Skardet Skardet

Heggdalen Heggdalen

Ånderdalen utvidelse Jøvik

Tverrelvdalen Tverrelvdalen

(Rostaåsen tatt ut) Rostaåsen

Revelva Revelva

S 1. Skjelbekken Skjelbekken

Devddesvoupmi Dødesskogen

Brennskoglia Devdislia

(Nedre Divifoss tatt ut) Nedre Divifoss

(Sleppelva-Kvemelva tatt ut) Sleppelva-Kvernelva

Sanddalen Sanddalen-Divielva

Grønlia Grønlia

landskapsvem

naturreservat

naturreservat

naturreservat

naturreservat

naturreservat

ingen

naturreservat

naturreservat

naturreservat

nasjonalpark

naturreservat

ingen

naturreservat

naturreservat

naturreservat

naturreservat

ingen

ingen

naturreservat

naturreservat
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Parti fra Heggdaien, Lenvik. oto: Asle Bogen

DEL I: BAKGRUNN
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1. Skogvern i Norge

1.1  Historisk bakgrunn for skogvernet
Skogene i Norge dekker ca 37 % (119 200 km2) av landets totalareal. Det meste av våre
skoger er en del av den nordlige (boreale) barskogsonen som strekker seg gjennom de
skandinaviske land og de nordlige deler av Russland og Nord-Amerika. Nord for denne sonen
ligger den treløse tundraen, og i sør ligger en blandingsskog av bar og løv som går over i ren
løvskog.

Siden mennesker etablerte seg i Norge etter istiden, har skogene i ulik grad vært utnyttet. Til å
begynne med var skogene viktige jaktområder, samt at de skaffet brensel. Etter hvert ble
samfunnet mer utbygd, og etter at man fikk en mer effektiv sagbruksindustri, skjøt utnyttelsen
av skogen fart. På begynnelsen av 1900-tallet var det store diskusjoner om situasjonen i
norske skoger. Bakgrunnen var at store deler av de norske skogene var sterkt gjennomhogd. I
mange av skogene var det kun igjen småvirke av dårlig kvalitet.

Fra 1860-tallet fikk vi en skogfaglig administrasjon som hadde som mål å ta vare på
skogarealene og øke produksjonen. Dette har man klart og årlig er det en tilvekst i norske
skoger på ca 25 millioner m3. Det er trolig flere hundre år siden det har stått så stort volum i
norske skoger. Store deler av denne skogen er imidlertid ensjiktet kulturskog som gir dårlige
levevilkår for en rekke arter.

Som følge av den omfattende utnyttelsen de siste århundrene, har vi i dag i begrenset grad
naturskog og svært lite urskog. Vern av skog anses derfor som viktig for å ta vare på
artsmangfoldet.

Parti fra Tverrelvdalen. Foto: Liv Mølster
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Gjennom St. meld. nr. 25 (2002-2003) Regjeringens miljøvernpolitikk og rikets miljøtilstand
er vern av skog vurdert og det legges opp til at frivillig vern og vern av statsgrunn skal være
viktige strategier for vern av skog i tiden framover. I denne verneplanen er 21 områder på
Statskog SFs grunn vurdert.

1.2 Politisk bakteppe
Skogvernet har bakgrunn i lovverket, og i politiske beslutninger og dokumenter. Vern av
natur framgår av Grunnloven § 110b — offentlige styresmakter har bl.a. ansvar for å ivareta
miljøet. I St. meld. nr 58 (1996-1997) Miljøvernpolitikk for  en  bærekraftig utvikling står det:
"Oppretting av særskilte verneområder i medhold av naturvernloven vil fortsatt være en
bærebjelke i arbeidet med å sikre det biologiske mangfoldet i Norge".

I 2001-2002 ble det utført en evaluering av det til da gjennomførte skogvernet. Dette ble gjort
av N1NA og Skogforsk på oppdrag av Miljøverndepartementet og Landbruksdepartementet.
Resultatet ble publisert i Evaluering av skogvernet i Norge (NINA fagrapport 54 —2002).
Konklusjonen fra evalueringen var at Norge hadde verna 1,5 % produktiv skog og en
anbefaling om å øke skogvernet til minst 4,6 % av det produktive skogarealet i landet,
forutsatt at det samtidig blir tatt miljøhensyn i skogbruket.

Ved behandlingen av St. meld. nr 25 (2002-2003) ga Stortinget sin tilslutning til økt
skogvern. Det ble presisert at det ville være en viktig strategi å bruke offentlig eide skoger for
å øke vernearealet. Skogvernarbeidet skal ha høy faglig kvalitet, og de viktigste områdene
skal fanges opp i verneplanarbeidet
Det framgår av meldingen at Regjeringen vil:

• Styrke skogvernet.
• Prioritere vern av skogtyper i henhold til anbefalingene fra den faglige evalueringen.
• Iverksette en faglig gjennomgang for å kartlegge hvilke tidligere registrerte

verneverdige områder som fortsatt har intakte verneverdier som tilsier at vern bør
vurderes.

• På kort sikt avgrenses ny kartlegging til skogtyper som er spesielt viktige for å bevare
det biologiske mangfoldet eller som Norge har et særskilt internasjonalt ansvar for.

• Legge opp til aktiv medvirkning fra skogeiernes organisasjoner i arbeidet for å finne
fram til områder som kan være aktuelle for vern ("frivillig vern").

• Gjennomføre nye konkrete vurderinger av Statskog SFs skoger for å identifisere
aktuelle verneområder.

Ved behandling av Innst. S. nr 150 (2001-2002) gikk Stortingets flertall inn for at Statskog
SFs arealer skulle brukes aktivt for å øke skogvernet i Norge. St. meld. nr. 25 (2002-2003)
slår også fast at regjeringen vil gjennomføre nye konkrete vurderinger av Statskog SFs
skogarealer for å identifisere aktuelle verneområder.

Statskog SFs styre vedtok den 23.4 2002 å stille arealer til rådighet for vern. Blant annet på
bakgrunn av dette vedtaket er det utarbeidet en samarbeidsavtale mellom Direktoratet for
naturforvaltning og Statskog datert 26.1 2004.

Med denne bakgrunn, og på grunnlag av naturfaglige registreringer utført på Statskog SFs
arealer i 2006 og 2007, har Direktoratet for naturforvaltning gitt Fylkesmannen i Troms i
oppdrag å utarbeide en verneplan for aktuelle skogområder på Statskog SFs grunn i Troms.
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1.3 Evalueringer, omfang og mangler  — trengs det mer vern?
På oppdrag fra Miljøverndepartementet og Landbruksdepartementet ble NINA og Skogforsk i
2001 bedt om å evaluere skogvernet i Norge  (NINA fagrapport 54 — 2002).  De sentrale
konklusjonene fra evalueringen var:

• Større, sammenhengende skogområder og en rekke truede, sjeldne og andre spesielle
skogtyper er mangelfullt dekket ved dagens vern (januar 2002).

• Miljøtiltak i skogbruket er et viktig virkemiddel for å ta vare på artsmangfoldet.
• Skogområder som ikke er økonomisk drivverdige i dag omfatter betydelige arealer,

ikke minst på Vestlandet og i Nord-Norge.
• Ut fra overordnede mål for skog i Norge anslås behovet for vern av skog til minst 4,6

% av produktivt skogareal, inkl allerede vedtatt verna skog.
• Videre vern av skog bør på kort sikt prioritere vern av gjenværende, noenlunde intakte

og sammenhengende store skogområder, herunder områder med et skogareal på mer
enn 50-100 km2, foruten gjenværende, intakte områder av kystbarskog, naturskog
innenfor det boreale taigaelementet, rikere skogtyper som edellauvskog, kalkskog,
lågurtskog, høgstaudeskog og rik sumpskog, samt gjenværende større forekomster av
gammelskog under naturlig dynamikk. Dessuten må det prioriteres å verne store og
viktige forekomster av rødlistearter. Samlet sett må det etterstrebes å få en god balanse
i fordelingen av verna skog, inklusive store områder. Vern skal dekke opp for
naturgeografiske soner og for vegetasjonssoner.

Frodig bjørkeskog i Tverrelvdalen. Foto: Liv Mølster

For Troms viser evalueringen av 2002 at det i forhold til øvrig skog er mindre verna skog i
mellomboreal sone og forholdsvis mer i kontinentale strøk. Lite skog er verna under 300 m
oh, mens mye er verna langt fra kyst og bebyggelse.
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I oppdragsmelding 769 har NINA i samarbeid med Skogforsk konkretisert de prioriterte
manglene i skogvernet. Sentrale punkt i evalueringen er:

• For å bevare biologisk mangfold anslår NINA/Skogforsk at ca 10-30 % av skogarealet
bør tilgodeses for dette.

• Med god gjennomføring av miljøtiltak i skogbruket, kombinert med ikke-hogst i
nullområder, så anføres et minimumsbehov for vern på minst 4,6 % av landets
produktive skogareal.

• Videre anfører NINA/Skogforsk at det bør sikres robuste løsninger og at nivået heller
må ligge litt over enn litt under dette minimumsanslaget.

1.4 Verneformål og motiver for vern
Formålet med områdevern er blant annet å bidra til å sikre (NML §33):

• variasjonsbredden av naturtyper, arter og genetisk mangfold
• truet natur og økologiske funksjonsområder for prioriterte arter
• større intakte økosystemer og referanseområder for å følge utviklingen i naturen

Formålet med denne verneplanen er at vern av skog på statsgrunn skal bidra til å øke andelen
skog verna etter naturmangfoldloven i Norge og sikre et representativt utvalg av de typiske og
sjeldne elementene i norske skoger for ettertida.

Skogene våre danner varierte økosystemer og er under stadig utvikling. Trærne utgjør bare en
del av disse økosystemene, og ulike arter er på ulikt vis avhengige av spesielle nisjer for å
finne levevilkår.

Parti fra Heggdalen, Lenvik. Foto: Asle Bogen
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Norsk Rødliste 2006 er en oversikt over arter som vurderes å ha begrenset levedyktighet i
Norge over tid. Arbeidet med Rødlista har blitt utført av 23 ekspertkomiteer, som har vurdert
ca 18500 arter. Totalt for Norge med Svalbard er 3886 arter rødlistet, og 1988 av disse er
vurdert å være truete arter. Om lag halvpartene av de truede arter i Norge lever i skog, og da i
stor grad i gammel skog. Skogvern er et virkemiddel for å sikre tilstrekkelig med leveområder
for disse artene.

Kunnskapen om mange av de truede artene er mangelfull, føre-var-prinsippet (i hht NML §9)
må derfor brukes i vurderingen av hvor mye areal som trengs for å sikre artsmangfoldet. Hver
av de truede artene må sikres areal nok, ikke bare for enkeltindividers overlevelse, men også
tilstrekkelig med egnete levesteder til at de kan treffe artsfrender og formere seg, og med
tilstrekkelig genutveksling til å sikre levedyktige bestander. Derfor er det et mål å sikre et
sammenhengende nettverk av naturskogshabitater som representerer hele bredden i norske
skogtyper.

Naturskog er genbanker.
Mange arter knyttet til urørte skogsmiljøer kan være viktig, bl.a. for medisin og forskning. Arter kan være
indikatorer på miljøendringer som ellers er vanskelige å måle. Eksempelvis er visse lav veldig følsomme for
forurensning. Avlsarbeidet med skogstrær er avhengig av det råmaterialet som ligger i de naturlige genotyper.

Naturskog er referanseområder.Naturens økosystemer er under stadig større påvirkning av menneskeskapte
forurensninger og inngrep. Virkningen av dagens skogbruk på fauna, flora, vannkvalitet osv, kan bare avklares
ved sammenligning med urørt/lite berørt skog. Naturovervåking vil bli et svært viktig arbeidsfelt i tiden
fremover. For å kunne kartlegge følgene av klimaendringene og for kontinuerlig miljøovervåking av f.eks. sur
nedbør og langtransporterte og lokale luftforurensninger, er naturskoger viktige.

Naturskog er «økologiske laboratorier» for forskning og undervisning.
Mange forskningsoppgaver er knyttet til urørt skog, særlig innen økologien. Studier i forbindelse med systemets
vekst og utvikling er av sentral betydning i forbindelse med overvåking av miljøet. Dyre- og plantearter, hvorav
flere er sjeldne, kan studeres under naturgitte betingelser.

Naturskog inneholder sjeldne og truede plante- og dyrearter.
Naturskogene er artsrike på planter og dyr. Mange av artene er sjeldne, fordi de er knyttet til selve
urskogstilstanden. Urskogsrester kan også være viktige funksjonsområder for arter som streifer over større
områder, f.eks. hekkeplass for rovfugl eller hiområder for store rovdyr. Vern av skog er et viktig bidrag til
bevaring av artsrikdom i skog.

2.  Skogen og skogbruket i Troms

2.1 Økonomisk drivbar skog
Etter landskogtakseringa 1993 er 6 790 km2 i Troms skogdekt, av dette er 3 990 km2
produktiv skog. Av den produktive skogen er 85% løvskog.

På 1990-tallet ble det utarbeidet tiltaksplaner for skozbruk for alle kommunene i Troms.
Planene er vedtatt av kommunestyrene. Etter tiltaksplanene er 2500 km2 skogsmark
økonomisk drivbar, forutsatt nødvendig bygging av skogsbilveger.

Det vil si at på rundt 60 % av det totale skogarealet i fylket er det ikke aktuelt å drive
skogbruk. En betydelig del av dette arealet er hØyproduktivt.

2.1 Skillet mellom produktiv og ikke-produktiv skog
Som nedre grense for klassifisering av skog som produktiv, nyttes en årlig tilvekst på 0,1m3
per dekar. Det er bare slike areal som teller med når verna skogareal summeres opp. Denne
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bonitetsgrensen er ikke noe skarpt skille, og skog med lavere produksjon er mange steder,
særlig i litt skogfattige kyststrøk, viktige områder for hogst av ved og uttak av gagnvirke. Mot
nord, opp mot fjellet og ut mot havet, vil forholdsvis store areal ligge rundt denne nedre
grense, men det har ikke hatt betydning for bruken av skogen. Store områder med slik skog er
verna uten at det teller med i vernestatistikken (se kapittel 3.3).

2.3 Miljøhensyn i skogbruket

2.3.1 Skogbrukslova
Skogbruket har et selvstendig ansvar for å sikre at hensyn til miljøverdier blir ivaretatt når
skogbrukstiltak gjennomføres. Dette er også nedfelt i Skogbrukslova av 2005, der det i § 4
står om "skogeigaren sitt forvaltaransvar":

"Skogeigaren skal sjå til at alle tiltak i skogen blir gjennomførte i samsvar med lov og
forskrift. Skogeigaren skal ha oversikt over miljøverdiane i eigen skog og ta omsyn til dei ved
gjennomføring av alle tiltak i skogen. Slike omsyn kan føre til at nokre tiltak i skogen ikkje
kan gjennomførast. Innafor desse rammene står skogeigaren fritt til å forvalte skogen ut frå
eigne mål."

Med hjemmel i loven er det utarbeidet en forholdsvis detaljert "Forskrift for bærekraftig
skogbruk".

2.3.2 Miljøregistreringer i skog
Miljøregistreringer i skog skal framskaffe tilstrekkelig informasjon om viktige miljøkvaliteter
i skogen til bruk for skogeier. Metoden er utarbeidet av Skog og Landskap. Utgangspunktet er
at stedfesta miljøkvaliteter kan registreres og bearbeides med stor grad av objektivitet. Alle
miljøfigurer og miljøelement som registreres blir tatt med i skogeiernes driftsplaner.

2.3.3 Levende skog  -  miljøserttfisering
Levende Skog er et samarbeidsprosjekt mellom skognæring, skogindustri, fagbevegelse,
friluftslivsorganisasjoner og miljøorganisasjoner for å fremme et bærekraftig skogbruk med
god balanse mellom de tre aspektene skogproduksjon, miljøvern og sosiale interesser. Partene
i samarbeidet er blitt enige om en standard for bærekraftig forvaltning av skog. Standarden
går i mange sammenhenger lenger enn miljøkravene som er pålagt skogbruket gjennom
skogloven med forskrifter.

Levende Skog standarden blir benyttet som et viktig grunnlag for skogsertifisering i Norge. I
Troms skjer størstedelen av omsetting av skogsvirke gjennom Allskog som er miljøsertifisert
etter ISO 14001 standarden. Det betyr at alle skogeiere som leverer virke gjennom Allskog
forplikter seg til å følge Levende skog standarden. For alle hogster over 100 m3 blir dette
dokumentert i en miljørapport og kontrollert av Nemko AS.

2.3.4 Vernskog
Etter skogbruksloven kan det vedtas forskrifter om vernskog.

I Troms er all skog vernskog. Vernskogen er delt i 3 soner fra skoggrensa og nedover. I de to
øverste sonene, som går ned til grensa for produktiv skog, er det sterke begrensinger av hogst.
Dersom produktiv skog grenser opp mot snaufjellet, skal det også her bevares et urørt belte
med skog øverst mot snaufjellet.

15

Side 192



Hogst skal meldes til skogbrukssjefen i kommunen.

2.3.5 Inngrepsfrie naturområder i Norge (INON)
Bestemmelsene om INON-områder legger til dels sterke begrensninger på mulighetene til å gi
tilskudd til skogsveier og dermed på utnytting av enkelte skogareal. Konsekvensen blir at
store områder blir nullområder som ikke kan drives økonomisk.

I Troms berører villmarksprega areal + 5 km buffersone (Rapport fra NIJOS — "Skogbruk og
inngrepsfrie naturområder):
• 12,3 % av det produktive skogarealet (490 km2).
• 6,8 % av stående kubikkmasse på all produktiv skog (1,1 mill m3)
• 9,6 % av tilveksten på all produktiv skog (50000 m3)

2.3.6 Kartlegging av naturtyper  — verdisetting av biologisk mangfold
Alle kommuner skal ha gjennomført kartlegging og verdiklassifisering av det biologiske
mangfoldet på kommunens areal. De registrerte områdene er ikke freda, men flere steder har
disse registreringene likevel ført til restriksjoner på skogsdriften.

3. Verneomfanget i Troms

3.1 Metode for beregning av areal produktiv skog i verneområdene i Troms
Myndighetene har ikke full oversikt over hvor mye skog, og hva slags skog, som er verna i
fylket. Dette er en stor svakhet ved vurdering av videre vernebehov.

Fylkesmannens landbruksavdeling har gjort beregninger over hvor mye skog som er verna.
Noen av arealene er dekket av økonomisk kartverk, mens for store areal må N50- kart
benyttes i beregningene.

I Troms er løvskogarealene bonitert i høy og middels bonitet på økonomisk kartverk. Lav
bonitet og skogbevokst impediment er slått sammen under karttegnet " o)" - løvskog. Dette
gjelder store areal, og det vanskeliggjør arbeidet med å finne hva som egentlig er produktiv
skog. Også på N50-kart må produktivt skogareal fastsettes ut fra skjønn.

•  På økonomisk kartverk er det regna med at 30-50 % av markslaget "o)" - løvskog er
produktivt.

• På N 50-kart har vi regna med at 25-30 % av kartfesta skogareal er produktivt.

De beregna arealene for verna produktiv skog er satt opp i tabeller i kapitlene 3.3, 3.4, 3,8 og
3.9.

3.2 Kan landskapsvernområder regnes med i skogvernet?
Det er tillatt med en viss hogst i landskapsvernområder, men kun etter forvaltningsplan
vedtatt av forvaltningsmyndigheten. Derfor er det strid om landskapsvernområder skal regnes
med som skogvern.

Direktoratet for naturforvaltning vurderer at landskapsvernområder ikke sikrer naturverdiene i
skogen godt nok til å regne dette som skogvern, siden formålet med landskapsvern ofte kun er
landskapet, og det biologiske mangfoldet ikke alltid er fredet i slike områder.
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Det er likevel ikke noe skarpt skille i graden av kulturpåvirkning mellom de to verneformene
landskapsvernområde og naturreservat. Det kan for eksempel være plante- og
dyrelivsfredning innenfor landskapsvernområder, og i noen naturreservater kan det tillates en
viss hogst etter søknad, blant annet til skjøtsel, til ved til hytter og til flyttveier for rein.

3.3 Hva er verna fra far?
I dag er 13 % av landarealet i Troms verna etter naturvernloven (NVL): 96 områder og 3150
km2 (september 2010, se oversikt i tabell 1).

Totalt er verna eller til sentral behandling for vern 567 km2 skogkledd areal i Troms, se tabell
2.

Regnet i produktiv skog utgjør vernet 100 km2i nasjonalparkene, 17 km2 i eksisterende
naturreservater, og 54 km2i landskapsvernområdene. Til sammen utgjør dette 171 km2 verna
produktiv skog, se tabell 2. Det som er verna tilsvarer henholdsvis 4,30 og 2,94 % av den
produktive skogen i Troms, avhengig av om landskapsvernområder regnes med eller ikke.

Tabell 1. Areal i km2 av områder i Troms som er verna eller under verneprosess. Tallene i parentes er
ikke regnet med i totalen.

(13 % av landarealet i 'I ]

høringsforslag

(stoppet, ny frivillig prosess ledes av Allskog)

til sentral behandling

til sentral behandling

til sentral behandling

(ikke landareal, kun tidevannsone)

Tabell  2.  Landareal (km2)  i Troms som er verna eller til sentral behandling for vern pr.: totalt, skogdekt
o med roduktiv sko

Kartene nedenfor viser hvilke arealer som er verna eller foreslått verna, og hva som ligger
innenfor "inngrepsfrie naturområder (INON, se htt ://www.dirnat.no/inon) og Statskog SFs
eiendommer i region Troms, og fordelingen av produktiv og mindre produktiv i Troms.
Kartene viser at store deler av de verna områdene omfatter fjell og mindre produktiv skog, og
at nettverket av verna skogområder er glissent i deler av fylket.
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"Båndlagt" areal i Troms

EksIsterende og framtidig vern

Verneplan for cassdrag

n eamrådet, eks+erende

"Vernefoislag"

0kt4vernp5 stalsgru ?

Lia. n ,ernep:ae?

INON

L3 km

_ km

Kart viser areal som er verna eller innenfor "inngrepsfrie naturområder" i Troms.

Tegnforklaring

Verneområder, eksisterende

'Verneforslag"

Skogvern på statsgrunn?

Statsgrunn

Stats
fl

Kart viser Troms-regionen med statskogs eiendom og verneområder, inkludert foreslåtte
skogvernområder og andre verneforslag.

0 10 20 40 60 Km

KIde: Direktoratet for Naturfoiyaltning
Fylkesmannen i Troms

Dato: 15. april 2010
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Produktiv skog (>0,1 m3fdas/år)

Mindre produktiv skog (<0.1 m3/d-a4r)

Jordbruksomrder

Kart viser fordelingen av skogen i Troms, med produktive og mindre produktive områder. Kilde:
Fylkesmannen i Troms, landbruksavdelingen.

3.4 Hva er verna i Nordland og Troms siden 2002?
I evalueringen av skogvernet fra 2002  (NINA-rapport 54 — 2002)  er Nordland og Troms sett
under ett. I følge denne er det pr 2002 behov for ytterligere vern av 203 km2produktiv skog i
disse to fylkene til sammen.

Siden 2002 er det verna betydelige areal, særlig i Nordland, der forslag til områder for vern av
skog på statsgrunn er sendt til sentral behandling og flere nye nasjonalparker er vedtatt.

Areal produktiv skog som er verna eller ligger til sentral behandling for vern er 167 km2 i
Nordland og 24 km2 i Troms, se tabell 3 og 4. Regnes landskapsvernområder med er tallene
171 km2for Nordland og 75  km2for Troms. (Det er usikkert om produktiv skog som er utenfor
dekning av økonomisk kartverk i Nordland, er medregnet, og om det i Nordland er foretatt
beregning av lav bonitet løvskog i de tilfeller der dette er slått sammen med løvskog
impediment).

Tabell 3. Areal i km2 verna siden 2002 i Nordland

*Det meste av Børgefjell nasjonalparks utvidelse var verna i 2002, og mye av dette arealet ligger i Trøndelag,
arealet i parentes er derfor ikke regnet med i totalen.
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Tabell 4. A real i km2 verna siden 2002 i Troms

Andre verneområder i tabell 4 er Lyngsalpan landskapsvemområde (961 km2, herav 44 km2
skogdekt areal), Nord-Kvaløy-Rebbenesøya LVO (286 km2 herav 13 km2 skogdekt areal) og
en rekke mindre verneområder i kystverneplan for Troms (83 km2, herav 1,5 km2 skogdekt
areal). Disse områdene inneholder trolig et produktivt skogareal på 20 km2.

Areal produktiv skog som er verna siden 2002 er 246 eller 191 km2 for Nordland og Troms til
sammen, avhengig om landskapsvernområder regnes med eller ikke (se tabell 3 og 4).

3.5 Mangler i skogvernet  — evaluering 2002
Evalueringen av 2002 anbefaler at 4.6 % av den produktive skogen på landsbasis vernes. På
den annen side anbefalte evalueringen av 2002 ytterligere vern av 203 km2 produktiv skog til
sammen i Troms og Nordland.

Beregninger av hva som er verna fra før i forhold til anbefalingene i evalueringen fra 2002 gir
to ulike svar på spørsmålet om hvor mye produktiv skog som det gjenstår å veme før
manglene er oppfylt. Avhengig av forutsetning blir svarene 23 km2 (0,6 % av totalt areal
produktiv skog i fylket) eller 0 km2 (se tabell 5).

Tabell 5. Areal (km2) produktiv skog verna eller til sluttbehandling for vern i Nordland og Troms, og i
høringsforslaget for skogvern på statsgrunn i Troms, prosent av produktiv skog i Troms (%PS), og
resterende vernebehov (REST) ut fra anbefalingen om 4,6% (på landsbasis) eller 203 km2 for Nordland og
Troms til sammen (evaluerinaen av 20021.

\ „.1 nl 11i I ]] N .slag  t,t -.t,I ',;1',; RE't f

117 43 160 4.0 23 km2 eller 0,6 %

284 0

171 44 216 5.4 0

342 0

Dersom landskapsvernområder regnes med i skogvernet, eller anbefalingen om 203 km2 i
utvidet skogvern til sammen i Nordland og Troms legges til grunn, blir svaret at det ikke er
behov for mer skogvern i Troms: 216 km2 produktiv skog er verna eller under sluttbehandling
for vern i Nordland og Troms til sammen siden 2002, og 5,4 % er vemet i Troms når
landskapsvernområder regnes med.

Vern i Nordland vil imidlertid ikke uten videre kunne kompensere for manglene i Troms, da
de to fylkene er forskjellige i naturgrunnlag og ldima.

En stor del av den vema produktive skogen i Troms ligger i områder som ikke dekkes av
økonomisk kartverk i fylket. Mye ligger i nordboreal sone, opp mot fjellet, spesielt i
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nasjonalparkene. Manglene i Troms er derfor særlig knyttet til kystnære og lavereliggende
strøk og mellomboreal sone.

Konklusjon: Det er usikkert hvor mye produktiv skog som det gjenstår å verne i Troms
for å oppfylle manglene som ble påpekt i evalueringen i 2002. Svarene varierer fra 0 til
23 km2 avhengig av forutsetning.

3.6 Mangler i mellomboreal sone
Evalueringen av 2002 anbefaler at ytterligere 141 km2produktiv skog skal vernes i
mellomboreal vegetasjonssone i Nordland og Troms til sammen. Dette tallet er ikke vurdert
opp mot tall for hva som er vernet i mellomboreal sone siden 2002, da det er vanskelig å
beregne dette. Det er imidlertid omtrent dobbelt så stor andel areal i mellomboreal sone i
Nordland enn i Troms totalt sett. Se kapittel 5.2.1 for oversikter og kart som viser hva som
finnes i mellomboreal sone i de 21 områdene og i Troms forøvrig.

3.7  Mangler i skogvernet  -  evaluering sommeren 2010
NINA Rapport 535, som kom ut før sommeren 2010, gir en naturfaglig evaluering av norske
verneområder.

Av skogstyper som finnes i Troms er det på landsbasis mangelfull dekning i verneområdene
av følgende naturtyper i lavlandet og langs kysten: kalkskog, gråor-heggeskog, sandfuruskog,
rik blandingsskog.

Evalueringen peker på at de omfattende verneområdene i fjellet og i grensetraktene fra
Trøndelag og nordover har potensial for å fungere som et økologisk nettverk for
biomangfoldet, men en slik funksjon er i mindre grad sannsynlig for de mange små og spredte
verneområdene i lavlandet og langs kysten.

Parti fra Heggdalen, Lenvik. Foto: Asle Bogen
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Evalueringsrapporten konlduderer med at det er et klart behov for ytterligere vern av skog
generelt og produktiv skog spesielt, særlig i lavlandet og langs kysten av Sør-Norge.

3.8 Omfanget av verneplanen på Statskog SFs grunn i Troms
Tabell 6 viser totalareal, skogdekt areal og areal produktiv skog som denne vemeprosessen
omfattet ved melding om oppstart, og det som er omfattet av dette høringsutkastet etter
justering av grensene. Se kapittel 5 for begrunnelse for reduksjonene som er gjort før høring.
Prosent reduksjon av totalarealet (%RED) er oppgitt i kolonnen til høyre i tabellen.

Tabell 6. Totalareal (TOT), skogdekt areal (S), areal produktiv skog (PS) (km2), prosent av skogdekt areal
som er produktiv (%P) og prosent av fylkets produktive skogareal (%PS) for de 21 områdene på
statsgrunn, ved melding om oppstart og i høringsutkastet. Verdien av skogen (V) er satt ut fra areal
produktiv skog, der 0=(0,1), 1=(1,2), 2=(2,4), 3=(>4) km2produktiv skog (-V1 er angitt som konsekvens for
skogbruket i tabell 7). Prosent reduks'on i totalareal (%RED) fra o start til høring er oppgitt.

\

va  N  u I

o or

Som tabellen viser, omfatter arbeidsgrensene i melding om oppstart forslag om ytterligere
vern av et areal på 188 km2hvorav 129 km2 skogdekt areal, med 75 km2produktiv skog
tilsvarende 1,9 % av den produktive skogen i Troms. Totalarealet er i høringsutkastet redusert
med 32 % og dekker dermed 128 km2, herav 83,1 km2 skogdekt areal og 44,2 km2produktiv
skog. Dette utgjør 1,11 % av den produktive skogen i Troms.

22

Side 199



3.9 Parallelle verneprosesser i Troms
Tallene ovenfor inkluderer ikke arealer som utredes i parallelle skogvernprosesser. Her
utredes et tilleggsareal på totalt minst 72 km2:

Det er i september 2010 lagt fram forslag til vern av skog på Karlsøy prestegård.
Verneforslaget omfatter 3,7 km2, herav 3 km2 skogdekt areal og 1,6 km2 produktiv skog.

Fylkesmannen i Troms sendte i 2005 ut melding om oppstart for vern av rik løvskog i fylket.
Denne oppstartsmeldinga omfatta 32 områder og totalt ca 68 km2 fordelt pål4 kommuner.
Prosessen ble stoppet og skal i stedet gjennomføres som frivillig vern med Allskog som
prosessleder.  Per 2010 er ingen områder meldt inn for frivillig vern.

Det er startet opp kartlegging av naturverdier i utvalgte bekkekløfter i Troms. Disse områdene
omfatter skog og noen kan bli verna i framtiden.

3.10 Konklus'on om verne rosenten i Troms
Med vedlagte høringsforslag samt høringsforslaget for Karlsøy prestegård vil skogvernet på
statsgrunn i Troms øke prosent vernet produktivt skogareal fra 4,30 til 5,40 eller fra 2,94 til
4,02, avhengig av om landskapsvernområder regnes med eller ikke.

4. Verneplanprosessen

4.1 Lovgrunnlag og verneformer
Naturmangfoldloven1 gir hjemmel til å opprette ulike former for verneområder: nasjonalpark,
naturreservat, landskapsvernområde og biotopvernområde.

§1 lovens formål
Lovens formål er at naturen med dens biologiske, landskapsmessige og geologiske mangfold
og økologiske prosesser tas vare på ved bærekratig 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.

Nasjonalparker  opprettes med hjemmel i naturmangfoldloven § 35. Som nasjonalpark kan
vernes større naturområder som inneholder særegne eller representative økosystemer eller
landskap og som er uten tyngre naturinngrep. Forskriften skal verne landskapet med planter,
dyr, geologiske forekomster og kulturminner

Landskapsvernområder  opprettes med hjemmel i naturmangfoldlovens § 36. Som
landskapsvernområde kan vernes natur- eller kulturlandskap av økologisk, kulturell eller
opplevelsesmessig verdi, eller som er identitetsskapende. Til landskapet regnes også
kulturminner som bidrar til landskapets egenart. For landskapsvernområder er
verneforskriftene mildere enn for nasjonalparker, da det er landskapet som er verneformålet.
Pågående virksomhet som for eksempel skogbruk kan fortsette i de områdene dette ikke
strider mot verneformålet, og dermed er tillatt.

Naturreservat  opprettes med hjemmel i naturmangfoldlovens § 37. Som naturreservat kan
vernes områder som inneholder truet, sjelden eller sårbar natur og/ eller representerer en

Lov om forvaltning av naturens mangfold av 19.6.2009 nr 100. Loven trådte i kraft 1. juli 2009.
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bestemt type natur og/ eller på annen måte har særlig betydning for biologisk mangfold og/
eller utgjør en spesiell geologisk forekomst, eller har særskilt naturvitenskapelig verdi.
Som naturreservat kan også vernes et område som er egnet til ved fri utvikling eller aktive
gjenopprettingstiltak å få verneverdier som nevnt i første ledd.

4.2 Hva vernet vil innebære
Ved vern av skog som naturreservater er det hele økosystemet og de økologiske prosessene
som skal tas vare på.

Verneformålet i de foreslåtte reservatene bygger derfor på at det skal skje en naturlig
utvikling dvs, at de naturlige økologiske prosessene skal kunne fine sted mot en naturlig
aldersfordeling og artssammensetning i skoglandskapet.

Et vern vil dermed få konsekvenser for utnyttelsen og bruken av området. Alle tiltak som kan
føre til endringer av naturmiljøet vil være forbudt. Dette betyr at ulike aktiviteter som
skogsdrift, skogskjøtsel, bygging av skogsveger, vindkraftanlegg, nydyrking og lignende ikke
vil  være  tillatt. En del tiltak vil  være  søknadspliktige. I fellesskap kan en ofte finne løsninger
som gjør at tiltaket ikke kommer i konflikt med verneformålet og dermed kan gjennomføres.
For noen av de søknadspliktige tiltakene kan det gis flerårige tillatelser. Vanlig ferdsel og
jakt, fiske og bærplukking kan foregå som før.

Ved vedtak om vern blir det fastsatt en forskrift, jf. naturmangfoldloven § 34. Forskriften
gjelder for et gitt areal som avgrenses på et kart. Forskriften angir verneområdets formål,
herunder hvilke natur- og kulturverdier vernet skal ivareta og den tilstand som ønskes
oppnådd med vernet, verneområdets grenser, berørte eiendommer og bestemmelser om bruk
av området. Verneforskriften utarbeides med bakgrunn i forskriftsmal utarbeidet av
Direktoratet for naturforvaltning og skal tilpasses lokale forhold i det enkelte verneområdet.
Verneforskriften skal hindre aktivitet som skader eller kan skade verneverdiene, men skal
ikke være mer restriktiv enn nødvendig for å ivareta formålet med vernet.

Vernet tar ikke eiendomsretten bort fra grunneieren, men kan begrense råderetten gjennom
forskriften.

Verneforskriftene er strenge for nasjonalparker da alle typer natur i området omfattes. I
natuneservat er verneforskriftene også strenge, formålet og arealet kan være begrenset til
spesielle naturtyper som skog eller myr, eller omfatte representativ natur. For
landskapsvernområder er ikke verneforskriftene like strenge, da det er landskapet som er
verneformålet. Pågående virksomhet som for eksempel skogbruk kan fortsette på en måte som
er i tråd med verneformålet.

4.3 Hvordan verneplanprosessen er lagt opp (naturmangfoldloven  §  41):
På oppdrag fra Miljøverndepartementet (MD) har Direktoratet for naturforvaltning (DN) fått
ansvaret for gjennomføringen av verneplanarbeidet, men det er Fylkesmannen (FM) som skal
utarbeide og fremme verneforslagene for sitt fylke.

Gjennom verneplanprosessen avklares områdeavgrensning, verneform og vernebestemmelser.
De ulike fasene og graden av medvirkning i verneplanprosessen er beskrevet nærmere i det
følgende.

24

Side 201



Skjematisk framstilling av saksbehandlingsprosessen etter naturmangfoldloven § 41
Generell framstilling, kilde: T-3/99 Saksbehandlingsregler etter naturvernloven, rundskriv publisert 22.12.1999

REGISTRERINGSFASE

OPPSTARTFASE
Fylkesmannen (FM) får oppdrag om å legge fram

forslag til vern. Kommuner, fylkeskommuner og

andre saken gjelder, blir orientert. Fylkesmannen

avklarer opplegg for planprosess med kommuner

og fyikeskommune.

MELDINGSF ASE
FM kunngjør melding om igangsetting av

verneplanarbeidet, jf. nrol § 42. Grunneiere og

andre berørte, skal så langt som råd orienteres.

FAGLIG
GJENNOMGANG

LOKAL HØRING

SENTRAL HORING

SLUTTBEHANDLING

FM utarbeider verneforslag med utkast

vernekategori, avgrensning og verneforskrift ut

fra formålet med vernet.

.--
[. FM sender forslag til Direktoratet for

i Naturforvaltning (DN) for faglig gjennomgang og

kvalitetssikring før FM sender forslaget på lokal

høring.

FM utarbeider revidert verneforslag på bakgrunn

av lokal høring. FM sender deretter sin innstilling

til DN som sender verneforslaget på sentral

høring.

DN utarbeider revidert verneforslag på bakgrunn

av sentral høring og sender deretter sin innstilling

til Miljøverndepartementet (MD) for

sluttbehandling.

MD forbereder saken for behandling i regjeringen

og endelig vedtak av Kongen i statsråd gjennom

en kongelig resolusjon.

Åpen planleggn gsfase

Alle

ok I ring

Sentra hwring

relegging

fo

4.3.1 Registreringsfasen
I denne fasen fikk DN innspill fra FM, Statskog, miljøvernorganisasjoner og andre om
skogområder som burde undersøkes nærmere. For enkelte områder forelå det tidligere
registreringer. DN bestilte så faglig kartlegging av de aktuelle områdene, og de registrerte
områdene ble beskrevet og verdiene vurdert 2. Totalt 48 områder ble vurdert, herav fikk 7
områder ingen verneverdi, 20 områder lokal verdi, 17 områder regional verdi, 4 områder fikk
nasjonal verdi.

2 Les den naturfaglige beskrivelsen av områdene i Biofokus rapport 2008-2 og NINA Rapport 278-2007, som
finnes under www.naturvern rosesser.no
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4.3.2 Oppstartsfasen
Etter at registreringene var utført, tok FM kontakt med berørte kommuner og orienterte om
resultatene av registreringene og om oppstart av skogvernprosessen.

I sin januartale 2009 sa fylkesmannen blant annet:  "På miljøområdet har Regjeringen store
forventninger til oss (...). Derfor både inviterer jeg til, og ber innstendig om, at alle krefter,
Fylkesmannen ikke unntatt, legger godviljen til for å finne løsninger i tråd med nasjonale
målsettinger og lokale muligheter. Vi skal i samarbeid med kommunene, grunneierne,
lokalbefolkningen og andre interessenter finne de lokale løsninger ut fra de nasjonale
ambisjoner som Regjeringen og Stortinget har vedtatt. (...) Utvidet skogvern på stats grunn
blir fokusert i 2009. Her er vi forberedt på at konfliktnivået kan bli høyt, og målet må være at
sluttresultatet skal bære preg av at det er søkt konsensus gjennom dialog, og at alle parter
har bidratt."

Fylkesmannen i Troms meldte formell oppstart av verneplanarbeidet 24. mars 2009 for 21
områder på Statskog SFs eiendom.

Utvelgelsen ble gjort slik at alle områder med nasjonal eller regional verdi ble tatt med.
Avgrensningene i oppstartsmeldingen ble satt slik de var foreslått avgrenset av registratorer,
med unntak for Jøvik, som ble beskåret etter innspill fra Tranøy kommune. I tillegg ble tatt
med ett område av lokal verdi, som var foreslått av Målselv kommune
(DevddesvoupmilDødeskogen), og Sanddalen-området ble utvidet innover Sanddalen etter
forslag fra kommunen.

4.3.3 Meldingsfasen
Fylkesmannen har mottatt skriftlige innspill fra følgende:
Statskog SF (23/4-09)
Fylkeslandbruksstyret (24/2-09)
Statnett (27/4-09)
Bergvesenet (18/5-09)
Forsvarsbygg (4/9-09)
Sametinget (5/5-09)
Norges Naturvernforbund (27/4-09)
Nordreisa kommune (27/4-09)
Storfjord kommune (12/2-10)
Tranøy kommune (27/4-09)
Tranøy kommune (18/6-10)
Målselv kommune (27/4-09)
Lenvik kommune (27/4-09)
Troms Skogselskap (27/4-09)
Målselv skogeierlag (16/4-09)
Balsfjord og Malangen skogeierlag (24/4-09)
Tranøybotn og Gjøvik grunneierlag (1714-09)
Salmar Nord (25/6-10)
Fjellfroskvatn Fiske- og Utmarkslag(15/4-10)

Div. lag og foreninger(Tamokdalen)
Midt-Troms skogeierlag 1 (29/3-09)
Midt-Troms skogeierlag 2 (25/4-09)
Skogeierlagene i Målselv og Midt-Troms (17/2-09)
UL Håpet (30/3-09)
UL Håpet - årsmøteuttalelse (5/2-10)
UL Freidig (7/4-10)
UL Freidig (30/3-09)
UL Håpet og UL Freidig 1 (21/4-09)
UL Håpet og UL Freidig 2 (21/5-09)
UL Håpet og UL Fredig 3 (7/12-09)
Lainiovoumma sameby 1 (27/4-09)
Lainiovoumma sameby 2 (25/5-09)
Gielas Reinbeitedistrikt (4/11-09)
Nord-Senja Reinbeitedistrikt (12/2-10)
Aadne Olsrud, Tamokdalen (18/11-09)
Kjartan Stenvold, Dividalen (7/12-09)
Elin Rostadmo, Rostadalen (16/6-09)

Det har vært skrevet mye i avisene om vernet, de fleste av innleggene er samlet her:
htt ://www.naturvern rosesser.no/hoved.as x?m=54447&amid=2636242.

4.3.4 Utarbeide høringsutkast verneplan — arbeidsgruppe
For å sikre god medvirkning i den videre prosessen ble det opprettet en arbeidsgruppe med
representanter for grunneier (Statskog SF), Troms fylkeskommune og Fylkesmannens
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landbruks- og miljøvernavdeling. Arbeidsgruppa ble gitt i mandat å bistå Fylkesmannen i
verneplanarbeidet for skogvernområdene. I arbeidsgruppa har følgende personer deltatt:

Fylkesmannens miljøvernavdeling: Liv Mølster og Christina Wegener
Fylkesmannens landbruksavdeling: Terje Dahl
Troms fylkeskommune: Martin Ness
Statskog: Andreas Sletten (til 31.8.09) Kåre Rasmussen (fra 1.9.09)

Ut over disse har Herbjørg Arntsen (Statskog SF) deltatt som observatør.

Arbeidsgruppa hadde sitt første møte 29. mai 2009, og har totalt hatt 15 møter. Det er
gjennomført befaring av alle områdene med unntak av Devddesvoupmi (Dødeskogen),
sammen med lokalkjente representanter for kommunene. Videre har arbeidsgruppa hatt møter
med alle berørte kommuner, der kommunene fikk utfordringen å gi innspill på hva som kan
vernes i kommunen

Resultatet av arbeidsgruppas erfaringer i planprosessen, dens merknader, vurderinger og
konklusjon presenteres i kapittel 5.

Arbeidsgruppa på siste belfaring høsten 2009 sammen med lokalkjente i Heggdalen, Lenvik. Foto: Asle Bogen

4.4 Medvirkning

4.4.1 Medvirkning fra samiske interesser
Sametinget skrev i brev av 19.3 2008 og 5.5 2009 at de ikke anså det som hensiktsmessig å
etablere et arbeidsutvalg etter "avtale mellom Sametinget og Miljøverndepartementet om
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retningslinjer for verneplanarbeid etter naturvernloven i samiske områder". Sametinget satte
opp en rekke punkter som er avgjørende for at de vil gi sin tilslutning til vernet:

1. Formålet med vernet må være å sikre grunnlaget for samisk kultur, herunder reindrift i
reindriftsområder.

2. Generelt unntak for bruk av beltekjøretøy på snødekt mark i forbindelse med utøvelse av reindrift.
3. Generelt unntak for skjæring av skohøy, uttak av ris til gammer og uttak av materialer til

duodjiltradisj onell samisk husflid
4. Generelt unntak for reindriftas nødvendige uttak for brensel og for vedlikehold av lovlige oppsatte

reingjerder og arinet reindriftsutstyr.
5. Flerårige dispensasjonstillatelser for terrengkjøretøy på barmark og helikopter ved utøvelse av reindrift.
6. Bestemmelser om at samiske interesser skal ivaretas ved etablering av forvaltningsordninger.

Fylkesmannen har avholdt konsultasjoner med de berørte reinbeitedistriktene som ønsket
dette, i alt 6 norske reinbeitedistrikter og 2 svenske samebyer. Også andre samiske
organisasjoner fikk tilbud om konsultasjon.

Odd Rorbakk, som er vokst opp i Heggdalen, Lenvtk. Foto: Asle Bogen

4.4.2 Medvirkning fra kommunene
Kommunene har blitt informert om prosessen under møter tør oppstart, og har blitt invitert til
å delta med lokalkjente representanter på befaringer i områdene. Kommunene har også deltatt
på møter med arbeidsgruppa (se 4.3.4 og nedenfor).

4.4.3 Medvirkning fra ungdomslagene i Målselv
Ungdomslagene UL Håpet og UL Freidig innkalte 29.4 2009 til folkemøte i Rostadalen, der
fylkesmannen med saksbehandlere var til stede og informerte om verneprosessen som var
startet opp, og at det var nedsatt en arbeidsgruppe som skulle vurdere vernet.
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Under møtet i Rostadalen ble lokal bruk og medvirkning i prosessen diskutert.
Ungdomslagene ba om å få delta aktivt i prosessen, og om økonomisk godtgjørelse for sin
deltakelse. De ba videre om at det ble satt av mer tid til prosessen, og at tall på hvor mye
produktiv skog som er vema fra før ble framskaffet. Endelig satte de krav om en utredning av
konsekvenser av vern for næring og bosetting i Målselv.

Etter henvendelse fra ungdomslagene, ble disse invitert til møte med DN i fylkeshuset 19.8
2009. Fylkesmannen hadde samme dag møte med DN, der det ble bestemt at tidsfristen for
verneprosessen skulle utsettes med ett år. Dette ble gjort for å imøtekomme ønskene til
ungdomslagene, og for å gi arbeidsgruppa mer tid. Det ble videre lovet penger til
konsekvensutredning og til skriftlige bidrag fra lokale deltakere på befaringene.

Under arbeidet med utforming av rammen for konsekvensutredningen fikk Fylkesmannen
flere skriftlige innspill fra ungdomslagene. Noen av innspillene ble tatt til følge, men det ble
ikke tid til et eget møte for å diskutere rammen før bestillingen gikk ut på anbud.

Ungdomslagene sendte etter årsmøtevedtak i februar 2010 sitt forslag til hva som kan vernes i
Målselv til arbeidsgruppa. Dette la de fram under møte mellom Målselv kommune og
arbeidsgruppa 17. februar 2010.

SILIIirost

M.02,2010
3.1.1k.okkl,65900

Kart viser UL Håpets årsmøtevedtak på hva som kan vernes (grå flater) i Dividalen. Det skraverte
området viser en del av eksisterende verneområder (Øvre Dividalen nasjonalpark og Dividalen
landskapsvernområde).
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Kart viser UL Fredigs forslag til avgrensning av verneområde i Tverrelvdalen (oransj stiplet linje).
Ungdomslaget ønsker blant annet å holde kjerneområde 2 på Vollasletta utenfor verneområdet for å gi
mulighet for skogsdrift og landbruk.

Ungdomslagene og Målselv kommune ba september 2010 om møte med arbeidsgruppa for å
formidle sitt syn på konsekvensutredningen og verneplanprosessen i sin helhet. De ble da
invitert med på arbeidsgruppemøte 21. september 2010, som skulle være det siste møtet etter
planen.

Under møtet 21.9 2010 la Målselv kommune og ungdomslagene i Målselv fram følgende spørsmål og
merknader til prosessen og konsekvensutredningen (Fylkesmannens referat):

1. Konsekvensutredningen er mangelfull og dekker ikke følgende viktige områder: total vernebelastning,
rovdyrsone, vassdragsvern, bit-for-bit-vern, beite, CO2-regnskap. Kun skogvern ble omfattet av
konsekvensutredningen: bare de siste bitene. Summen av alle bitene er mye større.

2. Figur på side 102 i KU viser befolkningsutviklingen i Rostadalen, men det er ikke gjort en framskriving av
tallene. En endring i politikk trengs dersom den negative trenden skal snus, mer vern er ikke det som trengs.

3. Verdifulle punktforekomster beskrevet på s. 53-56 i KU viser langt flere forekomster i Dividalen enn i
Rostadalen. Hva skyldes dette?

4. Figur 17 side 25 i KU viser forhold mellom tilvekst og avvirkning av skogen i Målselv de siste hundre årene. I
1940 ble all tilvekst avvirket, mens veldig lite ble avvirket fra 1970 og framover. Ut fra dette stiller
ungdomslagene spørsmål ved at skogen karakteriseres som «gammel skog» i de naturfaglige registeringene.

5. Hva vil skje med det biologiske mangfoldet dersom befolkningen og kulturlandskapet forsvinner?

6. Avvirkningen må ses på i et 100-årsperspektiv, ikke et 10-årsperspektiv slik rammen for utredningen lød. De
siste 10 årene har det vært lite hogst på grunn av verneplaner, derfor sier tallene fra de siste årene lite. Videre har
tilgangen på olje gitt mindre etterspørsel etter brensel fra skogen siden 1970-tallet, men dette vil endre seg.

7. Ungdomslagene mener at det var en avtale at de skulle få være med å bestemme rammen for KU-bestillingen.
De mener at de ikke har fått reell medvirkning slik naturmangfoldloven krever.

8. St.melding 25 er grunnlaget for vernet. Den setter som forutsetning at det fanges områder med høyest
verneverdi. Ungdomslagene stiller spørsmål ved om alt av verneverdi finnes på statsgrunn, siden hele den
anbefalte prosenten på 4.6 % produktiv skog i Troms ser ut til å skulle vernes på statsgrunn.

9. Ungdomslagene stiller spørsmålstegn ved kvaliteten av de naturfaglige registreringene. Representanter for
ungdomslagene har vært med arbeidsgruppa på befaringer og registrert at mange av beskrivelsene er sterkt
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misvisende, ufullstendige og mangelfulle. Et «skrekkeksempel» som ungdomslagene trekker fram er Rostaåsen,
der det er mindre gammelskog og dødvedmengde enn beskrivelsen gir inntrykk av, og bruken har vært større.
Likeledes er beskrivelsen av Nedre Divifoss mangelfull. Gammelskogen som skulle være kjerneområde, med
bjørkestørrelser på 40cm i diameter, ble ikke funnet under befaringen. Ingen steder er driftsveier beskrevet og
tatt inn i rapportene. Dette gir et misvisende bilde av hvor mye områdene har blitt brukt. Mangel på furustubber
har ført til at registratorene ikka har funnet spor etter hogster, men dette skyldes at furustubbene ble sprengt opp
med dynamitt for flere tiår siden på grunn av tjæremiler. Kartene over tjæremiler i Dividalen gir et bilde av
omfanget av denne aktiviteten.

10. Ungdomslagene håper at driftsveier nå tegnes inn på kartene over områdene, og at beskrivelsen av
kjerneområder må korrigeres der det er funnet feil og mangler. Særlig i Brennskoglia, men også i Sleppelvlia er
det et nettverk av driftsveier. Feilene og manglene i rapportene må fram, slik at rapportenes beskrivelser ikke blir
stående.

11. KU er verdiløs fordi det som betyr noe for kommunen ikke er tatt med: betydningen for de som skal bo og
drive er det som er viktig, ikke den samfunnsøkonomiske effekten på fylkesnivå.

12. Det er små private eiendommer i Troms, derfor er Statskogs eiendom viktig. I praksis har lokalbefolkningen
brukt skogen som allmenning.

13. Ungdomslagene krever at landskapsvernområdene regnes med i vernet skogareal når verneprosenten
vurderes. Ungdomslagene har i brev av desember 2009 fra Fylkesmannen fått beskjed om at LVO ikke regnes
med, da tradisjonell skogsdrift er tillatt i LVO. Da de ba om skriftlig bekreftelse på at skogen kunne drives som
før i Dividalen LVO fikk de som svar fra Fylkesmannen at hogst bare er tillatt etter
forvaltningsplan/skjøtselsplan. Ungdomslagene konkluderer at det i praksis er så strengt at det ikke kan hogges.

14. I Sør-Norge er det mindre andel statsgrunn enn i Nord-Norge, og særlig i Målselv er andelen statsgrunn stor.
Dette fører til at Nord-Norge må bære en uforholdsmessig stor del av vernet. Dette går ut over skogsdrift, beite,
friluftsliv/turisme, og reduserer næringsaktiviteten, særlig i områder som er relativt næringsfattige i
utgangspunktet.

15. Arealene i Målselv er bundet opp av rovdyr, vern, reindrift og forsvaret - har ikke arealer til overs til
ytterligere vern!

16. St. meld. 25 sier at arealer på Statskog SFs og OVFs eiendommer skal utgjøre en viktig del av skogvernet,
men i Troms ser det ut til at det legges opp til 100%. Stortingsmeldingen sier videre at «data om naturverdier i
skogbruksmessig ulønnsomme skogarealer er nødvendige for at man innenfor naturfaglig forsvarlige rammer
skal kunne prioritere vern av områder hvor konflikter med næringsmessig skogbruk er minst mulig. Samtidig vil
vern av skog på slike arealer begrense de økonomiske kostnadene. Slike områder må kunne brukes i
verneplanarbeidet». Ungdomslagene mener at dette ikke er fulgt opp, da null-områder ikke er utpekt og
registrert.

17. Naturvernlovens §18 om medvirkning er ikke blitt godt nok fulgt opp i startfasen. Ifølge Rundskriv T-3/99
skal kommunen og fylkeskommunen ha en sentral rolle i verneplanprosessen, og kommunen og bruksberettigete
skal sikres reell medvirkning. Etter oppstart ba ungdomslagene med en gang om et møte for å be om alternative
områder for registreringer, men da var det allerede for sent å endre arbeidsgrensene for verneplanprosessen.
Ungdomslagene hevder at naturvernlovens bestemmelse om medvirkning ikke er fulgt, og vil prøve dette for
sivilombudsmannen.

18. Reell medvirkning ville vært om ungdomslagene hadde fått være med å legge premissene for
konsekvensutredningen for Målselv. Det ville også vært reell medvirkning om ungdomslagene hadde fått være
med å korrigere den naturfaglige beskrivelsen der befaringene viste noe annet enn beskrivelsen, slik at
beskrivelsen ikke fikk bli stående uansett hva befaringene viste.

19. De naturfaglige registeringene ble gjort uten at lokalbefolkningen og kommunene var informert: ingen reell
medvirkning

20. Verneform (strengeste form som naturreservat) synes bestemt før oppstart, her er det heller ingen reell
medvirkning.
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21. Ungdomslagene krever gjenpart av brev fra fylkesmannen til DN, som forteller at det ikke har vært reell
medvirkning om premissene for KU, registeringer, verneform med videre. Ungdomslagene har bare fått bidra
med historikk og bilder, ikke med det som har betydning for prosessen. Fylkesmannen har lovt økonomisk
kompensasjon men har bare bidratt med lommepenger for det arbeidet som er lagt ned av lokalbefolkningen for å
medvirke i verneplanarbeidet.

22. Det burde ikke være vanskelig å ta ut områder av verneplanen med begrunnelsen at det naturfaglige
grunnlaget er for dårlig. Stortingsvedtak krever at slike områder skal tas ut.

23. Ungdomslagene har gitt sine forslag til vernegrenser, og synes de har vært rause. De forventer at
arbeidsgruppa støtter ungdomslagenes syn.

24. Det er et tankekors at det er størst naturmangfold i Brennskoglia, der det har vært hogd i generasjoner: Er
mangfoldet der på grunn av hogstene?

25. Registratorene har undersøkt små områder, men det er trukket linjer som omfatter forslag til store
verneområder.

26. Ungdomslagene minner om at statens skoger er kjøpt inn for at de skulle forvaltes slik at de skulle utgjøre en
stabil ressurs for bygdene.

27. Kommunen ønsker ungdommen tilbake i bygda. Gårdbruker Monica Rostad er et eksempel på dette.
Kommunen forventer av arbeidsgruppa at de leverer et dokument som ungdomslagene kan kjenne seg igen i.

4.4.4 Medvirkning fra lokalbefolkningen
Fylkesmannen fikk dagen før oppstartsmeldingen inn et forslag fra Kjartan Stenvold i
Dividalen om å melde oppstart for alternativ avgrensning i Sleppelva-Kvemelva. På grunn av
hastverk med oppstarten ble dette forslaget dessverre ikke tatt til følge, selv om det ville ha
vært et bedre altemativ fra lokalbefolkningens side og også inneholdt flere rødlistearter og
kjerneområder enn den avgrensningen som det ble meldt oppstart på (men områdene rundt
disse kjemeområdene var noe mer berørt av nyere hogster enn i områdene det ble meldt
oppstart på). Ut over dette var det ingen kontakt med lokalbefolkningen før oppstartsmelding.

Fylkesmannens saksbehandlere hadde kontordag på øverbygd eldresenter og sykehjem på
Holt i Målselv 29. juni 2009, der folk kunne få informasjon om og diskutere verneplanen.

Etter oppstart ble kommunene bedt om å finne lokale representanter som kunne delta på
befaringer. Etter befaringene inviterte Fylkesmannen alle lokale representanter til å gi et
skriftlig sammendrag av sine merknader fra befaringene, mot et vederlag.

På innspill fra UL Håpet engasjerte Fylkesmannen Kjartan Stenvold til å lage kart over alle
tjæremiler, utslåtter og høyløer i Dividalen. Dette for å få et bilde av hvor omfattende bruken
av skogen i Dividalen har vært opp gjennom årene. Vi fikk også en oversikt over 58
bjørkehogster i Dividalen de siste 60-70 årene.

4.5 Videre prosess

4.5.1 Høring og vedtak
Etter faglig gjennomgang hos Direktoratet for naturforvaltning blir høringsforslaget sendt på
lokal og sentral høring. Dette vil gi alle aktuelle parter anledning til å fremme sine
synspunkter på verneplanen. Alle uttalelser vil følge saken helt til sluttbehandling i
Regjeringen, som fatter det endelige vernevedtaket.
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4.5.2 Erstatning
Eiere eller rettighetshavere til eiendom som helt eller delvis blir vernet etter
naturmangfoldloven har rett til erstatning fra staten for økonomisk tap når et vern medfører en
vanskeliggjøring av igangværende bruk (i motsetning til opphørt bruk eller bruk som ikke er
kommet i gang).

Retten til erstatning for restriksjoner på bruksendring som krever offentlig tillatelse (for
eksempel hyttebygging, kraftutbygging og lignende) gjelder bare dersom slik tillatelse var gitt
før det ble kunngjort oppstart av verneplanarbeidet.

Framgangsmåte for fastsettelse av erstatning er regulert av naturmangfoldlovens §51.
Bestemmelsen sier blant annet at staten, senest ett år etter vernevedtak, skal gi tilbud om
erstatning til eier eller rettighetshaver som skriftlig har krevd erstatning. Frist for å kreve
erstatning er fire måneder etter vernevedtak.

Parti fra Heggdalen, Lenvik, med arbeidsgruppa. Foto: Asle Bogen
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5. Arbeidsgruppas vurderinger

5.1 Arbeidsgruppas merknader til prosessen

5.1.1 Tidsaspektet
Fylkesmannen berømte i sin januartale 2010 lokalbefolkningen i Dividalen og Rostaddalen
"som med saklige argumenter overbeviste oss og DN om at vi måtte bruke mer tid, og
involvere lokalbefolkningen, for å sikre det faglige innholdet i vernet".  Arbeidsgruppa vil
gjerne slutte seg til dette, men kunne ønsket mye mer tid for å få til en bedre prosess.

5.1.2  Økonomi
Det har vært lagt ned et stort arbeid fra lokalbefolkningen i de berørte kommunene, og denne
medvirkningen har vært helt avgjørende for å finne løsningsforslag med lokal forankring.
Arbeidsgruppen er ikke fornøyd med at det ikke var stilt midler til rådighet for arbeidet.

5.1.3 Konsekvensutredning
Arbeidsgruppa mener at det burde vært satt av mer tid og penger til utredning av
konsekvenser av vernet. Når vernet kommer "bit for bit" bør det gjøres en samlet vurdering av
konsekvenser av vemet, både det som er verna fra før og det som foreslås av nye
verneområder.

Konsekvensutredningen som ble gjort for Målselv fikk så kort tidsfrist at en av de aktuelle
utrederne mente at oppdraget var uforsvarlig. Oppdraget som ble gitt hadde ikke god nok
lokal forankring, da formuleringen av oppdraget ikke var hørt på forhånd.

5.1.4 Utvelgelse av områder for registrering
Mange kommuner i Troms har ikke foretatt registreringer av biologisk mangfold. Det finnes
store arealer som ikke er formelt kartlagt for naturverdier. Arbeidsgruppa mener at det er
kritikkverdig at kommunene ikke var involvert før utvelgelse av områder for registrering av
verneverdig skog. I de fleste tilfeller har Statskog, DN og FM valgt ut områder for
registrering, men i noen tilfeller er det den enkelte registrant alene som har valgt ut områder
for registrering — dette gir inntrykk av at det er "tilfeldighetene som rår", noe som er uheldig.
Lokalt vises det ofte til at det finnes områder som verner seg selv, og som kan ha like store
naturverdier som de områdene som er registrert. Arbeidsgruppa har ikke hatt tilgjengelig
datagrunnlag for å vurdere dette.

5.1.5 Utvelgelse av områder for oppstart av planprosessen
Arbeidsgruppa konstaterer at det ble meldt oppstart for alle områder som i de naturfaglige
registreringene oppnådde regional eller nasjonal verdi (20 av 48 områder). Dette ble gjort uten
noen vurdering av brukerinteresser i områdene.  Arbeidsgruppa mener derfor det bør legges
særskilt vekt på de vurderinger som er gjort i etterkant av oppstartsmeldingen.  Gruppa har
søkt å finne løsninger i tråd med nasjonale målsettinger for skogvem, samtidig som lokale
interesser er søkt ivaretatt.

Ved formell oppstart av vemeplanprosessen er ytre grenser for områdene låst og ei eventuell
endring er kun tillatt i form av redusering av arealet. Grensedragningen av områdene burde
vært gjort i samarbeid med kommunene, og lokale innspill skulle vært bedre hensyntatt i
forkant av oppstartmelding. Dette ville sikret større fleksibilitet i avgrensingen av framtidige
verneområder, kunne sikret større verneverdier og redusert konfliktnivået i flere områder.
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5.1.6 Naturfaglige registreringer og vurderinger
Arbeidsgruppa har gjennom befaringer av alle områdene erfart at ulike registratorer har brukt
verdiskalaen forskjellig, og at kvaliteten på rapportene varierer. Begrunnelsen for skillet
mellom regional og nasjonal verdi er derfor ikke alltid like åpenbar. De naturfaglige
rapportene inkluderer også områder der registreringene ikke var gjort ferdig. Dette gjelder
særlig Stordalen og Oksfjorddalen, men også andre områder der deler av området kun var
registrert med kikkert eller under tidsfrist.

Arbeidsgruppa ba derfor om at det ble gjort tilleggsregistreringer i Stordalen og
Oksfjorddalen. Registrering i disse to områdene ble utført sommeren 2010. Verdivurderingen
i deler av Stordalen ble satt ned til null (ingen verneverdi), mens Oksfjorddalen i
tilleggregistreringen ble oppjustert fra regionalt til nasjonalt verneverdig.

Av hensyn til lokalbefolkningens bruk av Rostaåsen ble arbeidsgruppa bedt om at det skulle
foretas registreringer i et område nær Rostaåsen, Brattlia, som fra lokalbefolkningens side ble
ansett som et godt alternativ til Rostaåsen. Dette ble ikke tatt til følge av DN, da området var
på privat grunn. Det ble gjort en bekkekløft-registrering i Raselva, som ligger inntil Brattlia.
Denne viste at det er kalkskog i området og en del furu. Bekkekløften fikk internasjonal
verneverdi.

5.1.7 Samkjøring med andre prosesser
Arbeidsgruppa etterlyser en helhetlig oversikt over verneverdier i etablerte og nye
verneområder. Det har ikke vært mulig å oppdrive en samlet oversikt over hva som finnes i
etablerte verneområder i arbeidet med denne verneplanen. Arbeidsgruppa påpeker at
skogvernet på statsgrunn må sees i sammenheng med andre eksisterende verneområder og
andre verneprosesser. Dette gjelder generelt for hele fylket, og spesielt i Kvænangen
kommune.

Arbeidsgrensene for skogvernområdet Kvænangsbotn (Njemenjaikojohka) overlappet
opprinnelig med grensene til landskapsvernområde i Kvænangen, som er til sentral
behandling (se kart nedenfor). For å få ryddigere prosesser besluttet Fylkesmannen å bruke
elva Njemenjaikojohka som ny arbeidsgrense mot nordøst for skogvernområdet. Opprinnelig
areal var 16 km2, i praksis har arbeidsgrensene omfattet 5 km2.

5.1.8 Mangelen på tallgrunnlag
Arbeidsgruppa mener det er kritikkverdig at det settes i gang en verneprosess uten at det er
kjent hvor mye produktiv skog som er verna fra før. Det er heller ikke gjort
naturtypekartlegging etter DNs håndbok 13 (2006, revidert 2007) i mange av verneområdene i
Troms, dette gjør det vanskelig å vurdere hvilke naturverdier som er godt nok ivaretatt ved
tidligere vern.

Fylkesmannens landbruksavdeling har framskaffet estimater for areal produktiv skog ut fra
eksisterende kunnskap, men det bør snarest utføres skogtakseringer slik at tallene
kvalitetssikres med oppdaterte feltdata. Det bør også utføres grundigere undersøkelser og
naturtypekartlegging i eksisterende verneområder, slik at et bedre vurderingsgrunnlag
opparbeides.
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Kart over foreslått landskapsvernområde i Kvænangen (til sentral høring).

Kart over det foreslåtte skogvernområdet Kvænangsbotn (Njemenjaikojohka) slik det var avgrenset i
oppstartsmeldingen. Elva Njemenjaikojohka har fungert som arbeidsgrense mellom det foreslåtte
skogvernområdet og landskapsvernområdet (stiplet linje).
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5.1.9 Vurdering av mangelinndekking
Arbeidsgruppa viser til NINA Rapport 535, "Naturfaglig evaluering av norske verneområder"
utgitt i 2010, som slår fast følgende (med arbeidsgruppas utheving):

"Nettverket av norske verneområder bidrar i stor grad til å oppfylle Norges intemasjonale
forpliktelser innen områdevern. Mengden verna areal er omfattende (17,7 % av landarealet i
Norge), med balansert dekning av norsk naturvariasjon, selv om det er mangelfull dekning for
enkelte deler som lavereliggende områder og produktiv skog. Dekningen av viktige naturtyper
og truete og fredete arter er også mangelfull. Her gjør også manglende kunnskapsgrunnlag
en presis vurdering vanskelig. Også verneområdenes bevaringstilstand og bidrag til et
økologisk nettverk er trolig mangelfull, men evalueringen har ikke spesifikt vurdert dette. [...]
For bedre dekning av skog generelt og produktiv skog spesielt, så vel som en rekke viktige
naturtyper og leveområder for truete og fredete arter er det klart behov for ytterligere vern
[...] Nye verneområder bør ta sikte på å dekke de viktigste identzfiserte manglene og
dessuten innrettes slik at de styrker verneområdenes funksjon som økologisk nettverk og
dermed fremmer artenes langsiktige overlevelse. For å sikre bedre og mer presise
evalueringer av norske verneområder i framtida er det viktig å få etablert et bedre data- og
kunnskapsgrunnlag, spesielt for viktige naturtyper, geologiske forekomster og truete og
fredete arter."

Oppstartsmelding, skogvem
Mangelinndekning

Stor

Lit=n

Ingen 1n 211 Km

Kart over de 21 områdene på statsgrunn, der farge viser grad av mangelinndekking i henhold til
naturfaglig rapport fra 2006-2007. Tall angir områdenummer, der 1 = Kvænangsbotn utvidelse
(Njemnejaikojohka), 2 = Oksfjorddalen, 3 = Lindovara, 4 = Phikahistamaelva, 5 = Gearpmesorda, 6 =
Røykeneselva utvidelse (Bjørnskogen), 7 = Stordalen (tatt ut), 8 = Postdalselva (Tamokdalen), 9 =
Skardet, 10 = Heggdalen, 11 = Ånderdalen utvidelse (Jøvik), 12 = Tverrelvdalen, 13 = Rostaåsen (tatt ut),
14 = Revelva, 15 = Skjelbekken, 16 = Devddesvoupmi (Dødesskogen), 17 = Brennskoglia (Devdislia), 18=
Nedre Divifoss (tatt ut), 19 = Sleppelva-Kvernelva (tatt ut), 20 = Sanddalen (Sanddalen-Divielva), 21 =
Grønlia.
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Arbeidsgruppa presiserer at mange av de 21 områdene som er under vurdering for skogvern
bidrar i liten til middels grad til å dekke inn mangler med skogvernet. Kun få områder bidrar i
stor grad til mangelinndekning (jf. naturfaglige rapportene), se kart og kapittel 5.2.1.

5.2 Arbeidsgruppas oversikter som hjelpemiddel i prosessen

5.2.1 Oversikt over verneverdier
Nedenfor vises kart og oversikter over naturfaglige verdier i de 21 områdene på statsgrunn.
Merk: Alle tabellene gjelder arealet som det er meldt oppstart på i sin helhet, med unntak av
for Kvænangsbotn utvidelse (Njemenjaikojohka), der kun området innenfor ny arbeidsgrense
(se kapittel 5.1.7) er vurdert. Verdiene er justert etter nykartlegging i 2010 for Oksfjorddalen
og Stordalen.

Tabell 7 viser hvilke av manglene i skogvemet, beskrevet i evalueringsrapporten fra 2002,
som ornrådene kan bidra til å dekke. Verneplanen omfatter rike skogtyper, særlig bjørkeskog
med høgstauder, men også noe gråor-heggeskog og flommarksskog, urskogspreget furuskog i
naturlig dynamikk (10 områder), bekkekløft samt store områder. Total mangelindeks (TMI i
tabellen) gir et litt annet bilde enn registratorenes mangelvurdering fra 2006-2007, se kart
kapittel 5.1.9 og nedenfor).

Tabell 7. Mangler i skogvernet, beskrevet i evalueringsrapporten fra 2002, som de 21 områdene på
statsgrunn kan bidra til å dekke. Indeks for mangelinndekking (MI) er vurdert ut fra nasjonale og
regionale mangler, der nasjonale mangler er vektlagt. Inndeks for rødlistearter (IA) er vurdert ut fra
antall rødlista arter, der trua arter er vektlagt. Ut fra MI og IA er total mangelinndekking (TMI) vurdert
(o = ingen, x = liten, xx = middels, xxx = stor mangelinndekking. Forkortelser: rik= rike skogtyper, ur=
urskog, bek = bekkekløft, stor = storområde, flom = flommarksskog, kalk = kalkskog, furu = furuskog
med urskogspreg, grå = gråor-heggeskog, høg = høgstaudebjørkeskog, bre = furuskog på breelvsediment,
kyst = kystbjørkeskog, låg = lågurtskog. Det er satt spørsmålstegn ved urskogspreget i Rostaåsen, se kap.
5.4.13.

in)
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Tabell 8 viser en oversikt over areal i de 21 områdene i ulike vegetasjonssoner og
vegetasjonsseksjoner. Følgende finnes i mellomboreal sone (MB): Hele arealet i Lindovara,
mye areal i Anderdalen utvidelsen (Jøvik) og i Brennskoglia (Devdislia), middels areal i
Oksfjorddalen, Gearpmesorda og Skjelbekken, samt litt areal i fire andre områder.

Tabell 8 viser areal i de ulike vegetasjonssonene og -seksjonene for de 21 områdene på statsgrunn: MB =
mellomboreal, NB = nordboreal, A = alpin vegetasjonssone, 01 = svakt oseanisk, OC = overgangsseksjon,
Cl = svakt kontinental vegetasjonsseksjon. x = litt, xx = middels, xxx =mye areal, xxxx = hele arealet. Det

arentes rundt kryss som angir areal som er tatt ut før hørin .er satt

Rt)

(Stor ,

ss  LAI at)

c1,-; La

en

XXX XXX XX

XXXX XXXX

Kartene viser fordelingen av arealet i Troms i ulike vegetasjonssoner (nordboreal,
mellomboreal og alpin sone) og vegetasjonsseksjoner (svakt oseanisk, overgangsseksjon,
svakt kontinental seksjon), med de 21 områdene på statsgrunn tegnet inn. Det er forholdsvis
lite areal i Troms i mellomboreal sone (MB) og i svakt kontinental seksjon (C1).

Av rødlistearter inkluderer de 21 områdene til sammen 2 pattedyrearter (begge truet), 8
fuglearter (2 truet), 1 bløtdyrart (truet), 15 plantearter (1 truet), 11 lavarter (4 truet) og 16
sopparter (4 truet). En indeks for rødlistearter finnes i tabell 7.

Tabell 9 gir en oversikt over hvilke rødlista arter som er funnet i de 21 områdene, innenfor
arbeidsgrensene som det er meldt oppstart på. I denne tabellen er bare tatt med de artene som
vi vet finnes innenfor arbeidsgrensene, enten gjennom at de finnes innenfor arbeidsgrensene i
Artskart (se htt ://artskartartsdatabanken.no) eller at registratorene har oppgitt at de er funnet
innenfor minst ett av kjerneområdene som finnes innenfor arbeidsgrensene (se naturfaglige
registreringer under htt ://www.naturvern rosesser.no/hoved.as x?m=54470&amid=2971692
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Alpine soner
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Boreonemoral
sone

Nemoral
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Kart over vegetasjonssoner i Troms, med de 21 områdene på statsgrunn tegnet inn (rød prikk).
Søylediagrammet viser areal (km2) innen de ulike vegetasjonssonene på landsbasis. Det er lite areal i
mellomboreal sone i Troms, og lite areal i de 21  områdene ligger i mellomboreal sone. Fra  Asbjørn Moen
(1998).
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vintermild (03t)
Sterkt oseanisk

-seksjon,  hurnid
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Klart oseanisk
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Ite

0
O

_J km,
9

Kart over vegetasjonsseksjoner i Troms, med de  21 områdene på statsgrunn tegnet inn (rød prikk).
Søylediagrammet viser areal (km2) innen de ulike vegetasjonsseksjonene på landsbasis. Det er lite areal i
kontinental vegetasjonsseksjon i Troms, og lite areal i de 21 områdene ligger i mellomboreal sone. Fra
Asbjørn Moen (1998).
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Mangelinndekking

• Stor

• Middels

Liten

Ingen

700

Vegetasjonsgeografisk kart over Troms (fra Moen 1998). A = alpin sone, Nb = nordboreal sone, Mb =
mellomboreal sone, 02 = middels oseanisk, 01= svakt oseanisk, OC = overgangsseksjon, Cl = svakt
kontinental seksjon. De 21 områdene på statsgrunn tegnet inn med sirkel. Farge viser grad av
mangelinndekking i henhold til naturfaglig rapport fra 2006-2007, navn på områdene er som følger: 1 =
Kvænangsbotn utvidelse (Njemnejaikojohka), 2 = Oksfjorddalen, 3 = Lindovara, 4 = Phikahistamaelva, 5
= Gearpmesorda, 6 = Røykeneselva utvidelse (Bjørnskogen), 7 = Stordalen (tatt ut), 8 = Postdalselva
(Tamokdalen), 9 = Skardet, 10 = Heggdalen, 11 = Anderdalen utvidelse (Jøvik), 12 = Tverrelvdalen, 13 =
Rostaåsen (tatt ut), 14 = Revelva, 15 = Skjelbekken, 16 = Devddesvoupmi (Dødesskogen), 17 =
Brennskoglia (Devdislia), 18= Nedre Divifoss (tatt ut), 19 = Sleppelva-Kvernelva (tatt ut), 20 = Sanddalen
(Sanddalen-Divielva), 21 = Grønlia.
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Tabell 9. Oversikt over forekomst av rødlista pattedyr-, fugle-, bløtdyr-, plante-, lav- og sopparter i de 21
områdene på statsgrunn. Arter som vurderes som truet (kategori EN, CR eller VU) er angitt med rødt.
For mer info om artenes utbredelse, se htt ://artskart.artsdatabanken.no/
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5.2.2 Oversikt over verneformål og kortbeskrivelse av de 17 områdene

Nedenfor vises en oversikt over formålet med vernet, samt en kortbeskrivelse av området, for
de 17 områdene som er med i høringsforslaget.

Områdene som er foreslått som utvidelser av eksisterende verneområder er tatt med i tabellen
for oversiktens skyld.

•

Formål

(Som for Kvænangsbotn
, landskapsvernområde)

Gammel og rik løvskog

Furuskog på kalkfattig grunn i
Li lavlandet

Rik løvskog med en del gråor-
I'hi heggeskog

Bjørkeskog i naturlig
dynamikk og furuskog på
breelvsediment
(Som for Røykeneselva
naturreservat, men revideres)

Frodig og artsrik bjørkeskog

Bjørkeskog og furuskog i
lavlandet

Bjørkeskog og furuskog, dels
på breelvsedimenter

(Som for Ånderdalen
nasjonal ark)

Bjørkesko

Furuskog og bekkekløft

Furuskog og bjørkeskog

1 )(_ Fjellbjørkeskog

13 Furuskog

Stort naturområde som
representerer bjørkeskog og

Sdn furuskog med overgang til fjell

Gr Bjørkeskog

Kortbeskrivelse av naturverdier
- vil tilføre landskapsvernområdet gammel løvskog som er variert og
intakt i de bratte liene, og hele bekkekløften med kalkrikt berg og rik
lavflora

- sørvendt bratt løvskogsli der gråor-heggeskog veksler med bjørkeskog
med høgstauder

- eldre furuskog med stedvis innblanding av løvskog (mest bjørk).

- en rik og til dels gammel gråor-heggeskog omgitt av en kulturpreget
bjørkeskog iblandet andre løvtrær og furu.

- bjørkeskog med stort innslag av andre treslag, og et mindre område
med furuskog

- vil tilføre naturreservatet storvokst furuskog med høy andel osp.

- vestvendt bjørkeskogli med innslag av gråor-heggeskog og kalkrikt
berg.

- hel dal fra lavland til fjell med bjørkeskog og kalkfuruskog med flere
sjeldne planter

- hel dal fra lavland til fjell med frodig bjørkeskog i de sør- og østvendte
liene og furuskog på skrinn grunn i lavlandet.

- vil tilføre bjørke- og furuskog i mellomboreal sone og ned mot sjøen,
og også store bestander av os og selje.

- bjørkeskog, gråor-he eskog og en bekkekløft med artsrik flora

- rik variasjon i naturtyper, et større parti gammel furuskog med innslag
av gammel o rov bjørk og en bekkekløft med gråor-heggeskog.

- frodig bjørkeskog og eldre furuskog i veksling med rikmyr og fuktige
skogpartier med vier og selje

- fjelldal med uberørt preg og frodig og artsrik fjellbjørkeskog, delvis
med kalk åvirkning

- furuskog med innslag av løvskog og store ospeholt og et rikt mangfold
av arter, særlig hulerugende fugl og vedboende sopp og lav

- en intakt dal med et urørt preg og lommer av urskogspreget furuskog i
nedre del. Den inneholder fylkets høyeste skoggrense

- frodig bjørkeskog med en del grov og gammel bjørk og selje.

43

Side 220



5.2.3 Oversikt over brukerinteresser
Nedenfor vises en vurdering av konsekvenser av vern av hvert enkelt av de 21 områdene for
ulike næringer. Konsekvenser for skogbruket er satt ut fra tap av produktiv skog."Annet" er
satt til -3 for samlet vernebelastning for områdene i Dividalen, for vann til smoltanlegg i
Anderdalen utvidelsen (Jøvik) og for total belastning for ung bonde i Rostadalen.

Tabell 10. Vurdering av konsekvenser av skogvern i de 21 områdene på statsgrunn for lokale og regionale
brukere, der x  = liten, xx = middels og xxx =  stor negativ konsekvens. Konsekvens for skogbruket er
vurdert ut fra menge produktiv skog, se kap. 3.8 tabell 6. Konsekvens for turisme i Målselv (i kursiv) er
hentet fra KU for Målselv (Ecofact rapport 9). KI gir en samlet vurdering av konsekvenser av vern for
næring, der lokale brukere er vektla t. Kryss som gjelder arealer tatt ut før høring er satt i arentes.

1I,A., Itrul-,re rt.i()11.11e

s 1(1 Iwitt. I urkine a n jt. T 111) 1-.1

4rn I I '. I el x(xx) x(x) x(xx)

xx x x x

xx(x) (x) x(x) xx(x)

x x x

xx x xx xx

Ro - (IL I- x(x) x(x) (xx) x(x)

(St (xx) (xxx) (xxx)

Pos x

kard xxx x xxx  xxx

Le egg xxx xx(x)  xxx

Tran derdal XX X(X) (XXX) (XXX)  X(XX)

elv  XX X  xx xx

(xxx)

x

x

x

XX(X)

(XXX)

(xxx)

xx(x)

x

5.2.4  Oversikt over forskrifter

Forskriftene er bygget opp etter følgende mal:
Formelle opplysninger

Formål med vernet

Hva vernet innebærer av generelle forbud

§  1 Avgrensing

§  2  Formål

§  3  Vernebestemmelser
§  5 Regulering av ferdsel

Hva vernet likevel generelt tillater §  4 Generelle unntak fra vernebestemmelsene
§  6 Generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene

Hva vernet kan tillate etter søknad §  7 Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser
§  8 Generelle dispensasjonsbestemmelser

Forvaltning av verneområde §  9 Skjøtsel
§  10 Forvaltningsplan
§  11 Forvaltningsmyndighet

Fra når forskriften gjelder § 12  Ikrafttredelse
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I utgangspunktet er alt forbudt som ikke er spesielt nevnt i verneforskriftene.

Generelt er det tillatt med beiting, sanking av bær og matsopp, jakt, fangst og fiske og
skadefelling av rovdyr i samsvar med gjeldende lovverk, vedlikehold av bygninger, veier og
andre anlegg og innretninger som er i bruk på vernetidspunktet, drift, vedlikehold og
nødvendig istandsetting ved akutt utfall på eksisterende energi- og kraftanlegg samt
oppgradering/fornyelse av kraftledninger for heving av spenningsnivå og økning av
linjetversnitt når dette ikke forutsetter vesentlige fysiske endringer i forhold til verneformålet.
Videre er det tillatt med nødvendig uttransport av felt elg med lett terrenggående beltekjøretøy
som ikke setter varige spor i terrenget, og med nødvendig bruk av snøskuter på snødekt mark i
reindrift.

Arbeidsgruppa har tilføyet følgende tiltak i listen over hva som er tillatt i alle verneområdene:
skånsomt uttak av småvirke til enkelt friluftsliv og bål på stedet, skjæring av sennegress til
fottøy, uttak av ris til gammer og uttak av materiale til husflid og bruksgjenstander (ordet
samisk er utelatt, da arbeidsgruppa mener at etnisk tilhørighet ikke bør være kriterium for hva
som tillates).

Videre er det generelt tillatt for forvaltningsmyndigheten å gjøre tilretteleggingstiltak i
verneområdene etter godkjent forvaltningsplan.

Tabell 11. Oversikt over til asnin er til enkeltområder i forskriftene

mat Gea

31

Tv

ved t cs. an
al d h

Mi o om de h x x
Rydd n erende eet i

an ahni

I til
erial

X X X X X X

Følgende tiltak kan tillates etter søknad: Avgrenset bruk av naturreservatet for teltleirer,
arrangementer mv, oppgradering/fornyelse av kraftledninger og nødvendig motorferdsel til
dette, istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner, tiltak i forbindelse med
forvaltning av vilt og fisk.

Til listen over hva som kan tillates etter søknad har arbeidsgruppa tilføyet følgende: rydding,
merking og vedlikehold av stier, nødvendig bruk av lett terrengkjøretøy på barmark ved
reindrift, start og landing med helikopter i forbindelse med reindrift, nødvendig uttak av
brensel i reindriftsnæring og vedlikehold av lovlig oppsatte gjerder og annet reindriftsutstyr,
oppføring av gjerder og samleanlegg av midlertidig karakter i forbindelse med reindrift, bnik
av reservatet til miljøtilpasset reiselivsvirksomhet etter plan godkjent av
forvaltningsmyndigheten, oppføring av gjerder og samleanlegg for beite, gjenoppføring av
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anlegg eller innretninger som har gått tapt ved brann eller naturskade, og nødvendig
motorferdsel i forbindelse med ovenstående aktiviteter.

Tabell 11 gir en oversikt over tilpasninger til enkeltområdene i forskriftene.

For reindriften kan det etter søknad gis flerårige tillatelser etter distriktsplan i henhold til
reindriftsloven.

5.3 Generell konklusjon
Arbeidsgruppa vil understreke at alle områder som utredes for vern er områder som har vært
brukt av lokalbefolkningen. Et flertall av områdene er viktige skogområder. Det er også andre
næringsverdier knyttet til mange av områdene. En stor del av statens skoger ligger inntil
bygder og gårder, derfor er et vern i disse områdene kontliktfylt.

Beregningene fra Fylkesmannens landbruksavdeling viser at 4,3 % av den produktive skogen
i Troms er verna per dags dato innenfor eksisterende verneområder inkludert
landskapsvernområder. Dersom alle de foreslåtte arealene på Statskog SFs og OVFs eiendom
i Troms blir verna slik de er avgrenset i oppstartsmeldingen ville vernet omfatte 5,7 % av all
produktiv skog i Troms.

Arbeidsgruppa vil peke på at en del av områdene som denne verneplanprosessen omfatter
representerer typiske deler av skognaturen. Om slike områder sier evalueringen 2002 (s. 117):

"For områder som i større grad skal velges ut for å representere typiske deler av
skognaturen, kan det imidlertid være mindre viktig at et konkret område plukkes ut.
Her kan en i større grad ta hensyn til andre samfunnsinteresser i valg av de konkrete
områdene, gitt at det kan velges blant ulike områder som alle har visse kvaliteter som
verneområder."

Stortingsmelding nr 25 slår fast at de områdene som har størst naturfaglig verdi skal vurderes
for vern. I Troms ligger mange av områdene på statsgrunn i høyereliggende områder (se kart
s. 16), mens privat grunn ofte ligger i kystnære, lavereliggende strøk. Evalueringen av 2010
slår fast at de største manglene i skogvernet finnes i nettopp lavereliggende og kystnære strøk.

Ut fra ovenstående konkluderer arbeidsgruppa at det er godt rom for beskjæringer av de
foreslåtte verneområdene på statsgrunn. Områdene som tas ut er blant de 2500 km2 skog i
Troms som er økonomisk drivverdig.

Arbeidsgruppa fremmer forslag om å verne alle områdene som bidrar i stor grad til å dekke
inn mangler med eksisterende skogvern. Dette gjelder følgende områder:

Oksf jorddalen
Gearpmesorda
Postdalslia (Tamokdalen)
Brennskoglia (Devdislia)
Revelva

For en del av områdene foreslås det endringer og justeringer, jf kapittel 5.4.1.
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Tre områder er tatt ut av verneplanen i sin helhet av hensyn til befolkningen i Dividalen og
Rostadalen: Nedre Divifoss, Sleppelva-Kvernelva og Rostaåsen. Ett område er tatt ut av
hensyn til andre samfunnsinteresser (kraftutbygging): Stordalen.

Tre områder foreslås inkludert i andre verneområder: Njemenjaoikojohka i Kvænangsbotn
landskapsvernområde, Jøvik i Ånderdalen nasjonalpark, Bjørnskogen i Røykeneselva
naturreservat.

5.4 Arbeidsgruppas vurdering av områdene

5.4.1 Kvænangen — Kvænangsbotn utvidelse (Njemenjaikojohka)
Det nordvestre området er tilplantet med furu i 2000, og en skogsvei går inn i området fram til
et vannverk.

Lokale brukere ønsker vedteiger i området. En lokal bruker har også ytret ønske om å utvide
sitt landbruksareal inn i området.

Av hensyn til skogbruk, vedhogst og gårdsdrift er grensen trukket rett sørover fra
kjerneområde 4, og den vestligste delen av området er tatt ut. Kraftlinje, skogsvei og vannverk
i nordvest holdes dermed utenfor verneområdet.

Justeringen medfører noe redusert areal av kjerneområde 2 og 8 (gammel løvskog og kalkrike
områder i fjellet), samt redusert totalareal.

Kart over Kvænangsbotn utvidelse (Njernenjaikojohka) med deler av opprinnelige arbeidsgrenser (rødt),
ny arbeidsgrense (stiplet rød, se kap. 5.1.7) og kjerneområder (gult): 1 og 6: bekkekløft, 2, 4 og 5: gammel
løvskog (4 ospeholt), 3: gråor-heggeskog,  7  og 8: kalkrike områder i fjellet.  Ny  grense etter justering er
skissert opp (oransje stiplet linje). Se kapittel 6 for kart høringsforslag.
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Arbeidsgruppa vurderer at skogverdiene er middels og tilsvarende finnes i de andre områdene
i Nord-Troms. Sammen med Kvænangsbotn landskapsvernområde, som er til sentral
behandling (per sept. 2010) utgjør dette området en bekkekløft med store landskapsverdier.
Etter en helhetsvurdering konkluderer arbeidsgruppa at verneformen bør være landskapsvern.

Området høres med forskrifter fra Kvænangsbotn landskapsvernområde. (Et mindretall i
arbeidsgruppen er mot vern av dette området dersom Kvænangsbotn landskapsvernområde
blir vernet).

5.4.2 Nordreisa  — Oksfjorddalen
En lokal gårdbruker bruker området til beiting. Lommemoen, som er tidligere slåttemark, er
plantet til med gran for ca 10 år siden. Gårdbrukeren ønsker å bruke området til beite, og å få
kjøre over elva for tilsyn med dyrene.

Av hensyn til gårdbrukeren er flaten på Lommemoen tatt ut. Dette fører kun til liten reduksjon
av områdets areal, og granplantefeltet på den gamle slåttemarken faller ut.

Ny naturfaglig registrering fra 2010 (og arbeidsgruppas befaring) viste at vestre del av
Lommemoen består av ordinær fattig furuskog i tillegg til granplantefeltet. Det området som
er tatt ut vurderes derfor å ha derfor liten verneverdi. Det området som er tatt med i
høringsutkastet fikk nasjonal verdi, særlig sett i sammenheng med elvetilknyttet skog sør for
Storelva, og stor mangelinndekking, i registreringen fra 2010.

Kart over Oksfjorddalen med arbeidsgrenser og kjerneområder: 1: bjørkeskog med høgstauder. 2:
ganunel løvskog. Ny grense etter justering er skissert opp (oransje stiplet linje). Se kapittel 6 for kart
høringsforslag.
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5.4.3 Nordreisa — Lindovara
Sappen leirskole har basisområde sør i området, særlig rundt Badevatnet. Videre er hele
området, særlig området i sør, et svært viktig nærområde for friluftsliv i Nordreisa. Det går en
skiløype fra sør og over 148-m-toppen til Josvatnet, og langs østsiden av området fra sør til
nord. Dette er etablerte skiløyper som kjøres opp om vinteren.

Kart over Lindovara med arbeidsgrenser og kjerneområder: 1: gammel furuskog. Ny grense etter
justering er skissert opp (oransje stiplet linje). Se kapittel 6 for kart høringsforslag.
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Etablerte skogsveier i sør gjør skogen verdifull for skogbruket, i tillegg til at de tjener som
adkomst til friluftsområdene.

Av hensyn til skogbruk og leirskolen er arealet i sør tatt ut. Kraftlinjen er holdt utenfor i vest,
og grensen følger 100-m-koten av hensyn til kommunens ønske om vedhogst i området
nærmest veien, og fordi skogen er forholdsvis ung her.

Mulighet for fortsatt å holde skiløypene åpne og kjøre dem opp med snøskuter tas inn i
forskriften. Reindriften har bedt om mulighet for sperregjerde langs Reisaelva. Det åpnes for
dispensasjon til dette.

5.4.4 Nordreisa  — Phikahistamaelva
Lokalt er det ikke stor motforestilling til å veme området, siden beiting er tillatt. Mulighet til å
vedlikeholde sperregjerde for sau innenfor området legges inn i forskriften.

Området grenser til Jåvreoaivit naturreservat, som er verna på grunn av sin spesielle fjellflora
med plantegeografisk verdi. Forskriften til dette området er fra 1981. Arbeidsgruppa vurderer
at det ikke er hensiktsmessig å slå sammen de to områdene til ett reservat, da formålet med
vernet og problemstillingene for forvaltningen av de to områdene er forskjellige.

Kart over Phikahistamaelva med arbeidsgrenser og kjerneomrader: 1: gråor-heggeskog. Se kapittel 6 for
kart høringsforslag.
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5.4.5 Nordreisa  — Gearpmesorda
Gårdbrukere bruker området til beiting. I nord er det gjort tilrettelegging for skogsdrift med
planting av gran og furu samt skogsvei. Skogsveien brukes også til skuterløype vinterstid.

Av hensyn til skogbruk og skuterløype er området lengst nord tatt ut. Skjøtselstiltak med
fjerning av plantet gran er tatt inn i forskriften.

Kart over Gearpmesorda med arbeidsgrenser og kjerneområder: 1: graor-heggeskog, 2: gammel
furuskog. Ny grense etter justering er skissert opp (oransje stiplet linje). Se kapittel 6 for kart
høringsforslag.
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5.4.6 Storfjord  — Røykeneselva utvidelse (Bjørnskogen)
Området ligger nær Skibotn sentrum. Kommunen er, i samarbeid med interessenter i
nabolandene, i gang med å utvikle planer om jernbane til Finland, med mulig tunellinnslag
ovenfor Litlevollen. Det er skogsvei og lettdrevet skog i vest, og det finnes et sagbruk i
Skibotn-området.

Av hensyn til skogbruket, og av hensyn til utviklingen av Skibotn sentrum generelt, og
jernbaneplanene spesielt, er området i vest tatt ut.

Verdien av området er at det vil tjene som utvidelse av Røykeneselva naturreservat, det har
ingen mangelinndekking i seg selv. Arbeidsgruppa anbefaler at områdene slås sammen til ett
naturreservat, med vedlagte nye forskrifter for hele området inkludert eksisterende
naturreservat i Røykeneselva.

I Girn e
Kart over Bjørnskogen med arbeidsgrenser og kjerneområder: 1: gråor-heggeskog, 2: gammel furuskog.
Ny grense etter justering er skissert opp (oransje stiplet linje). Se kapittel 6 for kart høringsforslag.
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Kart over Røykeneselva naturreservat med foreslått utvidelse (Bjørnskogen).

5.4.7 Storfjord  — Stordalen (tatt ut)
Skogen sør  for elva er tilgjengelig og verdifull for skogbruket på grunn av tilrettelegging med
skogsvei og planting.

Grunneier planlegger å bygge vannkraftverk i Stordalen, med aktuell plassering av selve
kraftstasjonen nær brua. Kommunen støtter disse planene. Elva har allerede redusert
vannføring på grunn av kraftutbygging (Skibotn-utbyggingen).

Kartleggingen av naturfaglige verdier ble supplert med ny kartlegging i Stordalen sommeren
2010. Kartleggingen konkluderer med at det ikke er store verneverdier i skogen på sørsiden av
dalen, særlig gjelder dette fra vest og fram til brua over elva. Denne delen av skogen er
tydelig påvirket av tidligere hogster og plantefelt. Også videre på sørsiden er verneverdiene
usikre, og det anbefales ytterligere kartlegging dersom sørsiden av elva skal vernes. Området
ligger i sin helhet innenfor nordboreal sone, som det er mye av i fylket.

Det er ikke dokumentert flommarksskog langs den strie elva. Konsekvensutredning for
elvekraftverket angir at skogen i influensområdet har en viss verdi. Mangelanalysen påpeker
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at området har litt intakt høgstaudeskog, men dette finnes også i mange andre områder innen
verneplanen. Den store fosse-enga langs nedre Markuselva har fått A-verdi, men verdien er
ikke knyttet til skog.

Arbeidsgruppa er samstemt om at skogverdiene i Stordalen ikke er store nok til å stå i veien
for et kraftverk. Av hensyn til skogbruk og kraftverk, og fordi det bare er dokumentert liten
mangelinndekking når det gjelder skogverdier i dette området, er området i sin helhet tatt ut
av verneplanen.

Kart over Stordalen med arbeidsgrenser og kjerneområder: 1: gråor-heggeskog,  2:  gammel furuskog.
Området er i sin helhet tatt ut av verneplanen før høring.

5.4.8 Balsfjord  — Postdalslia (Tamokdalen)
Det går en ferdselstrasé opp til Postdalen nord for Postdalselva. Av hensyn til forsvaret,
reindriften (og turisme og friluftsliv) er det lagt inn en buffer på 50 m fra Postdalselva, det er
også lagt inn en 20 m buffer mot fylkesveien. Ut over dette er grensene uendret.
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Kart over Postdalsha med arbeidsgrenser og kjerneområder: 1: sørvendt berg og rasmark. Ny grense
etter justering er skissert opp (oransje stiplet linje). Se kapittel 6 for kart høringsforslag.

5.4.9 Balsfjord  — Skardet
På nedsiden av fylkesveien er det to mindre kjerneområder, hvor det ene er knyttet til skog
(rik sumpskog av regional verdi, men uten registrerte truete arter). Dette skogområdet ligger
langs elva og er mye brukt til fisketurisme og av lokalbefolkningen. For å gi mulighet for
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tilrettelegging for slik turisme er området nedenfor fylkesveien tatt ut, og det er lagt en buffer
mot fylkesveien.

Forsvaret bruker Skardet som nærøvingsområde. Dersom Skardet blir vernet, må forsvaret
finne et alternativt nærøvingsområde (eller, hvis mulig, forhandle om å få inn i
verneforskriftene en bruk som kan kombineres med vern). En eventuell flytting av
nærøvingsområde kan medføre at flere folk blir berørt.

Det er videre planlagt en stor turistsatsning i Tamokdalen. Interessenter ønsker å bruke deler
av det foreslåtte verneområdet til skivugge med skitrekk. Imidlertid viser arealplanen til
Balsfjord (se kart) at den planlagte turistnæringen allerede legger beslag på store områder
utenfor Skardet.

Kartet viser en del av Balsfjords arealplan. Det er planlagt store skianlegg (gult) nær Skardet (svart
skravur).

Lokalt er det motstand mot vernet fordi det begrenser muligheten til tilrettelegging for
turisme, men et lag (Fjellfroskvatn Fiske- og Utmarkslag) støtter forslag om vern fordi
området brukes mye til jakt, fiske, friluftsliv og rekreasjon.

Arbeidsgruppa mener at naturverdiene i dette området er store, derfor sendes hele området
ovenfor fylkesveien ut på høring.
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Kart over Skardet med arbeidsgrenser og kjerneområder: 1: rik sumpskog,  2,  6 og 10: rikmyr, 3 og 5
sørvendt berg og rasmark, 4: gråor-heggeskog,  7:  kalkfuruskog, 8 og 9: gammel furuskog.  Ny  grense etter
justering er skissert opp (oransje stiplet linje). Se kapittel 6 for kart høringsforslag.

5.4.10 Lenvik  — Heggdalen
Revet, som ligger i den nordøstre delen av området i trekanten mellom Lysvatnet og elva
sørover fra Helvetesfossen, er regulert til friluftsområde, og det er laget en plan om å satse
videre på friluftsleiren (avtale mellom Statskog, frivillige og kommunen). Dette området tas
ut av verneplanen av hensyn til videre tilrettelegging for friluftsliv/friluftsleiren.

Det er to lokale vedprodusenter i området, disse har fått ta ut ved på Statskog SF sin eiendom.
Det mest verdifulle området for vedprodusentene ligger i nord, da dette området har frodig
bjørkeskog som ligger tilgjengelig fra vei. Av hensyn til lokale vedprodusenter er området
vest for Revet, inkludert et mindre kjerneområde (bjørkeskog med høgstauder), tatt ut. Det er
mye frodig bjørkeskog igjen i området, særlig i kjerneområdene 2 og 4.

Hytter innen området disponerer 1 daa tomt rundt hytta (eller totalt). Verneforskriften åpner
for vedhogst for disse (etter dispensasjon). Hvis de skal hogge ved må de ha tillatelse fra
Statskog.
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Kart over Heggdalen med arbeidsgrenser og kjerneområder: 1, 2 og 4: bjørkeskog med høgstauder, 3:
gråor-heggeskog, 5: dam, 6: kroksjøer, flomdammer og meandrerende elveparti. Ny grense etter justering
er skissert opp (oransje stiplet linje). Se kapittel 6 for kart høringsforslag.

5.4.11 Tranøy  — Ånderdalen utvidelse (Jøvik)
En  viktig bedrift i Tranøy er et smoltanlegg ved sjøen som er avhengig av vanntilførsel fra
vannene ovenfor. Denne bedriften har planer om å lage et minikraftanlegg i vassdraget i
kombinasjon med vannledningen. For å ta hensyn til denne bedriften tas området i sørvest ut.

I nordøstre hjørne er det et gammelt grustak, sør for Ånderelva ved inngangen til Ånderdalen
nasjonalpark, som egner seg for tilrettelegging for turister og som enkel leirplass. Dette
arealet er tatt ut av området.

Videre er området nedenfor fylkesveien tatt ut, og det legges inn en buffer til
veien/kraftlinjen, og en del av den verdifulle furuskogen i nordøst er tatt ut av hensyn til
skogbruket.

Området fungerer som en utvidelse av Ånderdalen Nasjonalpark, og tilfører verdier til
nasjonalparken ved at det inkluderer skog i mellomboreal sone og ned til kysten. Området
høres som nasjonalpark med forskriftene (fra 2004) til Ånderdalen nasjonalpark.
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Kart over Anderdalen najsonalpark med foreslått utvidelse (Jøvik).

Kart over Jøvika med arbeidsgrenser og kjerneområder: 1 og 4: gammel løvskog, 2 og 3: bjørkeskog med
høgstauder. Ny grense etter justering er skissert opp (oransje stiplet linje). Se kapittel 6 for kart
høringsforslag.
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5.4.12 Målselv  — Tverrelvdalen
Lokale jordbrukere ønsker å ta ut ved i området. For å imøtekomme dette ønsket er det tatt ut
et område i sørvest. Dette området inkluderer blant annet gråor-heggeskog og bjørkeskog på
tidligere slåttemark. Av arronderingsmessige hensyn er også noe fjell tatt ut.

Det lokale ungdomslaget UL Freidig og lokal turistnæring ønsker plass til utvikling av
framtidig turisme med snøskuterløype og tilknytning til Arctic trail. Fylkesmannen slår fast at
dette ikke er aktuelt med nåværende lovverk.

I forskriften er det åpnet for oppkjøring av skiløyper og uttak av ved til hytte i Reiersdalen.

1,nann#=,

Kart over Tverrelvdalen med arbeidsgrenser og kjerneområder: 1 og 3: bjørkeskog med høgstauder, 2:
gråor-heggeskog, 4: kalkrike områder i fjellet. Ny grense etter justering er skissert opp (oransje stiplet
linje). Se kapittel 6 for kart høringsforslag.

5.4.13 Målselv  — Rostaåsen (tatt ut)
Rostaåsen ligger midt i en bygd med flere gårder som har små private areal og tradisjonelt har
brukt åsen til beite og vedhogst.

En ung bonde har nylig startet med kjøttfehold og bruker Rostaåsen med bakenforliggende
område til beite. Kyrne kan ikke gjerdes helt inn på grunn av reindriften, som ønsker fri
adgang ned fra fjellet. Kyrne blir uroet av bjørn og går langt opp i lia, der flokken deler seg og
noen av kyrne går inn i Tverrelvdalen.
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På grunn av rovdyr (bjørn) er det nødvendig med daglig gjeting av kyrne, derfor kjører
bonden daglig inn i området. Vern vil skape så store problemer for driften at bonden vurderer
å legge ned.

Flere lokale gårdbrukere ønsker å kunne hogge ved i området til eget bruk og for salg.

Arbeidsgruppa stiller spørsmålstegn ved urskogspreget i Rostaåsen, og vurderer at dette
området har fått for høy verdisetting. Kjerneområde 1 består for en stor del av blandingsskog
med noen svært (opp til 600 år) gamle furutrær som er satt igjen etter tidligere hogster, og en
del topper og rotstokker som ble lagt igjen etter hogstene fordi de ikke kunne anvendes pga
hulråte. Kjerneområde 2 er en mosaikk av myr og sumpskog, inldudert en tidligere dyrka
mark (småbruk fram til krigen), der gråor-heggeskog bare utgjør en liten del av det arealet
som er avgrenset, jf. vegetasjonskartet til Skog og landskap3.

Mangelinndekkingen for skogvernet er bare middels i området, og det er ikke funnet
rødlistearter her. Det finnes mye gammel furu med lægre i øvre Dividalen nasjonalpark, så
furuene på Rostaåsen er ikke unike Området både i øst og vest er preget av tidligere hogster,
blant annet en nylig større flishogst samt vedhogster. Det har vært tatt ut tømmer til bygging
av vikingmuseet "Lofotr" på åsen, og tidligere ble furustubber tatt ut av marka til
tjærebenning

Rostaåsen har midt mellom oseanisk og kontinentalt klima, og mesteparten av skogen ligger i
nordboreal sone, som det ikke er mangel på i Troms.

Arbeidsgruppa vurderer at de gamle trærne og lægrene vil ivaretas gjennom miljøhensyn i
skogbruket. På grunn av de store konfliktene og bare middels mangelinndekking for
skogvernet er området i sin helhet tatt ut av verneplanen.

Kart over Kostaåsen med arbeidsgrenser og kjerneomrader. 1: gammel turuskog 2: gråor-heggeskog.
Området er i sin helhet tatt ut av verneplanen før høring.

3 Skog og landskap 3/2010, se htt ://www.naturvern rosesser.no/hoved.as x?m=54470&amid=2971692
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5.4.14  Målselv — Revelva
Forsvaret har øvingsområde i et område ovenfor veien, se kart. Lokale gårdbrukere ønsker å
kunne bruke skogen til tømmeruttak og vedhogst.

Revelva er kartlagt som nasjonalt verneverdig område, og de viktigste verdiene finnes i
kjerneområde 1 og 3.

Av arronderingsmessige hensyn, og av hensyn til lokale gårdbrukere og forsvaret, er den
nederste delen av området tatt ut.

Kartet viser Revelva med arbeidsgrenser og kjerneområder: 1: bekkekløft, 2: gråor-heggeskog, 3:
gammel furuskog. Ny grense etter justering er skissert opp (oransje stiplet linje). Forsvarets
øvingsområde, som ligger innenfor arbeidsgrensene i nedre del av Revelva, er tegnet inn med svart strek.
Se kapittel 6 for kart høringsforslag.
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5.4.15 Målselv — Skjelbekken
Arbeidsgrenser inkluderer en god del privat grunn og må derfor justeres (se kart). Grensen er
imidlertid usikker, og en juridisk vurdering av grensen må gjøres.

Kart over Skjelbekken med arbeidsgrenser og kjerneområder: 1 og 2: bjørkeskog med høgstauder. Ny
grense etter justering er skissert opp (oransje stiplet linje). Se kapittel 6 for kart høringsforslag.
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5.4.16 Målselv  — Devddesvoupmi (Dødesskogen)
Området høres uendret.

Områder  som vurderes for vem av skog på
Statskog SF's grunn 1 Dividalen, Målsellv kommune

or wrdering

1=1  Oapri (yErisdors€ag

nel

LVO

4

oktober 2010

16
Worneter

Kartet viser eksisterende og foreslåtte verneområder i Dividalen.

5.4.17 Målselv  — Brennskoglia (Devdislia)
Området ligger midt i Dividalen, som er særlig berørt av vernet: 5 områder som utredes for
skogvern, dessuten eksisterende vern med øvre Dividalen Nasjonalpark og Dividalen
landskapvemområde.

Området er nasjonalt verneverdig, samtidig er området svært viktig for skogbruket. Dette er
det mest brukte skogbruksområdet av alle de 21 områdene på statsgrunn. Veien er en
anleggsvei til kraftverket og er atkomst til friluftsområder. Området har stor andel av
produktiv furuskog. Det er laget skogsveier både på nedsiden og oversiden av veien som er
tegnet inn på kartet, disse veiene gjør skogen lett å ta ut. Det drives skogbruk i området, og
det er tatt ut betydelige virkesmengder. Skuterløype går etter veien tvers gjennom området.
Det er en steinfylling ved tunellinnslaget til kraftverket.
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Av hensyn til skogbruket er kraftanleggsveien opp Devddesvoupmi tatt ut, slik at området er
delt i to, og grensene er snevret inn slik at mesteparten av kjerneområdene har kommet med
men skogsveier og ungskog er holdt utenfor. Med denne avgrensningen er alle rødlistearter
som er registrert innenfor arbeidsgrensene beholdt innenfor høringsutkastet.

Dette er det eneste området innen verneplanen som har areal som ligger både i mellomboreal
sone og i svakt kontinental seksjon. Det som er tatt ut ligger i nordboreal sone, da grensen går
omtrent langs kraftanleggsveien. Mye er vernet i nordboreal sone fra før, ikke minst i øvre
Dividalen nasjonalpark og Dividalen landskapsvernområde (som også ligger i svakt
kontinental seksjon) (se kart kapittel 5.2.1).

Kart over Brennskoglia med arbeidsgrenser og kjerneområder: 2-5: gammel furuskog, 1: gråor-
heggeskog, (6: bjørkeskog med høgstauder). Nye grenser etter justering er skissert opp (oransje stiplet
linje). Se kapittel 6 for kart høringsforslag.
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5.4.18 Målselv  — Nedre Divifossen (tatt ut)
Som Brennskoglia ligger Nedre Divifossen midt i Dividalen, som er særlig berørt av vernet.

Det er mye yngre og hogstpåvirket skog innenfor dette området, og området er gitt lokal-
regional verdi i den naturfaglige registreringen, men har fått regional verdi på grunn av
nærheten til andre områder som utredes for vern.

Innenfor arbeidsgrensene er det registrert fire rødlistearter hvorav to er truet  (Chaenotheca
laevigata  og  Antrodia primaeva),  men begge disse finnes andre steder i verneplanen, også
etter grensejusteringer (Brennskoglia og Gearpmesorda). De to kjerneområdene, gråor-
heggeskogen (verdi C) og gammel lauvskog/bjørkesuksesjon (verdi B) er relativt små og
tilfører trolig lite nytt i det totale bildet. (Som UL Håpet påpeker, se møtereferat s. 27, kunne
arbeidsgruppa og de lokalkjente ikke finne de store bjørkene som var beskrevet for
kjerneområde 1). Hele området ligger i nordboreal sone.

Av hensyn til skogbruket, og på bakgrunn av den relativt lave verdivurderingen av områdets
verneverdier og det høye konfliktnivået i Dividalen, er området i sin helhet tatt ut av
verneplanen før høring.

Kart over Nedre Divifossen med arbeidsgrenser og kjerneområder: 1: gammel bjørkeskog, 2: gråor-
heggeskog. Området er i sin helhet tatt ut av verneplanen før høring.
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5.4.19 Målselv  — Sleppelva-Kvernelva (tatt ut)
Verneområdene omringer gårdene på Frihetsli, som ligger lengst inn i Dividalen. Her har en
yngre gårdbruker overtatt gårdsdriften, som er avhengig av biintekter fra skogen. Som mange
steder i Troms, er de private utmarksarealene på gårdene små. Skogen ble på begynnelsen av
1900-tallet kjøpt opp av staten for å sikre at den fikk "forstlig forvaltning"

Innenfor arbeidgrensene er kun  en  rødlisteart registrert i Sleppelva, og det er brudespore (NT).
Hele området ligger i nordboreal sone. Området har som helhet liten mangelinndekking.

Av hensyn til skogbruket i Dividalen generelt og gårdene på Frihetsli spesielt er området i sin
helhet tatt ut. De verdiene som finnes i Sleppelva finnes også andre steder i verneplanen, for
eksempel Sanddalen, Brennskoglia og til dels også Gearpmesorda.

Kart over Sleppelva med arbeidsgrenser og kjerneområder: (1-)4: gammel furuskog. Området er i sin
helhet tatt ut av verneplanen før høring.
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5.4.20 Målselv  — Sanddalen (Sanddalen-Divielva)
Området ligger vis a vis Sleppelva på motsatt side av Frihetsli.

Det går kraftlinje inn i området nederst mot elva, der det også har vært en del hogster i nyere
tid. Kjerneområde 6 er kartlagt som gråor-heggeskog (verdi B), men den består for en stor del
av tidligere slåttemark som er gjengrodd med bjørk (se kart over utslåtter i KU for Målselv).

Av hensyn til skogbruket i Dividalen generelt og gården Frihetsli spesielt, er nedre del av
området tatt ut av høringsutkastet.

To av de 14 rødlisteartene faller med dette utenfor høringsutkastet  (Lentinellus vulpinus  og
Odonticium romellii),  men ingen av dem er truet og begge finnes også i andre områder
innenfor verneplanen (henholdsvis Gearpmesorda og Brennskoglia, også etter justering av
grensene til disse områdene). Deler av furumoen ned mot Divielva faller utenfor
verneområdet, men furumoer finnes også i bl.a. Gearpmesorda, Skardet og Lindovara.

Kart over Sanddalen med arbeidsgrenser og kjerneområder. 1-2 og 4: gammel furuskog, 3 og 6: gråor-
heggeskog, 5: bjørkeskog med høgstauder. Nye grenser etter justering er skissert opp (oransje stiplet
linje). Se kapittel 6 for kart høringsforslag.

5.4.21 Bardu  — Grønlia
Arbeidsgrenser inkluderer en god del privat grunn og et mindre areal er utleid til Polar Zoo.
Grensene må derfor justeres.

Siden 1965 har reinbeitedistrikt Gielas (og før dette, svensksamene) ryddet flyttveg for rein
gjennom området ved tynningshogst (3-4 m avstand mellom trær i et 100-200 m bredt belte
gjennom området, se kart). Kalvemerkingsgjerde ligger like vest for området, og det settes
opp midlertidig gjerde inn i området for innfanging av kalvene.Det er derfor et viktig område
for reindriften. Mulighet for oppsetting av midlertidige gjerder og fortsatt tynningshogst med
uttak av ved i flyttveien er lagt inn i forskriftene, slik at bruken kan fortsette.
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Kart over Grønlia med arbeidsgrenser og kjerneområder. 1: bjørkeskog med høgstauder. Nye grenser
etter justering er skissert opp (oransje stiplet linje). Se kapittel 6 for kart høringsforslag.

Kart over Grønlia med inntegnet kalvemerkingsgjerdet til Gielas (svart, planlagt endring med stiplet
linje). Gjerdet er midlertidig og står fra St. Hans +- to uker. Flyttvei for rein er skissert inn (området
mellom de to brune stiplete linjene). I flyttveien drives det tynningshogst i et 100-200 m bredt belte.
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DEL II: HØRINGSFORSLAG

Landskap i Kvænangsbotn, ined bekkekløft i bakgrunnen. Foto: Knut M. Nergård
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Oversikt over høringsforslag
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Kart viser de områdene som høringen omfatter (rød flate). Ved områdene som utgjør utvidelsesforslag av
eksisterende eller foreslåtte verneområder er grensen rundt disse markert med kontur, der konturfargen
viser verneform: Grønn angir landskapsvernområde, rød angir naturreservat, svart angir nasjonalpark.
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Oversikt over områdene som er med i høringsforslaget, navneforslag, areal, areal produktiv skog (PS)
(dekar) og foreslått verneform.
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6. Verneplan for skog på Statskog SFs grunn: kart, beskrivelser og
forskrifter

1.ferfrigsforslari

angsbotn
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Kart: Sett inn originalen for riktig målestokk.
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6.1 Kvænangen

6.1.1 Kvænangsbotn utvidelse
(Njemenjåikojohka)

Størrelse: 4080 daa
Areal produktiv skog: 1301 daa
Høyde over havet: 150 — 496m
Beliggenhet: Fungerer som en utvidelse av det
foreslåtte landskapsvernområdet i  Kvænangsbotn,
Topografi og avgrensning: Bratt nordvendt
elveskråning langs Njemenjaikojohka
Geologi: Elva skjærer gjennom et lag med baserike
bergarter
Skogtyper: Hovedsakelig bjørkeskog
Kjerneområder: Gammel løvskog, bekkekløft,
gråor-heggeskog, kalkrike områder i fjellet
Arter på Norsk Rødliste 2006: 8 arter innen
gruppenefugl (kongeørn NT, fjellvåk NT),  planter
(sibirnattfiol CR, småsøte NT, hengepiggfrø NT og
lodnemyrklegg NT),  lav  (gubbeskjegg NT) og  sopp
(korallpiggsopp NT)
Mangelinndekking: Middels
Verneverdi: Regionalt verneverdig
Skogbruksopplysninger:
Andre interesser: Vedhogst av lokale brukere.
Miljøtilpasset reiseliv.
Tekniske inngrep: Elva er regulert.
Planstatus: LNF
Merknader: Grensen er justert for å gi buffer til
kraftlinje i nordvest, og for å ta hensyn til
skogbruket er område i nordvest, som er tilrettelagt
med skogsvei og tilplantet med furu i 2000, tatt ut.

Utvidelsen av Kvænangsbotn vil tilføre
landskapsvernområdet gammel løvskog som er
variert og intakt i de bratte liene, og hele
bekkekløften med kalkrikt berg og rik lavflora vil
bli inkludert.

Forskriften som er til sentral behandling er
gjengitt uendret nedenfor.

Beskrivelse av verneverdier innenfor utvidelsesforslaget:

Formålet med Kvænangsbotn
landskapsvernområde (/Badaålei
suodjemeahcci/Niemenaikun suojeluala) er å ta
vare på natur- og kulturlandskap i et dalføre med
variert og særpreget skog-, fjell- og
vassdragsnatur, som er lite berørt av tekniske
inngrep og som skaper identitet for kvensk og
samisk kultur.

Videre er formålet å:
• ta vare på geologiske forekomster og

landskapsformer
• ta vare på særpreget og vakker vassdragsnatur
• ta vare på særpreget flora og fauna
• ta vare på landskapselement og kulturminner

som vitner om samisk reindrift og sjøsamisk og
kvensk bruk av området

Allmennheten skal ha anledning til natur- og
landskapsopplevelse gjennom utøvelse av
naturvennlig og enkelt friluftsliv med liten grad av
teknisk tilrettelegging.

Formålet omfatter også bevaring av det samiske
naturgrunnlaget.

Bekkekløft. Foto: Trond Johnsen

Naturtyper:
Den nordvendte lisida har gammel, grov løvskog med mest bjørk, men og en del selje og rogn
samt en del svartvier og gråor i fuktigere partier. Stående og liggende død ved fins rikelig. De
ulike bjørkeskogstypene er engskoger med gras og bregner i feltsjiktet. Blokkmark og
bergvegger gir mange voksesteder for mose, lav og sopp. Rik berggrunn gjenspeiles i liten
grad i skogbunnen De nordvendte skråningene har lite sol og langsom uttørring.
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Det gir gode vekstforhold for lav, inkludert "Lobarion"-samfunnet som har navn etter laven
lungenever som her er på sitt nordligste. Langs elva er det noen flommarkssletter dominert av
gråor med betydelig andel av gadd og læger. På platåer omkring elva finnes ospeholt, der
andre trearter er hogd.

Skogstruktur og påvirkning:
Det er foretatt en del vedhogst i vestlige del, mens lisiden ellers er lite tilgjengelig for hogst.
Relativt lite skog ser ut til å være tatt av snøras. Derfor finnes det svært grov bjørk selv i de
nordvendte skråningene. Gamle utslåtter fins ved elva.

Mangelinndekking:
Dekker mangel i bekkekløft og gammel lauvskog (bjørk og osp).

Verneinteresser:
Lokaliteten har middels store naturverdier. Gammel lauvskog i større bjørkeskogsli, bekke-
kløft i østlige deler av Njemenaikojohka og kalkrik fjellvegetasjon på fjellet Corrovarri gir
området verdi. Området er relativt artsrikt med en artsrik lavflora på steinblokker og gamle
trær, kalkrik fjellflora, og 8 rødlistearter hvorav en fjellplanteart er truet.

FORSLAG TIL FORSKRIFT OM VERN AV KVÆNANGSBOTN
LANDSKAPSVERNOMRÅDE/BADAÅVI JA GEARBBET
SUODJEMEAHCCl/NIEMENAIKUN JA KÅRPIKÅN SUOJELUALA, KVÆNANGEN
KOMMUNE, TROMS FYLKE

Fastsatt ved kongelig resolusjon 00.00.2010 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr.100 om forvaltning av
naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34 jf § 36 og § 62. Fremmet av Miljøverndepartementet.

§  1. AVGRENSNING
Landskapsvernområdet berører statsgrunn på følgende gnr/bnr i Kvænangen kommune: 32/1, 32/2,
33/1.

Landskapsvernområdet i alternativ 1 dekker et totalareal på ca 102,0 km2.

Grensene for landskapsvernområdet fremgår av vedlagte kart i målestokk , datert
 Miljøverndepartementet,  20 . De nøyaktige grensene for landskapsvernområdet
skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.

Verneforskriften med kart oppbevares i Kvænangen kommune, hos Fylkesmannen i Troms i
Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet. Det samme gjelder jordskiftekartet som
lages etter grensemerking.

§ 2. FORMÅL
Formålet med Kvænangsbotn landskapsvernområde/Badaåvffi suodjemeahcci/Niemenaikun
suojeluala er å ta vare på natur- og kulturlandskap i et dalføre med variert og særpreget skog-, fjell- og
vassdragsnatur, som er lite berørt av tekniske inngrep og som skaper identitet for kvensk og samisk
kultur.

Videre er formålet å:
• ta vare på geologiske forekomster og landskapsformer
• ta vare på særpreget og vakker vassdragsnatur
• ta vare på særpreget flora og fauna
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• ta vare på landskapselement og kulturminner som vitner om samisk reindrift og sjøsamisk og
kvensk bruk av området

Allmennheten skal ha anledning til natur- og landskapsopplevelse gjennom utøvelse av naturvennlig
og enkelt friluftsliv med liten grad av teknisk tilrettelegging.

Formålet omfatter også bevaring av det samiske naturgrunnlaget.

§  3. VERNEBESTEMMELSER
I landskapsvernområdet må det ikke settes i verk tiltak som kan endre det vernede landskapets særpreg
eller karakter vesentlig. Det skal legges vekt på den samlede virkningen av tiltak i området.

1. LANDSKAPET

1.1 Inngrep i landskapet
1.1 Området er vernet mot inngrep som vesentlig kan endre eller virke inn på landskapets særpreg
eller karakter. Med de unntak som følger av forskriften pkt 1.2 og 1.3 er det forbud mot inngrep som
vegbygging, oppføring og ombygging av varige eller midlertidige bygninger, anlegg og innretninger,
hensetting av campingvogner, bobiler og maskiner, vassdragsregulering, opplag av båter, graving,
påfylling av masse, sprenging, boring, uttak og fjerning av større stein og blokker, mineraler eller
fossiler, drenering, annen form for tørrlegging, nydyrking, nyplanting, bakkeplanering, fremføring av
luft- og jordledninger, bygging av bruer og klopper, oppsetting av skilt, etablering av kjørespor,
opparbeiding og merking av stier, løyper o.l. Opplistingen er ikke uttømmende.

1.2 Bestemmelsene i pkt. 1.1 er ikke til hinder for:
a) vedlikehold av bygninger, anlegg og innretninger. Vedlikehold skal skje i samsvar med lokal
byggeskikk og tilpasses landskapet. Vedlikehold omfatter ikke ombygging eller utvidelse.
b) vedlikehold av eksisterende stier, skiløyper, skilt, bruer og liknende i samsvar med
forvaltningsplan.
c) vedlikehold av eksisterende veier i samsvar med forvaltningsplan.
d) drift og vedlikehold av jordbruksarealer. Retningslinjer for drift fastsettes i forvaltningsplan.
e) anlegg av sanketrøer og nødvendig gjerding.
f) drift og vedlikehold av inntak til Cårrujavrit kraftverk i Njarbesdalen.

1.3 Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til:
a) ombygging og utvidelse av bygninger.
b) gjenoppføring av bygninger, anlegg og innretninger som er gått tapt ved brann eller naturskade.
c) oppføring av bygninger, anlegg og innretninger som er nødvendige til jordbruksformål.
d) tilrettelegging for vinterveger eller barmarkstransport av skogsvirke. Nærmere retningslinjer
fastsettes i forvaltningsplanen, jf. § 5.
e) oppføring av bygninger, anlegg og innretninger som er nødvendige for utøvelse av reindrift.
f) bygging av bruer og legging av klopper.
g) oppsetting av skilt og merking av stier.
h) uttak av sand/skjellsand til eget bruk etter retningslinjer fastsatt i forvaltningsplan.
i) riving av gamle bygninger, anlegg og innretninger og oppføring av nye med samme størrelse og for
samme bruk.
j) utbedring av eksisterende kjørespor i samsvar med forvaltningsplan.
k)bygging og brenning av tjæremiler. Nærmere retningslinjer fastsettes i forvaltningsplanen, jf.§5.

Ombygging, utvidelse og nybygg skal skje i samsvar med lokal byggeskikk og tilpasses landskapet.
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2. PLANTELIVET

2.1 Beskyttelse av plantelivet
Plantelivet skal beskyttes mot skade og ødeleggelse som kan endre det vernede landskapets særpreg
eller karakter vesentlig. Innføring av nye plantearter er forbudt. For dyrka mark gjelder forbudet mot
innføring av nye plantearter kun plantearter som gjennom spredning kan redusere verneområdets
verdi.

2.2  Beiting
Beiting er tillatt.

2.3 Hogst av ved
Hogst av ved til eget bruk og til hytter, støler og gammer i landskapsvernområdet er tillatt. Hogst skal
skje som plukkhogst. Særmerkede, dekorative og døde trær som preger landskapet skal ikke hogges.

2.4 Skogsdrift
Skogsdrift kan skje i medhold av plan som er godkjent av forvaltningsmyndigheten. En plan skal
normalt bygge på følgende retningslinjer:

- hogstform i henhold til forvaltningsplanen
- områder som vesentlig preger skogbildet skal bevares
- urskogslommer, viktige viltområder og viktige områder for biologisk mangfold skal ivaretas
- arealer med fuktskog/flommarkskog skal ikke hogges
- etablering av ny skog skal fortrinnsvis skje ved naturlig foryngelse
- ved behov kan suppleringsplanting av stedegne treslag benyttes

2.5 Spesialemner og tyrived
Spesialemner og tyrived kan tas ut i samsvar med forvaltningsplanen.

3. DYRELIVET
Jakt, fangst og fiske i samsvar med gjeldende lovverk er tillatt.

4. KULTURMINNER

4.1 Vern av kulturminne
Kulturminner skal beskyttes mot skade og ødeleggelse. Løse kulturminner kan ikke flyttes eller fjernes
dersom det kan endre det vernede landskapets særpreg eller karakter vesentlig.

4.2 Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til
istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner.

5. FERDSEL

5.1 Generelt om ferdsel
All ferdsel skal skje varsomt og ta hensyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminner

5.2 Sykling og organisert bruk av hest
Sykling og organisert bruk av hest er bare tillatt på veier, samt traseer som er godkjent for slik bruk i
forvaltningsplanen, jf. § 5.

5.3 Ferdsel som kan skade naturmiljøet
Organisert ferdsel og ferdselsformer som ikke skjer til fots må ha særskilt tillatelse fra
forvaltningsmyndigheten dersom det kan skade naturmiljøet.

Nærmere retningslinjer fastsettes i forvaltningsplanen, jf. § 5.
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5.4 Omlegging av stier
Av hensyn til naturmiljøet og kulturminner kan forvaltningsmyndigheten legge om eller kreve fjernet
merking av stier og løyper.

5.5 Generelle unntak for ferdsel
Reglene i punkt 5 gjelder ikke ferdsel ved gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i
forbindelse med ambulanse-, politi-, brannvern-, rednings- og oppsynsvirksomhet, samt
gjennomføring av skj øtsels- og forvaltningsoppgaver bestemt av forvaltningsmyndigheten.

6. MOTORFERDSEL

6.1 Forbud mot motorferdsel
Motorferdsel til lands og til vanns er forbudt, herunder start og landing med luftfartøy.

6.2 Bestemmelsen i punkt 6.1 er ikke til hinder for:
a) motorferdsel ved militær operativ virksomhet og tiltak i forbindelse med ambulanse-, politi-,
brannvern-, rednings- og oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og
forvaltningsoppgaver bestemt av forvaltningsmyndigheten. Bestemmelsen gjelder ikke øvingskjøring.
b) motorferdsel på innmark i forbindelse med drift av jordbruksarealer.
c) bruk av lett terrenggående beltekjøretøy som ikke setter varige spor i terrenget for uttransport av felt
elg og hjort.
d) nødvendig bruk av beltekjøretøy, på vinterføre i forbindelse med reindrift. Leiekjørere for reineier
eller reindriftsansvarlig må medbringe skriftlig dokumentasjon/avtale med oppdragsgiver for at
kjøringen skal være lovlig.
e) motorferdsel i samsvar med plan for skogsdrift som er godkjent etter pkt 2.4.
f) motorferdsel på skogsbilveg til Rundvannsbekken.
g) motorferdsel i forbindelse med akutt utfall på kraftlinjer og kraftanlegg. Det skal i ettertid sendes
melding til forvaltningsmyndigheten.
h) motorferdsel for uttransport av syke/skadde bufe i medhold av lov om dyrevelferd. Kjøretøy som
benyttes skal være skånsom mot markoverflaten. Det skal gis melding til ansvarlig oppsyn for
verneområdet i forkant av kjøring.
i) motorferdsel for transport av gjerdemateriell.
j) motorferdsel på eksisterende snøskuterløyper.

6.3 Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til:
a) øvingskjøring for formål nevnt i pkt 6.2 a).
b) bruk av beltekjøretøy på vinterføre i forbindelse med husdyrhold.
c) motorferdsel i forbindelse med vedhogst etter pkt. 2.3.
d) bruk av beltekjøretøy på vinterføre eller luftfartøy for transport av varer og utstyr til hytter, støler og
gammer
e) bruk av beltekjøretøy på vinterføre eller luftfartøy for transport av materialer til byggearbeid og
vedlikehold på bygninger, anlegg og innretninger.
f) bruk av luftfartøy for uttransport av felt elg og hjort.
g) bruk av luftfartøy eller motorkjøretøy på etablerte kjørespor i forbindelse med reindrift. Det kan
unntaksvis gis tillatelse til kjøring utenfor de faste kjøresporene dersom dette er av vesentlig betydning
for en hensiktsmessig utøvelse av reindriftsnæringen.
h) motorferdsel i forbindelse med drift, vedlikehold og oppgradering/fornyelse av eksisterende
kraftlinjer og kraftanlegg.
i) motorferdsel i forbindelse med vedlikehold av veg.
j) motorferdsel i forbindelse med utbedring av eksisterende kjørespor jf. pkt. 1.3 j.
k) motorferdsel i forbindelse med oppkjøring av skiløyper for allmennheten jf. forvaltningsplanen.
1) motorferdsel for varig forflytningshemmede til Dalstuene på snødekt mark eller langs eksisterende
tras.
m) motorferdsel på eksisterende kjørespor for uttransport av felt elg og hjort i samsvar med
forvaltningsplan.
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n) mindre omlegginger av eksisterende snøskuterløype når dette er nødvendig av sikkerhetsmessige
grunner.

7. FORURENSN1NG

7.1 Forbud mot forurensning
Forurensning og forsøpling er forbudt. All bruk av kjemiske midler som kan påvirke naturmiljøet er
forbudt.

7.2 Støy
Unødvendig støy skal unngås.

§  4. GENERELLE DISPENSASJONSBESTEMMELSER
Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot vernevedtakets
formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom sikkerhetshensyn eller hensynet
til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig, jf. naturmangfoldloven § 48.

§ 5.  FORVALTNINGSPLAN
Det skal utarbeides en forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning, skjøtsel,
tilrettelegging, informasjon mv. Forvaltningsplanen skal godkjennes av Direktoratet for
naturforvaltning.

§  6. SKJØTSEL
Forvaltningsmyndigheten eller den som forvaltningsmyndigheten bestemmer kan iverksette tiltak for å
opprettholde eller oppnå den natur- og kulturtilstanden som er formålet med vernet.

§ 7.  FORVALTNINGSMYNDIGHET
Direktoratet for naturforvaltning fastsetter hvem som er forvaltningsmyndighet etter denne forskriften.
Samiske interesser skal ivaretas i den forvaltningsordning som etableres.

§  8. RÅDGIVENDE UTVALG
Det kan opprettes et rådgivende utvalg for forvaltningen av landskapsvernområdet.

§  9 IKRAFTTREDELSE
Denne forskrift trer i kraft straks.
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Oksfjorddalen
natuaeservat

Nordreisa kommune
4269 daa

Horingsforslag

Tihatel

Utortoltiot Troms 2010

Kart: Sett inn originalen for riktig målestokk

Llålestokk 1:15000

Tegnforklaring

ri Vernegrense

?rneområde
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6.2 Nordreisa

6.2.1 Oksfjorddalen

Størrelse: 4269 daa
Areal produktiv skog: 2117 daa
Høyde over havet: 50 - 586m
Beliggenhet: Strekker seg innover i Oksfjorddalen
til 1 km sør for gården Solvang
Topografi og avgrensning: Bratt sørvendt
Grensen er trukket i kanten av Lommemoen.
Storelva er grense for reservatet i sørvest og sørøst.
Geologi: Kalkførende granatbiotittskifer og
granittisk gneis.
Skogtyper: Lauvskogsli med gammel lauvskog,
frodig gråor-heggeskog og dels rik bjørkeskog.
Kjerneområder: Bjørkeskog med høgstauder,
gammel løvskog, gråor-heggeskog, kalkrike berg
og rasmark, kildesamfunn.
Arter på Norsk Rødliste 2006: 7 rødlistearter innen
gruppenefugl (dvergspett VU, tretåspett NT og
kongeørn NT), og  sopp  (rustdoggnål NT,
korallpiggsopp NT, skjellet rødskivesopp NT og
lundhette VU).
Mangelinndekking: Middels
Verneverdi: Regionalt til nasj onalt verneverdig
Skogbruksopplysninger: Noe innplanta gran nær
grensen i øst (snart hogstmoden).
Andre interesser: Vedhogst og beite for storfe og
sau. Gårdbruker planlegger omlegging til kjøttfe, så
gjerding er aktuelt. Reinbeite vår og høst, ingen
behov for anlegg. Elgvall.
Tekniske inngrep: En liten hytte ("Gossen") og
ruin av utmarksIøe.
Planstatus: LNF
Merknader: Forskrift åpner for gjerding.

Beskrivelse av verneverdier:

Formålet med naturreservatet er å bevare et
skogområde som representerer gammel og rik
løvskog.

Oksfjorddalen naturreservat består av en sørvendt
bratt løvskogsli der gråor-heggeskog veksler med
bjørkeskog med høgstauder.

Ivaretakelse av naturgrunnlaget innenfor
naturreservatet er viktig også for samisk og kvænsk
kultur og næringsutnyttelse. Området skal kunne
brukes til reindrift.

Granplantefelt. Foto: Karl-Birger Strann

Naturtyper:
I lisida vokser mye gråor-heggeskog og bjørkeskog, dels høgstaudebjørkeskog. Lauvskogen
er gjennomgående frodig; artsrik og med klart innslag av gammelskog med tilhørende
artsmangfold. Karplantefloraen har verdi med noe varmekjære arter som ormetelg, bringebær,
trollbær, trollurt og krattmjølke. Ilegg og silkeselje er vanlige treslag i tillegg til gråor og
bjørk. Fuglelivet er særlig rikt med noe varmekjære spurvefugler som hagesanger, svarttrost,
rødstrupe og store trostekolonier.

Skogstruktur og påvirkning:
Skogen i lisida er gammel med en del stående og liggende død ved. Et eldre granplantefelt
fins innenfor grensen i nordøst. Området har vært brukt til vedhogst og beite, men har klart
preg av gammelskog i lisida.
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Mangelinndekking:
Middels til god med rike skogtyper (høgstaudebjørkeskog og gråor-heggeskog av
lisideutforming), i noen grad rødlistearter, (særlig sopp). Deler av området er skog under
naturlig dynamikk (gammel skog, kanskje urskogspreg).

Verneverdier:
Den middels store til store lauvskogslia er av høy verdi med en kombinasjon av gråor-
heggeskog i li og bjørkeli (dels høgstaudeskog) som gammel skog og rik skog. To kalkrike
bergvegger og rasmarker, og flere små rike kildesamfunn øker mangfoldet av naturtyper.
Artsmangfoldet av fugler og karplanter er noe sørlig og varmekjært, lav og sopp er typiske for
gammel og frodig skog.

FORSKRIFT OM VERNEPLAN FOR SKOG. VERN AV OKSFJORDDALEN
NATURRESERVAT I NORDREISA KOMMUNE, TROMS FYLKE

Fastsatt ved kongelig resolusjon med hjemmel i lov 19. juni 201 nr.100 om
forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34 jf.§ 37 og § 62. Fremmet av
Miljøverndepartementet.

§  1 Avgrensing
Naturreservatet berører statsgrunn på følgende gnr/bnr: 61/1 i Nordreisa kommune:

Naturreservatet dekker et totalareal på 4269 dekar landareal.

Grensene for naturreservatet går fram av kart i målestokk .1:15 000 datert Miljøvemdepartementet
 De nøyaktige grensene for naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal
koordinatfestes.

Verneforskriften med kart oppbevares i Nordreisa kommune, hos Fylkesmannen i Troms fylke, i
Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet. Det samme gjelder jordskiftekartet som
lages etter grensemerking.

§  2 Formål
Formålet med naturreservatet er å bevare et skogområde som representerer gammel og rik løvskog .

Oksfjorddalen naturreservat består av en sørvendt bratt løvskogsli og noen mindre flater med gammel
slåttemark langs Storelva. Storelva er grense for reservatet i sørvest og sørøst.

Ivaretakelse av naturgrunnlaget innenfor naturreservatet er viktig for også for samisk og kvænsk kultur
og næringsutnyttelse. Området skal kunne brukes til reindrift.

§  3 Vernebestemmelser
I naturreservatet må ingen foreta noe som forringer verneverdiene angitt i verneformålet.

I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser:
1. Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er vemet mot skade og ødeleggelse. Det er

forbudt å fjeme planter og sopp (inkludert lav) eller deler av disse fra naturreservatet. Planting
eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt.

2. Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er vernet mot skade, ødeleggelse og unødig
forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt.
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3. Området er vernet mot ethvert tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av
bygninger, anlegg, gjerder, andre varige eller midlertidige innretninger, parkering av
campingvogner, brakker e.1., framføring av luftledninger, jordkabler, kloakIdedninger,
bygging av veier, drenering eller annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling og lagring av
masse, utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av
avfall, gjødsling, kalking eller bruk av kjemiske bekjempingsmidler. Forsøpling er forbudt.
Opplistingen av tiltak er ikke uttømmende.

4. Bruk av naturreservatet til teltleirer, idrettsarrangementer eller andre større arrangementer er
forbudt.

§4  Generelle unntak fra vernebestemmelsene
Vernebestemmelsene er ikke til hinder for

1. Sanking av bær og matsopp.
2. Jakt, fangst og fiske i samsvar med gjeldende lovverk.
3. Skadefelling av store rovdyr i samsvar med gjeldende lovverk.
4. Beiting.
5. Vedlikehold av bygninger og andre anlegg og innretninger som er i bruk på vernetidspunktet.
6. Rydding av eksisterende stier, dvs. fjerning av greiner og nedfall over stien.
7. Skånsomt uttak av trevirke til enkelt friluftsliv og bål på stedet. Tørr furu skal ikke felles.
8. Skjæring av sennegress til fottøy, uttak av ris til gammer og uttak av materiale til husflid og

bruksgjenstander. Bestemmelsen gjelder ikke skjæring eller uttak av plantearter som står på den
til enhver tid gjeldende norske rødlisten.

9. Tilretteleggingstiltak ved forvaltningsmyndigheten etter godkjent forvaltningsplan.

§ 5 Regulering av ferdsel
I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel:

1. All ferdsel skal skje varsomt og ta hensyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminner.
2. Motorisert ferdsel til lands og til vanns er forbudt, herunder start og landing med luftfartøy.

§ 6 Generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene
Ferdselsbestemmelsene er ikke til hinder for:

1. Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i forbindelse med ambulanse-, politi-,
brannvern-, rednings og oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og
forvaltningsoppgaver som er bestemt av forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke
øvingskjøring.

2. Nødvendig motorferdsel i forbindelse med uttransport av syke og skadde bufe. Kjøretøy som
benyttes skal være skånsomt mot markoverflaten. Det skal gis melding til ansvarlig oppsyn for
verneområdet i forkant av kjøring.

3. Nødvendig uttransport av felt elg med lett terrenggående beltekjøretøy som ikke setter varige
spor i terrenget.

4. Nødvendig bruk av snøskuter på snødekt mark i forbindelse med reindrift.

§7.  Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser
Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til:

1. Avgrenset bruk av naturreservatet for aktiviteter nevnt i § 3 nr. 4 (teltleirer, idrettsarrange-
menter eller andre større arrangementer mv.).

2. Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner.
3. Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk.
4. Hogst av etablerte plantefelt.
5. Rydding, merking og vedlikehold av stier.
6. Nødvendig bruk av lett terrengkjøretøy på barmark ved utøvelse av reindrift.
7. Start og landing med helikopter i forbindelse med reindrift
8. Nødvendig uttak av brensel i reindriftsnæring og vedlikehold av lovlig oppsatte reingjerder og

annet reindriftsutstyr.
9. Oppføring av gjerder og samleanlegg av midlertidig karakter i forbindelse med reindrift
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10. Bruk av reservatet i miljøtilpasset reiselivsvirksomhet, etter plan godkjent av
forvaltningsmyndigheten.

11. Oppføring av gjerder og samleanlegg for beite.
12. Gjenoppføring av anlegg eller innretninger som har gått tapt ved brann eller naturskade.
13. Nødvendig motorferdsel i forbindelse med:

a. Nødvendig bruk av beltekjøretøy på vinterføre eller luftfartøy for transport av
materialer for gjenoppføring av anlegg eller innretninger som er gått tapt ved brann
eller naturskade.

b. Utkjøring av saltstein på snødekt mark
c. Oppkjøring av skiløype etter fastlagt tras
d. Hogst av etablerte plantefelt (§ 7 nr 4)
e. Oppføring av gjerde og samleanlegg for beite § 7 nr 11
f. øvingsvirksomhet knyttet til formål nevnt i § 6 nr 1
g. Uttransport av felt elg med andre kjøretøy nevnt i § 6 nr 3.
h. Vedlikehold av bygninger, veger og anlegg som nevnt i § 4 nr 5

For reindriften kan det etter søknad gis flerårige tillatelser i henholdt til vedtatt distriktsplan etter
reindriftsloven.

§  8 Generelle dispensasjonsbestemmelser
Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot vernevedtakets
formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom sikkerhetshensyn eller hensynet
til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig, jf. naturmangfoldloven § 48.

§  9 Skjøtsel
Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette tiltak for å
opprettholde eller oppnå den natur- eller kulturtilstand som er formålet med vernet.

§  10 Forvaltningsplan
Det kan utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning og skjøtsel av
naturreservatet. Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av
skjøtsel.

§  11 Forvaltningsmyndighet
Direktoratet for naturforvaltning fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne
forskriften. Samiske interesser skal ivaretas i den forvaltningsordning som etableres.

§  12 Ikrafttredelse
Denne forskriften trer i kraft straks.
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6.2.2 Lindovara

Størrelse: 2257 daa
Areal produktiv skog: 2024 daa
Høyde over havet: ca 70 — 207 m
Beliggenhet: Lindovara ligger midt inne i Reisa-
dalen ca 30 km fra kommunesenteret Storslett.
Topografi og avgrensning: Åsrygg med høyeste
punkt 207 m oh, mellom riksvei 865 og Reisaelva
Geologi: Granitt og granittglimmerskifer
Skogtyper: Gammel furuskog
Kjerneområder: Gammel furuskog med en del
dødved
Arter på Norsk Rødliste 2006: 2  fugler  (hønsehauk
VU, tretåspett NT)
Mangelinndekking: Middels
Verneverdi: Regionalt-nasjonalt verneverdig
Skogbruksopplysninger:  ?
Andre interesser: Viktig turområde, vedhogst
Tekniske inngrep: Gamle skiferbrudd i øst.
Planstatus: LNF
Merknader: Grensen er justert i vest for å få en
buffer til fylkesvei. Preparert skiløype fra Sappen til
Josvatnet går inn i området nord om 148-m-toppen.
Forskriften åpner for dispensasjon til oppkjøring av
skiløypen.

Beskrivelse av verneverdier:

Formålet med naturreservatet er å bevare et
område som representerer furuskog på kalkfattig
grunn i lavlandet.

Lindovara naturreservat består av en lav åsrygg
med eldre furuskog med stedvis innblanding av
løvskog (mest bjørk).

Ivaretakelse av naturgrunnlaget innenfor
naturreservatet er viktig også for samisk og kvænsk
kultur og næringsutnyttelse. Området skal kunne
brukes til reindrift.

Mangelinndekking:
Middels stor mangelinndekking. Gammel furuskog, lavtliggende skog under 300 m
(mellomboreal, overgangsseksjon).

Rik lavvegetasjon på furu. Foto: Tom Hellik Hofton

Naturtyper:
Det foreslåtte området har eldre og produktiv furuskog med noe innblanding av løvskog, mest
bjørk. Området har eldre og til dels grov og storvokst furu med en del død ved, lav og middels
produktiv. Skogen er middels rik på vilt med gode forekomster av mange arter spurvefugl,
samt rugde og tretåspett. Det forekommer dels rikelig av skjegglav på trær, av slekten
Bryoria. I tilknytning til eldre løvtrær forekommer lavsamfunn innen Lobarion med
skrubbenever og vrengearter, men ikke lungenever. Ingen rødlistearter innen sopp og lav er
funnet, men 2 fruktlegemer av rødrandkjuke vokste nede på en gammel furu. Skogen ligger på
en lavtliggende, kupert ås. Det er flere mindre myrer og mindre vatn i området og bratte
kanter mot vest og nord.

Skogstruktur og påvirkning:
For en stor del eldre og storvokst furuskog, stedvis finnes det en del død ved både i form av
gadd og læger. Det forekommer også noe nyere vindfall i de bratte delene av nordvestenden
av området. Her finnes ikke veier eller andre tydelige inngrep i skogbildet. Bjørka vest i
området har vært brukt til vedhogst.
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Verneinteresser:
Gammel furuskog med en del gamle og storvokste furutrær på ca 3-400 år, stedvis med en del
stående og liggende død ved. Lavtliggende skog i mellomboreal sone, overgangsseksjon
mellom kontinental og innland 1 truet fugleart.

FORSKRIFT OM VERNEPLAN FOR SKOG. VERN AV LINDOVARA
NATURRESERVAT I NORDREISA KOMMUNE, TROMS FYLKE

Fastsatt ved kongelig resolusjon med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr.100 om
forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34 jf.§ 37 og § 62. Fremmet av
Miljøverndepartementet.

§  1 Avgrensing
Naturreservatet berører statsgrunn på følgende gnr/bnr: 31/3 i Nordreisa kommune:

Naturreservatet dekker et totalareal på 2 257 dekar landareal.

Grensene for naturreservatet går fram av kart i målestokk 1:7 500 datert Miljøverndepartementet  
De nøyaktige grensene for naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal
koordinatfestes.

Verneforskriften med kart oppbevares i Nordreisa kommune, hos Fylkesmannen i Troms fylke, i
Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet. Det samme gjelder jordskiftekartet som
lages etter grensemerking.

§  2 Formål
Formålet med naturreservatet er å bevare et område som representerer furuskog på kalkfattig grunn i
lavlandet.

Lindovara naturreservat består av en lav åsrygg med eldre furuskog med stedvis innblanding av
løvskog (mest bjørk).

Ivaretakelse av naturgrunnlaget innenfor naturreservatet er viktig for også for samisk og kvænsk kultur
og næringsutnyttelse. Området skal kunne brukes til reindrift.

§  3 Vernebestemmelser
I naturreservatet må ingen foreta noe som forringer verneverdiene angitt i verneformålet.

I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser:
1. Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er vernet mot skade og ødeleggelse. Det er forbudt

å fjerne planter og sopp (inkludert lav) eller deler av disse fra naturreservatet. Planting eller
såing av trær og annen vegetasjon er forbudt.

2. Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er vernet mot skade, ødeleggelse og unødig
forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt.

3. Området er vernet mot ethvert tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av
bygninger, anlegg, gjerder, andre varige eller midlertidige innretninger, parkering av
campingvogner, brakker e.L, framføring av luftledninger, jordkabler, Idoakkledninger, bygging
av veier, drenering eller annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling og lagring av masse,
utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall,
gjødsling, kalking eller bruk av kjemiske bekjempingsmidler. Forsøpling er forbudt.
Opplistingen av tiltak er ikke uttømmende.

4. Bruk av naturreservatet til teltleirer, idrettsarrangementer eller andre større arrangementer er
forbudt.
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§4 Generelle unntak fra vernebestemmelsene
Vernebestemmelsene er ikke til hinder for

1. Sanking av bær og matsopp.
2. Jakt, fangst og fiske i samsvar med gjeldende lovverk.
3. Skadefelling av store rovdyr i samsvar med gjeldende lovverk.
4. Beiting.
5. Vedlikehold av bygninger og andre anlegg og innretninger som er i bruk på vernetidspunktet.
6. Rydding, vedlikehold og merking av eksisterende merket tursti øst og nord i området.
7. Rydding av eksisterende stier, dvs. fjerning av greiner og nedfall over stien.
8. Skånsomt uttak av trevirke til enkelt friluftsliv og bål på stedet. Tørr furu skal ikke felles.
9. Skjæring av sennegress til fottøy, uttak av ris til gammer og uttak av materiale til husflid og

bruksgj enstander. Bestemmelsen gjelder ikke skj æring eller uttak av plantearter som står på den
til enhver tid gjeldende norske rødlisten.

§  5 Regulering av ferdsel
I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel:

1. All ferdsel skal skje varsomt og ta hensyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminner.
2. Motorisert ferdsel til lands og til vanns er forbudt, herunder start og landing med luftfartøy.

§ 6 Generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene
Ferdselsbestemmelsene er ikke til hinder for:

1. Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i forbindelse med ambulanse-, politi-,
brannvern-, rednings og oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og
forvaltningsoppgaver som er bestemt av forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke
øvingskjøring.

2. Nødvendig motorferdsel i forbindelse med uttransport av syke og skadde bufe. Kjøretøy som
benyttes skal være skånsomt mot markoverflaten. Det skal gis melding til ansvarlig oppsyn for
verneområdet i forkant av kjøring.

3. Nødvendig uttransport av felt elg med lett terrenggående beltekjøretøy som ikke setter varige
spor i terrenget.

4. Nødvendig bruk av snøskuter på snødekt mark i forbindelse med reindrift.
5. Tilretteleggingstiltak ved forvaltningsmyndigheten etter godkj ent forvaltningsplan

§7.  Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser
Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til:

1. Avgrenset bruk av naturreservatet for aktiviteter nevnt i § 3 nr. 4 (teltleirer, idrettsarrangementer
eller andre større arrangementer mv.).

2. Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner.
3. Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk.
4. Hogst av etablerte plantefelt.
5. Rydding, merking og vedlikehold av stier.
6. Nødvendig bruk av lett terrengkjøretøy på barmark ved utøvelse av reindrift.
7. Start og landing med helikopter i forbindelse med reindrift
8. Nødvendig uttak av brensel i reindriftsnæring og vedlikehold av lovlig oppsatte reingjerder og

annet reindriftsutstyr.
9. Oppføring av gjerder og samleanlegg av midlertidig karakter i forbindelse med reindrift
10. Bruk av reservatet i miljøtilpasset reiselivsvirksomhet, etter plan godkjent av

forvaltningsmyndigheten.
11. Oppføring av gjerder og samleanlegg for beite.
12. Gjenoppføring av anlegg eller innretninger som har gått tapt ved brann eller naturskade.
13. Nødvendig motorferdsel i forbindelse med:

a. Nødvendig bruk av beltekjøretøy på vinterføre eller luftfartøy for transport av materialer
for gjenoppføring av anlegg eller innretninger som er gått tapt ved brann eller naturskade.

b. Utkjøring av saltstein på snødekt mark
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c. Oppkjøring av skiløype etter fastlagt tras
d. Hogst av etablerte plantefelt (§ 7 nr 6)
e. Oppføring av gjerde og samleanlegg for beite § 7 nr 15
f. øvingsvirksomhet knyttet til formål nevnt i § 6 nr 1
g. Uttransport av felt elg med andre kjøretøy nevnt i § 6 nr 3.
h. Vedlikehold av bygninger, veger og anlegg som nevnt i § 4 nr 5

For reindriften kan det etter søknad gis flerårige tillatelser i henholdt til vedtatt distriktsplan etter
reindriftsloven.

§  8 Generelle dispensasjonsbestemmelser
Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot vernevedtakets
formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom sikkerhetshensyn eller hensynet
til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig, jf. naturmangfoldloven § 48.

§  9 Skjøtsel
Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette tiltak for å
opprettholde eller oppnå den natur- eller kulturtilstand som er formålet med vernet.

§  10 Forvaltningsplan
Det kan utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning og skjøtsel av
naturreservatet. Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av
skj øtsel.

§  11 Forvaltningsmyndighet
Direktoratet for naturforvaltning fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne
forskriften. Samiske interesser skal ivaretas i den forvaltningsordning som etableres

§  12 Ikrafttredelse
Denne forskriften trer i kraft straks.
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6.2.3 Phikahistamaelva

Størrelse: 587 daa
Areal produktiv skog: 511 daa
Høyde over havet: 99 — ca 216m
Beliggenhet: Phikahistamaelva ligger i indre
Reisadalen.
Topografi og avgrensning: østvendt slak li og flate
langs elva, grenser til Javreoaivvit naturreservat i
vest, privat grunn i  øst.
Geologi: Tykke løsmasseavsetninger over
metagråvakke, marmor og omdannet amfibolitt.
Skogtyper: Rik  bjørkeskog iblandet andre løvtrær
og noe furu, og en del gråor-heggeskog.
Kjerneområder: Flommarksskog/gråor-heggeskog
Arter på Norsk Rødliste 2006: 2 arter innen
gruppen  lav  (hvithodenål NT, rustdoggnål NT)
Mangelinndekking: Middels
Verneverdi: Regionalt verneverdig (dersom hele
kjerneområdet sikres)
Skogbruksopplysninger: En del verdifull og lett
utdrivbar skog fra vei i nordøst.
Andre interesser: Beiting i området. Også rein.
Tekniske inngrep: Gjerde langs elva i sørøst. Noe
innplanta gran.
Planstatus: LNF
Merknader: Grensen opprettholdes som i
oppstartsmelding. I forskriften åpnes for at
sperregjerde kan vedlikeholdes og at beitebruk kan
fortsette. Grenser til Javreoaivvit naturreservat og
fungerer som en utvidelse av dette.

Beskrivelse av verneverdier:

Formålet med naturreservatet er å bevare et
område som representerer rik løvskog med en del
gråor-heggeskog.

Phikahistamaelva naturreservat inneholder en rik
og til dels gammel gråor-heggeskog omgitt av en
kulturpreget bjørkeskog iblandet andre løvtrær og
furu.

Ivaretakelse av naturgrunnlaget innenfor
naturreservatet er viktig også for samisk og kvænsk
kultur og næringsutnyttelse. Området skal kunne
brukes til reindrift.

Eldre ospesuksesjon på iselvavsetninger i nordøstre
hjørne av avgrensingsforslaget. Foto: Jon T.
Klepsland

Naturtyper:
Skogen på løsmasseflatene langs Pikahistamaelva er en rik og til dels gammel større
flommarksskog av typen gråorheggeskog med strutseving (i Indre Troms). Vest og sørvest
stiger terrenget opp mot Javreoaivvit og vegetasjonen endres mot storbregnebjørkeskog.
Lenger opp i lia er det store areal med småbregneskog og blåbærbjørkeskog. I nord inngår en
del furublandet løvskog. Det fins et ospeholt i nordøst, og furu står spredt i området. I nord er
ung flommarksskog og forsumpet løvskog tilplantet med gran i tett bestand, trolig utenfor
grensen. Flommarksskogen er ganske rik på sopp som vokser på råteved og enkelte
fuktighetskrevende skorpelav. I tillegg til 2 rødlistearter, er påvist 7 arter med signalverdi for
gamle, rike løvskoger i Nord-Norge. Vårsoppen blomsterbeger ble funnet i flommarkskogen.
Karplantefloraen er ikke spesielt artsrik. Av  trær fins i tillegg til bjørk, gråor, furu og osp,
også noe selje, svartvier/setervier og litt hegg og rogn.

Skogstruktur og påvirkning:
Den eldste og mest strukturrike skogen fins langs elva i øvre halvdel av kjerneområdet, med
ganske gamle og storvokste trær og rikelig med stående og liggende død ved. I 2009 var det et
stort sørperas i elva som brakte med seg løsmasser og påvirket bregnevegetasjonen. Store

92

Side 268



gamle furustubber vitner om hogst under krigen. En større hogstflate inngår, skogen er
påvirket av plukkhogst og av aktivt sauebeite. Noe granplanting i nord, trolig utenfor.

Mangelinndekking:
Gråorheggeskogen på flommark dekker den generelle mangelen rike skogtyper. Det samme
arealet dekker også den regionale skogvernmangelen gråor-heggeskog i Indre Troms.

Verneinteresser:
Flommarksskogen omkring Phikahistamaelva er vurdert som en velutviklet og relativt
storvokst skog, med et stort nok areal innenfor kjerneområdet. Den inneholder relativt mange
råtevedarter av sopp og skorpelav. Sammen med Javreoaivvit naturreservat kan det være
mulig å skille ut en bekkekløft langs Pikahistamaelva, der den dypeste kløfta inngår i Javre-
oaivvit naturreservat, men litt også kommer inn i sørvestdel av Pikahistama naturreservat.

FORSKRIFT OM VERNEPLAN FOR SKOG. VERN AV PHIKAHISTAMAELVA
NATURRESERVAT I NORDREISA KOMMUNE, TROMS FYLKE

Fastsatt ved kongelig resolusjon med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr.100 om
forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34 jf.§ 37 og § 62. Fremmet av
Miljøverndepartementet.

§  1 Avgrensing
Naturreservatet berører statsgrunn på følgende gnr/bnr: 30/3 i Nordreisa kommune:

Naturreservatet dekker et totalareal på 587 dekar landareal.

Grensene for naturreservatet går fram av kart i målestokk 1: 5000 datert Miljøverndepartementet  
De nøyaktige grensene for naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal
koordinatfestes.

Verneforskriften med kart oppbevares i Nordreisa kommune, hos Fylkesmannen i Troms fylke, i
Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet. Det samme gjelder jordskiftekartet som
lages etter grensemerking.

§  2 Formål
Formålet med naturreservatet er å bevare et område som representerer rik løvskog med en del gråor-
heggeskog.

Phikahistamaelva naturreservat inneholder en rik og til dels gammel gråor-heggeskog omgitt av en
kulturpreget bjørkeskog iblandet andre løvtrær og furu.

Ivaretakelse av naturgrunnlaget innenfor naturreservatet er viktig også for samisk og kvænsk kultur og
næringsutnyttelse. Området skal kunne brukes til reindrift.

§  3 Vernebestemmelser
I naturreservatet må ingen foreta noe som forringer verneverdiene angitt i verneformålet.

I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser:
1. Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er vernet mot skade og ødeleggelse. Det er

forbudt å fjerne planter og sopp (inkludert lav) eller deler av disse fra naturreservatet.
Planting eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt.
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2. Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er vernet mot skade, ødeleggelse og unødig
forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt.

3. Området er vernet mot ethvert tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av
bygninger, anlegg, gjerder, andre varige eller midlertidige innretninger, parkering av
campingvogner, brakker e.1., framføring av luftledninger, jordkabler, kloakIdedninger,
bygging av veier, drenering eller annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling og lagring av
masse, utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av
avfall, gjødsling, kalking eller bruk av kjemiske bekjempingsmidler. Forsøpling er forbudt.
Opplistingen av tiltak er ikke uttømmende.

4. Bruk av naturreservatet til teltleirer, idrettsarrangementer eller andre større arrangementer er
forbudt.

§4 Generelle unntak fra vernebestemmelsene
Vernebestemmelsene er ikke til hinder for

1. Sanking av bær og matsopp.
2. Jakt, fangst og fiske i samsvar med gjeldende lovverk.
3. Skadefelling av store rovdyr i samsvar med gjeldende lovverk.
4. Beiting.
5. Vedlikehold av bygninger og andre anlegg og innretninger som er i bruk på

vernetidspunktet.
6. Rydding av eksisterende stier, dvs. fjerning av greiner og nedfall over stien.
7. Skånsomt uttak av trevirke til enkelt friluftsliv og bål på stedet. Tørr furu skal ikke felles.
8. Skjæring av sennegress til fottøy, uttak av ris til gammer og uttak av materiale til husflid og

bruksgjenstander. Bestemmelsen gjelder ikke skjæring eller uttak av plantearter som står på
den til enhver tid gjeldende norske rødlisten.

9. Tilretteleggingstiltak ved forvaltningsmyndigheten etter godkjent forvaltningsplan.

§  5 Regulering av ferdsel
I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel:

1. All ferdsel skal skje varsomt og ta hensyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminner
2. Motorisert ferdsel til lands og til vanns er forbudt, herunder start og landing med luftfartøy.

§ 6 Generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene
Ferdselsbestemmelsene er ikke til hinder for:

1. Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i forbindelse med ambulanse-, politi-,
brannvern-, rednings og oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og
forvaltningsoppgaver som er bestemt av forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke
øvingskjøring.

2. Nødvendig motorferdsel i forbindelse med uttransport av syke og skadde bufe. Kjøretøy som
benyttes skal være skånsomt mot markoverflaten. Det skal gis melding til ansvarlig oppsyn for
verneområdet i forkant av kjøring.

3. Nødvendig uttransport av felt elg med lett terrenggående beltekjøretøy som ikke setter varige
spor i terrenget.

4. Nødvendig bruk av snøskuter på snødekt mark i forbindelse med reindrift.

§7.  Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser
Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til:

1. Avgrenset bruk av naturreservatet for aktiviteter nevnt i § 3 nr. 4 (teltleirer, idrettsarrange-
menter eller andre større arrangementer mv.).

2. Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner.
3. Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk.
4. Hogst av etablerte plantefelt.
5. Rydding, merking og vedlikehold av stier.
6. Nødvendig bruk av lett terrengkjøretøy på barmark ved utøvelse av reindrift.
7. Start og landing med helikopter i forbindelse med reindrift
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8. Nødvendig uttak av brensel i reindriftsnæring og vedlikehold av lovlig oppsatte reingjerder og
annet reindriftsutstyr.

9. Oppføring av gjerder og samleanlegg av midlertidig karakter i forbindelse med reindrift
10. Bruk av reservatet i miljøtilpasset reiselivsvirksomhet, etter plan godkj ent av

forvaltningsmyndigheten.
11. Oppføring av gjerder og samleanlegg for beite.
12. Gjenoppføring av anlegg eller innretninger som har gått tapt ved brann eller naturskade.
13. Nødvendig motorferdsel i forbindelse med:

a. Nødvendig bruk av beltekjøretøy på vinterføre eller luftfartøy for transport av
materialer for gjenoppføring av anlegg eller innretninger som er gått tapt ved brann
eller naturskade.

b. Utkjøring av saltstein på snødekt mark
c. Oppkjøring av skiløype etter fastlagt trasé
d. Hogst av etablerte plantefelt (§ 7 nr 4)
e. Oppføring av gjerde og samleanlegg for beite § 7 nr 11
f. øvingsvirksomhet knyttet til formål nevnt i § 6 nr 1
g. Uttransport av felt elg med andre kjøretøy nevnt i § 6 nr 3.
h. Vedlikehold av bygninger, veger og anlegg som nevnt i § 4 nr 5

For reindriften kan det etter søknad gis flerårige tillatelser i henholdt til vedtatt distriktsplan etter
reindriftsloven.

§  8 Generelle dispensasjonsbestemmelser
Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot vernevedtakets
formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom sikkerhetshensyn eller hensynet
til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig, jf. naturmangfoldloven § 48.

§  9 Skjøtsel
Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette tiltak for å
opprettholde eller oppnå den natur- eller kulturtilstand som er formålet med vernet.

§  10 Forvaltningsplan
Det kan utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning og skj øtsel av
naturreservatet. Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av
skjøtsel.
§  11 Forvaltningsmyndighet
Direktoratet for naturforvaltning fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne
forskriften. Samiske interesser skal ivaretas i den forvaltningsordning som etableres.

§  12 Ikrafttredelse
Denne forskriften trer i kraft straks.
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6.2.4 Gearpmesorda

Størrelse: 3428 daa
Areal produktiv skog: 2289 daa
Høyde over havet: 101 - ca 519 m
Beliggenhet: Gearpmesorda ligger i indre
Reisadalen, like øst for Svartfosslandet og
Puntafossen.
Topografi og avgrensning: Sørvestvendt bratt
grenser i nedkant mot privat grunn eller sterkt
hogstpåvirket skog.
Geologi: Gneis med skifer. Mørk omdannet gabbro
gir grunnlag for frodig vekst.
Skogtyper: Variert bjørkeskog og gråor-heggeskog,
noe furuskog i kjerneområde 2.
Kjerneområder: Gammel furuskog og gråor-
heggeskog
Arter på Norsk Rødliste 2006: 8 arter innen
gruppenfrg/ (hønsehauk VU, fjellvåk NT),  lav
(rustdoggnål NT, taiganål VU) og  sopp  (rynkesag-
sopp NT, furuplett NT, Skeletocutis lenis NT). I
tillegg soppen Rigidoporus crocatus, som er ny for
Norge og i kategorien CR i Finland
Mangelinndekking: Stor
Verneverdi: Nasjonalt verneverdig
Skogbruksopplysninger: En del verdifull og lett
utdrivbar skog fra vei i nordvest. En del steder er
det plantet gran og furu.
Andre interesser:
Tekniske inngrep:
Planstatus: LNF
Merknader: Grensen er justert slik at
snøskuterløype i nordre del holdes utenfor.
Området som er tatt ut er tilplantet med gran og
furu og tilrettelagt med skogsvei.

Beskrivelse av verneverdier:

Formålet med naturreservatet er å bevare et
område som representerer bjørkeskog i naturlig
dynamikk og furuskog på breelvsediment.

Gearpmesorda naturreservat inneholder
bjørkeskog med stort innslag av andre treslag, og et
mindre område med furuskog.

Ivaretakelse av naturgrunnlaget innenfor
naturreservatet er viktig også for samisk og kvænsk
kultur og næringsutnyttelse. Området skal kunne
brukes til reindrift.

Urskogsnær uruskog. Foto: Jon T. Klepsland

Naturtyper:
Vegetasjonen i skoglia er variert, med store areal av rik og frodig høgstaudevegetasjon og
storbregnevegetasjon der strutseving ofte dominerer. Noe lågurtskog finnes også. Relativt
store bestander av osp finnes i sør. Småbregnebjørkeskog er svært vanlig, og bærlyngskog og
blåbærskog finnes også. Bjørk er det viktigste treslaget, men også gråor, osp og selje opptrer
ganske rikelig, og hegg, rogn og setervier fins også. Furuskog forekommer i et lite område på
elvesediment og morene langs elva Gearpmesordda. Karplantefloraen er rik, men mangler
spesielle arter. Av rødlistearter er det registrert 8, derav 2 fugl, 2 lav (1 truet) og 4 sopp,
hvorav en er ny for Norge. Det kan nevnes at ei kjempestor furu, "Liskamukkafurua" er fredet
like vest for området. Navnet betyr firfisle på finsk, og det er ikke usannsynlig at firfisle
finnes i den solvarme skogen.

Skogstruktur og påvirkning:
Mye av skogen har velutviklet naturskogspreg med få tegn til hogst, skogen er stedvis svært
bratt. Større areal er hogd i nordvestre del i senere tid og tilplantet med gran. Nord for
Gearpmesjohka og Svartfoss har mye av det som i dag er bjørkeskog tidligere dels vært
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furudominert. Gamle, svært grove furustokker som ligger i blåbær- og småbregnebjørke-
skogen helt opp til 300 moh, tyder på dette; her har ikke furu kommet tilbake. Furuskogen
utgjør i dag meget lite areal, nærmest bare i kjerneområde 2 og noe litt lenger nord.

Mangelinndekking:
I generelle mangler "rike skogtyper" og "urskogspreget skog i naturlig dynamikk", inngår
mye av løvskogen. Høgstaudebjørkeskog og gråorheggeskog vil kunne dekke den regionale
mangelen "rike løvskoger". Furuskogen er nokså gammel og kan bidra til å dekke den
generelle mangelen "urskogspreget skog i naturlig dynamikk", og i liten grad også "furuskog
på breelvsedimenter".

Verneinteresser:
Gearpmesorda utgjør et nokså stort areal med gammel og dels storvokst boreal (nordlig)
løvskog. Solinnstrålingen i den sørvestvendte ha bidrar til høy produktivitet og frodighet. De
største verdiene knytter seg til velutviklet naturskogsstruktur med høy tetthet av gamle grove
trær, og stående og liggende død ved. Også treslagsdiversieteten er ganske stor. Det varierte
naturgrunnlaget og store areal med gammelskog gir dette området høy verdi.

FORSKRIFT OM VERNEPLAN FOR SKOG. VERN AV GEARPMESORDA
NATURRESERVAT I NORDREISA KOMMUNE, TROMS FYLKE

Fastsatt ved kongelig resolusjon med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr.100 om
forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34 jf.§ 37 og § 62. Fremmet av
Miljøverndepartementet.

§  1 Avgrensing
Naturreservatet berører statsgrunn på følgende gnr/bnr: 29/1 i Nordreisa kommune:

Naturreservatet dekker et totalareal på 3428 dekar landareal.

Grensene for naturreservatet går fram av kart i målestokk 1:17 500 datert Miljøverndepartementet
 De nøyaktige grensene for naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal
koordinatfestes.

Verneforskriften med kart oppbevares i Nordreisa kommune, hos Fylkesmannen i Troms fylke, i
Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet. Det samme gjelder jordskiftekartet som
lages etter grensemerking.

§  2 Formål
Formålet med naturreservatet er å bevare et område som representerer bjørkeskog i naturlig dynamikk
og furuskog på breelvsediment.

Gearpmesorda naturreservat inneholder bjørkeskog med stort innslag av andre treslag, og et mindre
område med furuskog

Ivaretakelse av naturgrunnlaget innenfor naturreservatet er viktig for samisk kultur og
næringsutnyttelse. Området skal kunne brukes til reindrift.

§  3 Vernebestemmelser
I naturreservatet må ingen foreta noe som forringer verneverdiene angitt i verneformålet.

I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser:
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1. Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er vernet mot skade og ødeleggelse. Det er
forbudt å fjeme planter og sopp (inkludert lav) eller deler av disse fra naturreservatet. Planting
eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt.

2. Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er vernet mot skade, ødeleggelse og unødig
forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt.

3. Området er vernet mot ethvert tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av
bygninger, anlegg, gjerder, andre varige eller midlertidige innretninger, parkering av
campingvogner, brakker e.1., framføring av luftledninger, jordkabler, kloakIdedninger,
bygging av veier, drenering eller annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling og lagring av
masse, utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av
avfall, gjødsling, kalking eller bruk av kjemiske bekjempingsmidler. Forsøpling er forbudt.
Opplistingen av tiltak er ikke uttømmende.

4. Bruk av naturreservatet til teltleirer, idrettsarrangementer eller andre større arrangementer er
forbudt.

§4 Generelle unntak fra vernebestemmelsene
Vernebestemmelsene er ikke til hinder for

1. Sanking av bær og matsopp.
2. Jakt, fangst og fiske i samsvar med gjeldende lovverk.
3. Skadefelling av store rovdyr i samsvar med gjeldende lovverk.
4. Beiting.
5. Vedlikehold av bygninger og andre anlegg og innretninger som er i bruk på vernetidspunktet.
6. Rydding av eksisterende stier, dvs. fjerning av greiner og nedfall over stien.
7. Skånsomt uttak av trevirke til enkelt friluftsliv og bål på stedet. Tørr furu skal ikke felles.
8. Skjæring av sennegress til fottøy, uttak av ris til gammer og uttak av materiale til husflid og

bruksgjenstander. Bestemmelsen gjelder ikke skjæring eller uttak av plantearter som står på
den til enhver tid gjeldende norske rødlisten.

9. Tilretteleggingstiltak ved forvaltningsmyndigheten etter godkj ent forvaltningsplan.

§  5 Regulering av ferdsel
I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel:

1. All ferdsel skal skje varsomt og ta hensyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminner.
2. Motorisert ferdsel til lands og til vanns er forbudt, herunder start og landing med luftfartøy.

§6 Generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene
Ferdselsbestemmelsene er ikke til hinder for:

1. Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i forbindelse med ambulanse-, politi-,
brannvern-, rednings og oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og
forvaltningsoppgaver som er bestemt av forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke
øvingskjøring.

2. Nødvendig motorferdsel i forbindelse med uttransport av syke og skadde bufe. Kjøretøy som
benyttes skal være skånsomt mot markoverflaten. Det skal gis melding til ansvarlig oppsyn for
verneområdet i forkant av kjøring.

3. Nødvendig uttransport av felt elg med lett terrenggående beltekjøretøy som ikke setter varige
spor i terrenget.

4. Nødvendig bruk av snøskuter på snødekt mark i forbindelse med reindrift.

7.  Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser
Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til:

1. Avgrenset bruk av naturreservatet for aktiviteter nevnt i § 3 nr. 4 (teltleirer, idrettsarrange-
menter eller andre større arrangementer mv.).

2. Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner.
3. Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk.
4. Hogst av etablerte plantefelt.
5. Rydding, merking og vedlikehold av stier.
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6. Nødvendig bruk av lett terrengkjøretøy på barmark ved utøvelse av reindrift.
7. Start og landing med helikopter i forbindelse med reindrift
8. Nødvendig uttak av brensel i reindriftsnæring og vedlikehold av lovlig oppsatte reingjerder og

annet reindriftsutstyr.
9. Oppføring av gjerder og samleanlegg av midlertidig karakter i forbindelse med reindrift
10. Bruk av reservatet i miljøtilpasset reiselivsvirksomhet, etter plan godkjent av

forvaltningsmyndigheten.
11. Oppføring av gjerder og samleanlegg for beite.
12. Gjenoppføring av anlegg eller innretninger som har gått tapt ved brann eller naturskade.
13. Nødvendig motorferdsel i forbindelse med:

a. Nødvendig bruk av beltekjøretøy på vinterføre eller luftfartøy for transport av
materialer for gjenoppføring av anlegg eller innretninger som er gått tapt ved brann
eller naturskade.

b. Utkjøring av saltstein på snødekt mark
c. Oppkjøring av skiløype etter fastlagt tras
d. Hogst av etablerte plantefelt (§ 7 nr 4)
e. Oppføring av gjerde og samleanlegg for beite § 7 nr 11
f. Øvingsvirksomhet knyttet til formål nevnt i § 6 nr 1
g. Uttransport av felt elg med andre kjøretøy nevnt i § 6 nr 3.
h. Vedlikehold av bygninger, veger og anlegg som nevnt i § 4 nr 5

For reindriften kan det etter søknad gis flerårige tillatelser i henholdt til vedtatt distriktsplan etter
reindriftsloven.

§  8 Generelle dispensasjonsbestemmelser
Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot vernevedtakets
formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom sikkerhetshensyn eller hensynet
til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig, jf. naturmangfoldloven § 48.

§  9 Skjøtsel
Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette tiltak for å
opprettholde eller oppnå den natur- eller kulturtilstand som er formålet med vernet.

§  10 Forvaltningsplan
Det kan utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning og skjøtsel av
naturreservatet. Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av
skjøtsel.

§  11 Forvaltningsmyndighet
Direktoratet for naturforvaltning fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne
forskriften. Samiske interesser skal ivaretas i den forvaltningsordning som etableres.

§  12 Ikrafttredelse
Denne forskriften trer i kraft straks.
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6.3 Storfiord

6.3.1 Roykeneselva utvidelse
(BjØrnskogen)

Størrelse:  2220 daa
Areal produktiv skog:  768 daa
Høyde over havet:  ca 110 — 460 m
Beliggenhet:  Bjørnskogen ligger like nordøst for
Skibotn sentrum ytterst i Skibotndalen.
Topografi og avgrensning:  Variert topografi med
overordnet sørvestlig eksposisjon, grenser i nord
mot Røkeneselva naturreservat.
Geologi:  Granatglimmerskifer, som er lite
eroderbar.
Skogtyper:  Furuskog med høy ospeandel.
Kjerneområder:  Ingen
Arter på Norsk Rødliste 2006:  Ingen
Mangelinndekking:  Ingen
Verneverdi:  Regionalt verneverdig
Skogbruksopplysninger:  Verdifull skog, lett
utdrivbar.
Andre interesser:  Mye brukt turområde. Aktuelt for
hyttebygging. Jernbaneforbindelse til Finland
(under planlegging) vil ha tunellinnslag her.
Tekniske inngrep:  Bru over Olderelva langs tursti.
Planstatus:  LNF
Merknader:  Fungerer som utvidelse av
Røykesneselva naturreserva. Grenser er justert slik
at det gis plass til utvikling av Skibotn sentrum og
fortsatt skogsdrift i deler av området som er
tilrettelagt med skogsvei. Området som trengs til
planlagt jernbaneforbindelse til Finland er tatt ut.

Utvidelsen av Røykeneselva vil tilføre
naturreservatet storvokst furuskog med høy andel
osp.

Forslag til revidert forskrtft for Røykeneselva
inkludert utvidelsen er vist nedenfor.

Beskrivelse av verneverdier innenfor utvidelsesforslaget:

Formålet med naturreservatet  er å bevare et
område som representerer kystnær furuskog med en
særlig stor ligradient fra fjord til fjell.

Røykeneselva naturreservat inneholder storvokst
furuskog med høy andel osp.

Ivaretakelse av naturgrunnlaget innenfor
naturreservatet er viktig også for samisk og kvænsk
kultur og næringsutnyttelse. Området skal kunne
brukes til reindrift.

Urskogsnær furuskog. Foto: Jon T. Klepsland

Naturtyper:  Vegetasjonen er i all vesentlighet fattig, og med lavt artsmangfold. Ingen
rødlistearter er funnet, og eneste signalart er vanlig sotbeger som er en vanlig art i Skibotn-
området for øvrig. Furu dominerer skogbildet, men osp er også et viktig treslag mange steder,
der den enten danner rene suksesjoner eller står i blanding med furu. Under osp er det ofte
småbregne-vegetasjon.

Skogstruktur og påvirkning:  Skogen er mye utnyttet tidligere, men store deler har fått stå uten
vesentlige inngrep siste 50-70 år. Skogen er ganske aldershomogen med en snittalder som
ligger langt unna trærnes maksimumsalder. Dette tyder på omfattende gjennomhogst for 80-
100 år siden. Dødved-mengden er svært lav over hele området, og av furu er det bare yngre
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selvtynningsstokker, nedfallsgreiner og litt spredt avkapp. Det ble ikke funnet trær over 200
år.

Mangelinndekking:  Ingen.

Verneinteresser:  Viktig tilskudd til Røykeneselva naturreservat ettersom Bjørnskogen har
mye, relativt storvokst furuskog og høy ospeandel. Vurderes som regionalt verneverdig.

FORSKRIFT OM VERNEPLAN FOR SKOG. VERN AV RØYKENESELVA
NATURRESERVAT I STORFJORD KOMMUNE, TROMS FYLKE

Fastsatt ved kongelig resolusjon med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr.100 om
forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34 jf.§ 37 og § 62. Fremmet av
Miljøverndepartementet.

§  1 Avgrensing
Naturreservatet berører statsgrunn på følgende gnr/bnr: 41/1, 41/2, 41/3, 41/4 41/7, 45/2 i Storfjord
kommune:

Naturreservatet dekker et totalareal på 8 353 dekar landareal.

Grensene for naturreservatet går fram av kart i målestokk datert Miljøverndepartementet  
De nøyaktige grensene for naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal
koordinatfestes.

Verneforskriften med kart oppbevares i Storfjord kommune, hos Fylkesmannen i Troms fylke, i
Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet. Det samme gjelder jordskiftekartet som
lages etter grensemerking.

§  2 Formål
Formålet med naturreservatet er å bevare et område som representerer kystnær furuskog med en særlig
stor ligradient fra fjord til fjell.

Røykeneselva naturreservat inneholder storvokst furuskog med høy andel osp.

Ivaretakelse av naturgrunnlaget innenfor naturreservatet er viktig også for samisk og kvænsk kultur og
næringsutnyttelse. Området skal kunne brukes til reindrift.

§  3 Vernebestemmelser
I naturreservatet må ingen foreta noe som forringer verneverdiene angitt i verneformålet.

I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser:
1. forbudt å fjerne planter og sopp (inkludert lav) eller deler av disse fra naturreservatet. Planting

eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt.
2. Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er vernet mot skade, ødeleggelse og unødig

Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er vernet mot skade og ødeleggelse. Det er
forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt.

3. Området er vernet mot ethvert tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av
bygninger, anlegg, gjerder, andre varige eller midlertidige innretninger, parkering av
campingvogner, brakker e.1., framføring av luftledninger, jordkabler, kloakkledninger,
bygging av veier, drenering eller annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling og lagring av
masse, utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av
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avfall, gjødsling, kalking eller bruk av kjemiske bekjempingsmidler. Forsøpling er forbudt.
Opplistingen av tiltak er ikke uttømmende.

4. Bruk av naturreservatet til teltleirer, idrettsarrangementer eller andre større arrangementer er
forbudt.

§4 Generelle unntak fra vernebestemmelsene
Vernebestemmelsene er ikke til hinder for

1. Sanking av bær og matsopp.
2. Jakt, fangst og fiske i samsvar med gjeldende lovverk.
3. Skadefelling av store rovdyr i samsvar med gjeldende lovverk.
4. Beiting.
5. Vedlikehold av bygninger og andre anlegg og innretninger som er i bruk på vernetidspunktet.
6. Rydding, vedlikehold og merking av eksisterende merkete stier med bruer fra Litlevollen og

Sommarset til Olderelva og Ådjetnjunni.
7. Rydding av eksisterende stier, dvs. fjerning av greiner og nedfall over stien.
8. Skånsomt uttak av trevirke til enkelt friluftsliv og bål på stedet. Tørr furu skal ikke felles.
9. Drift, vedlikehold og nødvendig istandsetting ved akutt utfall på eksisterende energi- og

kraftanlegg.
10. Oppgradering/fornyelse av kraftledninger for heving av spenningsnivå og økning av

linjetverrsnitt når dette ikke forutsetter vesentlig fysiske endringer i forhold til verneformålet.
11. Skjæring av sennegress til fottøy, uttak av ris til gammer og uttak av materiale til husflid og

bruksgjenstander. Bestemmelsen gjelder ikke skj æring eller uttak av plantearter som står på
den til enhver tid gjeldende norske rødlisten.

§  5 Regulering av ferdsel
I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel:

1. All ferdsel skal skje varsomt og ta hensyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminner
2. Motorisert ferdsel til lands og til vanns er forbudt, herunder start og landing med luftfartøy.

§ 6 Generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene
Ferdselsbestemmelsene er ikke til hinder for:

1. Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i forbindelse med ambulanse-, politi-,
brannvern-, rednings og oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og
forvaltningsoppgaver som er bestemt av forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke
øvingskjøring.

2. Nødvendig motorferdsel i forbindelse med uttransport av syke og skadde bufe. Kjøretøy som
benyttes skal være skånsomt mot markoverflaten. Det skal gis melding til ansvarlig oppsyn for
verneområdet i forkant av kjøring.

3. Nødvendig motorferdsel i forbindelse med akutt utfall på eksisterende energi- og kraftanlegg.
Ved bruk av motorisert transport skal det i etterkant sendes melding til
forvaltningsmyndigheten.

4. Nødvendig uttransport av felt elg med lett terrenggående beltekjøretøy som ikke setter varige
spor i terrenget.

5. Nødvendig bruk av snøskuter på snødekt mark i forbindelse med reindrift.
6. Tilretteleggingstiltak ved forvaltningsmyndigheten euer godkjent forvaltningsplan.

§7.  Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser
Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til:

1. Avgrenset bruk av naturreservatet for aktiviteter nevnt i § 3 nr. 4 (teltleirer, idrettsarrange-
menter eller andre større arrangementer mv.).

2. Oppgradering/fornyelse av kraftledninger som ikke faller inn under § 4.
3. Istandsetting, vedlikehold og skj øtsel av kulturminner
4. Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk.
5. Rydding, merking og vedlikehold av stier.
6. Nødvendig bruk av lett terrengkjøretøy på barmark ved utøvelse av reindrift.
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7. Start og landing med helikopter i forbindelse med reindrift
8. Nødvendig uttak av brensel i reindriftsnæring og vedlikehold av lovlig oppsatte reingjerder og

annet reindriftsutstyr.
9. Oppføring av gjerder og samleanlegg av midlertidig karakter i forbindelse med reindrift
10. Bruk av reservatet i miljøtilpasset reiselivsvirksomhet, etter plan godkjent av

forvaltningsmyndigheten.
11. Oppføring av gjerder og samleanlegg for beite.
12. Gjenoppføring av anlegg eller innretninger som har gått tapt ved brann eller naturskade.
13. Nødvendig motorferdsel i forbindelse med:

a. Nødvendig bruk av beltekjøretøy på vinterføre eller luftfartøy for transport av
materialer for gjenoppføring av anlegg eller innretninger som er gått tapt ved brann
eller naturskade.

b. Utkjøring av saltstein på snødekt mark
c. Oppkjøring av skiløype etter fastlagt tras
d. Oppgradering/fornyelse av kraftledninger som ikke faller inn under § 4 (§ 7 nr 2)
e. Oppføring av gjerde og samleanlegg for beite § 7 nr 11
f. øvingsvirksomhet knyttet til formål nevnt i § 6 nr 1
g. Uttransport av felt elg med andre kjøretøy nevnt i § 6 nr 4.
h. Vedlikehold av bygninger, veger og anlegg som nevnt i § 4 nr 5

For reindriften kan det etter søknad gis flerårige tillatelser i henholdt til vedtatt distriktsplan etter
reindriftsloven.

§  8 Generelle dispensasjonsbestemmelser
Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot vernevedtakets
formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom sikkerhetshensyn eller hensynet
til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig, jf. naturmangfoldloven § 48.

§  9 Skjøtsel
Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette tiltak for å
opprettholde eller oppnå den natur- eller kulturtilstand som er formålet med vernet.

§  10 Forvaltningsplan
Det kan/skal utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning og skjøtsel av
naturreservatet. Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av
skjøtsel.

§  11 Forvaltningsmyndighet
Direktoratet for naturforvaltning fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne
forskriften. Samiske interesser skal ivaretas i den forvaltningsordning som etableres.

§  12 Ikrafttredelse
Denne forskriften trer i kraft straks.
Samtidig oppheves Forkrift av 21. desember 2000 nr. 1535 om fredning av Røykeneselva
naturreservat i Storfjord kommune, Troms.

§  8 Generelle dispensasjonsbestemmelser
Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot vernevedtakets
formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom sikkerhetshensyn eller hensynet
til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig, jf. naturmangfoldloven § 48.

§  9 Skjøtsel
Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette tiltak for å
opprettholde eller oppnå den natur- eller kulturtilstand som er formålet med vernet.
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§  10 Forvaltningsplan
Det kan/skal utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning og skj øtsel av
naturreservatet. Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av
skjøtsel.

§  11 Forvaltningsmyndighet
Direktoratet for naturforvaltning fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne
forskriften. Samiske interesser skal ivaretas i den forvaltningsordning som etableres.

§  12 Ikrafttredelse
Denne forskriften trer i kraft straks.
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Postdaisha
natigresef:vax
Balsfjord kommune

'

Målesto

Kart: Sett inn originalen for riktig målestokk

earense
:jernsområde
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6.4 Balsfjord

6.4.1 Postdalslia (Tamokdalen)

Størrelse: 1681 daa
Areal produktiv skog: 325 daa
Høyde over havet : ca 220 -800 m
Beliggenhet: Nordøstre del av Tamokdalen
nedenfor Stallofjellet.
Topografi og avgrensning: Vestvendt li fra
Raudbergan i nord og syd til Postdalselva.
Geologi: Glimmerskifer og glimmergneis, innskutte
smale bånd med kalkspatmarmor oppe i ha
Skoglyper: Bjørkeskog med innslag av gråor-
heggeskog
Kjerneområder: Sørvendt berg og rasmark
Arter på Norsk Rødliste 2006: 2  planter
(brudespore NT og brannmyrklegg NT)
Mangelinndekking: Middels
Verneverdi: Regionalt verneverdig
Skogbruksopplysninger: Noe nyere hogst i sør,
nedre del.
Andre interesser: Reindrift.
Tekniske inngrep:
Planstatus: LNF
Merknader: Grenser er justert for å oppnå buffer
langs vei og langs Postdalselva Spor langs begge
sider av Postdalselva er adkomst for forsvaret,
reindrift og friluftsliv til Postdalen.

Beskrivelse av verneverdier:

Formålet med naturreservatet er å bevare et
område som representerer frodig og artsrik
bjørkeskog.

Postadalslia naturreservat inneholder en vestvendt
bjørkeskogli med innslag av gråor-heggeskog og
kalkrikt berg.

Ivaretakelse av naturgrunnlaget innenfor
naturreservatet er viktig også for samisk kultur og
næringsutnyttelse. Området skal kunne brukes til
reindrift.

Frodig løvskogsli. Foto: Dag Svalastog

Naturtyper:  Mye rik høgstaudeskog spesielt i den nedre del av lia opp til et nivå rundt 400
meter. Treslag er bjørk og spredt rogn og selje, partier nederst har også innslag av gråor samt
høyvokste vierkratt. Kombinasjonen av en hovdesakelig konveks terrengform og næringsrik
skredjord samt mye kalkrikt sig fra det ovenforliggende Postdalsfjellet er årsaken til den rike
vegetasjonen her. Den frodige skogbunnen preges her bl.a. av mye høyvokst turt, mjødurt,
vendelrot, myskegras og strutseving. Det er skilt ut et kjerneområde bestående dels av partier
langs bergrot nedenfor de bratte berghamrene med innslag av varmekrevende arter og dels
åpne partier med grunt jordsmonn preget av kalkrikt sigevann og artsrik og interessant flora.

Skogstruktur og påvirkning:  Liskogen er best utviklet i de godt beskyttede områdene nedenfor
berghamrene i nordre og søndre del. De midtre deler av lia er mer snøskredutsatt og skogen
har preg av dette ved til dels å være mer småvokst. Langs de mest utsatte rasrennene her er det
også åpne partier med dels kompakte ullvierkratt og dels åpne, rike høgstaudeenger. Et lite
hogstfelt nederst i søndre del, ellers er området lite påvirket av menneskelig virksomhet.
Bjørka er ikke spesielt storvokst og det forekommer bare enkelttrær med diameter opp mot 30
cm i brysthøyde.

Mangelinndekking:  Relativt stort og sammenhengende område med lite påvirket og meget rik
høgstaudeskog bidrar til mangelinndekking.
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Verneinteresser: Interessant og artsrik flora med innslag av flere sjeldne karplantearter.
Området vurderes å være regionalt verneverdig.

FORSKRIFT OM VERNEPLAN FOR SKOG. VERN AV POSTDALSLIA
NATURRESERVAT I BALSFJORD KOMMUNE, TROMS FYLKE

Fastsatt ved kongelig resolusjon med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr.100 om
forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34 jf.§ 37 og § 62. Fremmet av
Miljøverndepartementet.

§  1 Avgrensing
Naturreservatet berører statsgrunn på følgende gnr/bnr: 27/5 i Balsfjord kommune:

Naturreservatet dekker et totalareal på 1 702 dekar landareal.

Grensene for naturreservatet går fram av kart i målestokk datert Miljøverndepartementet  
De nøyaktige grensene for naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal
koordinatfestes.

Verneforskriften med kart oppbevares i Balsfjord kommune, hos Fylkesmannen i Troms fylke, i
Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet. Det samme gjelder jordskiftekartet som
lages etter grensemerking.

§ 2 Fonnål
Formålet med naturreservatet er å bevare et område som representerer frodig og artsrik bjørkeskog.

Postdalslia naturreservat inneholder en vestvendt bjørkeskogli med innslag av gråor-heggeskog og
kalkrikt berg.

Ivaretakelse av naturgrunnlaget innenfor naturreservatet er viktig for samisk kultur og
næringsutnyttelse. Området skal kunne brukes til reindrift.

§  3 Vernebestemmelser
I naturreservatet må ingen foreta noe som forringer verneverdiene angitt i verneformålet.

I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser:
1. Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er vernet mot skade og ødeleggelse. Det er

forbudt å fjerne planter og sopp (inkludert lav) eller deler av disse fra naturreservatet. Planting
eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt.

2. Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er vernet mot skade, ødeleggelse og unødig
forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt.

3. Området er vernet mot ethvert tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av
bygninger, anlegg, gjerder, andre varige eller midlertidige innretninger, parkering av
campingvogner, brakker e.1., framføring av luftledninger, jordkabler, kloakldedninger,
bygging av veier, drenering eller annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling og lagring av
masse, utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av
avfall, gjødsling, kalking eller bruk av kjemiske bekjempingsmidler. Forsøpling er forbudt.
Opplistingen av tiltak er ikke uttømmende.

4. Bruk av naturreservatet til teltleirer, idrettsarrangementer eller andre større arrangementer er
forbudt.

§4 Generelle unntak fra vernebestemmelsene
Vemebestemmelsene er ikke til hinder for
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1. Sanking av bær og matsopp.
2. Jakt, fangst og fiske i samsvar med gjeldende lovverk.
3. Skadefelling av store rovdyr i samsvar med gjeldende lovverk.
4. Beiting.
5. Vedlikehold av bygninger og andre anlegg og innretninger som er i bruk på vernetidspunktet.
6. Rydding av eksisterende stier, dvs. fjerning av greiner og nedfall over stien.
7. Skånsomt uttak av trevirke til enkelt friluftsliv og bål på stedet. Tørr furu skal ikke felles.
8. Skjæring av sennegress til fottøy, uttak av ris til gammer og uttak av materiale til husflid og

bruksgjenstander. Bestemmelsen gjelder ikke skjæring eller uttak av plantearter som står på
den til enhver tid gjeldende norske rødlisten.

9. Tilretteleggingstiltak ved forvaltningsmyndigheten etter godkjent forvaltningsplan.

§  5 Regulering av ferdsel
I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel:

1. All ferdsel skal skje varsomt og ta hensyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminner.
2. Motorisert ferdsel til lands og til vanns er forbudt, herunder start og landing med luftfartøy.

§ 6 Generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene
Ferdselsbestemmelsene er ikke til hinder for:

1. Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i forbindelse med ambulanse-, politi-,
brannvern-, rednings og oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og
forvaltningsoppgaver som er bestemt av forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke
øvingskjøring.

2. Nødvendig motorferdsel i forbindelse med uttransport av syke og skadde bufe. Kjøretøy som
benyttes skal være skånsomt mot markoverflaten. Det skal gis melding til ansvarlig oppsyn for
verneområdet i forkant av kjøring.

3. Nødvendig uttransport av felt elg med lett terrenggående beltekjøretøy som ikke setter varige
spor i terrenget.

4. Nødvendig bruk av snøskuter på snødekt mark i forbindelse med reindrift. Leiekjørere for
reineiere eller reindriftsansvarlige må medbringe skriftlig dokumentasjon/avtale.

§7.  Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser
Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til:

1. Avgrenset bruk av naturreservatet for aktiviteter nevnt i § 3 nr. 4 (teltleirer, idrettsarrange-
menter eller andre større arrangementer mv.).

2. Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner.
3. Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk.
4. Rydding, merking og vedlikehold av stier.
5. Nødvendig bruk av lett terrengkjøretøy på barmark ved utøvelse av reindrift.
6. Start og landing med helikopter i forbindelse med reindrift
7. Nødvendig uttak av brensel i reindriftsnæring og vedlikehold av lovlig oppsatte reingjerder og

annet reindriftsutstyr.
8. Oppføring av gjerder og samleanlegg av midlertidig karakter i forbindelse med reindrift
9. Bruk av reservatet i miljøtilpasset reiselivsvirksomhet, etter plan godkjent av

forvaltningsmyndigheten.
10. Oppføring av gjerder og samleanlegg for beite.
11. Gjenoppføring av anlegg eller innretninger som har gått tapt ved brann eller naturskade.
12. Nødvendig motorferdsel i forbindelse med:

a. Nødvendig bruk av beltekjøretøy på vinterføre eller luftfartøy for transport av
materialer for gjenoppføring av anlegg eller innretninger som er gått tapt ved brann
eller naturskade.

b. Utkjøring av saltstein på snødekt mark.
c. Oppkjøring av skiløype etter fastlagt tras.
d. Oppføring av gjerde og samleanlegg for beite § 7 nr 10.
e. øvingsvirksomhet knyttet til formål nevnt i § 6 nr 1.
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f. Uttransport av felt elg med andre kjøretøy nevnt i § 6 nr 3.
g. Vedlikehold av bygninger, veger og anlegg som nevnt i § 4 nr 5.

For reindriften kan det etter søknad gis flerårige tillatelser i henholdt til vedtatt distriktsplan etter
reindriftsloven.

§  8 Generelle dispensasjonsbestemmelser
Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot vernevedtakets
formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom sikkerhetshensyn eller hensynet
til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig, jf. naturmangfoldloven § 48.

§  9 Skjøtsel
Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette tiltak for å
opprettholde eller oppnå den natur- eller kulturtilstand som er formålet med vernet.

§  10 Forvaltningsplan
Det kan/skal utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning og skj øtsel av
naturreservatet. Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av
skj øtsel.

§  11 Forvaltningsmyndighet
Direktoratet for naturforvaltning fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne
forskriften. Samiske interesser skal ivaretas i den forvaltningsordning som etableres.

§  12 Ikrafttredelse
Denne forskriften trer i kraft straks.
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5.4.2 Skardet

Høringsforstaq

Skardet
nat4wrem,,,pt
8,71sfjord kowrnune

Kart: Sett inn originalen for riktig målestokk

Målestokk 1:15000
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Størrelse: 10872 daa
Areal produktiv skog: 5280 daa
Høyde over havet: 125 - ca770 m
Beliggenhet: Skardet ligger på østsiden av
Fjellfroskvatnet, ca 5 km fra Skjold.
Topografi og avgrensning: Hel sidedal opp til
fjells, avgrenset av riksvei i øst og Fjellfroskvatnet i
vest.
Geologi: Kalkglimmerskifer og kalksilikatgneis,
med tykt morenelag langs Fjellfroskvatnet og
Skarbekken.
Skoglyper: Bjørkeskog med innslag av
furuskog
Kjerneområder: Rik sumpskog, rikmyr, sørvendt
berg og rasmark, gråor-heggeskog, kalkfuruskog og
gammel furuskog
Arter på Norsk Rødliste 2006: 8 arter i gruppene
planter  (marisko NT, brudespore NT, gullmyrull
NT og bittersøte NT),  lav  (furusotbeger NT, rotnål
NT, og rustdoggnål NT) og  sopp  (Skeletocutis lenis
NT)
Mangelinndekking: Middels
Verneverdi: Regionalt verneverdig
Skogbruksopplysninger: Verdifull skog  særlig  i
vestre del, lett utdrivbar fra vei langs
Fjellfroskvatnet i sør.
Andre interesser: Turistsatsning i Tamokdalen,
øvingsområde for forsvaret
Tekniske inngrep: En kraftlinje går gjennom
området og en gammel ferdselsveg. Laftet gapahuk
ved bredden av Fjellfroskvatnet.
Planstatus: LNF
Merknader: Området nedenfor fylkesvei i øst er
tatt ut for å gi mulighet for tilrettelegging for
fisketurisme, og det er lagt inn buffer mot veien.

Beskrivelse av verneverdier:

Formålet med naturreservatet er å bevare et
område som representerer bjørkeskog og furuskog i
lavlandet.

Skardet naturreservat omfatter en hel dal fra
lavland til fjell med bjørkeskog og kalkfuruskog
med flere sjeldne planter.

Ivaretakelse av naturgrunnlaget innenfor
naturreservatet er viktig også for samisk kultur og
næringsutnyttelse. Området skal kunne brukes til
reindrift.

Furuskog langs myr. Foto: øystein Røsok

Naturtyper:  Området favner en stor variasjon i naturtyper, vegetasjonstyper og topografi. Av
viktige naturtyper som er definert som kjerneområder, inngår rikmyr, sørvendt berg og
rasmark, gråor-heggeskog, kalkfuruskog og gammel barskog. Det er høyt innslag av rike
vegetasjonstyper. Arealmessig utgjør kjerneområdene mindre areal i verneforslaget.
Bjørkeskog er dominerende treslag. Furu inngår som spredte eldre trær eller yngre trær. Bare
mindre områder er ren furuskog, særlig ned mot Fjellfroskvatnet. Andre treslag i bjørke-
skogen er selje og rogn. Hegg og osp finnes sparsomt i den sørvendte lia.

Høgstaudebjørkeskog er vanlig i den sørvendte lia og sør for Skardelva, ofte i mosaikk med
bjørkeskog av småbregne- og blåbær-skrubbærutforming. Høgstaudeskogen har vanlige
høgstaudearter som turt, firblad og kranskonvall, samt lokalt gulmjelt, men også enkelte
lågurtarter som hengeaks. Gråor-heggeskogen har frodig høgstaudedominert feltsjikt.

Renere furuskog finnes som furumyrskog i tilknytning til fattigere myrer. På morenepartier
øst for Fjellfroskvatnet finnes storvokst furuskog med blåbær-skrubbær-utformingen av
furuskog. Karplantefloraen er relativt artsrik, men hogstpåvirkningen trekker noe ned og fører
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til at mangfoldet av gammelskogstilknyttede arter er mer begrenset, selv om det finnes flere
slike.

Skogstruktur og påvirkning:  Middelaldrende og mange steder ung bjørkeskog dominerer. I
nordre del er det lokalt noe mer middelaldrende bjørkeskog. Typiske innslag i bjørkeskogen
er enkelstående eldre furuer, høgstubber eller læger. De gamle levende furuene er trolig over-
standere som ikke ble hogd ved siste hogst, og den unge bjørkeskogen er delvis en sukse-
sjonsfase som resultat av uttak av furu. Yngre furutrær i god vekst finnes også i bjørkeskogen.
Det finnes lite død furuved i hele området. Kontinuiteten i død ved er brutt, men i få og små
partier av området er den i ferd med å bygges langsomt opp.

Mangelinndekking:  Mangelinndekkingen er middels stor. Areal av gammel furuskog, kalk-
furuskog, gråorskog og rikere myrer er relativt små. Høgstaudebjørkeskog dekker større areal.

Verneinteresser:  En viktig verdi er å ivareta en hel u-dal med to skogkledde lier eksponert
mot nord og sør og med stor variasjon i naturtyper fra strandsonen ved Fjellfroskvatnet på 125
m til over skoggrensa på 680 m oh Innslaget av kalkfuruskog av frisk type med kalkkrevende
arter av karplanter og noe sopp, av gammel furuskog, høgstaudebjørkeskog, samt ulike
myrtyper er av regional verdi.

FORSKRIFT OM VERNEPLAN FOR SKOG. VERN AV SKARDET
NATURRESERVAT I BALSFJORD KOMMUNE, TROMS FYLKE

Fastsatt ved kongelig resolusjon med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr.100 om
forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34 jf.§ 37 og § 62. Fremmet av
Miljøverndepartementet.

§  1 Avgrensing
Naturreservatet berører statsgrunn på følgende gnr/bnr: 43/1 i Balsfjord kommune:

Naturreservatet dekker et totalareal på 10 872 dekar landareal.

Grensene for naturreservatet går fram av kart i målestokk 1:15 000 datert Miljøverndepartementet
 De nøyaktige grensene for naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal
koordinatfestes.

Verneforskriften med kart oppbevares i Balsfjord kommune, hos Fylkesmannen i Troms fylke, i
Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet. Det samme gjelder jordskiftekartet som
lages etter grensemerking.

§  2 Formål
Formålet med naturreservatet er å bevare et område som representerer bjørkeskog og furuskog i
lavlandet.

Skardet naturreservat omfatter en hel dal fra lavland til fjell med bjørkeskog og kalkfuruskog med
flere sjeldne planter.

Ivaretakelse av naturgrunnlaget innenfor naturreservatet er viktig for samisk kultur og
næringsutnyttelse. Området skal kunne brukes til reindrift.

§  3 Vernebestemmelser
I naturreservatet må ingen foreta noe som forringer verneverdiene angitt i verneformålet.
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I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser:
1. Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er vernet mot skade og ødeleggelse. Det er

forbudt å fjerne planter og sopp (inkludert lav) eller deler av disse fra naturreservatet. Planting
eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt.

2. Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er vernet mot skade, ødeleggelse og unødig
forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt.

3. Området er vernet mot ethvert tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av
bygninger, anlegg, gjerder, andre varige eller midlertidige innretninger, parkering av
campingvogner, brakker e.1., framføring av luftledninger, jordkabler, kloakldedninger,
bygging av veier, drenering eller annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling og lagring av
masse, utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av
avfall, gjødsling, kalking eller bruk av kjemiske bekjempingsmidler. Forsøpling er forbudt.
Opplistingen av tiltak er ikke uttømmende.

4. Bruk av naturreservatet til teltleirer, idrettsarrangementer eller andre større arrangementer er
forbudt.

§4 Generelle unntak fra vernebestemmelsene
Vernebestemmelsene er ikke til hinder for

1. Sanking av bær og matsopp.
2. Jakt, fangst og fiske i samsvar med gjeldende lovverk.
3. Skadefelling av store rovdyr i samsvar med gjeldende lovverk.
4. Beiting.
5. Vedlikehold av bygninger og andre anlegg og innretninger som er i bruk på vernetidspunktet.
6. Rydding, vedlikehold og merking av eksisterende sti/ferdselsveg gjennom dalen til Fjellfrosk-

vatnet.
7. Rydding av eksisterende stier, dvs. fjerning av greiner og nedfall over stien.
8. Skånsomt uttak av trevirke til enkelt friluftsliv og bål på stedet. Tørr furu skal ikke felles.
9. Drift, vedlikehold og nødvendig istandsetting ved akutt utfall på eksisterende energi- og

kraftanlegg.
10. Oppgradering/fornyelse av kraftledninger for heving av spenningsnivå og økning av

linjetverrsnitt når dette ikke forutsetter vesentlig fysiske endringer i forhold til verneformålet.
11. Skjæring av sennegress til fottøy, uttak av ris til gammer og uttak av materiale til husflid og

bruksgjenstander. Bestemmelsen gjelder ikke skj æring eller uttak av plantearter som står på
den til enhver tid gjeldende norske rødlisten.

§  5 Regulering av ferdsel
I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel:

1. All ferdsel skal skje varsomt og ta hensyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminner.
2. Motorisert ferdsel til lands og til vanns er forbudt, herunder start og landing med luftfartøy.

§ 6 Generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene
Ferdselsbestemmelsene er ikke til hinder for:

1. Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i forbindelse med ambulanse-, politi-,
brannvern-, rednings og oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og
forvaltningsoppgaver som er bestemt av forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke
øvingskjøring.

2. Nødvendig motorferdsel i forbindelse med uttransport av syke og skadde bufe. Kjøretøy som
benyttes skal være skånsomt mot markoverflaten. Det skal gis melding til ansvarlig oppsyn for
verneområdet i forkant av kjøring.

3. Nødvendig motorferdsel i forbindelse med akutt utfall på eksisterende energi- og kraftanlegg.
Ved bruk av motorisert transport skal det i etterkant sendes melding til
forvaltningsmyndigheten.

4. Nødvendig uttransport av felt elg med lett tenenggående beltekjøretøy som ikke setter varige
spor i terrenget.

5. Nødvendig bruk av snøskuter på snødekt mark i forbindelse med reindrift.
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6. Tilretteleggingstiltak ved forvaltningsmyndigheten etter godkjent forvaltningsplan.

§7.  Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser
Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til:

1. Avgrenset bruk av naturreservatet for aktiviteter nevnt i § 3 nr. 4 (teltleirer, idrettsarrange-
menter eller andre større arrangementer mv.).

2. Oppgradering/fornyelse av kraftledninger som ikke faller inn under § 4.
3. Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner.
4. Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk.
5. Rydding, merking og vedlikehold av stier.
6. Nødvendig bruk av lett terrengkjøretøy på barmark ved utøvelse av reindrift.
7. Start og landing med helikopter i forbindelse med reindrift
8. Nødvendig uttak av brensel i reindriftsnæring og vedlikehold av lovlig oppsatte reingjerder og

annet reindriftsutstyr.
9. Oppføring av gjerder og samleanlegg av midlertidig karakter i forbindelse med reindrift
10. Bruk av reservatet i miljøtilpasset reiselivsvirksomhet, etter plan godkjent av

forvaltningsmyndigheten.
11. Oppføring av gjerder og samleanlegg for beite.
12. Gjenoppføring av anlegg eller innretninger som har gått tapt ved brann eller naturskade.
13. Nødvendig motorferdsel i forbindelse med:

a. Nødvendig bruk av beltekjøretøy på vinterføre eller luftfartøy for transport av
materialer for gjenoppføring av anlegg eller innretninger som er gått tapt ved brann
eller naturskade.

b. Utkjøring av saltstein på snødekt mark
c. Oppkjøring av skiløype etter fastlagt trasé
d. Oppgradering/fornyelse av kraftledninger som ikke faller inn under § 4 (§ 7 nr 2)
e. Oppføring av gjerde og samleanlegg for beite § 7 nr 11
f. øvingsvirksomhet knyttet til formål nevnt i § 6 nr 1
g. Uttransport av felt elg med andre kjøretøy nevnt i § 6 nr 4.
h. Vedlikehold av bygninger, veger og anlegg som nevnt i § 4 nr 5

For reindriften kan det etter søknad gis flerårige tillatelser i henholdt til vedtatt distriktsplan etter
reindriftsloven.

§  8 Generelle dispensasjonsbestemmelser
Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot vernevedtakets
formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom sikkerhetshensyn eller hensynet
til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig, jf. naturmangfoldloven § 48.

§  9 Skjøtsel
Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette tiltak for å
opprettholde eller oppnå den natur- eller kulturtilstand som er formålet med vernet.

§  10 Forvaltningsplan
Det kan utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning og skjøtsel av
naturreservatet. Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av
skj øtsel.

§  11 Forvaltningsmyndighet
Direktoratet for naturforvaltning fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne
forskriften. Samiske interesser skal ivaretas i den forvaltningsordning som etableres.

§  12 Ikrafttredelse
Denne forskriften trer i kraft straks.
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6.5 Lenvik

6.5.1 Heggdalen

Størrelse: 22901 daa
Areal produktiv skog: 6955 daa
Høyde over havet: 22 — 576 m
Beliggenhet: Heggdalen ligger på vestsiden av
Lysvatnet på Senja ca 30km fra Finnsnes.
Topografi og avgrensning: Hel dal fra lavland til
fjell med flatere parti ned mot Lysvatnet
Geologi: Granittiske bergarter
Skogtyper: Bjørkeskog, noe
furuskog mellom myrene sør for Heggelva
Kjerneområder: Bjørkeskog med høgstauder,
gråor-heggeskog, dam, kroksjøer, flomdammer og
meandrerende elveparti
Arter på Norsk Rødliste 2006: 7 arter i gruppene
pattedyr  (oter VU),  fugler  (sangsvare NT,
hønsehauk VU, kongeørn NT, fjellvåk NT),  bløtdyr
(elvemusling VU) og  planter  (vasskrans VU)
Mangelinndekking: Middels
Verneverdi: Regionalt verneverdig
Skogbruksopplysninger: Storvokst bjørkeskog i
nordre del, lett utdrivbar fra veien til demningen
ved Helvetesfossen. To lokale vedprodusenter i
området.
Andre interesser: Løsmasser på vestsiden av
Lysvatnet kan være drivverdige. To hytter innenfor
området. Reindrift. Jakt.
Tekniske inngrep: Det går kraftlinje gjennom
området. Gammel ferdselsvei fra Poststøa midt på
Lysvatnet til Heggvatnet.
Planstatus: LNF
Merknader: Grensen er justert i nord av hensyn til
lokale vedprodusenter, og et regulert friluftsområde
er tatt ut.

Beskrivelse av verneverdier:

Formålet med naturreservatet er å bevare et stort
område som representerer bjørkeskog og furuskog,
dels på breelvsedimenter.

Heggdalen naturreservat omfatter en hel dal fra
lavland til fjell med frodig bjørkeskog i de sør- og
østvendte liene og furuskog på skrinn grunn i
lavlandet.

Ivaretakelse av naturgrunnlaget innenfor
naturreservatet er viktig også for samisk kultur og
næringsutnyttelse. Området skal kunne brukes til
reindrift.

Grov selje. Foto: Jarle Werner Bjerke

Naturtyper:  Området er for det meste skogkledt, men myrer er utbredte, spesielt på flatene og
i de svakt hellende åssidene mellom Lysvatnet og Snøyatnan. Det finnes også bakkemyrer
med god helning Bjørk er dominerende treslag, bortsett fra i enkelte partier der furu
dominerer. Furu er mest tallrik på sørsiden av Heggelva mot Forskolten. Furu finnes også
spredt på moene nord for Heggelva og opp mot Heggvatnet. De frodigere partiene av liene er
karakterisert av storbregneskog og høgstaudebjørkeskog. Skogburkne er svært vanlig i begge
typene. De frodigste liene har høyvokst vegetasjon. Ormetelg, strutseving, skogstorkenebb,
myskegras, kranskonvall, mjødurt, skogrørkvein og teiebær er andre vanlige innslag i de
frodige liene. I disse liene er innslaget av silkeselje og rogn størst, og her er bjørka høyvokst.

Skogstruktur og påvirkning:  Skogen på flatene bærer preg av stadige uttak av tømmer,
spesielt av furu, men også mye bjørk. Sentrum for uttak av furu ser ut til å være langs
Lysvatnets bredd, spesielt i området rundt Tverrelva og mot Heggelva. Eldre og yngre stubber
av furu ble registrert. Også lenger unna Lysvatnet er det spor etter furuhogst, blant annet på
Brenthaugan nord for Heggelva og opp mot Heggvatnet. Også i Heggdalen har det vært hogd
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en del bjørk, blant annet rundt Statskogbua ovenfor vatnet. På flatene er det derfor generelt
sparsomt med død ved. De frodige liene ser imidlertid ut til å være spart, og der er mengden
død ved betraktelig høyere. På Brenthaugan er det klare spor etter skogbrann. På flata ved
hytta rett sør for Heggelvas utløp er det to granplantefelt med totalt omtrent 150 høyvokste
trær.

Mangelinndekking:  Mange av naturverdiene er knyttet til andre vegetasjonstyper enn skog.
Området er stort, har relativt store partier som er urørte, men inngrepene er totalt sett mange.
Liskogen i nord er spesielt frodig og bidrar til mangelinndekking for rike skogtyper.

Verneinteresser:  De frodige sør- og østvendte liene mot Heggvatnet er spesielle, selv om
antall registrerte rødlistede arter er beskjedent. Det samme gjelder vannlokaliteten med
sjeldne vannplanter og rødlistet fugl. Samlet vurderes området som regionalt viktig.

FORSKRIFT OM VERNEPLAN FOR SKOG. VERN  AV HEGGDALEN
NATURRESERVAT  I  LENVIK KOMMUNE, TROMS FYLKE

Fastsatt ved kongelig resolusjon med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr.100 om
forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34 jf.§ 37 og § 62. Fremmet av
Miljøverndepartementet.

§  1 Avgrensing
Naturreservatet berører statsgrunn på følgende gnr/bnr: 124/1 i Lenvik kommune.

Naturreservatet dekker et totalareal på 22 901 dekar landareal.

Grensene for naturreservatet går fram av kart i målestokk datert Miljøverndepartementet  
De nøyaktige grensene for naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal
koordinatfestes.

Verneforskriften med kart oppbevares i Lenvik kommune, hos Fylkesmannen i Troms fylke, i
Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet. Det samme gjelder jordskiftekartet som
lages etter grensemerking.

§  2 Formål
Formålet med naturreservatet er å bevare et stort område som representerer bjørkeskog og furuskog,
dels på breelvsedimenter.

Heggdalen naturreservat omfatter en hel dal fra lavland til fjell med frodig bjørkeskog i de sør- og
østvendte liene og furuskog på skrinn grunn i lavlandet.

Ivaretakelse av naturgrunnlaget innenfor naturreservatet er viktig for samisk kultur og
næringsutnyttelse. Området skal kunne brukes til reindrift.

§  3 Vernebestemmelser
I naturreservatet må ingen foreta noe som forringer verneverdiene angitt i verneformålet.

I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser:
1. Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er vernet mot skade og ødeleggelse. Det er

forbudt å fjerne planter og sopp (inkludert lav) eller deler av disse fra naturreservatet. Planting
eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt.
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2. Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er vernet mot skade, ødeleggelse og unødig
forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt.

3. Området er vernet mot ethvert tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av
bygninger, anlegg, gjerder, andre varige eller midlertidige innretninger, parkering av
campingvogner, brakker e.1., framføring av luftledninger, jordkabler, kloakkledninger,
bygging av veier, drenering eller annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling og lagring av
masse, utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av
avfall, gjødsling, kalking eller bruk av kjemiske bekjempingsmidler. Forsøpling er forbudt.
Opplistingen av tiltak er ikke uttømmende.

4. Bruk av naturreservatet til teltleirer, idrettsarrangementer eller andre større arrangementer er
forbudt.

§4 Generelle unntak fra vernebestemmelsene
Vernebestemmelsene er ikke til hinder for

1. Sanking av bær og matsopp.
2. Jakt, fangst og fiske i samsvar med gjeldende lovverk.
3. Skadefelling av store rovdyr i samsvar med gjeldende lovverk.
4. Beiting.
5. Vedlikehold av bygninger og andre anlegg og innretninger som er i bruk på vernetidspunktet.
6. Rydding, merking og vedlikehold av eksisterende merket tursti "Senja på langs".
7. Rydding av eksisterende stier, dvs. fjerning av greiner og nedfall over stien.
8. Skånsomt uttak av trevirke til enkelt friluftsliv og bål på stedet. Tørr furu skal ikke felles.
9. Rydding og stell av tomter rundt eksisterende hytter inntil 1 dekar.
10. Drift, vedlikehold og nødvendig istandsetting ved akutt utfall på eksisterende energi- og

kraftanlegg.
11. Oppgradering/fornyelse av kraftledninger for heving av spenningsnivå og økning av

linjetverrsnitt når dette ikke forutsetter vesentlig fysiske endringer i forhold til verneformålet.
12. Skjæring av sennegress til fottøy, uttak av ris til gammer og uttak av materiale til husflid og

bruksgjenstander. Bestemmelsen gjelder ikke skj æring eller uttak av plantearter som står på
den til enhver tid gjeldende norske rødlisten.

13. Tilretteleggingstiltak ved forvaltningsmyndigheten etter godkjent forvaltningsplan.

§  5 Regulering av ferdsel
I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel:

1. All ferdsel skal skje varsomt og ta hensyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminner.
2. Motorisert ferdsel til lands og til vanns er forbudt, herunder start og landing med luftfartøy.

§ 6 Generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene
Ferdselsbestemmelsene er ikke til hinder for:

1. Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i forbindelse med ambulanse-, politi-,
brannvern-, rednings og oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og
forvaltningsoppgaver som er bestemt av forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke
øvingskjøring.

2. Nødvendig motorferdsel i forbindelse med uttransport av syke og skadde bufe. Kjøretøy som
benyttes skal være skånsomt mot markoverflaten. Det skal gis melding til ansvarlig oppsyn for
verneområdet i forkant av kjøring.

3. Nødvendig motorferdsel i forbindelse med akutt utfall på eksisterende energi- og kraftanlegg.
Ved bruk av motorisert transport skal det i etterkant sendes melding til
forvaltningsmyndigheten.

4. Nødvendig uttransport av felt elg med lett terrenggående beltekjøretøy som ikke setter varige
spor i terrenget.

5. Nødvendig bruk av snøskuter på snødekt mark i forbindelse med reindrift.

7.  Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser
Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til:
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1. Avgrenset bruk av naturreservatet for aktiviteter nevnt i § 3 nr. 4 (teltleirer, idrettsarrange-
menter eller andre større arrangementer mv.).

2. Oppgradering/fornyelse av kraftledninger som ikke faller inn under § 4.
3. Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner.
4. Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk.
5. Hogst av etablerte plantefelt.
6. Rydding, merking og vedlikehold av stier.
7. Hogst av bjørkeved til eksisterende hytter i reservatet etter plan godkj ent av

forvaltningsmyndigheten.
8. Mindre utvidelse og ombygging av eksisterende hytter i reservatet.
9. Nødvendig bruk av lett terrengkjøretøy på barmark ved utøvelse av reindrift.
10. Start og landing med helikopter i forbindelse med reindrift
11. Nødvendig uttak av brensel i reindriftsnæring og vedlikehold av lovlig oppsatte reingjerder og

annet reindriftsutstyr.
12. Oppføring av gjerder og samleanlegg av midlertidig karakter i forbindelse med reindrift
13. Bruk av reservatet i miljøtilpasset reiselivsvirksomhet, etter plan godkjent av

forvaltningsmyndigheten.
14. Oppføring av gjerder og samleanlegg for beite.
15. Gjenoppføring av anlegg eller innretninger som har gått tapt ved brann eller naturskade.
16. Nødvendig motorferdsel i forbindelse med:

a. Nødvendig bruk av beltekjøretøy på vinterføre eller luftfartøy for transport av
materialer for gjenoppføring av anlegg eller innretninger som er gått tapt ved brann
eller naturskade.

b. Transport av varer, materialer og utstyr til hytter som er i bruk i området, med
beltekjøretøy på snødekt mark etter fastlagt tras.

c. Utkjøring av saltstein på snødekt mark
d. Oppkjøring av skiløype etter fastlagt tras
e. Oppgradering/fornyelse av kraftledninger som ikke faller inn under § 4, § 7 nr 2
f. Hogst av etablerte plantefelt ,§ 7 nr 5
g. Hogst av bjørkeved til eksisterende hytter, § 7 nr 7
h. Utvidelse og ombygging av eksisterende hytter § 7 nr 8
i. Oppføring av gjerde og samleanlegg for beite § 7 nr 14
j. øvingsvirksomhet knyttet til formål nevnt i § 6 nr 1
k. Uttransport av felt elg med andre kjøretøy nevnt i § 6 nr 4
1. Vedlikehold av bygninger, veger og anlegg som nevnt i § 4 nr 5.

For reindriften kan det etter søknad gis flerårige tillatelser i henholdt til vedtatt distriktsplan etter
reindriftsloven.

§  8 Generelle dispensasjonsbestemmelser
Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot vernevedtakets
formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom sikkerhetshensyn eller hensynet
til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig, jf. naturmangfoldloven § 48.

§  9 Skjøtsel
Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette tiltak for å
opprettholde eller oppnå den natur- eller kulturtilstand som er formålet med vernet.

§  10 Forvaltningsplan
Det kaniskal utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning og skj øtsel av
naturreservatet. Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av
skjøtsel.

§  11 Forvaltningsmyndighet
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Direktoratet for naturforvaltning fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne
forskriften. Samiske interesser skal ivaretas i den forvaltningsordning som etableres.

§  12 Ikrafttredelse
Denne forskriften trer i kraft straks.
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6.6 Tranøy

6.6.1 Ånderdalen utvidelse (Jøvik)

Størrelse: 9452 daa
Areal produktiv skog: 3022 daa
Høyde over havet: ca 10 - 595 m
Beliggenhet: Jøvik ligger på sørlige del av Senja.
Topografi og avgrensning: Området er svært
kupert med bratte skråninger, og grenser mot
fylkesveien i vest og Ånderdalen nasjonalpark i
nord.
Geologi: Granittiske bergarter
Skogtyper: Bjørkeskog, furuskog og gammel
løvskog med osp og selje.
Kjerneområder: Gammel løvskog, bjørkeskog med
høgstauder
Arter på Norsk Rødliste 2006: 3  fugler  (dvergspett
VU, tretåspett NT og varsler NT)
Mangelinndekking: Middels
Verneverdi: Regionalt verneverdig
Skogbruksopplysninger: En del lett utdrivbar og
verdifull furuskog i sør.
Andre interesser: Settefiskanlegg. Vannkraft.
Turisme. Reindrift. Jakt.
Tekniske inngrep:
Planstatus: LNF
Merknader: Grenser er justert for å gi plass til
vannledning til settefiskanlegg, skogsdrift og
kraftutbygging i sør. Grustak i nord tas ut for å gi
mulighet for camping og tilrettelegging for
fisketurisme ved innfallsporten til Anderdalen
nasjonalpark. Området nedenfor fylkesvei er tatt ut,
og grensen er lagt 10 meter opp for kraftlinje som
buffer mot vegen.  For å få med mer av den
verdifulle gamle løvskogen bør frivillig vern på
privat grunn forsøkes i sør.

Utvidelsen av Ånderdalen nasjonalpark vil tilføre
bjørke- og furuskog i mellomboreal sone og ned
mot sjøen, og også store bestander av osp og selje.
Totalarealet til nasjonalparken økes med 9,4 km2
til i alt 134,4 km2.

Forskriften er ikke endret, men gjengitt nedenfor
ved avskrift fra Lovdata.

Beskrivelse av verneverdier innenfor utvidelsesforslaget:

Formålet med Ånderdalen nasjonalpark er:

å bevare et stort og tilnærmet urørt
naturområde med opprinnelig furuskog
bjørkeskog og et fjell- og fjordlandskap
som er karakteristisk for ytre deler av
Troms. Landskapet og naturmiljøet med
dyre- og plantelivet skal bevares.

å bevare et naturområde med samiske og
andre kulturminner.

Ivaretakelse av naturgrunnlaget innenfor
nasjonalparken er viktig for samisk kultur og
næringsutnyttelse. Området skal kunne brukes til
reindrift, naturopplevelse og utøvelse av
tradisjonelt og enkelt friluftsliv med liten grad av
teknisk tilrettelegging.

Gammel kys«uruskog. Foto: Jarle Werner Bjerke

Naturtyper: Vegetasjonen domineres av artsfattig bærlyng- og blåbærskog. Bjørk er vanligste
treslag, men furu er også svært vanlig og stedvis dominerende, spesielt på flatene, samt på
knauser i liene. Osp danner fiere steder store bestander, hovedsakelig av tynne, værbitte
stammer men enkelte bestander med grovere osp finnes også. Selje, hovedsakelig silkeselje,
svartvier, rogn og gråor er også flekkvis ganske tallrike, noe som gir relativt god variasjon i
treslag.
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Kjerneområdene i nord inkluderer flommarkskog med gråordominans og ospeskog i bratt
Det øverste av dem har frodig storbregne- og høgstaudeskog med til dels mye død ved av
bjørk, sleje og rogn, og tilhørende artsrik sopp og lavflora, dog med få signalarter og ingen
registrerte rødlistearter. Også kjerneområdene i sør omfatter rike løvskogtyper.

Skogstruktur og påvirkning:  Mengde død ved av de nevnte treslag varierer betraktelig.
Enkelte lier har moderate mengder med gadd og læger også av andre løvtrær enn bjørk, men i
hovedsak er det bjørk som står for mesteparten av tilgjengelig død ved. Furuhogstene har vært
omfattende, hovedsakelig som plukkhogst, og øyensynlig er de fleste furuhogstene av eldre
dato. Osp er derimot hogd nylig.

Mangelinndekking:  Området bidrar til inndekking av mangelen på frodig og variert kystnær
løvskog.

Verneinteresser:  Området vil tilføre nasjonalparken bjørke- og furuskog i mellomboreal sone
og ned mot sjøen, og store bestander av osp og selje.

Forskrift om Verneplan for kystregionen i Troms fylke, vedlegg 25,
Ånderdalen nasjonalpark, Tranøy og Torsken kommuner, Troms.

Fastsatt ved kgl.res. 4. juni 2004 med hjemmel i lov 19.juni 1970 nr. 63 om naturvern § 3, jf. § 4 og § 21 § 22 og 23. Fremmet av
Miljøverndepartementet.

§ 1. Avgrensning

Nasjonalparken berører følgende gnr./bnr.:

TranØy kommune:  18/1, 40/1, 45/3, 45/7 og 45/8

Torsken kommune:  36/1, 36/3, 36/6, 36/7, 39/1, 39/3, 39/6 og 39/8.

Nasjonalparken dekker et areal på ca. 124,9 km2. Grensene for nasjonalparken framgår av kart1 i
målestokk 1:50.000 datert Miljøverndepartementet mai 2004. De nøyaktige grensene for
nasjonalparken skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.

Forskriften med kart oppbevares i Tranøy og Torsken kommuner, hos Fylkesmannen i Troms,
Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet.

1 Kart utelatt.

§2. Formål
Formålet med Ånderdalen nasjonalpark er:

å bevare et stort og tilnærmet urørt naturområde med opprinnelig furuskog bjørkeskog og et
fjell- og fjordlandskap som er karakteristisk for ytre deler av Troms. Landskapet og
naturmiljøet med dyre- og plantelivet skal bevares.

å bevare et naturområde med samiske og andre kulturminner

Ivaretakelse av naturgrunnlaget innenfor nasjonalparken er viktig for samisk kultur og
næringsutnyttelse. Området skal kunne brukes til reindrift, naturopplevelse og utøvelse av tradisjonelt
og enkelt friluftsliv med liten grad av teknisk tilrettelegging.
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§ 3.  Vernebestemmelser

I. Landskapet
1.1 Vern mot inngrep i landskapet

Området er vernet mot inngrep av enhver art, herunder oppføring av bygninger, andre varige
eller midlertidige innretninger, gjerder og anlegg, vegbygging, bergverksdrift,
vassdragsregulering, graving og utfylling, og henleggelse av masse, sprengning og boring,
bryting av stein og mineraler, flytting og fjerning av større steiner og blokker, drenering og
annen form for tørrlegging, nydyrking, nyplanting, bakkeplanering, fremføring av luft- og
jordledninger, bygging av bruer og klopper, oppsetting av skilt, merking av stier, løyper og
lignende Opplistingen er ikke uttømmende.

1.2 Bestemmelsen i pkt. 1.1 er ikke til hinder for:
a. Vedlikehold av bygninger og som ikke endrer bygningens karakter eller bruk.
b. Vedlikehold av reindriftsanlegg.
c. Vedlikehold av stier, løyper, bruer og klopper.

1.3 Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til:
a. Ombygging og mindre tilbygg til bygninger som ikke medfører at bygningen får endret

funksj on.
b.  Gjenoppbygging av bygninger som er ødelagt ved brann eller naturskade.
c.  Oppføring av bygninger og anlegg i forbindelse med oppsyn og reindrift.
d.  Bygging av bruer og legging av klopper.
e.  Oppsetting av skilt og merking av stier.
f  Oppsetting av gjerder.
g.  Etablering av fortøyningsfester for fiskeredskaper og båter.

2. Plantelivet
2.1  Vern av plantelivet

Vegetasjon, herunder døde busker og trær, er vernet mot all skade og ødelegging. Dette omfatter
også vegetasjon (tang o.a.) ned til laveste lavvann. Planting, såing og innføring av trær og annen
vegetasjon er forbudt.

2.2  Bestemmelsen i pkt 2.1 er ikke til hinder for:
a. Bruk av området til beite som på vernetidspunktet.

b. Bruk av bjørk til brensel og trevirke i reindriften.
c. Bruk av trevirke (ris) til snarefangst.
d. Skånsom bruk av trevirke, med unntak for tørrfuruer, til bålbrenning.
e. Plukking av bær og matsopp.
f. Plukking av vanlige planter til privat bruk.

2.3  Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til:
a. Uttak av bjørk for reparasjon av reingjerder

b. Uttak av bjørk til brensel for gamma ved Åndervatnet, for hyttene ved Sør-Kapervatnet og
for hyttene i Selfjordbotn.

2.4  Regulering av beite:
Direktoratet for naturforvaltning kan ved forskrift regulere beiting som kan skade eller
ødelegge naturmiljøet. Dette gjelder ikke reinbeite.
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3. Dyrelivet

3.1  Vern av dyrelivet
Dyrelivet, herunder hi, reir, hekke-, yngle- og gyteplasser er fredet mot skade og unødvendige
forstyrrelser. Utsetting av dyr, fisk og andre ferskvannsorganismer er forbudt.

3.2  Bestemmelsene i pkt. 3.1 er ikke til hinder for:
a. Jakt etter viltlovens bestemmelser og etter reindriftsrettens regler.
b. Jakt på sel i samsvar med gjeldende lover og forskrifter.
c. Fiske i medhold av lakse- og innlandsfiskeloven.
d. Direktoratet for naturforvaltning kan ved forskrift fastsette at dyrelivet eller enkelte arter

kan være totalfredet i hele eller deler av nasjonalparken.

3.3  Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til:
a. Utsetting av fisk fra lokale fiskestammer der dette er gjort tidligere.

4. Kulturminner
4.1  Vern av kulturminner

Kulturminner skal beskyttes mot skade og ødeleggelse. Løse kulturminner kan ikke flyttes eller
fjernes.

4.2  Forvaltningsmyndighetene kan gi tillatelse til:
a. Restaurering og skjøtsel av kulturminner.

5.  Ferdsel
5.1  Generelt om ferdsel
All ferdsel skal skje varsomt og ta hensyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminner.

5.2  Organisert ferdsel
Bestemmelsene i denne forskrift er ikke til hinder for tradisjonell turvirksomhet til fots i regi av
turlag, skoler, barnehager, ideelle lag og foreninger.
Annen organisert ferdsel og ferdselsformer som kan skade naturmiljøet må ha særskilt tillatelse av
forvaltningsmyndigheten, for eksempel teltleirer, idrettsarrangement, jaktprøver eller andre større
arrangement.

5.3  Sykling og bruk av hest.
Sykling og organisert bruk av hest er bare tillatt på veier eller traseer som er godkjent for bruk i
forvaltningsplanen.

5.4  Regulering av ferdsel
Innenfor nærmere avgrensa deler av nasjonalparken kan Direktoratet for naturforvaltning ved
forskrift regulere eller forby ferdsel som kan være til skade for naturmiløet.

5.5.  Generelle unntak for ferdsel
Besternn-ielsene i punkt 5 gjelder ikke nødvendig ferdsel i forbindelse med militær operativ
virksomhet, politi-, rednings-, brannvern- og oppsynsvirksomhet, samt skjøtsels- og
forvaltningsoppgaver bestemt av forvaltningsmyndigheten.

6. Motolferdsel
6.1  Forbud mot motorferdsel
Motorferdsel er forbudt på land og i ferskvann, og i lufta under 300 meter, herunder landing med
luftfartøy.

6.2.  Bestemmelsen i pkt 6.1 er ikke til hinder for:
a. Motorferdsel i forbindelse med militær operativ virksomhet, politi-, rednings-, brannvern-
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og oppsynsvirksomhet, samt skjøtsels- og forvaltningsoppgaver bestemt av forvaltnings -
myndigheten.

b. Motorferdsel i forbindelse med reindrift på frossen, snødekt mark.

6.3  Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til:
a. øvelseskjøring til formål nevnt i pkt. 6.2.a.
b. Bruk av beltekjøretøy eller luftfartøy i forbindelse med reindrift og vedhogst.
c. Bruk av beltekjøretøy eller luftfartøy for transport av varer og ustyr inn til hytter.
d. Bruk av beltekjøretøy eller luftfartøy for transport av materialer til vedlikehold og

byggearbeid på hytter, klopper og lignende.
e. Bruk av beltegående "elgtrekk" eller luftfartøy til uttransport av elgslakt.

For reindriften legges det for pkt 6.3 opp til en praksis med flerårige tillatelser etter
verneforskriften.

7. Forurensning
7.1  Forbud mot forurensning
Forurensing og forsøpling er forbudt, herunder all bruk av kjemiske midler som kan påvirke
naturmiljøet. Avfall skal tas med ut av området.
Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra bestemmelsene når formålet med fredningen krever
det, for vitenskapelige undersøkelser og arbeid av vesentlig samfunnsmessig betydning, eller i
andre særlige tilfeller når dette ikke strider mot formålet med vernet.

§ 5.  Forvaltningsplan mv

Det skal utarbeides en forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning, skj øtsel,
tilrettelegging, informasjon osv. Forvaltningsplanen skal godkjennes av Direktoratet for
naturforvaltning.

Forvaltningsmyndigheten kan iverksette tiltak for å fremme formålet med vernet.

§ 6.  Forvaltningsmyndighet.

Direktoratet for naturforvaltning fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet for
verneforskriften.

§ 7.  Rådgivende utvalg

Forvaltningsmyndigheten kan opprette et rådgivende utvalg for forvaltning av nasjonalparken.

§ 8.  Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskrift 21. februar 1975 nr. 3 om fredning av
Anderdalen nasjonalpark, Tranøy kommune, Troms.

Avskrift fra Lovdata etter utskrift 24.9.2010
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6.7 Målselv

6.7.1 Tverrelvdalen

Størrelse: 9306 daa
Areal produktiv skog: 2327 daa
Høyde over havet: ca 300 — 979m
Beliggenhet: Tverrelvdalen ligger langt øst i
Målselv kommune på østsiden av Rostadalen
Topografi og avgrensning: Sørøstvendte slakke
lier, fra dalbunn til fjell
Geologi: Glimmergneis og glimmerskifer, innslag
av skifrige, lett forvitrelige bergarter. Tykt lag med
løsmasser inkludert breelvavsetninger.
Skogtyper: Bjørkeskog.
Kjerneområder: Bjørkeskog med høgstauder,
gråor-heggeskog, kalkrike områder i fjellet.
Arter på Norsk Rødliste 2006: 2  planter
(marinøkkel NT og brudespore NT)
Mangelinndekking: Liten
Verneverdi: Regionalt verneverdig
Skogbruksopplysninger: En del lett utdrivbar
vedskog i sør.
Andre interesser: Reindrift. Jakt.
Tekniske inngrep: 1 hytte, Reiersdalsgammen.
Planstatus: LNF
Merknader:

Beskrivelse av verneverdier:

Formålet med naturreservatet er å bevare et
område som representerer bjørkeskog.

Tverrelvdalen naturreservat inneholder bjørkeskog,
gråor-heggeskog og en bekkekløft med artsrikflora.

Ivaretakelse av naturgrunnlaget innenfor
naturreservatet er viktig også for samisk kultur og
næringsutnyttelse. Området skal kunne brukes til
reindrift.

Tverrelvdalen sett innover fra litt innenfor
Rundhaugen. Foto: Tom Hellik Hofton

Naturtyper:  Fjellbjørkeskog dominerer vegetasjonsbildet. Det er en markant forskjell mellom
nord- og sørside av U-dalen, som følge av ulikt lokalklima og berggrunn De slake nordvendte
hellingene har en glissen til meget glissen småvokst skog, i øvre deler rik, mens nedre deler
har langt fattigere skog (mye bærlyngtype). Brattliene som vender mot sør, med gunstig
lokalklima og rik berggrunn, har et annet og mer produktivt preg. Her er det store arealer
frodig høgstaudebjørkeskog, med innslag av små arealer gråor-heggeskog, og nederst også
noe rikmyr og sumpskog. Haredalen skiller seg ut, det er ei trang og bratt bekkekløft med
glissen bjørkeskog og mye bergvegger og rasmarksskrenter av løse og rike bergarter. Her er
det en rik flora av konkurransesvake og næringskrevende fjellplanter.

Skogstruktur og påvirkning:  Skogen er delvis parkaktig som følge av hardt reinbeite, som
også har medført at vegetasjonen er kortvokst. Den sørvendte lia preges av hyppige og
kraftige snøskred, som har ført til en grovskala mosaikk i suksesjonsfaser. I rasområdene er
skogen slått ned i dalbunnen og disse partiene er svært vanskelig framkommelige pga et
virvar av stokker og stammer under mannshøy høgstaudevegetasjon. De frodige løvskogene
her har delvis brukbare dimensjoner og ganske mye død ved. Skogen er jevnt over trolig
ubetydelig menneskelig påvirket. Imidlertid er det ikke særlig mye nøkkelelementer i form av
gamle, grove trær og død ved i det meste av området. Unntak gjelder de sørvendte liene.
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Mangelinndekking:  Området har rike skogtyper i form av høgstaudebjørkeskog, men samlet
sett dekker området bare i liten grad mangler ved skogvernet.

Verneinteresser:  Verneverdiene er først og fremst knyttet til at dette er et lite berørt dalføre
med stor variasjon i ulike bjørkeskogstyper, store arealer frodig høgstaudeskog og noe
kalkpåvirket skog. Området illustrerer også godt effekten av snøskred og omfattende reinbeite
som økologiske faktorer i bjørkeskog.

FORSKRIFT OM VERNEPLAN FOR SKOG. VERN AV TVERRELVDALEN
NATURRESERVAT I MÅLSELV KOMMUNE, TROMS FYLKE

Fastsatt ved kongelig resolusjon med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr.100 om
forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34 jf.§ 37 og § 62. Fremmet av
Miljøverndepartementet.

§ 1  Avgrensing
Naturreservatet berører følgende gnr/bnr Målselv kommune: 90/5,6,7 og 110/2

Naturreservatet dekker et totalareal på 9 306 dekar landareal.

Grensene for naturreservatet går fram av kart i målestokk 1: 15 000 datert Miljøverndepartementet
 De nøyaktige grensene for naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal
koordinatfestes.

Verneforskriften med kart oppbevares i Målselv kommune, hos Fylkesmannen i Troms fylke, i
Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet. Det samme gjelder jordskiftekartet som
lages etter grensemerking.

§  2 Formål
Formålet med naturreservatet er å bevare et område som representerer bjørkeskog.

Tverrelvdalen naturreservat inneholder bjørkeskog, gråor-heggeskog og en bekkekløft med artsrik
flora.

Ivaretakelse av naturgrunnlaget innenfor naturreservatet er viktig for samisk kultur og
næringsutnyttelse. Området skal kunne brukes til reindrift.

§ 3  Vernebestemmelser
I naturreservatet må ingen foreta noe som forringer verneverdiene angitt i verneformålet.

I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser:
1. Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er vernet mot skade og ødeleggelse. Det er

forbudt å fjerne planter og sopp (inkludert lav) eller deler av disse fra naturreservatet. Planting
eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt.

2. Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er vernet mot skade, ødeleggelse og unødig
forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt.

3. Området er vernet mot ethvert tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av
bygninger, anlegg, gjerder, andre varige eller midlertidige innretninger, parkering av
campingvogner, brakker e.1., framføring av luftledninger, jordkabler, kloakkledninger,
bygging av veier, drenering eller annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling og lagring av
masse, utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av
avfall, gjødsling, kalking eller bruk av kjemiske bekjempingsmidler. Forsøpling er forbudt.
Opplistingen av tiltak er ikke uttømmende.
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4. Bruk av naturreservatet til teltleirer, idrettsarrangementer eller andre større arrangementer er
forbudt.

§4 Generelle unntak fra vernebestemmelsene
Vernebestemmelsene er ikke til hinder for

1. Sanking av bær og matsopp.
2. Jakt, fangst og fiske i samsvar med gjeldende lovverk.
3. Skadefelling av store rovdyr i samsvar med gjeldende lovverk.
4. Beiting.
5. Vedlikehold av bygninger og andre anlegg og innretninger som er i bruk på vernetidspunktet.
6. Rydding, vedlikehold og merking av sti til Reiersgammen på nordsiden av Tverrelva/Gållå-

gåibbej ohka.
7. Rydding av eksisterende stier, dvs. fjerning av greiner og nedfall over stien.
8. Skånsomt uttak av trevirke til enkelt friluftsliv og bål på stedet.
9. Rydding og stell av eksisterende hyttetomt til Reiersgammen inntil 1 dekar.
10. Skj æring av sennegress til fottøy, uttak av ris til gammer og uttak av materiale til husflid og

bruksgjenstander. Bestemmelsen gjelder ikke skj æring eller uttak av plantearter som til enhver
tid står på den til enhver tid gjeldende norske rødlisten.

11. Tilretteleggingstiltak ved forvaltningsmyndigheten etter godkjent forvaltningsplan.

§  5 Regulering av ferdsel
I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel:

1. All ferdsel skal skje varsomt og ta hensyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminner.
2. Motorisert ferdsel til lands og til vanns er forbudt, herunder start og landing med luftfartøy.

§ 6 Generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene
Ferdselsbestemmelsene er ikke til hinder for:

1. Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i forbindelse med ambulanse-, politi-,
brannvern-, rednings og oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og
forvaltningsoppgaver som er bestemt av forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke
øvingskjøring.

2. Nødvendig motorferdsel i forbindelse med uttransport av syke og skadde bufe. Kjøretøy som
benyttes skal være skånsomt mot markoverflaten. Det skal gis melding til ansvarlig oppsyn for
verneområdet i forkant av kjøring.

3. Nødvendig uttransport av felt elg med lett terrenggående beltekjøretøy som ikke setter varige
spor i terrenget.

4. Nødvendig bruk av snøskuter på snødekt mark i forbindelse med reindrift.

§7.  Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser
Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til:

1. Avgrenset bruk av naturreservatet for aktiviteter nevnt i § 3 nr. 4 (teltleirer, idrettsarrange-
menter eller andre større arrangementer mv.).

2. Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner.
3. Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk.
4. Rydding, merking og vedlikehold av stier.
5. Hogst av bjørkeved til eksisterende hytte for allmennheten, Reiersgammen, i reservatet etter

plan godkjent av forvaltningsmyndigheten.
6. Mindre utvidelse og ombygging av eksisterende hytter Reiersgammen i reservatet.
7. Nødvendig bruk av lett terrengkjøretøy på barmark ved utøvelse av reindrift.
8. Start og landing med helikopter i forbindelse med reindrift
9. Nødvendig uttak av brensel i reindriftsnæring og vedlikehold av lovlig oppsatte reingjerder og

annet reindriftsutstyr.
10. Oppføring av gjerder og samleanlegg av midlertidig karakter i forbindelse med reindrift
11. Bruk av reservatet i miljøtilpasset reiselivsvirksomhet, etter plan godkjent av

forvaltningsmyndigheten.

132

Side 308



12. Oppføring av gjerder og samleanlegg for beite.
13. Gjenoppføring av anlegg eller innretninger som har gått tapt ved brann eller naturskade.
14. Nødvendig motorferdsel i forbindelse med

a. Nødvendig bruk av beltekjøretøy på vinterføre eller luftfartøy for transport av
materialer for gjenoppføring av anlegg eller innretninger som er gått tapt ved brann
eller naturskade.

b. Transport av varer, materialer og utstyr til hytte Reiersgammen i området, med
beltekjøretøy på snødekt mark etter fastlagt trasé.

c. Utkjøring av saltstein på snødekt mark
d. Oppkjøring av skiløype etter fastlagt tras
e. Hogst av bjørkeved til eksisterende hytte Reiersgammen § 7 nr 5.
f. Utvidelse og ombygging av eksisterende hytte Reiersgammen § 7 nr 6
g. Oppføring av gjerde og samleanlegg for beite 7 nr 10.
h. øvingsvirksomhet knyttet til formål nevnt i § 6 nr 1
i. Uttransport av felt elg med andre kjøretøy nevnt i § 6 nr 3.
j. Vedlikehold av bygninger, veger og anlegg som nevnt i § 4 nr 5

For reindriften kan det etter søknad gis flerårige tillatelser i henholdt til vedtatt distriktsplan etter
reindriftsloven.

§  8 Generelle dispensasjonsbestemmelser
Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot vernevedtakets
formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom sikkerhetshensyn eller hensynet
til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig, jf. naturmangfoldloven § 48.

§  9 Skjøtsel
Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette tiltak for å
opprettholde eller oppnå den natur- eller kulturtilstand som er formålet med vernet.

§  10 Forvaltningsplan
Det kan/skal utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning og skjøtsel av
naturreservatet. Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av
skj øtsel.

§  11 Forvaltningsmyndighet
Direktoratet for naturforvaltning fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne
forskriften. Samiske interesser skal ivaretas i den forvaltningsordning som etableres.

§  12 Ikrafttredelse
Denne forskriften trer i kraft straks.
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6.7.2 Revelva

Størrelse: 2792 daa
Areal produktiv skog: 1284 daa
Høyde over havet: ca 140- ca 520m
Beliggenhet: Revelva ligger ca 5km sørvest for
Skjold.
Topografi og avgrensning: Området ligger i en
nordvendt dal med Revelva i midten. Grenser mot
privat grunn i vest.
Geologi: Granitt med breelvavsetninger nederst i
lia, skifer av meatasandstein i midten, blanding av
glimmergneis, glimmerskifer, metasandstein og
amfibolitt lenger sør, et smalt lag marmor med tykt
morenedekke lengst  sør.
Skogtyper: Furuskog og bjørkeskog.
Kjerneområder: Gammel furuskog, bekkekløft og
gråor-heggeskog.
Arter på Norsk Rødliste 2006: 5 arter innen
gruppene  lav  (fossenever VU, hvithodenål NT og
rustdoggnål NT) og  sopp  (furuplett NT,
Skeletocutis lenis NT).
Mangelinndekking: Stor
Verneverdi: Nasjonalt verneverdig
Skogbruksopplysninger: En del lett utdrivbar
vedskog i tillegg til verdifull furuskog.
Andre interesser: Reindrift. Jakt.
Tekniske inngrep: Skogsvei inn fra nord. Merket
tursti til Ruten.
Planstatus: LNF
Merknader: Området nedenfor fylkesvei er tatt ut,
og grensen er satt i god avstand til fylkesvei.

Formålet med naturreservatet er å bevare et
skogområde som representerer furuskog og
bekkekløft.

Revelva inneholder rik variasjon i naturtyper, et
større parti gammel furuskog med innslag av
gammel og grov bjørk og en bekkekløft med gråor-
heggeskog. .

Ivaretakelse av naturgrunnlaget innenfor
naturreservatet er viktig også for samisk kultur og
næringsutnyttelse. Området skal kunne brukes til
reindrift.

Fossrøyksone med fossenever på selje. Foto: Sigve
Reiso

Beskrivelse av verneverdier:
Naturtyper:  øst- og vestgrensene følger delvis hver sin bekkedal, Revelva i vest og
Jutulstadbekken i østlig del. I vest er det en bekkekløft med A-verdi (svært viktig), der det er
rik flora, lobarion-samfunn med blant annet fossenever og knappenålsamfunn med blant annet
rustdoggnål. Bare halve bekkeldøften er med i verneforslaget på grunn av at grensa til privat
grunn går langs bekken. I øst er det et sammenhengende område med gammel furuskog med
A-verdi, iblandet en del bjørk og myr.

Skogstruktur og påvirkning:  Over 150-180 m oh har bjørkeskogen naturskogpreg, det vil si
forekomst av grove gamle trær, og god forekomst av og kontinuitet i død ved. For furu starter
naturskogpreget over 200 m oh, men det finnes også her spor etter hogster. Over 280 m oh
finnes gammel naturskog av bjørk i blanding med furu.

Mangelinndekking:  Revelva bidrar til å dekke manglene på skog under overveiende naturlig
dynamikk og rike skogtyper. Videre bidrar Revelva til å dekke den regionale mangelen
urskogpreget furuskog.
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Verneinteresser: Furuskogen i området representerer en sjeldent god tilstand av relativt rik og
produktiv furunaturskog.

FORSKRIFT OM VERNEPLAN FOR SKOG. VERN AV REVELVA
NATURRESERVAT I MÅLSELV KOMMUNE, TROMS FYLKE

Fastsatt ved kongelig resolusjon med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr.100 om
forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34 jf.§ 37 og § 62. Fremmet av
Miljøverndepartementet.

§  1 Avgrensing
Naturreservatet berører statsgrunn på følgende gnr/bnr i Målselv kommune: 107/2

Naturreservatet dekker et totalareal på 2792 dekar landareal.

Grensene for naturreservatet går fram av kart i målestokk 1:10 000 datert Miljøverndepartementet
 De nøyaktige grensene for naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal
koordinatfestes.

Verneforskriften med kart oppbevares i Målselv kommune, hos Fylkesmannen i Troms fylke, i
Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet. Det samme gjelder jordskiftekartet som
lages etter grensemerking.

§  2 Formål
Formålet med naturreservatet er å bevare et skogområde som representerer furuskog og bekkekløft.

Revelva inneholder rik variasjon i naturtyper, et større parti gammel furuskog med innslag av gammel
og grov bjørk og en bekkekløft med gråor-heggeskog.

Ivaretakelse av naturgrunnlaget innenfor naturreservatet er viktig for samisk kultur og
næringsutnyttelse. Området skal kunne brukes til reindrift.

§  3 Vernebestemmelser
I naturreservatet må ingen foreta noe som forringer verneverdiene angitt i verneformålet.

I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser:
1. Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er vernet mot skade og ødeleggelse. Det er

forbudt å fjerne planter og sopp (inkludert lav) eller deler av disse fra naturreservatet. Planting
eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt.

2. Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er vernet mot skade, ødeleggelse og unødig
forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt.

3. Området er vernet mot ethvert tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av
bygninger, anlegg, gjerder, andre varige eller midlertidige innretninger, parkering av
campingvogner, brakker e.1., framføring av luftledninger, jordkabler, kloakldedninger,
bygging av veier, drenering eller annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling og lagring av
masse, utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av
avfall, gjødsling, kalking eller bruk av kjemiske bekjempingsmidler. Forsøpling er forbudt.
Opplistingen av tiltak er ikke uttømmende.

4. Bruk av naturreservatet til teltleirer, idrettsarrangementer eller andre større arrangementer er
forbudt.

§ 4 Generelle unntak fra vernebestemmelsene
Vernebestemmelsene er ikke til hinder for:
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1. Sanking av bær og matsopp.
2. Jakt, fangst og fiske i samsvar med gjeldende lovverk.
3. Skadefelling av store rovdyr i samsvar med gjeldende lovverk.
4. Beiting.
5. Vedlikehold av bygninger, veier og andre anlegg og innretninger som er i bruk på

vernetidspunktet.
6. Rydding, merking og vedlikehold av eksisterende merket tursti til Ruten.
7. Rydding av eksisterende stier, dvs. fjerning av greiner og nedfall over stien.
8. Skånsomt uttak av trevirke til enkelt friluftsliv og bål på stedet. Tørr furu skal ikke felles.
9. Skj æring av sennegress til fottøy, uttak av ris til gammer og uttak av materiale til husflid og

bruksgjenstander. Bestemmelsen gjelder ikke skj æring eller uttak av planteårter som står på
den til enhver tid gjeldende norske rødlisten.

10. Tilretteleggingstiltak ved forvaltningsmyndigheten etter godkj ent forvaltningsplan.

§  5 Regulering av ferdsel
I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel:

1. All ferdsel skal skje varsomt og ta hensyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminner.
2. Motorisert ferdsel til lands og til vanns er forbudt, herunder start og landing med luftfartøy.

§ 6 Generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene
Ferdselsbestemmelsene er ikke til hinder for:

1. Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i forbindelse med ambulanse-, politi-,
brannvern-, rednings og oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og
forvaltningsoppgaver som er bestemt av forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke
øvingskjøring.

2. Nødvendig motorferdsel i forbindelse med uttransport av syke og skadde bufe. Kjøretøy som
benyttes skal være skånsomt mot markoverflaten. Det skal gis melding til ansvarlig oppsyn for
verneområdet i forkant av kjøring.

3. Nødvendig uttransport av felt elg med lett terrenggående beltekjøretøy som ikke setter varige
spor i terrenget.

4. Nødvendig bruk av snøskuter på snødekt mark i forbindelse med reindrift.

§7.  Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser
Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til:

1. Avgrenset bruk av naturreservatet for aktiviteter nevnt i § 3 nr. 4 (teltleirer, idrettsarrange-
menter eller andre større arrangementer mv.).

2. Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner.
3. Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk.
4. Rydding, merking og vedlikehold av stier.
5. Nødvendig bruk av lett terrengkjøretøy på barmark ved utøvelse av reindrift.
6. Start og landing med helikopter i forbindelse med reindrift
7. Nødvendig uttak av brensel i reindriftsnæring og vedlikehold av lovlig oppsatte reingjerder og

annet reindriftsutstyr.
8. Oppføring av gjerder og samleanlegg av midlertidig karakter i forbindelse med reindrift
9. Bruk av reservatet i miljøtilpasset reiselivsvirksomhet, etter plan godkjent av

forvaltningsmyndigheten.
10. Oppføring av gjerder og samleanlegg for beite.
11. Gjenoppføring av anlegg eller innretninger som har gått tapt ved brann eller naturskade.
12. Nødvendig motorferdsel i forbindelse med:

a. Nødvendig bruk av beltekjøretøy på vinterføre eller luftfartøy for transport av
materialer for gjenoppføring av anlegg eller innretninger som er gått tapt ved brann
eller naturskade.

b. Utkjøring av saltstein på snødekt mark
c. Oppkjøring av skiløype etter fastlagt trasé
d. Oppføring av gjerde og samleanlegg for beite § 7 nr 10
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e. øvingsvirksomhet knyttet til formål nevnt i § 6 nr 1
f. Uttransport av felt elg med andre kjøretøy nevnt i § 6 nr 3.
g. Vedlikehold av bygninger, veger og anlegg som nevnt i § 4 nr 5

For reindriften kan det etter søknad gis flerårige tillatelser i henholdt til vedtatt distriktsplan etter
reindriftsloven.

§  8 Generelle dispensasjonsbestemmelser
Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot vernevedtakets
formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom sikkerhetshensyn eller hensynet
til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig, jf. naturmangfoldloven § 48.

§  9 Skjøtsel
Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette tiltak for å
opprettholde eller oppnå den natur- eller kulturtilstand som er formålet med vernet.

§  10 Forvaltningsplan
Det kan/skal utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning og skj øtsel av
naturreservatet. Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av
skj øtsel.

§  11 Forvaltningsmyndighet
Direktoratet for naturforvaltning fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne
forskriften. Samiske interesser skal ivaretas i den forvaltningsordning som etableres.

§  12 Ikrafttredelse
Denne forskriften trer i kraft straks.
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6.7.3 Skjelbekken

Størrelse: 3750 daa
Areal produktiv skog: 2799 daa
Høyde over havet: ca 235 — 520 m
Beliggenhet: Skjelbekken ligger i midtre del av
Målselvdalføret der Kirkesdalen åpner seg mot
Målselvdalen.
Topografi og avgrensning: Midtre og øvre deler av
ei øst- og nordøstvendt liside, ujevnt og småkupert
terreng. Grenser mot privat grunn i vest og nord,
mot sterkere påvirket skog i øst og mot snaufjell i
sørvest.
Geologi: Glimrnerskifer og glimmergneis og et
belte av amfibolitt i brattsida, en del løsmasser i
forsenkningene.
Skogtyper: Furuskog og bjørkeskog.
Kjerneområder: Bjørkeskog med høgstauder
Arter på Norsk Rødliste 2006: 3 arter innen
gruppene  lav  (fossenever VU og rustdoggnål NT)
og  sopp  (furuplett NT)
Mangelinndekking: Middels
Verneverdi: Regionalt verneverdig
Skogbruksopplysninger: En del lett utdrivbar
vedskog i tillegg til verdifull furuskog.
Andre interesser: Reindrift. Jakt.
Tekniske inngrep: Skogsveier
Planstatus: LNF
Merknader: Grenser er justert i henhold til
gjeldende grenser mot privat grunn.

Beskrivelse av verneverdier:

Formålet med naturreservatet er å bevare et
område som representerer furuskog og bjørkeskog.

Skjelbekken inneholder frodig bjørkeskog og eldre
furuskog i veksling med rikmyr og fuktige
skogpartier med vier og selje.

Ivaretakelse av naturgrunnlaget innenfor
naturreservatet er viktig også for samisk kultur og
næringsutnyttelse. Området skal kunne brukes til
reindrift.

Frodig løvskog. Foto: Tom Hellik Hofton

Naturtyper:  Generelt dekker rik bjørkeskog ganske store arealer. Mye er av en fuktig og
frodig høgstaudetype. Særlig rik bjørkeskog står i bratt terreng i nord. Denne skogen er til dels
åpen, særlig i partier med mye strutseving. I midtre deler av lia får en inn større arealer med
furudominert skog, hovedsakelig av bærlyngtype. I søkk og senkninger inngår småarealer
med rik sumpskog. Det er mye rikmyr, men mest i form av mindre partier. Karplantefloraen
er frodig og rik i området. Oppover mot fjellet overtar gradvis en til dels glissen og småvokst
fjellbjørkeskog.

Skogstruktur og påvirkning:  Skogen er lite påvirket i nyere tid, og har varierende grad av
naturskogspreg. Bjørkeskogen i nord er til dels ganske gammel, med brukbart innslag av
gamle, grove trær og død ved. Lenger sørover er løvskogen noe mer påvirket. Furuskogen er
også relativt gammel, med god aldersspredning og med trær opptil 250-300 år Imidlertid
mangler i stor grad eldre trær, og det er lite død ved.

Mangelinndekking:  Området vil ikke kunne bidra vesentlig til inndekking av mangler ved
skogvernet.
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Verneinteresser:  Området utgjør et ganske typisk og representativt utsnitt av lisidene i
regionen, og det er temmelig variert med ganske mange ulike skogtyper. Området vurderes å
ha lokal til regional verneverdi.

FORSKRIFT OM VERNEPLAN FOR SKOG. VERN AV SKJELBEKKEN
NATURRESERVAT I MÅLSELV KOMMUNE, TROMS FYLKE

Fastsatt ved kongelig resolusjon med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr.100 om
forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34 jf.§ 37 og § 62. Fremmet av
Miljøverndepartementet.

§  1 Avgrensing
Naturreservatet berører statsgrunn på følgende gnr/bnr: i Målselv kommune: 44/2

Naturreservatet dekker et totalareal på 3750 dekar landareal.

Grensene for naturreservatet går fram av kart i målestokk 1:10 000.datert Miljøvemdepartementet
 De nøyaktige grensene for naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal
koordinatfestes.

Verneforskriften med kart oppbevares i Målselv kommune, hos Fylkesmannen i Troms fylke, i
Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet. Det samme gjelder jordskiftekartet som
lages etter grensemerking.

§  2 Formål
Formålet med naturreservatet er å bevare et område som representerer furuskog og bjørkeskog.

Skjelbekken inneholder frodig bjørkeskog og eldre furuskog i veksling med rikmyr og fuktige
skogpartier med vier og selje.

Ivaretakelse av naturgrunnlaget innenfor naturreservatet er viktig for samisk kultur og
næringsutnyttelse. Området skal kunne brukes til reindrift.

§  3 Vernebestemmelser
I naturreservatet må ingen foreta noe som forringer verneverdiene angitt i verneformålet.

I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser:
1. Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er vemet mot skade og ødeleggelse. Det er

forbudt å fjerne planter og sopp (inkludert lav) eller deler av disse fra naturreservatet. Planting
eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt.

2. Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er vernet mot skade, ødeleggelse og unødig
forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt.

3. Området er vernet mot ethvert tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av
bygninger, anlegg, gjerder, andre varige eller midlertidige innretninger, parkering av
campingvogner, brakker e.1., framføring av luftledninger, jordkabler, kloakkledninger,
bygging av veier, drenering eller annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling og lagring av
masse, utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av
avfall, gjødsling, kalking eller bruk av kjemiske bekjempingsmidler. Forsøpling er forbudt.
Opplistingen av tiltak er ikke uttømmende.

4. Bruk av naturreservatet til teltleirer, idrettsarrangementer eller andre større arrangementer er
forbudt.

§ 4 Generelle unntak fra vernebestemmelsene
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Vernebestemmelsene er ikke til hinder for:
1. Sanking av bær og matsopp.
2. Jakt, fangst og fiske i samsvar med gjeldende lovverk.
3. Skadefelling av store rovdyr i samsvar med gjeldende lovverk.
4. Beiting.
5. Vedlikehold av bygninger, veier og andre anlegg og innretninger som er i bruk på

vernetidspunktet.
6. Rydding av eksisterende stier, dvs. fjerning av greiner og nedfall over stien.
7. Skånsomt uttak av trevirke til enkelt friluftsliv og bål på stedet. Tørr furu skal ikke felles.
8. Skjæring av sennegress til fottøy, uttak av ris til gammer og uttak av materiale til husflid og

bruksgjenstander. Bestemmelsen gjelder ikke skjæring eller uttak av plantearter som står på
den til enhver tid gjeldende norske rødlisten.

§  5 Regulering av ferdsel
I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel:

1. All ferdsel skal skje varsomt og ta hensyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminner.
2. Motorisert ferdsel til lands og til vanns er forbudt, herunder start og landing med luftfartøy.

§ 6 Generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene
Ferdselsbestemmelsene er ikke til hinder for:

1. Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i forbindelse med ambulanse-, politi-,
brannvern-, rednings og oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og
forvaltningsoppgaver som er bestemt av forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke
øvingskjøring.

2. Nødvendig motorferdsel i forbindelse med uttransport av syke og skadde bufe. Kjøretøy som
benyttes skal være skånsomt mot markoverflaten. Det skal gis melding til ansvarlig oppsyn for
verneområdet i forkant av kjøring.

3. Nødvendig uttransport av felt elg med lett terrenggående beltekjøretøy som ikke setter varige
spor i terrenget.

4. Nødvendig bruk av snøskuter på snødekt mark i forbindelse med reindrift.
5. Tilretteleggingstiltak ved forvaltningsmyndigheten etter godkjent forvaltningsplan.

§7.  Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser
Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til:

1. Avgrenset bruk av naturreservatet for aktiviteter nevnt i § 3 nr. 4 (teltleirer, idrettsarrange-
menter eller andre større arrangementer mv.).

2. Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner.
3. Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk.
4. Rydding, merking og vedlikehold av stier.
5. Nødvendig bruk av lett terrengkjøretøy på barmark ved utøvelse av reindrift.
6. Start og landing med helikopter i forbindelse med reindrift
7. Nødvendig uttak av brensel i reindriftsnæring og vedlikehold av lovlig oppsatte reingjerder og

annet reindriftsutstyr.
8. Oppføring av gjerder og samleanlegg av midlertidig karakter i forbindelse med reindrift
9. Bruk av reservatet i miljøtilpasset reiselivsvirksomhet, etter plan godkjent av

forvaltningsmyndigheten.
10. Oppføring av gjerder og samleanlegg for beite.
11. Gjenoppføring av anlegg eller innretninger som har gått tapt ved brann eller naturskade.
12. Nødvendig motorferdsel i forbindelse med:

a. Nødvendig bruk av beltekjøretøy på vinterføre eller luftfartøy for transport av
materialer for gjenoppføring av anlegg eller innretninger som er gått tapt ved brann
eller naturskade.

b. Utkjøring av saltstein på snødekt mark
c. Oppkjøring av skiløype etter fastlagt tras
d. Oppføring av gjerde og samleanlegg for beite § 7 nr 10
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e. øvingsvirksomhet knyttet til formål nevnt i § 6 nr 1
f. Uttransport av felt elg med andre kjøretøy nevnt i § 6 nr 3.
g. Vedlikehold av bygninger, veger og anlegg som nevnt i § 4 nr 5

For reindriften kan det etter søknad gis flerårige tillatelser i henholdt til vedtatt distriktsplan etter
reindriftsloven.

§  8 Generelle dispensasjonsbestemmelser
Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot vernevedtakets
formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom sikkerhetshensyn eller hensynet
til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig, jf. naturmangfoldloven § 48.

§  9 Skjøtsel
Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette tiltak for å
opprettholde eller oppnå den natur- eller kulturtilstand som er formålet med vernet.

§  10 Forvaltningsplan
Det kan/skal utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning og skj øtsel av
naturreservatet. Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av
skjøtsel.

§ 11 Forvaltningsmyndighet
Direktoratet for naturforvaltnina fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne
forskriften. Samiske interesser skal ivaretas i den forvaltningsordning som etableres.

§  12 Ikrafttredelse
Denne forskriften trer i kraft straks.
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6.7.4 Devddesvoupmi (Dødesskogen)

Størrelse: 15166 daa
Areal produktiv skog: 3690 daa
Høyde over havet: ca 418- ca 710 m
Beliggenhet: Devddesvoupmi ligger på fjellet øst
for Dividalen.
Topografi og avgrensning: Åpen dal omgitt av
snaufjell på tre kanter og Devddesjavri på den siste.
Geologi- Glimmerskifer, et belte av marmor i den
sørvendte lia fra øst og ned mot elva i østre del av
området. Terrasse med løsmasser på vestsiden nær
utløp av elv.
Skogtyper: Bjørkeskog.
Kjerneområder: Kalkrike områder i fjellet, rik
sumpskog og rikmyr
Arter på Norsk Rødliste 2006: 4 arter innen
gruppene  planter  (marinøkkel NT, snøsoleie NT og
brudespore NT) og  lav  (rustdoggnål NT)
Mangelinndekking: Liten
Verneverdi: Lokalt verneverdig
Skogbruksopplysninger:
Andre interesser: Reindrift.
Tekniske inngrep:
Planstatus: LNF
Merknader: Navn er endret til det samiske
Devddesvoupmi, som betyr frodig/rik dal.

Beskrivelse av verneverdier:

Formålet med naturreservatet er å bevare et
område som representerer fjellbjørkeskog.

Devddesvoupmi er en fjelldal med uberørt preg og
frodig og artsrik fjellbjørkeskog, delvis med
kalkpåvirkning.

Ivaretakelse av naturgrunnlaget innenfor
naturreservatet er viktig også for samisk kultur og
næringsutnyttelse. Området skal kunne brukes til
reindrift.

Parti fra Dødesskogen, med Dødesvatnet i
bakgrunnen. Foto: Geir Gaarder

Naturtyper:  Skogen i området er fjellbjørkeskog, med enkelte få furutrær i nedre del av dalen.
Det er en god del myr i nedre halvdel av området med noe ekstremrik myr. I øvre halvdel av
dalen er det kalkrik, grunnlendt mark og berg langs elva med kalkrik flora. Over skoggrensa
er det avgrenset områder med kalkrik vegetasjon og flora i fjellet. I samme området er det
også utviklet høgstaudeenger.
Bjørkeskogen varierer fra blåbær-fjellkrekling-bjørkeskog som er det vanligste, til
forekomster av noe rikere småbregnebjørkeskog og høgstaudebjørkeskog, særlig i liene opp
mot Devdisfjellet. Et areal med rik sumpskog er registrert i samme område.
Artsmangfoldet i høgstaudevegetasjonen og høgstaudebjørkeskogen er rikt, men lite spesielt,
med myskegras, ballblom og skogstorkenebb. Gulmjelt er karakteristisk i de indre dalene i
Troms. For øvrig er det ingen spesielle eller rødlistede høyere planter knyttet til skogsmiljø.
Skorpelaven rustdoggnål (NT) ble funnet en gang i fjellbjørkeskogen. På bergene langs elva
vokser det kalkkrevende fjellplanter som er mindre vanlige, også i enkelte av ekstrem-
rikmyrene og i fjellvegetasjonen opp mot fjellet finnes mindre vanlige planter.

Skogstruktur og påvirkning:
Det ble ikke sett nye eller gamle hogstspor av betydning innenfor området. De spredte furuene
er unge med en antatt alder rundt 30-40 år. Bjørka har bedre spredning i dimensjon og alder,
men det er ikke funnet my dødt trevirke eller gamle og grove trær. Det er en del sluttet
bjørkeskog i dalføret, men trærne når sjelden over 6-8 meter og dimensjoner på over 20 cm i
diameter i brysthøyde. Svenske reindriftssamer henter brensel i øvre del av dalføret og
nordøst for Devdisfjellet i en par ukers periode i siste halvdel av juli under kalvemerking noe
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lenger øst, noe som sannsynligvis gjenspeiles i skogstrukturen i øvre del av dalen.
Devddesvuopmi var tidligere sommerboplass for reindriftssamene.

Mangelinndekking:
Mangelinndekkingen er liten; bare i svak grad oppfyller området mangelen på høgstaudeskog,
men uten å ha spesielt godt utviklete slike miljøer.

Verneinteresser:
Området er gitt lokal verneverdi i skogvernsammenheng med en svak mangeloppfylling i
forekomsten av høgstaudebjørkeskog. For øvrig framstår dalføret som helhetlig og med få
inngrep ut over at Devddesjavri er regulert. Områder med rik fjellflora og spesielle,
kalkkrevende arter opptrer og områder med ekstremrik myr. Som tidligere boplass for
(svenske) reindriftssamer gjennom lang tid, har området svært mange samiske kulturminner
som er registrert fra ulike tidsepoker.

FORSKRIFT OM VERNEPLAN FOR SKOG. VERN AV DEVDDESVOUPMI
NATURRESERVAT I MÅLSELV KOMMUNE, TROMS FYLKE

Fastsatt ved kongelig resolusjon med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr.100 om
forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34 jf.§ 37 og § 62. Fremmet av
Miljøverndepartementet.

§  1 Avgrensing
Naturreservatet berører statsgrunn på følgende gnr/bnr i Målselv kommune: 95/1

Naturreservatet dekker et totalareal på 15166 dekar landareal.

Grensene for naturreservatet går fram av kart i målestokk 1:20 000 datert Miljøverndepartementet
 De nøyaktige grensene for naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal
koordinatfestes.

Verneforskriften med kart oppbevares i Målselv kommune, hos Fylkesmannen i Troms fylke, i
Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet. Det samme gjelder jordskiftekartet som
lages etter grensemerking.

§  2 Formål
Formålet med naturreservatet er å bevare et område som representerer fjellbjørkeskog.

Devddesvoupmi er en fjelldal med uberørt preg og frodig og artsrik fjellbjørkeskog, delvis med
kalkpåvirkning

Ivaretakelse av naturgrunnlaget innenfor naturreservatet er viktig for samisk kultur og
næringsutnyttelse. Området skal kunne brukes til reindrift.

§  3 Vernebestemmelser
I naturreservatet må ingen foreta noe som forringer verneverdiene angitt i verneformålet.

I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser:
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1. Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er vernet mot skade og ødeleggelse. Det er
forbudt å fjeme planter og sopp (inkludert lav) eller deler av disse fra naturreservatet. Planting
eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt.

2. Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er vernet mot skade, ødeleggelse og unødig
forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt.

3. Området er vernet mot ethvert tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av
bygninger, anlegg, gjerder, andre varige eller midlertidige innretninger, parkering av
campingvogner, brakker e.1., framføring av luftledninger, jordkabler, kloakIdedninger,
bygging av veier, drenering eller annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling og lagring av
masse, utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av
avfall, gjødsling, kalking eller bruk av kjemiske bekjempingsmidler. Forsøpling er forbudt.
Opplistingen av tiltak er ikke uttømmende.

4. Bruk av naturreservatet til teltleirer, idrettsarrangementer eller andre større arrangementer er
forbudt.

§4  Generelle unntak fra vernebestemmelsene
Vernebestemmelsene er ikke til hinder for

1. Sanking av bær og matsopp.
2. Jakt, fangst og fiske i samsvar med gjeldende lovverk.
3. Skadefelling av store rovdyr i samsvar med gjeldende lovverk.
4. Beiting.
5. Vedlikehold av bygninger og andre anlegg og innretninger som er i bruk på vernetidspunktet.
6. Rydding av eksisterende stier, dvs. fjerning av greiner og nedfall over stien.
7. Skånsomt uttak av trevirke til enkelt friluftsliv og bål på stedet. Tørr furu skal ikke felles.
8. Rydding og stell av eksisterende hyttetomt, tomt for gjenreist gamme fra svensk reindrift og

tomt for utedo og langtidstelting ved Troms Basecamp AS inntil 1 daa.
9. Skjæring av sennegress til fottøy, uttak av ris til gammer og uttak av materiale til husflid og

bruksgjenstander. Bestemmelsen gjelder ikke skjæring eller uttak av plantearter som står på
den til enhver tid gjeldende norske rødlisten.

10. Tilretteleggingstiltak ved forvaltningsmyndigheten etter godkj ent forvaltningsplan.

§  5 Regulering av ferdsel
I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel:

1. All ferdsel skal skje varsomt og ta hensyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminner.
2. Motorisert ferdsel til lands og til vanns er forbudt, herunder start og landing med luftfartøy.

§ 6 Generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene
Ferdselsbestemmelsene er ikke til hinder for:

1. Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i forbindelse med ambulanse-, politi-,
brannvern-, rednings og oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og
forvaltningsoppgaver som er bestemt av forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke
øvingskjøring.

2. Nødvendig motorferdsel i forbindelse med uttransport av syke og skadde bufe. Kjøretøy som
benyttes skal være skånsomt mot markoverflaten. Det skal gis melding til ansvarlig oppsyn for
verneområdet i forkant av kjøring.

3. Nødvendig uttransport av felt elg med lett terrenggående beltekjøretøy som ikke setter varige
spor i terrenget.

4. Nødvendig bruk av snøskuter på snødekt mark i forbindelse med reindrift.

§7.  Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser
Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til:

1. Avgrenset bruk av naturreservatet for aktiviteter nevnt i § 3 nr. 4 (teltleirer, idrettsarrange-
menter eller andre større arrangementer mv.).

2. Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner.
3. Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk.
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4. Rydding, merking og vedlikehold av stier.
5. Nødvendig bruk av lett terrengkjøretøy på barmark ved utøvelse av reindrift.
6. Start og landing med helikopter i forbindelse med reindrift
7. Nødvendig uttak av brensel i reindriftsnæring og vedlikehold av lovlig oppsatte reingjerder og

annet reindriftsutstyr.
8. Oppføring av gjerder og samleanlegg av midlertidig karakter i forbindelse med reindrift
9. Bruk av reservatet i miljøtilpasset reiselivsvirksomhet, etter plan godkjent av

forvaltningsmyndigheten.
10. Oppføring av gjerder og samleanlegg for beite.
11. Gjenoppføring av anlegg eller innretninger som har gått tapt ved brann eller naturskade.
12. Nødvendig motorferdsel i forbindelse med:

a. Nødvendig bruk av beltekjøretøy på vinterføre eller luftfartøy for transport av
materialer for gjenoppføring av anlegg eller innretninger som er gått tapt ved brann
eller naturskade.

b. Transport av varer, materialer og utstyr til gjenreist gamme, til og utedo/ plass for
langtidstelting for miljørettet reiseliv i området, med beltekjøretøy på snødekt mark
etter fastlagt trasé.

c. Utkjøring av saltstein på snødekt mark
d. Oppkjøring av skiløype etter fastlagt tras
e. Oppføring av gjerde og samleanlegg for beite § 7 nr 10
f. øvingsvirksomhet knyttet til formål nevnt i § 6 nr 1
g. Uttransport av felt elg med andre kjøretøy nevnt i § 6 nr 3.
h. Vedlikehold av bygninger, veger og anlegg som nevnt i § 4 nr 5

For reindriften kan det etter søknad gis flerårige tillatelser i henholdt til vedtatt distriktsplan etter
reindriftsloven.

§  8 Generelle dispensasjonsbestemmelser
Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot vernevedtakets
formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom sikkerhetshensyn eller hensynet
til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig, jf. naturmangfoldloven § 48.

§  9 Skjøtsel
Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette tiltak for å
opprettholde eller oppnå den natur- eller kulturtilstand som er formålet med vernet.

§  10 Forvaltningsplan
Det karlskal utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning og skj øtsel av
naturreservatet. Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av
skj øtsel.

§  11 Forvaltningsmyndighet
Direktoratet for naturforvaltning fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne
forskriften. Samiske interesser skal ivaretas i den forvaltningsordning som etableres.

§  12 Ikrafttredelse
Denne forskriften trer i kraft straks.
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6.7.5  Brennskoglia (Devdislia)

Størrelse: 3583 daa
Areal produktiv skog: 2661 daa
Høyde over havet: ca 118 — 400 m
Beliggenhet: Brennskoglia ligger i midtre deler av
Dividalen.
Topografi og avgrensning: Vestvendt liside som
strekker seg opp fra Divielva.
Geologi: Glimmerskifer og glimmergneis, med en
smal stripe marmor omkrig Brennskogtjørnet og
videre nordvestover. Noe kvartsskifer i sør.
Stedegen morene i varierende tykkelse.
Skogtyper: Furudominert, med vekslende innslag
av osp og bjørk.
Kjerneområder: Gammel furuskog, gråor-
heggeskog.
Arter på Norsk Rødliste 2006: 22 arter innen
gruppene  fugler  (tretåspett NT, bøksanger NT),
planter  (marinøkkel NT, brudespore NT),  lav
(furuskjell NT, skorpeglye VU, brundogglav NT,
taiganål VU, furusotbeger NT, rustdoggnål NT) og
sopp  (brun hvitkjuke NT, Antrodia primaeva CR,
Ceraceomyces borealis NT, furuplett NT, grønnlig
narrepiggsopp NT, taigapiggskinn NT, Oligoporus
lateritius VU, svartsonekjuke NT, hornskinn NT,
Skeletocutis lenis NT, taigakjuke VU,
lamellfiolkjuke NT)
Mangelinndekking: Stor
Verneverdi: Nasjonalt verneverdig
Skogbruksopplysninger: Verdifull og lettdrevet
skog.
Andre interesser: Reindrift.
Tekniske inngrep: Skogsveier, kraftlinje.
Planstatus: LNF
Merknader: Navn er endret til Brennskoglia, som
er det lokalt brukte navnet. Området har to deler.

Beskrivelse av verneverdier:

Formålet med naturreservatet er å bevare et
område som representerer furuskog.

Brennskoglia inneholder furuskog med innslag av
løvskog og store ospeholt og et rikt mangfold av
arter, særlig hulerugende fugl og vedboende sopp
og lav.

Ivaretakelse  av  naturgrunnlaget innenfor
naturreservatet er viktig også for samisk kultur og
næringsutnyttelse. Området skal kunne brukes til
reindrift.

Gammel furuskog. Foto: Tom Hellik Hofton

Naturtyper:  Brennskoglia består av en lang vestvendt liside som strekker seg 250 — 300 meter
oppover fra Divielva. Vegetasjonen veksler etter løsmassedekke og fuktighet og er temmelig
variert. Furuskogsdominerte skogtyper er det vanligste. For det meste er furuskogen iblandet
en del løvtrær, men det fins også rene furuskogsbestand. Andre steder er det løvskog, som
gråorskog, flommarkskog på flater langs Divielva. Det er en god del osp i midtre del av lia.
Bærlyngskog er viktigste vegetasjonstype, men det er også innslag av småbregneskog,
høgstaudeskog og stedvis også kalkrike skogtyper, særlig i tilknytning til bekkeskjæringer og
berglendte skrenter.

Artsmangfoldet er uvanlig rikt innen mange ulike artsgrupper. Særlig er utvalget av arter av
vedboende sopp på furu svært velutviklet, med flere funn av kjuken Antrodia primaeva
("urskogsticka" på svensk) som mest spesielt. Markboende sopp er lite registrert. På død furu
finnes også en rik skorpelavsflora, mens på de gamle ospene og på rike bergvegger er en rik
flora av større bladlav (makrolav). Mangfoldet av høyere planter er ikke spesielt stor i skogen.
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Lia er også rik på fugl, særlig hullrugere. Samlet sett har området naturgitte og
strukturegenskaper i skogen som gir et verdifullt artsmangfold.

Skogstruktur og påvirkning:  Skogen er i hovedsak en tidligere gjennomhogd naturskog.
Skogen har generelt et produktivt preg, med relativt grovstammete trær. I furuskogen
dominerer ofte én generasjon av middels gamle trær på 150 — 250 år, mens de eldre
aldersklassene er svakt representert. En del eldre furu finnes på mindre arealer. Tettheten av
død furu er god i kjerneområdene, men det er ofte snakk om liggende stammer av høy alder
og nedbrytingsgrad, ofte med brannspor, mens tilgangen på ferskere liggende stammer av død
ved (læger) er lav. Dette er en følge av tidligere tiders gjennornhogster. Det er et uvanlig rikt
artsmangfold av vedlevende sopp på disse furulægrene, cwså med svært sjeldne arter. Noen av
disse artene kan dø ut av mangel på fortsatt forekomst av død ved i rett stadium. Men det fins
også mindre partier som har bedre kontinuitet i forekomst av død ved, med læger i alle
stadier. Ospeskogen er dels yngre, tettvokste holt (ca 40 år gamle), dels mer åpne med
grovvokste ospetrær. Noen steder, der marka er spesielt produktiv, har ospene imponerende
dimensjoner. Ospeskogen har kommet opp som pionertre etter tidligere forstyrrelser i form av
skogbrann eller hogster og vil bli avløst av furu eller andre såkalte klimaksarter med tiden.

Mangelinndekking:  Stor mangelinndekking, særlig inndekking av viktige forekomster av
rødlistearter, rike skogtyper og skog i naturlig dynamikk Også av spesielle skogtyper er
forekomsten av kalkskog ("mineralrik furuskog") og boreal løvskog godt oppfylt, mangelen
av urskogspreget furuskog er middels godt oppfylt, mens typene gråor-heggeskog og
høgstaudeskog er svakere oppfylt.

Verneinteresser:  De største verdiene er knyttet til gammel furuskog med myd dødt trevirke,
de gamle ospeholtene og et uvanlig rikt artsmangfold med mange rødlistearter i flere
artsgrupper.

FORSKRIFT OM VERNEPLAN FOR SKOG. VERN AV BRENNSKOGLIA
NATURRESERVAT I MÅLSELV KOMMUNE, TROMS FYLKE

Fastsatt ved kongelig resolusjon med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr.100 om
forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34 jf.§ 37 og § 62. Fremmet av
Miljøverndepartementet.

§  1 Avgrensing
Naturreservatet berører statsgrunn på følgende gnr/bnr i Målselv kommune: 95/1

Naturreservatet dekker et totalareal på 3583 dekar landareal.

Grensene for naturreservatet går fram av kart i målestokk 1: 20 000 datert Miljøverndepartementet. De
nøyaktige grensene for naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.

Verneforskriften med kart oppbevares i Målselv kommune, hos Fylkesmannen i Troms fylke, i
Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet. Det samme gjelder jordskiftekartet som
lages etter grensemerking.

§  2 Formål
Formålet med naturreservatet er å bevare et område som representerer furuskog.
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Brennskoglia inneholder furuskog med innslag av løvskog og store ospeholt og et rikt mangfold av
arter, særlig hulerugende fugl og vedboende sopp og lav.

Ivaretakelse av naturgrunnlaget innenfor naturreservatet er viktig for samisk kultur og
næringsutnyttelse. Området skal kunne brukes til reindrift.

§  3 Vernebestemmelser
I naturreservatet må ingen foreta noe som forringer verneverdiene angitt i verneformålet.

I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser:
1. Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er vernet mot skade og ødeleggelse. Det er

forbudt å fjerne planter og sopp (inkludert lav) eller deler av disse fra naturreservatet. Planting
eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt.

2. Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er vernet mot skade, ødeleggelse og unødig
forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt.

3. Området er vernet mot ethvert tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av
bygninger, anlegg, gjerder, andre varige eller midlertidige innretninger, parkering av
campingvogner, brakker e.1., framføring av luftledninger, jordkabler, ldoakldedninger,
bygging av veier, drenering eller annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling og lagring av
masse, utføring av ldoakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av
avfall, gjødsling, kalking eller bruk av kjemiske bekjempingsmidler. Forsøpling er forbudt.
Opplistingen av tiltak er ikke uttømmende.

4. Bruk av naturreservatet til teltleirer, idrettsarrangementer eller andre større arrangementer er
forbudt.

§4 Generelle unntak fra vernebestemmelsene
Vernebestemmelsene er ikke til hinder for

1. Sanking av bær og matsopp.
2. Jakt, fangst og fiske i samsvar med gjeldende lovverk.
3. Skadefelling av store rovdyr i samsvar med gjeldende lovverk.
4. Beiting.
5. Vedlikehold av bygninger og andre anlegg og innretninger som er i bruk på vernetidspunktet.
6. Rydding av eksisterende stier, dvs. fjerning av greiner og nedfall over stien.
7. Skånsomt uttak av trevirke til enkelt friluftsliv og bål på stedet. Tørr furu skal ikke felles.
8. Drift, vedlikehold og nødvendig istandsetting ved akutt utfall på eksisterende energi- og

kraftanlegg.
9. Oppgradering/fornyelse av kraftledninger for heving av spenningsnivå og økning av

linjetverrsnitt når dette ikke forutsetter vesentlig fysiske endringer i forhold til verneformålet.
10. Skjæring av sennegress til fottøy, uttak av ris til gammer og uttak av materiale til husflid og

bruksgjenstander. Bestemmelsen gjelder ikke skjæring eller uttak av plantearter som står på
den til enhver tid gjeldende norske rødlisten.

11. Tilretteleggingstiltak ved forvaltningsmyndigheten etter godkjent forvaltningsplan.

§  5 Regulering av ferdsel
I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel:

1. All ferdsel skal skje varsomt og ta hensyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminner
2. Motorisert ferdsel til lands og til vanns er forbudt, herunder start og landing med luftfartøy.

§ 6 Generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene
Ferdselsbestemmelsene er ikke til hinder for:

1. Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i forbindelse med ambulanse-, politi-,
brannvern-, rednings og oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og
forvaltningsoppgaver som er bestemt av forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke
øvingskjøring.
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2. Nødvendig motorferdsel i forbindelse med uttransport av syke og skadde bufe. Kjøretøy som
benyttes skal være skånsomt mot markoverflaten. Det skal gis melding til ansvarlig oppsyn for
verneområdet i forkant av kjøring.

3. Nødvendig motorferdsel i forbindelse med akutt utfall på eksisterende energi- og kraftanlegg.
Ved bruk av motorisert transport skal det i etterkant sendes melding til
forvaltningsmyndigheten.

4. Nødvendig uttransport av felt elg med lett terrenggående beltekjøretøy som ikke setter varige
spor i terrenget.

5. Nødvendig bruk av snøskuter på snødekt mark i forbindelse med reindrift.

§7.  Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser
Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til:

1. Avgrenset bruk av naturreservatet for aktiviteter nevnt i § 3 nr. 4 (teltleirer, idrettsarrange-
menter eller andre større arrangementer mv.).

2. Oppgradering/fornyelse av kraftledninger som ikke faller inn under § 4.
3. Istandsetting, vedlikehold og skj øtsel av kulturminner.
4. Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk.
5. Hogst av etablerte plantefelt.
6. Rydding, merking og vedlikehold av stier.
7. Nødvendig bruk av lett terrengkjøretøy på barmark ved utøvelse av reindrift.
8. Start og landing med helikopter i forbindelse med reindrift
9. Nødvendig uttak av brensel i reindriftsnæring og vedlikehold av lovlig oppsatte reingjerder og

annet reindriftsutstyr.
10. Oppføring av gjerder og samleanlegg av midlertidig karakter i forbindelse med reindrift
11. Bruk av reservatet i miljøtilpasset reiselivsvirksomhet, etter plan godkj ent av

forvaltningsmyndigheten.
12. Oppføring av gjerder og samleanlegg for beite.
13. Gjenoppføring av anlegg eller innretninger som har gått tapt ved brann eller naturskade.
14. Nødvendig motorferdsel i forbindelse med:

a. Nødvendig bruk av beltekjøretøy på vinterføre eller luftfartøy for transport av
materialer for gjenoppføring av anlegg eller innretninger som er gått tapt ved brann
eller naturskade.

b. Utkjøring av saltstein på snødekt mark
c. Oppkjøring av skiløype etter fastlagt tras
d. Oppgradering/fornyelse av kraftledninger som ikke faller inn under § 4 (§ 7 nr 2)
e. Hogst av etablerte plantefelt § 7 nr 5
f. Oppføring av gjerde og samleanlegg for beite § 7 nr 12
g. øvingsvirksomhet knyttet til formål nevnt i § 6 nr 1
h. Uttransport av felt elg med andre kjøretøy nevnt i § 6 nr 3.
i. Vedlikehold av bygninger, veger og anlegg som nevnt i § 4 nr 5

For reindriften kan det etter søknad gis flerårige tillatelser i henholdt til vedtatt distriktsplan etter
reindriftsloven.

§  8 Generelle dispensasjonsbestemmelser
Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot vernevedtakets
formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom sikkerhetshensyn eller hensynet
til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig, jf. naturmangfoldloven § 48.

§  9 Skjøtsel
Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette tiltak for å
opprettholde eller oppnå den natur- eller kulturtilstand som er formålet med vernet.

§  10 Forvaltningsplan
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Det kaniskal utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning og skj øtsel av
naturreservatet. Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av
skj øtsel.

§  11 Forvaltningsmyndighet
Direktoratet for naturforvaltning fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne
forskriften. Samiske interesser skal ivaretas i den forvaltningsordning som etableres.

§ 12  Ikrafttredelse
Denne forskriften trer i kraft straks.
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6.7.6 Sanddalen (Sanddalen-Divielva)

Størrelse: 30395 daa
Areal produktiv skog: 6138 daa
Høyde over havet: ca 217- 1140 m
Beliggenhet: Sanddalen ligger vest for Frihetsli i
Dividalen, nord for fjellmassivet Njunis.
Topografi og avgrensning: Hel sidedal vestover fra
Dividalen.
Geologi: Mineral- og baserike omdannete
sedimentære bergarter.
Skogtyper: Bjørkeskog og furuskog.
Kjerneområder: Gammel furuskog, gråor-
heggeskog, bjørkeskog med høgstauder
Arter på Norsk Rødliste 2006: 12 arter innen
gruppenefttgler (fjellvåk NT),  planter
(stuttsmåarve NT, issoleie NT, snøsoleie NT,
huldreblom NT, brudespore NT, lodnemyrklegg
NT),  lav  (gråsotbeger VU, rustdoggnål NT) og  sopp
(brun hvitkjuke NT, svartsonekjuke NT,
Skeletocutis lenis NT)
Mangelinndekking: Liten
Verneverdi: Regionalt verneverdig
Skogbruksopplysninger: Verdifull og lettdrevet
skog i nedre del.
Andre interesser: Reindrift.
Tekniske inngrep:
Planstatus: LNF
Merknader:

Beskrivelse av verneverdier:

Formålet med naturreservatet er å bevare et stort
naturområde som representerer bjørkeskog og
furuskog med overgang til fjell.

Sanddalen inneholder en intakt dal med et urørt
preg og lommer av urskogspreget furuskog i nedre
del. Den inneholder fylkets høyeste skoggrense.

Ivaretakelse av naturgrunnlaget innenfor
naturreservatet er viktig også for samisk kultur og
næringsutnyttelse. Området skal kunne brukes til
reindrift.

Innover Sanddalen. Foto: Jon T. Klepsland

Naturtyper:  Et helt dalføre, Sanddalen, inngår i området, unntatt nedre del mot Divielva.
Bjørkeskog er mest utbredte naturtype og dominerer Sanddalen fullstendig. I øvre del, i vest,
er det fjellbjørkeskog. Furuskog kommer inn nedenfor ca 300 m, i øst, ned mot Divielva og
Sanddalselva. Området når opp i alpin sone. Noe myr kommer inn øverst i Sanddalsbotn.
Vegetasjonen veksler mye, ofte med hyppige overganger mellom rike, høyproduktive
markslag og skrinn berglendt og artsfattig mark. Furuskogen har ganske fattig vegetasjon
enten den er tørr og grunnlendt eller fuktig. Gråor finnes spredt i små, avgrensete bestand
innover til midt i Sanddalen. Rogn, selje og osp finnes spredt. Fjellvegetasjonen er rik og
variert med mange nasjonalt sjeldne høyere planter, inkludert flere rødlistede arter.
Innenfor forslaget finnes flere parti med kontinuitetspreget furuskog, dels med urskogspreg.
Furuskogen skiller seg fra hoveddelen av furuskogen i Dividalen ved et større sammenheng-
ende areal med forholdsvis lite intensivt utnyttet skog som inlduderer flere kontinuitetspregete
parti, dels med urskogspreg. Bjørkeskogen varierer fra fattigere bærlyng eller blåbær-
bjørkeskog, via småbregnebjørkeskog i fuktige forsenkninger til at det i brattere lisider med
god sigevannstilgang er ofte er innslag av store bregner og urter, einer og vierbusker. I
lisidene nord for Sandelva, helt i øst er det mye sigevannstilknyttet høystaudevegetasjon med
ballblom, fjellminneblom, myskegras, og lavere planter som teiebær og hengeaks og med et
tett busksjikt.
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Artsmangfoldet knyttet til furuskogen har spredte signalarter for kontinuitetsskoger. I
kjerneområdene er det noen flere, med 3-4 signalarter av lav og 2-3 signal-eller rødlistearter
av sopp knyttet til furu. På løvtrær er det funnet 3-4 lavarter og 3 råtesopper som indikerer
verdifull skog. Floraen av høyere planter er typisk for Dividalenområdet og er ganske rik,
særlig i næringsrike sig. Fjellfloraen er særlig rik. Floraen av markboende lav er rik,
Lobarionarter forekommer sjeldent på trær, men spredt i lavereliggende skog forekommer det
filthinnelav og skrubbenever på selje og rogn. Skorpelavsflora, som påvekstlav er middels
godt utviklet på bjørk. På furu inngår noen gammelskogsarter vanlig sotbeger, gråsotbeger
mv.For arealkrevende vilt og rovfugl er området trolig viktig.

Skogstruktur og påvirkning:  Furuskogen bærer preg av gjentatte gjennoin_hogster eller
plukkhogster. Oppover i lisiden og i en bred sone langs Sandelva og nord for utløpet av
Kvernbekken i Divielva har skogen en bedre aldersspredning og struktur enn lavere ned, selv
om det har vært tatt ut tømmer også her. Det er mer kompakte furubestand i kjerneområdene,
for øvrig er furuskogen sterkt oppblandet med bjørk. De bedre furubestandene utenom
kjerneområdene er fri for hogstinngrep yngre enn 50-80 år, og med en rimelig god
skogstruktur og med et spredt, men jevnt innslag av gamle trær (200-400 år). og spredt med
dødved. Opp mot bartregrensa opptrer små furubestand på tørr grunn. De fremstår som små
kontinuitetsmiljø med gamle trær, og med liggende og stående døde stammer i alle
nedbrytningstrinn og dimensjoner. Bjørkeskogen er relativt lite påvirket av hogst. Stedvis i
nedre deler og sørvendte lisider, kan bjørkene bli grovvokste, med 30-40 cm diameter i
brysthøyde. Store arealer innover i Sanddalen består av glissen lyngbjørekskog.

Mangelinndekking:
Området gir en liten mangelinndekking på urskogspreget furuskog og i form av rike skogtyper
som høgstaudebjørkeskog og gråorheggeskog i form av flommarksskog. Arealene er relativt
små av disse skogtypene slik at mangelinndekkingen er vurdert som lav. Området har likevel
verdier i stort areal av bjørkeskog, og grenser opp mot å representere et storområde.

Verneinteresser:
Furuskog, dels med urskogspreg i mindre partier. Gradienten av furuskog i nedre del via litt
gråorskog og et stort areal bjørkeskog av frodig og fattigere bjørkeskog opp til snaufjell på en
lang strekning i Sanddalen utgjør et helt landskapsrom med få tekniske inngrep. Området
bidrar også med høgstaudebjørkeskog og noe gråor-heggeskog på flommark.
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FORSKRIFT OM VERNEPLAN FOR SKOG. VERN  AV SANDDALEN
NATURRESERVAT I MÅLSELV KOMMUNE, TROMS FYLKE

Fastsatt ved kongelig resolusjon med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr.100 om
forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34 jf.§ 37 og § 62. Fremmet av
Miljøverndepartementet.

§  1 Avgrensing
Naturreservatet berører statsgrunn på følgende gnr/bnr i Målselv kommune: 104/3

Naturreservatet dekker et totalareal på 30395 dekar landareal.

Grensene for naturreservatet går fram av kart i målestokk 1:35 000 datert Miljøverndepartementet
 De nøyaktige grensene for naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal
koordinatfestes.

Verneforskriften med kart oppbevares i Målselv kommune, hos Fylkesmannen i Troms fylke, i
Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet. Det samme gjelder jordskiftekartet som
lages etter grensemerking.

§  2 Formål
Formålet med naturreservatet er å bevare et stort naturområde som representerer bjørkeskog og
furuskog med overgang til fjell.

Sanddalen inneholder en intakt dal med et urørt preg og lommer av urskogspreget furuskog i nedre
del. Den inneholder fylkets høyeste skoggrense.

Ivaretakelse av naturgrunnlaget innenfor naturreservatet er viktig for samisk kultur og
næringsutnyttelse. Området skal kunne brukes til reindrift.

§  3 Vernebestemmelser
I naturreservatet må ingen foreta noe som forringer verneverdiene angitt i verneformålet.

I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser:
1. Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er vernet mot skade og ødeleggelse. Det er

forbudt å fjerne planter og sopp (inkludert lav) eller deler av disse fra naturreservatet. Planting
eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt.

2. Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er vernet mot skade, ødeleggelse og unødig
forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt.

3. Området er vernet mot ethvert tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av
bygninger, anlegg, gjerder, andre varige eller midlertidige innretninger, parkering av
campingvogner, brakker e.I., framføring av luftledninger, jordkabler, kloakIdedninger,
bygging av veier, drenering eller annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling og lagring av
masse, utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av
avfall, gjødsling, kalking eller bruk av kjemiske bekjempingsmidler. Forsøpling er forbudt.
Opplistingen av tiltak er ikke uttømmende.

4. Bruk av naturreservatet til teltleirer, idrettsarrangementer eller andre større arrangementer er
forbudt.

§4  Generelle unntak  fra  vernebestemmelsene
Vernebestemmelsene er ikke til hinder for

1. Sanking av bær og matsopp.
2. Jakt, fangst og fiske i samsvar med gjeldende lovverk.
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3. Skadefelling av store rovdyr i samsvar med gjeldende lovverk.
4. B eiting.
5. Vedlikehold av bygninger og andre anlegg og innretninger som er i bruk på vernetidspunktet.
6. Rydding av eksisterende stier, dvs. fjerning av greiner og nedfall over stien.
7. Skånsomt uttak av trevirke til enkelt friluftsliv og bål på stedet. Tørr furu skal ikke felles.
8. Skjæring av sennegress til fottøy, uttak av ris til gammer og uttak av materiale til husflid og

bruksgjenstander. Bestemmelsen gjelder ikke skj æring eller uttak av plantearter som står på
den til enhver tid gjeldende norske rødlisten.

9. Tilretteleggingstiltak ved forvaltningsmyndigheten etter godkjent forvaltningsplan.

§  5 Regulering av ferdsel
I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel:

1. All ferdsel skal skje varsomt og ta hensyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminner.
2. Motorisert ferdsel til lands og til vanns er forbudt, herunder start og landing med luftfartøy.

§ 6 Generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene
Ferdselsbestemmelsene er ikke til hinder for:

1. Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i forbindelse med ambulanse-, politi-,
brannvern-, rednings og oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og
forvaltningsoppgaver som er bestemt av forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke
øvingskjøring.

2. Nødvendig motorferdsel i forbindelse med uttransport av syke og skadde bufe. Kjøretøy som
benyttes skal være skånsomt mot markoverflaten. Det skal gis melding til ansvarlig oppsyn for
verneområdet i forkant av kjøring.

3. Nødvendig uttransport av felt elg med lett terrenggående beltekjøretøy som ikke setter varige
spor i terrenget.

4. Nødvendig bruk av snøskuter på snødekt mark i forbindelse med reindrift.

§7.  Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser
Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til:

1. Avgrenset bruk av naturreservatet for aktiviteter nevnt i § 3 nr. 4 (teltleirer, idrettsarrange-
menter eller andre større arrangementer mv.).

2. Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner.
3. Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk.
4. Rydding, merking og vedlikehold av stier.
5. Nødvendig bruk av lett terrengkjøretøy på barmark ved utøvelse av reindrift.
6. Start og landing med helikopter i forbindelse med reindrift
7. Nødvendig uttak av brensel i reindriftsnæring og vedlikehold av lovlig oppsatte reingjerder og

annet reindriftsutstyr.
8. Oppføring av gjerder og samleanlegg av midlertidig karakter i forbindelse med reindrift
9. Bruk av reservatet i miljøtilpasset reiselivsvirksomhet, etter plan godkjent av

forvaltningsmyndigheten.
10. Oppføring av gjerder og samleanlegg for beite.
11. Gjenoppføring av anlegg eller innretninger som har gått tapt ved brann eller naturskade.
12. Nødvendig motorferdsel i forbindelse med:

a. Nødvendig bruk av beltekjøretøy på vinterføre eller luftfartøy for transport av
materialer for gjenoppføring av anlegg eller innretninger som er gått tapt ved brann
eller naturskade.

b. Utkjøring av saltstein på snødekt mark
c. Oppføring av gjerde og samleanlegg for beite § 7 nr 10
d. øvingsvirksomhet knyttet til formål nevnt i § 6 nr 1
e. Uttransport av felt elg med andre kjøretøy nevnt i § 6 nr 3.
f. Vedlikehold av bygninger, veger og anlegg som nevnt i § 4 nr 5
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For reindriften kan det etter søknad gis flerårige tillatelser i henholdt til vedtatt distriktsplan etter
reindriftsloven.

§  8 Generelle dispensasjonsbestemmelser
Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot vernevedtakets
formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom sikkerhetshensyn eller hensynet
til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig, jf. naturmangfoldloven § 48.

§  9 Skjøtsel
Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette tiltak for å
opprettholde eller oppnå den natur- eller kulturtilstand som er formålet med vernet.

§  10 Forvaltningsplan
Det kan/skal utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning og skjøtsel av
naturreservatet. Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av
skjøtsel.

§ 11 Forvaltningsmyndighet
Direktoratet for naturforvaltning fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne
forskriften. Samiske interesser skal ivaretas i den forvaltningsordning som etableres.

§  12 Ikrafttredelse
Denne forskriften trer i kraft straks.
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6.8 Bardu

6.8.1 Grønlia

Størrelse: 896 daa
Areal produktiv skog: 710 daa
Høyde over havet: ca 215 — 482 m
Beliggenhet: Grønlia ligger i Salangsdalen like
ovenfor Polar zoo.
Topografi og avgrensning: Nordøstvendt li, i nedre
del slak til horsontal. Grenser til privat grunn i
sørøst.
Geologi: Glimmerskifer og marmor
Skogtyper: Bjørkeskog med en del grove gamle
bjørk og seljetrær.
Kjerneområder: Bjørkeskog med høgstauder
Arter på Norsk Rødliste 2006: 3 arter i gruppene
lav (hvithodenål NT, rustdoggnål NT) og sopp
(gyllen vokssopp NT).
Mangelinndekking: Middels
Verneverdi: Regionalt verneverdig
Skogbruksopplysninger: Flate nær vei er lettdrevet
og verdifull for skogbruket.
Andre interesser: Polar Zoo. Reindrift. Jakt.
Tekniske inngrep:
Planstatus: LNF
Merknader: Grenser er justert i henhold til
gjeldende grense mot privat grunn. Forskriften
åpner for søknad om tynning av skog langs flyttvei
for rein.

Beskrivelse av verneverdier:

Formålet med naturreservatet er å bevare et
område som representerer bjørkeskog.

Grønlia naturreservat inneholder frodig bjørkeskog
med en del grov og gammel bjørk og selje.

Ivaretakelse av naturgrunnlaget innenfor
naturreservatet er viktig også for samisk kultur og
næringsutnyttelse. Området skal kunne brukes til
reindrift.

Meget grove og gamle seljer. Foto: Jon T. Klepsland

Naturtyper:
Bjørkeskog er dominerende, men med små innslag av andre skogtyper som myr- og sump-
skog med litt gråor og viertrær som istervier og setervier. Bjørk er dominerende treslag, men
både selje og rogn utgjør betydelige innslag. Vegetasjonen er overveiende rik, med bjørke-
skog med høgstauder som dominerende skogtype, og med fattigere småbregnebjørkeskog og
blåbærbjørkeskog i nord. Vegetasjonen er meget frodig og med næringskrevende arter, men er
ikke spesielt artsrik. Turt og skogburkne kan dominere, og på fuktigere mark kan bregnen
strutseving overta eller opptre i mosaikk med de foregående urtene. På mer veldrenert mark
kan urterik høgstaudevegetasjon med ballblom, vendelrot, og kranskonvall med flere
dominere mer enn bregnene og turten. Lavfloraen er rimelig godt utviklet med gode
forekomster av enkelte arter på trærne av knappenålslav (rustdoggnål, hvithodenål m.f.) og
forekomst av regionalt sjeldne arter av glye-arter (Collema) som puteglye og brun blæreglye
på rogn. Ingen spesielt krevende eller sjeldne arter av høyere planter (karplanter) er påvist.

Skogstruktur og påvirkning:
I nord er det ganske store areal med lite aldersspredd og ganske fortettet bjørkeskog på grunn
av tidligere hogst. Sørover øker innslaget av grove, gamle trær, særlig i høydelaget rundt 300
moh. Skogen er ofte ganske åpen. Innslaget av død ved er også størst i sør. Noe av arealet
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med stor tetthet av meget gamle, grove bjørk og seljer kan ha falt ut på grunn av at grensen
for statsgrunn viser seg å gå lengre mot nord enn tenkt, slik at arealet er redusert i sør.

Mangelinndekking:
Middels mangelinndekking. Grønlia kan bidra betydelig til inndekking av skogvernmangelen
rike skogtyper/ høgstaudebjørkeskog, selv om totalarealet ikke er så stort.

Verneinteresser:
Rike løvskoger, hovedsakelig høgstaudebjørkeskog, men og små areal med myr- og
sumpskog. Kjerneområdet med bjørkeskog med høgstauder er en ren høgstaudebjørkeskog og
er et godt eksempel på ekstremfrodig, produktiv høgstaudebjørkeskog i Sør-Troms. De eldste
trærne er voksested for flere krevende lavarter av knappenålslav, dels 2  nær  trua arter, men og
andre signalarter av knappenålslav. Videre forekommer 2 arter av glye på rogn. For øvrig er
ikke høstaudeskogen spesielt rik på sjeldne arter.

FORSKRIFT OM VERNEPLAN FOR SKOG. VERN AV GRØNLIA
NATURRESERVAT I BARDU KOMMUNE, TROMS FYLKE

Fastsatt ved kongelig resolusjon med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr.100 om
forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34 jf.§ 37 og § 62. Fremmet av
Miljøverndepartementet.

§  1 Avgrensing
Naturreservatet berører statsgrunn på følgende gnr/bnr: 64/1 i Bardu kommune:

Naturreservatet dekker et totalareal på 896 dekar landareal.

Grensene for naturreservatet går fram av kart i målestokk 1 : 5 000 datert Miljøverndepartementet
 De nøyaktige grensene for naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal
koordinatfestes.

Verneforskriften med kart oppbevares i Bardu kommune, hos Fylkesmannen i Troms fylke, i
Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet. Det samme gjelder jordskiftekartet som
lages etter grensemerking.

§  2 Formål
Formålet med naturreservatet er å bevare et område som representerer bjørkeskog.

Grønlia naturreservat inneholder frodig bjørkeskog med en del grov og gammel bjørk og selje.

Ivaretakelse av naturgrunnlaget innenfor naturreservatet er viktig for samisk kultur og
næringsutnyttelse. Området skal kunne brukes til reindrift.

§  3 Vernebestemmelser
I naturreservatet må ingen foreta noe som forringer verneverdiene angitt i verneformålet.

I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser:
1. Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er vernet mot skade og ødeleggelse. Det er

forbudt å fjerne planter og sopp (inkludert lav) eller deler av disse fra naturreservatet.
Planting eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt.

2. Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er vernet mot skade, ødeleggelse og unødig
forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt.
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3. Området er vernet mot ethvert tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av
bygninger, anlegg, gjerder, andre varige eller midlertidige innretninger, parkering av
campingvogner, brakker e.1., framføring av luftledninger, jordkabler, ldoakkledninger,
bygging av veier, drenering eller annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling og lagring
av masse, utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse
av avfall, gjødsling, kalking eller bruk av kjemiske bekjempingsmidler. Forsøpling er
forbudt. Opplistingen av tiltak er ikke uttømmende.

4. Bruk av naturreservatet til teltleirer, idrettsarrangementer eller andre større arrangementer
er forbudt.

§4 Generelle unntak fra vernebestemmelsene
Vernebestemmelsene er ikke til hinder for

1. Sanking av bær og matsopp.
2. Jakt, fangst og fiske i samsvar med gjeldende lovverk.
3. Skadefelling av store rovdyr i samsvar med gjeldende lovverk.
4. Beiting.
5. Vedlikehold av bygninger og andre anlegg og innretninger som er i bruk på

vernetidspunktet.
6. Rydding av eksisterende stier, dvs. fjerning av greiner og nedfall over stien.
7. Skånsomt uttak av trevirke til enkelt friluftsliv og bål på stedet. Tørr furu skal ikke felles.
8. Skjæring av sennegress til fottøy, uttak av ris til gammer og uttak av materiale til husflid og

bruksgjenstander. Bestemmelsen gjelder ikke skj æring eller uttak av plantearter som står på
den til enhver tid gjeldende norske rødlisten.

§  5 Regulering av ferdsel
I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel:

1. All ferdsel skal skje varsomt og ta hensyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminner.
2. Motorisert ferdsel til lands og til vanns er forbudt, herunder start og landing med

luftfartøy.

§ 6 Generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene
Ferdselsbestemmelsene er ikke til hinder for:

1. Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i forbindelse med ambulanse-, politi-,
brannvern-, rednings og oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og
forvaltningsoppgaver som er bestemt av forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke
øvingskjøring.

2. Nødvendig motorferdsel i forbindelse med uttransport av syke og skadde bufe. Kjøretøy som
benyttes skal være skånsomt mot markoverflaten. Det skal gis melding til ansvarlig oppsyn for
verneområdet i forkant av kjøring.

3. Nødvendig uttransport av felt elg med lett terrenggående beltekjøretøy som ikke setter varige
spor i terrenget.

4. Nødvendig bruk av snøskuter på snødekt mark i forbindelse med reindrift.

§7.  Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser
Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til:

1. Avgrenset bruk av naturreservatet for aktiviteter nevnt i § 3 nr. 4 (teltleirer, idrettsarrange-
menter eller andre større arrangementer mv.).

2. Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner.
3. Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk.
4. Hogst av etablerte plantefelt.
5. Rydding, merking og vedlikehold av stier.
6. Nødvendig bruk av lett terrengkjøretøy på barmark ved utøvelse av reindrift.
7. Start og landing med helikopter i forbindelse med reindrift
8. Nødvendig uttak av brensel i reindriftsnæring og vedlikehold av lovlig oppsatte reingjerder og

annet reindriftsutstyr.
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9. Oppføring av gjerder og samleanlegg av midlertidig karakter i forbindelse med reindrift
10. Rydding av eksisterende flyttelei og kjøretrasé i reindriften jf plan godkjent av

forvaltningsmyndigheten.
11. Bruk av reservatet i miljøtilpasset reiselivsvirksomhet, etter plan godkjent av

forvaltningsmyndigheten.
12. Oppføring av gjerder og samleanlegg for beite.
13. Nødvendig uttak av vann fra Nordre Steinelva for å etablere isbjørndam i Polar Zoo
14. Gjenoppføring av anlegg eller innretninger som har gått tapt ved brann eller naturskade.
15. Nødvendig motorferdsel i forbindelse med:

a. Nødvendig bruk av beltekjøretøy på vinterføre eller luftfartøy for transport av
materialer for gjenoppføring av anlegg eller innretninger som er gått tapt ved brann
eller naturskade.

b. Utkj øring av saltstein på snødekt mark
c. Oppkjøring av skiløype etter fastlagt tras
d. Hogst av etablerte plantefelt § 7 nr 4
e. Oppføring av gjerde og samleanlegg for beite § 7 nr 12
f. Uttak av vann fra Nordre Steinelva § 7 nr 13
g. øvingsvirksomhet knyttet til formål nevnt i § 6 nr 1
h. Uttransport av felt elg med andre kjøretøy nevnt i § 6 nr 3.
i. Vedlikehold av bygninger, veger og anlegg som nevnt i § 4 nr 5

For reindriften kan det etter søknad gis flerårige tillatelser i henholdt til vedtatt distriktsplan etter
reindriftsloven.

§  8 Generelle dispensasjonsbestemmelser
Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot vernevedtakets
formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom sikkerhetshensyn eller hensynet
til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig, jf. naturmangfoldloven § 48.

§  9 Skjøtsel
Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette tiltak for å
opprettholde eller oppnå den natur- eller kulturtilstand som er formålet med vernet.

§  10 Forvaltningsplan
Det kan/skal utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning og skjøtsel av
naturreservatet. Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av
skjøtsel.

§  11 Forvaltningsmyndighet
Direktoratet for naturforvaltning fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne
forskriften. Samiske interesser skal ivaretas i den forvaltningsordning som etableres.

§ 12  Ikrafttredelse
Denne forskriften trer i kraft straks.
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7.  Konsekvenser av vern

7.1 Skogbruk

7.1.1 Statskog SF (grunneier)
Statskog er grunneier til ca 40 % av arealet i Troms, med hovedtyngde i innlandskommunene.
Det meste av arealet er fjellområder og ligger langt unna vei.

Eksisterende verneområder, nasjonalparkene (NP) og landskapsvernområder (LVO), utgjør
betydelige arealer. Rundt 18 % av statsgrunn i Troms er allerede vemet etter naturvernloven,
og ytterligere 8 % er til sluttbehandling etter naturmangfoldloven (Rohkunborri NP,
Navitdalen LVO og Kvængansbotn LVO). Ut over dette er ca 60 % båndlagt gjennom
vassdragsvern.

Vemeplan for skog på statsgrunn vil båndlegge områder for framtidig utvikling Tas det
tilstrekkelig hensyn til vannkraftutbygging (Stordalen), er det først og fremst skogbruket som
rammes.

I mange år har Statskogs skogarealer hatt stor avvirkning, og har ofte vært brukt som
konjunkturregulator. Derfor er det mye ungskog (hogstklasse I og H) på Statskogs arealer, og
det vil ta mange år før Statskog igjen kan bidra vesentlig til avvirkningen i Troms. Statskog
forvalter 50 % av barskogarealet i Troms.

Et ytterligere vern av Statskogs skogarealer vil gjøre det vanskeligere å bidra med skogsvirke
både til industrien i Troms og lokalbefolkinga (vedteiger). Det er stiftet mange
bioenergiselskap de siste årene og flere aktører har tatt initiativ til etableringer av nye selskap
som leverer vannbåren vanne basert på lokalt trevirke. Utviklingen innenfor denne bransjen
viser at behovet for biomasse fra skog til energi vil øke i årene som kommer

Smelteverksindustrien arbeider for å erstatte deler av kullet med trevirke i produksjonen.
Dette kan føre til betydelig etterspørsel etter trevirke. Ut fra et miljøperspektiv bør det tas
sikte på å utnytte lokale ressurser. Som stor skogeier kan Statskog være en garantist for den
trebaserte industrien for stabile og forutsigbare råstoffieveranser også innen bioenergi. Hvis
skogvern i for stor grad påvirker lokal virkestilgang kan det medføre at satsing på bioenergi i
mange tilfeller ikke vil kunne gjennomføres.

Skogvernet vil også svekke Statskogs økonomi.

7.1.2 Arbeidsplasser innen skogbruket
Målselv kommune er særlig berørt av vernet. I denne kommunen finnes 9 av de 21 områdene
som utredes for skogvern. Arealmessig utgjør dette 89 av de 188 km2 som verneplanprosessen
har omfattet, med 34 km2 produktiv skog og 0,84 % av all produktiv skog i Troms. Totalt i
fylket berører vemeplanprosessen 75 km2produktiv skog, Målselvs bidrag utgjør 48 %.

I Målselv er 25 % av kommunens totalareal vernet fra før. Samtidig er Målselv den viktigste
skogbrukskommunen i Troms.

På bakgrunn av dette valgte Fylkesmannen å bestille en egen utredning av konsekvenser for
Målselv.
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Utredningen  (Ecofact rapport 9 — 2010)  konkluderer med at vern av de 9 områdene i Målselv
vil føre til et tap av 2 stillinger direkte og 16 stillinger indirekte knyttet til skogbruket i
Målselv og Troms.

Av områdene i Dividalen er det Brennskoglia (Devdislia) som har størst areal produktiv skog
som samtidig er økonomisk drivbart, og dette området blir for en stor del vernet. På grunn av
manglende skogtakseringer er det vanskelig å få en oversikt over hvor mye produktiv skog
som gjenstår i Dividalen.etter utvidet vern. Konsekvensutredningen har ikke vurdert dette. I
kapittel 5.2.3 er brukerinteressene vurdert, og samlet belastning i Dividalen er blitt tillagt vekt
(under "annet" i tabell 10 og i kapittel 5.4.17-20).

Konsekvensutredningen for Målselv kan brukes til å vurdere konsekvens av vern av alle de 21
områdene for hele fylket. Dersom effekten på stillinger er knyttet direkte til tap av produktiv
skog, vil vern av de 21 områdene i fylket medføre tap av 3 arbeidsplasser direkte og 25
arbeidsplasser indirekte knyttet til skogbruket i fylket Imidlertid er disse beregningene svært
usikre, og endringer i lønnsomheten til næringen kan føre til at tapet blir et helt annet i
framtiden.

I høringsutkastet er areal produktiv skog som foreslås vernet redusert fra 75 til 44 km2. Ut fra
konsekvensutredningen for Målselv gir dette 4 tapte arbeidsplasser direkte og 33 indirekte for
hele fylket, forutsatt at tap av arbeidsplasser endres proporsjonalt med tap av areal produktiv
skog.

7.1.3 Lokal bruk av skogen
Gårdene i Troms har generelt små utmarksareal. Dette skyldes at staten rundt år 1900 kjøpte
opp mesteparten av furuskogen for å kunne drive forstlig forvaltning av skogen. Grunnen til at
dette ble ansett nødvendig, var at etterspørselen etter tømmer var stor på slutten av 1800-
tallet, og at mye av skogen derfor var hogd ut.

Skogen har likevel alltid vært tilgjengelig for gårdbrukerne, ved at de fikk ta ut ved og
tømmer til husbygging. Det var også en utstrakt bruk av furu til tjærebrenning, en tradisjon
som kom inn østfra og som kunne gi gode biinntekter. Skogen var videre brukt til
utmarksbeite, utslåtter og til jakt og fangst. Omfanget av kulturminner som tjæremiler,
utslåtter og gammer i Dividalen, dokumentert av Kjartan og Sverre Stenvold (se kart nedenfor
samt Ecofact rapport 9 — 2010) gir et inntrykk av hvor omfattende denne virksomheten har
vært.
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KULTURMINNER
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- -
Kart over tjæremiler, utslåtter og gammer m.v. fra Brennskoglia og sørover i Dividalen, Målselv
kommune. Kulturminnene er dokumentert av Sverre og Kjartan Stenvold, Dividalen. Kartet er satt
sammen av to kart fra Ecofact rapport 9 — 2010.

7.1.4  Skogbrukets utvikling og framtid
Skogen er og vil sannsynligvis også i framtida være et viktig ressursgrunnlag for
gårdbrukerne i Indre Troms, på samme vis som havet er et viktig ressursgrunnlag langs kysten
i Troms. Interessen for biobrensel har økt i de senere årene, og flere satser nå på
biobrenselsanlegg.

I januartalen 2010 lanserte Fylkesmannen satsningen "Taktskifte i landbruket", der målet er å
stoppe den negative utviklingen i landbruket. Fylkesmannen vil blant annet prioritere
skogbruk og bioenergi i 2010.
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7.2  Jordbruk
Som nevnt over har de fleste gårdsbruk i Troms lite utmarksareal, da staten for rundt 100 år
siden kjøpte opp skogen for å drive forstlig forvaltning. Bøndene fikk likevel bruke utmarka
til blant annet utmarksbeite og utslåtter. Overalt betrakter lokalbefolkningen skogen på
statsgrunn som en slags "allmenning", som er tilgjengelig for bruk ved behov.
Det er aktive gårdsbruk i nærheten av mange av områdene: ved området i Kvænangen
kommune, ved alle områdene i Nordreisa kommune, ved området i Tranøy kommune, og ved
de fleste områdene i Målselv kommune. Mange av disse er melke- eller saubruk som har
beiterett for både småfe og storfe innen de foreslåtte områdene.

Et vern vil kunne innskrenke muligheten til å drive rasjonelt landbruk, da det setter
restriksjoner på motorisert ferdsel. Nordreisa kommune mener at konsekvensene for
lokalbefolkning og aktive bønder må utredes og undersøkes bedre.

Parti fra, Tverrelvdalen med reinsdyr. Foto: Liv MøIster

7.3  Reindrift og samiske interesser
Reindriften har fått oppfylt de kravene som sametinget stilte til forskriftene i sitt brev av 5.5
2009 med ett unntak: uttak av brensel er gjort søknadspliktig (men dispensasjoner kan gis for
flere år av gangen).

Imidlertid ønsket noen av distriktene i tillegg et generelt unntak for barmarkskjøring i
forbindelse med reindrift. Dette er ikke tatt til følge, men mulighet for flerårige dispensasjoner
er tatt inn i forskriftene.
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Arbeidsgruppa mener at reindriften og de samiske interessene på denne måten er blitt godt
nok ivaretatt gjennom forskriftene. Det er derfor ikke foretatt justeringer av arbeidsgrenser av
hensyn til reindriften, med ett unntak: Grønlia, der flyttveien for rein er tatt ut av området.

7.4  Bergverksindustri
I Lindovara er tre skiferbrudd som tilhører en sammenhengende skifersone med stort
potensiale. Bergvesenet anmodet i brev av 18.5 2009 om at grensen trekkes vest for disse
forekomstene, men anmodnifigen er ikke t'att til følge i dette høringsutkastet.

Bergvesenet nevner to jern-mangan-titan-forekomster innenfor Gearpmesorda, men antar at
de har liten økonomisk verdi. I Oksfjorddalen nevner de fire registrerte malmforekomster på
kobber, sink og bly, uten at det følger noen anmodninger med merknaden.
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Kart over Lindovara med skiferforekomster (oransj) og kalkforekomst (blå) til venstre. Til høyre kart over
Heggedalen med løsmasseforekomster.
I tillegg til merknadene fra Bergvesenet kjenner arbeidsgruppa til at det i Heggdalen er en
grusforekomst innenfor området som foreslås vernet.

7.6 Kraftindustri og kraftlinjer
Stordalen er tatt ut av verneforslaget, det vil da ikke komme i konflikt med
kraftutbyggingsplanene Likeledes er grensene i Jøvika justert slik at vernet ikke kommer i
konflikt med vannforsyningen til smoltanlegget og tilhørende kraftutbygging.
Verneomfanget i dette høringsutkastet vil forhindre utbygging av småkraftanlegg blant annet i
Revelva, Tverrelvdalen, Bjørnskogen.

I Lindovara og Jøvik (Anderdalen utvidelse) er grensene justert for å holde kraftlinjen utenfor
verneforslaget. Den planlagte 420 kV-linjen Balsfjord-Hammerfest kommer ikke inn i noen
av områdene.

7.7.  Forsvaret
Verneforslaget er justert blant annet av hensyn til forsvaret i Revelva, men øvingsområdet i
Skardet er i sin helhet inkludert i høringsforslaget. Skardet er ikke tatt ut før høring fordi det
er knyttet store naturverdier og friluftslivsinteresser til området.

Det er usikkert hvilke alternative områder som kan være aktuelle som nærøvingsområde for
forsvaret, og om det lar seg gjøre å tilpasse forskriften og bruken av Skardet slik at bruk og
vern er mulig i dette området.
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7.8 Bosetting
Verneforslaget er justert slik at det skal ha minst mulig negative effekter for lokalt næringsliv
og bosetting. Det er vanskelig å vurdere hvordan vernet generelt, og tap av arbeidsplasser
innen skogbruket spesielt, vil påvirke bosettingen. Den samla effekten for bosettingen
avhenger blant annet av om muligheten for miljøbasert turisme innen verneområdene blir
utnyttet, og om forsvaret finner en løsning for alternativ øvingsområde (eller forhandler seg
fram til en bruk som lar seg kombinere med vem i Skardet).

7.8 Samfunnsøkonomi
Konsekvensutredningen for Målselv  (Ecofact rapport 9 — 2010)  anslo en samfunnsøkonomisk
konsekvens av vern av 9 områder i Målselv til mellom 15 og 17 millioner kroner. Ekstrapolert
til de 21 områdene vil effekten bli 20-22 millioner kroner, forutsatt at effekten knytter seg
direkte til tap av produktiv skog.
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7. Ordforklaringer

Kjerneområder:  Områder som kan klassifiseres som en av de 56 naturtypene som er
beskrevet i DN-håndbok 13 (2. utgave 2006, oppdatert 2007).

RØdlistearter:  Arter som er beskrevet i Norsk Rødliste 2006, og som har blitt vurdert å
være enten truet eller med usikker framtid i Norge. (se
www.artsdatabanken.no).

Signalarter:  Arter som benyttes for å identifisere skog med høy naturverdi. De skal
fungere som kjennetegn på skog med stort eller spesielt artsmangfold (se
htt ://www. si stes *anse.no/Gaml e sider/biolo iskman fold/si analart.htm)

Nøkkelelement:  Viktig element for artsmangfoldet — for eksempel død ved for vedboende
sopp, lav og insekter

Kontinuitetsskog:  Skog som har fått stå i fred over lang tid slik at alle aldersklasser og
dødvedklasser er godt representert (hardt drevet skog vil  være  mer
ensaldret og ha lite død ved siden eldre årsklasser er tatt ut)
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8. Litteratur
Skogvernprosessen er faglig begrunnet i rapporter som tar for seg evaluering av tidligere
skogvern og kartlegging av verneverdier på prestegårdsgrunn.

Evalueringsrapporter
Evaluering av skogvernet i Norge.  NINA fagrapport 54 - 2002
Boreale lauvskoger i Norge. Naturverdier og udekket vernebehov.  NINA Rapport 367 — 2007
Naturfaglig evaluering av norske verneområder.  NINA Rapport 535 -2010

Kartleggingsrapporter
Naturfaglige registreringer i forbindelse med vern av skog på Statskog SFs eiendommer Del
4: Årsrapport for registreringer i Troms og Nordland nord for Saltfjellet 2006.  NINA Rapport
278 - 2007
Naturfaglige registreringer i forbindelse med vern av skog på Statskog SFs eiendommer. Del
5;Årsrapport for registreringer i Troms, Nordland, Nord-Trøndelag og Telemark.  Biofokus-
rapport 2 - 2008

Beskrivelse av naturfaglige verdier i områdene finnes også i databasen
http://borehbio.no/narin.

Konsekvensutredning
Vern av skog på Statskog SFs grunn i Målselv - konsekvenser for næring og bosetting i
Målselv og Troms ved vern av 9 områder i Målselv.  Ecofact rapport 9 — 2010.

Annen bakgrunnslitteratur
Moen, A. 1998.  Nasjonalatlas for Norge. Vegetasjon.  Statens kartverk, Hønefoss

Alle rapportene finnes på nettsiden htt ://www.naturvern rosesser.no/hoved.as x?m=54477
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Fylkesmannen i Troms
Rornssa FyIkkarnanni

Saksbehandler Telefon Vår dato
20.12.2010

Knut IvarKristoffersen 77 64 22 07 Deres dato

Gryllefjord og omegn JFF v/Fred Flakstad, 9380 Gryllefjord
Manndalen JFF v/ Per Ivan Vatne, 9144 Samuelsberg
Rotsund/Rotsundelv sportsfiskeforening v/Dag Hansen, 9153 Rotsund
Tranøy kommune, 9304 Vangsvik
Kåfjord kommune, 9146 Olderdalen
Nordreisa kommunene, Postboks 174, 9156 Storslett

Høring av forslag til forskrift om fiske i vassdrag med laks, sjøørret og
sjørøye for 2011

Det vises til vedlagt brev fra Direktoratet for naturforvaltning av 16.12.10.

Det foreslås at det ikke skal åpnes for fiske i Bunkanvassdra et, Manndalsvassdra et og
Rotsundelva i 2011. Begrunnelsen framgår ikke av direktoratets brev, men det vises til forslag
fra Fylkesmannen. Det siktes da til vårt brev til direktoratet av 29.11.10 (vedlagt). Når vi
foreslo at det ikke skulle åpnes for fiske, var årsaken at vi ikke hadde mottatt fangstrapport.
Etter direktoratets retningslinjer er årlig fangstrapport et vilkår for å åpne for fiske. For
Bunkanvassdraget har vi ikke mottatt fangstrapport verken for 2009 eller 2010, og for
Manndalselva og Rotsundelva har vi ikke mottatt rapport for 2010.

Direktoratet har bedt oss om å sende forslaget om ikke å åpne for fiske i de tre nevnte
vassdragene på lokal høring. Hørin suttalelsene skal sendes direkte til Direktoratet for
naturforvaltnin Postboks 5672 Slu en 7485 Trondheim innen 5. februar 2011.

For øvrige vassdrag i Troms foreslår ikke direktoratet endringer, og det er ikke lagt opp lokal
høring. Til orientering sender vi likevel kopi av dette brev med vedlegg til
rettighetshaverorganisasjonene for andre vassdrag hvor vi har gitt særlige merknader til
direktoratet, samt til de viktigste fylkesomfattende interesseorganisasjoner.

Med hilsen

Knut M. Nergård
fagansvarlig

Vedlegg: Brev fra Direktoratet for naturforvaltning av 16.12.10
Brev fra Fylkesmannen til Direktoratet for naturforvaltning av 29.11.10.

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

Avdeling

Knut Kristoffersen
fiskeforvalter

V2 0å0r 9748 KOMM N EDeres  ref. :._?.ERvirEKCNTORFT

postmottak@fmtr.no

vrf r);:.

Miljøvernavdelingen www.fylkesmannen.no/troms
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Kopi m/vedlegg:
Spansdalen grunneierlag v/Magne Holmen, 9465 Tennevoll
Reisa elvelag, Postboks 6, 9156 Storslett
Grasmyrvassdragets elveeierlag v/Kjell Nyberg, Postboks 62, 9305 Finnsnes
Norges jeger - og fiskerforbund, avd. Troms, 9470 Gratangen
Troms Utmarkslag, v/Anita Skånhaug, Troms Bondelag, Postboks 3021, 9498 Harstad
Statskog Troms, Serviceboks 1016, 7809 Namsos
Norske lakseelver, Postboks 9354 Gronland, 0135 Oslo
Troms grunneier og sjølaksefiskarlag v/Roy-Iver Isaksen, Dunvik, 9185 Spildra
Lakserådets medlemmer (e-post)

Kopi uten vedlegg:
Direktoratet for naturforvaltning, Postboks 5672 Sluppen, 7485 Trondheim
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Fylkesmannen i Troms
Postboks 6105
9291 Tromsø

Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato:
2009/4863 2010116297 ART-FF-EYS 16.12.2010

Arkivkode:
456.3/1

Det vises til oversendingen av 29.11.2010 og til vårt oppdragsbrev av 11.11.2010.

DIREKTORATET FOR
NATURFORVALTNING

Regulering av fiske etter anadrome laksefisk i vassdrag i Troms for
2011

I forbindelse med overføringen av myndigheten til å regulere fisket etter anadrome laksefisk i
vassdrag fra Fylkesmannen til Direktoratet for naturforvaltning (DN), har
Miljøverndepartementet lagt til grunn at fisket etter anadrome laksefisk i vassdrag fra og med
2012 reguleres i en nasjonal forskrift med felles struktur og systematikk. For 2011, som blir et
overgangsår, skal direktoratet kun endre de eksisterende fylkesvise forskriftene der dette er
nødvendig av hensyn til bestandssituasjonen. Ut over dette vil de fylkesvise forskriftene for
elvefisket bli videreført i 2011.

Fylkesmannen og DN har i fellesskap gått gjennom gjeldende fisketidsbestemmelser og
vurdert disse ift beskatningsråd og beskatningsvurderinger fra Vitenskapelig råd for
lakseforvaltning. Videre har Fylkesmannen vurdert øvrige laksevassdrag og vassdrag med
sjøørret og sjørøye i tråd med oppdragsbrevet. På bakgrunn av dette har Fylkesmannen
fremmet forslag om ikke å åpne for fiske i tre vassdrag for 2011.

DN er enig i Fylkesmannens vurderinger og ber om at forslaget om ikke å åpne for fiske i
Bunkanvassdraget, Manndalselva og Rotsundelva sendes på høring til berørte parter.

Når det gjelder dispensasjonssøknaden fra Reisa elvelag om blant annet utvidet sesong for
fiske etter laks, vil dette bli vurdert i forbindelse med reguleringen for 2012. Etter
direktoratets vurdering er forslaget fra elvelaget velbegrunnet og forsvarlig i forhold til
bestandssituasjonen. Det er imidlertid nødvendig å se reguleringer i sjø og elv i sammenheng,
og det vil ikke bli forseslått endringer i bestemmelsene for sjølaksefiske i Nord-Troms og
Finnmark for 2011, jf protokoll av 24.11.2010 fra konsultasjon mellom Sametinget og
Miljøverndepartementet.

Besøksadresse: Telefon: Videokonf: Internett: Saksbehandler:
Tungasletta 2 73 58 05 00 73 90 51 40 www.dirnat.no Eyvin Sralsnæs
Postadresse: Telefaks:  E-post:  Telefon:
Postboks 5672 Sluppen 73 58 05 01 Postmottak@dirnat.no
N-7485 Trondheim
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Høringssvar skal sendes direkte til Direktoratet for naturforvaltning, pb. 5672 Sluppen, 7485
Trondheim (e-post: Postmottak dirnat.no) innen 5. februar 2011.

Bakgrunnsdokument, blant annet retningslinjer for regulering av fisket etter anadrome
laksefisk, er lagt ut på htt ://www.dirnat.no/naturman fold/laks/re ulerin _av_fisket/

Med hilsen

Elektronisk dokumentert godkjenning, uten undersknft

Raoul Bierach
Seksjonssjef

Kopi (e-post): Reisa elvelag

Eyvin Sølsnæs

DIREKTORATET FOR
NATURFORVALTNING
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Fyikesmannen i Troms
Romssa FyIkkamånni

Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode
29.11.2010 2009/4863 - 130 443.1

Knut Ivar Kristoffersen 77 64 22 07 Deres dato Deres ref.
11.11.2010

Direktoratet for naturforvaltning
Postboks 5672 Sluppen
7485 Trondheim

Uttalelse til regulering av fisket etter anadrome laksefisk i 2011

Det vises til deres brev av 11.11.10.

Overordna vurdering og tilrådning

Vi foretok i forkant av reguleringen for 2010 en grundig vurdering av reguleringsbehovet og
gjennomførte prosesser i forhold til ulike interesser i henhold til direktoratets krav. Vi kan
ikke se at der foreligger vesentlige endringer i forhold til retningslinjene som tilsier andre
vurderinger for sesongen 2011. Vi anser de vurderinger vi da gjorde, og som direktoratet
mottok kopi av, å tilfredsstille kravene i det nye oppdraget.

Avklaring av oppdraget kom seint. Det har derfor innen fristen for tilbakemelding i praksis
også  vært svært begrensa mulighet for ny vurdering og prosesser som ivaretar medvirkning
både i forhold til enkeltvassdrag og for sjøfiske.

Særlige forhold for enkeltvassdrag

For to vassdrag foreligger særlige forhold som vi ønsker å bemerke. For Spansdalselva ble det
i 2010 åpnet for fiske kun i deler av vassdraget på grunn av mangelfull organisering og drift.
Det lokale grunneierlaget ordnet imidlertid opp i dette, og vi ga derfor dispensasjon for fiske i
2010. Vi har etter sesongen 2010 også mottatt tilfredsstillende rapportering. Ved
forskriftsendring fra og med 2011 bør det derfor kunne åpnes for fiske i hele vassdraget med
samme bestemmelser som i 2010.

Fra Reisa elvelag har vi mottatt søknad om dispensasjon fra gjeldende forskrift (vedlagt). Når
ny forskrift skal fastsettes, mener vi at eventuell endring bør inn i ny forskrift i stedet for at
saken behandles som dispensasjonssøknad. Det som tas opp i søknaden ble imidlertid vurdert

Fylkeshuset, Strandvegen 13
Postboks 6105, 9291 Tromsø

Tele.
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ved reguleringen for 2010 og drøftet med dere. Vi stilte da også spørsmål ved vurderingene
og tilrådningene fra Vitenskapelig råd for lakseforvaltning (VRL), men rådet ville ikke endre
sin tilrådning. Vi har også i høst stilt spørsmål til VRL angående vurdering og tilrådning for
Reisaelva (jf. vår e-post av 22.10.10 til Peder Fiske som saksbehandler Eyvin Sølsnes hos
dere mottok kopi av). Vi har ennå ikke mottatt svar på henvendelsen. Da rådene fra VRL skal
legges til grunn, vil eventuell endring i deres råd/vurdering være av betydning for
forvaltningens vurdering av denne saken.

Mangelfull fangstrapportering

Side  2  av  3

Da forskrift for vassdragene sist ble fastsatt foretok vi ei vurdering av om drift og
fangstrapportering var tilfredsstillende for å åpne for fiske. Det ble også tatt inn bestemmelser
slik at Fylkesmannen kan stoppe fisket om ikke dette er tilfredsstillende (jf. § 6). Forutsatt at
tilsvarende bestemmelser videreføres, vil Fylkesmannen kunne håndtere dette ved
enkeltvedtak uten at forskriftsbestemmelsen for vassdraget endres. Dersom den nye
forskriften gjøres gjeldende kun for 2011, bør det imidlertid framgå av forskriften at fiske
ikke tillates i navngitte vassdrag hvor fangstrapporteringen ikke er tilfredsstillende.

For Bunkanvassdraget ble vi lovet fangsrapportering i forkant av at forskriften ble fastsatt,
men vi kan ikke se å ha mottatt dette. Det er heller ikke levert fangstrapport for 2010. Det bør
derfor ikke åpnes for fiske.

Per dato har vi heller ikke mottatt fangstrapport fra Manndalselva og Rotsundelva. Med
mindre fangstdata ankommer med det første, slik at en får taliene med i den offisielle
fangststatistikken, bør det heller ikke her åpnes for fiske i disse vassdragene.

Vitenskapelig råd for lakseforvaltning fraråder i sin siste rapport at det åpnes for fiske i
Grasmyrvassdraget og Tennelvvassdraget før fangstrapporteringen er bedret. For begge disse
vassdragene har vi mottatt fangstrapport for 2010, og den er forbedret i forhold til 2009. Vi
anser rapporteringen tilstrekkelig til fortsatt å åpne for fiske.

Vurdering av saken i Lakserådet

Fylkesmannen har etablert et lakseråd for Troms. Rådet ble konstituert i møte 12.11.10. Vi
hadde da ikke mottatt konkret reguleringsoppdrag fra DN. Nødvendig grunnlag for vurdering
av saken i Lakserådet forelå derfor ikke. Lakserådet pekte imidlertid på det uheldige i at
reguleringsoppdraget på det tidspunkt ikke var tilstrekkelig avklart med tanke på mulighet for
medvirkning (jf. vedlagt referat). Etter at vi mottok oppdraget fra dere, har vi oversendt dette
til Lakserådets medlemmer og bedt om eventuelle kommentarer fra medlemmene, eventuelt
en felles uttalelse (jf. vår e-post av 24.11.10 som saksbehandler Eyvin Sølsnes hos dere har
mottatt kopi av). Lakserådet har avgitt uttalelse (jf. vedlagt e-post av 28.11.10). Det framgår
at de ønsker forsøk med sjølaksefiske fra 01.07. med gjenutsetting av holaks over 5 kg. De
henstiller til Fylkesmannen om å få til et prøveprosjekt for dette i Troms.

Vi anser at dette vil by på utfordringer både mht. organisering, bestandsproblematikk, mulig
skadeproblematikk og kontroll. Saken vil kreve betydelig konkretisering, før den eventuelt
følges opp videre. Det er direktoratet som fatter bestemmelsene for sjølaksefiske. Det vil
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derfor være nødvendig å få direktoratets vurdering av muligheten for et slikt prøveprosjekt før
vi eventuelt foretar oss noe mer.

Med hilsen

Cathrine Henaug
fylkesmiljøvernsjef

Knut M. Nergård
fagansvarlig

Vedlegg: Søknad fra Reisa elvelag av 01.11.10
Referat fra møte i Lakserådet 12.11.10 samt mandat for rådet.
Uttalelse fra Lakserådet v/Roy-Iver Isaksen av 28.11.10

Kopi: Lakserådets medlemmer
Reisa elvelag, Postboks 6, 9156 Storslett
Spansdalen grunneierlag v/Magne Holmen, 9465 Tennevoll
Gryllefjord og omeng JFF v/Fred Flakstad, 9380 Gryliefjord
Manndalen jeger og fiskerforening v/Arnt Fossli, 9144 Samuelsberg
Rotsund/Rotsundelv sportsfiskeforening v/Dag Hansen, 9153 Rotsund
Norges jeger - og fiskerforbund, avd. Troms, 9470 Gratangen
Kommunene i Troms
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Fylkesmannen i Troms
Romssa FyIkkamånni

Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode
29.11.2010 2009/4863 - 130 443.1

Knut Ivar Kristoffersen 77 64 22 07  Deres dato Deres ref.
11.11.2010

Direktoratet for naturforvaltning
Postboks 5672 Sluppen
7485 Trondheim

Uttalelse til regulering av fisket etter anadrome laksefisk i 2011

Det vises til deres brev av 11.11.10.

Overordna vurdering og tilrådning

Vi foretok i forkant av reguleringen for 2010 en grundig vurdering av reguleringsbehovet og
gjennomførte prosesser i forhold til ulike interesser i henhold til direktoratets krav. Vi kan
ikke se at der foreligger vesentlige endringer i forhold til retningslinjene som tilsier andre
vurderinger for sesongen 2011. Vi anser de vurderinger vi da gjorde, og som direktoratet
mottok kopi av, å tilfredsstille kravene i det nye oppdraget.

Avklaring av oppdraget kom seint. Det har derfor innen fristen for tilbakemelding i praksis
også vært svært begrensa mulighet for ny vurdering og prosesser som ivaretar medvirkning
både i forhold til enkeltvassdrag og for sjøfiske.

Særlige forhold for enkeltvassdrag

For to vassdrag foreligger særlige forhold som vi ønsker å bemerke. For Spansdalselva ble det
i 2010 åpnet for fiske kun i deler av vassdraget på grunn av mangelfull organisering og drift.
Det lokale grunneierlaget ordnet imidlertid opp i dette, og vi ga derfor dispensasjon for fiske i
2010. Vi har etter sesongen 2010 også mottatt tilfredsstillende rapportering. Ved
forskriftsendring fra og med 2011 bør det derfor kunne åpnes for fiske i hele vassdraget med
samme bestemmelser som i 2010.

Fra Reisa elvelag har vi mottatt søknad om dispensasjon fra gjeldende forskrift (vedlagt). Når
ny forskrift skal fastsettes, mener vi at eventuell endring bør inn i ny forskrift i stedet for at
saken behandles som dispensasjonssøknad. Det som tas opp i søknaden ble imidlertid vurdert

Fylkeshuset, Strandvegen 13
Postboks 6105, 9291 Tromsø

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

Avdeling

fLOPENR.

NORDREISA KOMMUNE
--TPMCEKONTORET

litizt~6uF

ARKKODE

postmottak@fmtr.no
Miljøvernavdelingen www.fylkesmannen.no/troms
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ved reguleringen for 2010 og drøftet med dere. Vi stilte da også spørsmål ved vurderingene
og tilrådningene fra Vitenskapelig råd for lakseforvaltning (VRL), men rådet ville ikke endre
sin tilrådning. Vi har også i høst stilt spørsmål til VRL angående vurdering og tilrådning for
Reisaelva (jf. vår e-post av 22.10.10 til Peder Fiske som saksbehandler Eyvin Sølsnes hos
dere mottok kopi av). Vi har ennå ikke mottatt svar på henvendelsen. Da rådene fra VRL skal
legges til grunn, vil eventuell endring i deres råd/vurdering være av betydning for
forvaltningens vurdering av denne saken.

Mangelfull fangstrapportering

Da forskrift for vassdragene sist ble fastsatt foretok vi ei vurdering av om drift og
fangstrapportering var tilfredsstillende for å åpne for fiske. Det ble også tatt inn bestemmelser
slik at Fylke§inannen kan stoppe fisket om ikke dette er tilfredsstillende (jf. § 6). Forutsatt at
tilsvarende bestemmelser videreføres, vil Fylkesmannen kunne håndtere dette ved
enkeltvedtak uten at forskriftsbestemmelsen for vassdraget endres. Dersom den nye
forskriften gjøres gjeldende kun for 2011, bør det imidlertid framgå av forskriften at fiske
ikke tillates i navngitte vassdrag hvor fangstrapporteringen ikke er tilfredsstillende.

For Bunkanvassdraget ble vi lovet fangsrapportering i forkant av at forskriften ble fastsatt,
men vi kan ikke se å ha mottatt dette. Det er heller ikke levert fangstrapport for 2010. Det bør
derfor ikke åpnes for fiske.

Per dato har vi heller ikke mottatt fangstrapport fra Manndalselva og Rotsundelva. Med
mindre fangstdata ankommer med det første, slik at en får tallene med i den offisielle
fangststatistikken, bør det heller ikke her åpnes for fiske i disse vassdragene.

Vitenskapelig råd for lakseforvaltning fraråder i sin siste rapport at det åpnes for fiske i
Grasmyrvassdraget og Tennelvvassdraget før fangstrapporteringen er bedret. For begge disse
vassdragene har vi mottatt fangstrapport for 2010, og den er forbedret i forhold til 2009. Vi
anser rapporteringen tilstrekkelig til fortsatt å åpne for fiske.

Vurdering av saken i Lakserådet
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Fylkesmannen har etablert et lakseråd for Troms. Rådet ble konstituert i møte 12.11.10. Vi
hadde da ikke mottatt konkret reguleringsoppdrag fra DN. Nødvendig grunnlag for vurdering
av saken i Lakserådet forelå derfor ikke. Lakserådet pekte imidlertid på det uheldige i at
reguleringsoppdraget på det tidspunkt ikke var tilstrekkelig avklart med tanke på mulighet for
medvirkning (jf. vedlagt referat). Etter at vi mottok oppdraget fra dere, har vi oversendt dette
til Lakserådets medlemmer og bedt om eventuelle kommentarer fra medlemmene, eventuelt
en felles uttalelse (jf. vår e-post av 24.11.10 som saksbehandler Eyvin Sølsnes hos dere har
mottatt kopi av). Lakserådet har avgitt uttalelse (jf. vedlagt e-post av 28.11.10). Det framgår
at de ønsker forsøk med sjølaksefiske fra 01.07. med gjenutsetting av holaks over 5 kg. De
henstiller til Fylkesmannen om å få til et prøveprosjekt for dette i Troms.

Vi anser at dette vil by på utfordringer både mht. organisering, bestandsproblematikk, mulig
skadeproblematikk og kontroll. Saken vil kreve betydelig konkretisering, før den eventuelt
følges opp videre. Det er direktoratet som fatter bestemmelsene for sjølaksefiske. Det vil
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derfor være nødvendig å få direktoratets vurdering av muligheten for et slikt prøveprosjekt før
vi eventuelt foretar oss noe mer.

Med hilsen

Cathrine aug
fylkesmiljøvernsj f

Knut M. Nergård
fagansvarlig

Vedlegg: Søknad fra Reisa elvelag av 01.11.10
Referat fra møte i Lakserådet 12.11.10 samt mandat for rådet.
Uttalelse fra Lakserådet v/Roy-Iver Isaksen av 28.11.10

Kopi: Lakserådets medlemmer
Reisa elvelag, Postboks 6, 9156 Storslett
Spansdalen grunneierlag v/Magne Holmen, 9465 Tennevoll
Gryllefjord og omeng JFF v/Fred Flakstad, 9380 Gryllefjord
Manndalen jeger og fiskerforening v/Arnt Fossli, 9144 Samuelsberg
Rotsund/Rotsundelv sportsfiskeforening v/Dag Hansen, 9153 Rotsund
Norges jeger - og fiskerforbund, avd. Troms, 9470 Gratangen
Kommunene i Troms
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TROMS fylkeskommune

ROMSSAfylkkasuohkan

Direktoratet for naturforvaltning
Postboks 5672 Sluppen

7485 TRONDHEIM

Vår ref.:
09/91-21
Løpenr.:
28583/10

SAKSNR.

DOK.NR

LØPENR

NORDREISA KOMMUNE
SEPMCFKONTORE

Fylkesrådet

Saksbehandler: Arkiv:
Gunnar Davidsson K12 SAKSARKIV
Tlf. dir.innvalg: Deres ref.: Dato:
77 78 81 64 29.10.2010

UTKAST TIL VERNEPLAN FOR SKOG PÅ STATSSKOG SFS GRUNN I TROMS
FYLKE.

Troms fylkeskommune viser til oversendelse av "Utkast til verneplan for skog på Statskog
SFs grunn i Troms fylke" fra Fylkesmannen i Troms (FM) til Direktoratet for naturforvaltning
(DN) til:faglig gjennomgang og kvalitetssikring før FM sender forslaget på lokal høring.
Troms fylkeskommune er kopiadressat sammen med berørte kommuner og har den 18.10.10
mottatt omtalte utkast til høringsforslag.

Troms fylkeskommune har deltatt i arbeidsgruppen for dette verneplanarbeidet. Fylkes-
kommunen har gjennom dette arbeidet og arbeid med blant annet foreslått verneplan for
Navitdalen og Kvænangsbotn og tidligere verneplanprosesser, erfart at naturvernprosesser
ofte kan være konfliktfylt. Det er krevende å etablere enighet om vernet dersom lokale
interessenter føler seg overkjørt i prosessen. Spesielt dersom prosessen er preget av hastverk
og stramme fremdriftsplaner.

I det aktuelle forlag til verneplan for skog på Statskog SFs grunn i Troms fylke som nå er
oversendt DN, skal Arbeidsgruppen gis ros for å ha lyttet til innspill fra lokale interesser. En
enstemmig Arbeidsgruppe og Fylkesmannen i Troms foreslår med bakgrunn i dette en
reduksjon av de opprinnelige foreslått vurderte områdene. Til sammen fire områder som ble
vurdert i forhold til vern foreslås ikke vernet. Videre er grensene for områdene som foreslås
vernet justert for å imøtekomme lokale interesser og for å unngå konflikt i de aktuelle
områder.

I tillegg mener fylkeskommunen — jfr mindretallets merknad i Arbeidsgruppen - at utvidelsen
av Njemenjaikojohka i Kvænangen må tas ut av planen, dersom foreslått landskapsvern i
Kvænangsbotn og Navitdalen vedtas i Stortinget. Dette vil vi komme nænnere tilbake til når
Utkastet til verneplan kommer på lokal høring. Det aktuelle forslaget inneholder fortsatt 17
skogområder som oppfyller Stortingets mål om vern av de viktigste skogverdiene i fylket.

Besøksadresse Telefon Telefaks Bankgiro Org.nr.
Strandvn. 13 77 78 80 00 77 78 80 01 4700 04 00064 NO 864 870 732
Postadresse Epost mottak Internettadresse
Postboks 6600, 9296 Tromsø troms@tromsfylke.no www.tromsfylke.no
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Stortingets målsetting for skogvern er 4,6 % av produktiv skog. De grenser som er fastsatt for
hvordan man defmerer "produktiv skog" medfører at relativt liten andel av de i dag verna
skogarealer i Troms faller inn under begrepet. Arbeidsgruppen har fastslått at 5,4 % av
produktiv skogareal i fylket vil ha vernestatus dersom det foreliggende verneplanutkastet til
slutt blir vedtatt. Dette innebærer at dersom den foreslåtte verneplanen vedtas slik den nå
foreligger i Fylkesmannens utkast, så har Troms overoppfylt de målsettinger for skogvern
som er satt av Stortinget.

Troms fylkeskommune forutsetter at DNsfaglige  gjennomgang og kvalitetssikring  ikke
medfører endring av vernerealitetene i det omforente forslaget som nå er oversendt fra FM til
DN. Dersom det skjer vil vi signalisere at det kan medføre krav fra vår side om at prosessen
nulIstilles og krav om at arbeidet med skogvem i Troms må startes på nytt. Fylkeskommunen
antar at både berørte kommuner og andre sterkt bermte parter vil stille seg bak et slikt krav.

Vi vil i den sammenheng påpeke at måten arbeidet har vært lagt opp på, med registreringer
uten forutgående drøftinger og kunngjøring lokalt, har ført til at de foreslåtte områder ikke
nødvendigvis er de med størst verneverdi eller er de med lavt konfliktpotensiale lokalt. Det
har vært foreslått alternative områder for vern både av lokale interessenter og av aktuelle
kommuner. Områder med høyere verneverdi enn de som er foreslått i planen og områder som
samtidig har et mye lavere eller fraværende konfliktpotensiale.

En nulistilling av prosessen og ny oppstart vil derfor kunne medføre at en får til en bedre
prosess og kan legge alternative forslag inn i planprosessen.

Grunnen til at Troms fylkeskommune gjennom dette brevet advarer DN mot å foreta
endringer i vernerealitetene er basert på følgende erfaringer:

I den pågående verneplanprosessen for etablering av landskapsvem i Navitdalen og
Kvænangsbotn ble det oppnådd en viss enighet og en kom frem til noen kompromisser
mellom de som primært blir rammet av vemet og vernemyndigheten. Dette skjedde gjennom
tilpasninger og mindre reduksjoner av de foreslått verna områdene. Fylkesmannen i Troms
tok dermed et visst hensyn til de protester som var fremmet lokalt i sin innstilling til
verneplan.

Planen ble deretter oversendt DN for videre behandling. I sin saksbehandling og ved
oversendelse av verneplanen fra DN til Miljøverdepartementet gikk DN i mot Fylkesmannens
kompromissforslag. Vemeområdet ble foreslått utvidet i forhold til det forslaget som
Fylkesmannens la frem. Dette opplever både fylkeskommunen, Kvænangen kommune og de
lokale interessenter som utilbørlig oppførsel fra DN. Dette fordi DN gjennom dette saboterer
de kompromisser som Fylkesmannen på vegne av vememyndighetene har fått til. En slik
oppførsel undergraver også respekt for vernemyndigheten og dermed legitimiteten for vemet.

Et vern uten tilstrekkelig legitimitet og oppslutning lokalt og regionalt må anses som lite
hensiktsmessig og har liten sannsynlighet for å oppnå sin hensikt.
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På dette grunnlaget forutsetter Troms fylkeskommune at vernerealitetene i det
foreliggende forslaget fra Arbeidsgruppen og Fylkesmannen i Troms ikke vil bli endret
ved denfaglige gjennomgang og kvalitetssikring i Direktoratet for naturforvaltning.

Med vemilig hilsen
Troms fylkeskommune

Knut Werner Hansen
Fylkesråd for næring

Gjenpart:
Fylkesmannen i Troms
Kvænangen kommune v/ordfører
Nordreisa kommune v/ordfører
Storfjord kommune v/ordfører
Balsfjord kommune v/ordfører
Målselv kommune v/ordfører
Lenvik kommune v/ordfører
Tranøy kommune v/ordfører
Bardu kommune v/ordfører
Representantene i arbeidsgruppen for  Verneplan for skog på Statskog SFs grunn i Troms
ftlke.

3

Side 362



Nordreisa kommune
Utviklingsavdeling

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

www.nordreisa.kommune.no

Fylkesmannen i Troms, Miljøvernavd.
Postboks 6105
9291  TROMSØ

Deres ref:  Vår ref: Løpenr: Arkivkode Dato
2010/4443-2 39109/2010 K02 04.11.2010

Undersøkelse av Nordreisa kommune som miljøvernmyndighet -
tilbakemelding angående avvik og merknader

Viser til brev av 06.09.2010 med rapport fra undersøkelse av Nordreisa kommune som forvalter av 
miljøvernlovgivningen som ble gjennomført den 11.3.2010
Rapporten er gjennomgått og vi har under kommentert hvert enkelt avvik eller merknad. For å 
gjøre det oversiktlig har vi først kommentert motorferdsel og tilslutt avløp.

Tilbakemeldinger motorferdsel:

Rapporten er tatt opp som en drøftingssak med dispensasjonsutvalget i kommunen og 
tilbakemeldingene er i tråd med tilrådninger derfra.

Avvik 4 
Kommune har ved noen anledninger gjort administrative vedtak etter nasjonal forskrift § 6 i 
kurante saker.

Tiltak:
Nordreisa kommune tar avviket til følge og innfører rutiner med telefonmøte i saker som haster.

Merknad 2
Manglende rutiner for opplæring

Tiltak:
Administrasjonen har i løpet av oktober 2010 utarbeidet retningslinjer for behandling av 
Motorferdselsaker. Den er gjort kjent for alle ansatte ved servicetorget som behandler 
hoveddelen av motorferdselsakene i kommunen og vil bli brukt i internopplæring av nye tilsatte.
Retningslinjene vil bli vedtatt av dispensasjonsutvalget i løpet av november 2010.
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Merknad 3
Kommunen har mangelfulle rutiner for å kontrollere opplysninger i innkomne søknader.

Tiltak
Tiltaket ses i sammenheng med tiltak etter Merknad 2. Nye retninglinjer er utarbeidet. I tillegg 
vil de ansatte på servicetorget få internopplæring i bruk av kartverktøy for sjekking av 
opplysninger om hjemmelhavere med mer. 

Merknad 4
Kommunen gir dispensasjoner til formål som har direkte hjemmel i motorferdselloven.

Tiltak
Det vil i løpet av november 2010, bli utarbeidet bestemmelser for behandling av saker etter 
nasjonal forskrift §3 bokstav b-h. 

Tilbakemeldinger for avløp
Avvik 1 
Kommunen har mangler i rutinene ved behandling av søknader om utslippstillatelse fra bolighus, 
hytter og lignende etter forurensningsforskriften kapittel 12.

Tiltak:  
Kommunen vil i løpet av 2011 innføre saksbehandlingsrutiner i samsvar 
med Forurensningsforskriften kapittel 12, herunder nytt søknadsskjema som er i samsvar med 
forskriften.

Avvik 2 
Kommunen mangler en oppdatert oversikt over tilstand til og eventuell forurensning fra kapittel 
12 anlegg i kommunen. Kommunen mangler også overordnede mål og rutiner for oppfølging av 
eksisterende kapittel 12- anlegg som medfører forurensning.

Tiltak:
Kommunen vil starte arbeidet med ny Hovedplan avløp i løpet av 2011.
Tiltaket er fremmet i budsjettforslag 2011. Forslaget vil bli behandlet i budsjettmøte desember 
2010. 
Hovedplan avløp vil bla. omhandle overordnede mål og rutinebeskrivelser for oppfølging av 
eksisterende kapittel 12-anlegg.
Nordreisa kommune vil i 2011 starte arbeidet med registrering av tilstand og evt. forurensning av 
kapittel 12- anlegg .

Avvik 3 
Kommunen har mangler i myndighetsoppfølging for egne avløpsanlegg.

Tiltak:
Kommunen vil innarbeide myndighetsrollen i organisasjonen. Dette forventes gjort tidlig  i 2011 
bla. i forbindelse med revisjon av delegasjonsreglementet.
I forbindelse med ny Hovedplan avløp, vil det bli utarbeidet retningslinjer for utøvelse av 
myndighetsrollen i forurensningssaker,  tilsyn/kontroll med drift av kommunens avløpsanlegg, 
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herunder kontroll og prøvetaking og rensekrav.  Videre vil det bli utarbeidet rutinebeskrivelse for 
saksbehandling og tilsyn av de kommunale avløpsanleggene.  Dette vil skje parallelt med 
arbeidet med Hovedplan avløp. 

Merknad 1 
Kommunen mangler en oppdatert hovedplan avløp som viser en prioritert tiltaksliste over 
vedlikehold/ sanering av de kommunale avløpsanleggene ( ledninger, kummer, pumpestasjoner,
renseanlegg)

Kommunen vil starte arbeidet med ny oppdatert hovedplan avløp i løpet av 2011, se svar vedr.  
Avvik 2 (Avløp). Da vil de anmerkede forhold bli innarbeidet som en handlingsplan  med 
priorterte oppgaver.

Hvis det noe uklart eller dere lurer på, kan dere ta kontakt med Teknisk sjef Roy Jørgensen eller 
undertegnede.

Med hilsen

Dag Funderud
enhetsleder
Direkte innvalg: 77 77 07 63

Kopi: Rådmann Kjetil Hallen, her
 Teknisk sjef, Roy Jørgensen, her
 Driftsutvalget
 Dispensasjonsutvalget
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Post Nordreisa

\i14 (f 'Fra:1 - " Dannevig Øivind [Oivind.Dannevig@md.dep.no]FR'AGEKr,NI ORF-1
Send 9. november 2010 0855
Til: Ck,c) t--. post Nordreisa; 'postmottak@malselv.kommune.no';

0 rc:\ ;:postmottak@lenvik.kommune.no'; 'postmottak@evenes.kommune.no';
'postmottak@skanland.kommune.no'; 'postmottak@rena.kommune.no';
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Emne:
-i'postmottak@ringsaker.kommune.no'; 'postmottak@rost.kommune.no'

Nye Ramsarområder

Miljøverndepartementet vil med dette orientere om at Norge nå vil oversende 14 nye våtmarksområder til
sekretariatet i Ramsarkonvensjonen (også kalt våtmarkskonvensjonen)og be om at de blir oppført på konvensjonens
liste over internasjonalt viktige våtmarker. Ramsarkonvensjonen er en internasjonal avtale om viktige
våtmarksområder. Ramsarkonvensjonen har blant annet en liste over internasjonalt viktige våtmarksområder,
såkalte Ramsarområder. Norge har i dag 37 områder på listen, og foreslår å utvide denne med 14 nye områder, slik
at antallet blir på 51 områder. For områdene som er inkludert i listen over Ramsarområder forplikter det enkelte
land seg til å sikre at områdenes økologiske funksjon ikke forringes

Et eller flere av våtmarksområdene som foreslås innmeldt til Ramsar ligger helt eller delvis i deres kommune.
Området er plukket ut på grunnlag av dets særskilte betydning for fuglelivet og naturmangfoldet. Det aktuelle
området er allerede vernet etter naturvernloven/naturmangfoldloven, men vil få en økt status som følge av
innmeldingen. Innmeldingen vil ikke føre til endringer i verneforskriftene.

Følgende områder vil bli meldt inn:
* Målselvutløpet naturreservat i Målselv og Lenvik kommuner.
* Reisautløpet naturreservat i Nordreisa kommune.
* Naturreservatene i Evenes våtmarkssystem i Evenes og Skånland kommuner (Kjerkvatnet, Natuå, Tennvatn og
Myrvatn naturreservater)
* Røstøyan landskapsvernområde og Nykan naturreservat i Røst kommune.
* Glomådeltaet landskapsvernområde ved Langvatnet i Rana kommune.
* Sklinna naturreservat i Leka kommune.
* Ulendeltaet naturreservat i Lierne kommune.
* Rott-Håstein-Kjør naturreservat og fuglefredningsområder i Sola kommune.
* Atnsjømyrene naturreservat i Stor-Elvdal, Folldal og Sør-Fron kommuner.
* Hedmarksvidda —fire naturreservater i Løten, Hamarog Ringsaker kommuner (Endelausmyrene, Harasjømyrene,
Brumundsjøen, og Lavsjømyrene-Målikjølen naturreservater)
I tillegg blir det meldt inn fire områder på Svalbard.

Miljøverndepartementet gjør oppmerksom på at områdene etter innmelding gjennomgår en kvalitetssjekk i
Ramsarsekretariatet der det gås gjennom om de fyller kriteriene og om faktaarkene er riktig utfylt. Det kan ta ca1/2-1
år fra vi melder områdene inn til de faktisk settes på listen av Ramsarsekretariatet, litt avhengig av sekretariatets
kapasitet.

Nærmere informasjon om Ramsarkonvensjonen finnes her: www.ramsar.or og
htt : www.dirnat.no naturman fold internas'onalt avtaler ramsarkonvens'onen

Øivind Dannevig
Rådgiver
Avdeling for naturforvaltning
Seksjon for friluftsliv og arealforvaltning
Miljøverndepartementet
Telefon: 22 24 58 23
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NORDREISA KOMMUNE
UTVIKLINGSAVDELINGEN
Sentrum 17
9151 STORSLETT

Statens tilsyn for planter, fisk, dtir og næringsmidler

RAPPORT MED GODKJENNING

Vi har observert:

Mattilsynet
Distriktskontoret for Nord-Troms

Deres ref: SAKSNft

Vår ref: 2010/19705'5NR.
Dato: 18.10.201,—
Org.nr: 98539907±__

NORDREISA KOMMUNE
SERVICEK(WTORT

r ARK KODr:

Vedtak om godkjenning
Med hjemmel i Animaliehygieneforskriften § 14, godkjennes lokalene ved Sørkjosen Fiskemottak
som viltkontrollsted.

0

Mattilsynet viser til den korrespondanse som har vært på telefon og pr e-post mellom Nordreisa
kommune og Mattilsynet vedrørende godkjenning av kontrollsted for vilt i Nordreisa kommune. Det
vises også til inspeksjon ved Sørkjosen Fiskemottak A/L sitt anlegg i Sørkjosen 11. juni 2010.
Tilstede under inspeksjonen var enhetsleder ved utviklingsavdelingen i Nordreisa kommune, Dag
Funderud, og inspektør Anne Døsen fra Mattilsynet.

Mattilsynet forvalter matloven og har ansvar for å føre tilsyn og fatte nødvendige vedtak i tråd med
loven (§ 23) og tilhørende forskrifter.

Saken gjelder

• Kontrollsted for vilt, Sørkjosen

Virksomheten er vurdert etter følgende regelverk

• Lov 19. des. 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv (matloven)

• FOR 2008-12-22 nr 1624: Forskrift 22. des. 2008 nr. 1624 om særlige hygieneregler for
næringsmidler av animalsk opprinnelse (animaliehygieneforskriften)

Lokalene er godt egnet for å kunne utføre en hygienisk tilfredsstillende kontroll av slakteskrottene.
Men fordi lokalene også brukes til mottak av fisk, bør man være bevisst på vareflyt og trafikk i
lokalene for å sikre at det ikke kan oppstå kvalitetsforringelse eller forurensing av råvarer.

Saksbehandler: Anne Døsen Postadresse:
Tlf: 06040 / 77770350 Felles postmottak, Postboks 383
Besøksadresse: Lyngsmark 2, Storslett 2381 Brumunddal
E-post: ostmottak mattils net.no Telefaks: 23 21 68 01
(Husk mottakers navn)

• 11. juni 2010 ble Sørkjosen Fiskemottaks lokaler på Sørkjosen inspisert med tanke på bruk av
lokalene til kontroll av viltkjøtt. Lokalene var romslige, rene og godt vedlikeholdt. Det er god tilgang
til kaldt og varmt vann, med mulighet for vask av hender og utstyr. Det var planlagt å henge opp en
talje i taket til skrotten. Adkomsten til anlegget er god. Se animaliehygieneforskriften § 14.

Mattils net vurderer dette slik:

www.mattilsynet.no
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Deres ref. — Vår ref. 2010/197035 — Dato: 18.10.2010

Vedtaket er fattet med hjemmel i animaliehygieneforskriften § 14 jf. § 25.

Mattilsynet vil vurdere å trekke godkjenningen tilbake dersom virksomheten ikke overholder
vesentlige forhold i vilkårene for godkjenningen eller ikke oppfyller vesentlige krav i regelverket.

Mattilsynet skal til enhver tid holdes orientert om hvem som er ansvarlig for virksomheten.

Med hilsen

(P'r Torkjell Andersen
distriktssjef

Vedlegg:
Godkjenningsbevis

t`~uiL
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Anne Døsen
førsteinspektør
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Torkjell Andersen
distriktssjef

GODKJENNINGSBEVIS
Navn: UTVIKLINGSAVDELINGEN

Adresse: Sentrum 17, 9151 STORSLETT

Bedriftsnummer: 974574098

Type virksomhet: Slakting av landdyr

Godkjenningen gjelder: Kontrollsted for vilt, Sørkjosen

Godkjenninger: Gyldig fra: Gyldig til:

Kontrollsted for viltkjøtt 01.07.2010

Mattilsynet, Distriktskontoret for Nord-Troms, har gitt godkjenning med hjemmel i
animaliehygieneforskriften § 14 Undersøkelse av viltlevende vilt.

Dato: 18.10.2010

Vår referanse:201 0/1 97035

Ji
nne Døse

førsteinspektør
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Nordreisa kommune
Utviklingsavdeling

Side 1 av 3
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

Nordreisa Bondelag v/Morten Fredriksen
Loppevoll
9151  STORSLETT

Melding om vedtak

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2010/5796-2 42820/2010 V10 30.11.2010

Tilskudd til bruk med avlingssvikt i Nordreisa kommune 2010

Vedlagt følger vedtak fra Nordreisa næringsutvalg 25.november 2010 

Med hilsen

Dag Funderud
enhetsleder
Direkte innvalg: 77 77 07 63

Kopi til:
Julie Heidenberg
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Nordreisa kommune Arkivsaknr: 2010/5796 -1

Arkiv: V10

Saksbehandler:  Dag Funderud

Dato:                 25.11.2010

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
10/10 Nordreisa Næringsutvalg 25.11.2010

Tilskudd til bruk med avlingssvikt i Nordreisa kommune 2010

Henvisning til lovverk:

Saksprotokoll i Nordreisa Næringsutvalg - 25.11.2010 

Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Næringsutvalget ser svært alvorlig på den situasjon mange bønder har kommet opp i forbindelse 
med avlingskader i år. Kommunen ønsker derfor å gi kommunal støtte til de hardes rammede 
bøndene. Det settes av ei totalramme på  259.000 til fordeling etter følgende kriterier:
 Midlene fordeles kun til heltidsbønder
 Det settes et bunnfradrag på 10.000 
 Tilskuddene fordeles prosentvis med høgest sats til de som er hardest rammet 
 Delegerte vedtak gjøres til den enkelte bonde ut i fra allerede innkomne søknader til SLF. 

Vedtaket kan påklages innen 3 uker jfr forvaltningsloven

Rådmannens innstilling
Næringsutvalget ser svært alvorlig på den situasjon mange bønder har kommet opp i forbindelse 
med avlingskader i år. Kommunen ønsker derfor å gi kommunal støtte til de hardes rammede 
bøndene. Det settes av ei totalramme på  259.000 til fordeling etter følgende kriterier:
 Midlene fordeles kun til heltidsbønder
 Det settes et bunnfradrag på 10.000 
 Tilskuddene fordeles prosentvis med høgest sats til de som er hardest rammet 
 Delegerte vedtak gjøres til den enkelte bonde ut i fra allerede innkomne søknader til SLF. 

Vedtaket kan påklages innen 3 uker jfr forvaltningsloven
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Saksopplysninger
Det har i år vært store avlingsskader innenfor landbruket i Troms. Nordreisa er ikke samlet sett 
av det hardest rammede kommunene, men enkeltbruk er også her hardt rammet.

Årsaken til omfanget av avlingssvikt:
Omtrent halvparten av søkerne startet sesongen med overvintringsskader på enga. Dette ga et 
dårlig utgangspunkt. Vekstsesongen har vært kald og våt. Tele ble i enkelte områder målt en halv 
meter ned i jorda i midten av juli. Kald jord gir dårlige forhold for vekst. I perioder var det så vått 
at man ikke har kunne kjørt ut på jorde. Hos de fleste har den nysådde enga ikke gitt noe avling, 
men det er gammelenga som hovedsakelig har gitt litt avlingsmengde.
Totalt antall søkere i Nordreisa er 21 stk (av 69 stk som driver med grovfôrproduksjon i 
kommunen)
Alle søkere har en egenandel på 30 %. For å komme fram til denne egenandelen regnes det ut et 
gjennomsnittsår som vil være 100 %. Av dette trekker man bort egenandelen på 30 % og årets 
avling som er regnet ut i fra gjennomsnittsåret. Det man sitter igjen med da vil bli erstattet av 
statens landbruksforvaltning.
Disse søknadene blir først behandlet av kommunen før fylkesmannen gjør det endelige vedtaket.

Gjennomsnittlig avlings %: 40 % av normalen (variasjon fra 11- 67 %)

Beregnet erstatning til bøndene ligger på ca 1,8 mill ,- med en variasjon fra 11.000,- – 268.000.

Av disse er det:
 melkeprodusenter: 13
 kjøttprodusenter: 7 (herav 6 saueprodusenter)
 bruk med hest som næring: 1

21
Av disse er 14 heltidsbønder.

Vurdering
Sesongen 2010 har vært svært vanskelig for mange bønder i Troms. I Nordreisa er vi samlet sett 
ikke rammet like hardt, men for enkelte bruk er det store tap.

Staten har en egen ordning for støtte til bønder med avlingssvikt, men de har regler om egenandel 
på 30 %.

Fylkesmannen i Troms har oppfordret kommune i Troms til å gå inn med ekstra støtte i sin 
kommune til de hardest rammede bøndene.

Kommunen har begrensende midler og vi mener det er riktig å målrette støtten til de som er 
hardest rammet og som ikke har noen alternative inntekter ved siden av gårdsdrifta.  

Side 372



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

Morten Risto
Strømmen
9151  STORSLETT

Delegert vedtak
Delegert utvalg drift - nr. 149/10

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2009/5366-4 38570/2010 01.11.2010

Delegert vedtak - Søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket 
2010, eiendom 1942/65/33

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

Viser til søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket, datert 3.5.2010. Det søkes om 
midler til forbedring av uteareal til utegangere for å hindre avrenning. Dette gjelder eiendom 
65/33 i Nordreisa kommune.

Henvisning til lovverk:
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.

Saksopplysninger: 
Søker: Morten Risto

Det har de siste årene vært et problem med avrenning av gjødsel fra utearealet hvor søker har 
utegangere og fra gjødselkjelleren. Målet med denne søknaden er å støpe en forlengelse av 
plattingen på utearealet for utegangerne. Det skal støpes en kant rundt plattingen for å forhindre 
avrenningen, samt en oppsamlingskom for avrenning. 

Vurderinger:
”Forskrift om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket” § 5 omfatter ”Tilskudd til
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kulturlandskapstiltak og forurensningstiltak”. Det kan blant annet innvilges tilskudd til tiltak som 
reduserer forurensende utslipp fra jordbruket til jord, luft og vann. Herunder gjelder særskilte 
bygningsmessige miljøtiltak i eller i tilknytning til eksisterende driftsbygning eller driftsopplegg.

Kommunen har vært på befaring på eiendommen i februar 2010, og det var tydelig at avrenning 
fra gjødsel var et problem. Dette gjaldt både avrenning fra uteareal og fra gjødselkjelleren. En 
forbedring av utearealet ut i fra vedlagte planer vil trolig være med å hindre avrenning fra 
utearealet, og dette problemet vil være løst.

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

Vedtak:
Nordreisa kommune innvilger kroner 48 979,- i engangstilskudd til Morten Risto til utbedring av 
uteareal til utegangere for å hindre avrenning fra gjødsel og fôr.

Tiltak Godkjent 
kostnadsoverslag

Tilskuddsats Engangstilskudd

Bygging av platting 63 000,- 70 % 44 100,-
El utstyr 2 469,- 70 % 1 729,-
Eget arbeid 4 500,- 70 % 3 150,-

Sum 69 969,- 70 % 48 979,-

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 1.2.2011.
• 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.

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 tilskudd.

Arbeidsfrist:
Tiltaket skal være gjennomført innen 1.10.2011. 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

Anton Sandmo
Tømmernes
9151  STORSLETT

Delegert vedtak
Delegert utvalg drift - nr. 150/10

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2010/1999-13 38684/2010 1942/66/1 02.11.2010

Delegert vedtak - Søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket 
2010, eiendom 1942/18/11

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

Viser til søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket, datert 15.3.2010. Det søkes her 
om midler til leplanting på eiendom 18/11 i Nordreisa kommune.

Henvisning til lovverk:
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.

Saksopplysninger: 
Søker: Anton Sandmo

Målet med denne søknaden er leplanting for skjerming av dyrka mark og bygninger mot vind og 
avblåsning av snø.. Det har for mange år siden vært trær i dette området. I dag er det noen trær i 
starten av området det planlegges å leplante på.

Vurderinger:
”Forskrift om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket” § 5 omfatter ”Tilskudd til
kulturlandskapstiltak og forurensningstiltak”. Det kan blant annet gis tilskudd til miljøplantinger 
og økologiske rensetiltak. Med miljøplantinger forstås klimaplanting/leplanting, dvs. etablering 
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av varig vegetasjon som le for å beskytte jordbruksområder og for å bedre klimaet for planter og 
husdyr, samt for å skape bedre arbeidsmiljø og trivsel, og vern av bygninger.

Tiltaket det søkes tilskudd til er i tråd med forskriftene. Leplantingen skal gjøres for å beskytte 
jordbruksarealene ved å hindre at snøen fyker vekk om vinteren. Samtidig vil det hindre dannelse 
av fokkskavler rundt bygninger.

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

Vedtak:
Nordreisa kommune innvilger kroner 44 450,- i engangstilskudd til Anton Sandmo til leplanting 
langs jordbruksarealer på eiendom 18/11.

Tiltak Godkjent 
kostnadsoverslag

Tilskuddsats Engangstilskudd

Leid arbeid til 
leplanting

45 000,- 70 % 31 500,-

Oppsett av gjerde 
rundt

3 500,- 70 % 2 450,-

Egen innsats 10 000,- 70 % 7 000,-
Innkjøp av planter 5000,- 70 % 3 500,-

Sum 63 500,- 70 % 44 450,-

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 1.2.2011.
• 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.

Kontroll:
Kommunen, Fylkesmannen, Statens landbruksforvaltning eller Riksrevisjonen kan iverksette
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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

Raymond Sæther Fredriksen
Loppevoll
9151  STORSLETT

Delegert vedtak
Delegert utvalg drift - nr. 133/10

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2010/4570-3 34964/2010 1942/8/8 06.10.2010

Delegert vedtak, Innvilget konsesjon på erverv av fast eiendom 1942/8/8

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

Viser til deres søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom 8/8 i Nordreisa kommune, datert 
20.9.2010.

Lovhjemmel:
Konsesjonsloven §§ 1, 2, 9 og 11

Saksopplysninger: 
Søker: Raymond Sæther Fredriksen, Loppevoll, 9151 Storslett
Overdrager: Emma J. B. Fredriksen og Monika T. Svensson

Bakgrunn for søknaden er at søker ønsker å bosette seg på eiendommen.

Eiendom 8/8 ligger på Loppevoll om lag 5 km nord for Storslett sentrum. E6 deler eiendommen i 
to. De bygningene som er på eiendommen er et bolighus i middels stand og en garasje. I følge 
skog og landskap har eiendommen et totalareal på 124,2 daa. Av dette er 11,7 daa fulldyrka jord, 
2,4 daa overflatedyrka jord, 72,1 daa produktiv skog og 38 daa annet areal.

Eiendommen benyttes i dag til fritidsformål og jorda leies ut til et gårdsbruk i drift. Størrelsen på 
eiendommen tilsier at det ikke er mulig å drive en økonomisk forsvarlig selvstendig drift på 
denne eiendommen.

Kjøpesummen er satt til kroner 800 000,-.
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Vurderinger:
Virkemidlene i konsesjonsloven skal brukes slik at det oppnås vern om landbrukets
produksjonsarealer, og slike eier- og bruksforhold som er mest gagnlig for samfunnet. Søkernes
formål med ervervet står sentralt i vurderingen, enten eiendommen erverves til landbruksformål
eller andre formål. Formålet med ervervet må veies opp mot de hensyn loven fremmer er mest
gagnlig for samfunnet, om søker får konsesjon eller om eiendommen bør overdras til andre. Etter
loven har ingen krav på konsesjon, men konsesjon må gis med mindre det er saklig grunn til å
avslå.

Søker har planer om å bosette seg på eiendommen. Dette er veldig positivt for utnyttelse og 
bevaring av eiendommen. Samtidig har det stor samfunnsmessig verdi.

Vedtak:
Nordreisa kommune viser til konsesjonsloven §§ 1, 2 og 9 og innvilger Raymond Sæther 
Fredriksen konsesjon for erverv av fast eiendom 8/8 i Nordreisa kommune.

Det settes følgende vilkår jfr. Konsesjonsloven § 11:
• Søker forplikter seg til å bosette seg på eiendommen innen 1 år og deretter selv bebo 

eiendommen i minst 5 år sammenhengende.
• Skogen skal drives i samråd med skogbruksetaten i kommunen.
• Fulldyrka jord og overflatedyrka jord må drives og høstes jfr. Jordloven § 8. Dette kan 

gjøres ved eventuelt å leie ut jorda på 10 års leiekontrakt eller drive jorda selv. 

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

LHL Nordreisa v/Gerd Inger Saltnes
Straumfjord v.
9151  STORSLETT

Delegert vedtak
Delegert utvalg drift - nr. 206/10

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2010/4864-3 44084/2010 09.12.2010

Innvilget konseksjon på erverv av fast eiendom 1942/70/9, 17

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

Viser til deres søknad om konsesjon for erverv av fast eiendom gnr. 70 bnr. 9 og 17 i Nordreisa
kommune, mottatt 08.10.2010.

Lovhjemmel:
Konsesjonsloven §§ 1, 2, 9 og 11

Saksopplysninger: 
Søker: LHL Nordreisa kommune v/ leder Gerd Inger Saltnes, Straumfjord, 9151 Storslett
Overdrager: Arvinger etter forrige eier: 

Inger Elisabeth Nilsen, Sagglovaveien 8, 3140 Borgheim
Mai Ellen Benum, Tomasjordvegen 142, 9024 Tomasjord

Bakgrunnen for søknaden er at LHL Nordreisa er testamentert eiendommen fra tidligere eier 
Arvid J Andersen. Han testamenterte at LHL Nordreisa skulle arve eiendommen etter ham, men 
at Turid Aase Jensen skulle få bo på eiendommen så lenge hun levde. Hun er nå død, og LHL 
ønsker å overta eiendommen. De ønsker å benytte eiendommen til rekreasjon og aktiviteter for 
sine medlemmer.

I følge gårdskart fra Skog og landskap har eiendom 70/9 og 17 et totalareal på 225,7 daa. Av 
dette er 22,9 daa fulldyrka jord, 20,3 daa skog på middels bonitet, 170,4 daa uproduktiv skog og 
12,1 daa annet areal.
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Av bygninger på eiendommen er det et bolighus fra 1982 i middels teknisk tilstand. Det er og et 
gammelt bolighus og en gammel driftsbygning som er i veldig dårlig stand og trolig av ingen 
verdi.

Kjøpesummen er satt til kroner 0,-.

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

LHL Nordreisa ble stiftet i 1978 og er en viktig sosial velferdsorganisasjon. De har planer om å 
benytte eiendommen til rekreasjon og aktiviteter for medlemmene. Eiendommen har ikke så store 
dyrka arealer at det er mulig med en selvstendig drift på eiendommen. LHL sine interesser kan 
være av store samfunnsmessige interesser.

Vedtak:
Nordreisa kommune viser til konsesjonsloven §§ 1, 2 og 9 og innvilger LHL Nordreisa konsesjon 
for erverv av fast eiendom 70/9 og 17 i Nordreisa kommune.

Det settes følgende vilkår jfr. Konsesjonsloven § 11:
 Det settes krav om upersonlig boplikt dersom LHL ikke blir å benytte seg av det nyeste 

bolighuset på eiendommen. Det innebærer at de er forpliktet til å leie ut boligen til 
boligformål så lenge de selv ikke skal benytte seg av bolighuset.

 Skogen skal drives i samråd med skogbruksetaten i kommunen.

Vi gjør oppmerksom på at det jfr. Jordloven § 8 er evig driveplikt på all fulldyrka og 
overflatedyrka jord. Grunneier kan selv dyrke jorda, men kan og leie bort jorda til eiendom i drift 
på minimum 10 års leiekontrakter.

Klageadgang
Vedtaket kan påklages til Nordreisa kommune, utviklingsvdelingen.  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

Susanne Eitran
Kjelleren
9151  STORSLETT

Delegert vedtak
Delegert utvalg drift - nr. 203/10

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2010/5865-3 43803/2010 1942/58/4 08.12.2010

Konsesjon på erverv av fast eiendom 1942/58/4

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

Viser til deres søknad om konsesjon for erverv av fast eiendom gnr. 58 bnr. 4 i Nordreisa
kommune, datert 25.11.2010

Lovhjemmel:
Konsesjonsloven §§ 1, 2, 9 og 11

Saksopplysninger: 
Søker: Susanne Eitran og Nathaniel Etran, Kjelleren, 9151 Storslett

Overdrager: Tom Eitran, Oksfjord, 9151 Storslett

Bakgrunn for søknaden er at Susann Eitran og hennes sønn Nathaniel Eitran skal overta eiendom 
58/4 som i dag eies av Susann Eitrans far Tom Eitran. Normalt ville eiendommen kunne overdras 
konsesjonsfritt fordi det overdras innenfor nær familie, men siden eiendommens størrelse tilsier 
at det er boplikt på eiendommen må det søkes konsesjon når en ikke ønsker å bo på eiendommen 
selv.

Boplikten oppstår ved erverv av eiendommen. Den lovbestemte boplikten er en
betingelse for at odelsberettigede eller nær slekt kan erverve landbrukseiendom
konsesjonsfritt. Den som ikke kan eller vil bosette seg på eiendommen må følgelig søke
konsesjon.
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Boplikt kan oppstå hvis:
 eiendommens bebyggelse er eller har vært brukt til helårsbolig, og
 eiendommen enten består av mer enn 25 dekar fulldyrka eller overflatedyrka jord,

eller av mer enn 500 dekar skog.
Boplikt kan også oppstå ved erverv av eiendom med bebyggelse som ikke er tatt i bruk
som helårsbolig, hvis bebyggelse er under oppføring, og det er gitt tillatelse til
oppføring med sikte på boligformål.

I følge gårdskart fra Skog og landskap har eiendom 58/4 et totalareal på 655,8 daa. Av dette er 
32,5 daa fulldyrka jord, 1,7 daa innmarksbeite, 61,3 daa skog på middels bonitet, 405,8 daa 
uproduktiv skog og 154,5 daa annet areal.

Av bebyggelse på eiendommen er det et bolighus og en driftsbygning fra 1955 som begge er i 
middels til dårlig teknisk tilstand. Det har ikke vært selvstendig drift på eiendommen siden 1998.
Dyrka jord er holdt i hevd ved bortleie til et bruk i drift. Det er i søknaden opplyst at søker ikke
har noen planer med eiendommen. Overdragelsen er for det meste av arvemessig karakter. 
Overdrager skal fortsette å bo på eiendommen så lenge han ønsker/lever.

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

Hvis søker hadde ønsket å bosette seg på eiendommen hadde det ikke vært nødvendig å søke 
konsesjon på eiendommen. Ved at overdrager, som er søkers far, fortsetter å bo på eiendommen 
kan dette oppfylle boplikten i form av upersonlig boplikt. At eiendommen overføres til to 
personer fører til sameie på en eiendom, noe som normalt ikke er positivt. Men i dette tilfellet vil 
Nathaniel Eitran i senere tid få overta eiendommen etter Susann Eitran fordi han er hennes sønn, 
så et sameie vil ikke være av stor betydning.

Vedtak:
Nordreisa kommune viser til konsesjonsloven §§ 1, 2 og 9 og innvilger Susann Eitran og 
Nathaniel Eitran konsesjon for erverv av eiendom gnr. 58 bnr. 4 i Nordreisa kommune.

Det settes følgende vilkår jfr. Konsesjonsloven § 11:
 Det er et vilkår for konsesjon at eiendommen blir brukt som helårsbolig i den tiden 

Susann Eitran og Nathaniel Eitran eier den. Dersom de selv bosetter seg på eiendommen i 
henhold til vilkårene i konsesjonsloven § 6, er boplikten begrenset til fem år regnet fra 
registreringen i folkeregisteret.

 Skogen skal drives i samråd med skogbruksetaten i kommunen

Vi vil presisere at det fra 1.7.09 ble evig driveplikt på all fulldyrka jord, overflatedyrka jord og
innmarksbeite, jfr. Jordloven § 8. Dette betyr at grunneier er pliktig til at han selv driver jorda
eller leier den bort med minimums 10 års kontrakter til andre som ønsker å drive jorda.
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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
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www.nordreisa.kommune.no

Hege Olaussen og Geir Morten Pettersen
Oksfjordhamn
9151  STORSLETT

Delegert vedtak
Delegert utvalg drift - nr. 198/10

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2010/4181-3 43599/2010 1942/36/2 07.12.2010

Konsesjon på erverv av fast eiendom 1942/36/2

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

Viser til deres søknad om konsesjon for erverv av fast eiendom gnr. 36 bnr. 2 i Nordreisa 
kommune, datert 24.10.2010.

Lovhjemmel:
Konsesjonsloven §§ 1, 2, 9 og 11

Saksopplysninger: 
Søker: Hege Olaussen og Geir Morten Pettersen, Oksfjordhamn, 9151 Storslett
Overdrager: Roy Øystein Jensen, Krakenes, 9151 Storslett

Bakgrunnen for søknaden er at søker ønsker å kjøpe eiendommen for å bosette seg på den. Søker 
har opplyst per telefon at de ønsker å flytte tilbake til Nordreisa kommune, og per i dag leier de 
boplass i Oksfjordhamn. Hege Olaussen er opprinnelig fra Nordreisa. 

Eiendommen ligger på Krakenes om lag 8 km fra Storslett sentrum. I følge gårdskart fra skog og 
landskap har eiendom 36/2 et totalareal på 1573,3 daa. Av dette er 111,8 daa fulldyrka jord, 
465,9 daa skog på middels bonitet, 162,6 daa skog på lav bonitet, 286,4 uproduktiv skog, og 
546,6 daa annet areal.

Av bebyggelse på eiendommen er det et bolighus som er bygd i 1960 med tilbygg fra 1983. 
Huset er i senere tid pusset opp i 1.etage hvor det også er nytt elektrisk anlegg. Driftsbygningen 
er fra 1953 og opprinnelig bygd for storfe og melkeproduksjon, men er senere ombygd til sau. I 
tillegg til bolighus og driftsbygning er det en sjå på eiendommen, men denne har ikke noe verdi.
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Det har ikke vært selvstendig drift på eiendommen de to siste årene. Dyrka jord er holdt i hevd 
ved at den har vært leid bort til et annet bruk i drift i kommunen. Søker opplyser at de har planer 
om å drive skogen selv og samarbeide med Nord-Troms bioenergi om levering av flis etter 
vedproduksjon. Jorda skal de leie bort, men de skal sette i stand driftsbygningen og kanskje på 
sikt ha dyrehold. De skal og forvalte jakt og fiskerettighetene.

Kjøpesummen er satt til kroner 2 500 000,-.

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

Eiendom 36/2 er til salgs. Søker ønsker å bosette seg fast i Nordreisa kommune og ønsker derfor 
å kjøpe eiendommen for å bosette seg på den. Dette er en stor landbrukseiendom med mye dyrka 
jord. Det er da synd at søker ikke skal være noe selvstendig landbruks drift på eiendommen. Men 
det er veldig positivt at folk ønsker å flytte til og bosette seg i Nordreisa kommune.

Kommunen har befart eiendommen og gjort en egen verdivurdering. Vi har kommet fram til at 
kjøpesummen er noe høy for å kunne drive en sjølstendig drift med de forutsetningene som er på 
eiendommen i dag, og pga tilstanden på bolighuset og driftsbygningen. I behandling av en 
konsesjonssøknad skal en og ta hensyn til de samfunnsmessige interesser, og derfor blir 
kjøpesummen akseptert pga bosetting på eiendommen. 

Vedtak:
Nordreisa kommune viser til konsesjonsloven §§ 1, 2 og 9 og innvilger Hege Olaussen og Geir 
Morten Pettersen konsesjon for erverv av eiendom gnr. 36 bnr. 2 i Nordreisa kommune.

Kjøpesummen aksepteres.

Det settes følgende vilkår jfr. Konsesjonsloven § 11:
 Det er personlig boplikt på eiendommen i 5 år for begge søkere. Det stilles og krav om at 

dere skal bebo eiendommen innen et år etter at vedtaket er gjort. Tidsberegningen for 
boplikten beregnes fra 1 år etter at vedtaket er gjort.
Med personlig boplikt menes at søker selv må bosette seg og være folkeregistrert på 
eiendommen det søkes konsesjon på.

 Skogen skal drives i samråd med skogbruksetaten i kommunen

Vi vil presisere at det fra 1.7.09 ble evig driveplikt på all fulldyrka jord, overflatedyrka jord og
innmarksbeite, jfr. Jordloven § 8. Dette betyr at grunneier er pliktig til at han selv driver jorda 
eller leier den bort med minimums 10 års kontrakter til andre som ønsker å drive jorda.
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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
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www.nordreisa.kommune.no

Bjørnar Henriksen
Fiskelvfaret 2, Oksfjordhamn
9151 STORSLETT

Delegert vedtak
Delegert utvalg drift - nr. 182/10

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2010/5703-3 42453/2010 29.11.2010

Søknad om konsesjon gnr 1942/64/8

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

Viser til deres søknad om konsesjon på eiendom 64/8 i Nordreisa kommune, mottatt 22.11.10.
Behandlingsgebyret er betalt. 

Lovhjemmel:
Konsesjonsloven § 1, 2 og 9.

Saksopplysninger: 
Søker: Bjørnar Henriksen, Fiskefaret 2, Oksfjordhamn, 9151 Storslett
Selger: Jan Harald Leirvåg, Sundhagavegen 1, 2008 Fjerdingsby

Bakgrunnen for søknaden er at Bjørnar Henriksen ønsker å kjøpe eiendom 64/8 som et ledd i 
skifte og oppløsning av sameie på eiendommene 64/8 og 64/9.

Eiendom 64/8 ligger langs E6 ca 23 km nord for Storslett, før man kommer til Oksfjordhamn. I 
følge gårdskart fra Skog og landskap har eiendom 64/8 et totalareal på 259 daa. Av dette er det ca 
10 daa overflatedyrka jord og innmarksbeite, 24,5 da på middels bonitet og resten skrinn skog, 
annen mark og fjell. Skogarealene ligger bratt til og eiendommen er ikke bebygd. 

Bjørnar Henriksen bor i boligfeltet i Oksfjordhamn. Han eier også naboeiendommen 64/9 som 
grenser inntil 64/8. Bjørnar Henriksen og Jan Harald Leirvåg er fettere og kjøpet av eiendommen 
er det siste leddet i skifte av eiendommene som har opprinnelige har tilhørt deres besteforeldre. 
Overdragelse av eiendommer mellom søskenbarn er konsesjonspliktig. 

Kjøpesummen er oppgitt til kr 8020, noe det er ingen spesiell merknad til.
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Vurderinger:
Virkemidlene i konsesjonsloven skal brukes slik at det oppnås vern om landbrukets
produksjonsarealer, og slike eier- og bruksforhold som er mest gagnlig for samfunnet. Søkerens
formål med ervervet står sentralt i vurderingen, enten eiendommen erverves til landbruksformål 
eller andre formål. Formålet med ervervet må veies opp mot de hensyn loven fremmer er mest 
gagnlig for samfunnet om søker får konsesjon eller om eiendommen bør overdras til andre. Etter
loven har ingen krav på konsesjon, men konsesjon må gis med mindre det er saklig grunn til å
avslå.

I forbindelse med skifte av eiendommene 64/8 og 64/9 står de to fetterne nå som eiere av hver 
sine eiendommer. Begge eiendommene er ubebygde. Bjørnar Henriksen ønsker å overta 64/8 for 
å blant annet ta ut ved til eget bruk på begge eiendommene. 

I følge gårdskart fra Skog og landskap har eiendommen til sammen ca 10 da overflatedyrka jord 
og innmarksbeite. Vi kan ikke se at jorda har vært høstet av bruk i drift de siste årene. Vi gjør 
oppmerksom på jordloven § 8 (ny fra 01.07.09) som pålegger alle grunneiere av fulldyrka
jord, overflatedyrka jord og innmarksbeite evig driveplikt.

Vedtak:
Nordreisa kommune viser til konsesjonsloven §§ 1, 2 og 9 og innvilger Bjørnar Henriksen 
konsesjon for erverv av eiendom gnr. 64 bnr. 8 i Nordreisa kommune.

Det settes som vilkår jfr. konsesjonsloven § 11 at skogen skal drives i samråd med 
skogbruksetaten i kommunen.

Kjøpesummen aksepteres.

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

May Halonen
konsulent

Kopi til:
Advokat Martin Staurem, Postboks 51, 2011 STRØMMEN
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i N2, jreise kan eannan i aen vj,;.- se seg i idretL

* Du vii komme i bedre form og bedre * Du vilgjennern tnasje ment skepe nye
humør ved å delta i fysisk aktMtet Nordrelsa Idrettsrådverdier

*Du kan shtle opp som publikurn for ''vV`,'`,.',/riore!ri„',:!,ttno *Du kan skaffe deg erfadng innen ledelse
støtte venner og familie ' Du vil få nye venner med feUes interesse

e r,:.7M  :n er e  liv-',

Nordreisa

Sponsorer av  Fysisk Poesi:  Sparebankl Nord-Norge, Nordtro, Bussring, Joker Havna Handel, Halti Nasjonalparksenter

Idrettens samfunnsregnskap

En verdisetting av den frivillige innsatsen og annet

innen idrettsbevegelsen i Nordreisa kommune i 2010

o Frivillig innsats

o Anleggssituasjon

o Idrettens utgifter

o Kommunale tilskudd og avgifter

Hvordan kan vi gjøre idretten enda mer handlekraftig?

Nordreisa Idrettsråd

Rune Bjerkli, Ragna Hansen, Knut Hansen, Merete Rasmussen, Olav Rokne
Erichsen, Nina Solheim, Lars-Trygve Jenssen og Øystein Jensen

12. november 2010

idrett rnail.nordreisa.no
www.nordreisa.idrett.no
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Kommunale idrettsanlegg

Nordreisa - idrettens samfunnsregnskap

I perioden 2008 — 2010 har Nordreisa Idrettsråd samlet inn tall og fakta vedrørende idretten i
Nordreisa. Frivilligheten sørger for en lokal arena for konkurranse og spenning i hverdagen. Den
utløste innsatsen er nå verdsatt. Hvordan kan vi gjøre idretten enda mer handlekraftig?

Ifølge idrettslagene dekker dagens kommunale anlegg 77 % av behovet. Idrettslagene søkte totalt
om 33 timer i kommunale idrettsanlegg per uke og fikk tildelt 30 timer. Totalbehovet er 39 timer.
Nordreisa kommune sier de leier ut 40 timer per uke, men har ikke oversikt hvor stort behovet
egentlige er.

I Nordreisa er kommunale idrettsanlegg som kan leies i store trekk synonymt med idrettshallen.
Idrettsrådet vet at det egentlige behovet per dags dato er en god del større. Fotballgruppa i
Nordreisa IL søker ikke om timer i idrettshallen da de vet at de ikke får timer uansett. Handballspill
blir prioritert. Handballspill er innendørs-, mens fotball er utendørsidrett.

Nordreisa kommune rår også over svømmehall og flere gymsaler som ikke synes dokumentert av
idrettslagene.

85 av lagene har behov for å bygge nye anlegg.

De akutte anleggsbehovene er som følger:

NIL Håndball:
Større hall, hvor det spilles flere kamper
samtidig. Dette for å kunne arrangere
turneringer og håndballskoler. Ny tribune
nær kamparena, dette for å fa publikum
nær spillerne

NIL sykkel:
Anlegg for BMX sykling/terreng sykling

NIL 0 -gruppa:
Resynfaring av o-kart

NIL Fotball:
Hall, kunstgress

NIL Hovedlaget:
Internettilkobling, oppgradering av
kontorutstyr

Ryttersportklubben NOR:
Vi trenger en stor utendørs
ridebane/derbybane på grus, gjerne

Idrettens samfunnsregnskap - Nordreisa IR

tilpasset sprangridning. Vi har også behov
for å bygge ridestier i skog og mark, slik at
vi slipper konflikter med innbyggerne i
Nordreisa i fht, hestemøkk på gangstier,
trafikkfarlig ridning i boligfelt o.l.

Bakkeby IK:
Lysløypa, scooterbu

Rotsundelv IL:
7-bane - kunstgress

Oksfjord og Straumfjord IL:
Rehabilitering lysløype Straurnfjord / flytte
tidtakerbu, kunstgress i Oksfjord, BMX
bane sykkel

NMK  Nordreisa:
Ferdiggjøring av påbegynt utbedring i
Kjellerskogen.

Nord -Troms Trav og Kjørelag:
Travbane

Side 2
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Langsiktige behov av idrettsanlegg:

NIL sykkel:
Anlegg for BNIX sykling/terreng sykling

NIL 0 -gruppa:
Nye o-kart

NIL Fotball:
Hall, kunstgress

NIL Ski:
Trafikksikre løyper for rulleski jfr
Kildalsveien og kunstsnøanlegg.

Ryttersportklubben NOR:
Større ridesenter, evt et nytt senter med
større ridehall og stall ved Nordreisa

Konsekvens av manglende anlegg

70 % av lagene opplever at mangelen på anlegg fører til at barn og ungdom ikke er så aktive som de
kanskje ønsker å være. 70 % av lagene tror at flere og bedre anlegg vil aktivisere flere personer og øke
aktiviteten blant de som allerede er aktiv. 31 % har opplevd å måtte avvise barn/ungdom som ønsker
aktivitet fordi man mangler anlegg og dermed treningsmuligheter.

Over halvparten

En rask oversikt:

NIL Fotball:
Kunstgress og gressbane utendørs.

NIL Ski:

Saga skianlegg og lysløypa i Sørkjosen.

NIL 0-gruppa:
0-kart — Bakkeby, Sagåsen, Storslett,

Garjala, Snemyr, Vinnelys, Lindovarre.

Rotsundelv IL:
Fotballbane, lysløype, skøytebane,

orienteringskart

Oksfjord og Straumfjord IL:
Alpinanlegg

av idrettslagene har egne idrettsanlegg

Idrettens samfunnsregnskap - Nordreisa IR

Hestesenter, evt. bygge en større ridehall i
Storslett området.

Bakkeby IK:
Fotballbanen, vedlikeholde gammen (+
toalett), snowboardbakke, sykkelcrossbane,
ballbinge

NMK  Nordreisa:
Flere bygninger, tilrettelegge for flere
aktiviteter (kun motorcross og snøscooter
nå)

Oksfjord og Straumfjord IL:
Fotballbane grus, ballbinge, gymsal,
lysløype Oksfjord, lysløype Straumfjord

NMK  Nordreisa:
Kjellerskogen

Bakkeby IK:
Fotballbane, lysløype, gapahuk, gamme,

bare/id ehus
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Kostnader med idrettsanlegg

IdrettsIagene har bortimot kr 900 000 i kostnader per år i forbindelse med sine anIegg der
engangskostnadene/investeringene var kr 9 millioner i sin tid.

Nordreisa kommune har kostnader som beløper seg årlig til kr. 2 100 000 til drift av sine
idrettsanlegg. I 2008 brukte kommunen kr 490 000 på vedlikehold av sine anlegg. I 2008
mottok kommunen kr. 582 000 fra spillemiddelpotten.

Et av lagene i undersøkelsen bruker kr. 50 000 på leie av anlegg utenfor kommunens grenser i
året.

Kommunale utgifter

Kommunen tilbyr ikke gratis bruk av idrettsanlegg. Idrettslagene rapporterer at de betalere kr.
191 000 årlig til kommunen for leie av idrettsanlegg. Et lag rapporterer at de får bruke
fylkeskommunal gymsal på Nordreisa videregående skole gratis. Et annet lag sier de betaler
kr. 1500 per dag for leie av ridehall.

Idrettslagene blir årlig belastes med kr. 119 000 i kommunale avgifter og 40 % betaler
kommunen diverse avgifter i forbindelse med leie av svømmehall, idrettshall, kantine og
klubblokaler i størrelsesorden kr. 22 000.

I samsvar med dette rapporterer kommunen at de i 2008 hadde inntekter på kr. 315 000 på
utleie av idrettsanlegg til idrettslag. I følge kommunens beregninger betalte idrettslag kr.
9 300 i kommunale avgifter og kr. 10 000 i ren skatt i 2008

Kommunale tilskudd og annen hjelp

Idrettslagene opplyser at de årlig får kr. 133 000 i direkte tilskudd fra kommunen, kr 6 500 i
støtte til drift av anlegg og andre overføringer som beløper seg til kr. 36 000.

Nordreisa kommune rapporter for 2008 at de fordelte kr 170 500 direkte til idrettslagene. Kr.
95 000 ble tildelt idrettslag som følge av at de hadde egne idrettsanlegg.

Nordreisa kommune bruker årlig kr 300 000 på en stilling som legger forholdene til rette for
idrettslagene ved oppkjøring av skiløyper, drift og vedlikehold sentralidrettsanlegget med
kunstgressbane.

En 25 % kulturkonsulentstilling er også knyttet direkte opp mot idretten i kommunen

Idrettslagenes totale utgifter i løpet av et år

Idrettslagenes totale utgifter i løpet av et år er mer enn kr. 3 600 000. 15 % av lagene har
ansatte i laget. Det er snakk om deltidsansettelser på 30 % til å føre regnskap og de to lagene

sier de bruker kr. 44 000 i året på dette.

Idrettens samfunnsregnskap - Nordreisa IR Side 4
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Frivillig innsats

98 personer innehar tillitsverv i klubbene og 116 personer er involvert som trenere.

Klubbene bruker mye tid på å skaffe penger til kassa. Halvparten av lagene sier de bruker
halvparten av sin tid på å skaffe lagene midler.

Den totale frivillige innsatsen i løpet av et år er over 50 000 timer. Dette er 27 årsverk eller
arbeidsinnsats verdt 10 millioner kroner (i tråd med tall for hele landet). Av dette brukes:

• 5 500 timer (3 årsverk) på administrasjon,

• 23 830 timer (13 årsverk) på idrettsaktiviteter

• 18 780 timer (10 årsverk) på arrangement.

Nordreisa idrettsråd

To av tre idrettslag er fornøyde med idrettsrådet. Manglende dialog drar ned andelen fornøyde
idrettslag.

Nordreisa kommune tilbyr ikke gratis bruk av møtelokaler til idrettsrådet, men tilbyr gratis
sekretærhjelp og kopiering. Noen skriftlig avtale mellom idrettsråd og kommune finnes ikke.

Diskusjonsmomenter

Mange lag sier at halvparten av den
frivillige innsatsen går med til å få inn
penger til betale kr. 3,6 millioner i utgifter.
Hvis dette stemmer så er inntekten per time
kr. 144,- (3 600 000 kr / 25 000 t).

Ca. 1 500 timer, nesten et helt årsverk, av
den frivillige inntekstbringende innsatsen
går med til å betale kommunale avgifter.

Hva sparer kommunen i kostnader med en
sterk idrettsbevegelse?

Hva er verdien av at folk er i bedre form så
vel fysisk som psykisk?

Det er ca. 1 500 medlemskap til sammen i
idrettslagene (halvparten 0 - 19 år).

Hvor mye sparer kommunen i mindre
sykemeldinger?

Hvor mye bruker kommunen på å aktivere
barn og ungdom i andre sammenhenger?

Har ensidig fokus på barn og ungdom i
idretten noen uheldige bivirkninger?

Vedlikeholdskostnadene ved idrettslagenes
anlegg er kr. 900 000? Er idrettslagene
flinkere til å holde idrettsanlegg i hevd?
Kan kommunen påta seg noen av disse
oppgavene? Kan idretten bruke mer tid på
vedlikehold av idrettsanlegg med
gjenytelser fra kommunen?

Nordreisa Idrettsråd på dugnad 12. november 2010
idrett mail.nordreisa.no
www.nordreisa.idrett.no

Idrettens samfunnsregnskap — Nordreisa IR Side 5
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Nordreisa kommune Arkivsaknr: 2010/5642 -8

Arkiv: 090

Saksbehandler:  Roy Jørgensen

Dato:                 07.01.2011

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
2/11 Nordreisa driftsutvalg 18.01.2011

Godkjenning av plan for flomsikring i Jernelva

Henvisning til lovverk:

Saksdokumenter
Skriv fra NVE datert 15.11.10
Fylkesmannens skriv datert 22.11.10
Nordreisa kommunes skriv til berørte grunneiere datert 14.12.10

Rådmannens innstilling
Nordreisa kommune tar til etterretning Fylkesmannens vedtak om at flomsikring av Jernelva 
hjemles i Vannressursloven. Tiltaket vil således ikke behandles med hjemmel i plan- og 
bygningsloven.

Nordreisa kommune godkjenner plan for flomsikring av Jernelva datert 12.11.10.

Nordreisa kommune gir nødvendig garanti for kommunal andel av flomsikringstiltaket. Forslag 
til finansiering legges fram for kommuenstyret i forbindelse med revisjon av 
kommunebudsjettet.

Rådmannen gis fullmakt til undertegning av garantierklæring.

Saksopplysninger
Vinteren 2009/2010 var svært kald og nedbørsfattig. Den strenge kulden over en relativ lang 
periode førte til omfattende issvelling i Jernelva oppstrøms E6. De første dagene i april steg 
temperaturen i området og smeltevann i Jernelva tok seg løp ned mot i fotballbanen og skolen. 
Flere stikkledninger under E6 var tett med is og til sammen 5 boliger fikk vannskader. NVE og 
kommunen gravde bort is fra elveløpet.
I dagene 15.-18.mai 2010 steg temperaturen i hele regionen. Dette førte til rask snøsmelting og
avrenning i nedbørsfeltet. 16 mai gikk et sørpeskred fra dalen lenger oppe i vassdraget. Dagen
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etter, 17.mai gikk et nytt sørpeskred i nabodalen. Begge skredene fulgte Jernelva ned mot E6 der 
de stoppet opp pga tett kulvert under E6. Snø og vannmassene flommet utover store områder i 
Sørkjosen, noe som førte til betydelige flomskader. NVE og kommunen samarbeidet tett disse 
dagene og ryddet unna skredmassene.

Vurdering
Tiltaket går ut på å grave ut de flomavsatte sand- og grusmassene fra elveløpet, fra fjorden og 
opp forbi de øverste husene, en strekning på ca 670 meter. De oppgravde massene brukes til å 
lage flomvoll langs Jernelva. Videre å kjøre til ca 2600 m3 steinmasser og 1000m3 grusmasser 
for på den måten bygge sammenhengende flomvoller langs begge sider av Jernelva.
Kostnadene for tiltaket er beregnet til kr. 1.350.000,- inklusiv mva.

Etter NVEs syn haster det med å få utført arbeidet som er beskrevet i denne planen. Saken er 
derfor ikke sendt til høring før planen godkjennes med tanke på NVEs bistand til 
gjennomføring. Det forutsettes at det ikke kommer innvendinger under behandlingen lokalt eller 
på fylkesnivå, som gjør det nødvendig å gjøre vesentlige endringer i planen.

Vassdraget er ikke vernet.

Det er kommunens ansvar å påse at tiltaket er i samsvar med plan- og bygningsloven, og 
forskrifter og vedtak med hjemmel i loven. For tiltaket kreves ikke konsesjon etter 
vannressurslovens bestemmelser.

NVE godkjenner plan 10568 Skred — og flomsikring i Jernelva, datert 12.11.2010, med tanke 
på gjennomføring med bistand fra NVE. NVE vil dekke 80 % av kostnadene ved tiltaket, etter
kostnadsoverslaget beregnet til kr.1.080.000 eks. mva. Følgende vilkår og forutsetninger gjelder 
for NVEs bistand:

1. Kommunen vedtar kommunal garanti i samsvar med vedlagte skjema for kommunevedtak. 
Vedtaket returneres til NVE snarest og i uendret og underskrevet stand. Kopi av møteprotokoll 
som bekrefter underskriverens myndighet til å forplikte kommunen skal vedlegges 
kommunevedtaket.

2. Det er en forutsetning at det under høringen ikke kommer innvendinger som gjør det 
nødvendig med vesentlige endringer av planen. NVE kan endre planen eller omgjøre vedtaket 
om bistand dersom situasjonen på stedet endrer seg, dersom uforutsette forhold gjør at tiltaket 
ikke kan prioriteres innenfor de midler statsbudsjettet gir til denne type tiltak, eller dersom andre 
forhold tilsier at tiltaket ikke er nødvendig eller samfunnsmessig ønskelig.
Gjennom kommunevedtaket forplikter kommunen seg til å stille som tiltakshaver i forhold til 
plan- og bygningsloven. I saker som krever byggesaksbehandling og ansvarsrett vil NVE 
imidlertid være ansvarlig søker, ansvarlig prosjekterende og ansvarlig kontrollerende for 
prosjektering og utførelse.
NVE vil stå for den praktiske tilretteleggingen med anbud, avtaler og kontrakter.

Vedtaket er fattet i tråd med retningslinjer gitt av Olje- og energidepartementet for sikringstiltak 
mot flom, erosjon og ras.

Fylkesmannen i Troms har i brev 22.11.2010 gitt følgende uttalelse til planen for flom- og 
skredsikring av Jernelva i Nordreisa: 

Vi viser til Deres brev datert 15.11.10.
Planen går ut på å flom- og skredsikre Jernelva langs hele den lavereliggende delen av elva.
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Elva har et nedbørfelt på ca 10 km2. Raset i mai 2010 har nok utradert alt liv i elva i det
aktuelle området. Elva har likevel et potensial for flora, fauna og fisk. Ved sikring av
områdene langs elva må det naturlige livet i elva ha muligheter for å komme tilbake. Dette
kan for eksempel være:
- Tiltaket må ikke hindre vandring av fisk. Dette gjelder for eksempel oppgang fra sjøen, ved
reparasjon av kulverten.
- Tidligere elveløp gjenetableres i størst mulig grad.
- Kantvegetasjonen må kunne etableres.
- Ved utgraving av masser må tidligere elvebunn og bredder beholdes der det er mulig.
Dette er et stort inngrep og bør derfor hjemles i vannressursloven med vilkår. Vilkårene kan
være bla. knyttet til merknadene ovenfor. Elva har ikke noe potensial for anadrom fisk, det er
derfor ikke naturlig at det gis tillatelse etter forskrift om fysiske tiltak i vassdrag.
Etter vår mening er tiltaket tilstrekkelig utredet i planen til at det kan gis en tillatelse etter
vannressursloven. Vi har ingen merknader til selve planen, men mener som nevnt at størrelsen
gjør at tillatelsen bør hjemles i vannressursloven.

Planen er sendt på høring til berørte grunneiere.  Pr. dato er det ikke kommet merknader til planen.  
Kun en grunneier har bedt om tilleggsopplysninger.  
Forutsatt at det ikke kommer vesentlig innvendinger som gjør det aktuelt med vesentlig endringer av 
planen, tilrås planen godkjent.
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Nordreisa kommune Arkivsaknr: 2010/3550 -2

Arkiv: 1942/12/18

Saksbehandler:  Ketil Jensen

Dato:                 09.12.2010

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
3/11 Nordreisa driftsutvalg 18.01.2011

Bruksendring av bygg på gbr.1942/12/18

Henvisning til lovverk:
Plan- og bygningsloven pbl 08

Rådmannens innstilling
Søknad om bruksendring fra bolig til fritidsbolig av bygning på gbr.1942/12/18 avslås.

Begrunnelse:
Tiltaket strider mot kommuneplanen.
Kommunen ønsker ikke fritidsbebyggelse i sentrumsnære områder hvor det er oppført 
frittliggende eneboliger.

Saksopplysninger
Martin Kvalnes, Kaldslettvegen 26, 9020 Tromsdalen. Søker 05.07.2010 om bruksendring på 
boligen Gropa 8, 9151 Storslett gbr.1942/12/18 fra bolig til fritidsbolig.
Boligen står i et område som er avsatt til boligformål i kommuneplanen.

Vurdering
Fritidsbebyggelse i sentrumsnære områder bør ikke forekomme fordi arealene i Storslett 
sentrum er begrensede, derfor må disse forbeholdes sentrumsfunksjoner som bolig, kontor, 
bevertning, forretninger med mer som skal betjene både fastboende og turister i Nordreisa 
kommune.
Ved et fremtidig salg/skifte av eiendommen med bruksendring fra fritidsbolig til bolig vil de nye 
kravene i plan- og bygningsloven trå i kraft, dette vil medføre store kostnader for å oppfylle 
kravene til isolasjon, vinduer, luftveksling ol.
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Nordreisa kommune Arkivsaknr: 2010/3253 -7

Arkiv: 1942/67/3

Saksbehandler:  Julie Heidenberg

Dato:                 06.01.2011

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
4/11 Nordreisa driftsutvalg 18.01.2011

Deling av eiendom 1942/67/3

Henvisning til lovverk:
Jordloven §§ 9 og 12
Plan- og bygningsloven §§ 1-8, 19-2, 20-1, 26-1, 27-4 og 28-1

Vedlegg
1 Situasjonskart

Rådmannens innstilling
Nordreisa kommune godkjenner fradeling av ca 180m2 skogvokst areal fra eiendom 67/3 og 4 i 
Nordreisa kommune. Arealet er tenkt som tilleggsareal til boligtomt 67/11 for bygging av 
garasje.

Dette gjøres jfr følgende:
 Omdisponering godkjennes jfr jordlovens § 9 
 Deling godkjennes jfr jordlovens § 12 
 Deling godkjennes jfr plan- og bygningsloven §§ 20-1-m, 26-1, 27-4 og 28-1
 Dispensasjon fra delings- og byggeforbudet i 100 meters beltet i strandsonen godkjennes 

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

Ved avgjørelsen er det lagt vekt på at fradeling trolig ikke vil komme i konflikt med 
landbruksinteresser, natur- og kulturmiljø og friluftslivet i området siden dette er tilleggsareal til 
boligtomt. Delingstillatelsen er vurdert i forhold til formål og forvaltningsmål i 
Naturmangfoldloven og tiltaket har ingen innvirkning på prinsippene som skal vurderes i §§ 8-
12. Fradelingen har lite å si for ressursgrunnlaget på eiendommen og samfunnsinteresser taler 
for deling.

Det settes følgende vilkår:
 Byggetiltak kan ikke igangsettes før byggesøknad er levert, søknaden er behandlet og 

godkjenning er gitt.
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 Dersom det under arbeid i marken oppdages gjenstander eller spor etter tidligere 
menneskelig aktivitet i omsøkte areal, må arbeidet stanses og melding straks sendes 
Sametinget og Troms fylkeskommune, kulturetaten jf. kulturminnelovens § 8, 2. ledd.

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

 Jfr plan- og bygningslovens § 21-9 vil tillatelse til tiltak etter § 20-1 første ledd bokstav m 
falle bort dersom det ikke er rekvirert oppmålingsforretning etter lov om 
eigedomsregistrering § 6 innen 3 år etter at tillatelsen ble gitt, eller dersom matrikkelføring 
vil være i strid med lov om eigedomsregistrering.

Saksopplysninger
Det søkes om fradeling av ca 180 m2 tilleggsareal til boligtomten 67/11 fra eiendom gnr 67/3 og 
4 i Nordreisa kommune. Søknaden er mottatt 21.06.10. 

Søker: Tommy Marvik, Steinsvik, 9151 Storslett
Erverver: Odd Steinsvik, 9151 Storslett

Eiendommen ligger i Steinsvik ved Fv355 til Storvik, ca 17 km fra Storslett sentrum. I følge
gårdskart fra Skog og landskap har eiendom 67/3 og 4 et totalareal på ca 1406 daa. Av dette er 
ca 23,5 daa fulldyrka jord, 9,5 overflatedyrket jord, 1,5 innmarksbeite, 46 daa produktiv skog og 
1283 daa annet areal. Den omsøkte parsellen er ubebygd og skogvokst og skal brukes til å bygge 
garasje.

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

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

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

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

Det er ikke framsatt grunner av særlig vekt for dispensasjonen
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Nabovarsling:
Det foreligger dokumentasjon for nabovarsling i hht. plan- og bygningslovens § 94.3. Det er 
ikke innkommet bemerkninger til saken.

Høringsuttalelser
Søknaden er sendt på høring til sametinget, kulturetaten, reindriftsforvaltningen og 
fylkesmannen i Troms. Kulturetaten og fylkesmannen i Troms har ikke gitt noen uttalelse innen 
fristen og det antas derfor at de ikke har noen innsigelser til saken. Sametinget varslet først 
befaring i området, men etter samtale med tiltakshaver trakk de det tilbake.

Reindriftsforvaltningen, datert 14.12.2010:
Søknaden har vært på høring i rbd 35 Favrrosorda.

Områdestyret for Vest-Finnmark har ingen merknader til søknad om deling av gnr. 67 bnr. 3 i
Nordreisa kommune, slik beskrevet i høringsbrevet med vedlegg.

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

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.

Parsellen som søkes fradelt er ca 180 m2, ubebygd og skal nyttes til tilleggsareal til boligtomta 
67/11. Eiendommen 67/3 og 4 er ikke i selvstendig drift, men de dyrka arealene høstes av et 
nabobruk i drift. Det omsøkte arealet har ingen betydning for landbruksdrifta i området og vil 
ikke komme i konflikt med jordbruket i området.

I jordlovens § 12 heter det at eiendom som er eller kan nyttes til jordbruk eller skogbruk ikke 
kan deles uten samtykke. Formålet med delingsforbudet er å sikre og holde ressursgrunnlaget på 
bruket samlet for nåværende og fremtidige eiere. En fradeling av det omsøkte tilleggsarealet til 
boligtomta 67/11 vil ikke forringe 67/3 og 4 vesentlig. I dette tilfellet mener vi at det er 
samfunnsinteresser av stor vekt som taler for fradelingen. En litt større boligtomt vil være med 
på å styrke og opprettholde bosettingen i bygda og det er viktig.

Vurdering i forhold til plan- og bygningsloven:
I flg. plan- og bygningslovens § 26-1 må det ikke opprettes en ny grunneiendom, ny 
anleggseiendom eller endring av eksisterende eiendomsgrense på en slik måte at det oppstår
forhold som strider mot denne lov, forskrift, vedtekt eller plan. Dette må ikke gjøres på en slik 
måte at det dannes tomter som er uegnet til bebyggelse på grunn av sin størrelse, form eller 
plassering etter reglene i denne lov.

I flg. § 27-4 må det før opprettelse eller endring av eiendom til bebyggelse blir godkjent enten 
være sikret lovlig atkomst til veg som er åpen for alminnelig ferdsel eller ved tinglyst dokument 
eller på annen måte være sikret vegforbindelse som kommunen godtar som tilfredsstillende. 
Avkjørsel fra offentlig veg må være godkjent av vedkommende vegmyndighet, jf. veglova §§ 40 
til 43. Dersom vegforbindelse etter kommunens skjønn ikke kan skaffes uten uforholdsmessig 
vanske eller utgift, kan kommunen godta en annen ordning. 
Boligtomten 67/11 har godkjent adkomst og adkomsten til tilleggsarealet vil være den samme.
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I flg. § 28-1 kan grunn bare bebygges, eller eiendom opprettes eller endres, dersom det er 
tilstrekkelig sikkerhet mot fare eller vesentlig ulempe som følge av natur- eller miljøforhold. Det 
samme gjelder for grunn som utsettes for fare eller vesentlig ulempe som følge av tiltak.
I følge skredkart fra NGU er det ikke stein- eller snøskredfare i området hvor den omsøkte
parsellen ligger.

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

I lovens § 4 om forvaltningsmål for naturtyper og økosystemer heter det:
Målet er at mangfoldet av naturtyper ivaretas innenfor deres naturlige utbredelsesområde 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 § 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. 

§ 8: Kunnskapsgrunnlaget
Det på den omsøkte parsellen eller i området ikke gjort funn av rødlistearter i kategoriene 
sårbar, nær truet, sterkt truet eller kritisk truet. Ut i fra lokalkunnskap til området er det heller 
ikke kartlagt spesielle artsbestander, naturtyper eller andre økologiske tilstander som det 
omsøkte tiltaket kan ha effekt på. Området er allerede bebygd og vi kan ikke se at bygging av en 
garasje er til skade for naturmangfoldet.

§ 9: Føre-var-prinsippet
Vi kan ikke se at en fradeling av tilleggsareal til allerede bebygd tomt kan har virkninger for
naturmiljøet i området, heller ikke på lengre sikt.

§ 10: Økosystemtilnærming og samlet belastning
Det er ikke kartlagt særegne økosystem i området og vi kan heller ikke se at et evt funn her kan
være enestående. Det vil derfor ikke være en belastning for et evt særegent økosystem om den
omsøkte parsellen blir gjennomført.

§ 11: Kostnadene ved miljøforringelse bæres av tiltakshaver
Hvis det skulle vise seg at det omsøkte tiltaket skulle medføre miljøforringelse er det 
tiltakshaver som skal dekke kostnadene ved å hindre eller begrense skade på naturmangfoldet 
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som tiltaket volder. Kostnaden kan ikke være urimelig ut fra tiltakets og eventuelle skadens 
karakter.

§ 12: Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder
For å unngå eller begrense skader på naturmangfoldet skal det tas utgangspunkt i slike
driftsmetoder og slik teknikk og lokalisering som, ut fra en samlet vurdering av tidligere,
nåværende og fremtidig bruk av mangfoldet og økonomiske forhold, gir de beste
samfunnsmessige resultater.

Det søkes om fradeling av tilleggsareal til allerede bebygd parsell og 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.

Samla 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.

Omsøkt parsell skal være tilleggsareal til allerede etablert boligtomt. Formålet er å bygge 
garasje. Dette er en styrking av boligtomten og tilrettelegging for bosetting i distriktet. Bosetting 
i distriktet er av stor samfunnsmessig interesse, og taler for fradeling.

Eiendommens avkastningsevne vil ikke bli svekket, og en eventuell fradeling vil ikke komme i 
konflikt med landbruket i området. Ut i fra prinsippene som skal vurderes i naturmangfoldloven 
vil trolig ikke bygging av garasje på omsøkt parsell komme i konflikt med det som 
naturmangfoldloven skal verne om.
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Nordreisa kommune Arkivsaknr: 2010/2912 -6

Arkiv: 1942/71/5

Saksbehandler:  Julie Heidenberg

Dato:                 07.01.2011

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
5/11 Nordreisa driftsutvalg 18.01.2011

Deling av eiendom 1942/71/5

Henvisning til lovverk:
Jordloven §§ 9 og 12
Plan- og bygningsloven §§ 1-8, 19-2, 20-1, 26-1, 27-1, 27-2, 27-4 og 28-1

Vedlegg
1 Grunnkart

Rådmannens innstilling
Nordreisa kommune godkjenner fradeling av om lag 200 m2 dyrkbar jord til nausttomt fra 
eiendom 71/5 i Nordreisa kommune.

Dette gjøres jfr følgende:
 Omdisponering godkjennes jfr jordlovens § 9 
 Deling godkjennes jfr jordlovens § 12 
 Deling godkjennes jfr plan- og bygningsloven §§ 20-1-m, 26-1, 27-4 og 28-1
 Dispensasjon fra delings- og byggeforbudet i 100 meters beltet i strandsonen godkjennes 

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

Ved avgjørelsen er det lagt vekt på at fradeling av nausttomt trolig ikke vil føre til konsekvenser 
landbruket, friluftsinteresser og allmenn ferdsel. Delingstillatelsen er vurdert i forhold til formål 
og forvaltningsmål i Naturmangfoldloven og tiltaket har ingen innvirkning på prinsippene som 
skal vurderes i §§ 8-12.

Det settes følgende vilkår:
 Ny eier av omsøkt naustparsell på søke Statens vegvesen om utvidet bruk av eksisterende 

avkjørsel. Denne må være innvilget før tinglysning av nausttomta.
 Det må foreligge veiavtale om rett til adkomst over berørte eiendommer for å sikre 

atkomst til omsøkt parsell og atkomst til eiendom 71/5. Dette skal tinglyses.
 Byggetiltak kan ikke igangsettes før byggesøknad er levert, søknaden er behandlet og 

godkjenning er gitt.
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 Dersom det under arbeid i marken oppdages gjenstander eller spor etter tidligere 
menneskelig aktivitet i omsøkte areal, må arbeidet stanses og melding straks sendes 
Sametinget og Troms fylkeskommune, kulturetaten jf. kulturminnelovens § 8, 2. ledd.

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

 Jfr plan- og bygningslovens § 21-9 vil tillatelse til tiltak etter § 20-1 første ledd bokstav m 
falle bort dersom det ikke er rekvirert oppmålingsforretning etter lov om 
eigedomsregistrering § 6 innen 3 år etter at tillatelsen ble gitt, eller dersom matrikkelføring 
vil være i strid med lov om eigedomsregistrering.

Nordreisa kommune godkjenner ikke fradeling av ca 700 m2 dyrkba jord som tilleggsareal til 
hyttetomt fra eiendom 71/5 i Nordreisa kommune.

Dette gjøres jfr følgende:
 Omdisponering godkjennes ikke jfr jordlovens § 9 
 Deling godkjennes ikke jfr jordlovens § 12 
 Deling godkjennes ikke jfr plan- og bygningsloven §§ 20-1-m, 26-1, 27-4 og 28-1
 Dispensasjon fra delings- og byggeforbudet i 100 meters beltet i strandsonen godkjennes 

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

19-2. 

Ved avgjørelsen er det lagt vekt på at en fradeling vil forhindre at arealene kan falle tilbake til 
grovfôrproduksjon dersom den planlagte grønnsaksproduksjon skulle avsluttes. 
Grønnsaksproduksjon kan gjennomføres med en leieavtale på jorda. Delingstillatelsen er vurdert 
i forhold til formål og forvaltningsmål i Naturmangfoldloven og tiltaket kommer i konflikt med 
naturmangfoldloven som bl.a. skal ivareta menneskenes virksomheter og kultur.

Saksopplysninger
Det søkes her om fradeling av ca 700 m2 tilleggsareal til den bebygd fritidseiendommen 72/12 
og 71/29 på øversiden av E6, samt nausttomt på ca 200 m2 i fjæra på nedsiden av E6, fra 
eiendommen gnr 71, bnr 5 i Nordreisa kommune. Søknaden er mottatt 7. juni 2010.

Søker: Tron Ivar Sørgaard, 9153 Rotsund
Erverver: Tor Erik Olsen, Nedre Ringvei 12, 9180 Skjervøy

Eiendommen ligger i Rotsundelv langs E6, om lag ca 16 km fra Storslett sentrum. Det er
ikke selvstendig drift på eiendommen men parsellen som søkes fradelt som tilleggsareal til
fritidsbolig, består av fulldyrka areal i drift. Nausttomta på nedsiden av E6 ligger inntil
eiendomsgrensen og en annen nausttomt. Arealet er definert som annet markslag, men er
dyrkbart. Også dette arealet ligger inntil dyrka areal i drift og slik tomta er tegnet inn på kartet,
vil nausttomta stenge for atkomsten til det dyrka arealet på 71/5 på nedsida av E6.

I følge gårdskart fra Skog og landskap har eiendom gnr 71, bnr 5 et totalareal på 304 daa. Av
dette er 22 daa fulldyrka jord, 13 daa overflatedyrka jord, 37 daa skog på middels bonitet og 232
daa annet markslag.
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Tor Erik Olsen eier fra før 72/12 som er 1800 m2 og bebygd med fritidsbolig, samt 71/29 som 
er 485 m2 og som er atkomsten til 72/12. Det omsøkte tilleggsarealet ligger inntil 71/29.
Tomtesøker begrunnelse til fradelinga er at han på hobbybasis skal drive med litt potet- og
grønnsaksdyrking, samt vedproduksjon. Nausttomta skal brukes til oppbevaring av båter og
utstyr. Oppmålt på kartet viser de omsøkte arealene at tilleggstomten på øversiden er nærmere 1
daa og nausttomta ca 300 m2.

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 og med at
E6 ligger så nært sjøen akkurat her, ligger omtrent hele det omsøkte tilleggsarealet til
hyttetomta/atkomsten innenfor 100 metersbeltet til strandsonen, og det er nødvendig med
dispensasjon fra plan- og bygningsloven § 1.8. Når det gjelder naust er det ikke nødvendig med
dispensasjon fra plan- og bygningslovens bygge- og delingsforbud i strandsonen.

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

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

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

I fjerde ledd står det:
Forbudet etter andre ledd gjelder ikke der kommunen i kommuneplanens arealdel har tillatt
oppføring av nødvendige bygninger, mindre anlegg og opplag som skal tjene til landbruk,
reindrift, fiske, akvakultur eller ferdsel til sjøs, jf. § 11-11 nr. 4.

Det er ikke framsatt grunner av særlig vekt for dispensasjonen

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

Høring:
Søknaden er sendt på høring til fylkesmannen i Troms, kulturetaten, sametinget og 
reindriftsforvaltningen. Sametinget og kulturetaten har ikke kommet med noen uttalelse innen 
fristen og har derfor ingen innsigelser til saken.

Fylkesmannen i Troms, datert 21.10.2010
Fylkesmannen i Troms tilrår at Nordreisa kommune avslår søknaden om dispensasjon fra 
kommuneplanens arealdel.

Fylkesmannen i Troms viser til kommunens brev av 14.10.2010 hvor spørsmålet om
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dispensasjon fra kommuneplanens arealdel oversendes for uttalelse.

Det er søkt om fradeling av 2 parseller, den ene som tillegg til hyttetomt, den andre til
nausttomt. Parsellene ligger på hver side av riksvegen.

Søknaden er datert 25.5.2010.

Eiendommen ligger i Rotsundelv om lag 16 km fra Storslett sentrum. Den består i følge Skog
og landskap sine gårdskart av om lag 304 dekar fordelt på 22 dekar dyrka mark, 8 dekar
overflatedyrka mark, 5 dekar gjødsla beite, 36 dekar skogsmark, resten annet areal.
Eiendommen er ikke i selvstendig drift, men innmark høstes av 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. Nausttomta ligger i 100-meterssonen, hvor det ut fra Plan og bygningsloven
§ 1-8 er et forbud mot deling. 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:
Fylkesmannen i Troms har ingen merknader til fradeling av nausttomta. Fradeling av
tilleggstomta vil for en stor del berøre dyrka mark. Landbruks- og matministeren har uttalt at
det er et mål å halvere avgangen med dyrka mark i løpet av 2010. Fradeling av disse arealene
vil være i strid med dette målet.

Vi kan ikke se at Nordreisa kommune har gjort en vurdering etter naturmangfoldlovens
alminnelige bestemmelser. Vi ber dere derfor ta utgangspunkt i naturmangfoldlovens formål
(§ 1) dvs. at: Lovens formål er at naturen med dens biologiske, landskapsmessige og
geologiske mangfold og økologiske prosesser tas vare på ved bærekraftig bruk og vern, også
slik at den gir grunnlag for menneskenes virksomhet, kultur, helse og trivsel, nå og i
fremtiden, også som grunnlag for samisk kultur.

Når natur er berørt har ansvarlige myndighet en plikt til å vurdere tiltak. Loven gir regler om
bærekraftig bruk og vern av naturen og skal være førende i all forvaltning. Disse reglene, dvs.
§ 8 til § 12, skal anvendes når Nordreisa kommune skal tilnærme seg tiltak som vedrører
naturmangfold, dvs, biologisk mangfold, landskap og geologi. Manglende vurdering etter
naturmangfoldlovens alminnelige bestemmelser er å anse som saksbehandlingsfeil, på lik
linje med brudd på § 17 i forvaltningsloven "forvaltningsorganets utrednings—og
informasjonsplikt".

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.

Reindriftsforvaltningen, datert 19.11.2010:
Søknaden har vært på høring i rbd 36 Cohkolat.

Områdestyret for Vest-Finnmark har ingen merknader til søknad om deling av gnr. 71 bnr. 5 i
Nordreisa kommune, slik beskrevet i høringsbrevet med vedlegg.
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Denne uttalelsen er gitt medhold av Områdestyrets delegasjon i sak 62/2009.

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.

Eiendommen 71/5 har små ressurser for selvstendig drift, men det fulldyrka arealet leies bort og
høstes av Rotsund gård. Det omsøkte arealet som er tegnet inn på kartet som tilleggsareal til
hyttetomta/atkomsten utgjør ca 1 daa og er fulldyrka areal i drift. Fradelingen har da
konsekvenser for landbruksinteressene og det er lite heldig å ha en fritt omsettelig fritidstomt
som grenser til jordbruksareal i drift. Dette kan bl.a. føre til drifts- og miljømessige ulemper for
framtidig landbruk. Når den først er fradelt til fritidsformål kan den også bebygges. I dag brukes
71/29 som atkomst til 72/12 og det er dermed litt avstand fra hyttetomta til det dyrka arealet.

Tomtesøker opplyser at han i dag bruker området til grønnsaksdyrking og vedproduksjon. Med
en leieavtale på arealet kan han forsette med det. Hvis denne bruken på sikt opphører, kan 
arealet igjen høstes. Hvis det omsøkte arealet fradeles, vil det da bli til fritidsformål og det er 
ikke tilgjengelig som fulldyrka jord som kan høstes.

Nausttomta på nedsiden av E6 må ikke stenge for atkomsten til det dyrka arealet. Eventuelt må
71/5 sikres atkomst med tinglyst rett. Et naust skal brukes til oppbevaring av båter og utstyr og 
skal ikke brukes til boformål eller overnatting. Tomta må ikke gjerdes inn slik at dette blir til 
hinder for allmennhetens ferdsel. Normalt vil ikke en nausttomt ha konsekvenser for interessene 
i strandsonen.

Vurdering i forhold til plan- og bygningsloven:
I flg. plan- og bygningslovens § 26-1 må det ikke opprettes en ny grunneiendom, ny 
anleggseiendom eller endring av eksisterende eiendomsgrense på en slik måte at det oppstår
forhold som strider mot denne lov, forskrift, vedtekt eller plan. Dette må ikke gjøres på en slik 
måte at det dannes tomter som er uegnet til bebyggelse på grunn av sin størrelse, form eller 
plassering etter reglene i denne lov.
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I flg. § 27-4 må det før opprettelse eller endring av eiendom til bebyggelse blir godkjent enten 
være sikret lovlig atkomst til veg som er åpen for alminnelig ferdsel eller ved tinglyst dokument 
eller på annen måte være sikret vegforbindelse som kommunen godtar som tilfredsstillende. 
Avkjørsel fra offentlig veg må være godkjent av vedkommende vegmyndighet, jf. veglova §§ 40 
til 43. Dersom vegforbindelse etter kommunens skjønn ikke kan skaffes uten uforholdsmessig 
vanske eller utgift, kan kommunen godta en annen ordning. 
Ved en eventuell fradeling må ny eier av omsøkt naustparsell søke Statens vegvesen om utvidet
bruk av eksisterende avkjørsel. Det må foreligge avtale om rett til atkomst over berørte
eiendommer som sikrer atkomst til omsøkt parsell.

I flg. § 28-1 kan grunn bare bebygges, eller eiendom opprettes eller endres, dersom det er 
tilstrekkelig sikkerhet mot fare eller vesentlig ulempe som følge av natur- eller miljøforhold. Det 
samme gjelder for grunn som utsettes for fare eller vesentlig ulempe som følge av tiltak.
I følge aktsomhetskart fra NGU er de omsøkte arealene i områder som er definert som 
utløpsområde for snøskred. I veileder til dette temaet defineres naust som et bygg hvor evt
skredfare ikke skal vektlegges vesentlig grad, i og med at naust er et bygg som ikke skal brukes
som opphold/overnatting av mennesker. Det andre omsøkte området skal ikke bebygges.

Vann og avløp er ikke vurdert i denne saken da det ikke skal bygges noe som skal benyttes til 
opphold av mennesker eller dyr.

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

I lovens § 4 om forvaltningsmål for naturtyper og økosystemer heter det:
Målet er at mangfoldet av naturtyper ivaretas innenfor deres naturlige utbredelsesområde 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 § 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 de omsøkte parsellene kommer i 
konflikt med biologiske- og geologiske mangfold og økologiske prosesser, men kommer i 
konflikt med menneskenes virksomhet og kultur.
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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. Landbruks- og 
matministeren har uttalt at det er et mål å halvere avgangen med dyrka mark i løpet av 2010. 
Fradeling av tilleggsarealet vil være i strid med dette målet.

Ved å fradele tilleggsareal hvor det skal dyrkes grønnsaker hindrer man for muligheten å kunne 
drive grovfôrproduksjon hvis grønnsaksproduksjon skulle oppheve. Tomtesøker opplyser at han 
i dag bruker området til grønnsaksdyrking og vedproduksjon. Med en leieavtale på arealet kan 
han forsette med det, og samtidig kan arealene falle tilbake til grovfôrproduksjon i senere tid. 
Fradelingen kommer også i konflikt med naturmangfoldloven som bl.a. skal ivareta 
menneskenes virksomheter og kultur.

En nausttomt vil trolig ikke føre til konsekvenser for landbruket friluftsinteressene og allmenn 
ferdsel. Nausttomta vil ligge inntil en annen nausttomt. For å sikre adkomst til eiendom 71/5 på 
nedsiden av E6 må det tinglyses veirett over den omsøkte parsellen. Ut i fra de prinsippene i 
naturmangfoldloven som skal vurderes kan vi ikke se at det omsøkte parsellen kommer i 
konflikt med hovedformålet i det som naturmangfoldloven skal verne om.
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Nordreisa kommune Arkivsaknr: 2010/3006 -7

Arkiv: 1942/58/1

Saksbehandler:  Julie Heidenberg

Dato:                 07.01.2011

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
6/11 Nordreisa driftsutvalg 18.01.2011

Deling av eiendom 1942/58/1

Henvisning til lovverk:
Jordloven §§ 9 og 12
Plan- og bygningsloven §§ 1-8, 19-2, 20-1, 26-1, 27-4 og 28-1

Vedlegg
1 Situasjonskart

Rådmannens innstilling
Nordreisa kommune godkjenner ikke fradeling av om lag 5,8 daa bebygd areal til fritidsformål 
fra eiendom 58/1 i Nordreisa kommune.

Dette gjøres jfr følgende:
 Omdisponering godkjennes ikke jfr jordlovens § 9 
 Deling godkjennes ikke jfr jordlovens § 12 
 Deling godkjennes ikke jfr plan- og bygningsloven §§ 20-1-m, 26-1, 27-4 og 28-1
 Dispensasjon fra delings- og byggeforbudet i 100 meters beltet i strandsonen godkjennes 

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

19-2. 

Ved avgjørelsen er det lagt vekt på at en fradeling vil føre til at resterende eiendom 58/1 vil bli 
uten bolighus og ha liten salgsverdi. Salg av hele eiendommen til folk som vil bosette seg her er 
positivt for å opprettholde bosetningen i området. Formålet med denne fradelingen er fritidsbruk 
og vil dermed svekke muligheten for fast bosetting. Delingstillatelsen er vurdert i forhold til 
formål og forvaltningsmål i Naturmangfoldloven og tiltaket har ingen innvirkning på 
prinsippene som skal vurderes i §§ 8-12.

Saksopplysninger
Det søkes om fradeling av ca 5800 m2 bebygd tomt til fritidsformål fra eiendom gnr 58/1 i
Nordreisa kommune. Søknaden er mottatt 10.06.10.
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Søker: Liv-Hege Johnsen, Strandbakken 3, Oksfjordhamn, 9151 Storslett
Erverver: Ann-Mari Andersen, Marsvegen 1, 9024 Tomasjord

Eiendommen ligger ved Oksfjordvannet ved E6, ca 27 km fra Storslett sentrum. I følge 
gårdskart fra Skog og landskap har eiendom 58/1 et totalareal på ca 402 daa. Av dette er ca 3,3 
daa fulldyrka jord, 9,4 daa overflatedyrket jord, 2,5 daa innmarksbeite, 119,5 daa produktiv skog 
og 267,1 daa annet areal. 

Den omsøkte parsellen består hovedsakelig av tidligere overflatedyrket mark med bebyggelsen 
på eiendommen, og går fra E6 og ned til Oksfjordvannet. Søkeren opplyser i søknaden at 
erverver er et søskenbarn og at parsellen skal gis bort til fritidsformål. Resten av eiendommen 
skal hun selv beholde.

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

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

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

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

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

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

Det er ikke framsatt grunner av særlig vekt for dispensasjonen

Nabovarsling:
Det foreligger dokumentasjon for nabovarsling i hht. plan- og bygningslovens § 94.3. Det er 
ikke innkommet bemerkninger til saken.
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Høringuttalelser
Søknaden er sendt på høring til sametinget, reindriftsforvaltningen, kulturetaten, statens 
vegvesen og fylkesmannen i Troms. Sametinget, kulturetaten og fylkesmannen i Troms har ikke 
gitt noen uttalelse innen høringsfristen og det antas derfor at de ikke har noen innsigelser til 
saken.

Reindriftsforvaltningen, datert 26.11.2010:
Søknaden har vært på høring i rbd 35 Fåvrrosorda.

Områdestyret for Vest-Finnmark har ingen merknader til søknad om deling av gnr. 58 bnr. 1 i
Nordreisa kommune, slik beskrevet i høringsbrevet med vedlegg.

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

Statens vegvesen, datert 29.12.2010:
Statens vegvesen viser til høring på søknad om deling av eiendommen gnr. 58 bnr. 1 i
Nordreisa kommune.

Vi har ingen innvendinger til selve fradelingen.

Det må søkes om utvidet bruk av atkomst for den gjenværende delen av eiendommen gnr. 58
bnr. 1. Av trafikksikkerhetsmessige årsaker er det ikke sannsynlig at det gis tillatelse til å
etablere egen avkjørsel til den gjenværende parsellen. Søknaden sendes Statens vegvesen.

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.

Eiendommen har små ressurser for selvstendig og lønnsom drift, men kan være attraktiv til
boligformål. Det er jevnlig etterspørsel etter små landbrukseiendommer fra folk som ønsker å
bosette seg landlig. Hvis bebyggelsen på eiendommen fradeles vil resteiendommen bli stående
uten bolig og ha liten salgsverdi. Salg av hele eiendommen til folk som vil bosette seg her er
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positivt for å opprettholde bosetningen i området. Formålet med denne fradelingen er fritidsbruk
og vil dermed svekke muligheten for fast bosetting. 6,5 daa er en veldig stor fritidstomt. I
kommuneplanen er det sagt at tomter til fritidsformål kan være inn til 2 daa.

Eiendommen har 120 daa produktiv skog som kan utnyttes og i tillegg er nok noe mer også
drivverdig. Den omsøkte tomta ligger på nedsida av E6 og fradelingen vil ikke få noen
driftsmessige ulemper for skogsdrifta på eiendommen, siden all skog er på øversiden av E6.

I jordlovens § 12 heter det at eiendom som er eller kan nyttes til jordbruk eller skogbruk ikke 
kan deles uten samtykke. Formålet med delingsforbudet er å sikre og holde ressursgrunnlaget på
bruket samlet for nåværende og fremtidige eiere. En fradeling av bebyggelsen på eiendommen
vil forringe denne muligheten vesentlig. Det er likevel adgang til å gi samtykke til deling 
dersom det er samfunnsinteresser av stor vekt som taler for det. Av de momentene som her er 
nevnt er blant annet det å styrke og opprettholde bosettingen i kommunen viktig. Denne 
fradelingen vil svekke muligheten for bosetting. Det er også sagt at personlige og private 
interesser, som f.eks et arveoppgjør, faller utenfor begrepet samfunnsinteresse.

Vurdering i forhold til plan- og bygningsloven:
I flg. plan- og bygningslovens § 26-1 må det ikke opprettes en ny grunneiendom, ny 
anleggseiendom eller endring av eksisterende eiendomsgrense på en slik måte at det oppstår 
forhold som strider mot denne lov, forskrift, vedtekt eller plan. Dette må ikke gjøres på en slik 
måte at det dannes tomter som er uegnet til bebyggelse på grunn av sin størrelse, form eller 
plassering etter reglene i denne lov.

I flg. § 27-4 må det før opprettelse eller endring av eiendom til bebyggelse blir godkjent enten 
være sikret lovlig atkomst til veg som er åpen for alminnelig ferdsel eller ved tinglyst dokument 
eller på annen måte være sikret vegforbindelse som kommunen godtar som tilfredsstillende. 
Avkjørsel fra offentlig veg må være godkjent av vedkommende vegmyndighet, jf. veglova §§ 40 
til 43. Dersom vegforbindelse etter kommunens skjønn ikke kan skaffes uten uforholdsmessig 
vanske eller utgift, kan kommunen godta en annen ordning. 
Adkomsten til 58/1 fra E6 er innenfor den opptegnede grensen til den omsøkte parsellen. Hvis
delingen blir gjennomført vil 58/1 miste atkomsten fra E6. Ved en eventuell fradeling må eier av
58/1 sikres rett til å bruke eksisterende avkjørsel, eller søke Statens vegvesen om ny avkjørsel.
Hvis begge eiendommene skal bruke samme atkomst må det søkes om utvidet bruk av
eksisterende avkjørsel og den av eiendommene som må krysse en annen må få tinglyst vegrett.

I flg. § 28-1 kan grunn bare bebygges, eller eiendom opprettes eller endres, dersom det er 
tilstrekkelig sikkerhet mot fare eller vesentlig ulempe som følge av natur- eller miljøforhold. Det 
samme gjelder for grunn som utsettes for fare eller vesentlig ulempe som følge av tiltak.
I følge skredkart fra NGU er det ikke stein- eller snøskredfare i området hvor den omsøkte
parsellen ligger, men det kan være fare for at et stort snøskred kan ha utløpsområde over
eiendommen. Det er ikke kjent at det har gått snøskred akkurat her. Tomten er allerede bebygd 
og snøskredfaren vil derfor ikke ha betydning for fradelingen.

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

§ 8: Kunnskapsgrunnlaget
Det på den omsøkte parsellen eller i området ikke gjort funn av rødlistearter i kategoriene 
sårbar, nær truet, sterkt truet eller kritisk truet. Ut i fra lokalkunnskap området er det heller ikke 
kartlagt spesielle artsbestander, naturtyper eller andre økologiske tilstander som det omsøkte 
tiltaket kan ha effekt på. Området er allerede bebygd og det er ikke planlagt nye byggetiltak 
hvor det er risiko for skade på naturmangfoldet.

§ 9: Føre-var-prinsippet
Vi kan ikke se at en fradeling av en bebygd tomt kan har virkninger for naturmiljøet i området, 
heller ikke på lengre sikt.

§ 10: Økosystemtilnærming og samlet belastning
Det er ikke kartlagt særegne økosystem i området og vi kan heller ikke se at et evt funn her kan
være enestående. Det vil derfor ikke være en belastning for et evt særegent økosystem om en
fradeling av en parsell vil bli gjennomført i området.

§ 11: Kostnadene ved miljøforringelse bæres av tiltakshaver
Hvis det skulle vise seg at det omsøkte tiltaket skulle medføre miljøforringelse er det 
tiltakshaver som skal dekke kostnadene ved å hindre eller begrense skade på naturmangfoldet 
som tiltaket volder. Kostnaden kan ikke være urimelig ut fra tiltakets og eventuelle skadens 
karakter.

§ 12: Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder
For å unngå eller begrense skader på naturmangfoldet skal det tas utgangspunkt i slike
driftsmetoder og slik teknikk og lokalisering som, ut fra en samlet vurdering av tidligere,
nåværende og fremtidig bruk av mangfoldet og økonomiske forhold, gir de beste
samfunnsmessige resultater.

Det søkes om fradeling av allerede bebygd parsell og 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.
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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 har små 
ressurser for selvstendig og lønnsom drift, men kan være attraktiv til boligformål. Det er jevnlig 
etterspørsel etter små landbrukseiendommer fra folk som ønsker å bosette seg landlig. Hvis 
bebyggelsen på eiendommen fradeles vil resteiendommen bli stående uten bolig og ha liten 
salgsverdi. Salg av hele eiendommen til folk som vil bosette seg her er positivt for å 
opprettholde bosetningen i området. Formålet med denne fradelingen er fritidsbruk og vil 
dermed svekke muligheten for fast bosetting. 6,5 daa er en veldig stor fritidstomt. I 
kommuneplanen er det sagt at tomter til fritidsformål kan være inn til 2 daa.
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Nordreisa kommune Arkivsaknr: 2010/3587 -6

Arkiv: 1942/29/8

Saksbehandler:  Julie Heidenberg

Dato:                 09.01.2011

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
7/11 Nordreisa driftsutvalg 18.01.2011

Deling av eiendom 1942/29/8

Henvisning til lovverk:
Jordloven § 12
Plan- og bygningsloven §§ 19-2, 20-1-m, 26-1, 27-4 og 28-1

Vedlegg
1 Situasjonskart

Rådmannens innstilling
Nordreisa kommune godkjenner ikke fradeling av 1 daa bebygd hyytetomt fra eiendom 29/8 i 
Nordreisa kommune.

Dette gjøres jfr følgende:
 Deling godkjennes ikke jfr jordlovens § 12 
 Deling godkjennes ikke jfr plan- og bygningsloven §§ 20-1-m, 26-1, 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 parsellen som søkes fradelt ligger på produktiv skogsmark, 
og ferdselen går igjennom tunet og ved siden av fulldyrka areal. 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. Det foreligger heller ikke tungtveiende samfunnsinteresser som forsvarer delingen og 
dispensasjon fra kommuneplanens arealdel.
Delingstillatelsen er vurdert i forhold til formål og forvaltningsmål i naturmangfoldloven, og 
tiltaket har ingen innvirkning på prinsippene som skal vurderes i §§ 8-12.

Saksopplysninger
Det søkes om fradeling av ca 1 daa bebygd hyttetomt fra gnr 29/8 i Nordreisa kommune.
Søknaden er mottatt 06.07.10. 

Side 421



Søker/grunneier: Arnulf Vangen, Svartfoss, 9151 Storslett
Erverver: Hermod Strand, Drabeng, 9060 Lyngseidet

Eiendommen ligger på Svartfoss i Reisadalen, omlag 40 km fra Storslett sentrum. Det er
sauedrift på eiendommen. 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 delingssøknaden er det også opplyst at hvis ikke fradeling lar seg gjøre, er det ønskelig 
at den kan punktfestes, evt stå som festetomt.

Eiendommen er i drift og driver med sau. Pr 1.1.2010 hadde bruket 59 vinterfóra sau. I tillegg er
det 85 da jordbruksareal i drift. Inkludert leiejord disponeres 241 da. Nabobruket, som grenser
inntil denne eiendommen, er under oppbygging og driver med melke- og kjøttproduksjon med 
15 melkekyr og 20 øvrige storfe. Dette bruket disponerer ca 600 da fulldyrka areal inkludert
leiejord. Her er det også generasjonsskifte på gang.

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

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

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

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

Det er ikke framsatt grunner av særlig vekt for dispensasjonen

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

Høringsuttalelser
Søknaden er sendt på høring til fylkesmannen i Troms, sametinget, reindriftsforvaltningen og 
kulturetaten. Sametinget og kulturetaten har ikke sendt noen uttalelse innen høringsfristen og de 
har derfor ingen innsigelser til saken.

Fylkesmannen i Troms, datert 7.12.2010:
Fylkesmannen i Troms tilrår at søknaden avslås.

Fylkesmannen i Troms viser til kommunens brev av 18.11.2010, mottatt 25.11.2010, hvor

Side 422



spørsmålet om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel oversendes for behandling.

Det er søkt om fradeling av hyttetomt på 1 dekar. Hytten er oppført uten at tillatelse til dette
foreligger.

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

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

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

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

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

Reindriftsforvaltningen, datert 21.12.2010:
Søknaden har vært på høring i rbd 42 Beahccegealli.

Områdestyret for Vest-Finnmark har ingen merknader til søknad om deling av gnr. 29 bnr. 8 i
Nordreisa kommune, slik beskrevet i høringsbrevet med vedlegg.

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

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.

Det er kun to bruk igjen som er i selvstendig drift på øversiden av Sappen. Det er viktig at 
vilkårene for å drive landbruk opprettholdes for framtiden. I følge jordlovens § 8 er det 
driveplikt på eiendommen så lenge man eier den, selv om selvstendig drift evt nedlegges. En 
fradeling gjør at tomta blir fritt omsettelig og kan overdras til personer uten tilknytning til 

Side 423



eiendommen, eieren eller til landbruksdrift og kan føre til drifts- og miljømessige ulemper for 
framtidig landbruk.

I 1992 fikk grunneier omdisponert et areal på 5 daa på den aktuelle høyden mellom de fulldyrka
arealene på eiendommen. Formålet var å bygge utleiehytter. Denne planen ble ikke gjennomført.
Det opplyses i søknaden at hytta på den omsøkte tomta ble bygd i 1994. I byggesaksarkivet
foreligger det dokumentasjon på at det er gitt byggetillatelse på hytta og at hyttebygger har gitt
opplysninger om at omdisponering av arealet er gitt. I brev av 2.11.1995 fra kommunen til
grunneier er det presisert at kommunen da var blitt gjort klar over at det var bygd en hytte der,
men at det aldri var blitt gitt samtykke til omdisponering av areal til bygging av privateid hytte i
området.

I 1996 ble det søkt om fradeling av den samme parsellen som nå søkes fradelt. Søknaden ble
avslått av fylkeslandbruksstyret. I februar 1998 ble søknad om fradeling av festetomt på samme
areal også avslått. Begrunnelsen var at vurderingene er den samme for fradeling av selveiertomt
og for festetomter og punktfester.

Vi har tidligere i år behandlet en delingssak på samme eiendom og i samme området, sak nr
10/1776, som var en deling av bebygd hyttetomt til eierens datter. Fylkesmannen hadde
innsigelser i høringsrunden og har påklaget driftsutvalgets innvilgning av saken. Saken er ikke
endelig avgjort.

Den omsøkte tomta ligger litt lengre fra tunet enn den andre søknaden på eiendommen, men 
ferdselen går igjennom tunet og ved siden av det fulldyrka arealet. 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. 

Vurdering i forhold til plan- og bygningsloven:
I flg. plan- og bygningslovens § 26-1 må det ikke opprettes en ny grunneiendom, ny 
anleggseiendom eller endring av eksisterende eiendomsgrense på en slik måte at det oppstår
forhold som strider mot denne lov, forskrift, vedtekt eller plan. Dette må ikke gjøres på en slik 
måte at det dannes tomter som er uegnet til bebyggelse på grunn av sin størrelse, form eller 
plassering etter reglene i denne lov.

I flg. § 27-4 må det før opprettelse eller endring av eiendom til bebyggelse blir godkjent enten 
være sikret lovlig atkomst til veg som er åpen for alminnelig ferdsel eller ved tinglyst dokument 
eller på annen måte være sikret vegforbindelse som kommunen godtar som tilfredsstillende. 
Avkjørsel fra offentlig veg må være godkjent av vedkommende vegmyndighet, jf. veglova §§ 40 
til 43. Dersom vegforbindelse etter kommunens skjønn ikke kan skaffes uten uforholdsmessig 
vanske eller utgift, kan kommunen godta en annen ordning. 
Ved en eventuell fradeling må ny eier av omsøkt parsell sikre veiavtale over eiendommene som
må krysses for adkomst til omsøkt parsell.

I flg. § 28-1 kan grunn bare bebygges, eller eiendom opprettes eller endres, dersom det er 
tilstrekkelig sikkerhet mot fare eller vesentlig ulempe som følge av natur- eller miljøforhold. Det 
samme gjelder for grunn som utsettes for fare eller vesentlig ulempe som følge av tiltak.
I følge skredkart fra NGU er det ikke stein- eller snøskredfare i området hvor den omsøkte
parsellen ligger.
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Vurdering i forhold til naturmangfoldloven:
Alle tiltak må vurderes opp mot naturmangfoldsloven som tok til å gjelde fra 1.7.2009. I
naturmangfoldslovens § 1 heter det: Lovens formål er at naturen og dens biologiske,
landskapsmessige og geologiske mangfold og økologiske prosesser tas vare på ved
bærekraftig bruk og vern, også slik at den gir grunnlag for menneskenes virksomhet, kultur,
helse og trivsel, nå og i fremtiden, også som grunnlag for samisk kultur.

I lovens § 4 om forvaltningsmål for naturtyper og økosystemer heter det:
Målet er at mangfoldet av naturtyper ivaretas innenfor deres naturlige utbredelsesområde 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 § 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
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.
Samme parsell ble søkt fradelt og avslått i 1996 og 1998. Det er uheldig med en fritt omsettelig
parsell til fritidsformål med jordbruksareal i drift på to kanter, dette selv om parsellen allerede er
bebygd. Pr i dag er det samme eier på det bebygde arealet og på jordbrukseiendommen.
Forskjellige eiere kan føre til drifts- og miljømessige ulemper for framtidig landbruk.
De samme argumentene gjelder også for fradeling av evt festetomt eller punktfeste.
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Nordreisa kommune Arkivsaknr: 2010/3960 -4

Arkiv: 1942/81/3

Saksbehandler:  Julie Heidenberg

Dato:                 09.01.2011

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
8/11 Nordreisa driftsutvalg 18.01.2011

Deling av eiendom 1942/81/3

Henvisning til lovverk:
Kommuneplanens arealdel for Nordreisa, vedtatt av kommunestyret i sak 0037/02.
Plan- og bygningsloven § 12-1

Vedlegg
1 Situasjonskart

Rådmannens innstilling
Nordreisa kommune viser til kommuneplanens arealdel og til § 12-1 i plan- og
bygningsloven og krever at før kommunen tar stilling til delingssøknaden om deling av
hyttetomt fra eiendom 81/3 i Nordreisa kommune, må det fremmes en reguleringsplan med
reguleringsbestemmelser. Planen må vise feltets utstrekning, plassering av bygninger med
atkomstveg. Reguleringsplanen må bl.a. ha bestemmelser om utforming av hyttene som ivaretar
lokal byggeskikk og tilpasses kulturlandskapet. Eventuell reguleringsplan utarbeides av søker.

Ved avgjørelsen er det lagt vekt på at det tidligere er etablert to hyttetomter på eiendom 81/3 i 
samme område som omsøkt tomt, og disse tomtene må sees i sammenheng.

Saksopplysninger
Det søkes her om deling av 500 m2 fulldyrka jord og skrinn fastmark til fritidsformål fra 
eiendom 81/3 i Nordreisa kommune. Søknaden er mottatt 11.8.2010.

Søker: Ove Jensen, 9159 Havnnes
Erverver: Rønnaug Berglund, Eidkjosvn 12, 9100 Kvaløysletta

Eiendommen ligger på vestsiden av Uløya, om lag 6,5 km fra fergeleie. I følge gårdskart fra 
Skog og landskap har eiendom 81/3 et totalareal på 796,3 daa. Av dette er 38,3 daa fulldyrka 
jord, 4,7 daa overflatedyrka jord, 3,7 daa innmarksbeite, 19,2 daa skog på middels bonitet, 350,1 
daa uproduktiv skog og 380,3 daa annet areal.
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Det er tidligere etablert to hyttetomter på eiendom 81/3 i samme område som omsøkt tomt.
Dette er eiendom 81/33 og 81/3-1. Hvis det eventuelt fradeles en ny tomt til fritidsformål fra 
eiendom 81/3 vil det være tre fritidstomter som må sees i sammenheng. I kommuneplanens
arealdel for Nordreisa kommune, vedtatt av kommunestyret i sak 0037/02 framgår bl.a:

”Ved oppføring av mer enn to fritidsboliger (nye eller eksisterende) i et område der det er
naturlig å se disse i sammenheng, vil det bli stilt krav om reguleringsplan for området der disse
ligger. Dette fordi mer enn to fritidsboliger i et område vurderes som et større bygge- og
anleggstiltak og faller derfor inn under plan- og bygningslovens § 23”.

I plan- og bygningsloven § 12-1 står følgende:

”Kommunestyret skal sørge for at det blir utarbeidet reguleringsplan for de områder i 
kommunen hvor dette følger av loven eller av kommuneplanens arealdel, samt der det ellers er 
behov for å sikre forsvarlig planavklaring og gjennomføring av bygge- og anleggstiltak, 
flerbruk og vern i forhold til berørte private og offentlige interesser”. 

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

Vurdering
Ved deling av eiendom 81/3 vil det bil tre fritidstomter i samme område. De tre tomtene må sees 
i sammenheng med hverandre, og det må derfor ved en eventuell fradeling stilles krav om 
reguleringsplan i h.h.t. retningslinjer vedtatt av kommunestyret i sak 0027/02. 
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Nordreisa kommune Arkivsaknr: 2010/2694 -5

Arkiv: 1942/29/50

Saksbehandler:  Julie Heidenberg

Dato:                 09.01.2011

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
9/11 Nordreisa driftsutvalg 18.01.2011

Klagebehandling - Deling av eiendom 1942/29/50

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

Vedlegg
1 kart

Rådmannens innstilling
Nordreisa kommune krever at det før kommunen tar stilling til delingssøknaden om deling av
hyttetomt gnr. 29 bnr. 50 i Nordreisa kommune må fremmes en reguleringsplan med 
reguleringsbestemmelser. Planen må vise feltets utstrekning, plassering av bygninger med
adkomst. Reguleringsplanen må bl.a. ha bestemmelser om utforming av hyttene som ivaretar
lokal byggeskikk og tilpasses kulturlandskapet. Eventuell reguleringsplan utarbeides av søker.

Dette gjøres jfr følgende:
 Plan- og bygningsloven § 23-1
 Kommuneplanens arealdel

Ved avgjørelsen er det lagt vekt på at det fra tidligere er fradelt to hyttetomter, og at 
hyttetomtene i forhold til hverandre og den nye tomta må sees i sammenheng. Dette gjøres h.h.t. 
retningslinjer vedtatt av kommunestyret i sak 0027/02.

Saksopplysninger
Søker: Eyolf Vangen, 9151 Storslett

Søknaden er mottatt 28.5.2010, og gjelder fradeling av en tomt til fritidsformål.
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Søknaden har vært til behandling hos driftsutvalget i møte 9.11.2010 hvor driftsutvalget krevde 
at det før kommunen tar stilling til delingssøknaden om deling av hyttetomt gnr. 29 bnr. 50 i 
Nordreisa kommune må fremmes en reguleringsplan med reguleringsbestemmelser. Søker Eyolf 
Vangen har påklaget dette vedtaket i brev datert 6.12.2010.

Klage – Deling av eiendom 1942/29/50
Vi klager på vedtak om avslag på søknad om deling av eiendom 29/50 i Nordreisa kommune.

Den aktuelle tomten ligger 40 km fra Storslett sentrum. Den ble fradelt og solgt på 70-tallet og 
ble kjøpt tilbake i 2008. Nettopp fordi vi skal få kontroll på ka som blir bygd på den, og vi ser 
også at tomta er altfor stor.

Vi søker om å få en eksisterende tomt som er altfor stor (1,9 daa) delt i to.

Vurdering
Søker har påklaget driftsutvalgets vedtak om krav om reguleringsplan hvor den omsøkte 
hyttetomta ligger. Første gang det ble søkt om fradeling av denne tomten var i februar 2009, 
men det ble og da stilt krav om reguleringsplan. Den nye søknaden er fremmet pga 
forskjellsbehandling., spesielt sammenlignet med deling av eiendom 22/4 i Røyelen.

Driftsutvalget behandlet delingssøknaden på eiendom 22/4 i møte i driftsutvalget 10.3.2008. Da 
ble det gitt dispensasjon fra kravet om reguleringsplan som først var gitt av administrasjon i 
form av delegert vedtak. Det ble i vedtaket til driftsutvalget lagt vekt på at det ikke ble lagt opp 
til flere fradelinger på den omsøkte parsellen, samtidig som hyttene var plassert ved siden av 
hverandre og at tomtene var forholdsvis små. Tomtene er mellom 1-1,4 daa.

Ut i fra søknadene er det en likhet mellom søknadene på eiendom 22/4 og eiendom 29/50. 
Begge vil få tre hyttetomter ved siden av hverandre i strandsonen. Begge feltene ligger i skogen, 
men det er mer åpent rundt feltet på eiendom 22/4. Ingen av partene har lagt opp til flere 
fradelinger på omsøkt parsell. Søker Eyolf Vangen påpeker i klagen at de kjøpte tilbake 
eiendom 29/50 for å få kontroll over hva som bygges på den.

I klagen er det påpekt at den omsøkte parsellen ligger 40 km fra Storslett sentrum. I 
saksopplysningene har det stått at eiendommen ligger 20 km fra Storslett sentrum. Dette er 
saksopplysningsfeil, og vi beklager dette.

Det er tidligere fradelt tre hyttetomter fra eiendom 29/21, Men det er to av disse som kan sees i
sammenheng med hverandre. Dette er eiendom 29/55 og 29/50. Når eiendom 29/50 eventuelt 
blir delt i to vil det være tre fritidstomter som må sees i sammenheng. I kommuneplanens 
arealdel for Nordreisa kommune, vedtatt av kommunestyret i sak 0037/02 framgår bl.a:

”Ved oppføring av mer enn to fritidsboliger (nye eller eksisterende) i et område der det er
naturlig å se disse i sammenheng, vil det bli stilt krav om reguleringsplan for området der disse
ligger. Dette fordi mer enn to fritidsboliger i et område vurderes som et større bygge- og
anleggstiltak og faller derfor inn under plan- og bygningslovens § 23”.

I plan- og bygningslovens § 23 pkt 1, sies følgende:

”Det skal utarbeides reguleringsplan for de områder i kommunen hvor det er bestemt i
arealdelen av kommuneplanen at utbygging m.v. bare kan skje etter slik plan og for områder
hvor det skal gjennomføres større bygge- og anleggsarbeider”.
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Ut i fra dette bør det stilles krav om reguleringsplan i h.h.t. retningslinjer vedtatt av 
kommunestyret i sak 0027/02.

Tidligere behandling
Saksprotokoll i Nordreisa driftsutvalg - 09.11.2010

Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Nordreisa kommune krever at det før kommunen tar stilling til delingssøknaden om deling av
hyttetomt gnr. 29 bnr. 50 i Nordreisa kommune må fremmes en reguleringsplan med
reguleringsbestemmelser. Planen må vise feltets utstrekning, plassering av bygninger med
adkomst. Reguleringsplanen må bl.a. ha bestemmelser om utforming av hyttene som ivaretar
lokal byggeskikk og tilpasses kulturlandskapet. Eventuell reguleringsplan utarbeides av søker.
Dette gjøres jfr følgende:
Plan- og bygningsloven § 23-1
Kommuneplanens arealdel

Ved avgjørelsen er det lagt vekt på at det fra tidligere er fradelt to hyttetomter, og at 
hyttetomtene i forhold til hverandre og den nye tomta må sees i sammenheng. I tillegg ligger 
tomtene innenfor 100-metersbeltet fra Reisaelva og 50-metersbeltet fra Gærbmesjohka.

Rådmannens innstilling
Nordreisa kommune krever at det før kommunen tar stilling til delingssøknaden om deling av
hyttetomt gnr. 29 bnr. 50 i Nordreisa kommune må fremmes en reguleringsplan med
reguleringsbestemmelser. Planen må vise feltets utstrekning, plassering av bygninger med
adkomst. Reguleringsplanen må bl.a. ha bestemmelser om utforming av hyttene som ivaretar
lokal byggeskikk og tilpasses kulturlandskapet. Eventuell reguleringsplan utarbeides av søker.

Dette gjøres jfr følgende:
Plan- og bygningsloven § 23-1
Kommuneplanens arealdel

Ved avgjørelsen er det lagt vekt på at det fra tidligere er fradelt to hyttetomter, og at 
hyttetomtene i forhold til hverandre og den nye tomta må sees i sammenheng. I tillegg ligger 
tomtene innenfor 100-metersbeltet fra Reisaelva og 50-metersbeltet fra Gærbmesjohka.

Saksopplysninger
Søker: Eyolf Vangen, 9151 Storslett

Søknaden er mottatt 28.05.2010, og gjelder fradeling av en tomt til fritidsformål.

Eiendommen ligger ved Vangen i Reisadalen, om lag 20 km fra Storslett sentrum. Den er en
fritidseiendom på 1,9 daa, og er tidligere fradelt fra eiendom 29/21 som er en landbrukseiendom.
Formålet med delingen er å få to fritidstomter på om lag 1 daa hver.

I følge gårdkart fra Skog og landskap har eiendom 29/21 et totalareal på 187 daa. Av dette er 9
daa fulldyrka jord, 10,9 daa overflatedyrka jord, 14,6 daa innmarksbeite, 136,9 daa skog på
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middels bonitet og 15,6 daa annet areal.

Det ble i februar 2009 søkt om fradeling av denne tomten. Den 17.3.2009 ble det gjort et
enstemmig vedtak av driftsutvalget på at før kommunen tok stilling til delingssøknaden på
eiendom 29/50 måtte det fremmes en reguleringsplan med reguleringsbestemmelser. Dette
vedtaket ble ikke påklaget av søker.

Det som er nytt ved denne søknaden er forskjellsbehandling. I søknaden kommer det fram at
denne forskjellsbehandlingen gjelder andre lignende saker som har fått positivt vedtak på
delingssøknaden uten reguleringsplan. Dette gjelder for eksempel fradeling av 3 tomter til
fritidsformål på eiendom 22/4 i Røyelen. Der ble det i møte i Driftsutvalget 10.03.2008 gitt
dispensasjon fra kravet om reguleringsplan som først var gitt av administrasjon i form av 
delegert vedtak. Det ble i vedtaket til driftsutvalget lagt vekt på at det ikke ble lagt opp til flere 
fradelinger på den omsøkte parsellen, samtidig som hyttene var plassert ved siden av hverandre 
og at tomtene var forholdsvis små.

Planstatus:
Tomta er i landbruk, natur- og friluftsområde, og det er nødvendig med dispensasjon fra plan-
og bygningslovens § 19-2. Siden tomta ligger innenfor 100-metersbeltet fra Reisaelva og 50-
metersbeltet fra Gærbmesjohka er det og nødvendig med dispensasjon fra plan- og 
bygningslovens § 1-8.

Saksutredning:
Det er tidligere fradelt tre hyttetomter fra eiendom 29/21, Men det er to av disse som kan sees i
sammenheng med hverandre. Dette er eiendom 29/55 og 29/50. Når eiendom 29/50 eventuelt 
blir delt i to vil det være tre fritidstomter som må sees i sammenheng. I kommuneplanens 
arealdel for Nordreisa kommune, vedtatt av kommunestyret i sak 0037/02 framgår bl.a:

”Ved oppføring av mer enn to fritidsboliger (nye eller eksisterende) i et område der det er
naturlig å se disse i sammenheng, vil det bli stilt krav om reguleringsplan for området der disse
ligger. Dette fordi mer enn to fritidsboliger i et område vurderes som et større bygge- og
anleggstiltak og faller derfor inn under plan- og bygningslovens § 23”.

I plan- og bygningslovens § 23 pkt 1, sies følgende:

”Det skal utarbeides reguleringsplan for de områder i kommunen hvor det er bestemt i
arealdelen av kommuneplanen at utbygging m.v. bare kan skje etter slik plan og for områder
hvor det skal gjennomføres større bygge- og anleggsarbeider”.

Vurdering:
Ved deling av eiendom 29/50 vil det bil tre fritidstomter tett inntil hverandre. Disse er i et
område med blandingsskog, og ligger innenfor 100-metersbeltet fra Reisaelva og 50-
metersbeltet fra Gærbmesjohka. De tre tomtene må sees i sammenheng med hverandre, og det 
må derfor ved en eventuell fradeling stilles krav om reguleringsplan i h.h.t. retningslinjer vedtatt 
av kommunestyret i sak 0027/02.
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