
Møteinnkalling

Utvalg: Nordreisa driftsutvalg
Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset
Dato: 09.11.2010
Tidspunkt: 10:00

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

Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.
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 Saksliste

Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr

PS 68/10 Referatsak

RS 92/10 Protokoll fra møte i Rovviltnemda i region 8 
,24.08.2010

2009/3871

RS 93/10 Avslag på søknad om fellingstillatelse på jerv 2009/3869

RS 94/10 Delegert vedtak, Innvilget konsesjon på erverv av 
eiendom 1942/64/1

2010/4354

RS 95/10 Delegert vedtak, Godkjenning av plan for 
nydyrking eiendom 1942/2/9,14

2010/3491

RS 96/10 Søknad om forlengelse av prosjekt Økoløft 2009/3455

RS 97/10 Delegert vedtak, Omdisponering av dyrka jord til 
vei på eiendom 1942/5/4,5

2010/4753

RS 98/10 Søknad om omdisponering av dyrka areal til 
ridebane gnr 1942/5/3 i Nordreisa

2010/288

RS 99/10 Delegert vedtak - Deling av eienodm 1942/43/1 2009/10067

RS 100/10 Delegert vedtak, Deling av eiendom 1942/53/1 2009/4267

RS 101/10 Søknad om deling fra 1942/77/20 til naust 2010/2344

RS 102/10 Søknad om deling av gnr 1942/69/2 til nausttomt 2009/8296

RS 103/10 Søknad om deling av grunneiendom gnr. 
1942/81/1

2010/4106

RS 104/10 Fritak for feiing gnr 1942/80/1-2 2010/4191

RS 105/10 Fritak for feieavgift på gnr. 1942/47/485 2010/4785

RS 106/10 Ferdigattest fiskerihavn i Oksfjord gbn. 
1942/57/35

2009/8379

RS 107/10 Ferdigattest - sikringstiltak Sørkjosen lufthavn 
gbn. 1942/47/418

2010/4474

RS 108/10 Ferdigattest leiligheter Sentrum 6, gbn. 1942/52/7 2009/3938

RS 109/10 Ferdigattest tilbygg til bolig gbn. 1942/16/17 2009/6008

RS 110/10 Ferdigattest tiltak på 1942/44/2 2009/1444

RS 111/10 Ferdigattest hytte på gbn. 1942/ 65/144 2009/6979

RS 112/10 Igangsettingstillatelse brannvarslingsanlegg 
Sørkjosen skole - 1942/47/3/45

2009/10275

RS 113/10 Igangsettingstillatelse tiltak på gbn. 1942/52/161 2010/4288

RS 114/10 Igangsettingstillatelse tiltak på gbn. 1942/71/16 2010/3664

RS 115/10 Endringstillatelse byggesak gbn. 1942/47/437 -
Nessevegen 1

2009/8112

RS 116/10 Endrings- og igangsettingstillatelse tiltak på gbn. 2010/2354
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1942/13/79

RS 117/10 Byggetillatelse tiltak på gbn. 47/421 -
Nessevegen 16

2010/4152

RS 118/10 Tillatelse ett trinn, tiltak på gbn. 20/27 2010/2944

RS 119/10 Vedtak utslippstillatelse gbn. 1942/22/56 2010/2971

PS 69/10 Søknad om deling fra gnr 1942/57/13 til 
fritidsformål

2010/2219

PS 70/10 Deling av eiendom 1942/62/9 2009/5184

PS 71/10 Deling av eiendom 1942/29/50 2010/2694

PS 72/10 Deling av eiendom 20/4 2009/554

PS 73/10 KLagebehandling - Deling av eiendom 1942/22/3 2009/9265

PS 74/10 Klagebehandling - Deling av eiendom 1942/29/8 2010/1776

PS 75/10 Utarbeidelse av lokal forskrift for mindre 
avløpsanlegg, Nordreisa kommune

2010/4811

PS 76/10 Søknad om konsesjon for erverv av fast eiendom 
1942/33/14

2010/4604

PS 77/10 Iverksetting av tvangsmulkt, utbedring av 
septikkanlegg.

2009/8245

PS 78/10 Søknad om fritak fra tilkobling kommunalt 
vannverk

X 2009/2127

PS 79/10 Søknad om fritak tilkobling kommunalt vannverk 
eiend 1942/25/6/3

X 2009/2127
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Fylkesmannen i Troms
Ro mssa Fylkkamånni

Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode
03.09.2010 2010/216 - 63 433.52

Threse Sigurdsen 77 64 22 05 Deres dato Deres ref.

Adresseliste

SAKSNR.

DOK.NR.

LBPENR. ARK.KODE

Protokoll fra møte i Rovviltnemnda i region1-8-den

På vegne av Rovviltnemnda i region 8 oversender Fylkesmarmen i Troms, som sekretariat,
protokoll fra møte i Rovviltnemnda i region 8, den 24.08.2010.

WLd hilsen

athrme enaug
fylkesmiljøvernsjef

Vedlegg: Protokollfra møte i Rovviltnemnda 24.08.2010

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

Avdeling

NORDREISA KOMMUNE
SERVICEKONTORET

,d1

SEPT,
t-

W12
Therese Sigur en
fagansvarlig

postmottak@fmtr.no
Miljøvernavdelingen www.fylkesmannen.no/troms
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Adresseliste:
Kommunene i Troms
Statens Naturoppsyn, Hjalmar Johansens gt 14, 9007 Tromsø
Reindriftsforvaltningen Troms, Postboks 1183, 9326 Bardufoss
NRL, postboks 508, sentrum, 9255 Tromsø
Troms Reindrifissamers ftlkeslag, v/ Kristine Eira, 9357 Tennevoll
Troms Sau og Geit, v/Karl Idar Berg, 9146 Olderdalen
Troms Bondelag, boks 3021, 9498 Harstad
Troms Bonde- og Småbrukarlag v/Tor Odin Kjosvatn, 9050 Storsteinnes
Norges Miljøvernforbund- Region Nord, Postboks 446, 9255 Tromso
NJFF Troms, 9470 Gratangen
Fylkesmannen i Troms, landbruksavdelingen, her

Kommunene i Finnmark
Fylkesmannen i Finnmark, Statens hus, 9815 Vadso
Fylkesmannen i Nordland, Miljøvernavdelinga, 8000 Bodø
Statens Naturoppsyn, boks 261, 9711 Lakselv
Reindriftsforvaltningen i Vest-Finnmark, iiviluodda, 9520 Kautokeino
Reindriftsforvaltningen i Øst-Finnmark, Postboks 174, 9735 Karasjok
Varanger reinsamelag v/Jan Iver Smuk, boks 59, 9820 Varangerbotn
Polmakflyttsamelag v/Stig Rune Smuk, 9845 Tana
Karasjokflyttsamelag, Boks 64, 9730 Karasjok
Kautokeino flyttsamelag v/Nils Mathis M Sara, boks 334, 9521 Kautokeino
Finnmark Sau og geit v/Roy Mikkola, 9930 Neiden
Finnmark Bondelag v/ Fred Johnsen, Postboks 1091, 9503 Alta
Finnmark Bonde- og småbrukerlag v/Arne Johanson, Mathisdalen, 9518 Alta
Naturvernforbundet i Finnmark v/Vigdis Siri, Bergeby,9840 Varangerbotn
NJFF Finnmark, boks 26, 9915 Kirkenes

Rovviltnemndas medlemmer og varamedlemmer, sendes per e-post
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Dato: 24.08.2010
Sted: Lakselv

ROVVILTNEMNDA I REGION 8
Troms og Finnmark

Tilstede:
RoNviltnemnda:
Willy ørnebakk (leder)
Rut Olsen
Einar Johansen

Meldt forfall:
John Karlsen
Sigrun Hestdal

Sak 15/10 Godkjenning av innkalling og saksliste

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

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

NORDREISA KOMMUNE
SERVICEKON-TOP'

F

SAKSNR.

DOX.NR.

LØPENR. ARK.KOD=

Protokoll fra møte i Rovviltnemnda for re-gion 8

Utvida sekretariat:
Elle Risten Wigelius, FM Finnmark, miljøvern
Geir Østereng, FM Finnmark, miljøvern
Gunhild Breidalen, Mattilsynet
Andreas Røsæg, FM Troms, miljøvern
Therese Sigurdsen, FM Troms, mil.øvern (sekr)

Hans Magnus Sætra, FM Finnmark, landbruk

Behandling:
Vedtak enstemmig vedtatt:
Rovviltnemnda for region 8 godkjenner innkalling og sakliste til møte den 24. august 2010,
med tilføyelse av ytterligere tre saker.

Innstilling til vedtak:
Rovviltnemnda for region 8 godkjenner innkalling og sakliste til møte den 24. august 2010.

Sak 16/10 Orienteringssaker
• Møte med statsråd Heidi Sørensen avholdt i Karasjok 10. juni 2010.
• Fylkesmannen i Finnmark miljøvernavdelinga orienterte om at det hadde vært relativt

få saker om rovviltskader i løpet av sommeren. Det ble gitt skadefellingstillatelse på
en bjørn i Neiden hvor ei binne ble felt i august og det ble gitt ny
skadefellingstillatelse på bjørn i Neiden 23. august.

• Fylkesmannen i Troms orienterte om relativt få saker om rovviltskader i løpet av
beitesesongen så langt. Det har vært dårlige beiteforhold tidlig pga sen tele og problem
med isbrann og mye nedbør i sommer. Det ble dokumentert to saukadaver tatt av bjørn
i Bardu i sommer Etter det ble det stille. Ingen fellingstillatelser gitt i løpet av
sommeren.

Saksbehandler:
Therese Sigurdsen 776 42205
Geir Østereng 789 50359
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Sak 17/10 Referatsaker

Behandling:

Vedtak enstemmig vedtatt:
Rovviltnemnda tar utsendte referatsaker til orientering.

Følgende dokumenter er siden møte i nemnda 25.05 .2010 sendt ut til informasjon
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Brev vedrørende avsender dato
• Angående forvaltningsorgansisasjonen for

reinbeitedistrikt nr 8 Svenska samers riksforbund 05.08.2010
• Brev til Rovviltnemndene — Evaluering

geografisk differensiert forvaltning. Miljøverndepartementet 12.07.2010
• Kopi av brev til Sør-Varanger kommune —

fellingstillatelse bjørn Fylkesmannen i Finnmark 12.07.2010
• Forvaltningsplan for rovvilt i region 7

Nordland Rovviltnemnda i region 7 09.07.2010
• Oversendelse av klage for materiell

forberedelse Miljøverndepartementet 02.07.2010
• Kopi av brev til Laniovuoma sameby — Direktoratet for

avslag felling bjørn naturforvaltning 28.06.2010
• Kopi av brev til Sør-Varanger kommune -

fellingstillatelse bjørn Fylkesmannen i Finnmark 05.07.2010
• Betingede fellingstillatelser på jerv, gaupe, Direktoratet for

naturforvaltning 31.05.2010ulv og bjørn
• Vedr kompensasjon for fellingslag Miljøverndepartementet 31.05.2010

Direktoratet for
• Forlengelse av vedtak om uttak av jerv naturforvaltning 19.05.2010
• Kopi av brev til Reinbeitedistrikt 14A Fylkesmannen i Finnmark 19.05.2010
• Vedtak om uttak av jerv - Nordreisa og Direktoratet for

Kåfjord naturforvaltning 10.05.2010
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Sak 18/10 Kvoter for lisensfelling på jerv 2010/2011

Behandling:

Innstilling til vedtak enstemmig vedtatt.

Kvotene og lisensområdene fordeles som følger mellom Troms og Finnmark:
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Innstilling til vedtak:
Ro vviltnemnda for Troms og Finnmark følger Fylkesmennenes innstilling, og vedtar med
dette en kvote på  38  jerv under lisensfellingen 2010/2011. Kvotene settes på bakgrunn av
Forvaltningsplan for rovvilt vedtatt 21.09.2007.

Finnmark: Kvote på 17 jerv  fordelt på 15 jerv i sone B og 2 i sone A. I sone A kan det
maksimalt felles 1 tispe. Fylkesmannen kan i samråd med Rovviltnemnda inndele fylket i
ytterligere fellingssoner ved behov.

Troms: Kvote på 21 jerv  fordelt på 13 jerv i sone B, og 8 jerv i sone A. I sone A kan det
maksimalt felles fire tisper. Dette betyr at fellingen innen sone A blir stoppet når fire tisper er
felt.

Felles for både Finnmark og Troms:  I samråd med leder av nemnda kan Fylkesmennene
stenge av hele eller deler av fellingsområdene. Fordelte dyr skal kunne omfordeles på tvers av
fylkesgrensene ved behov.

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

Politiske firinger og lovverk som ligger til grunn
Følgende dokumenter er lagt til grunn for forslaget:
- St. meld. nr. 15 (2003-2004) Rovvilt i norsk natur

Lov om forvaltning av naturens mangfold av 01.07.2009
- Innst. S. nr. 174 (2003-2004)

Lov av 29.05.1981 om viltet (Viltloven)
- Forskrift av 18.03.2005 om forvaltning av rovvilt.
- Forvaltningsplan for rovvilt i region 8, vedtatt 21.09.07.

Saksfremstilling:
Lisensfelling av jerv

Bestandsmål og rovviltnemndas myndighet
Bestandsmålene i region 8 er forskriftsfestet jf. "Forskrift om forvaltning av rovvilt"
av Miljøverndepartementet den 18. mars 2005. Bestandsmålene er jf. forskriften også fordelt
mellom fylkene i regionen. Bestandsmålet for jerv i region 8, er ti ynglinger, hvorav tre
ynglinger skal være i Finnmark og sju ynglinger i Troms.
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Nemndas myndighet skal for jerv baseres på gjennomsnittet av dokumenterte data om
ynglinger de tre siste årene fra Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt. Ifølge forskriftens
§10, har rovviltnemnda myndighet til å fatte vedtak om kvote for lisensfelling av jerv dersom
gjennomsnitt av antall ynglinger av jerv de tre foregående år ligger over de nasjonalt fastsatte
bestandsmålene for regionen (10 ynglinger).

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

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

Bestandsstatus
Siste årsrapport fra Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt angående jerv kom i september
i fjor; NINA rapport 508 "Yngelregistreringer av jerv i Norge i 2009". Denne konkluderte
med at antallet dokumenterte ynglinger i 2009 var 19 ynglinger i region 8, med et
gjennomsnitt for perioden 2007-2009 på 19 ynglinger dvs, nesten det doble av bestandsmålet
på 10 ynglinger. (se tabell 1).

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

Yn lin er 2007 Yn lin er 2008 Yn lin er 2009 Snitt 2007-2009 Bestandsmål
Re 'on 8  20 (-3*)  17 (-3*) 19 (-3*) 18,7 10
Troms 9 Troms 12 (-1*) Troms 13 (-1*) Troms 11,3 Troms 7
Finnmark 11 (-3*) Finnmark 5 (-2*) Finnmark 6 (-2*) Finnmark 7 3 Finnmark 3
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Figur x. Oversikt over estimert jervebestand i Troms og Finnmark basert på registrerte jerveynglinger.
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22 ynglinger i region 8 våren 2010
Foreløpige bestandstall fra Statens Naturoppsyn pr. 12.08.10 for region 8 (Rovbasen/
Rovviltportalen) viser 21 ynglinger i de to fylkene, 17 i Troms, en økning fra 13 i fjor, og fem
i Finnmark, en reduksjon på en fra i fjor. I Troms er sju antatte ynglinger og ti er
dokumenterte ynglinger, I Finnmark er to av ynglinger er dokumenterte og tre er antatt. I
Norge er det registrert totalt 65 jerveynglinger 2010. Ynglingene er foreløpig ikke godkjent av
det nasjonale overvåkningsprogrammet for rovvilt, som konkluderer i rapport 1. oktober.

Genetiske analyser av jerv i region 8
Analyser har vist at jerven i nord er genetisk forskjellig fra jerv lenger sør. Den genetiske
variasjonen i Troms og Finnmark er relativt lav sammenlignet med f.eks jervetette områder i
Sverige. Dette kan tyde på relativt lave bestander over tid her nord. I NINA rapport 498
frerngår at det likevel er liten grunn til å bekymre seg over nivået av genetisk variasjon på sikt
siden jerven i Finnmark og Nord-Finland hører til samme delbestand og at immigranter fra
Nord-Finland fra tid til annen potensielt vil kunne ta med seg nytt genetisk materiale fra den
mer variable bestanden lenger sør i finsk Karelen. Det er for øvrig i løpet av de to årene med
innsamling av genetisk materiale fra jerv her nord, ikke funnet slikt spesielt genetisk materiale
på norsk side.

Siden 2008 har SNO samlet jerveskit på vinteren for DNA analyser. Tall fra 2008 viser 59
ulike individ i Troms, hvorav 34 hunner i 2008 med en reduksjon til 47 ulike individ hvorav
30 hunner i 2009. I Finnmark var tallene totalt 32 jerv hvorav 16 hunner i 2008, med en
økning til 34 individ totalt hvorav 16 hunnjerv i 2009. I 2010 er det samlet inn totalt 240
prøver som skal analyseres, dette er en økning med ti prøver fra foregående år.
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Kart 1. Antatte og dokumenterte jerveynglinger 2010. Tallene behandles av nasj onalt overvåkningsprogram for
rovvilt. Rapport ferdig før 1. oktober. 17 ynglinger i Troms, hvorav hi uttak av fire ynglinger i B- området
(Gratangen, Storfjord, Nordreisa 2). Fem ynglinger i Finnmark, hvorav to hiuttak (en mangler i kart). Skravert
område er A område for jerv hvor den skal forvaltes slik at bestanden nås og opprettholdes.

Kart 2. Felte jerv i region 8 siden 01.06.2009. Totalt 50 jerv er felt. I Troms 27 jerv og 23 jerv i Finnmark.
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Avgang av jerv i Finnmark siden juni 2009
Lisensjakt:
Kvote var i 2009/2010 totalt 22 jerv fordelt på 20 jerv i sone B og 2 i sone A. I sone A kunne
det maksimalt felles 1 tispe. Tre jerv ble felt i Porsanger hvorav en ved elgjakt og to ved
åtejakt. I tillegg ble en jerv felt ved elgjakt i Nesseby. Ved skadefelling ble 4 jerv felt i
Nesseby, 4 jerv i Tana samt 2 i Porsanger. Fjorten jerv ble da belastet lisensfellingskvoten i
B-området. Det ble ikke felt jerv innen A-området ved lisensfelling eller skadefelling.
Etter 15. februar ble 2 jerv felt ved ekstraordinært uttak i Kautokeino og Alta av SNO.
To hi (Måsøy og Nesseby) ble i tillegg tatt ut ved ekstraordinært uttak av SNO i Finnmark.
Sett bort fra de 5 valpene som ble tatt ut ved hiuttak var det en avgang på 8 voksne tisper og
10 hanner som ikke var valper i Finnmark i perioden.

Tabell 2. Av an av 23 .erv i Finnrnark siden 01.06.2009.

Avgang av jerv i Troms siden juni 2009
Avgang av jerv ved lisensfelling 2009/2010 var på åtte dyr, kvota var satt til 16 jerv, hvor
seks jerv kunne felles i A området med ei tispekvote på tre dyr. To jerv ble felt på
skadefelling i løpet av lisensfellingsperioden (Bardu og Storfjord) og 17 jerv er felt på
ekstraordinært uttak av SNO etter 15. februar. Fire ved ekstraordinært uttak og tolv i
forbindelse med hiuttak ved 5 tilfeller. Med unntak av de 7 valpene var uttaket på 13 tisper og
7 hanner i perioden.
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Tabell 3. Av an av 27 -erv i Troms siden 01.06.2009.

Erstatning for tap av sau og rein til fredet rovvilt
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Finnmark- Sau
Fylkesmannen utbetalte 2,8 millioner kroner i erstatning for 1158 sau i 2009. Det var 49
sauebønder som søkte om erstatning. Av sauebøndene som søkte om erstatning i 2009 oppga
disse et totaltap på 1 894 sau av 13 872 sluppet på utmarksbeite. Av disse ble 1 769 dyr søkt
erstattet som drept av fredet rovvilt. Totaltap og omsøkt er på nivå med 2008.

Av de omsøkte dyrene var 71 sauer dokumentert drept av fredet rovvilt. De dokumenterte
rovviltdrepte sauene utgjorde dermed 6,1 % av de erstattede dyrene. Antall dokumenterte
gaupeskader var på nivå med 2008. Antall dokumenterte jerveskader økte betydelig etter tap
til jerv i særlig Nesseby. Dokumentasjon på bjørneskader gikk ned i 2009.

Siden de dokumenterte jerveskadene økte i 2009, og at gaupeskadene lå på samme nivå som i
2008, økte derfor antall erstattede sau i 2009 sammenliknet med 2008. De 1158 sauene som
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ble erstattet er fordelt på følgende rovviltarter: 541 sau tatt av jerv, 360 sau tatt av gaupe,
251 sau tatt av bjørn, 24 sau tatt av kongeørn og 3 sau tatt av udefinert fredet rovvilt.

Figur 1. Tap av sau til fredet rovvilt i Finnmark 1992-2009

Erstatning for sau drept av fredet rovvilt i Finnmark 1992-2009

0 /-• N Ci, th
0 000  0
0 000 0 0
NNNNNNNNNN

n Totaltap av sau på beite
GErstattet av Fylkesmannen

Omsøkt erstattet
Dokurnentert drept av rovvilt
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Finnmark- Rein
Fylkesmannen i Finnmark har utbetalt 28,9 millioner kroner i erstatning for rein drept av
fredet rovvilt i reindriftsåret 2008/2009 (01.04 - 31.03). Dette er en økning fra året før.
Økningen skyldes først og fremst at reineierne har dokumentert flere kadaver som drept av
rovvilt.

De dokumenterte kadavrene utgjorde 5,9 % av det totale antall rein som ble erstattet. De
resterende 94,1 % av antall erstattete rein ble erstattet på grunnlag av skjønn fra
Fylkesmannen. I disse tilfellene har man vurdert at det er en sannsynlighetsovervekt for at
rovvilt er årsak til tapet.

Reineieme i Finnmark rapporterte om 62 264 dyr som tapt på beite i løpet av reindriftsåret
08/09. Av dette tapet ble det søkt erstatning for totalt 49 105 rein som drept av rovvilt,
henholdsvis 20 060 i øst-Finnmark og 29 045 i Vest-Finnmark (omfatter også deler av Nord-
Troms). Dette er en oppgang fra driftsåret 07/08 hvor det ble søkt om erstatning for totalt 40
470 rein (24 876 i Vest-Finnrnark og 15 594 i øst-Finnmark).

Fylkesmannen i Finnmark har utbetalt erstatning for totalt 12 140 rein i reindriftsåret 08/09,
henholdsvis 5 570 dyr i øst-Finnmark og 6 570 dyr i Vest-Finnmark reinbeiteområde. Til
sammenligning ble det for reindriftsåret 07/08 gitt erstatning for 7 646 rein i Finnmark.
Økningen skyldes først og fremst at reineierne har dokumentert flere kadaver som drept av
rovvilt. Av de innmeldte kadavrene har Statens naturoppsyn dokumentert 721 rein som drept
av fredet rovvilt. Dette er en økning fra driftsåret før hvor det ble dokumentert 480 dyr. De
dokumenterte kadavrene utgjør 1,5 % av det omsøkte tapet.

Side 15



Av de kadavrene som Statens naturoppsyn dokumenterte som drept av fredet rovvilt, var flest
tatt av gaupe (43,6 %). Dette er en økning fra tidligere, og skyldes i stor grad at Norsk institutt
for naturforskning (NINA) sitt forskningsprosjektet "Scandlynx" aktivt har søkt etter kadaver
i områder hvor GPS-merkede gauper har oppholdt seg. På de neste plassene følger kongeørn
med 24 % av tilfellene, ikke spesifisert rovvilt med 15,8 %, og  jerv med 11,2  %.
Dokumenterte skader av ulv utgjør 4,7 %. Bjørn er ingen stor skadevolder på rein i Finnmark,
og stod for kun 0,6 % av de dokumenterte skadene.

Figur 2. Ta av rein til fredet rovvilt 1 Finnmark 96/97-08/09
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Troms- Sau
2160 sau og lam ble erstattet som tatt av fredet rovvilt 2009, og rundt 4,4 millioner ble
utbetalt. Dette er mindre enn i fjor, og skyldes i stor grad at det er færre sau som er
dokumentert tatt av fredet rovvilt i år. I fjor ble 2878 sau og lam erstattet, og 5,9 millioner
utbetalt. For beitesesongen 2009 ble det søkt om erstatning for 5350 sau og lam. Dette er en
355 færre sau enn det ble søkt om erstatning for i fjor.

I 2009 har Statens naturoppsyn undersøkt og registrert 210 kadaver av sau, hvor 78
sauekadaver er dokumentert/antatt drept av fredet rovvilt. Fylkesmannen har erstattet 2160
sau og lam som tapt til fredet rovvilt.  Ca 24 % er erstattet til jerv,  28 % til gaupe, 12 % til
kongeørn, 2 % til bjørn og 33 % til uspesifisert fredet rovvilt. De dokumenterte tapene til
fredet rovvilt utgjør 3,6 % av totalt antall erstatta dyr.

Figur 3.  Tap av sau til fredet rovvilt i Troms 1998-2009
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Troms  -  Rein
Fylkesmannen har erstattet flere rein i 2009 enn i 2008. Dette skyldes i stor grad at det er flere
rein som er dokumentert tatt av fredet rovvilt. Sommerflokkene av rein i Troms
reinbeiteområde var i 2008 på rundt 16 000 dyr. Det er søkt om erstatning for 3652 rein tatt av
fredet rovvilt. Dette er en liten økning fra 3539 rein i fjor. Det er videre oppgitt et tap på 633
rein som reineierne har registrert eller anslått å være forårsaket av påkjørsler av tog og bil, sult
på grunn av nedising av beiter, sykdom m.m.

2009 har Fylkesmannen i Troms erstattet 2514 rein tatt av rovvilt, hvorav 2064 kalver og
450 simler og okserein. Dette er en økning fra 1736 rein i fjor. økningen skyldes i hovedsak
økt dokumentasjon av reinkadaver som er tatt av fredet rovvilt.

I reindriftsåret er det innmeldt 243 reinkadaver til Statens naturoppsyn, hvorav 146 rein ble
vurdert som tatt av fredet rovvilt. Dette utgjør 5,8 % av rein som er erstattet. Videre har både
gaupebestanden og  jervebestanden vært økende senere år.  Erstatningsutbetalingen er på kr
8,1 en økning fra 4,9 millioner kroner i 2008. Det er meldt inn mest tap til gaupe, deretter
kongeørn og  så jerv.  I forhold til forrige driftsår er det i 2009 innmeldt større tap av rein til
kongeørn og gaupe. Det er ikke søkt om eller erstattet rein som tatt av bjørn eller ulv.

Figur 4. Tap av rein til fredet rovvilt i Troms 91/92-08/09
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Vurderinger av dagens jervebestand i forhold til kommende lisensfellingsperiode

Finnmark
Foregående år (2009/2010) i Finnmark fylke ble det på bakgrunn av 6 antatte eller
dokumenterte ynglinger tildelt en lisenskvote på 20 jerv i B-området og 2 jerv innen A-
området, hvorav inntil 1 tispe.
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Minimum 5 jervetisper har ved relativt stor sikkerhet ynglet våren 2010 i Finnmark (ikke
kvalitetssikret av det nasjonale overvåkningsprogrammet). Dette er 1 færre enn i 2009. Årets
foreløpige antall ynglinger på 5, hvorav to ble tatt ut ved hiuttak tilsier at en netto ligger på
bestandsmålsetningen i fylket dvs. 3 ynglinger. Kun en yngling lå imidlertid innenfor
forvaltningsområde A i 2010, to av 6 i 2009 og tre av 5 i 2008. Skal man sette seg mål om å
nå bestandsmålsetningen på tre ynglinger innen A-området i snitt over tre år må primært
bestanden i B-området reguleres. Bestanden i A-området tåler imidlertid en begrenset jakt.
Det anses som viktig å åpne for jakt mht. opprettholde og øke interessen for jervejakt i
området inntil bestanden øker og i større grad må reguleres innen A-området.

Med en omregningsfaktor på 6,3 individer pr. yngling innen A-området tilsvarer dette basert
på (3, 2, og 1 ynglinger i 2008, 2009, og 2010) teoretisk ca. 13 individer. DNA innsamling i
2008 og 2009 viser at antallet individer inkludert individer i grenseområdene at bestanden
sannsynligvis er større. Resultater fra forskning tilsier at 10 % av bestanden kan felles
gjennom jakt for å opprettholde en stabil bestand. På denne bakgrunn er det tilrådelig at det
fortsatt åpnes for et forsiktig uttak (med tispekvote) gjennom lisensfelling i A-området.

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

Kvoten i B-området bør reduseres i noe i B-området i forhold ti12009/2010, da uttaket var
relativt stort i 2010. Kvoten i B-området vil bidra til å redusere bestanden av jerv (og tap
forårsaket av jerv) i B-området. Siden forvaltningsplanen ikke legger opp til etablering av
reproduserende jerv i B-området, er det ikke hensiktsmessig med tispekvote i B-området i
2010. Det anbefales en jervekvote på 15 jerv i B-området i 2010/2011. Total kvote for
Finnmark blir 17 jerv.

Troms
Differensiering mellom uttak av jerv i A og B områder i Troms
I Troms ble kvoten for 2009/2010 satt til 16 jerv basert på 13 dokumenterte/antatte ynglinger
våren 2009.

I forvaltningssone A er det våren 2010 registrert 10 ynglinger, det samme antallet som i 2009,
dette tilsvarer ca 62 individ. I A området ble det felt fem jerv i 2009/2010, to tisper og fem
hannjerv. I B området ble det våren 2010 registrert sju ynglinger, en økning på tre fra 2009.
Av de sju ynglingene ble det foretatt hiuttak av fire ynglinger. Det er videre observert
enkeltdyr i B området gjennom hele året.

Resultater fra forskning tilsier at 10 % av bestanden kan felles gjennom jakt for å
opprettholde en stabil bestand. Det er grunn til å tro at jervebestanden har jevn utveksling
mellom Norge og Sverige i en del områder. For å redusere jervebestanden i A området
anbefaler Fylkesmannen i Troms ei kvote på åtte jerv, med ei tispekvote på fire dyr. Da
kvoten ikke skal være en begrensende faktor for uttaket i B området, anbefaler Fylkesmannen
ei kvote på 13 dyr i B området for 2010/2011. Dette er en økning på tre dyr fra 2009. Total
kvote for Troms blir da 21 dyr.
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Sak 19/10 Forvaltningsplan for rovvilt i region 7, Nordland

Be handling:

Vedtak enstemmig vedtatt:
Rovviltnenmda i region 8 imøteser at innspill fra tidligere møter mellom nemndene er
ivaretatt  i  foreliggende høringsutkast til forvaltningsplan for rovvilt i region 7. Dette
medfører et godt samsvar med forvaltningsplanen for rovvilt i region 8. Rovviltnemnda
ønsker å videreføre møter mellom nemndene i region 7 og 8.
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Sak 20/10 Evaluering av arealdifferensieringen i rovviltregionene

Miljøverndepartementet viser til Soria Moria II hvor det står at det skal gjennomføres en
evaluering av gjeldende arealdifferensiering i rovviltregionene. Denne oppgaven gis til
rovviltnemndene med frist for tilbakemelding 15. oktober 2010.

Behandling:

Vedtak enstemmig vedtatt:
Rovviltnemnda i region 8 skal nå starte rulleringen av forvaltningsplanen for region 8 og ser
arbeidet av evalueringen av arealdifferensieringen som en nyttig del av dette arbeidet. Da
nemnda ønsker å knytte arbeidet med evalueringen til prosessen om rullering av
forvaltningsplanen for rovvilt i region 8, ber nemnda om utsettelse av frist.

Sak 21/10 Økonomisk garanti for Leve i Naturen/ Eallit Luonddus

Rovviltnemnda i region 8 er bedt av Fylkesmannen i Troms som har arbeidsgiveransvaret i
prosjektet om å stille en økonomisk garanti for Leve i naturen/ Eallit luonddus.

Behandling:

Vedtak enstemmig vedtatt:
Rovviltnemnda i region 8 stiller økonomisk garanti for de økonomiske forutsetningene for
prosjektet Leve i naturen/Eallit luonddus under prosjektperiodet.
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Sak 22/10 Eventuelt
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Rut Olsen, medlem av rovviltnemnda i region 8 stilte spørsmål ved avslag på søknad om
midler til forebyggende og konftiktdempende tiltak til oppgradering av en sauepram som
brukes i Altafjorden. Prammen brukes for å frakte sauer ut fra Altaområdet, hvor det er gaupe,
og til øyene for å begrense tap til fredet rovvilt. Fylkesmannen i Finnmark orienterte om at
søknaden var god, og den falt inn under regelverket for mulig tildeling av støtte. På grunn av
mange gode søknader i år, ble tidlig nedsanking, støtte til beredskapsareal og radiobj eller
prioritert bl.a foran oppgraderingen av sauepramen da søknadssummen for denne utgjorde
over halvparten av tilgjengelige midler for tiltak for sau. I avslagsbrevet forelå oppfordring
om å søke igjen neste år.
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Fylkesmannen i Troms
Romssa FyIkkamänni

Saksbehandler Telefon Vår dato
30.08.2010

Gøril Einarsen 77 64 21 13 Deres dato
16.07.2010

Nordreisa kommune
9156 Storslett

SAKSW-t

CUK NP

Avslag på søknad om fellingstillatelse på je LOPEN-1

Viser til Deres søknad datert 16. juli 2010, mottatt 23.juli. Det søkes fellingstillatelse på jerv i
Rongadalen i Nordreisa kommune. Vi beklager sent svar, ved en feil ble dessverre søknaden
journalført på en saksbehandler som var på ferie.

-Vedtak-
Fylkesmannen avslår søknaden om skadefellingstillatelse av jerv i Nordreisa kommune.

Grunnlaget for avgjørelsen
Vedtaket er gjort med hjemmel i Lov av 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens
mangfold § 18 og § 77 jf. forskrift 18. mars 2005 nr. 242 om forvaltning av rovvilt § 9.
Rovviltnemnda fattet den 25. mai 2010 vedtak om betinget fellingstillatelse på 10 jerv for
region 8 (Troms og Finnmark fylker) i tidsperioden fra og med 1. juni 2010 til og
med 15. februar 2011. Fylkesmannen i Troms er gitt myndighet til å innvilge søknader om
skadefelling, eller iverksette betinget skadefelling etter eget initiativ jf. rovviltforskriftens § 9.

Prinsipper for offentlig beslutningstaking ihht. naturmangfoldsloven
Etter naturmangfoldsloven § 1 og § 5 er det et mål at artene og deres genetiske mangfold
ivaretas på lang sikt, og at artene forekommer i levedyktige bestander i sine naturlige
utbredelsesområder. Tiltak etter naturmangfoldloven skal imidlertid veies opp i mot andre
viktige samfunnsinteresser jf. § 14. En slik avveining skal ikke medføre at målet i § 5
fravikes, men at tiltaket vil kunne medføre at målet i § 5 nås på en annen måte eller i et
annet tempo enn hvis naturmangfoldet hadde vært det eneste hensynet å ta, jf. prinsippet om
en geografisk differensiert rovviltforvaltning.

Etter naturmangfoldsloven § 7 skal prinsippene i lovens §§ 8 til 12 legges til grunn som
retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet. Utgangspunktet for beslutninger som kan
påvirke naturmangfoldet er at beslutningsgrunnlaget skal være best mulig jf.
naturmangfoldsloven § 8. Dersom beslutningsgrunnlaget ikke er tilstrekkelig, kommer
naturmangfoldsloven § 9 (Føre-var-prinsippet) til anvendelse.

Fylkesmannen viser til at dette vedtaket blant annet bygger på kunnskap om jervens
bestandssituasjon i fylket, slik den er beskrevet i det Nasjonale overvåkingsprogrammet for
rovvilt, og til beskrivelsen av dette programmet i kommentarene til rovviltforskriftens § 3.

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

Vår ref. Arknikode  
2010/217  - NC4WHE1SA KOMMUNE
Deres refl  V SERV10EKONTORET

ARKKODE

Avdeling postmottak@fmtr.no
Miljøvernavdelingen www.fylkesmannen.no/troms
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Jervebestanden
I perioden 2007-2009 er det i snitt påvist 19 årlige ynglinger av jerv i region 8. Jervbestanden
har vært stabil de senere år. Per 30.08.10 er det i år registrert 17 antatt/dokumenterte
ynglinger av jerv i Troms. Total årlig kjent avgang på jerv har variert sterkt de siste årene i
regionen. Siden 01.06.09 er kjent avgang 27 jerv i Troms, hvor tre tisper med unger er avlivet
ved hiuttak.

Søknaden
På vegne av tre saueprodusenter søker Nordreisa kommune om fellingstillatelse på jerv i
Rongadalen i Nordreisa kommune. Kommunen sier at disse tre har sauene på beite i
Rongadalen, og har opplevd at dyrene har vært urolige og stresset på beite. Det sies at de
finner lite sau i fjellet hvor det anses at beitet er best. Gårdbrukerne sier de ikke har opplevd
dette før. Flere av de lokale bøndene har bekreftet dette. En av produsentene, Ole Rikard
Flatvoll, har opplevd at saueflokken på rundt 150 dyr har kommet tilbake kort tid etter at de
ble gjetet til fjells, og at sauene har vært stresset og urolige. Kommunen sier turgåere i samme
område opplever at hundene er urolige og ikke oppfører seg normalt. Turgåerne mener dette
må skyldes at det er rovdyr i nærheten.

I søknaden står det videre at det er blitt observert jerv som har krysset E6 i Straumfjordbotten.
SNO's rovviltkontakt Morten Bergland har observert jervespor i Straumfjordbotten etter at
jerven ble observert på E6. Det sies at Bergland har dokumentert 1 lam som er tatt av jerv og
4 andre som antas å være tatt av jerv ut i fra omstendighetene rundt. I tillegg observerer
bøndene at det mangler flere lam når de er ute på tilsyn. Det sies videra t det er observert
unormalt mye ørn i området, som kan tyde på at det er mye kadaver i området. Jerven er også
observert om lag 100 meter i fra E6 ved Flatvoll, hvor Ole Rikard Flatvoll har driftssenteret
sitt.

Kommunen sier i søknaden at de hadde en ekvipasje som gikk med kadaverhund i det aktuelle
beiteområdet i uke 27 (5.-9.juli). Ekvipasjen fant ikke kadaver som var tatt av fredet rovvilt.
Det sies videre at beiteområdet er stort, og at det er stor sannsynlighet for at eventuelle
kadaver har forsvunnet før en har rukket å finne det.

Fylkesmannens vurdering av søknaden
Fellingstillatelse kan gis for å forhindre at jerv gjør skade på bufe eller tamrein. Avgjørelsen
skal bygge på en helhetsvurdering av skadenes betydning i forhold til behovet for vern av
rovviltet, sett i henhold til prinsippet om differensiert forvaltning. Ved avgjørelsen skal det
særlig tas hensyn til:
• Størrelse og sammensetning av vedkommende rovviltbestand
• Områdets betydning som beitemark
• Skadenes omfang og utvikling
• Potensial for framtidige skader

Omsøkte områder ligger innen forvaltningsområde B for jerv hvor beitedyr har prioritet.
Områdene er viktige sauebeiteområder.

Etter forvaltningsplanen for rovvilt i Region 8 Troms og Finnmark skal jerv innen
forvaltningssone A forvaltes slik at det regionale bestandsmålet nås og opprettholdes. I
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forvaltningssone B er det ikke ønskelig med rovvilt. Per i dag er det rovvilt i B områdene, og
det vil trolig være rovvilt som tidvis trekker fra A området til B området. I år er bestandsmålet
for jerv oppnådd med 17 ynglinger i Troms. Disse er ennå ikke verifisert av det nasjonale
overvåkingsprogrammet.

6. juli tok Julie Heidenberg fra Nordreisa kommune kontakt med Fylkesmannen Hun ringte
på vegne av Ole Ricard Flatvoll, som var bekymret over tap til ørn og jerv. Den 04.07 hadde
han fått dokumentert et lamt tapt til jerv, og i tillegg hadde han mistet ytterligere lam man
ikke kunne påvise dødsårsak på. Heidenberg spurte om muligheten for å få akuttmidler for å
øke tilsyn med kadaverhund. Kommunen hadde sendt Marika Ljetoff til området, men hadde
ikke midler for ytterligere tilsyn i området. Nordreisa kommunen har fått 150 000 til tilsyn
med kadaverhund denne beitesesongen. Kommunen ble bedt om å avvente situasjonen, men
ta kontakt i slutten av samme uke. Fylkesmaimen hørte ikke mer fra kommunen før vi fikk
telefon fra Julie Heidenberg rundt 16.juli, som sa at de ville søke om fellingstillatelse på jerv.
I telefonsamtalen informerte undertegnede om praksis og kriterier for en eventuell
fellingstillatelse. Vi fikk beskjed om at kommunen ville sende en søknad, og at denne skulle
bli fulgt opp av kommunen. Vi hørte ikke mer fra kommunen etter dette. Uheldigvis ble saken
journalført på en annen saksbehandler som var på ferie i den tiden. Vi beklager at dere får
svar først nå, men utfallet ville trolig ikke blitt annerledes.

I rovbasen, og i hele Nordreisa kommune, er det per 30.08.10 registrert 1 lam dokumentert
tapt til jerv, 1 lam antatt tapt til kongeørn og 2 lam antatt tapt til rev. Fylkesmannen har ikke
mottatt melding om ytterligere kadaverfunn. Statens naturoppsyn opplyser at de heller ikke
har mottatt meldinger om tap til jerv utover dette. Nordreisa kommune kan ikke vise til
ytterligere tap som de mener jerven er ansvarlig for, men ønsker hovedsakelig å ta ut jerv for
å forebygge skader.

Fylkesmannen vurderer ikke dette som en akutt skadesituasjon. Et visst predasjonspress må
en regne med. Videre er det ikke åpenbart hva som har skremt dyrene ned fra beite. Målet
med en fellingstillatelse er i utgangspunktet å felle bestemte individer knyttet til bestemte
situasjoner, og ikke å regulere en rovviltbestand. Fellingstillatelser avgrenses derfor i tid og
rom. Skadefelling er et virkemiddel for å avhjelpe akutte skadesituasjoner som kan oppstå,
mens regulering av bestandsstørrelsen skal skje gjennom lisensfelling eller kvotej akt. På
bakgrunn av dette anser Fylkesmannen at skadefelling ikke vil være et riktig tiltak i denne
situasjonen.

Dersom det skulle oppstå mange skadetilfeller vil vi vurdere saken på nytt. Ved en eventuell
ny søknad om skadefelling vil vi legge vekt på ferske skader dokumentert av Statens
naturoppsyn. Det vil også være mulig å søke om tilskudd til ekstraordinære tiltak i et akutt
tilfelle.

Konklusjon
Det har kun vært dokumentert 1 kadaver tapt til jerv i sommer i hele Nordreisa kommune. På
bakgrunn av dette anser ikke Fylkesmannen situasjonen som akutt, og innvilger derfor ikke
skadefellingstillatelse på jerv i området.

Vedtaket kan påklages til Direktoratet for naturforvaltning innen 3 uker, jf. forvaltningsloven
§§ 28 og 29. Klagen skal være skriftlig og begrunnet og sendes via Fylkesmannen, jf
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forvaltningsloven § 32.

en

athrine Henau
fylkesmiljøvernsj

Nordreisa sau og geit v/Verna Viken, Vika, 9151 Storslett
Ole Rikard Flatvoll, Flatvoll, 9151 Storslett
Trond Holm, Olderskogen 16, 9151 Storslett

Therese Sigur en
fagansvarlig

/LA)
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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

Sandra Sumskiene
Salong Svetlana, Postboks 185
9151  STORSLETT

Delegert vedtak
Delegert utvalg drift - nr. 131/10

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2010/4354-2 34849/2010 1942/64/1 06.10.2010

Delegert vedtak, Innvilget konsesjon på erverv av eiendom 1942/64/1

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

Viser til deres søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom 64/1 i Nordreisa kommune, datert 
24.9.2010.

Lovhjemmel:
Konsesjonsloven §§ 1, 2, 9 og 11

Saksopplysninger: 
Søker: Sandra Sumskiene, Lyngsmark 6, 9151 Storslett
Overdrager: Hedly Ingvald Leirvåg, Pynten 5, 9151 Storslett

Bakgrunn for søknaden er at søker med familie har flyttet til Nordreisa og ønsker å kjøpe seg en 
fast plass å bo. Samtidig ønsker de å dyrke noe grønnsaker på dyrka jord til eget bruk. 

Eiendom 64/1 ligger i Oksfjordhamn, like ved E6. Den strekker seg fra sjøen og over E6 opp i 
bakken. I følge skog og landskap har eiendommen et totalareal på 388 daa. Av dette er 6,5 daa 
fulldyrka jord, 2,8 daa overflatedyrka jord, 30,4 daa produktiv skog og 348,1 daa annet areal. 

På eiendommen står det et eldre bolighus som vil kreve noe restaurering, en eldre fjøs som 
benyttes som lager, en eldre garasje og et eldre uthus. Eiendommen har ikke vært i selvstendig 
drift på mange år, og antall daa dyrka jord tilsier at det ikke er mulig å drive en økonomisk 
forsvarlig selvstendig drift på denne eiendommen.

Kjøpesummen er satt til kroner 350 000 kr for eiendommen uten løsøre.
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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 sammen med sin familie planer om å bosette seg fast 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 Sandra Sumskiene 
konsesjon for erverv av eiendom 64/1 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

Kopi til:
Hedly Ingvald Leirvåg Pynten 5 9151 STORSLETT
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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

Wenche Lise Johansen/ Pål Halvard Bjerkli
Straumfjordnes
9151  STORSLETT

Delegert vedtak
Delegert utvalg drift - nr. 124/10

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2010/3491-6 34362/2010 1942/2/9/14 04.10.2010

Delegert vedtak, Godkjenning av plan for nydyrking eiendom 1942/2/9,14

Viser til søknad om godkjenning av plan for nydyrking av om lag 30 daa på eiendom 2/9 i
Nordreisa kommune. Søknaden er mottatt 30.6.2010.

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

Saksopplysninger: 
Søker: Wenche Lise Johansen og Pål Halvor Bjerkli, Bjerkli gård, 9151 Storslett

Eiendommen ligger i Storvik, om lag 1,5 mil fra E6 i Straumfjordbotten. Arealet det søkes
nydyrking på består av myr og skog på lav bonitet. Eiendom 2/9 er i en driftsenhet med eiendom
2/14.

I følge gårdskart fra Skog og landskap har eiendom 2/9 og 14 et totalareal på 91,6 daa. Av dette
er 21,5 daa fulldyrket jord, 13,3 daa skog på middels bonitet, 30,7 daa uproduktiv skog, 12,8 daa
myr og 13,3 daa annet areal.

Arealene er tenkt som tilleggsareal til eiendom 65/34 i Straumfjorden. I følge gårdskart fra Skog
og landskap har eiendom 65/34 et totalareal på 2 533,1 daa. Av dette er 116,8 daa fulldyrka jord,
5 daa overflatedyrka jord, 25,9 daa innmarksbeite, 166,4 daa skog på middels bonitet, 947,5 daa
uproduktiv skog,3,7 daa myr og 1 240,7 daa annet areal.

Søker Pål Halvor Bjerkli driver med geitmelkproduksjon på eiendom 65/34. Han har en melkekvote på 
om lag 160 000 liter, og høster arealer både i Oksfjord og Straumfjord. I Oksfjord har han en sommerseter 
som benyttes sommerhalvåret. Pål Halvor Bjerkli fikk i 2006 innvilget søknad om nydyrking av 14 daa på 
eiendom 65/34, men har fremdeles mye leiejord. Formålet med nydyrkingen er å styrke grovfôrgrunnlaget 
på egen eiendom. 
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I følge økonomisk kartverk er det ikke registrert kulturminner i dyrkningsfeltet.

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

Høringsuttalelser
Søknaden er sendt på høring til Reindriftsforvaltningen Vest-Finnmark, Sametinget, fylkesmannen i 
Troms og Kulturetaten. Sametinget og Kulturetaten har ikke uttalt seg innen høringsfristen og det antas 
dermed at de ikke har innsigelser til saken.

Fylkesmannen i Troms, datert 24.8.2010:
Fylkesmannen i Troms er ikke kjent med spesielle miljøverdier på det aktuelle arealet og har ut fra dette 
ikke merknader til søknaden.

Fylkesmannen viser til kommunens brev av 30.06.2010 vedrørende søknad om nydyrking på
gnr/bnr 2/9 i Nordreisa kommune. I oversendelsen er det opplyst at det er planlagt å dyrke ca
30 daa areal skog og myr til fulldyrket jord.

Saken er sendt Fylkesmannen for uttalelse i tråd med Forskrift om nydyrking § 9. Forskriftens
§ 5 første avsnitt lyder "Ved avgjørelsen skal det legges særlig vekt på hvilke virkninger
tiltaket kan påregnes å få for natur- og kulturlandskapsverdiene, jf § 3 fierde ledd. Ved denne
vektleggingen skal det tas hensyn til om det på arealet er sjeldne miljøverdier og hvor sjeldne
miljøverdiene er."

Prosjektet er vurdert på grunnlag av de tilgjengelige data vi har, som rovfuglbasen, naturbasen, vannmiljø 
mm.

Vi kjenner ikke til naturfaglige verdier som kan være til hinder for godkjenning av plan for
nydyrking. 

Reindriftsforvaltningen Vest-Finnmark, datert 13.9.2010:
Områdestyret for Vest-Finnmark har i utgangspunktet ingen merknader til søknaden om godkjenning 
avplan for nydyrking på eiendom gnr. 2 bnr. 9 i Nordreisa kommune. For det tilfellet at det kan oppstå 
konflikter med reindriftsnæringen pga nydyrkingen, ber områdestyret at det på et tidlig tidspunkt 
igangsettes en dialog med berørt reinbeitedistrikt, rbd 35 Fàvrrosorda, for å forsøke å avverge/løse 
situasjonen.

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

Faglig vurdering

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

Det søkes her om nydyrking til matproduksjon. Det er per i dag for lite dyrka areal i forhold til
produksjon på eiendommen. I tillegg til eget areal har søker mye leieareal, så det er et stort behov for 
areal. Omsøkt areal ligger inntil dyrka mark på om lag 12 daa, og økning av dyrka mark inntil dette 
arealet fører til effektivisering og bedre utnyttelse av denne eiendommen.
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Vurdering etter nydyrkingsforskriften
Forskriftens § 5 første avsnitt lyder "Ved avgjørelsen skal det legges særlig vekt på hvilke
virkninger tiltaket kan påregnes å få for natur- og kulturlandskapsverdiene, jf § 3 fjerde ledd.
Ved denne vektleggingen skal det tas hensyn til om det på arealet er sjeldne miljøverdier og hvor
sjeldne miljøverdiene er."

Området hvor det er søkt om nydyrking ligger på nedsiden av veien og inntil eksisterende dyrka areal. 
Nydyrking vil ikke føre til sår i kulturlandskapet. Det er ikke kjennskap til naturfaglige verdier som kan 
være til hinder for godkjenning av plan for nydyrking. 

Vedtak:
Nordreisa kommune godkjenner omdisponering av om lag 30 daa til nydyrking på eiendom 2/9 i 
Nordreisa kommune.

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

Ved avgjørelsen er det lagt vekt på at eiendommen har behov for mer eget areal, og at nydyrking av 
omsøkt areal ikke vil føre til konsekvenser for kulturlandskap og naturfaglige verdier.

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

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

viser eldre aktivitet må arbeidet stanses og melding straks sendes kulturetaten eller
sametinget som forvalter slike saker etter kulturminneloven § 8.

• Det må settes opp gjerder rundt de nydyrkede arealene

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

Vedlegg
1 Kart 1:5000
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KAFJORD  KOMMUNE
Rådmannen

Nordreisa kommune
Postboks 174
9156 Storslett

Du uiuhus/Deres ref: Min 'ëui./Vår ref Arkiiva&mvdda/Arkivkode Beaivi/Dato
2009/6580-7 23.09.2010

Søknad om forlengelse av prosjekt Økoløft

Formannskapet behandlet saken i telefonmøte den 13.09.10 og gjorde følgende vedtak:

På grunn av dårlig oppslutning fra næringslivet i Kåfjord ønsker ikke kommunen å videreføre
prosjektet.

Med hilsen

Emma Vik
Avd. leder
Direkte innvalg: 77719201

Vedlegg: Særutskrift

• Intern kopi:
Birger Olsen

Poasta&ijuhus/Postadresse: Fitnanujuhus/Besoksadresse: Telefovdna/Telefon:
Telefaksa/Telefaks:

E-poasta/E-post: InterneahttalInternett:
www.kafjord.kommune.no

SAKSNR.

DOK.NR.

NOADREiSA KOMMUNE
SERVICEKONTORET

LØPENR. ARKJKODE

Mearrådus diedihuvvo/Melding om vedtak

Organisa§uvdnanr/Org.nr:
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K41 KAFJORD KOMMUNE

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
41110 Kåfjord Formannskap - Næringssaker 13.09.2010

Søknad om forlengelse av prosjekt økoløft — del 2

Viser til vedlagt søknad og tidligere politisk behandling av saken.

Saksprotokoll i Kåfjord Formannskap  -  Næringssaker  -  13.09.2010

Behandling:

Ordfører Bjørn Inge Mo fremmet følgende forslag til vedtak:
På grunn av dårlig oppslutning fra næringslivet i Kåfjord ønsker ikke kommunen å videreføre
prosj ektet.

Ordførerens forslag ble vedtatt med 3 mot 2 stemmer

Vedtak:

Særutskrift

På grunn av dårlig oppslutning fra næringslivet i Kåfjord ønsker ikke kommunen å videreføre
prosjektet.

Rådmannens innstilling

Kåfjord kommune sammen med Nordreisa kommune, forlenger prosjekt Økoløft med 60 %
stilling i 2011.
Kåfjord kommunes andel kr. 50 000,- innarbeides i budsjettet for 2011, og kommune stiller til
rådighet kr. 75 000,- i form av tjenester - kontorleie, rekvisita, konsulentbidrag internt mv.
Det forutsettes at prosj ektet fullfinansieres jfr. søknad før det igangsettes.

Saksopplysninger/vurdering:

Saken er diskutert politisk.
Det søkes om å forlenge prosjektet for å oppnå målene satt i søknaden.

Arkivsaknr: 2009/6580 -6

Arkiv:

Saksbehandler: Birger Olsen

Dato: 31.08.2010
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Del 1 har vært gjennomført med prosjektleder ansatt i 100 % stilling over 1,5 år. Prosjektleder
avsluttet sitt ansettelsesforhold 01.07.2010.
Prosjektet oppnådde stadig større interesse for økologisk produksjon og konsumering. Det har i
prosjektperioden oppstått mange prosesser som ønskes målsatt (konkretisert) jfr. søknad.

Tiltaket er nasjonal satsing for å nå fastsatt mål - 15 % økologisk produksjon i Norge. Prosjektet
tilrettelegger med informasjon ut til forbrukerne og for å øke økologisk produksjon i Kåfjord og
Nordreisa. Dette gir nye muligheter for jordbruksnæringen, tilleggsnæringer og positive
ringvirkninger i lokalsamfunnet.

Nordreisa kommune har behandlet søknaden med positivt utfall, og sendt søknaden den
01.09.2010 som var søknadsfristen til Statens landbruksforvaltning Saken er sendt over med at
vedtak fra Kåfjord kommune, ettersendes. Søknaden er anbefalt av Fylkesmannen i Troms, jfr.
vedlagt skriv.
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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

Asveig Pettersen
Nordkjos

9151 Storslett
 

Delegert vedtak
Delegert utvalg drift - nr. 139/10

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2010/4753-2 35804/2010 1942/5/4-5 13.10.2010

Delegert vedtak, Omdisponering av dyrka jord til vei på eiendom 1942/5/4,5

Viser til søknad om samtykke til omdisponering av dyrka jord til dannelse av ny adkomst til 
eiendom 5/2, 5/10 og 5,25. Søknaden er mottatt 1.10.2010.

Lovhjemmel:
Jordloven § 9

Saksopplysninger
Søker: Assveig Pettersen, Nordkjos, 9151 Storslett

Det søkes om omdisponering av omlag 400m2 dyrket jord til ny adkomst til eiendom 5/2, 5/10 og 
5/25. Eiendom 5/4,5 ligger like ved Flatvoll, omlag 3 km fra Storslett sentrum. Eiendommen er 
ikke i drift, men dyrka jord leies bort til et gårdsbruk i drift.

I følge gårdskart hos Skog og landskap har eiendom 5/4,5 og 7 et totalareal på 853,9 daa. Av 
dette er 43,6 daa fulldyrka jord, 12,6 daa innmarksbeite, 61,9 daa produktiv skog og 735,8 annet 
areal.

Bakgrunn for søknaden er at under arbeidet med bygging av bolighus på eiendom 5/25 har det 
vært mye tungtrafikk som har kjørt forbi bolighuset på eiendom 5/4,5. Dette huset viser seg å stå 
på dårlige grunnforhold og huset har begynt å sige. Det har ført til store skader på bolighuset. 
Ved dannelse av ny adkomst vil eksisterende vei kun benyttes som adkomst til eiendom 5/4,5.  

Faglig vurderinger:
I jordlovens § 9 1. ledd står det:
”Dyrka jord må ikkje brukast til føremål som ikkje tek sikte på jordbruksproduksjon. Dyrkbar
jord må ikkje disponerast slik at ho ikkje vert eigna til jordbruksproduksjon i framtida.”
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Forbudet gjelder etter bestemmelsens ordlyd all dyrka og dyrkbar jord. Formålet med
omdisponeringen er avgjørende for om det kan gis samtykke. Dyrkbar jord kan omdisponeres 
ved ”særlig høve”, men ikke tas i bruk slik at den er uegnet til jordbruksproduksjon i framtida. 
Det kan gis dispensasjon fra forbudet om dette.

Dyrkbar jord skal ha sterkt nasjonalt jordvern. Omdisponeringen skal vurderes opp mot
spørsmålet om arealet kan tilbakeføres som fulldyrka jord og hvor lang tid som trengs for å
gjennomføre tiltaket. Eksempler der arealet greit kan føres tilbake til jordbruksproduksjon er
golfbane, campingplass, skogproduksjon og produksjon av pyntegrønt mv. 

Omdisponering kan gis hvis samfunnsinteresser taler for tiltaket. Når økt trafikk forbi bolighuset 
på eiendom 5/4,5 har ført til at huset siger og er skadd, vil det være av stor samfunnsmessig 
interesse at det blir dannet ny adkomst til de eiendommene som er avhengig av adkomst over 
eiendom 5/4,5. Dette vil være med å forhindre større skader på huset.    

Vedtak:
Nordreisa kommune viser til jordloven § 9 og godkjenner omdisponering av omlag 400 m2 dyrka 
jord til dannelse av ny adkomst over eiendommen 5/4,5 i Nordreisa kommune.

Ved avgjørelsen er det lagt vekt på sikkerheten rundt bolighuset på eiendom 5/4,5, og at det er 
viktig å flytte trafikken som er avhengig av adkomst over denne eiendommen.

Vilkår
• Gårdbruker som leier dyrka jord som nå er godkjent omdisponert må opplyses om dette 

før arbeidet med veien påstartes. 
• Hvis arealet skal benyttes til noe annet enn vei eller fulldyrka jord i framtiden, må det 

søkes om ny omdisponering.
• Dispensasjonen faller bort dersom arbeidet for å nytte jorda til det aktuelle formålet ikke 

er igangsatt innen tre år etter at vedtaket er gjort.

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

Vedlegg
1 Situasjonskart
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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

Birgit D. Nielsen og Geirmund Vik
Lyngshestlandet/Stall Reisa, Flatvoll
9151 STORSLETT

Delegert vedtak
Delegert utvalg drift - nr. 123/10

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2010/288-2 34340/2010 1942/5/3 01.10.2010

Søknad om omdisponering av dyrka areal til ridebane gnr 5, brn 3 i Nordreisa

Saken skal behandles etter jordlovens § 9. 

Saksopplysninger:
Søker: Birgit D. Nielsen og Geirmund Vik, Lyngshestlandet/Stall Reisa, Flatvoll, 9151 Storslett. 

Det søkes om omdisponering av ca 1 da fulldyrka areal til ridebane. Søkerne driver gnr 5, brn 3 
som har et areal på 19 da fulldyrka, 18 daa innmarksbeite, 28 daaproduktiv skog og ca 843 daa
som defineres som annet markslag og fjell. I tillegg leier de 50 daa fulldyrka jord og 91 daa
innmarksbeite. Søkerne hadde pr 1.6.2010 10 voksne sauer og 19 hester. Lyngshestlandet/Stall 
Reisa driver med oppdrett av lyngshest og reiseliv.

De skriver i søknaden: 
”Vi driver et lite oppdrett av lyngshest og en reiselivsbedrift hvor vi bruker lyngshesten på 
rideturer i fjellet. Vi har behov for ridebanen i forbindelse med begge disse aktivitetene.
Gjennom hele året temmer og trener vi unghester som gjøres klare for vårt bruk i fjellet og/eller 
for salg. Vi bruker også ridebanen til våre gjester, hestekjøpere og egne turguider, samt til 
egentrening i kjøring og ridning og til egne hester som brukes til utstilling og konkurranser som 
et ledd i markedsføring av våre bedrifter og heving av vår egen kompetanse.”

Vurderinger:
I jordlovens § 9 1. ledd står det:
”Dyrka jord må ikkje brukast til føremål som ikkje tek sikte på jordbruksproduksjon. Dyrkbar 
jord må ikkje disponerast slik at ho ikkje vert eigna til jordbruksproduksjon i framtida.”

Forbudet gjelder etter bestemmelsens ordlyd all dyrka og dyrkbar jord. Formålet med 
omdisponeringen er avgjørende for om det kan gis samtykke. Dyrkbar jord kan
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omdisponeres ved ”særlig høve”, men ikke tas i bruk slik at den er uegnet til
jordbruksproduksjon i framtida. Det kan gis dispensasjon fra forbudet om dette.

Dyrkbar jord skal ha sterkt nasjonalt jordvern. Omdisponeringen skal vurderes opp mot 
spørsmålet om arealet kan tilbakeføres som fulldyrka jord og hvor lang tid som trengs for å 
gjennomføre tiltaket. Eksempler der arealet greit kan føres tilbake til jordbruksproduksjon er
golfbane, campingplass, skogproduksjon og produksjon av pyntegrønt mv. Vi mener at en enkel 
ridebane er i samme kategori som disse tilfellene. 

Omdisponering kan gis hvis samfunnsinteresser taler for tiltaket. Det kan f.eks være formål som 
tar sikte på økt sysselsetting og næringsutvikling på bygdene. Hesteavl og reiseliv en del av 
inntekta til Nielsen og Vik. Tiltaket har ikke drifts- og miljømessige ulemper for landbruket i 
området, og har heller ikke konsekvenser for kulturlandskapet. 

Vedtak:
Jfr jordlovens § 9 gis Birgit D. Nielsen og Geirmund Vik, Lyngshestlandet/Stall Reisa 
dispensasjon til å omdisponere ca 1 daa fulldyrka areal på gnr 5, brn 3 til ridebane. 

Ved avgjørelsen er det lagt vekt på at arealet lett kan tilbakeføres til fulldyrka jord og at formålet 
styrker drifta på gården. 

Vilkår: 
• Arealet må ikke disponeres slik at den ikke er egna til jordbruksproduksjon i framtida.
• Hvis drifta av ridebanen på det omdisponerte arealet opphører må parsellen tilbakeføres til 

fulldyrka jord. 
• Hvis arealet i framtiden skal brukes til noe annet en ridebane eller fulldyrka jord, må det 

søkes om ny omdisponering. 
• Dispensasjonen faller bort dersom arbeid for å nytta jorda til det aktuelle foremålet ikke er  

igangsatt innen tre år etter at vedtaket er gjort.

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
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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

Svein Harald Severinsen
Båtnesveien 13
9151  STORSLETT

Delegert vedtak
Delegert utvalg drift - nr. 97/10

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2009/10067-8 25720/2010 1942/43/1 01.10.2010

Delegert vedtak - Deling av eienodm 1942/43/1

Viser til søknad om deling av eiendom 43/1 i Nordreisa kommune, mottatt 1.12.2009. Vi 
beklager den lange saksbehandlingstiden.

Søknaden har vært behandlet og gjort vedtak etter jordloven § 12 hos fylkesmannen i Troms. 
Dette er gjort fordi Nordreisa kommune er kjøper av tomta og har dermed ikke myndighet til å 
gjøre vedtak etter jordloven.

Saksopplysninger: 
Det søkes her om fradeling av en tomt på ca 1000 m2 fra gnr 43/1 i Nordreisa kommune hvor det 
er bygd et høydebasseng til vannforsyning i sentrumsområdene. Søknaden er mottatt 01.12.10.

Søker: Svein H. Severinsen, Båtnesveien 13, 9151 Storslett
Erverver: Nordreisa kommune, Teknisk avdeling, 9156 Storslett

Eiendommen ligger like ved Storslett sentrum og Reisaelva. Parsellen som søkes fradelt består av
fjell med uproduktiv lauvskog. Parsellen er bebygd med et høydebasseng og en bygning for
ventilkammer som skal sikre vannforsyning til sentrumsområdene Storslett og Sørkjosen.
Anlegget driftes av Nordreisa kommune, Teknisk avdeling.

I følge gårdskart fra Skog og landskap har eiendom 43/1 et totalareal på ca 300 daa. Av dette er
ca 25 daa fulldyrka jord, ca 5 daa produktiv skog og resten uproduktiv skog og fjell.

Planstatus
Tomten er i kommuneplanen definert som landbruk, natur- eller friluftsområde, og det er
nødvendig med dispensasjon fra plan- og bygningsloven § 19-2.
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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.

Søknadens formål er av en stor samfunnsmessig interesse.

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, reindriftsforvaltningen vest-Finnmark, 
Kulturetaten, Sametinget og Statens vegvesen. Sametinget, kulturetaten og fylkesmannen i 
Troms har ikke gitt uttalelser, og det antas dermed at de ikke har noen innsigelser til saken.

Reindriftsforvaltningen Vest-Finnmark, datert 10.5.2010

Viser til oversendelse mottatt 5. Mai 2010. Saken er sendt Rbd 35 Favrrosorda til uttalelse.
Distriktet har henvendt seg til reindriftsforvaltningen om saken. Distriktet har ikke merknader til
deling slik omsøkt.

Områdestyret i Vest Finnmark v/reindriftsagronomen vil uttale:
Områdestyret har ikke merknader til søknad om deling av gnr 43 bnr 1 ved Storslett sentrum i
Nordreisa kommune.

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

Statens vegvesen, datert 19.5.2010
Statens vegvesen viser til høring på søknad om deling av tomt fra eiendommen gnr. 43 bnr. 1
i Nordreisa kommune.

Statens vegvesen har ingen innsigelser til fradelingen.

Det bemerkes at det allerede er oppført høydebasseng på eiendommen, og at det er bygget veg
frem til denne.

Som nevnt i høringsdokumentet må det søkes om utvidet bruk av eksisterende avkjørsel slik
at det blir gitt formelt godkjent atkomst til eiendommen Det bemerkes at dagens geometriske
utforming av avkjørselen ikke tilfredsstiller vegnormalens krav.
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Faglig vurdering

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

Formålet med fradelingen er anlegg for vannforsyning til befolkningen i Sørkjosen og Storslett. 
Det er derfor ikke behov for å gjøre vurderinger etter plan- og bygningsloven §§ 27-1 og 27-2.

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. 
Omsøkt parsell er sikret bruksrett av vei over eiendom 43/1 i kjøpekontrakten. I tillegg må det 
søkes Statens vegvesen om tillatelse til utvidet bruk av eksisterende avkjørsel hvis dette ikke 
allerede er gjort.

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 er.

Vedtak:
Nordreisa kommune godkjenner fradeling av om lag 1 daa areal fra eiendom 43/1 i Nordreisa 
kommune. Arealet er bebygd med høydebasseng til vannforsyning.

Dette gjøres jfr følgende:
• Deling godkjennes jfr plan- og bygningsloven §§ 26-1, 27-1, 27-2, 27-4 og 28-1
• Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel godkjennes jfr plan- og bygningslovens 19-2. 

Det settes følgende vilkår:
- Hvis det ikke allerede er søkt om utvidet bruk av avkjørsel må det søkes om dette til 

Statens vegvesen før tinglysning
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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

Vedlegg
1 Kartutskrift
2 Vedtak etter jordloven § 12, deling av eiendom 

43/1

Kopi til:
Nordreisa kommune, teknisk avdeling Postboks 174 9156 STORSLETT
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Fylkesmannen i Troms
Romssa FyIkkamånni

Saksbehandler Telefon Vår dato
22.06.2010

Bjørn Einan 77 64 21 05 Deres dato
17.06.2010

Nordreisa kommune
Utviklingsavdelingen
9156 Storslett

Deling av gnr. 43 bnr. 1 1 Nordreisa kommune

Svein Harald Severinsen har søkt om fradeling av tomt til høydebasseng til vannforsyning til
Storslett sentrum, Da kommunen er kjøper, og med det part i saken, avgjøres den del av saken
som gjelde jordloven av Fylkesmannen i Troms.

Saksopplysninger
Eiendommen ligger like ved Storslett sentrum og Reisaelva. Parsellen som søkes fradelt
består av fjell med uproduktiv lauvskog. Parsellen er bebygd med et høydebasseng og en
bygning for ventilkammer som skal sikre vannforsyning til sentrumsområdene Storslett og
Sørkjosen.

følge gårdskart fra Skog og landskap har eiendom 43/1 et totalareal på ca 300 daa. Av dette
er ca 25 daa fulldyrka jord, ca 5 daa produktiv skog og resten uproduktiv skog og fjell.

Planstatus
Tomten er i kommuneplanen definert som landhruk, natur- eller friluftsområde.

Landbruk
Eiendommens dyrka mark leies bort til nabobruk i drift. Arealet som søkes fradelt består av
uproduktiv småskog og fjell. Fradelingen har ingen konsekvenser for eiendommen eller
landbruket i området.

Saken skal behandles i medhold av jordloven § 12:

§  12.  Deling

Eigedom som er nytta eller kan nyttast til jordbruk eller skogbruk kan ikkje
delast utan samtykke frå departementet. Med eigedom meiner ein 6g rettar
som ligg til eigedomen og partar i sarneige. Forbodet mot deling gjeld 6g
forpakting, tomtefeste0,g liknande leige eller bruksrett til del av eigedom når
retten er stifta for lengre tid enn 10 år eller ikkje kan seiast opp av eigaren
(utleigaren).

Departementet kan gi samtykke dersom samfunnsinteresser av stor vekt
taler for det, eller deling er forsvarleg ut frå omsynet til den avkasting

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

postrnottak@fmtr.no
Landbruksavdelingen www.fylkesmannen.noltroms
Avdeling

Vår ref. Arklykode
20 276— 2 122,5  
De 9 NORDREISA KOMMUNE

r•r-rl 
',kkW

SAKSNR.

DOK.NR.

LØPENR. ARK.KODE1,31 2 3  /
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eigedomen kan gi. Ved avgjerd skal det mellom anna takast omsyn til om
deling kan føre til drifts- eller miljørnessige ulemper for landbruket i området.
Det skal Og takast omsyn til godkjende planer som ligg føre for arealbruken
etter plan- og bygningslova og omsynet til kulturlandskapet.

Samtykke til deling kan givast på slike vilkår som er nødvendige av omsyn
til dei føremåla som lova skal fremja.

Føresegnene gjeld utan omsyn til om ein eigedorn har fleire
registernemningar når eigedomen eller ideell del av han er på same eigarhand
og etter departementet sitt skjønn må reknast som ei driftseining.

Samtykke til deling er ikkje nødvendig når særskild registrert del av
eigedom vert seld på tvangssal. Det same gjeld dersom det i samband med
offentleg jordskifte er nødvendig å dela eigedom.

Dersom deling ikkje er rekvirert innan tre år etter at samtykke til deling er
gitt, fell samtykket bort.

Dette er en eiendom som er nytta og kan nyttes til landbruk.

Fylkesrnannens avgjørelse:

Fylkesmannen i Troms godkjenner i medhold av jordloven § 12 fradeling av 1 dekar til
høydebesseng til vannforsyning.

4-L-A"4-24"TR,LcuL.-kkary-r 
Trude Hagen Hansen
fungerende landbruksdirektør

Gjenpart;

Sveinll. Severinsen, Båtnesveien 13, 9151 Storslett
Nordreisa kommune, Teknisk avdeling, 9156 Stors1ett

kBjø Ein Ina/Vi

førs ekonsulent
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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

Magnhild Andersen
Oksfjordhamn
9151  STORSLETT

Delegert vedtak
Delegert utvalg drift - nr. 117/10

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2009/4267-17 33380/2010 1942/53/1 24.09.2010

Delegert vedtak, Deling av eiendom 1942/53/1

Viser til søknad om deling av eiendom 53/1 i Nordreisa kommune, journalført 31.3.2009. Vi beklager 
veldig den lange saksbehandlingstiden som det har vært med denne saken, og vil komme med en egen 
uttalelse til klagen som er kommet angående det.

Saksopplysninger
Det søkes her om fradeling av 0,5 daa areal til fritidsformål fra eiendom 53/1 i Nordreisa kommune.

Søker: Magnhild Andersen, Oksfjordhamn, 9151 Storslett.
Erverver: Trond A. Andersen, Oksfjordhamn, 9151 Storslett

Eiendommen ligger i Oksfjordhamn, om lag 30 km nord for Storslett mot Kvænangen. Den
ligger nesten i enden av fylkesvei 359, ytterst i Oksfjorden. Eiendommen strekker seg fra fjorden
og opp mot fjellet. Den er bebygd med våningshus og fritidshus.

I følge gårdskart fra Skog og landskap har eiendom 53/1 et totalareal på 709,7 daa. Av dette er
7,3 daa overflatedyrka jord, 135,7 daa skog på middels bonitet, 2,8 daa skog på lav bonitet, 206,1
uproduktiv skog og 357,8 daa annet areal.

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

I plan og bygningsloven av 27.06.08 § 19-2 heter det: ”at dispensasjon ikke kan gis dersom hensynene 
bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig 
tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet 
vurdering. Det kan ikke dispenseres fra saksbehandlingsregler.”
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Før det gjøres vedtak skal blant annet fylkeskommunen og statlig myndighet, hvis saksområde
blir direkte berørt, være gitt mulighet til å uttale seg. Ved vurderingen av om det skal gis dispensasjon fra 
planer skal statlige og regionale rammer og mål tillegges særlig vekt. Kommunen bør heller ikke 
dispensere fra planer, lovens bestemmelser om planer og forbudet i § 1-8 når en direkte berørt statlig eller 
regional myndighet har uttalt seg negativt om dispensasjonssøknaden.

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

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

Det er ikke framsatt særlige grunner for dispensasjonen

Nabovarsling
Det foreligger dokumentasjon for nabovarsling i hht. plan- og bygningslovens § 21-3. Det er ikke 
innkommet bemerkninger til saken.

Høringsuttalelser
Søknaden er sendt på høring til fylkesmannen i Troms, statens vegvesen, kulturetaten og sametinget. 
Fylkesmannen i Troms har ikke kommet med noen uttalelse til saken og det antas dermed at de ikke har 
noen innsigelser til saken.

Statens vegvesen, datert 18.12.2009
Statens vegvesen viser til høring på søknad om deling av grunneiendom.
Vi har ingen innvendinger til delingen.

Vi har tidligere gitt dispensasjon fra veglovens bestemmelser om byggegrenser samt tilsagn
om tillatelse til etablering av ny avkjørsel.

Vi ber om å bli informert om kommunens avgjørelse i saken.

Sametinget, datert 25.1.2010
Vi viser til brev av 08.12.2009 der det søkes om fradeling av tomt i forbindelse med oppføring av
fritidsbolig.

På parsellen som søkes fradelt er det i kulturminnedatabasen Askeladden registrert deler av en
Gårdshaug. Gårdshauger er samlinger av flere århundrer med rester etter gårdsdrift på samme sted, som 
regel med tilknytning helt tilbake til middelalderen, og er en uvurderlig kilde til kunnskap om fortidens 
samfunn Haugen er freda etter bestemmelsene i Lov om kulturminner av 1978, jf § 4. Det er ikke tillatt å 
gjøre inngrep eller iverksette tiltak som kan bidra til utilbørlig skjemming, jf § 3 første ledd.

Sametinget ser på det som svært uheldig at man har startet med inngrep i marken uten at man har
forhørt seg med kulturvernmyndighetene (Sametinget og Troms Fylkeskommune).

Da vi ser at Troms Fylkeskommune har meldt befaring her i løpet av sommeren 2010, se brev av
12.1.2010, vil vi ikke melde befaring i denne saken etter km1 § 9. Vi vil komme tilbake med en
senere uttalelse i saken beroende på Troms Fylkeskommunes uttalelse.
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Sametinget har per mail 13.10.2007 uttalt følgende. Sametinget har ingen merknader i denne saken utover 
det som framkommer i uttalelsen til Troms fylkeskommune.

Kulturetaten, datert 24 07.
Vi viser til vårt brev av 12.01.2010 med varsel om befaring.

Som tidligere opplyst, er det i dette området registrert en gårdshaug som skal ha hatt
utstrekning på begge sider av fylkesvegen. En gårdshaug er et automatisk fredet kulturminne.
Med til fredningsområdet hører en sikringssone på minst 5 meter målt fra kulturminnets
ytterkant. Alle inngrep i fredet kulturminne er ulovlig, jfr KML §3.

Området ble befart i år 2000 i forbindelse med en søknad om fradeling og bygging på
nedsiden av veien. Også da ble gårdshaugen beskrevet. Eventuell bygging ble anbefalt
mellom eksisterende bebyggelse på oversiden av veien. I vårt brev av 25.06.01 går det
imidlertid klart frem at en eventuell bygging innenfor det fredete området på oversiden av
veien krever dispensasjon fra kulturminneloven, og skal avgjøres av Riksantikvaren. Vi
siterer:

Dispensasjon fra kulturminnelovens bestemmelser
I tilfelle det endelige vedtak blir plassering på oversida av vegen synes det å være rom
for dette mellom bygning på oversida av vegen og våningshus på bnr 16. Vi opplyser
også at det i tilfelle plassering her, må søkes om dispensasjon fra kulturminnelovens
(1978) bestemmelser, jf §§ 3,4 og 8. Riksantikvaren er rette frigivningsmyndighet
etter at søknad er forbehandlet hos fylkeskommunen.

Bygging på nedsiden av veien ble avslått, da gårdshaugen var relativt urørt i dette området.
Det ser ikke ut til at søker gikk videre med saken i 2000/2001. Den foreliggende søknaden
kan dermed oppfattes som en oppfølging av den første saken. Deler av tomten er klart
innenfor det fredete kulturminnet.

Kommunen viser i oversendelsesbrevet av 08.12.2009 til at det i 2000 "gikk bra" å bygge på
oversiden av veien, og antar dermed at "en eventuell fradeling vil gå bra". Kommunen har
derfor ikke videresendt søknaden til kulturminneforvaltningen da den kom inn i mars 2009.
Kommunen har dermed oversett vår beskjed fra 2001 om at bygging på oversiden av veien
forutsatte dispensasjon fra kulturminneloven. Dette er en alvorlig forsømmelse fra
kommunens side.

Det påhviler tiltakshaver (eier/utbygger) en plikt til å undersøke om et planlagt tiltak vil virke
inn på automatisk fredete kulturminne som nevnt i KML §3, før man går i gang med tiltaket. I
denne saken har eier overholdt undersøkelsesplikten som følger av Lov om kulturminner av
1978 § 8, første ledd, gjennom å sende fradelings- og byggesøknaden til kommunen.
Nordreisa kommune skulle ha videreformidlet søknaden til regional kulturminnemyndighet
som skal forberede søknader om dispensasjon for Riksantikvaren, eller forsikret seg om at
søker hadde fått dispensasjon fra kulturminneloven. Konflikten med fredet kulturminne vises
tydelig på kartvedlegget, og vårt brev fra 2001 beskriver i klartekst forutsetningene for
tillatelse.

Tiltaket er nå igangsatt uten at kulturminneforvaltningen har fått anledning til å dokumentere
eventuelle strukturer og kulturlag, og uten at det er gitt tillatelse fra Riksantikvaren. Vi vil på
det sterkeste understreke alvorlighetsgraden i dette. Det viktigste er imidlertid at uerstattelige
kulturminneverdier kan gå tapt. Kommunene har et særlig ansvar for å påse at lovverket er
fulgt før man sluttbehandler søknader og gir grønt lys for utbygging.

Det berørte området på oversiden av veien er nå befart. Det var mulig å undersøke massene
som var tatt ut av tomten. Det ble ikke påvist kulturlag eller gjenstander i de utgravde
massene. Dette tyder på at det som er bevart av gårdshaugen primært ligger på nedsiden av
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vegen, og at kulturlagene som eventuelt strakte seg mot nordøst er blitt fjernet ved
veibyggingen eller andre aktiviteter i området. Det er, som Trond A. Andersen påpeker i brev
av 26.04.10, beklagelig at riksveien går gjennom kulturminnet, men den er nok bygget før
dagens regelverk trådte i kraft.

Tilfeldigvis kan det denne gangen se ut til at inngrepet i det fredete området ikke har medført
direkte skade på kulturminnet. Saken vil derfor ikke bli brakt inn for påtalemyndighetene. Vi
vil imidlertid be Nordreisa kommune om å innskjerpe rutinene for behandling av slike saker i
fremtiden.

Estetiske hensyn skal vektlegges i plan- og byggesaksbehandling. Vi forutsetter at dette blir
ivaretatt gjennom kommunens videre behandling av søknaden mht fritidsboligens volum,
utforming, farge, materialbruk, takvinkler og lignende, samt plassering og orientering i
terrenget.

Faglig Vurderinger
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.

Den omsøkte parsellen består av blandingsskog på middels bonitet. Eiendommen har kun 7,3 daa 
overflatedyrka jord. Det kan ikke tenkes at det kan bli en lønnsom tradisjonell landbruksproduksjon på 
eiendommen i overskuelig framtid. En eventuell fradeling vil ikke være til hinder for andre 
næringsdrivende i landbruket i kommunen.

Det er andre fritidsboliger i området. Søknaden har vært oppe til politisk behandling for om det skulle 
stilles krav til reguleringsplan, noe politikerne til slutt mente ikke var nødvendig. 

Omsøkt parsell berører en fredet gårdshaug. Kulturetaten hos fylkeskommunen har befart området, og 
kommet fram til at hyttens plassering ikke vil medføre direkte skade på kulturminnet. Dette er også 
bekreftet i en telefonsamtale med saksbehandler ved kulturetaten hos fylkeskommunen og kommunens 
byggesaksbehandler.

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. § 27-1 skal opprettelse eller endring av eiendom til bygningsformål for opphold av mennesker eller 
dyr ikke gjennomføres med mindre det er forsvarlig adgang til hygienisk betryggende og tilstrekkelig
drikkevann, samt slokkevann. 
I flg. § 27-2 skal bortføring av avløpsvann være sikret i samsvar med forurensningsloven før opprettelse 
eller endring av eiendom til bebyggelse skjer.
Det er planlagt privat brønn og septiktank på til tomten. Søknaden har vært til vurdering ved teknisk 
avdeling i kommunen, og de har gitt følgende uttalelse:
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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.
Søker har fått tillatelse fra Statens vegvesen om etablering av ny avkjørsel til fylkesvei.

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.

Samlet vurdering
For å samtykke til deling må enten samfunnsmessige interesser av stor vekt tale for det, eller at deling er 
forsvarlig ut fra hensynet til den avkastning eiendommen kan gi. Eiendom 53/1 har en liten 
landbruksmessig verdi, slik at en fradeling av den omsøkte parsellen til fritidsformål vil føre til lite 
konsekvenser for eiendommen.

Omsøkt parsell ligger på en registrert gårdhaug, men etter befaring av kulturetaten vil ikke bygging av 
denne fritidsboligen medføre direkte skade på kulturminnet.

Vedtak:
Nordreisa kommune godkjenner fradeling av om lag 0,5 daa blandingsskog til fritidsformål fra eiendom 
53/1 i Nordreisa kommune.

Dette gjøres jfr følgende:
• Deling godkjennes jfr jordlovens § 12 
• Deling godkjennes jfr plan- og bygningsloven §§ 20-1-m, 26-1, 27-1, 27-2, 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 omsøkt areal trolig ikke vil komme i konflikt med 
landbruksinteresser, natur- og friluftsliv i området. Fradelingen har lite å si for ressursgrunnlaget på 
eiendommen.
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Det settes følgende vilkår:
• Byggetiltak kan ikke igangsettes før byggesøknad er levert, søknaden er behandlet og godkjenning 

er gitt.
• 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.

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.

Den videre saksgangen:
Søknaden er oversendt oppmålingskontoret, som i løpet av oppmålingssesongen sender faktura for oppmålings- og 
tinglysningsgebyr for tomta som er godkjent fradelt. Før oppmåling kan skje må gebyret være betalt, og tomta snø-
og telefri. Det kan til tider være ventetid for å få oppmålingen utført, men boligtomter vil bli prioritert. I forkant av 
utmålingen vil du bli kontaktet. Dersom du har spesielle ønsker om tidspunkt for kartforretningen må du ta kontakt 
med oppmålingskontoret i god tid før oppmålingen. Etter at oppmålingen har funnet sted, vil målebrev bli utstedt og 
sendt Statens kartverk for tinglysning.

Vi gjør oppmerksom på at ervervet kan være konsesjonspliktig for kjøper, avhengig av størrelsen på tomta og om det 
foreligger nært slektskap. Ved alle erverv som er konsesjonsfritt må kjøper fylle ut skjemaet ”egenerklæring om 
konsesjonsfrihet” som må følge skjøtet til tinglysning påført dokumentasjon fra kommunen om at ervervet er 
konsesjonsfritt. Ved konsesjonsplikte erverv må ”søknad om konsesjon ved erverv av fast eiendom” sendes 
kommunen. Både ”egenerklæring”, SLF- 360 og ”søknad om konsesjon”, SLF-359  kan hentes på internett, 
w.w.w.slf.dep.no, eller ved henvendelse til landbrukskontoret.

Med hilsen

Julie Heidenberg
jordbrukssjef

Vedlegg
1 Oversiktskart

Kopi til:
Statens Vegvesen Dreyfushammarn 31 8002 Bodø
Trond A. Andersen Oksfjordhamn 9151 STORSLETT
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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

Lars T. og Inger Helene Jenssen

9153 ROTSUND

Delegert vedtak
Delegert utvalg drift - nr. 134/10

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2010/2344-7 35076/2010 1942/77/20 07.10.2010

Søknad om deling fra 1942/77/20 til naust

Saken skal behandles etter plan- og bygningslovens §§ 20-1, 26-1, 27-1, -2 og -4 og jordlovens § 
12. Saken behandles jfr delegasjonsreglement vedtatt i driftsutvalget i sak 49/04.

Saksopplysninger: 
Eier: Lars Trygve og Inger Helene Jenssen, 9153 Rotsund 

Eiendommen ligger i Rotsund langs E6, om lag 20 km fra Storslett sentrum. Jfr plan og 
bygningslovens § 21-9 søkes det om delinga av 0,2 da til nausttomt. Parsellen som søkes fradelt 
består av lauvskog med benevnelsen annen markslag og økonomisk kartverk viser at arealet er 
dyrkbart. I følge gårdskart fra Skog og landskap har eiendom 77/20 et totalareal på 144 daa. Av 
dette er 21 skog på middels bonitet og resten annet markslag. Søker har opplyst at nausttomta 
skal selges.

Planstatus:
Eiendommen ligger i et LNF-område (landbruk, natur- eller friluftsområde). Formålet med
fradelingen er naust og det er i kommuneplanens arealdel er det gitt følgende retningslinjer:
I retningslinjene i kommuneplanens arealdel punkt 4.4.5 står det:
Det skal ikke føres opp boliger eller tilhørende anlegg, unntatt naust, nærmere strandlinjen målt
fra middel flomål enn 50 meter.

I plan og bygningsloven § 1-8 Forbud mot tiltak mv. langs sjø og vassdrag - står det:
I 100-metersbeltet langs sjøen og langs vassdrag skal det tas særlig hensyn til natur- og
kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser. Andre tiltak etter § 1-6 første ledd
enn fasadeendringer kan ikke settes i verk nærmere sjøen enn 100 meter fra strandlinjen målt i 
horisontalplanet ved alminnelig høyvann.

Forbudet etter andre ledd gjelder så langt ikke annen byggegrense er fastsatt i kommuneplanens
arealdel eller reguleringsplan, jf. §§ 11-9 nr. 5 og 12-7 nr. 2.
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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 altså ikke nødvendig med dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for bygging og 
deling av naust i strandsonen. 

Høringsuttalelser:
Søknaden er sendt på høring til Reindriftsforvaltninga, Troms fylkeskommune og Sametinget. 
Fylkesmannen i Troms skal ikke ha nausttomter til høring. 

Følgende høringsuttalelser er kommet inn:
Fra Reindriftsforvaltningen Vest-Finnmark: 
”Områdestyret for Vest-Finnmark har ingen merknader til søknad om deling under gårdsnummer
77/20, Nordreisa kommune, slik beskrevet i høringsbrevet med vedlegg.”

Det har ikke kommet inn noen andre merknader under høringsrunden. 

Vurderinger:
Nabovarsling:
Det foreligger dokumentasjon for nabovarsling i hht. plan- og bygningslovens § 21-3. Det er ikke 
innkommet bemerkninger til saken.

Adkomst/avkjørsel:
I søknaden oppgis det at tomta kun skal ha gangadkomst. Det skal ikke være avkjørsel og 
avkjørselstillatelse er dermed ikke nødvendig. Parsellen må sikres lovlig atkomst over gnr 77/20 
ved tinglyst dokument selv om det bare skal være gangadkomst.

Landbruk:
Eiendommen har ikke vært i selvstendig drift og har ikke noe oppdyrket areal. Nausttomta ligger 
nedfor E6 og på flyfoto kan det se ut som det ligger et annet naust like ved. Delingen har ikke 
konsekvenser for landbruket.

Kulturminner:
I følge økonomisk kartverk og kulturminnesok.no er det ikke registrert kulturminner i det 
omsøkte området.

Kulturlandskap:
Tomta skal bebygges med naust. Det er spredt bebyggelse i området. Eventuell bebyggelse må
tilpasses den eksisterende byggestilen med tanke på farge, vinkler, utforming og plassering. 

Friluftsinteressene
Et naust skal brukes til oppbevaring av båter og utstyr og skal ikke brukes til boformål eller
overnatting. Normalt er naust enkle og uisolerte, uten rom for ekstra etasje, karnapper, sanitær 
eller annen tilrettelegging for fritidsbruk. Tomta må ikke gjerdes inn slik at dette blir til hinder
for allmennhetens ferdsel og en nausttomt vil derfor ikke ha konsekvenser for interessene i
strandsonen.

Miljø
Formålet med fradelingen er bygging av naust. Det er da ikke nødvendig med innlagt vann og

Side 55



Side 3 av 3

utslippstillatelse. Hvis det på et senere tidspunkt noen gang likevel skulle bli aktuelt, må det 
søkes kommunen om nødvendig tillatelse.

Reindrift
Reindriftsinteressene har ingen merknader til søknaden.

Risikovurdering:
I følge skredkart fra NGU er det ikke stein- og/eller snøskredfare i området hvor den omsøkte 
parsellen er.

Vurdering:
Det omsøkte arealet ligger i strandsonen og formålet er bygging av naust. Dette krever ikke 
dispensasjon fra kommuneplanen eller fra forbudet mot bygging og deling i strandsonen. For å 
samtykke til deling må enten samfunnsmessige interesser av stor vekt tale for det, eller at deling 
er forsvarlig ut fra hensynet til den avkastning eiendommen kan gi. Størrelsen på eiendommen 
det søkes deling fra, tilsier at den har begrensede økonomiske driftsmuligheter. Eiendommen har 
heller ikke vært i selvstendig drift. Det omsøkte arealet vil ikke komme i konflikt med 
landbruksinteressene i området. Søknaden gjelder fradeling av en nausttomt på 0,2 daa og det er 
derfor ikke forhold som tilsier at deling ikke kan gjennomføres. 

Vedtak:
Nordreisa kommune godkjenner fradeling av ca 0,2 daa annet markslag til naust fra eiendom 
77/20 i Nordreisa kommune.

Dette gjøres jfr følgende:
• Deling godkjennes jfr jordlovens §§ 9 og 12 
• Deling godkjennes jfr plan- og bygningsloven §§ 20-1-m, 26-1, 27-4 og 28-1 
• Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel godkjennes jfr plan- og bygningslovens 19-2. 

Ved avgjørelsen er det lagt vekt på at fradeling ikke vil komme i konflikt med 
landbruksinteresser, natur- og kulturmiljø og friluftslivet i området siden dette gjelder bygging av 
naust. Fradelingen ingenting å si for ressursgrunnlaget på eiendommen og samfunnsinteresser 
taler for deling. Boligtomter og eiendommer med tilhørende nausttomter er positivt for 
bosettingen i distriktet.

Tillatelsen er gitt til fradeling av tomt til et tradisjonelt naust til oppbevaring av båt og utstyr. 

Det settes følgende vilkår:
• Byggetiltak kan ikke igangsettes før byggesøknad er levert, søknaden er behandlet og 

godkjenning er gitt.
• Naustet skal ikke isoleres, ha ekstra etasjer, karnapper og sanitæranlegg.
• Naustet skal ikke brukes til boformål eller overnatting og skal heller ikke tilrettelegges for 

annen fritidsbruk.
• Tomta må ikke gjerdes inn slik at dette blir til hinder for allmennhetens ferdsel i 

strandsonen.
• 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.
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• Ved 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.

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.

Til opplysning:
Vi gjør oppmerksom på at ubebygde tomter inntil 2 daa til annet formål enn bolig- eller 
fritidsformål er konsesjonspliktige. Det må derfor søkes om konsesjon for erverv av nausttomter. 
Vedtak om at konsesjon er gitt skal følge med skjøtet når det sendes til tinglysning. 
Minstegebyret for behandling av konsesjonssøknader er kr 750. Konsesjonssøknader behandles 
administrativt. Vedlagt følger konsesjonssøknaden. Det er den som skal kjøpe nausttomta som 
må søke om konsesjon.

Med hilsen

May Halonen
konsulent

Vedlegg: Konsesjonssøknad

Den videre saksgangen:
Søknaden er oversendt oppmålingskontoret, som i løpet av oppmålingssesongen sender faktura for oppmålings- og 
tinglysningsgebyr for tomta som er godkjent fradelt. Før oppmåling kan skje må gebyret være betalt, og tomta snø-
og telefri. Det kan til tider være ventetid for å få oppmålingen utført, men boligtomter vil bli prioritert. I forkant av 
utmålingen vil du bli kontaktet. Dersom du har spesielle ønsker om tidspunkt for kartforretningen må du ta kontakt 
med oppmålingskontoret i god tid før oppmålingen. Etter at oppmålingen har funnet sted, vil målebrev bli utstedt og 
sendt Statens kartverk for tinglysning.

Vi gjør oppmerksom på at ervervet kan være konsesjonspliktig for kjøper, avhengig av størrelsen på tomta og om det 
foreligger nært slektskap. Ved alle erverv som er konsesjonsfritt må kjøper fylle ut skjemaet ”egenerklæring om 
konsesjonsfrihet” som må følge skjøtet til tinglysning påført dokumentasjon fra kommunen om at ervervet er 
konsesjonsfritt. Ved konsesjonsplikte erverv må ”søknad om konsesjon ved erverv av fast eiendom” sendes 
kommunen. Både ”egenerklæring”, SLF- 360 og ”søknad om konsesjon”, SLF-359 kan hentes på internett, 
w.w.w.slf.dep.no, eller ved henvendelse til landbrukskontoret.
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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

Edith Nilsen
Ravelseidet
9153 ROTSUND

Delegert vedtak
Delegert utvalg drift - nr. 132/10

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2009/8296-9 34958/2010 1942/69/14 06.10.2010

Søknad om deling av gnr 1942/69/2 til nausttomt

Saken skal behandles etter plan- og bygningslovens §§ 20-1, 26-1, 27-1, -2 og -4 og jordlovens § 
12. Saken behandles jfr delegasjonsreglement vedtatt i driftsutvalget i sak 49/04.

Saksopplysninger: 
Det søkes om fradeling av ca 0,25 da til nausttomt fra gnr 69/2, tilhørende Edith Nilsen, til 
boligtomta 69/14. Tidligere i år har vi behandlet og godkjent tilleggsareal til bebygd boligtomt 
69/14 tilhørende Kjell Øystein Kiil. Med en feil kom ikke behandlinga av nausttomta med på 
denne søknaden, og dette ble derfor heller ikke dette nevnt i høringsbrevet som da ble sendt ut. 
Vi har derfor sendt saken ut på en ny høringsrunde vedrørende nausttomta.

Eiendommen ligger ved Langslett i Rotsundelv, langs rv 866. Det søkes om nausttomt på ca 0,25
da. Tomta ligger helt inntil sjøen og grenser mot dyrka mark. I følge gårdskart fra Skog og
landskap har eiendom et totalareal på 1843 daa. Av dette er19,5 daa fulldyrka jord, 9,4 daa
innmarksbeite, 90 daa skog på middels bonitet og resten annet areal.

Planstatus:
Eiendommen ligger i et LNF-område (landbruk, natur- eller friluftsområde). Formålet med
fradelingen er naust og det er i kommuneplanens arealdel er det gitt følgende retningslinjer:
I kommuneplanens arealdel punkt 4.4.5 står det:
Det skal ikke føres opp boliger eller tilhørende anlegg, unntatt naust, nærmere strandlinjen målt
fra middel flomål enn 50 meter.

I plan og bygningsloven § 1-8 Forbud mot tiltak mv. langs sjø og vassdrag - står det:
I 100-metersbeltet langs sjøen og langs vassdrag skal det tas særlig hensyn til natur- og
kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser. Andre tiltak etter § 1-6 første ledd
enn fasadeendringer kan ikke settes i verk nærmere sjøen enn 100 meter fra strandlinjen målt i horisontalplanet ved 
alminnelig høyvann.

Forbudet etter andre ledd gjelder så langt ikke annen byggegrense er fastsatt i kommuneplanens
arealdel eller reguleringsplan, jf. §§ 11-9 nr. 5 og 12-7 nr. 2.
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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 altså ikke nødvendig med dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for bygging og 
deling av naust i strandsonen. 

Før det gjøres vedtak skal blant annet fylkeskommunen og statlig myndighet, hvis saksområde
blir direkte berørt, være gitt mulighet til å uttale seg. Det er derfor nødvendig å sende saken på 
høring når det gjelder saksområdene til kulturminneetatene og reindriftsforvaltninga. Statlige og 
regionale rammer og mål skal tillegges særlig vekt og merknader fra myndigheter som har uttalt 
seg negativt om søknaden skal tas hensyn til og vektlegges.

Adkomst/avkjørsel:
Den omsøkte parsellen skal ikke av avkjørsel fra offentlig veg. Adkomsten i form av gangveg 
skal gå over 69/2.

Høringsuttalelser:
Søknaden er sendt på høring til Troms fylkeskommune og Sametinget. Fylkesmannen i Troms 
skal ikke ha nausttomter til høring. Det har ikke kommet inn noen merknader under 
høringsrunden.

Vurderinger:
Landbruk:
Eiendommen har ikke selvstendig drift, men 7 daa leies ut til et nabobruk i drift. Nausttomta 
grenser til dyrka mark og består av uproduktiv fjærekant. Delingen vil trolig ikke føre til 
konsekvenser for landbruket.

Kulturminner:
I følge økonomisk kartverk og kulturminneregistret er det registrert automatisk fredet
kulturminner rett nord for den fradelte tomta 69/14. Dette blir ca 100 m fra nausttomta. Det 
omsøkte arealet til nausttomta ligger helt ved sjøen og her er det ikke registerte kulturminner.
Ved oppføring av naust er det minimale markinngrep skal gjøres og plasseringa vil være rett 
overfor fjæra i kanten av det dyrka arealet. Nausttomta vil ligge langt unna det registerte 
kulturminnet.

Kulturlandskap:
Tomta skal bebygges med naust. Det er spredt bebyggelse i området. Eventuell bebyggelse må
tilpasses den eksisterende byggestilen med tanke på farge, vinkler, utforming og plassering. 

Friluftsinteressene
Et naust skal brukes til oppbevaring av båter og utstyr og skal ikke brukes til boformål eller
overnatting. Normalt er naust enkle og uisolerte, uten rom for ekstra etasje, karnapper, sanitær 
eller annen tilrettelegging for fritidsbruk. Tomta må ikke gjerdes inn slik at dette blir til hinder
for allmennhetens ferdsel og en nausttomt vil derfor ikke ha konsekvenser for interessene i
strandsonen.

Miljø
Formålet med fradelingen er bygging av naust. Det er da ikke nødvendig med innlagt vann og

Side 59



Side 3 av 3

utslippstillatelse. Hvis det på et senere tidspunkt likevel skulle bli aktuelt må det søkes 
kommunen om nødvendig tillatelse.

Avkjørsel/adkomst
I søknaden oppgis det at tomta kun skal ha gangadkomst. Det skal ikke være avkjørsel og 
avkjørselstillatelse er dermed ikke nødvendig. Parsellen må sikres lovlig atkomst ved tinglyst 
dokument selv om det bare skal være gangadkomst.

Reindrift
Reindriftsinteressene vil trolig ikke bli berørt av denne fradelingen siden den omsøkte parsellen 
er helt i strandsonen og trekkveiene ikke er i dette området.

Risikovurdering:
I følge skredkart fra NGU er det ikke stein- og/eller snøskredfare i området hvor den omsøkte 
parsellen er.

Vurdering:
For å samtykke til deling må enten samfunnsmessige interesser av stor vekt tale for det, eller at 
deling er forsvarlig ut fra hensynet til den avkastning eiendommen kan gi. Størrelsen på 
eiendommen det søkes deling fra tilsier at den har begrensede økonomiske driftsmuligheter. 
Eiendommen er ikke i selvstendig drift i dag. Fulldyrka jord på eiendommen leies og høstes av et 
bruk i drift. Det omsøkte arealet kommer trolig ikke i konflikt med landbruksinteressene i 
området. Søknaden gjelder fradeling av en nausttomt på 0,25 daa og det er derfor ikke forhold 
som tilsier at deling ikke kan gjennomføres. 

Vedtak:
Nordreisa kommune godkjenner fradeling av ca 0,25 daa uproduktiv jord til naust fra eiendom 
69/2 til gnr 69/14 i Nordreisa kommune.

Dette gjøres jfr følgende:
• Deling godkjennes jfr jordlovens § 12 
• Deling godkjennes jfr plan- og bygningsloven §§ 20-1-m, 26-1, 27-4 og 28-1 
• 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 gjelder bygging av 
naust. Fradelingen har lite å si for ressursgrunnlaget på eiendommen og samfunnsinteresser taler 
for deling. Boligtomter med tilhørende nausttomter er positivt for bosettingen.

Tillatelsen er gitt til fradeling av tomt til et tradisjonelt naust til oppbevaring av båt og utstyr. 

Det settes følgende vilkår:
• Byggetiltak kan ikke igangsettes før byggesøknad er levert, søknaden er behandlet og 

godkjenning er gitt.
• Naustet skal ikke isoleres, ha ekstra etasjer, karnapper og sanitæranlegg.
• Naustet skal ikke brukes til boformål eller overnatting og skal heller ikke tilrettelegges for 

annen fritidsbruk.
• Tomta må ikke gjerdes inn slik at dette blir til hinder for allmennhetens ferdsel i 

strandsonen.
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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 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.

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.

Til opplysning:
Vi gjør oppmerksom på at ubebygde tomter inntil 2 daa til annet formål enn bolig- eller 
fritidsformål er konsesjonspliktige. Det må derfor søkes om konsesjon for erverv av nausttomter. 
Vedtak om at konsesjon er gitt skal følge med skjøtet når det sendes til tinglysning. 
Minstegebyret for behandling av konsesjonssøknader er kr 750. Konsesjonssøknader behandles 
administrativt.

Med hilsen

May Halonen
Konsulent

Kopi til:
Kjell Kiil, Ravelseidet, 9153 ROTSUND, 

vedlegg til Kjell Kiil: Konsesjonssøknad

Den videre saksgangen:
Søknaden er oversendt oppmålingskontoret, som i løpet av oppmålingssesongen sender faktura for oppmålings- og 
tinglysningsgebyr for tomta som er godkjent fradelt. Før oppmåling kan skje må gebyret være betalt, og tomta snø-
og telefri. Det kan til tider være ventetid for å få oppmålingen utført, men boligtomter vil bli prioritert. I forkant av 
utmålingen vil du bli kontaktet. Dersom du har spesielle ønsker om tidspunkt for kartforretningen må du ta kontakt 
med oppmålingskontoret i god tid før oppmålingen. Etter at oppmålingen har funnet sted, vil målebrev bli utstedt og 
sendt Statens kartverk for tinglysning.

Vi gjør oppmerksom på at ervervet kan være konsesjonspliktig for kjøper, avhengig av størrelsen på tomta og om det 
foreligger nært slektskap. Ved alle erverv som er konsesjonsfritt må kjøper fylle ut skjemaet ”egenerklæring om 
konsesjonsfrihet” som må følge skjøtet til tinglysning påført dokumentasjon fra kommunen om at ervervet er 
konsesjonsfritt. Ved konsesjonsplikte erverv må ”søknad om konsesjon ved erverv av fast eiendom” sendes 
kommunen. Både ”egenerklæring”, SLF- 360 og ”søknad om konsesjon”, SLF-359 kan hentes på internett, 
w.w.w.slf.dep.no, eller ved henvendelse til landbrukskontoret.
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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

Einar H. Giæver
Havnnes
9159 HAVNNES

Delegert vedtak
Delegert utvalg drift - nr. 127/10

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2010/4106-3 34591/2010 1942/81/1 05.10.2010

Søknad om deling av grunneiendom gnr. 1942/81/1

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

Viser til søknad om deling av ca 14,5 daa bebygd festetomt nr 13 til boligformål på gnr 80, brn . 
1, samt rett til støplass ved fjæra, på gnr 80, brn 1 på sjøsiden av FV357.

Saksopplysninger: 
Søker: Einar Giæver, 9159 Havnnes
Erverver: Inger Torunn Olsen, Rundvannet 140, 9018 Tromsø

Den bebygde festetomta på Havnes på Vest-Uløy. Vi kan ikke se at det er gjennomført 
skylddelingsforretning eller at delingstillatelse/bortfestetillatelse er gitt. Eiendommen er i 
kommuneplanen definert til landbruk, natur- og friluftområde.

Vurderinger:
Vurdering i forhold til lovverket:
I tomtefestelovens § 32 står det: Til innløysing av festetomter med hus som skjer etter paragrafen her
eller med heimel i festeavtala, trengst det ikkje samtykke frå offentleg styresmakt dersom samtykke til
bortfeste vart gjeve på bortfestingstida, eller ikkje trongst etter reglane på den tida.

Forholdet om innløsing av festetomter er utdypet i brev av 29. juni 2007 fra Miljødepartementet
til Fylkesmennene. Konklusjonen på dette er at det ikke er mulig å få gjennomført innløsning
uten at det samtidig opprettes en ny grunneiendom (nytt gnr/brn). Derfor må systemet i plan- og
bygningsloven og delingsloven følges i slike tilfeller, herunder systemet med at delingstillatelse
etter plan- og bygningsloven må innhentes.

Bakgrunnen for presiseringen fra departementets side er at det er et overordna ønske fra 
lovgivers side om å legge til rette for den som eier huset, også skal kunne bli eier av tomta.
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Videre at når en tomt er festet bort til bolig- eller fritidsformål, må dette regnes som en endelig 
disposisjon i relasjon til framtidig råderett over tomten. Verken bortfester eller andre bør da 
kunne regne med at tomta senere skal kunne komme tilbake til hovedeiendommen. Kommunen 
kan heller ikke nekte å innvilge søknaden når vilkårene i tomtefestelovens § 32 er oppfylt - og 
det vil det normalt være. Dette gjelder også dersom søknaden er i strid med plan- og 
bygningslovgivningen, f.eks i strid med gjeldene arealplan.

Vi velger likevel å vurdere de forskjellige områdene innenfor landbruk, natur- og 
friluftområdene.

Landbruk
Det er ikke aktivt landbruk i området, og fradelingen har derfor ikke negative konsekvenser for 
landbruket.

Kulturminner
I følge økonomisk kartverk er det et registrert kulturminne på eiendommen. Kulturminnet er 
registrert hos Riksantikvaren og av www.kulturminnesok.no framgår det at kulturminnetypen er 
et gravfelt som er automatisk fredet, og datert til jernalderen. Kulturminnet er rett nord for 
bolighuset. Søknaden gjelder fradeling av allerede eksisterende festeeiendom og det framgår ikke 
av søknaden at det skal bygges noe på eiendommen. Hvis det likevel under arbeidet i jorden 
kommer fram gjenstander eller andre levninger som viser eldre aktivitet i området må arbeidet 
stanses og melding sendes Samisk kulturminneråd og Kulturetaten, Troms fylkeskommune, jfr 
Kulturminneloven § 8 andre ledd.

Kulturlandskap
En eventuell fradeling av tomten skal i utgangspunktet ikke føre til mer bygging. Det er derfor
ingen grunn til å tro at kulturlandskapet blir påvirket av fradelingen. Eventuell ny bebyggelse må
tilpasses den eksisterende byggestilen med tanke på farge, vinkler, utforming og plassering.

Friluftsinteressene
Siden tomten allerede er bebygd vil ikke en fradeling føre til noen konsekvenser for
friluftsinteressene i området. Søknaden inkluderer også rett til støplass ved fjæra, på gnr 80, brn 1 
på sjøsiden av FV357. Dette vil heller ikke komme i konflikt med friluftsinteressene.

Avkjørsel/adkomst
Tomta er etablert og det blir ingen endringer i den eksisterende adkomsten fra fylkesvegen.

Miljø
Tomten er allerede bebygd. Hvis det skal gjøres utbedringer i eksisterende vann- og avløpsanlegg 
ber vi om at Teknisk avdeling i kommunen kontaktes for nærmere informasjon.

Risikovurdering
Skredkart/aktsomhetskart fra NGU viser at det er området på oversiden av parsellen er merket av 
som utløpsområde for snøskred, og at terrenget nedenfor kan nås av snøskred. Søknaden gjelder 
fradeling av allerede bebygd festeeiendom og vi kan dermed ikke avslå søknaden med denne 
begrunnelsen. 

Vedtak:
Nordreisa kommune viser til plan- og bygningsloven §§ 20-1-m, 26-1, 27-1, 27-2, 27-4 og 28-1 
og jordloven § 12 godkjenner fradeling av ca 14,5 daa festetomt nr 13 med påstående bebyggelse 
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fra eiendom gnr. 80 bnr. 1, samt rett til støplass på nedsiden av FV 357 på gnr 80, brn 1 som 
omsøkt. Vi legger vekt på at dette er en festet eiendom og at delingen ikke kan nektes.

Det settes følgende vilkår:
• Hvis det under arbeidet i jorden kommer fram gjenstander eller andre levninger som viser

eldre aktivitet i området må arbeidet stanses og melding sendes Samisk kulturminneråd
og Kulturetaten, Troms fylkeskommune, jfr Kulturminneloven § 8 andre ledd. 

• 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.

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:
Inger Torunn Olsen, Rundvannet 140, 9018 TROMSØ

Den videre saksgangen:
Søknaden er oversendt oppmålingskontoret, som i løpet av oppmålingssesongen sender faktura for oppmålings- og 
tinglysningsgebyr for tomta som er godkjent fradelt. Før oppmåling kan skje må gebyret være betalt, og tomta snø-
og telefri. Det kan til tider være ventetid for å få oppmålingen utført, men boligtomter vil bli prioritert. I forkant av 
utmålingen vil du bli kontaktet. Dersom du har spesielle ønsker om tidspunkt for kartforretningen må du ta kontakt 
med oppmålingskontoret i god tid før oppmålingen. Etter at oppmålingen har funnet sted, vil målebrev bli utstedt og 
sendt Statens kartverk for tinglysning.

Vi gjør oppmerksom på at ervervet kan være konsesjonspliktig for kjøper, avhengig av størrelsen på tomta og om det 
foreligger nært slektskap. Ved alle erverv som er konsesjonsfritt må kjøper fylle ut skjemaet ”egenerklæring om 
konsesjonsfrihet” som må følge skjøtet til tinglysning påført dokumentasjon fra kommunen om at ervervet er 
konsesjonsfritt. Ved konsesjonsplikte erverv må ”søknad om konsesjon ved erverv av fast eiendom” sendes 
kommunen. Både ”egenerklæring”, SLF- 360 og ”søknad om konsesjon”, SLF-359 kan hentes på internett, 
w.w.w.slf.dep.no, eller ved henvendelse til landbrukskontoret.
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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

Sigmund Jensen
Langslett
9153  ROTSUND

Delegert vedtak
Delegert utvalg drift - nr. 111/10

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2010/4191-2 31947/2010 231/1942/80/1-20 14.09.2010

Fritak for feiing gnr 1942/80/1-20

Saksopplysninger: 
*Søknad om fritak for feiing/feieavgift datert 26.08.10.

Vurderinger:
*Bolig på eiendommen gnr. 80/1-20 er ubebodd.
*Boligen er registrert med feieavgift.
*Alle bolighus omfattes av kommunens feieordning, som også gjelder tilsyn av ildsted.
*Bolig som ikke er i bruk kan fritas fra ordningen.

Vedtak:
Bolig på eiendommen 80/1-20 ”Kjempebakken”, fritas for feiing og feiegebyr fra 01.10. 
2010, da boligen ikke er i bruk.
Dersom boligen tas i bruk til boligformål, plikter eier å melde fra om dette til kommunen.

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

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.
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Med hilsen

Kari Larsen
sekretær

Kopi: feier
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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

Einar og Kirsti Iversen
Ringveien 19A
9152  SØRKJOSEN

Delegert vedtak
Delegert utvalg drift - nr. 137/10

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2010/4785-2 35431/2010 1942/47/485 11.10.2010

Fritak for feieavgift på gnr. 1942/47/485

Saksopplysninger: 
Søknad om fritak for feieavgift for 3 boenheter på gnr. 47/485, datert 02.10.2010

Vurderinger:
Boligseksjoner på eiendommen 47/485 har ikke montert fyringsanlegg.
Alle bolighus med fyringsanlegg omfattes av kommunens feieordning, som også gjelder tilsyn av 
ildsted.
Eiendommen er registrert med feieavgift.
Med begrunnelse av at det ennå ikke er montert fyringsanlegg i boligene, søkes det om fritak for 
feieavgift.
Feier bekrefter at det pr. i dag ikke er ildsted i boenhetene.

Vedtak:
3 boenheter på gnr. 47/485 fritas for feieavgift fra 01.10.2010 og inntil fyringsanlegg monteres i 
en eller flere av boenhetene.
Forskriften åpner ikke for tilbakevirkende kraft av gebyrer.
Eier plikter å melde fra til kommunen når fyringsanlegg monteres.

Lovhjemmel: Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn

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.
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Med hilsen

Kari Larsen
sekretær

Kopi: feier
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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» 2009/8379-7 34529/2010 1942/57/35 04.10.2010

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:
126/10 Delegert utvalg drift

Byggested: Oksfjordhamn, 9151 
STORSLETT

Gnr/Bnr: 57/35

Tiltakshaver: Nordreisa kommune Adresse: Postb. 174, 9156 STORSLETT
Ansvarlig søker: AR-Ing AS Adresse: Postboks 112, 9189 SKJERVØY
Tiltakets art: Nytt anlegg - anlegg/

konstruksjon - Molo og havn
Bruksareal:

Byggetillatelse sak: Delegert vedtak 147/09 Dato: 21.9.2009

VEDTAK:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 99 gis ferdigattesten i henhold til ferdigmelding datert 
24.6.2010 fra ansvarlig søker på nevnte tiltak.

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.

Ved all kontakt med etaten i denne sak, vennligst referer til saksnummer 2009/8379.
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Med hilsen

Arne Wassnes
byggesaksbehandler
Direkte innvalg: 77 77 07 51

Tilsvarende brev sendt til:
AR-Ing AS Postb. 112 9189 SKJERVØY
Nordreisa kommune Postb. 174 9156 STORSLETT

Kopi til:
Robertsen og Slotnes AS Kveldsolveien 1 9180 SKJERVØY
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Nordreisa kommune
Teknisk avdeling

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

www.nordreisa.kommune.no

Norconsult AS
Storgt. 49
9406  HARSTAD

Att. Stein Olav Utmo

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2010/4474-2 34597/2010 1942/47/418 05.10.2010

FERDIGATTEST
Svar på anmodning om ferdigattest, jf pbl 1985 § 99 nr. 1

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

Saksnr: Behandlet i:
128/10 Delegert utvalg drift

Byggested: Sørkjosen lufthavn Gnr/Bnr: 47/418 i Nordreisa kommune
Tiltakshaver: Avinor Adresse: Postb. 150, 2061 Gardermoen  
Ansvarlig søker: Norconsult AS Adresse: Storgt. 49, 9406 Harstad
Tiltakets art: Nytt anlegg - vesentlig 

terrenginngrep - Sikringstiltak
Bruksareal:

Byggetillatelse 
delegert  sak:

KST 10/07, 24/07 og 55/07 Dato: 26.1.07, 19.2.07 og 16.3.07

VEDTAK:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven av 1985 § 99 gis ferdigattesten i henhold til 
ferdigmelding datert 3.9.2010 fra ansvarlig søker på sikringstiltak ved Sørkjosen lufthavn.

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 (SAK 2003) §§ 33 og 34.

Ved all kontakt med etaten i denne sak, vennligst referer til saksnummer 2010/4474.
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Med hilsen

Arne Wassnes
byggesaksbehandler
Direkte innvalg: 77 77 07 51

Kopi til:
Avinor Postb. 150 2061 GARDERMOEN
Barlindhaug Consult AS Postb. 6154 9291 TROMSØ
Fylkesmannen i Troms, Miljøvernavdel. 
v/Liv Mølster

Postb. 6105 9291 TROMSØ

Statsskog Troms, FjelltjenestenMoen Moen 9321 MOEN
Mesta AS Postb. 5133 1503 MOSS
Eltel Networks AS Postb. 343, Alnabru 0975 OSLO
Statens naturoppsyn Troms, 
Polarmiljøsenteret

Hjalmar Johansens gt. 14 9296 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

AR-Ing. AS
Postb. 112
9189  SKJERVØY

Att. Roald Sebergsen

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2009/3938-19 34364/2010 1942/52/7 04.10.2010

FERDIGATTEST
Svar på anmodning om ferdigattest, jf pbl 1985 § 99 nr. 1

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

Saksnr: Behandlet i:
125/10 Delegert utvalg drift

Byggested: Sentrum 6 Gnr/Bnr: 52/7
Tiltakshaver: RGS-Eiendom AS Adresse: Sentrum 6, 9151 Storslett,  
Ansvarlig søker: AR-Ing AS Adresse: Postb. 112,  9189 Skjervøy
Tiltakets art: Påbygg, tilbygg, restaurering Bruksareal:

VEDTAK:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven av 1985 § 99 gis ferdigattesten i henhold til 
ferdigmelding datert 6.9.2010 fra ansvarlig søker på leiligheter med seksjonsnummer 1, 5, 6, 8, 9, 
10, 11, 12 og 13 med tilhørende areal.

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 (SAK 2003) §§ 33 og 34.

Tidligere krav om boligsprinkling av 2. etasje frafalles da Total Brannsikring i samarbeide med 
AR-ing. AS bekrefter at bærende konstruksjoner tilfredsstiller krav gitt i TEK 4. utg. 2007 hvor 
det tillates brukt brennbare konstruksjoner hvor bærekonstruksjonen står R60 (B60) jfr. TEK 
2007 § 7-23 tabell 1. Krav om boligsprinkling var basert på tidligere utgave av Teknisk forskrift, 
TEK 2003.
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Ved all kontakt med etaten i denne sak, vennligst referer til saksnummer 2009/3938.

Med hilsen

Arne Wassnes
byggesaksbehandler
Direkte innvalg: 77 77 07 51

Kopi til:
Terje og Kari Ann Storslett Røyelen 9151 STORSLETT
Gerhard Karres Oksfjordhamn 9151 STORSLETT
RGS Eiendom AS Sentrum 6 9151 STORSLETT
Asbjørn Fredriksen Åsheim 9151 STORSLETT
Bygg & Flisservice AS, Sentrum 6 9151 STORSLETT
Svein og Elin Fjellheim Postb. 96 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

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

«KONTAKT»

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
«REF» 2009/6008-5 34827/2010 1942/16/17 06.10.2010

FERDIGATTEST
Svar på anmodning om ferdigattest, jf pbl 1985 § 99 nr. 1

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

Saksnr: Behandlet i:
130/10 Delegert utvalg drift

Byggested: Tømmernes Gnr/Bnr: 16/17
Tiltakshaver: Wivi Vikebø og Rune Hansen Adresse: Tømmernes  
Ansvarlig søker: Bjørn Bygg AS Adresse: Stakkevollveien 51,  
Tiltakets art: Tilbygg til bolig Bruksareal: 101 m2 nybygg

VEDTAK:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven av 1985 § 99 gis ferdigattesten i henhold til 
ferdigmelding datert 10.9.2010 fra ansvarlig søker på tilbygg til bolig på nevnte 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 (SAK 2003) §§ 33 og 34.

Ved all kontakt med etaten i denne sak, vennligst referer til saksnummer 2009/6008.

Med hilsen

Arne Wassnes
byggesaksbehandler
Direkte innvalg: 77 77 07 51
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Tilsvarende brev sendt til:
Bjørn Bygg AS Postk. 6342 9293 TROMSØ
Wivi Vikebø og Rune Hansen Tømmernesveien 9151 STORSLETT

Kopi til:
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

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

«KONTAKT»

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
«REF» 2009/1444-7 37336/2010 1942/44/2 22.10.2010

FERDIGATTEST
Svar på anmodning om ferdigattest, jf pbl 1985 § 99 nr. 1

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

Saksnr: Behandlet i:
145/10 Delegert utvalg drift

Byggested: Båtnesveien, 9151 Storslett Gnr/Bnr: 44/2
Tiltakshaver: Tor- Eivind Båtnes Adresse: Båtnes, 9151 Storslett
Ansvarlig søker: Betongservice AS Adresse: Industriveien 24, 9152

Sørkjosen
Tiltakets art: Nybygg hytte Bruksareal: 53 m2

VEDTAK:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven av 1985 § 99 gis ferdigattesten i henhold til fullstendig 
ferdigmelding 22.10.2010 fra ansvarlig søker på angitte tiltak.

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.

Ved all kontakt med etaten i denne sak, vennligst referer til saksnummer 2009/1444.

Side 77



Side 2 av 2

Med hilsen

Arne Wassnes
byggesaksbehandler
Direkte innvalg: 77 77 07 51

Tilsvarende brev sendt til:
Tor- Eivind Båtnes Båtnes 9151 Storslett
Betongservice AS Industriveien 24 9152 Sørkjosen

Kopi til:
BT Josefsen Bygg 9151 Storslett
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

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

«KONTAKT»

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
«REF» 2009/6979-8 37438/2010 1942/65/144 22.10.2010

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:
147/10 Delegert utvalg drift

Byggested: Klubbenes, 9151 STORSLETT Gnr/Bnr: 65/144
Tiltakshaver: Ronald Jenssen Adresse: Burfjord dalen, 

9161 BURFJORD
Ansvarlig søker: BYGGtorget Betongservice AS Adresse: Industrivegen 24, 

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

hytte
Bruksareal: 82 m2

VEDTAK:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven av 1985 § 99 gis ferdigattesten i henhold til 
ferdigmelding mottatt 22.10.2010 fra ansvarlig søker på angitte tiltak..

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.

Ved all kontakt med etaten i denne sak, vennligst referer til saksnummer 2009/6979.
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Med hilsen

Arne Wassnes
byggesaksbehandler
Direkte innvalg: 77 77 07 51

Tilsvarende brev sendt til:
BYGGtorget Betongservice AS Industrivegen 24 9152 SØRKJOSEN
Ronald Jenssen Burfjord dalen 9161 BURFJORD

Kopi til:
Kjell Mølleng Maskinstasjon Hysingjord 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

Siemens AS Building Technologies
Strandveien 144 B
9006  TROMSØ

Att. Helge Jakobsen

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2009/10275-8 32432/2010 1942/47/3/45 16.09.2010

IGANGSETTINGSTILATELSE
etter pbl. av 14. juni 1985 nr 77 med endringer, sist ved lov av 28.juni 1996 nr. 55, § 93

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

Saksnr: Behandlet i:
114/10 Delegert utvalg drift

Byggested: 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 skole –
brannvarslingsanlegg.

Bruksareal: m²

VEDTAK:

Tillatelse:
I medhold av plan- og bygningsloven § 95a, jf. Pbl. § 93 bokstav e (pbl. 1985) godkjennes 
søknad om tillatelse til igangsetting av installasjon av brannvarslingsanlegg i Sørkjosen skole

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:

SØK -  Ansvarlig søker, tiltakskl. 1
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Siemens AS Building 
Technologies
Org. nr. 915 826 946

PRO/KPR - Ansvarlig prosjekterende og kontrollerende
 for prosjektering, tiltakskl. 3.

Ansvarsområde: Bygninger og installasjoner: 
Brannvarslingsanlegg

Mikalsen Installasjon AS
Org. nr. 935 633 702

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

Ansvarsområde: Bygninger og installasjoner: 
Brannvarslingsanlegg

SAKSUTREDNING/BEGRUNNELSE FOR VEDTAKET:

Kontroll av utførelse:
Ansvarlig kontrollforetak er ansvarlig for at kontrollen blir gjennomført og dokumentert slik som 
fastsatt i kontrollplanen. Avvik fra kontrollplanen skal registreres, begrunnes og om nødvendig 
omprosjekteres. Er det flere ansvarlige kontrollerende, skal ansvarlig søker sammenstille 
kontrolldokumentasjonen. Ikke noe arbeid må utføres utover det som omfattes av 
igangsettingstillatelsen.

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

Søknad 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.

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, jfr 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, jfr forvaltningsloven § 28 ff 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.

Ved all kontakt med etaten i denne sak, vennligst referer til saksnummer 2009/10275.
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Med hilsen

Arne Wassnes
byggesaksbehandler
Direkte innvalg: 77 77 07 51

Kopi til:
Mikalsen Installasjon AS Postb. 109 9189 SKJERVØY
Nordreisa kommune Postb. 174 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

BYGGtorget Betongservice AS
Industrivegen 24
9152  SØRKJOSEN

Att. Svein Vangen

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2010/4288-4 35303/2010 1942/52/161 08.10.2010

IGANGSETTINGSTILATELSE
Etter Plan- og bygningsloven 2008 (pbl) §§ 20-1 og 21-4

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

Saksnr: Behandlet i:
135/10 Delegert utvalg drift

Byggested: Einevegen 18, 9151 STORSLETT Gnr/Bnr: 52/161
Tiltakshaver: Rune og Martine Bakke Adresse: Kirkely 11, 9151 STORSLETT
Ansvarlig søker: BYGGtorget Betongservice AS Adresse: Industrivegen 24, 9152

SØRKJOSEN
Tiltakets art: Nytt bygg - boligformål - over 70 m² Bruksareal: 198 m²
Registreringsdato for søknaden:  2.9.2010 Reg. fullstendig søknad:    4.10.2010

VEDTAK:

Tillatelse:
I medhold av pbl 2008 § 21-4 godkjennes søknad om tiltak etter pbl 2008 § 20-1 om
igangsettingstillatelse for oppføring av enebolig med adresse Einevegen 18,  9151 Storslett.

Det vises for øvrig til søknadens vedlagte tegninger datert 2.9.2010, situasjonskart datert 
2.7.2010 godkjente søknader om ansvarsrett og kontrollerklæringer.

Godkjenning av foretak foransvarsrett:

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:
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Foretak Godkjenningsområde

BYGGtorget Betongservice AS
Org. nr. 944 896 600

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

Ansvarsområde: Bygninger og installasjon: Alt unntatt 
rør- og sanitæranlegg.

Sandøy Bygg AS
Org. nr. 993 972 088

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

Ansvarsområde: Bygninger og installasjon: Alt unntatt 
rør- og sanitæranlegg.

Rørtjenesten Nord AS
Org. nr. 981 634 578|

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

 av utførelsen, tiltakskl. 2.

Ansvarsområde: Bygninger og installasjon: Rør- og 
sanitærarbeider

SAKSUTREDNING/BEGRUNNELSE FOR VEDTAKET:

Planstatus:
Tiltaket gjennomføres i regulert boligfelt.

Nabovarsling:
Naboer og gjenboere er varslet iht. plan- og bygningsloven § 21-3, det er ikke registrert 
merknader til tiltaket.

Atkomst og avkjørsel: 
Eiendommen anses å være sikret lovlig atkomst og avkjørsel i samsvar med plan- og 
bygningsloven § 27-4 gjennom reguleringsplanen.

Vannforsyning og avløp: 
Eiendommen anses å være sikret lovlig vannforsyning og avløp i samsvar med plan- og 
bygningsloven §§ 27-1 og 27-2.

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.
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Det er ansvarlig søkers ansvar å påse at alle fag er dekket med ansvarsrett før arbeidet igangsettes
jf pbl § 23-4.

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:

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:
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.

Ved all kontakt med avdelingen i denne sak, vennligst referer til saksnummer 2010/4288.
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Med hilsen

Arne Wassnes
byggesaksbehandler
Direkte innvalg: 77 77 07 51

Kopi til:
Rune og Martine Bakke Kirkely 11 9151 STORSLETT
Rørtjenesten Nord AS Postb. 173 9156 STORSLETT
Sandøy Bygg Rotsundelv 9153 ROTSUND
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Nordreisa kommune
Teknisk avdeling

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

www.nordreisa.kommune.no

Norconsult AS
Postb. 228
9253  TROMSØ

Att. Harald Kjeldsen

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2010/3664-4 35406/2010 1942/71/16 08.10.2010

IGANGSETTINGSTILATELSE
Etter Plan- og bygningsloven 2008 (pbl 2008) § 21-4

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

Saksnr: Behandlet i:
136/10 Delegert utvalg drift

Byggested: Sikkajokk Kraftverk, 
9152 SØRKJOSEN

Gnr/Bnr: 71/16

Tiltakshaver: Ymber AS Adresse: Bjørklisvingen 3, 
9152 SØRKJOSEN

Ansvarlig søker: Norconsult AS Adresse: Postb. 228, 9253 TROMSØ
Tiltakets art: Endring av bygg - oppgradering av 

fasaden, tak og gesims
Bruksareal:

Registreringsdato for søknaden: 12.7.2010 Registrert fullstendig søknad:      4.10.2010

VEDTAK:

Tillatelse:
I medhold av pbl 2008 § 21-4 godkjennes søknad om tiltak etter pbl 2008 § 20-1 oppgradering av 
fasade, tak og gesims på Sikkajokk kraftstasjon.

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:
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Foretak Godkjenningsområde

Norconsult AS
Org. nr. 962 392 687

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

 for prosjektering, tiltakskl. 1.

Ansvarsområde: Bygninger og installasjoner uten 
begrensning.

Nord Troms Bygg & Anlegg AS
Org. nr. 951 106 410

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

Ansvarsområde: Bygninger og installasjoner uten 
begrensning.

SAKSUTREDNING/BEGRUNNELSE FOR VEDTAKET:

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. Sentral 
godkjenning for Nord Troms Bygg & Anlegg AS er gått ut, men ny foreligger hos BE til 
godkjenning.

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.

Uttalelse/krav fra andre myndigheter:
Arbeidstilsynet har gitt sitt samtykke til tiltaket i brev av 4.10.2010.

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:
Ved nybygg over 300 m2 BRA og restaurering i bygg på over 100 m2 BRA skal det foreligge 
avfallsplan i tiltaket jfr. SAK10 § 5-5 bokstav h. 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.
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ØVRIGE LOVBESTEMMELSER:
Anmodning om ferdigattest:
Ved anmodning om ferdigattest, skal det sendes inn dokumentasjon for at slutt kontrollen ikke
har avdekket feil eller mangler som hindrer ferdigattest, jf 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.

Ved all kontakt med etaten i denne sak, vennligst referer til saksnummer 2010/3664.

Med hilsen

Arne Wassnes
byggesaksbehandler
Direkte innvalg: 77 77 07 51

Kopi til:
Nord Troms Bygg & Anlegg AS Trollvik 9147 BIRTAVARRE
Ymber AS Bjørklisvingen 3 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: Arkivkode Dato
«REF» 1134272/2010 1942/47/437 01.10.2010

TILLATELSE TIL ENDRING

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

Saksnr: Behandlet i:
120/10 Delegert utvalg drift

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

9151 STORSLETT
Ansvarlig søker: Byggmester Tor Bertelsen AS Adresse: Bakkeby, 9153 ROTSUND
Tiltakets art: Nytt bygg - boligformål - over 70 

m²
Bruksareal: 179 m²

Byggetillatelse gitt den 24.6.2010 i sak 78/10.

VEDTAK:

Søknaden:
I medhold av plan- og bygningsloven 1985 § 93 godkjennes søknad datert 29.9.2010 om endret 
av tillatelse for oppføring av enebolig med carport. Endringen gjelder bytte av ansvarlige foretak,
følgende arbeide tillates igangsatt:

1. Grunn- og betongarbeid samt oppføring av råbygg (ferdig utvendig).
2. Rør- og sanitæranlegg.

Før innredningsarbeidene og prosjektering/montering av balansert ventilasjonsanlegg starter skal 
det fremmes søknad om ansvarsrett for disse arbeidene. Arbeidet tillates ikke igangsatt for 
ansvarsrett er gitt av kommunen.
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Godkjenning av foretak foransvarsrett:

Foretak med sentral godkjenning:
Med hjemmel i pbl 1985 § 98, jfr. § 98a, gis ansvarsrett i forbindelse med omsøkte tiltak til 
følgende foretak med sentral godkjenning:

Foretak Godkjenningsområde

Byggmester Tor Bertelsen AS
Org. nr. 990 317 143

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

 av utførelsen, tiltakskl. 1.

Ansvarsområde: Bygninger og installasjoner: 
Grunnarbeid, grunnmur, oppføring av råbygg (ferdig 
utvendig).

Rørtjenesten Nord AS 
Org. nr. 991 534 903

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

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

Ansvarsområde: Bygninger og installasjoner: Rør- og 
sanitæranlegg.

Norvegg AS
Org. nr. 892 634 122

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

Ansvarsområde: Bygninger og installasjoner: 
Veggelementer og bærende konstruksjoner

Lokal godkjenning av foretak:
Med hjemmel i pbl 1985 §§ 93b og 98 jfr. godkjenningsforskriften (GOF 1997) § 16, gis lokal 
godkjenning av foretak og ansvarsrett i forbindelse med omsøkte tiltak til følgende foretak:

Foretak Godkjenningsområde

Byggmester Tor Bertelsen AS
Org. nr. 990 317 143

SØK -  Ansvarlig søker, tiltakskl. 1

SAKSUTREDNING/BEGRUNNELSE FOR VEDTAKET:

Bakgrunn for endringen:
BYGGtorget betongservice AS som var tildelt alle ansvarsretter i sak 78/10 har skriftlig trukket 
seg fra prosjektet.

Planstatus:
Regulert kombinert forretnings- og boligfelt.
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Dispensasjoner:
Driftsutvalget har i sak 84/09 gitt dispensasjon fra reguleringsplanen til å plassere nytt bygg i 
samme avstand fra E-6 og Nessevegen som revet bygg sto.

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. Tiltakshaver gis personlig ansvarsrett da han sannsynliggjør at arbeidet vil bli 
utført iht. plan- og bygningslovens bestemmelser.

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

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

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

Vannforsyning og avløp:
Eiendommen anses for å være sikret lovlig vannforsyning og avløp i samsvar med plan- og
bygningsloven §§ 65 og 66 nr 2. Boligen knyttes til kommunalt vann- og avløpsnett.

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

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

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

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

Avfall:
Alt avfall som tiltaket medfører, og som ikke gjenbrukes i egen virksomhet, må leveres til mottak
godkjent av forurensningsmyndighetene. Dersom avfallet er av en slik sammensetning at dette
ved gjenvinning kan være en ressurs, bør tiltakshaver velge et godkjent deponi med opplegg for
sortering av avfallet. Viser for øvrig til avfallsforskrift kap. 15 Byggavfall.
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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 2009/8112.

Med hilsen

Arne Wassnes
byggesaksbehandler
Direkte innvalg: 77 77 07 51

Tilsvarende brev sendt til:
Lars Ole Musum Moskodal 9151 STORSLETT
Byggmester Tor Bertelsen AS Bakkeby 9153 ROTSUND

Kopi til:
BYGGtorget Betongservice AS Industriveien 24 9152 SØRKJOSEN
Norvegg AS Lenangsstraumen 9068 NORD-LENANGEN
Rørservice 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

Bjørn Bygg AS
Stakkevollveien 51
9293  TROMSØ

Att. John Jakobsen

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2010/2354-11 36253/2010 1942/13/79 15.10.2010

IGANGSETTINGSTILATELSE
etter pbl. av 14. juni 1985 nr 77 med endringer, sist ved lov av 28.juni 1996 nr. 55, § 93

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

Saksnr: Behandlet i:
141/10 Delegert utvalg drift

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

9306 FINNSNES
Ansvarlig søker: Bjørn Bygg AS Adresse: Stakkevollveien 51, 

9293 TROMSØ
Tiltakets art: Ambulansestasjon:

Tilbygg og endring av eksisterende 
bebyggelse

Bruksareal: ? m²

Tidligere 
behandlet:

Rammetillatelse gitt i sak 69/10 Dato: 8.6.2010

VEDTAK:

Tillatelse:
I medhold av plan- og bygningsloven § 95a pkt. 2 godkjennes søknad mottatt 21.9.2010 om 
igangsettingstillatelse av tilbygg og endring av eksisterende bygg på angitte adresse.
Følgende del av arbeidet tillates igangsatt:

• Prosjektering av bygningsmessige arbeider
• Grunn- og betongarbeider
• Oppsett av råbygg for garasje med flatt tak.
• Riving innvendig i eksisterende bygning på følgende vilkår:
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Vilkår:
Riving skal ikke igangsettes før det foreligger avfallsplan iht. avfallsforskrift kap. 15 
Byggavfall.

Arbeider utover dette tillates ikke igangsatt før det foreligger ny igangsettingstillatelse og 
godkjent ansvarlige søkere på ansvarsrett for rør- sanitæranlegg og ventilasjonsanlegg. 
Tittatelsen gis ikke før Arbeidstilsynets godkjenning foreligger.

Godkjenning av foretak for ansvarsrett:

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

Foretak Godkjenningsområde

Bjørn Bygg AS
Org. nr. 943 672 520

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 med unntak 
av rør- og sanitærinstallasjoner og ventilasjon

SAKSUTREDNING/BEGRUNNELSE FOR VEDTAKET:

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

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

Som følge av at rammetillatelsen er gitt før 1.7.2010 behandles hele byggesaken iht. pbl. 1985 
(gammel plan- og bygningslov) jfr. KRD rundskriv H-1/10.

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

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

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

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

Avfall:
Da samlet ombyggingsareal er på over 100 m2 BRA kreves avfallsplan iht. Avfallsforskrift kap. 
15 Byggavfall.

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

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

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

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

En slik klage kan føre til at avgjørelsen blir omgjort. Kommunen er ikke ansvarlig for tap som
tiltakshaver måtte lide ved en slik omgjøring.
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Ved all kontakt med etaten i denne sak, vennligst referer til saksnummer 2010/2354.

Med hilsen

Arne Wassnes
byggesaksbehandler
Direkte innvalg: 77 77 07 51

Kopi til:
AR-Ing. AS Postboks 112 9189 SKJERVØY
TIRB Eiendom AS Ringveien 2 9306 FINNSNES
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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» 2010/4152-2 37386/2010 1942/47/421 22.10.2010

IGANGSETTINGSTILATELSE

Etter Plan- og bygningsloven 2008 (pbl 2008) § 21-4
Vedtak hjemlet i delegeringsreglement vedtatt av kommunestyre i sak 71/95/.

Saksnr: Behandlet i:
146/10 Delegert utvalg drift

Byggested: Nessevegen 16, 
9152 SØRKJOSEN

Gnr/Bnr: 47/421

Tiltakshaver: Jan Petter Seppola Adresse: Dramsvegen 134,9010 TROMSØ
Ansvarlig søker: Byggmann AS Adresse: Eineveien 1A, 9180 SKJERVØY
Tiltakets art: Nytt bygg - bolig - over 70 m²

Nytt bygg - garasje - under 70 m2
Bruksareal: 142 m²

 40 m2

VEDTAK:

Tillatelse:
I medhold av plan- og bygningslov av 2008 § 21-4 godkjennes søknad mottatt 24.08.2010 om 
tiltak etter § 20-1 om tillatelse til igangsetting av oppføring av bolig og garasje på angitte 
eiendom.

Det vises for øvrig til søknadens vedlagte tegning av bolig prosjekt nr. 10306, datert 29.06.10 og 
revidert 09.08.2010 og av Byggmakker garasje type 6 datert 17.02.2005 samt situasjonsplan 
datert10.07.2010.

Dispensasjoner:
Med hjemmel i pbl 2008 § 19-2 gis dispensasjon fra reguleringsplanen for området til å oppføre 
garasjen inntil 8 meter fra vegens midtlinje på følgende vilkår:
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• Det tillates ikke parkering mellom vegen og garasjen
• Innkjørsel til garasjen skal være parallelt med vegen.

Byggesøknaden mangler ansvarlig søker på prosjektering av ballansert ventilasjonsanlegg, 
arbeidet med dette kan ikke igangsettes før godkjenning av søknaden foreligger jfr. TEK10 kap. 
14.

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

UNIKUS A/S
Org. nr. 960 577 493

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

Ansvarsområde: Bygninger og installasjoner: Arkitektur, 
tømrerarbeide, grunnmur og fundament tilpasset 
grunnforhold, takverk.

Rørtjenesten Nord AS
Org. nr. 991 534 903

NB! Sentral godkjenning utløpte 
15.10.2010, forutsetter ny godkjenning.

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

Ansvarsområde: Bygninger og installasjoner uten 
begrensning (spesifiser ansvarsområde)

Kjell Mølleng Maskinstasjon
Org. nr. 922 341 117

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

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

Lokal godkjenning av foretak:
Med hjemmel i pbl 2008 § 22-3 og SAK10 § 9-2, 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 installasjoner: Mur-, 
betong og bygningsmessige arbeider.
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SAKSUTREDNING/BEGRUNNELSE FOR VEDTAKET:

Gjennomføringsplan:
Gjennomføringsplan foreligger jf pbl 2008 § 21-2, og SAK10 § 5-3. Forutsetter revidert 
gjennomføringsplan når PRO/KPR ventilasjon er på plass.

Administrasjonens drøfting/begrunnelse:
I søknaden er det oppgitt at den oppfyller vilkår for 3 ukers behandling jfr. pbl 08 § 21-7 annet 
ledd hvor det står:

.  Søknad om tillatelse til tiltak etter §§ 20-1 og 20-2 der tiltaket er i samsvar med bestemmelser gitt i 
eller i medhold av denne lov, der det ikke foreligger merknader fra naboer eller gjenboere, og ytterligere 
tillatelse, samtykke eller uttalelse fra annen myndighet ikke er nødvendig, skal avgjøres av kommunen 
innen 3 uker. Dersom kommunen ikke har avgjort søknaden innen fristens utløp, regnes tillatelse som gitt. 

Tiltaket er ikke i samsvar med denne regelen da garasjen ikke er plassert iht. reguleringsplanen 
og det mangler søker på ansvarsrett for ventilasjonsanlegget. Søknaden behandles iht. pbl. 08 § 
21-7 første ledd.

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.

Foretakene uten sentral godkjenning som søker om ansvarsrett, bekrefter ved søknad om lokal 
godkjenning at de oppfyller pbl 2008 § 22-3 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.

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:
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.
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ØVRIGE LOVBESTEMMELSER:
Anmodning om ferdigattest:
Ved anmodning om ferdigattest, skal det sendes inn dokumentasjon for at slutt kontrollen ikke
har avdekket feil eller mangler som hindrer ferdigattest, jf 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.

Ved all kontakt med avdelingen i denne sak, vennligst referer til saksnummer 2010/4152.

Med hilsen

Arne Wassnes
byggesaksbehandler
Direkte innvalg: 77 77 07 51

Vedlegg
1 Reguleringskart Nessevegen

Tilsvarende brev sendt til:
Byggmann AS Eineveien 1A 9180 SKJERVØY
Jan Petter Seppola Dramsvegen 134 9010 TROMSØ

Kopi til:
Kjell Mølleng Maskinstasjon Hyssingjord 9151 STORSLETT
Rørtjenesten Nord AS Tømmernesvegen 10 9151 STORSLETT
UNIKUS A/S 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

Storslett Bygg AS
Røyelen
9151  STORSLETT

Att. Roald Storslett

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2010/2944-4 35619/2010 1942/20/27 12.10.2010

TILLATELSE I ETT TRINN
BYGGETILLATELSE

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

Saksnr: Behandlet i:
138/10 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

- Gjennoppbygging av nedbrendt 
hytte..

Bruksareal: 85m²

VEDTAK:

Tillatelse:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven av 1985 (pbl) §§ 93 og 95 godkjennes søknad om 
tillatelse i ett trinn mottatt 8.6.2010 for oppføring av hytte på angitte tomt.

Det vises for øvrig til søknadens vedlagte tegninger datert 7.6.2010 og situasjonskart med dato 
4.6.2010 samt godkjente søknader om ansvarsrett og kontrollerklæringer.

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

Foretak Godkjenningsområde

Storslett Bygg AS
Org. nr. 970 989 652

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

 av utførelsen, tiltakskl. 2.

Ansvarsområde: Bygninger og installasjoner: Alt unntatt 
rør- og sanitærinstallasjoner.

BYGGtorget Betongservice AS
Org. nr. 944 896 600

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

Ansvarsområde: Bygninger og installasjoner: Alt

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

Rørleggerm. Arne Halvorsen
Org. nr. 955 764 854

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

Ansvarsområde: Bygninger og installasjoner: Rør- og 
sanitærinstallasjoner. 

SAKSUTREDNING/BEGRUNNELSE FOR VEDTAKET:

Planstatus:
Hyttetomt i LNF område.

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

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

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.
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Atkomst/avkjørsel:
Eiendommen anses å være sikret lovlig atkomst i samsvar med plan- og bygningsloven § 66 nr 1.
Statens vegvesen har i skriv av 30.6.2010 gitt tillatelse til gjennoppføring av fritidsboligen i 
avstand 40 meter fra midtlinja av fv. 865 på vilkår - se brevet.

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 annen privat vannforsyning og 
utslippstillatelse foreligger iht. opplysninger i søknaden. 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. pbl. § 100.

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

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

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

Bortfall av tillatelse:
Er tiltaket ikke satt i gang senest innen 3 år etter at tillatelse er gitt, faller den bort.
Det samme gjelder hvis tiltaket innstilles i lengre tid enn 2 år, jf plan- og bygningsloven § 96,
første ledd.
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Klageadgang
Vedtaket kan påklages til Nordreisa kommune. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom 
fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. Klagen skal sendes 
skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, 
og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du har 
klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem.

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

Ved all kontakt med avdelingen i denne sak, vennligst referer til saksnummer 2010/2944.

Med hilsen

Arne Wassnes
byggesaksbehandler
Direkte innvalg: 77 77 07 51

Kopi til:
BYGGtorget Betongservice AS Industrivegen 24 9152 SØRKJOSEN
Ågoth Sørensen Mælen 9040 NORDKJOSBOTN
Rørleggerm. 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

Rita Salomonsen og Eirik Martinsen
Stærveien 13
9015  TROMSØ

Delegert vedtak
Delegert utvalg drift - nr. 115/10

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2010/2971-11 33125/2010 1942/22/56 23.09.2010

Vedtak utslippstillatelse gbn. 1942/22/56

Saksopplysninger: 
•   Søknad om utslippstillatelse av 29.04.10 samt tilleggsopplysninger mottatt 16.09.10
•   Saksbehandlingsgebyr utslippssaker er fakturert.

Vurderinger:
•   Søknaden gjelder utslippstillatelse for ny fritidsbolig på eiendommen 1942/22/56.
•   Søknaden gjelder også ansvarsrett for Kjell Mølleng for utførelse av anlegget.
•   Det er privat vannforsyning i området. Et jordrenseanlegg vurderes ikke å komme i konflikt
med andre interesser.
•   Forholdene på stedet vurderes slik at slamavskiller og jordrenseanlegg kan bygges i samsvar
med Retningslinjer for utforming og drift av separate jordrenseanlegg.
•   Slamavskiller for fritidsbolig skal i hht Nordreisa kommunes renovasjonsforskrift
tømmes hvert fjerde år.

Vedtak:
Med hjemmel i forskrift om begrensning av forurensning § 12-8, innvilges søknad om
utslippstillatelse av sanitært avløpsvann fra gnr 22 bnr 56 med bakgrunn i de opplysninger
som fremkommer i søknad mottatt 29.04.10 og tilleggsopplysninger mottatt 16.09.10
med følgende vilkår:
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1. Det skal monteres slamavskiller og jordrenseanlegg i samsvar med gjeldende forskrift og
Retningslinjer for utforming og drift av separate avløpsanlegg.
2. Avløpsanlegget skal ikke medføre forurensning av verken grunnvannet eller evt.
drikkevannskilder i området.
3. Avløpsanlegget skal ikke medføre hygieniske ulemper i nærområdet, i form av lukt og
estetiske problemer.
4. Kjell Mølleng godkjennes som ansvarshavende prosjektering og utførelse på
prosjektet.
5. Anlegget må driftes og vedlikeholdes etter gjeldende regler.
6. Anlegget må kobles til offentlig avløpsledning om dette blir lagt i området.
7. Det må være kjørbar vei fram til anlegget
8. Dersom arbeidet ikke er igangsatt senest 3 år etter at tillatelse er gitt,
faller tillatelsen bort. Dette gjelder også dersom arbeid innstilles i lengre tid enn 2 år.
9. Før jordrenseanlegget lukkes etter legging av infiltrasjonsrør mv, skal kommunen gis et
varsel på minst 2 arbeidsdager slik at forurensningsmyndigheten kan kontrollere
anlegget
10. Ferdigattest / kontrollerklæring sendes kommunen når arbeider er utført, vedlagt til
kontrollerklæring skal det følge målsatt situasjonsplan som viser hvordan anlegget er
bygget.

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

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

Kopi til:
Kjell Mølleng Maskinstasjon Hysingjord 9151 STORSLETT
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Nordreisa kommune Arkivsaknr: 2010/2219 -6

Arkiv: 1942/57/13

Saksbehandler:  Julie Heidenberg

Dato:                 07.10.2010

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
69/10 Nordreisa driftsutvalg 09.11.2010

Søknad om deling fra gnr 1942/57/13 til fritidsformål

Henvisning til lovverk:
Jordlovens §§ 9 og 12, plan- og bygningsloven før 1.7.2010: §§ 19-2, 63, 66, 68

Vedlegg

1 Oversiktskart

Rådmannens innstilling

Nordreisa kommune godkjenner ikke fradeling av om lag 2 daa dyrkbart markslag til 
fritidsformål på eiendom 57/13 i Nordreisa kommune.

Dette gjøres jfr følgende:
• Omdisponering jfr jordlovens § 9 
• Deling jfr jordlovens § 12 
• Deling jfr plan- og bygningsloven §§ 63, 66 og 68
• Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel jfr plan- og bygningslovens 19-2. 

Ved avgjørelsen er det lagt vekt på at omsøkt areal ligger i flytteleien for rein. Det omsøkte 
arealet ligger også inntil dyrka areal i drift og en deling til fritidsformål kan føre til restriksjoner 
for landbruket. Det foreligger heller ikke tungtveiende samfunnsinteresser som forsvarer delingen 
og dispensasjon fra kommuneplanens arealdel.
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Saksopplysninger

Søker: Knut Haug Rasmussen, Oksfjord, 9151 Storslett 
Erverver: Anne-Karin Rasmussen, Solbakkmelen 9, 9152 Sørkjosen 

Søknaden er datert 15.04.2010 og journalført den 27.04.2010. Vi beklager den lange 
behandlingstida. Men på grunn stor sakspågang og få saksbehandlingsressurser har saken ikke 
vært prioritert. 

Det søkes om fradeling av ca 2 daa tomt til fritidsformål fra eiendom gnr 57/13 jfr plan og 
bygningslovens § 93, bokstav h.

Eiendommen gnr 57/13 ligger ved E6, ikke så langt fra Oksfjordvannet, ca 27 km fra Storslett. 
Eiendommen har et total areal på ca 226 daa. Dette er fordelt på et jordbruksareal på ca 16,5 daa
fulldyrka jord, 5,5 daa produktiv skog og ca 204 daa ikke produktiv skog, myr og fjell. 
Eiendommen er ikke i selvstendig drift, men det fulldyrka arealet leies bort og høstes hvert år. 
Den omsøkte parsellen ligger i et skogholdt inntil grensen på eiendommen og grenser inntil 
dyrka mark i drift. Formålet er fritidsbolig til eierens datter. På økonomisk kartverk og 
www.skogoglandskap.no har det omsøkte arealet benevnelsen annet markslag som er dyrkbart. 

Planstatus:

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

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

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

Det er ikke framsatt særlige grunner for dispensasjonen.

Nabovarsling:
Det foreligger dokumentasjon for nabovarsling i hht. plan- og bygningslovens § 94. Det er ikke 
innkommet bemerkninger til saken.

Høringsuttalelser:

Vi har mottatt følgende merknader:

Statens vegvesen i brev av 24.9.10:
Statens vegvesen viser til høring på delingssøknad for eiendom gnr. 57 bnr. 13 i Nordreisa 
kommune.

Statens vegvesen har ingen innsigelser til delingssaken.

Det er allerede gitt tillatelse til utvidet bruk av eksisterende avkjørsel til eiendommen.
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Fra Reindriftsforvaltningen i Vest-Finnmark i brev av 6.10.10:
”Områdestyret har hatt saken på høring hos reinbeitedistrikt 35 og ønsker å komme med følgende 
uttalelse:
Områdestyrets uttalelse:
Den omsøkte tomt ligger i et område der rbd Fávrrosorda flytter forbi med reinen. Flyttleien går 
forbi på øversiden av E6, og den omsøkte tomten ligger på øversiden av veien. En utbygging i dette 
området vil medføre at flyttleien blir helt eller delvis sperret. Områdestyret går imot at det tillates 
og deling og bygging på eiendommen gnr 57, brn 13 i Nordreisa kommune. Denne uttalelsen er gitt i 
medhold av Områdestyrets delegasjon i sak 62/2009.”

Faglig vurderinger

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.

Det sentrale er fradelingens konsekvenser for eiendommens drift i framtida. Formålet med 
delingsforbudet er å sikre og holde ressursene på bruket samlet for nåværende og framtidige 
eiere. Det skal tas vare på de inntektsmuligheter eiendommen har. Således vil fradeling av 
dyrket jord og produktiv skog forringe en eiendoms avkastningsevne, uansett om den er stor 
eller liten.

Produktivt areal vil i de fleste tilfeller ikke kunne fradeles uten å komme i strid med hensynet til 
den avkastning eiendommen kan gi. Det må imidlertid foretas en konkret vurdering. Det er av 
betydning om eiendommen er i drift eller ikke. Hensynet til eiendommens avkastningsevne kan 
ikke tillegges like stor vekt mot fradeling når eiendommen er ute av drift, og det ikke er 
realistisk å tro at eiendommen vil komme i drift igjen, som når eiendommen er i drift, eller det 
er grunn til å regne med at den vil bli drevet i overskuelig framtid. En må videre ha i minne at en 
fradeling som kan gi grunnlag for sysselsetting innenfor næringen kan gi grunnlag for fradeling 
etter alternativet samfunnsinteresser av stor vekt.

Eiendommen 57/13 er isolert sett ikke stor, men det dyrka arealet er i drift og viktig for den som 
driver jorda. Eiendommen er av en slik størrelse at det ikke kan drives en selvstendig økonomisk 
og forsvarlig drift på den og en deling vil kunne være forsvarlig ut fra hensynet til den 
avkastning eiendommen kan gi. 
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En deling er derimot ikke forsvarlig ut i fra drifts- og miljømessige ulemper dette kan medføre 
eiendommen og området. Fradelinger av parseller til fritidsformål kan medføre klager og 
restriksjoner som påføres i form av støy, lukt, støv etc. Den omsøkte parsellen ligger helt inntil 
jordbruksareal i aktiv drift og slike ulemper må da påregnes. 

Fradeling av en hyttetomt vil bli fritt omsettelig, og kan overdras til personer uten tilknytning til
eiendommen. Det kan derfor ikke vektlegges at det pr i dag er grunneiers datter som skal ha 
tomta. Ut i fra en samlet vurdering er det av landbruksmessige hensyn lite forsvarlig å tillate en 
fradeling av en hyttetomt på eiendommen. Hvis det likevel blir godkjent fradeling av det 
omsøkte området, må tomta trekkes lengre opp fra E6 slik at den ikke berører dyrka mark.

Vurdering i forhold til plan- og bygningsloven:
I flg. plan- og bygningslovens § 63 må ikke eiendom deles på en slik måte at det oppstår forhold
som strider mot denne lov, forskrift, vedtekt eller plan. Heller ikke må eiendom deles slik at det 
dannes tomter som etter kommunens skjønn er mindre skikket til bebyggelse på grunn av sin 
størrelse eller form. Den omsøkte tomta ligger langs grensen på eiendommen den søkes delt fra, 
og atkomst går over to eiendommer.

I følge § 66 kan heller ikke en tomt fradeles før eiendommen er sikret lovlig atkomst og 
avløpsvann er sikret i samsvar med forurensningsloven. Det er gitt utvidet tillatelse til utvidet 
bruk av eksisterende avkjørsel. Evt atkomst må sikres med tinglyst dokument. I flg søknaden er 
planen at fritidsboligen skal ha egen septiktank. Evt søknad om utslippstillatelse må sendes til 
og godkjenne av teknisk avdeling ved oppstart av byggeprosess.

I flg. § 68 kan grunn bare deles eller bebygges dersom det er tilstrekkelig sikkerhet mot fare 
eller vesentlige ulemper som følge av natur- eller miljøforhold. I flg. aktsomhetskart fra NGU 
for stein- og snøskred er det ikke potensiell skredfare i det omsøkte området. 

Den omsøkte tomta ligger i LNF-område (landbruk, natur- eller friluftsområde) og fradelingen
krever dispensasjon fra kommuneplanens arealdel jfr § 19-2. I plan og bygningsloven av
27.06.08 § 19-2 heter det at dispensasjon ikke kan gis dersom hensynene bak bestemmelsen det
dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg 
må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. 
Det kan ikke dispenseres fra saksbehandlingsregler. Kommunen bør heller ikke dispensere fra 
planer, lovens bestemmelser om planer når en direkte berørt statlig eller regional myndighet har 
uttalt seg negativt om dispensasjonssøknaden.

I flg høringsuttalelse fra reindriftsforvaltningen ligger den omsøkte tomta i et område der rbd 
Fávrrosorda flytter forbi med reinen. Flyttleien går forbi på øversiden av E6, og den omsøkte tomten 
ligger på øversiden av veien. En utbygging i dette området vil medføre at flyttleien blir helt eller 
delvis sperret. 
Søker har opplyst per telefon at det er om lag 7 år siden det sist var rein på eiendommen. I dag 
bruker de den andre siden til flyttleie. Men 7 år er ikke så lenge at man kan si at det ikke vil være 
behov for å benytte denne eiendommen til flyttleie.

Samlet vurdering:
For å samtykke til deling må enten samfunnsmessige interesser av stor vekt tale for det, eller at
deling er forsvarlig ut fra hensynet til den avkastning eiendommen kan gi. Eiendommen er et 
verdifullt støttebruk for bruket som leier det dyrka arealet. Fradeling av hyttetomt i omsøkt 
område vil kunne føre til restriksjoner for landbruket i form av klager på støy, lukt og støv. 

Side 113



Den omsøkte tomta ligger i et område der rbd Fávrrosorda flytter forbi med reinen. Flyttleien går 
forbi på øversiden av E6, og den omsøkte tomten ligger på øversiden av veien. En utbygging i dette 
området vil medføre at flyttleien blir helt eller delvis sperret og områdestyret går i mot deling og 
bygging på den omsøkte eiendommen.
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Nordreisa kommune Arkivsaknr: 2009/5184 -9

Arkiv: 1942/62/9

Saksbehandler:  Julie Heidenberg

Dato:                 20.10.2010

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
70/10 Nordreisa driftsutvalg 09.11.2010

Deling av eiendom 1942/62/9

Henvisning til lovverk:
Jordloven §§ 9 og 12
Plan- og bygningsloven §§ 7, 20-4, 63, 66 og 68

Saken skal behandles etter gammel plan- og bygningslov fordi søknaden kom inn før ny lov 
tredde i kraft.

Vedlegg
1 Situasjonskart
2 Driftsenheten 62/9 og 60/18

Rådmannens innstilling

Nordreisa kommune godkjenner fradeling av om lag 1 daa bebygd skogsareal til fritidsformål 
fra eiendom 62/9 i Nordreisa kommune.

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

bygningsloven § 20-4 
• Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel jfr plan- og bygningslovens 7

Nordreisa kommune godkjenner deling av driftsenhet 62/9 og 60/18 i Nordreisa kommune.

Dette gjøres jfr følgende:
• Deling jfr jordlovens § 12 
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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 tomta allerede er 
bebygd. Fradelingen har lite å si for ressursgrunnlaget på eiendommen og samfunnsinteresser 
taler for deling.

Det settes følgende vilkår:
• Innvilget søknad for utvidet bruk av eksisterende avkjørsel til fritidsbolig må være 

mottatt før tomten kan fradeles/tinglyses.
• Fritidstomten må gjerdes inn 
• 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 her om fradeling av 1 bebygd tomt på om lag 1 daa til fritidsformål fra eiendom 62/9 i 
Nordreisa kommune, og deling av driftsenhet 62/9 og 60/18. Søknaden er mottatt 29.04.2009.

Det har vært lang saksbehandling på søknaden. Noe av grunnen var feil eiendomsinformasjon i 
kart som måtte oppklares, men vi beklager den lange behandlingstiden

Søker: Sverre Mikkelsen ved Jan Mikkelsen, Oksfjord, 9151 Storslett
Erverver: Hanne Willelmsen, Bebygd tomt på om lag 1 daa til fritidsformål

Sven Mikkelsen, Grunneiendom 60/18
Jan Mikkelsen, Oksfjord, 9151 Storslett, Resterende av eiendom 62/9

Eiendommen 62/9 ligger ved Oksfjordvannet, om lag 3 km fra E6. Eiendom 62/9 er hovedeiendom med
60/18 som grunneiendom. Parsellen som søkes fradelt består av lauvskog og blandingsskog i tillegg til en
hytte.

I følge gårdskart fra Skog og landskap har eiendom 62/9og 60/18 et totalareal på 331 daa. Av dette er 7,9 
daa fulldyrka jord, 7,8 daa overflatedyrka jord, 13,4 daa innmarksbeite, 122,5 daa skog på middels 
bonitet, 3,8 daa skog på lav bonitet, 174,8 daa uproduktiv skog, og 1,3 daa annet areal.

Hytta med den omsøkte tomten skal overdras av Hanna Willelmsen som er avdøde Sverre Mikkelsens 
datter. Videre er planen at det skal foretas en deling av driftsenhet, hvor eiendom 60/18 skal fradeles fra 
eiendom 62/9 og overføres til Sven Mikkelsen som er Sverre Mikkelsens sønn. Sven Mikkelsen har 
planer om å flytte til eiendom 60/18. Resterende arealer på eiendom 62/9 skal overføres til Jan 
Mikkelsen, og tilføyes hans eiendom. Han bor rett over veien for den omsøkte tomten. Jan Mikkelsen er 
og Sverre Mikkelsens sønn.

Planstatus
Tomten er i kommuneplanen definert som landbruk, natur- eller friluftsområde, og det er
nødvendig med dispensasjon fra plan- og bygningsloven § 7.

Det er ikke framsatt særlige grunner for dispensasjonen

Plan- og bygningsloven § 7, Dispensasjon, sier:
”Når særlige grunner foreligger, kan kommunen, dersom ikke annet er fastsatt i vedkommende
bestemmelse, etter søknad gi varig eller midlertidig dispensasjon fra bestemmelser i denne lov, vedtekt
eller forskrift. Myndigheten til å gjøre vedtak om dispensasjon fra arealdel til
kommuneplan, reguleringsplan og bebyggelsesplan, er med mindre annet er bestemt i
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vedkommende plan, lagt til det faste utvalg for plansaker etter denne lovs § 9-1.”

Tomten ligger innenfor 50 metersonen til Sandelva som går ut i Oksfjordvannet, og det er nødvendig 
med dispensasjon fra plan- og bygningsloven § 20-4.

Plan- og bygningsloven § 20-4, f:
”For områder langs vassdrag inntil 100 m fra strandlinjen målt i horisontalplanet ved gjennomsnittlig
flomavstand kan fastsettes at det skal være forbud å sette i verk bestemt angitte bygge- og anleggstiltak.”

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

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

Høringsuttalelser
Søknaden er sendt på høring til fylkesmannen i Troms, NVE region nord, sametinget og Troms 
fylkeskommune. Fylkesmannen i Troms har ikke kommet med noen uttalelse innen fristen og det antas 
derfor at de ikke har noen innsigelser til saken.

NVE Region Nord, datert 20.11.2009:
Vi viser til brev fra Nordreisa kommune av 8.10.2009. NVE skal bidra til at hensynet til 
vassdrag og energianlegg blir innarbeidet i kommunale planer etter plan- og bygningsloven. Fra 
1.1.2009 har NVE også fått et ansvar for statlige forvaltningsoppgaver innen forebygging av 
skredulykker. Det innebærer blant annet at vi skal bidra til at hensynet til skredfare blir 
tilstrekkelig vurdert og innarbeidet i arealplaner, se mer informasjon på ww.nve.no.

Flom, erosjon og skred langs vassdrag er naturlige prosesser. Derfor må planlegging og 
utbygging langs vassdrag ta hensyn til faren for skader som følge av disse prosessene. NVE har 
utarbeidet "Retningslinjer for planlegging og utbygging i fareområder langs vassdrag" (1/2008). 
Retningslinjene ligger på våre internettsider www.nve.no. Retningslinjene viser hvordan flom-
og skredfare bør utredes i planprosessen.

Planområdet berører Sandelva som er en del av det verna vassdraget Fiskelva. Her gjelder 
fortsatt T-1082 "Rikspolitiske retningslinjer for verna vassdrag". Dispensasjonen ligger ned mot 
kantsonen i det verna vassdraget. Det er gamle sikringsanlegg langs elva men NVE er ikke kjent 
med at det er fare for flom, isgang eller erosjon i området. Vi gjør for øvrig oppmerksom på at 
kommunen har en selvstendig undersøkelses-plikt og ansvar for at faremomenter er vurdert og 
tatt hensyn til, både ved utarbeidelse av arealplaner og ved vurdering av dele- og 
byggetillatelser. Er det grunn til å tro at et område kan være utsatt for en naturbetinget fare, må 
kommunen sørge for å innhente tilstrekkelig fagkyndig uttalelse om faren før plan vedtas eller 
byggetillatelse gis.

Sametinget, datert 17.11.2009:
Vi viser til deres brev av 08.10.09.

Sametinget kjenner ikke til at det er registrert automatisk freda samiske kulturminner i det 
omsøkte området. Vi har ingen merknader til søknaden.
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Skulle det under arbeid i marken komme fram gjenstander eller andre levninger som viser eldre
aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes kulturminnevernet ved Sametinget og
Troms fylkeskommune omgående, jf. Lov av 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner 
(kulturminneloven) § 8 annet ledd. Vi forutsetter at dette pålegg formidles videre til dem som 
skal utføre arbeidet i marken.

Vi minner om at alle samiske kulturminner eldre enn 100 år er automatisk freda i følge
Kulturminneloven § 4 annet ledd. Samiske kulturminner kan for eksempel være hustufter,
gammetufter, teltboplasser (synlig som et steinsatt ildsted), ulike typer anlegg brukt ved jakt, 
fangst, fiske, reindrift eller husdyrhold, graver, offerplasser eller steder det knytter seg sagn til. 
Mange av disse er fortsatt ikke funnet og registrert av kulturminnevernet. Det er ikke tillatt å 
skade eller skjemme fredet kulturminne, eller sikringssonen på 5 meter rundt kulturminnet, jf. 
Kulturminneloven §§ 3 og 6.

Vi gjør oppmerksom på at denne uttalelsen bare gjelder Sametinget, og viser til egen uttalelse 
fra Troms fylkeskommune, Kulturetaten.

Troms fylkeskommune, Kulturetaten, datert 18.11.2009:
Vi viser til brev av 08.10.09.

På den bebygde parsel1en er det ikke kjent automatisk freda kulturminner som tilhører vårt
ansvarsområde.

Tiltakshavers meldeplikt etter kulturminnelovens § 8, 2. ledd pålegger tiltakshaver å
melde fra til kulturvernmyndighetene dersom det likevel oppdages spor etter tidligere
menneskelig aktivitet. Vi ber om at dette framgår i eventuelt vedtak om fradeling.

Faglig vurdering

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

Det har ikke vært drift på eiendommen på mange år. Det er av betydning om eiendommen er i drift 
eller ikke. Hensynet til eiendommens avkastningsevne kan ikke tillegges like stor vekt mot 
fradeling når eiendommen er ute av drift, og det ikke er realistisk å tro at eiendommen vil 
komme i drift igjen, som når eiendommen er i drift eller det er grunn til å regne med at den vil 
bli drevet i overskuelig framtid. Størrelsen på eiendommen tilsier at det er lite sannsynlig at den 
vil komme i selvstendig drift i framtiden. 

Det er noe landbruksvirksomhet ved oksfjordvannet og i Oksfjorddalen, og noen av gårdbrukerne har
behov for leiejord. I Oksfjord er det en del arealer som ligger brakk og kan dyrkes opp igjen. Den 
omsøkte fritidstomta berører ikke jord som er definert som fulldyrka eller overflatedyrka.

Deling av driftsenheten 62/9 og 60/18 vil føre til oppdeling av dyrkamark og ressurssene til 
driftsenheten. Men Sven Mikkelsen har planer om å bosette seg på eiendom 60/18, noe som er 
av stor samfunnsmessig betydning. Han skal bosette seg i hovedhuset på eiendommen, men det
resterende av eiendom 62/9 skal tilfalle boligeiendommen 62/39 som tilhører Jan Mikkelsen. 
Dermed vil det være et bolighus det resterende av eiendommen.
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Vurdering etter Plan- og bygningsloven
I flg. plan- og bygningslovens § 63 må det ikke eiendom deles på en slik måte at det oppstår
forhold som strider mot denne lov, forskrift, vedtekt eller plan. Heller ikke må eiendom deles 
slik at det dannes tomter som etter kommunens skjønn er mindre skikket til bebyggelse på grunn 
av sin størrelse eller form.

Eiendom kan i flg. § 66 bare deles eller bebygges dersom byggetomta(ene) enten er sikret lovlig
adkomst til veg som er åpen for alminnelig ferdsel eller ved tinglyst dokument eller på annen
måte er sikret vegforbindelse som kommunen godtar som tilfredsstillende. Avkjørsel fra 
offentlig veg må være godkjent av vedkommende vegmyndighet.
Ved en fradeling av fritidstomten må ny eier søke til Statens vegvesen om utvidet bruk av 
eksisterende avkjørsel. Vedtaket på søknaden må være i orden før eiendommen kan fradeles og 
tinglyses.

I flg. § 68 kan grunn bare deles eller bebygges dersom det tilstrekkelig sikkerhet mot fare eller
vesentlig ulempe som følge av natur- eller miljøforhold. I flg. skredkart fra NGU er det ingen
stein- eller snøskredfare i området. Det er om lag 45 meter til Sandelva. Det er ikke utarbeidet
flomsonekart for området, men tomten er allerede bebygd og det er ikke planlagt noen endringer 
i form av bygging. 

Samlet vurdering
For å samtykke til deling må enten samfunnsmessige interesser av stor vekt tale for det, eller at 
deling er forsvarlig ut fra hensynet til den avkastning eiendommen kan gi.
En fradeling av den omsøkte parsellen og deling av driftsenheten vil trolig ikke få konsekvenser 
for friluftsinteressene, reindriftsforvaltningen og kulturlandskapet. I tillegg vil trolig ikke 
landbruksforvaltningen få konsekvenser for en slik deling, da ikke dyrka mark blir berørt.
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Gårdskart 
1942 - 60/18/0 

Målestokk: 1:13000

Ajourføringsbehov meldes 

til landbrukskontoret

Utskriftsdato: 20.10.2010

Tegnforklaring (Areal i dekar)

Fulldyrka jord 7.9

Overflatedyrka jord 7.8

Innmarksbeite 13.4

Produktiv skog 125.0

Annet markslag 175.7

Ikke klassifisert 1.2 331.0

Kartet viser en presentasjon av 
valgt type gårdskart for den valgte 
landbrukseiendommen. I tillegg 
vises bakgrunnskart for 
gjenkjennelse.  
 
Arealstatistikken viser arealer i 
dekar av de ulike arealklasser for 
landbrukseiendommen  
 
Det kan forekomme 
avrundingsforskjeller i 
arealtallene. 

____  Eiendomsgrenser 
. . . .  Gamle markslagsgrenser fra 
N5raster 

Page 1 of 1Gårdskart utskrift A4

20.10.2010http://gardskart.skogoglandskap.no/ngnijos/plot?kartutsnitt=1&aformat=A4&malesto...
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Nordreisa kommune Arkivsaknr: 2010/2694 -2

Arkiv: 1942/29/50

Saksbehandler:  Julie Heidenberg

Dato:                 20.10.2010

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
71/10 Nordreisa driftsutvalg 09.11.2010

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.

Saken behandles etter den gamle plan- og bygningsloven fordi søknaden kom inn før den nye 
loven tredde i kraft.

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. I tillegg ligger 
tomtene innenfor 100-metersbeltet fra Reisaelva og 50-metersbeltet fra Gærbmesjohka.

Side 123



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 
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”.
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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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Nordreisa kommune Arkivsaknr: 2009/554 -19

Arkiv: 1942/20/4

Saksbehandler:  Julie Heidenberg

Dato:                 21.10.2010

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
72/10 Nordreisa driftsutvalg 09.11.2010

Deling av eiendom 20/4

Henvisning til lovverk:
Jordloven §§ 9 og 12
Plan- og bygningsloven §§ 7, 63, 66 og 68

Saken skal behandles etter den gamle plan- og bygningsloven fordi søknaden var kommet inn 
før den nye tredde i kraft.

Vedlegg
1 Kart

Rådmannens innstilling

Nordreisa kommune godkjenner ikke fradeling av om lag 900 m2 produktiv skog til 
fritidsformål fra eiendom 20/4 i Nordreisa kommune.

Dette gjøres jfr følgende:
• Deling jfr jordlovens § 12 
• Omdisponering jfr jordlovens § 9
• Deling jfr plan- og bygningsloven §§ 63, 66 og 68
• Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel jfr plan- og bygningslovens 7

Ved avgjørelsen er det lagt vekt på at omsøkt tomt ikke vil bli fradelt med lovlig atkomst. 
Statens vegvesen kan ikke godkjenne utvidet bruk av eksisterende avkjørsel.

Saksopplysninger

Det søkes om deling av hyttetomt på ca 900 m2 fra parsellen som ligger mellom Snemyr og 
Hyssingjord på eiendom 20/4 i Nordreisa kommune. Parsellen består av produktiv skog på 
middels bonitet.
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Søker: Bjørn Tore Rasmussen, Hysingjord, 9151 Storslett
Erverver: Stig Stene

Eiendommen består av til sammen fire parseller. Hovedparsellen ligger i Hysingjord i
Reisadalen, om lag 7 km fra Storslett langs Rv 865. 

I flg. gårdskart fra Nijos har eiendommen til sammen 527 daa, fordelt på 51 daa fulldyrka jord,
442 daa skog og 34 daa annet areal. Driftsformen på bruket er sauehold. 

Denne delingssøknaden ble sendt på høring sammen med søknad om tilleggsareal i 2009. 
Saksbehandlingen på denne søknaden om fritidstomt har tatt lang tid pga problemer med 
atkomst til tomta. Søker har fått avslag på søknaden til statens vegvesen om utvidet bruk av 
eksisterende avkjørsel. Det ble avtalt mellom søker og kommunen at søker skulle prøve å få 
tillatelse til å forlenge vei og benytte seg av avkjørsel på eiendom 20/33. Men etter hver brant 
hytta på denne eiendommen og søker bestemte seg derfor for en alternativ løsning. Han ønsket 
ikke å få til en løsning over eiendom 20/33 pga hendelsen. Siden det er broren som skal ha 
tomta, har de funnet ut at han kan parkere bilen hos moren (ved Reisa Montessoriskole) å gå til 
hytta. Kommunen har på nytt vært i kontakt med statens vegvesen for å få deres vurdering på 
alternativet.

Planstatus
Tomten er i kommuneplanen definert som landbruk, natur- eller friluftsområde, og det er
nødvendig med dispensasjon fra plan- og bygningsloven § 7.

Plan- og bygningsloven § 7, Dispensasjon, sier:
”Når særlige grunner foreligger, kan kommunen, dersom ikke annet er fastsatt i vedkommende
bestemmelse, etter søknad gi varig eller midlertidig dispensasjon fra bestemmelser i denne lov, vedtekt
eller forskrift. Myndigheten til å gjøre vedtak om dispensasjon fra arealdel til
kommuneplan, reguleringsplan og bebyggelsesplan, er med mindre annet er bestemt i
vedkommende plan, lagt til det faste utvalg for plansaker etter denne lovs § 9-1.”

Det er ikke framsatt særlige grunner for dispensasjonen

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

Høringsuttalelser
Søknaden er sent på høring til fylkesmannen i Troms, sametinget, statens vegvesen og Troms 
fylkeskommune. Fylkesmannen i Troms har ikke gitt noen uttalelse innen høringsfristen og det 
antas derfor at de ikke har noen innsigelser til saken.

Troms fylkeskommune, Kulturetaten, datert 9.3.2009:
På parsellen er det ikke kjent automatisk freda kulturminner som tilhører vårt ansvarsområde. 
Tiltakshavers meldeplikt etter kulturminnelovens § 8, 2. ledd pålegger tiltakshaver å melde fra 
til kulturvernmyndighetene dersom det likevel oppdages spor etter tidligere menneskelig 
aktivitet. Vi ber om at dette framgår i eventuelt vedtak om dispensasjon fra kommuneplanens 
bestemmelser.

Estetiske hensyn skal vektlegges i plan- og byggesaksbehandling. Ved fradeling bør det stilles 
krav om utforming som ivaretar hensyn til omkringliggende bebyggelse og kulturlandskap. 
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Viktige variabler er volum og form, farge, materialbruk, takvinkler og lignende, samt plassering 
/ orientering i terrenget.

Sametinget, datert 20.4.2009:
Sametinget har ingen merknader til den omsøkte fradelingen/byggesøknaden. Vi kjenner ikke til 
at det er registrert automatisk fredete samiske kulturminner på parsellene som søkes 
fradelt/bebygd.

Sku1le det likevel under arbeid i marken komme frem gjenstander eller andre levninger som 
viser eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget og Troms 
fylkeskommune, Kulturetaten omgående, jf. Lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner (kml.) § 8 
andre 1edd. Vi forutsetter at dette pålegget formidles til den som skal utføre arbeidet i marken.

Statens vegvesen, datert 11.5.2009:
Dette er ikke en høringsuttalelse men et kopi av vedtak på søknad om utvidet bruk av avkjørsel.

Statens vegvesen viser til søknad om utvidet bruk av eksisterende avkjørsel datert 14. april
2009, samt søknad om dispensasjon for veglovens byggegrense datert 18. februar 2009.
Søknadene gjelder oppføring av fritidsbolig på eiendommen gnr. 20 bnr. 4 i langs rv. 865 i
Nordreisa kommune.

I medhold av veglovens § 40 fattes det slikt vedtak:

Søknad om utvidet bruk av avkjørsel fra rv. 865, hp 01 km 5,290 til hytte på
eiendommen gnr. 20 bnr. 4 venstre side avslås.

Begrunnelsen for avslaget er at det langs riksvegen ved eiendommen (ca km 5,0 til ca km 5,3)
ikke finnes noen steder hvor en kan plassere en avkjørsel og oppnå tilstrekkelig sikt.

Langs denne strekningen med fartsgrense 80 km/t er kravet til fri sikt i avkjørselen 115 m.
Sikten måles fra et punkt 1,1 meter over riks/fylkesvegen og til et punkt 0,5 meter over ferdig
avkjørsel 4 meter fra skulderkant riks/fylkesveg. Avsvingsikt er sikten mellom to møtende
trafikanter på hovedvegen. Den måles 20 meter før kryssing av venstre kjørebane.

Kravet til fri sikt er absolutt, dvs. at vi etter våre retningslinjer ikke har anledning til å
innvilge avkjørselstillatelse, herunder tillatelse til utvidet bruk av eksisterende avkjørsel, når
siktkravet ikke er oppfylt.

Sett i retning Storslett har den eksisterende utmarksavkjørselen kun noen få meter sikt. På
grunn av vegens kurvatur og sideterrenget på strekningen er det ikke mulig å legge nye
avkjørsler i området som vil gi tilstrekkelig sikt.

I Plan og bygningslovens § 66 punkt 1 fremgår det at eiendom kan bare bebygges dersom
byggetomta har avkjørsel fra offentlig veg som er godkjent av vedkommende vegmyndighet,
jf. vegloven av 21. juni 19631 §§ 40-43. Ettersom vi ikke kan godkjenne den omsøkte
atkomsten til eiendommen vil søknaden om dispensasjon fra veglovens byggegrense ikke bli
behandlet i denne omgang.

Vi anbefaler søker å finne andre mulige atkomster hvor det er mulig å oppnå tilstrekkelig sikt,
eventuelt atkomst fra private eller kommunale veger med godkjent avkjørsel til rv. 865.
Søknaden om dispensasjon vil i så fall kunne bli innvilget. Hvis søker finner alternative
løsninger ber vi om at det tas ny forbindelse med Statens vegvesen.
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Nordreisa kommune orienteres om vår avgjørelse gjennom kopi av dette brev.

Statens vegvesen, datert 11.10.2010:
Jeg skal kommentere din henvendelse både på generelt grunnlag og i forhold til denne konkrete 
saken.

Atkomst/ avkjørsel - hentet fra kommentarutgaven til vegloven, §40:
Vegloven bruker begrepet "avkjørsel" om den fysiske kobling mellom offentlig veg og 
privat eiendom som er nødvendig for å skaffe gangatkomst eller kjørbar atkomst til 
tilliggende privat eiendom. I de fleste tilfeller er det snakk om tilkobling som gir seg 
fysisk synlig uttrykk i terrenget. (men ikke alltid)

Hvis en tomteeier får tinglyst tillatelse til å gå over annen manns eiendom må han likevel søke 
om ny- eller utvidet bruk av avkjørsel hos sistnevnte.
Man kan ikke omgå dette lovverket ved å hevde at man setter fra seg bilen hos slekt og venner 
og tar seg frem til eiendommen til fots. 

I dette konkrete tilfellet så er det slik at den opprinnelige avkjørselssøknaden ble avslått av 
trafikksikkerhetsmessige hensyn. Rent konkret var ikke siktkravene gitt i vegnormalen oppfyllt. 
Det vil si at det var ikke mulig å se trafikk som kom nedover dalen fra den omsøkte avkjørselen, 
med andre ord en livsfarlig avkjørsel.

Ut i fra det du skriver så ser søker for seg å parkere bil i Snemyr for deretter å gå langs 
fylkesvegen frem til denne kjerrevegen.
Hvis du ser på det som står i avsnittet fra kommentarutgaven til vegloven så betinger også en 
gangatkomst fra offentlig veg tillatelse. Statens vegvesen har ikke andre kriterier for 
gangatkomster enn for kjøreatkomster.

Slik jeg ser det vil ikke Statens vegvesen akseptere utvidet bruk av eksisterende avkjørsel til 
eiendommen til søkerens mor, for at søker deretter skal ta seg frem til fots langs fylkesveg og så 
inn til hytta. Vi har en etter vårt syn velbegrunnet frykt for at den omtalte kjerrevegen etterhvert 
vil bli benyttet av 4-hjulinger, etc og at besøkende vil parkere langs fv. 865 så nærme hytta som 
mulig hvis vi aksepterer en slik ordning

Den planlagte hyttetomten ligger så tett på fv. 865 at det er vanskelig å se alternative 
atkomsteger. Det eneste alternativet er avkjørselen til eiendommen 20/33 - 20/27 som ligger 
ovenfor eiendommen. Her kan det være aktuelt å gi tillatelse hvis søker får tillatelse av 
grunneier til å benytte denne.

Hvis Nordreisa kommune går videre med delingssaken med den foreslåtte atkomstløsningen så 
må det påregnes at Statens vegvesen reiser innsigelse.

Saken har fått nytt referansenummer; 2010198789. Vi anmoder om at det oppgis ved fremtidig 
korrespondanse

Faglig vurdering

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

Delingen omfatter en eiendom som er i drift og utvikling. Det sentrale er fradelingens 
konsekvenser for eiendommens drift i framtida. Formålet med delingsforbudet er å sikre og 
holde ressursene på bruket samlet for nåværende og framtidige eiere. Det skal tas vare på de 
inntektsmuligheter eiendommen har. Således vil fradeling av dyrket jord og produktiv skog 
forringe en eiendoms avkastningsevne, uansett om den er stor eller liten. Omsøkte areal til 
fritidshuset består av lauvskog på middels bonitet, men arealet er brattlendt og dermed ikke så 
lett å utnytte på en effektiv måte.

Vurdering etter Plan- og bygningsloven
I flg. plan- og bygningslovens § 63 må det ikke eiendom deles på en slik måte at det oppstår
forhold som strider mot denne lov, forskrift, vedtekt eller plan. Heller ikke må eiendom deles 
slik at det dannes tomter som etter kommunens skjønn er mindre skikket til bebyggelse på grunn 
av sin størrelse eller form.

Eiendom kan i flg. § 66 bare deles eller bebygges dersom byggetomta(ene) enten er sikret lovlig
adkomst til veg som er åpen for alminnelig ferdsel eller ved tinglyst dokument eller på annen
måte er sikret vegforbindelse som kommunen godtar som tilfredsstillende. Avkjørsel fra 
offentlig veg må være godkjent av vedkommende vegmyndighet.
Statens vegvesen har gitt avslag på søknad om utvidet bruk av eksisterende avkjørsel. Erverver 
ønsker å benytte seg av parkeringsplass på hans mors eiendom for så å gå til hytta. Dette er en 
løsning som statens vegvesen mener strider i mot lovverket. Det er dermed ikke lovlig atkomst 
til omsøkt tomt.

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

Samlet 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.
Fradeling av omsøkt tomt til fritidsformål vil trolig ikke føre til konsekvenser 
landbrukseiendommen som er i drift. Omsøkt areal ligger i brattlendt terreng og dermed ikke så 
lett å utnytte på en effektiv måte.

Men for at en tomt skal kunne fradeles på en lovlig måte stilles det blant annet krav om godkjent 
atkomst til tomta. Statens vegvesen kan ikke innvilge søknad om utvidet bruk av eksisterende 
avkjørsel fordi denne ikke tilfredsstiller kravene for fri sikt. Å benytte seg av parkeringsplass på 
en annen eiendom for så å gå til hytta endrer ikke kravet om tillatelse til utvidet bruk av 
eksisterende avkjørsel. Den omsøkte tomta vil ikke kunne fradeles på en lovlig måte så lenge
den ikke har godkjent avkjørsel.  
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Nordreisa kommune Arkivsaknr: 2009/9265 -13

Arkiv: 1942/22/3

Saksbehandler:  Julie Heidenberg

Dato:                 28.10.2010

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
73/10 Nordreisa driftsutvalg 09.11.2010

Klagebehandling - Deling av eiendom 1942/22/3

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

Vedlegg
1 Situasjonskart

Rådmannens innstilling

Nordreisa kommune viser til og jordlovens § 12, og plan- og bygningsloven §§ 63, 66 og 68 og
godkjenner ikke fradeling av inntil 1 daa dyrkbar jord til boligtomt på eiendom 22/3 i Nordreisa
kommune.

Videre gis med hjemmel i plan- og bygningslovens § 7 ikke dispensasjon fra kommuneplanens
arealdel.

Ved avgjørelsen er det lagt vekt på at den omsøkte tomta ligger i et område med mye
landbruksvirksomhet, og omsøkt tomt består av fulldyrka jord. Tomten vil bli fritt omsettelig, og 
kan overdras til personer uten tilknytning til eiendommen eller til landbruksdrift. Dette kan føre 
til krav om restriksjoner på en ellers fullt ut forsvarlig drift.

Saksopplysninger

Det søkes her om fradeling av en tomt til boligformål på om lag 1 daa fra eiendom 22/3 i
Nordreisa kommune. Søknaden er mottatt 22.10.09.

Søker: Øystein Mikalsen, Røyelen, 9151 Storslett.
Erverver: Tove Mette Kristiansen og Eirik Rognmo, Vie 228 - 4c, 9170 Longyearbyen.

Eiendommen ligger i Røyelen i Reisadalen, om lag 8 km fra Storslett sentrum. Parsellen som
søkes fradelt består i følge gårdskart fra Skog og landskap av fulldyrka jord.
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I følge gårdskart fra Skog og landskap har eiendom 22/3 et totalareal på 727,3 daa. Av dette er
38,2 daa fulldyrka jord, 2,2 daa innmarksbeite, 240,2 daa skog på middels bonitet, 162,7 daa
skog på lav bonitet, 116,1 daa uproduktiv skog, og 167,9 daa annet areal.
Per i dag er nok andelen fulldyrka jord større enn hva Skog og landskap opplyser fordi søker har
dyrket opp en del jord etter at kartet er laget.

Søknaden har vært behandlet i Driftsutvalget i møte 15.06.2010 hvor det ble gjort et enstemmig 
vedtak på godkjenning av fradeling av inntil 1 daa dyrkbar jord til boligtomt. Dette vedtaket er 
blitt påklaget av fylkesmannen i Troms. Klagen er mottatt 09.07.2010.

Klage – dispensasjon fra kommuneplanens arealdel ved søknad om deling av eiendom 22/3 
i Nordreisa kommune, datert 02.07.2010.

Fylkesmannen i Troms påklager Nordreisa kommune sin avgjørelse i saken.

Fylkesmannen i Troms viser til kommunens brev av 21.6.2010 hvor det går fram at
driftsutvalget i Nordreisa kommune har innvilget dispensasjon fra kommuneplanens arealdel i
forbindelse med søknad om fradeling av boligtomt. Parsellen ligger i et LNF-område.

Det er søkt om fradeling av en parsell på 1 dekar. Søknaden er datert 20.10.2009, og søknaden
om dispensasjon skal behandles i medhold av 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.

Eiendommen ligger på Røyelen i Reisadalen. Den består i følge Skog og landskap sine
gårdskart av om lag 727 dekar fordelt på 38 dekar dyrka mark, 2,2 dekar innmarksbeite, 518
dekar skog, resten annet areal. Kommunen opplyser at andelen dyrka mark er noe større enn
oppgitt, da det i den senere tid er foretatt en del nydyrking. Eiendommen er i drift med 120
vinterfora sau.

Parsellen som søker fradelt består i følge vedlagte kart av fulldyrka jord. Kommunen opplyser
at den rent faktisk framstår som overflatedyrka mark. Parsellen ligger i et område med
sammenhengende dyrka mark. Landbruks- og matministeren har uttalt at nedbygging av
dyrka mark skal halveres fram til 2010. Gjennomføring av delingen vil bryte med dette målet.
Parsellen vil etter fradeling være fritt omsettelig og kan overdras til personer uten tilknytning
til eiendommen eller til landbruksdrift. Dette kan føre til krav om restriksjoner på en ellers
fullt ut forsvarlig drift.

Fylkesmannen i Troms uttalte i brev av 10.12.2009 at en ut fra landbruksmessige hensyn ikke
kunne tilrå at en i dette tilfellet dispenserte fra kommuneplanens arealdel.

Driftsutvalget i Nordreisa kommune behandlet saken på sitt møte den 15.6.2010, og vedtok
her å gi dispensasjon fra kommuneplanens arealdel. Det ble gitt følgende begrunnelse for
vedtaket:

Ved avgjørelsen er det lagt vekt på at dette er ei boligtomt og det er unge folk som
ønsker å etablere seg i kommunen. Fradeling av I dekar synes forsvarlig i forhold til
avkastningen. Det styrker også gårdsdrifta med å kunne selge ei tomt. Det aktuelle
området er ikke høstet de siste åra fordi jorda er så grunn og har mye stein.
Tomtekjøper er også i familie med søker og er en mulig driver av gården i fremtida.
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Fylkesmannens merknader:
Det ble foretatt befaring på eiendommen den 1. juli 2010. Til stede var grunneier Øystein
Mikalsen, Jordbrukssjefen i Nordreisa kommune Julie Heidenberg og Bjørn Einan fra
Fylkesmannen i Troms.
Eiendommen framstår som godt drevet. Arealene i området hvor det er søkt om fradeling er
sandholdige og tørkesvake, men veksten ser ut til å være god. Dette er en av eiendommene
Reisadalen som ikke er utsatt for overvintringsskader.
Parsellen som søkes fradelt kan nok være mer tørkesvak en de øvrige arealene den grenser til,
men den må likevel karakteriseres som fulldyrka. Den bar også preg av å være høstet.
Det finnes alternative områder hvor en kan dele fra boligtomt uten at konsekvensene for
landbruksdrift blir skadelidende. På nedsiden av vegen mot Reisaelva og Lilleelva kan det
årvis være flom, og disse egner seg ikke for boligbygging. På oversiden av vegen finnes egna
arealer. Utsikten vil ikke være like storlått som på omsøkte parsell, og kostnadene ved å
bygge blir nok større på utmark enn de vil være ved å bygge på dyrka jord. Men dette er
hensyn som ikke bør få avgjørende vekt.

Fylkesmannen i Troms mener i likehet med Nordreisa kommune at en så langt som mulig bør
tillate fradeling av boligtomter i områder som dette. I dette tilfellet vil det både på
eiendommen og i området finnes alternativ plassering av ei boligtomt hvor ulempene for
landbruksdrift blir vesentlig mindre. Da bør boligbygging henvises til disse områdene, eller til
arealer som i kommuneplanens arealdel er avsatt til boligbygging.

Fylkesmannens avgjørelse:
Fylkesmannen i Troms viser til ovenstående merknader og påklager med dette Nordreisa
kommunes avgjørelse om å gi dispensasjon fra kommuneplanens arealdel.

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.
Så langt som mulig bør man tillate fradeling av boligtomter i distriktet. Men i dette tilfellet vil
det både på eiendommen og i området finnes alternativ plassering av ei boligtomt hvor 
ulempene for landbruksdrift blir vesentlig mindre.

Den omsøkte tomta ligger i et område med mye landbruksvirksomhet, og grenser til dyrka jord.
Tomten vil bli fritt omsettelig, og kan overdras til personer uten tilknytning til eiendommen eller
til landbruksdrift. Dette kan føre til krav om restriksjoner på en ellers fullt ut forsvarlig drift.

Saksprotokoll i Nordreisa driftsutvalg - 15.06.2010

Behandling:
Ragnhild Hammari Frp fremmet følgende forslag
Nordreisa kommune viser jordlovens § 12, og plan- og bygningsloven §§ 63, 66 og 68 og
godkjenner fradeling av inntil 1 daa dyrkbar jord til boligtomt på eiendom 22/3 i Nordreisa
kommune.

Videre gis med hjemmel i plan- og bygningslovens § 7 dispensasjon fra kommuneplanens
arealdel.

Ved avgjørelsen er det lagt vekt på at dette er ei boligtomt og det er unge folk som ønsker å
etablere seg i kommunen. Fradeling av 1 dekar synes forsvarlig i forhold til avkastningen. Det
styrker også gårdsdrifta med å kunne selge ei tomt. Det aktuelle området er ikke høstet de siste
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åra fordi jorda er så grunn og har mye stein. Tomtekjøper er også i familie med søker og er en
mulig driver av gården i framtida.

Ragnhild Hammari sitt forslag enstemmig vedtatt

Vedtak:
Nordreisa kommune viser til og jordlovens § 12, og plan- og bygningsloven §§ 63, 66 og 68 og
godkjenner fradeling av inntil 1 daa dyrkbar jord til boligtomt på eiendom 22/3 i Nordreisa
kommune.

Videre gis med hjemmel i plan- og bygningslovens § 7 dispensasjon fra kommuneplanens
arealdel.

Ved avgjørelsen er det lagt vekt på at dette er ei boligtomt og det er unge folk som ønsker å
etablere seg i kommunen. Fradeling av 1 dekar synes forsvarlig i forhold til avkastningen. Det
styrker også gårdsdrifta med å kunne selge ei tomt. Det aktuelle området er ikke høstet de siste
åra fordi jorda er så grunn og har mye stein. Tomtekjøper er også i familie med søker og er en
mulig driver av gården i framtida.

Saksprotokoll i Nordreisa driftsutvalg - 02.02.2010

Behandling:
Forslag fra Lidvart Jackobsen, Ap
Saken utsettes for befaring.

Enstemmig vedtatt

Vedtak:
Saken utsettes for befaring

Rådmannens innstilling
Nordreisa kommune viser til og jordlovens § 12, og plan- og bygningsloven §§ 63, 66 og 68 og
godkjenner ikke fradeling av inntil 1 daa dyrkbar jord til boligtomt på eiendom 22/3 i Nordreisa
kommune.

Videre gis med hjemmel i plan- og bygningslovens § 7 ikke dispensasjon fra kommuneplanens
arealdel.

Ved avgjørelsen er det lagt vekt på at den omsøkte tomta ligger i et område med mye
landbruksvirksomhet, og grenser til dyrka jord. Tomten vil bli fritt omsettelig, og kan overdras 
til personer uten tilknytning til eiendommen eller til landbruksdrift. Dette kan føre til krav om
restriksjoner på en ellers fullt ut forsvarlig drift.

Saksopplysninger
Det søkes her om fradeling av en tomt til boligformål på om lag 1 daa fra eiendom 22/3 i
Nordreisa kommune. Søknaden er mottatt 22.10.09.

Søker: Øystein Mikalsen, Røyelen, 9151 Storslett.
Erverver: Tove Mette Kristiansen og Eirik Rognmo, Vie 228 - 4c, 9170 Longyearbyen.

Eiendommen ligger i Røyelen i Reisadalen, om lag 8 km fra Storslett sentrum. Parsellen som
søkes fradelt består i følge gårdskart fra Skog og landskap av fulldyrka jord.
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I følge gårdskart fra Skog og landskap har eiendom 22/3 et totalareal på 727,3 daa. Av dette er
38,2 daa fulldyrka jord, 2,2 daa innmarksbeite, 240,2 daa skog på middels bonitet, 162,7 daa
skog på lav bonitet, 116,1 daa uproduktiv skog, og 167,9 daa annet areal.
Per i dag er nok andelen fulldyrka jord større enn hva Skog og landskap opplyser fordi søker har
dyrket opp en del jord etter at kartet er laget.

Planstatus
Tomten er i kommuneplanen definert som landbruk, natur- eller friluftsområde, og det er
nødvendig med dispensasjon fra plan- og bygningsloven § 7.

Det er ikke framsatt særlige grunner for dispensasjonen

Plan- og bygningsloven § 7, Dispensasjon, sier:
”Når særlige grunner foreligger, kan kommunen, dersom ikke annet er fastsatt i vedkommende
bestemmelse, etter søknad gi varig eller midlertidig dispensasjon fra bestemmelser i denne lov,
vedtekt eller forskrift. Myndigheten til å gjøre vedtak om dispensasjon fra arealdel til
kommuneplan, reguleringsplan og bebyggelsesplan, er med mindre annet er bestemt i
vedkommende plan, lagt til det faste utvalg for plansaker etter denne lovs § 9-1.”

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

Høringsuttalelser
Søknaden er sendt på høring til Fylkesmannen i Troms, Troms fylkeskommune og Sametinget.
Alle partene har uttalt seg i saken.

Fylkesmannen i Troms, datert 08.12.09
Fylkesmannen i Troms tilrår at Nordreisa kommune avslår søknaden om dispensasjon fra
kommuneplanens arealdel

Vi viser til kommunens brev av 8.12.2009 hvor spørsmålet om dispensasjon fra
kommuneplanens arealdel oversendes for behandling.

Det er søkt om fradeling av en parsell på 1 dekar. Søknaden er datert 20.10.2009.

Eiendommen ligger på Røyelen i Reisadalen. Den består i følge Skog og landskap sine
gårdskart av om lag 727 dekar fordelt på 38 dekar dyrka mark, 2,2 dekar innmarksbeite, 518
dekar skog, resten annet areal. Kommunen opplyser at andelen dyrka mark er noe større enn
oppgitt, da det i den senere tid er dyrket opp en del areal. Eiendommen er i drift med sau.

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. I forhold til
landbruksinteressene i et LNF-område er det Fylkeslandbruksstyret i Troms som er statlig
myndighet, og som gir uttalelse.
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Fylkesmannens vurderinger og anbefalinger til Nordreisa kommune:
Parsellen som søker fradelt består i følge vedlagte kart av fulldyrka jord. Kommunen opplyser
at den rent faktisk framstår som overflatedyrka mark. Parsellen ligger i et område med
sammenhengende dyrka mark. Landbruks- og matministeren har uttalt at nedbygging av
dyrka mark skal halveres fram til 2010. Gjennomføring av delingen vil bryte med dette målet.

Parsellen vil etter fradeling være fritt omsettelig og kan overdras til personer uten tilknytning
til eiendommen eller til landbruksdrift. Dette kan føre til krav om restriksjoner på en ellers
fullt ut forsvarlig drift.

Fylkesmannen i Troms mener at en så langt som mulig bør tillate fradeling av boligtomter i
områder som dette. I dette tilfellet vil det både på eiendommen og i området finnes alternativ
plassering av ei boligtomt hvor ulempene for landbruksdrift blir vesentlig mindre.

Fylkeslandbruksstyret i Troms delegerte i møte den 17.11.2009 til Fylkesmannen i Troms å gi
uttalelse vedrørende dispensasjon etter Plan og bygningsloven § 19-2.

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

Sametinget, datert 21.12.09
Vi viser til deres brev av 08.12.2009.

Sametinget kjenner ikke til at det er registrert automatisk freda samiske kulturminner i det
omsøkte området. Vi har ingen merknader til søknaden.

Skulle det under arbeid i marken komme fram gjenstander eller andre levninger som viser eldre
aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes kulturminnevernet ved Sametinget og
Troms fylkeskommune omgående, jf. Lov av 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner
(kulturminneloven) § 8 annet ledd. Vi forutsetter at dette pålegg formidles videre til dem som
skal utføre arbeidet i marken.

Vi minner om at alle samiske kulturminner eldre enn 100 år er automatisk freda i følge
Kulturminneloven § 4 annet ledd. Samiske kulturminner kan for eksempel være hustufter,
gammetufter, teltboplasser (synlig som et steinsatt ildsted), ulike typer anlegg brukt ved jakt,
fangst, fiske, reindrift eller husdyrhold, graver, offerplasser eller steder det knytter seg sagn til.
Mange av disse er fortsatt ikke funnet og registrert av kulturminnevernet. Det er ikke tillatt å
skade eller skjemme fredet kulturminne, eller sikringssonen på 5 meter rundt kulturminnet, jf.
kulturminneloven §§ 3 og 6.

Vi gjør oppmerksom på at denne uttalelsen bare gjelder Sametinget, og viser til egen uttalelse 
fra Troms fylkeskommune, Kulturetaten.

Troms fylkeskommune, datert 14.12.09
Vi viser til brev av 08.12.09.

På parsellen er det ikke kjent automatisk freda kulturminner som tilhører vårt ansvarsområde.
Tiltakshavers meldeplikt etter kulturminnelovens § 8, 2. ledd pålegger tiltakshaver å
melde fra til kulturvernmyndighetene dersom det likevel oppdages spor etter tidligere
menneskelig aktivitet. Vi ber om at dette framgår i eventuelt vedtak om fradeling.
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Estetiske hensyn skal vektlegges i plan- og byggesaksbehandling Dersom det foreligger
særlige grunner for dispensasjon fra aktuelle bestemmelser, bør det stilles krav om utforming
som ivaretar hensyn til landskap og omgivelser. Viktige variabler er volum og form, farge,
materialbruk, takvinkler og lignende, samt plassering / orientering i terrenget.

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.

Den omsøkte parsellen består av fulldyrka jord. Søker har ikke høstet denne jorda de siste årene
pga grunn jord med mye stein. Ut i fra det vil trolig jorda få betegnelsen overflatedyrka jord.

Eiendom 22/3 er i drift med saueproduksjon. I tillegg til sine egne arealer leier søker 30 daa.
Den omsøkte tomta ligger i et område med mye landbruksvirksomhet. I tillegg vil tomta grense
til dyrkbar jord på tre kanter. En eventuell fradeling vil ikke være gunstig med tanke på
landbruket på eiendommen og i området. Tomten vil bli fritt omsettelig, og kan overdras til
personer uten tilknytning til eiendommen eller til landbruksdrift. Dette kan føre til krav om
restriksjoner på en ellers fullt ut forsvarlig drift. En deling vil ikke være forsvarlig ut fra
hensynet til den avkastning eiendommen kan gi.

Vurdering i forhold til plan- og bygningsloven:
I flg. plan- og bygningslovens § 63 må ikke en eiendom deles på en slik måte at det oppstår
forhold som strider mot denne lov, forskrift, vedtekt eller plan. Heller ikke må eiendom deles 
slik at det dannes tomter som etter kommunens skjønn er mindre skikket til bebyggelse på grunn 
av sin størrelse eller form.

Eiendom kan i flg. § 66 bare deles eller bebygges dersom byggetomta enten er sikret lovlig
adkomst til veg som er åpen for alminnelig ferdsel eller ved tinglyst dokument, eller på annen
måte er sikret vegforbindelse som kommunen godtar som tilfredsstillende. Avkjørsel fra 
offentlig veg må være godkjent av vedkommende vegmyndighet. Den omsøkte tomten ligger 
inntil kommunal vei, og i et område der veien er oversiktlig. Det er da ikke nødvendig å søke
etablering av ny avkjørsel.

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

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

Vurdering
For å samtykke til deling må enten samfunnsmessige interesser av stor vekt tale for det, eller at
deling er forsvarlig ut fra hensynet til den avkastning eiendommen kan gi.
Så langt som mulig bør man tillate fradeling av boligtomter i distriktet. Men i dette tilfellet vil
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det både på eiendommen og i området finnes alternativ plassering av ei boligtomt hvor 
ulempene for landbruksdrift blir vesentlig mindre.

Den omsøkte tomta ligger i et område med mye landbruksvirksomhet, og grenser til dyrka jord.
Tomten vil bli fritt omsettelig, og kan overdras til personer uten tilknytning til eiendommen eller
til landbruksdrift. Dette kan føre til krav om restriksjoner på en ellers fullt ut forsvarlig drift.
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Nordreisa kommune Arkivsaknr: 2010/1776 -12

Arkiv: 1942/29/8

Saksbehandler:  Julie Heidenberg

Dato:                 28.10.2010

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
74/10 Nordreisa driftsutvalg 09.11.2010

Klagebehandling - Deling av eiendom 1942/29/8

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

Vedlegg
1 Kartutsnitt
2 Flyfoto 29-8
3 Forklaring

Rådmannens innstilling

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

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

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

Saksopplysninger

Det søkes om fradeling av en bebygd tomt til fritidsformål på om lag 1 daa fra eiendom 29/8 i
Nordreisa kommune.
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Søker: Arnulf Vangen, Svartfoss, 9151 Storslett
Erverver: May Helen Vangen, Bekkestien 2, 9151 Storslett

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

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

I april 2008 ble en omdisponeringssøknad på 0,5 daa behandlet. Den ble ikke sendt på høring i 
og med at delingssøknaden på samme parsell nylig hadde vært til høring. 
Omdisponeringssøknaden ble godkjent med den begrunnelsen at når parsellen blir omdisponert 
vil det være samme eier både for landbrukseiendommen og hyttetomta. Dette er to år siden. 
Parsellen er bebygd med en fritidsbolig og ny delingssøknad på tomt til hytta fremmes nå.

Saken er tidligere behandlet i møte i Driftsutvalget 31.08.2010. Der ble det gjort et enstemmig 
vedtak på godkjenning av fradeling av om lag 1 daa bebygd tomt til fritidsformål. Dette vedtaket 
er blitt påklaget av fylkesmannen i Troms.

Klage - dispensasjon fra kommuneplanens areaideLved_søknad-om-deling
av eiendommen gnr. 29 bnr. 8 i Nordreisa kommune

Fylkesmannen i Troms påklager kommunens avgjørelse i saken.

Fylkesmannen i Troms viser til kommunens brev av 4.10.2010 hvor det går fram at søknad
om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel er innvilget.

Det er søkt om fradeling av hyttetomt på 1 dekar. Hytten er oppført etter at det ble gitt
omdisponeringstillatelse i 2008.

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.

Fylkesmannen i Troms uttalte i brev av 1.6.2010 at en ut fra landbruksmessige hensyn ikke
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kunne tilrå at det i dette tilfellet dispenseres fra kommuneplanens arealdel.

Kommunens behandling:
Driftsutvalget i Nordreisa kommune behandlet saken på sitt møte den 31.8.2010. Rådmannen
innstiller på at søknaden avslås, med den begrunnelse at parsellen ligger på skogsmark, men
er omgitt av mer eller mindre sammenhengende arealer dyrka jord.

Driftsutvalget innvilget søknaden. Det ble ved avgjørelsen lagt vekt på at det her foreligger
store samfunnsmessige interesser. Erverver er datter til søker og har familie. De bruker hytta
når de er og hjelper til med lamming, sauesanking, høyonn og når de tar ut ved. De er også
avløsere. Deling er forsvarlig ut fra avkastning, tomta ligger på en høyde som består av
morene med barskog. Det er gitt omdisponeringstillatelse i 2008 til oppføring av hytte.

Fylkesmannens merknader:
Det er riktig at det i 2008 ble gitt omdisponeringstillatelse for oppføring av hytta. Men først
etter at søknad om fradeling av hyttetomt ble avslått.
Når ei hytte er plassert på en landbrukseiendom uten at den er fradelt er det eier av
eiendommen som har kontroll med hvem som benytter hytta. Er hytta fradelt er den fritt
omsettelig. Noen som igjen kan medføre at den overdras til personer uten tilknytning til
eiendommen eller til landbruksdrift. Med den plasseringen hytta har midt inne i et meget godt
landbruksområde kan oppretting av ei fritt omsettbar hyttetomt føre til krav om restriksjoner
på en ellers fullt ut forsvarlig landbruksdrift.
Fylkesmannen i Troms har sansen for at hytta benyttes av resten av familien når disse er med
på driften av eiendommen, men dette bør kunne fortsette uten at hytta fradeles.

Fylkesmannens avgjørelse:
Fylkesmannen i Troms viser til ovenstående merknader, og påklager med dette Nordreisa
kommune sin avgjørelse om å innvilge søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel
i forbindelse med søknad om fradeling av hyttetomt fra eiendommen.

Vurdering

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

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

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

For å samtykke til deling jfr jordloven må enten samfunnsmessige interesser av stor vekt tale for
det, eller at deling er forsvarlig ut fra hensynet til den avkastning eiendommen kan gi.
Ut i fra en samlet vurdering er det av landbruksmessige hensyn ikke forsvarlig å tillate en
fradeling av en hyttetomt på det omsøkte området på eiendommen. Det er av samme årsak
frarådd en dispensasjon fra kommuneplanens arealdel. Omsøkt tomt ligger i et aktivt 
landbruksområde. Fradeling av tomta gjør at tomten blir fritt omsettelig og kan overdras av 
personer som ikke har tilknytning til landbruket. Dette kan føre til restriksjoner for landbruket.
Hytten på omsøkt tomt kan fremdels benyttes selv om tomten ikke blir fradelt.
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Saksprotokoll i Nordreisa driftsutvalg - 31.08.2010

Behandling:
Ragnhild Hammari Frp, fremmet følgende forslag:

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

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

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

Ragnhild Hammari sitt forslag enstemmig vedtatt

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

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

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

Saksprotokoll i Nordreisa driftsutvalg - 29.06.2010
Behandling:
Forslag fra Pål Halvor Bjerkli SP:

Saken utsettes for befaring

Utsettelsesforslag enstemmig vedtatt

Vedtak:
Saken utsettes for befaring

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

Side 145



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

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

Saksopplysninger
Det søkes om fradeling av en bebygd tomt til fritidsformål på om lag 1 daa fra eiendom 29/8 i
Nordreisa kommune.

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

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

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

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

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

Planstatus
Eiendommen ligger i et LNF-område (landbruk, natur- eller friluftsområde) i kommuneplanens
arealdel, og det er nødvendig med dispensasjon fra plan- og bygningsloven § 19-2.
I plan og bygningsloven av 27.06.08 § 19-2 heter det at dispensasjon ikke kan gis dersom
hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse,
blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn
ulempene etter en samlet vurdering. Det kan ikke dispenseres fra saksbehandlingsregler.
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Før det gjøres vedtak skal blant annet fylkeskommunen og statlig myndighet, hvis saksområde
blir direkte berørt, være gitt mulighet til å uttale seg. Ved vurderingen av om det skal gis
dispensasjon fra planer skal statlige og regionale rammer og mål tillegges særlig vekt.

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

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

Vi har mottatt følgende merknader:
Fra Reindriftsforvaltningen i Vest-Finnmark i brev av 7.6.10:
”Områdestyret i Vest Finnmark v/reindriftsagronomen vil uttale:
Områdestyret har ikke merknader til søknad om fradeling av en bebygd tomt til fritidsformål fra gnr
29 bnr 8 i Nordreisa kommune. Områdestyret vil likevel bemerke at dersom målet har vært og ikke
fradele parseller fra landbruksarealer som er i drift, burde omdisponeringssøknaden i april 2008
vært behandlet deretter.”

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vurdering i forhold til naturmangfoldloven:
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,
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helse og trivsel, nå og i fremtiden, også som grunnlag for samisk kultur.

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

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

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

Vurdering i forhold til plan- og bygningsloven:
I flg. plan- og bygningslovens § 63 må ikke en eiendom deles på en slik måte at det oppstår
forhold som strider mot denne lov, forskrift, vedtekt eller plan. Heller ikke må eiendom deles 
slik at det dannes tomter som etter kommunens skjønn er mindre skikket til bebyggelse på grunn 
av sin størrelse eller form.

Eiendom kan i flg. § 66 bare deles eller bebygges dersom byggetomta enten er sikret lovlig
adkomst til veg som er åpen for alminnelig ferdsel eller ved tinglyst dokument, eller på annen
måte er sikret vegforbindelse som kommunen godtar som tilfredsstillende. Avkjørsel fra 
offentlig veg må være godkjent av vedkommende vegmyndighet. Pr i dag er hytta bygd på 
omdisponert tomt og tomta tilhører grunneier. Det er dermed ikke nødvendig med godkjent 
avkjørsel siden det ikke har oppstått en ny eiendom. Hvis tomta blir fradelt er det nødvendig 
med avkjørselstillatelse hvis ikke dette er gitt tidligere.

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

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

Samlet vurdering:
Søknaden kommer trolig ikke i strid med forhold som skal vurderes i forhold til
naturmangfoldloven.
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Eiendommen ligger i et LNF-område (landbruk, natur- eller friluftsområde) i kommuneplanens
arealdel, og det er nødvendig med dispensasjon fra plan- og bygningsloven § 19-2.

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

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

Forklaring til eiendommen.

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

Hytten ligger ca 150 m fra hovedgården inne i skogen og dermed er den ikke synlig
for andre husstander. På nordsiden av hytten er det en vei som skiller hytten fra
skogsområde og et lite jorde. På den andre siden er det skog, bakke og vannkilde som
skiller hytten fra det andre jordet. Mellom hytten og punkt nr 3 er det skog og her er
det muligheter å lage vei. Dersom man lager vei fra statsvei og inntil hytten er det
ingen fast boende som vil bli berørt og det er ingen bebyggelse ved den statlige veien.
Det er bygget en hytte mellom nr 1 på kartet og nr 3.
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Nordreisa kommune Arkivsaknr: 2010/4811 -1

Arkiv: K24

Saksbehandler:  Ron Victor Olsen

Dato:                 11.10.2010

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
75/10 Nordreisa driftsutvalg 09.11.2010

Utarbeidelse av lokal forskrift for mindre avløpsanlegg, Nordreisa kommune

Henvisning til lovverk:
hjemmel i forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning 
(forurensningsforskriften) § 12-6, jf. lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om 
avfall (forurensningsloven) § 9.

Rådmannens innstilling

Arbeidet med utarbeidelse av Lokal forskrift for mindre avløpsanlegg, Nordreisa kommune, 
iverksettes.

Saksopplysninger

Kommunen kan fastsette lokal forskrift dersom det er nødvendig ut i fra forurensningsmessige 
forhold eller brukerinteresser. Kravene i lokal forskrift skal erstatte kravene i § 12-7 til § 12-13 i 
forurensningsforskriften.
§ 12-7 omhandler avløpsnett, dimensjonering, bygging og drift av denne.
§ 12-13 omhandler utforming og drift av private renseanlegg.

Nordreisa Kommune har pr. i dag ikke lokal forskift for mindre avløpsanlegg.

Vurdering

Lokal forskrift for mindre avløpsanlegg skal forenkle kommunens saksbehandling i forbindelse
med utslipp fra mindre avløpsanlegg og den skal sette krav til tekniske løsninger og
utslippskonsentrasjoner slik at hensynet til resipienten og brukerinteressene ivaretaes.
Spesielt med tanke på lokale variasjoner i grunnforhold og sårbare områder.
Dette er også i tråd med fylkesmannens tilsyn den 11.03.10.
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Nordreisa kommune Arkivsaknr: 2010/4604 -3

Arkiv: 1942/33/14

Saksbehandler:  Julie Heidenberg

Dato:                 29.10.2010

Saksfremlegg

Henvisning til lovverk:
Konsesjonsloven §§ 1, 2 og 9.

Vedlegg
1 Situasjonskart

Rådmannens innstilling

Nordreisa kommune avslår søknad fra Tom Skorpen om konsesjon for erverv av fast eiendom 
33/14 i Nordreisa kommune.

Dette gjøres jfr.
• Konsesjonsloven §§ 1, 2 og 9.

I vurderingene er det lagt vekt på at eiendommen ligger like ved anlagt rateplass og stier for 
friluftsliv, spesielt rekreasjon og fiske. Formålet med erverv av denne eiendommen er 
fritidsformål og etablering av hytte. Dette vil kunne føre til restriksjoner for samfunnet.

Saksopplysninger

Det søkes her om konsesjon for erverv av fast eiendom 33/14 i Nordreisa kommune. 

Søker: Tom Skorpen, Gylteveien 23, 1440 Drøbakk
Overdrager: Tor-Erik Carlsen m.fl, Trollveien 16, 9180 Skjervøy

Bakgrunnen for søknaden er at søker ønsker å benytte eiendommen til fritidsformål. Han har 
opplyst per telefon at han ønsker å føre opp en hytte på eiendommen. Fra tidligere har søker 
tilknytning til festetomt  Liland 31/3-9005 i Nordreisa kommune.

Eiendom 33/14 ligger inntil Reisaelva like ved Slettset i Reisadalen, og er ikke bebygd. I følge 
gårdskart fra skog og landskap har eiendom 33/14 et totalareal på 23 daa. Av dette er 2,6 daa 
skog på middels bonitet, 6,1 daa skog på lav bonitet, 7,8 daa uproduktiv skog og 6,5 ikke 
klassifisert areal. Per i dag blir ikke eiendommen utnyttet og den står og forfaller.

Kjøpesummen er satt til kroner 100 000,-
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Det ble i 2004 søkt om omdisponering av 1 daa areal til fritidsformål på eiendom 33/14, men 
vedtaket ble negativt. Vedtaket ble bl.a. begrunnet med at omsøkt hyttetomt lå inntil 
Reisavassdraget som er et vernet vassdrag som forvaltes gjennom Rikspolitiske retningslinjer. 
Tiltaket ville være negativt for naturverdiene og ville være negativ for rekreasjon og friluftsliv i 
området. I tillegg lå omsøkt areal i et risikoområde for flom.

Pga dette vedtaket er søknaden om konsesjon sendt på høring til NVE. De har kommet med 
følgende uttalelse:

Forhåndsuttalelse i forbindelse med en søknad om konsesjon for kjøp av eiendom på 
GBnr 33/14 ved Reisaelva sør for Holmen bru - Nordreisa kommune, datert 27.10.2010.
Viser til e-post om forhåndsuttalelse for søknad om konsesjon for kjøp av eiendommen gnr 33, 
brn 14 i Nordreisa. Eiendommen er ubebygd og formålet er fritidsbruk.

NVE har 8.3.2005 uttallet seg negativt til omdisponering av omsøkte område GBnr 33/14. Vi 
ser ikke noen grunn til å endre vår mening hvis dette blir en fradeling og byggesak i fremtiden.

Rikspolitiske retningslinjer (RPR):
Tiltaket ligger innenfor virkeområde for Rikspolitiske retningslinjer (RPR) for verna vassdrag 
av 10.nov.1994 omfatter hovedelv, sideelver, større bekker, sjøer og tjern og et område på inntil 
100 meters bredde på sidene av disse, samt eventuelle andre deler av nedbørsfeltet som det er 
faglig dokumentert har betydning for vassdragets verdi.

Stortinget har gjentatte ganger uttalt at ansvarlige forvaltningsmyndigheter må forhindre inngrep 
som reduserer verneverdiene som lå til grunn for Stortingets vernevedtak. I vannressursloven er 
vernet lovfestet.

Omsøkt areal ligger inntil Reisaelva. Deler av området kommer innefor 100 metersonen langs
vassdraget og den resterende delen kommer inn under andre deler av nedbørsfeltet som det er 
faglig dokumentert har betydning for vassdragets verdi.

Rekreasjon og friluftsliv:
Arealet som søkes omdisponert ligger like inntil en nylig anlagt rasteplass. I tilknytning til 
rasteplassen er det anlagt stier som har til formål å legge til rette for friluftsliv, spesielt 
rekreasjon og fiske.
NVE mener det er viktig å sikre allmenn ferdsel og friluftsliv i områder som dette. En fradeling 
av tomt til fritidsbolig ved Holmen bru vil kunne medføre negative konsekvenser for utøvelse av 
fiske og friluftsliv

Flom og annen fare knyttet til vassdrag:
Kommunen har en selvstendig undersøkelsesplikt og ansvar for at faremomenter er vurdert og 
tatt hensyn til, både ved utarbeidelse av arealplaner og ved vurdering av dele- og 
byggetillatelser. Er det grunn til å tro at et område kan være utsatt for en naturbetinget fare, må 
kommunen sørge for å innhente tilstrekkelig fagkyndig uttalelse om faren før plan vedtas eller 
byggetillatelse gis. Vi vil minne om at dersom det oppstår skader som følge av en mangelfull 
planprosses, vil kommunen kunne få et økonomisk ansvar for skadene.

Flom- og erosjonssikringsanlegget langs Reisaelva ved Holmen bru ble utbedret etter 
omfattende skader ved flommen i 1997. Ved fremtidige storflommer i vassdraget kan lignende 
skader oppstå, og vi vurderer derfor at det ikke må etableres ny bebyggelse i området, med 
mindre flomsikkerheten er godt ivaretatt.
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Konklusjon:
Ut fra ovenstående vurderinger vedrørende RPR for verna vassdrag, områdets naturverdier og 
risiko for flom vil NVE gå imot fradeling av tomt til fritidsformål ved Holmen bru i 
Reisavassdraget når det blir aktuelt. Dersom kommunen gir søker dispensasjon, vil NVE 
vurdere å klage på vedtaket.

NVE bistår gjerne med ytterligere informasjon eller veiledning ved behov. Vi imøteser den 
videre saksgangen med interesse og ber om å bli holdt løpende orientert.

Vurdering

Virkemidlene i konsesjonsloven skal brukes slik at det oppnås vern om landbrukets 
produksjonsarealer, og slike eier- og bruksforhold som er mest ganglig for samfunnet. Søkerens 
formål med ervervet står sentralt i vurderingen, enten eiendommen erverves til landbruksformål 
eller andre formål. Formålet med ervervet må vises opp mot de hensyn loven fremmer er mest 
ganglig 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 benytte eiendommen til fritidsformål og bygge seg en hytte på 
eiendommen. Det er positivt at en eiendom som står og forfaller overføres til ny eier som ønsker 
å ivareta eiendommen. Men dette er en eiendom som ikke vil gagne samfunnet hvis den benyttes 
til fritidsformål som hyttebygging. Arealet ligger like inntil anlagt rateplass og stier for 
friluftsliv, spesielt rekreasjon og fiske.

Omsøkt areal ligger inntil Reisaelva. Deler av området kommer innefor 100 metersonen langs
vassdraget og den resterende delen kommer inn under andre deler av nedbørsfeltet som det er 
faglig dokumentert har betydning for vassdragets verdi.
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Nordreisa kommune Arkivsaknr: 2009/8245 -9

Arkiv: 1942/71/2

Saksbehandler:  Ron Victor Olsen

Dato:                 11.10.2010

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
77/10 Nordreisa driftsutvalg 09.11.2010

Iverksetting av tvangsmulkt, utbedring av septikkanlegg.

Henvisning til lovverk:
Forurensningsloven
Forurensningsforskriften

Vedlegg
1 Vedr. Slamskiller gbn 71/2.  
2 Vedtak: Utslipp fra slamavskiller gbn 1942/71/2
3 Varsel om vedtak utslipp slamavskiller.
4 Vedr. sak : Varsel om vedtak utslipp slamskiller
5 Vedr. deres epost av 19.05.10
6 Vedtak om utskifting av slamavskiller gbn. 1942/71/2

Rådmannens innstilling

Anleggseier får dagmulkt pålydende Kr. 500,- pr. dag inntil forholdet er brakt i orden.
Mulkten begynner å løpe dagen etter driftsutvalgets møte den 09.11.10

Saksopplysninger

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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Anleggseier har fått varsel på forholdet første gang 21.09.09 uten at anlegget frem til nå er 
utbedret. 
Den 31.05.10 fikk anleggseier vedtak om utbedring, frist var satt til 31.07.10 å utbedre anlegget. 
Nordreisa Kommune har ikke fått varsel om at anlegget er utbedret, befaringer på stedet viser 
også at ingenting er utført.
I vedtak av 31.05.10 ble anleggseier varslet: ”Er ikke anlegget utbedret innen frist kan anlegget 
bli utkoblet ev. utbedret for huseiers regning, evt. dagmulkt til utbedring finner sted.
Hull i bakken må dekkes til / utbedres umiddelbart.”

Vurdering

Anleggseier har hatt kjennskap og mulighet til å rette opp forholdet i over ett år og dette er ikke 
utført.
Det anbefales en dagmulkt som løper fra og med dagen etter driftsutvalgets møte den 09.11.10 
pålydende Kr. 500,- pr .dag inntil forholdet er brakt i orden.
Anleggseier får kopi av saksfremlegget i uke 42 og har tid frem til driftsutvalgets møte å rette 
opp forholdet. Driftsutvalget får melding om saken er utbedret innen møte. 
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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» 130520/2009 1942/71/2 03.09.2009

Vedr. Slamskiller gbn 71/2.

Nordreisa Kommune vil befare deres avløpsanlegg / Slamskiller mandag den 14.09.09 Kl. 10.00
Det er ikke nødvendig å være til stede, men om dere har mulighet å møte hadde det vært fint.

Med hilsen

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

Tilsvarende brev sendt til:
Roger Moe Stovnerbakken 18B 0981 OSLO
Gudrun Ovedie Moe Rotsundelv 9153 ROTSUND
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Nordreisa kommune
Teknisk avdeling

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

www.nordreisa.kommune.no

Roger Moe
Stovnerbakken 18
0981  OSLO

Delegert vedtak
Delegert utvalg drift - nr. 148/09

Deres ref:  Vår ref Arkivkode Dato
2009/8245-2 1942/71/2 21.09.2009

Vedtak: Utslipp fra slamavskiller gbn 1942/71/2

Saksopplysninger: 
Etter varsel fra Avfallservice AS var Nordreisa Kommune v/ undertegnede på befaring og 
inspiserte deres avløpsanlegg den 14.09.09. 

Anlegget består av ett hull i bakken foret opp med takplater og planker, det var ikke mulig å se 
om det gikk infiltrasjonsanlegg fra hullet/gropa.
Over hullet er det kun lagt rester av en gammel stålport som stengsel.

Vurderinger:
Anordningen ansees som risiko og fare for mennesker og dyr.
Løsningen er ikke i tråd med forurensningsforskriften, og må utbedres.
Dagens anlegg er ikke tilfredsstillende.

Vedtak:
I medhold av § 12-16 annet ledd i forurensningsforskriften, bestemmer Nordreisa Kommune at 
utslippet fra bolig på eiendom gbn. 71/2 er ulovlig fra 31.10.09.

Eier av anlegget må i god tid før fristens utløp søke om ny utslippstillatelse, utførelsen skal være 
i henhold til dagens forskrifter og med godkjent entreprenør/rørlegger som utførende.
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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

Ron Victor Olsen
Avd.ing

Kopi til:
Gudrun Ovedie Moe Rotsundelv 9153 ROTSUND
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Nordreisa kommune
Teknisk avdeling

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

www.nordreisa.kommune.no

Roger Moe
Bekkevoldveien 16B
1087  OSLO

Deres ref:  Vår ref: Løpenr: Arkivkode Dato
2009/8245-4 13931/2010 1942/71/2 19.04.2010

Varsel om vedtak utslipp slamavskiller.

På grunn av saksbehandlingsfeil vedr. mangel på forhåndsvarsel og rett til å uttale seg før ett
vedtak treffes er delegert vedtak av 21.09.2009 ikke gyldig og rettskraftig.

Situasjon på anlegget:
Anlegget består av ett hull i bakken foret opp med takplater og planker, det var ikke mulig å se
om det gikk 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.
Dagens anlegg er ikke tilfredsstillende.

Eventuelle sanksjonsmuligheter kan være vedtak om utbedring av anlegg for huseiers regning
eventuelt tvangsmulkt.

Det varsles herved om at nytt vedtak vil bli truffet i saken.
Eier av anlegget får 3 ukers frist til å uttale seg før vedtak treffes, frist settes til 18.05.10

Med hilsen

Ron Victor Olsen
Avd.ing
Direkte innvalg: 77 77 07 59
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Kopi til:
Gudrun Ovedie Moe Rotsundelv 9153 ROTSUND
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Fra: Roger G. Moe[roger.g.moe@gmail.com]
Mottatt: 19.05.2010 16:16:53
Til: Postmottak
Tittel: Teknisk avdeling v/ Ron Viktor Olsen

Heia Ron Viktor

Har trøbbel med Internet forbindelsen så jeg har ikke fått muligheten til å svare 
deg før.

Vedrørende sak: Varsel om vedtak utslipp slamskiller.
 
Deres saksbehandlingsfeil og henvendelse som kom på et tidspunkt hvor det ville 
vært vanskelig å få gjort noe før nå i vår.
På grunn av deres krasse brev blei leietakerne redd for at dere skulle stenge 
anlegget og flyttet ut av huset. Dette har gjort at vi har tapt ca. 9. mnd med 
husleie inntekter.

Jeg foreslår derfor at dere bekoster ny slamskiller slik at anlegget blir i 
forskriftmessig stand, det vil koste ca. det samme som vi har tapt i leieinntekter.
Dere er vel økonomisk ansvarlig i henhold til: LOV 1992-09-25 nr 107: Lov om 
kommuner og fylkeskommuner
Når dere gjør feil som får økonomiske konsekvenser for andre.

Jeg vil ha tilbakemelding snarest mulig på mail, så vi kan engasjere advokat hvis 
det blir nødvendig.

Håper jo vi i felleskap kan finne en løsning på saken uten å måtte koble inn 
jurister for å løse saken.

Ha en fin dag J

Med positiv hilsen
 

Roger G. Moe
 
Mobil  +47 901 19 086
Telefon  +47 22 10 05 25
Telefaks +47 23 69 84 02
E-post: roger.moe@online.no

 
 

Page 1 of 1
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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

Roger Moe
Bekkevollveien 16B
1087  OSLO

Delegert vedtak
Delegert utvalg drift - nr. 64/10

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2009/8245-6 19308/2010 1942/71/2 31.05.2010

Vedtak om utskifting av slamavskiller gbn. 1942/71/2

Saksopplysninger: 
Varsel om vedtak av 19.04.10

Vurderinger:
Situasjon på anlegget:
Anlegget består av ett hull i bakken foret opp med takplater og planker, det var ikke mulig å se
om det gikk 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.

Vedtak:
Anleggseier får frist til 31.07.10 til å utbedre anlegget. Det må søkes om ny utslippstillatelse med 
godkjent utslippsløsning, ansvarshavende for prosjektering og utførende skal minimum ha ADK 
kurs.
Er ikke anlegget utbedret innen frist kan anlegget bli utkoblet ev. utbedret for huseiers regning, 
evt. dagmulkt til utbedring finner sted.  

Hull i bakken må dekkes til / utbedres umiddelbart.
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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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