
Møteinnkalling

Utvalg: Nordreisa driftsutvalg
Møtested: Ungdommens Hus
Dato: 15.03.2011
Tidspunkt: 10:00

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

Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.
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                                        Saksliste

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

RS 83/11 Søknad om konsesjon gnr 1942/54/2 2011/882
RS 84/11 Delegert vedtak - Søknad om konsesjon ved 

erverv av gnr 50, brn 22
2010/5910

RS 85/11 Delegert vedtak - søknad om deling av gnr 80, 
brn 1, f.nr 4

2010/5171

RS 86/11 Delegert vedtak - deling av gnr 41, brn 1 2010/3574

RS 87/11 Delegert vedtak - søknad om deling fra gnr 
1942/20/1 og gnr 1942/20/29 i Nordreisa

2010/3834

RS 88/11 Delegert vedtak - søknad om deling av gnr 77, 
brn 3 i Nordreisa

2010/5015

RS 89/11 Delegert vedtak - søknad om deling gnr 14, brn 4 
i Nordreisa

2010/2013

RS 90/11 Delegert vedtak - søknad om deling av gnr 
1942/36/2

2010/4039

RS 91/11 Delegert vedtak - søknad om deling av hyttetomt 
fra gnr 1942/55/4 og 1942/55/27

2009/385

RS 92/11 Delegert vedtak - deling av driftsenheten gnr 
1942/54/2 og 19 i Nordreisa

2009/924

RS 93/11 Delegert vedtak - søknad om deling av gnr 80, 
brn 1, f nr 5

2010/5173

RS 94/11 Delegert vedtak - søknad om deling av 
driftsenheten 1942/68/9 og 1942/68/15 i 
Nordreisa

2010/4800

RS 95/11 Delegert vedtak - godkjenning av 
forpaktningskontrakt gnr 1942/65/21

2011/629

RS 96/11 Settefylkesmannen - Klage etter plan og 
bygningsloven gnr 1942/29/8 - Avslag

2010/1776

RS 97/11 Kopi av svar sendt Tromsø kommune 2010/5796

RS 98/11 Kopi av svar sendt Bardu kommune 2010/5796
RS 99/11 Kopi – Klagesak - bygging av traktorvei i 

Nordreisa kommune
2010/1245

RS 100/11 Utsendelse av protokoll fra møte i Rovviltnemnda 
i region 8 den 06.januar 2011

2009/3871

RS 101/11 Varsel om pålegg om å fjerne bobuss og gumpi 2011/648

RS 102/11 Brukstillatelse for gaupebås i Troms fylke 01.02.-
31.03.11. - Kopi av brev sendt Arild Johnsen

2009/1023

RS 103/11 Uttalelse til forslag om regulering av fisket etter 2009/1023
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anadrome laksefiske i sjøen - kopi av brev til 
direktoratet for naturforvaltning

RS 104/11 Økoløft i Nordreisa. Avslag på søknad om 
tilskudd til videreføring av prosjektet

2009/3455

RS 105/11 Handlingsprogram for gang og 
sykkeltilrettelegging vedtatt handlingsprogram

2011/279

RS 106/11 Kopi av brev fra Fylkesmannen i Troms -
Uttalelse til forslag om regulering av fiske etter 
anadrome laksefisk i vassdrag i Troms for 2011

2009/1023

RS 107/11 Tillatelse til renovering av bad/våtrom 
gbr.1942/14/6

2011/1066

RS 108/11 Vann og kloakk på gnr. 1942/55/13 2009/6499
RS 109/11 Midlertidig brukstillatelse gbr. 1942/49/55 2011/160

RS 110/11 Dispensasjon fra plan- og bygningsloven § 1-8. 2010/3393
RS 111/11 Ferdigattest bolig og garasje på gbn. 1942/47/198 2010/2729

RS 112/11 Ferdigattest gbr.1942/14/154 2009/7436
RS 113/11 Ferdigattest gbr.1942/25/59 2009/7645

RS 114/11 Tillatelse til tiltak gbr.1942/79/1 2010/4778
RS 115/11 Tillatelse til bruksendring/ombygging 

gbr.1942/52/7
2011/740

RS 116/11 Dispensasjon fra plan- og bygningsloven § 1-8. 
Byggeforbud i 100 metersonen gbr.194279/1

2010/4778

RS 117/11 Rivetillatelse gbr.1942/31/1/2 2011/758

RS 118/11 Tillatelse tilbygg bolig gbr.1942/80/1/26 2011/866
RS 119/11 Tillatelse tiltak uten ansvarsrett gbr.1942/80/3 2011/966

RS 120/11 Midlertidig brukstillatelse gbr.1942/13/79 2010/2354
RS 121/11 Arealutvidelse/endring av areal på 

akvakulturlokaliteten Uløy nr. 10570 i Nordreisa 
Kommune

2009/7417

RS 122/11 Søknad om fritak av kommunale avgifter ***** X 2011/738
RS 123/11 Delegert vedtak - Salg kommunal bolig mellavn. 

9 gbn. 14/6.
X 2010/4449

PS 12/11 Søknad om deling gnr 1942/22/14 2010/3910
PS 13/11 Søknad om deling gnr 1942/22/47 2010/1962

PS 14/11 Søknad om deling av gnr 1942/51/4 2010/2585
PS 15/11 Søknad om deling av gnr 1942/71/1 i Nordreisa 2010/4284

PS 16/11 Søknad om deling gnr 1942/83/1 i Nordreisa 2010/4938
PS 17/11 Søknad om deling gnr 1942/81/3 i Nordreisa 2010/3960
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PS 18/11 Søknad om deling gnr 77, brn 20 2010/2344
PS 19/11 Ny behandling - søknad om deling gnr 1942/22/3 2009/9265

PS 20/11 Klagebehandling - søknad om deling gnr 
1942/29/8

2010/3587

PS 21/11 Klagebehandling - deling av gnr 1942/71/5 2010/2912
PS 22/11 Revidering av Retningslinjer for tildeling av 

kulturmidler
2011/831

PS 23/11 Nye vegnavn i Nordreisa 2010/771

PS 24/11 Bruksendring av bygg på gbr.1942/12/18 2010/3550
PS 25/11 Søknad om fritak fra tilkobling kommunalt 

vannverk eiend 1942/25/23
X 2009/2127
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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 www.nordreisa.kommune.no

Åsmund Johnsen
Utsikten 9
9151 STORSLETT

Delegert vedtak
Delegert utvalg drift - nr. 33/11

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2011/882-4 8177/2011 1942/54/19 54/2 03.03.2011

Søknad om konsesjon gnr 1942/54/2

Henvisning til delegasjon: Delegasjonsreglement vedtatt av Nordreisa driftsutvalg sak 06/316..

Viser til deres søknad om konsesjon på eiendom 64/8 i Nordreisa kommune, mottatt 22.11.10.
Behandlingsgebyret er betalt.

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

Søknaden er mottatt 18.2.11. Det søkes om konsesjon på gnr 54/19 og 54/2. I mail av 1.3.11 er 
søknaden korrigert til å bare omhandle gnr 54/2.

Saksopplysninger: 
Søker: Åsmund Johnsen, Utsikten 6, 9151 Storslett
Selger: Kjell Arne Molvik, Oksfjordhamn, 9151 Storslett

Bakgrunnen for søknaden er at Åsmund Johnsen ønsker å kjøpe eiendom 54/2 som tillegg til 
eiendommene 82/1 og 82/2 som han allerede eier og er i Molvika. Formålet er oppgitt til å være 
drift av skogen til vedhogst og bygging av skogsbilvei til Molvika for uttak av vedhogst.
Kjøpesummen er oppgitt til kr 200000.

I delegert sak 17/11 ble deling av driftsenheten 54/2 og 19 behandlet og godkjent. Formålet var at 
54/2 skulle selges til Åsmund Johnsen og at Kjell Arne Molvik selv skulle beholde 54/19 hvor 
han bor. Ervervet av 54/2 er konsesjonspliktig. 

Iflg gårdskart hos Skog og landskap har gnr 54, brn 2 et totalareal på 371,1 daa. Arealene er
fordelt på 19,2 daa tidligere fulldyrka jord og innmarksbeite, 9,6 daa produktiv skog på middels
bonitet, 3,7 daa skog på lav bonitet, 123,1 daa uproduktiv skog og 215,5 daa myr og annen fast
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mark. På 54/2 står det antakelig bare et gammelt uthus og et naust. Eiendommen har ikke 
bolighus.

Vurderinger:

Virkemidlene i konsesjonsloven skal brukes slik at det oppnås vern om landbrukets
produksjonsarealer, og slike eier- og bruksforhold som er mest gagnlig for samfunnet. Søkerens
formål med ervervet står sentralt i vurderingen, enten eiendommen erverves til landbruksformål 
eller andre formål. Formålet med ervervet må veies opp mot de hensyn loven fremmer er mest 
gagnlig for samfunnet om søker får konsesjon eller om eiendommen bør overdras til andre. Etter
loven har ingen krav på konsesjon, men konsesjon må gis med mindre det er saklig grunn til å
avslå. I konsesjonsloven omfatter uttrykket landbruksformål jord-, skog- og hagebruk, reindrift 
og tilleggsnæringer, herunder turisme, salg av gårdsprodukter, utleievirksomhet i forbindelse 
med jakt m.m.

Konsesjonsloven § 9 omhandler særlige forhold for landbrukseiendommer. Ved avgjørelsen om 
konsesjon for erverv av eiendom skal nyttes til landbruksformål skal det blant annet legges særlig 
vekt på:

 om erververs formål vil ivareta hensynet til bosettingen i området,
 om ervervet innebærer en driftsmessig god løsning
 om erververen anses skikket til å drive eiendommen
 om ervervet ivaretar hensynet til helhetlig ressursforvaltning og kulturlandskapet

I følge gårdskart fra Skog og landskap har eiendommen til sammen ca 19 da tidligere fulldyrka 
og overflatedyrka jord. Vi kan ikke se at jorda har vært høstet av bruk i drift de siste årene. Det er 
ikke aktiv jordbruk i område og kun få parseller høstes som leiejord i Oksfjordhamn. Det er ikke 
bolighus på gnr 54 brn 2.

Da Åsmund Johnsen fikk konsesjon og kjøpte gnr 82/1 og 82/2, fikk han krav om å drive skogen 
og å lage driftsplan for drifta. Dette er gjort. Ved at han nå også kjøper 54/2 vil tilgangen på
eiendommene i Molvika bli lettere og han vil få et bedre driftsgrunnlag for nødvendige 
investeringer som må gjøres i skogsdrifta. Ervervet ivaretar ikke bosettinga i området, men 
hovedformålet er skogbruk og det da ikke nødvendig å bo på eiendommen for å gjøre det. 
Eiendommen har heller ikke bolighus pr i dag. Ervervet fører til en driftsmessig god løsning og 
er positivt med hensynet til en ressursforvaltning og forvaltninga av kulturlandskapet.  

Vedtak:
Nordreisa kommune viser til konsesjonsloven §§ 1, 2 og 9 og innvilger Åsmund Johnsen 
konsesjon for erverv av eiendom gnr. 54 bnr. 2 i Nordreisa kommune.

Det settes som vilkår jfr. konsesjonsloven § 11 at skogen skal drives i samråd med
skogbruksetaten i kommunen.

Kjøpesummen aksepteres.

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

Med hilsen

May Halonen
konsulent

Kopi til:
Kjell Arne Molvik, 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

Torbjørg Helene Isaksen
Bakkeby
9153 ROTSUND

Delegert vedtak
Delegert utvalg drift - nr. 3/11

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2010/5910-3 914/2011 1942/50/22 10.01.2011

Delegert vedtak - Søknad om konsesjon ved erverv av gnr 50, brn 22

Vi viser til søknad om konsesjon for erverv av nausttomt gnr 50, brn 22 i Nordreisa.

Saksopplysninger: 

Søker/kjøper: Torbjørg Helene Isaksen, Bakkeby, 9153 Rotsund 
Selger: Harald Evanger, Bakkeby, 9153 Rotsund 

Erverv av ubebygde tomter inntil to daa til annet formål enn bolig- eller fritidsformål er 
konsesjonspliktige. Det må derfor søkes om konsesjon for erverv av nausttomter.

Den omsøkte tomta ligger i Bakkeby og er 327 m2. Tomta ble godkjent fradelt i driftsutvalgets 
møte 29.06.10, i utvalgssak 54/10. Kjøpesummen er kr 500.

Søkeren bor på oversiden av veien, ca 100 m unna, og skal bruke naustet til egen båt og for å 
komme til og fra sjøen. Arealet er tidligere overflate dyrka mark, men har vært brakklagt en 
stund.

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, jf. 
konsesjonsloven § 1. 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.
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Omsøkte tomt har ingen spesiell landbruksmessig interesse. Den ligger nedenfor veien, inntil en 
annen nausttomt, og i et området som er lite aktuelt å dyrke. En boligtomt som også har en 
nausttomt, skaper større bolyst i distriktet. Dette er positivt. 

Vedtak:
Nordreisa kommune viser til konsesjonsloven §§ 1, 2 og 9 og innvilger Torbjørg Isaksen 
konsesjon for erverv av eiendom gnr. 50 bnr. 22 i Nordreisa kommune.

Ved avgjørelsen er det lagt vekt på at området ikke har noen spesiell landbruksmessig interesse. 

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:
Harald Evanger, Bakkeby, 9153 ROTSUND
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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 Giæver

9159 HAVNNES

Delegert vedtak
Delegert utvalg drift - nr. 11/11

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2010/5171-3 2647/2011 1942/80/1-4 21.01.2011

Delegert vedtak - søknad om deling av gnr 80, brn 1, f.nr 4

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

Viser til søknad om deling av ca 7,4 daa bebygd festetomt nr 4 til boligformål på gnr 80, brn. 1.

Saksopplysninger:
Søker: Einar Giæver, 9159 Havnnes
Erverver: Mildrid Skybakmoen, 9159 Havnnes

Den bebygde festetomta på Havnes på Vest-Uløy. Tomta er etablert i 1951 og 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, men det er beiteområdet for sau på øya. Den omsøkte 
tomta er bebygd og har vært det hele tide. Fradelingen har derfor ikke negative konsekvenser for
landbruket.

Kulturminner
I følge økonomisk kartverk er det ikke registrert kulturminner på den omsøkte eiendommen. Det 
er minst et registrert kulturminne på naboeiendommen, og det er da grunn til å tro at det også kan 
være kulturminner på denne eiendommen. 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. 

Avkjørsel/adkomst
Adkomsten til gnr 80, brn 1, feste nr 4 går fra fylkesvegen og over naboeiendommene gnr 80, brn 
1 og gnr 80, brn 1, feste nr 5. Disse eiendommene søkes også fradelt og vil bli tildelt nytt gårds-
og bruksnummer. Gnr 80, brn 1, feste nr 4 er etablert og det blir ingen endringer i den 
eksisterende adkomsten fra fylkesvegen. Det må tinglyses vegrett til den omsøkte tomta over de 
eiendommene som må krysses.

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.
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Vurdering i forhold til naturmangfoldloven:
Alle tiltak må vurderes opp mot naturmangfoldsloven som tok til å gjelde fra 1.7.2009.
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.

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 7,4 daa festetomt nr 4 med påstående bebyggelse
fra eiendom gnr. 80 bnr. 1 som omsøkt. 

Ved avgjørelsen er det lagt vekt på dette er en festet eiendom og at delingen ikke kan nektes. 
Fradeling vil ikke komme i konflikt med landbruksinteresser, natur- og kulturmiljø og 
friluftslivet i området siden tomta allerede er bebygd. Delingstillatelsen er vurdert i forhold til 
formål og forvaltningsmål i Naturmangfoldloven og tiltaket har ingen innvirkning på prinsippene 
som skal vurderes i §§ 8-12. 

Det settes følgende vilkår:
 Det må tinglyses veiavtale over eiendommene som må krysses for å sikre adkomst til omsøkt 

parsell.
 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.

 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.  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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Kopi til:
Mildrid Skybakmoen, Hagen, 9159 HAVNNES

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/dere bli kontaktet. Dersom du/dere 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 ogsendt 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

Idar Vangen
Skagesundveien 10B
9010 TROMSØ

Delegert vedtak
Delegert utvalg drift - nr. 9/11

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2010/3574-5 1857/2011 1942/41/1 17.01.2011

Delegert vedtak - deling av gnr 41, brn 1

Saken skal behandles etter plan- og bygningslovens §§ 19-2, 20-1, 26-1, 27-1, 27-2, 27-4 og 28-1
og jordlovens §§ 9 og 12. Saken behandles jfr delegasjonsreglement vedtatt i driftsutvalget i sak 
49/04.

Saksopplysninger: 
Søker: Idar Vangen, Skagesundveien 10B, 9010 Tromsø
Erverver: Dag Rune Stangeland, Vollstad, 9151 Storslett

Det søkes om fradeling av ca 1,2 daa tilleggsareal til boligtomten 41/23 fra eiendom gnr 41/1 i
Nordreisa kommune. Eiendommen ligger i Kildal, ca 2 km fra Storslett, langs Fv352. I følge 
gårdskart fra Skog og landskap har eiendom 41/1 et totalareal på ca 775 daa. Av dette er ca 38 
daa tidligere fulldyrka jord, 160 daa produktiv skog og 577 daa annet areal. Den omsøkte 
tilleggsarealet består av tidligere dyrket/delvis tilvokst dyrkbar jord og skal brukes til potet- og 
jordbærland, og som tilleggsareal til boligtomt.

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

Planstatus:
Tomta er i landbruk, natur- eller friluftsområde, og det er nødvendig med dispensasjon fra plan 
og bygningslovens § 19-2.

Adkomst/avkjørsel:
Den omsøkte parsellen er tilleggsareal til den bebygd boligtomten gnr 41/23 som allerede har 
godkjent avkjørsel.
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Tomten er i kommuneplanen definert som landbruk, natur- eller friluftsområde, og det er
nødvendig med dispensasjon fra plan- og bygningsloven § 19-2. 

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

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

Det er ikke framsatt særlige grunner for dispensasjonen

Høringsuttalelser
Søknaden er sendt på høring til Fylkesmannen i Troms, Sametinget, Reindriftsforvaltingen og
Troms fylkeskommune. Sametinget, Fylkesmannen i Troms og Troms fylkeskommune har ikke 
kommet med noen uttalelse innen høringsfristen, og det antas dermed at de ikke har noen 
innsigelser til saken.

Reindriftsforvaltningen Vest-Finnmark, datert 15.12.2010
”Søknaden har vært på høring i rbd 36 Cohkolat.

Områdestyret for Vest-Finnmark har ingen merknader til søknad om deling av gnr. 41 bnr. 1 i
Nordreisa kommune, slik beskrevet i høringsbrevet med vedlegg.

Områdestyret henstiller søker om å holde en dialog med det aktuelle reinbeitedistriktet for å 
unngå eventuelle konflikter rundt dyrkingen av jordbær/potet.

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

Leder i RBD 36 Cohkolat er Peer Gaup, Áksomuotki, 9520 Kautokeino

Faglige 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 
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fradeling kan være oppfylt selv om det dreier seg om fradeling av dyrka eller dyrkbar jord. Det 
kan for eksempel dreie seg om fradeling av dyrka jord fra en driftsenhet hvor fradelingen vil ha 
lite å si for ressursgrunnlaget på eiendommen eller det kan dreie seg om et tilfelle hvor 
samfunnsinteresser av stor vekt taler for deling.

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

Parsellen som søkes fradelt er ca 1,2 daa, ubebygd og skal nyttes til tilleggsareal til boligtomta
41/23. Eiendommen 41/1 har ikke vært i selvstendig siden 1966. Den dyrkbare marka høstes 
heller ikke av andre. Det omsøkte arealet har ingen betydning for landbruksdrifta i området og vil 
ikke komme i konflikt med jordbruket i området. Tilleggsparsellen skal brukes til potet- og
jordbærland. Dette kan løyses ved leieavtale, men en større boligtomt med dette som formål vil 
også virke positivt for bosettinga i området.

I jordlovens § 12 heter det at eiendom som er eller kan nyttes til jordbruk eller skogbruk ikke kan 
deles uten samtykke. Formålet med delingsforbudet er å sikre og holde ressursgrunnlaget på 
bruket samlet for nåværende og fremtidige eiere. En fradeling av det omsøkte tilleggsarealet til
boligtomta 41/23 vil ikke forringe 41/1 vesentlig.

I dette tilfellet mener vi at det er samfunnsinteresser av stor vekt som taler for fradelingen. Vi 
mener også at delingen er forsvarlig ut i fra hensynet til den avkastningen eiendommen kan gi i 
framtiden. En litt større boligtomt vil være med på å styrke og opprettholde bosettingen utenfor 
sentrumsområdet og det er viktig.

Vurdering i forhold til plan- og bygningsloven:
I flg. plan- og bygningslovens § 26-1 må det ikke opprettes en ny grunneiendom, ny 
anleggseiendom eller endring av eksisterende eiendomsgrense på en slik måte at det oppstår
forhold som strider mot denne lov, forskrift, vedtekt eller plan. Dette må ikke gjøres på en slik 
måte at det dannes tomter som er uegnet til bebyggelse på grunn av sin størrelse, form eller 
plassering etter reglene i denne lov.

I flg. § 27-1 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.

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. 
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I flg. § 28-1 kan grunn bare bebygges, eller eiendom opprettes eller endres, dersom det er 
tilstrekkelig sikkerhet mot fare eller vesentlig ulempe som følge av natur- eller miljøforhold. Det 
samme gjelder for grunn som utsettes for fare eller vesentlig ulempe som følge av tiltak.

Parsellen som søkes fradelt er ca 1,2 daa, ubebygd og skal nyttes til tilleggsareal til boligtomta
41/23. Det er oppgitt at arealet skal brukes til potet- og jordbærland. Det er ikke oppgitt at 
tilleggsarealet skal bebygges og derfor er det heller ikke aktuelt med vurdering om vann og 
avløp. Gnr 41/23 har allerede godkjent adkomst fra offentlig veg. I følge skredkart fra NGU er 
det ikke stein- eller snøskredfare i området hvor den omsøkte tilleggsparsellen ligger.

Vurdering i forhold til naturmangfoldloven:
Området er søkt opp i Artsdatabanken som er en nasjonal kunnskapskilde for biologsk mangfold 
og på miljostatus.no.

§ 8: Kunnskapsgrunnlaget
Det er på den omsøkte parsellen eller i området ikke gjort funn av rødlistearter i kategoriene 
sårbar, nær truet, sterkt truet eller kritisk truet. Ut i fra lokalkunnskap til området er det heller 
ikke kartlagt spesielle artsbestander, naturtyper eller andre økologiske tilstander som det omsøkte
tiltaket kan ha effekt på. Området er allerede bebygd og vi kan ikke se at deling av tilleggsparsell
til allerede bebygd boligtomt er til skade for naturmangfoldet. Tilleggsparsellen skal heller ikke 
bebygges.

§ 9: Føre-var-prinsippet
Vi kan ikke se at en fradeling av tilleggsareal til allerede bebygd tomt kan har virkninger for
naturmiljøet i området, heller ikke på lengre sikt. Det skal heller ikke bygges noe på den omsøkte
parsellen.

§ 10: Økosystemtilnærming og samlet belastning
Det er ikke kartlagt særegne økosystem i området og vi kan heller ikke se at et evt funn her kan
være enestående. Det vil derfor ikke være en belastning for et evt særegent økosystem om den
omsøkte parsellen blir gjennomført fradelt.

§ 11: Kostnadene ved miljøforringelse bæres av tiltakshaver
Hvis det skulle vise seg at det omsøkte tiltaket skulle medføre miljøforringelse er det tiltakshaver
som skal dekke kostnadene ved å hindre eller begrense skade på naturmangfoldet som tiltaket
volder. Kostnaden kan ikke være urimelig ut fra tiltakets og eventuelle skadens karakter.

§ 12: Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder
For å unngå eller begrense skader på naturmangfoldet skal det tas utgangspunkt i slike
driftsmetoder og slik teknikk og lokalisering som, ut fra en samlet vurdering av tidligere,
nåværende og fremtidig bruk av mangfoldet og økonomiske forhold, gir de beste
samfunnsmessige resultater.

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

Vurdering:
For å samtykke til deling må enten samfunnsmessige interesser av stor vekt tale for det, eller at 
deling er forsvarlig ut fra hensynet til den avkastning eiendommen kan gi. Eiendommen er ikke i 
selvstendig drift i dag. Størrelsen på eiendommen det søkes deling fra tilsier at den har 
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begrensede økonomiske driftsmuligheter. Det omsøkte arealet kommer trolig ikke i konflikt med 
noen av de interessefeltene som skal vurderes. Den omsøkte parsellen er i kommuneplanen 
definert som landbruk, natur- eller friluftsområde, og det er nødvendig med dispensasjon fra 
Plan- og bygningsloven § 19-2. Ingen av høringspartene har hatt innsigelser til saken. 

I dette tilfellet mener vi at det er samfunnsinteresser av stor vekt som taler for fradelingen. En litt
større boligtomt vil være med på å styrke og opprettholde bosettingen utenfor sentrumsområdene.

Vedtak:
Nordreisa kommune godkjenner fradeling av opptil 1,2 daa tidligere dyrket jord og skog som 
tilleggsareal til den bebygde boligtomta 41/23 fra eiendommen gnr 41/1 i Nordreisa kommune. 
Formålet er dyrking av poteter og jordbær.

Dette gjøres jfr følgende:
 Omdisponering godkjennes jfr jordlovens § 9 
 Deling godkjennes jfr jordlovens § 12 
 Deling godkjennes jfr plan- og bygningsloven §§ 20-1-m, 26-1, 27-1, 27-2, 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 tomta allerede er 
bebygd og tilleggsarealet ikke skal bebygges. Delingstillatelsen er vurdert i forhold til formål og 
forvaltningsmål i naturmangfoldloven og tiltaket har ingen innvirkning på prinsippene som skal 
vurderes i §§ 8-12. Fradelingen har lite å si for ressursgrunnlaget på eiendommen og 
samfunnsinteresser taler for deling. Etablering av større boligtomter i distriktet er positivt for 
bosettingen.

Det settes følgende vilkår:
 Områdestyret for Vest-Finnmark henstiller søker om å holde en dialog med det aktuelle 

reinbeitedistriktet som er rbd 36 Cohkolat for å unngå eventuelle konflikter rundt dyrkingen 
av jordbær/potet.

 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.

 Evt byggetiltak kan ikke igangsettes før byggesøknad er levert, søknaden er behandlet og 
godkjenning er gitt.

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

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 nye boligtomter vil bli prioritert. I forkant 
av utmålingen vil du/dere bli kontaktet. Dersom du/dere 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 ubebygde tomter ikke større en 2 daa og som er godkjent etter plan og bygningsloven og 
etter jordloven kan erverves konsesjonsfritt etter konsesjonslovens § 4, første ledd nr 2. Ved alle erverv som er 
konsesjonsfrie må kjøper fylle ut skjemaet ”egenerklæring om konsesjonsfrihet” som må følge skjøtet til tinglysning 
påført dokumentasjon fra kommunen om at ervervet er konsesjonsfritt. Skjema kan hentes på internett 
www.slf.dep.no , www.statkart.no, eller ved henvendelse til landbrukskontoret.

Bortfall av tillatelse:
Er oppmåling ikke rekvirert senest 3 år etter at tillatelse er gitt, faller tillatelsen bort.

Med hilsen

May Halonen
konsulent

Kopi til:
Dag Rune Stangeland, Vollstad, 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

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

«KONTAKT»

Delegert vedtak
Delegert utvalg drift - nr. 15/11

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
«REF» 2010/3834-6 3627/2011 1942/20/29 31.01.2011

Delegert vedtak - søknad om deling fra gnr 1942/20/1 og gnr 1942/20/29 i 
Nordreisa

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

Vi har mottatt to søknader fra de to grunneierne av 20/1 og 20/29. Siden søknadene gjelder
tilleggsareal til samme tomt, 20/19, og siden arealene grenser inntil hverandre har vi slått sammen 
sakene og behandler dette som en sak. I søknadene er det omsøkte arealet oppgitt til å være 500 m2. 
Oppmålt på kart utgjør det omsøkte arealet fra gnr 20/29 om lag 280 m2, mens arealet fra 20/1 er på 
om lag 630 m2.

Saksopplysninger: 
Søkere: Guttorm Ringstad, Tømmernes, 9151 Storslett (eier av 20/29)

Odd Johnsen, Snemyr, 9151 Storslett (eier av 20/1)
Erverver: Trygve Myrvang, Snemyr, 9151 Storslett (eier av 20/19)

Eiendommene ligger i Snemyr i Reisadalen ved RV 865, om lag 5 km fra Storslett sentrum. De 
omsøkte parsellene består hovedsaklig av uproduktiv skog. 

I følge gårdskart fra Skog og landskap har driftsenheten 20/1 og 20/7 et totalareal på 107 daa
fordelt på 3 parseller. Av dette er 44 daa fulldyrka jord, 37 daa skog på middels bonitet. Resten består 
av ikke produktiv skog og annen fastmark.

I følge gårdskart fra Skog og landskap har eiendommen 20/29 et totalareal på 270 daa fordelt på
3 parseller. Av dette er 33,5 daa fulldyrka jord, 19 daa produktiv skog på høy bonitet, 91 daa
skog på middels bonitet og 34 daa lav bonitets skog. Resten består av ikke produktiv skog og annen 
fastmark.

Planstatus:
Tomta er i landbruk, natur- eller friluftsområde, og det er nødvendig med dispensasjon fra plan
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og bygningslovens § 19-2.

Nabovarsling:
Det foreligger dokumentasjon for nabovarsling i hht. plan- og bygningslovens § 21.3. Det er ikke 
innkommet bemerkninger til saken.

Adkomst/avkjørsel:
Den omsøkte parsellen er tilleggsareal til den bebygd boligtomten gnr 20/19 som allerede har 
godkjent avkjørsel.

Høringsuttalelser
Søknaden er sendt på høring til Fylkesmannen i Troms, Sametinget, Reindriftsforvaltingen og
Troms fylkeskommune. Sametinget, Fylkesmannen i Troms og Troms fylkeskommune har ikke
kommet med uttalelse innen høringsfristen, og det antas dermed at de ikke har noen innsigelser til 
saken.

Reindriftsforvaltningen Vest-Finnmark, datert 06.01.2011
”Uttalelse til høring - søknad om deling av tilleggsareal til gnr 1942/20/19 ved Snemyr i
Reisadalen. Søknaden har vært på høring i rbd 34 Favrrosorda. Områdestyret for Vest-Finnmark har 
ingen merknader til søknad om deling av gnr. 20 bnr. 19 i Nordreisa kommune, slik beskrevet i 
høringsbrevet med vedlegg. Denne uttalelsen er gitt medhold av Områdestyrets delegasjon i sak
62/2009.”

Faglige 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 omsøkte arealet består dels av uproduktiv skog og skog på middels bonitet. En fradeling av det 
omsøkte tilleggsarealene til boligtomta 20/19 vil ikke forringe noen av eiendommene og er 
arronderingsmessig en god løsning. Arealene er ikke dyrkbar og kan vanskelig utnyttes på annen 
måte. Det dyrka arealet både på 20/1 og 20/29 høstes av bruk i drift og grenser ikke inntil det 
omsøkte arealet eller til gnr 20/19. I dette tilfellet mener vi at det er samfunnsinteresser av stor vekt 
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som taler for fradelingen. En litt større boligtomt vil være med på å styrke og opprettholde 
bosettingen utenfor sentrumsområdet.

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

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

I lovens § 7 som omhandler prinsipper i offentlig beslutningstaking i §§ 8 til 12 framgår det
følgende: Prinsippene i §§ 8 til 12 skal legges til grunn som retningslinjer ved utøving av
offentlig myndighet, herunder når et forvaltningsorgan tildeler tilskudd, og ved forvaltning av fast 
eiendom. Vurderingen etter første punktum skal fremgå av beslutningen.

Dette vil si at når natur er berørt skal formålet og forvaltningsmålet i denne loven vurderes.
Reglene for bærekraftig bruk og vern av naturen skal være førende. Prinsippene i §§ 8 – 12 skal
vurderes vedrørende naturmangfold, dvs biologisk mangfold, landskap og geologi, og vurderingene 
skal framgå i framstillingen av saken.

Området er søkt opp i Artstatabanken som er en nasjonal kunnskapskilde for biologsk mangfold og 
på www.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 § 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.

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.
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I flg. § 28-1 kan grunn bare bebygges, eller eiendom opprettes eller endres, dersom det er
tilstrekkelig sikkerhet mot fare eller vesentlig ulempe som følge av natur- eller miljøforhold. Det 
samme gjelder for grunn som utsettes for fare eller vesentlig ulempe som følge av tiltak.

Det er ikke oppgitt at tilleggsarealet skal bebygges og derfor er det heller ikke aktuelt med vurdering 
om vann og avløp. Gnr 20/19 har allerede godkjent adkomst fra offentlig veg. I følge skredkart fra 
NGU er det ikke stein- eller snøskredfare i området hvor den omsøkte tilleggsparsellen ligger.

I flg søknaden søkes det om tilleggsareal til den bebygde boligtomta gnr 20/19 med 500 m2 fra gnr 
20/1 og 500 m2 fra gnr 20/29. Av vedlagte kart er det litt uklart hvor grensene for det omsøkte 
området går fra gnr 20/1. Det totale skraverte området er målt opp til ca 630 m2, mens det oppgis til å 
være 500 m2. Det skraverte området fra gnr 20/29 er oppmålt til ca 280 m2.

Samlet vurdering:
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. Eiendommene som tilleggsarealet 
går fra er ikke i selvstendig drift i dag, og men dyrka marka høstes av bruk i drift. Det omsøkte 
arealene er ikke dyrkbar og består delvis av uproduktiv skog og delvis av produktiv skog på middels 
bonitet. Arronderingsmessig ligger det omsøkte arealet slik til at det er umulig å utnytte til annet. 

Den omsøkte parsellen er i kommuneplanen definert som landbruk, natur- eller friluftsområde, og det 
er nødvendig med dispensasjon fra Plan- og bygningsloven § 19-2. Ingen av høringspartene har hatt 
innsigelser til saken. Vi kan ikke se at fradelingen vil komme i konflikt med reindriftsinteressene, 
landbruket, naturmangfoldet, kulturmiljø og friluftslivet i området.

I dette tilfellet mener vi at det er samfunnsinteresser av stor vekt som taler for fradelingen. En litt
større boligtomt vil være med på å styrke og opprettholde bosettingen utenfor sentrumsområdene.

Vedtak:
Jfr søknad godkjenner Nordreisa kommune fradeling av inntil 300 m2 uproduktiv skog fra gnr 20, 
brn 29 og inntil 500 m2 uproduktiv skog/skog på middels bonitet fra gnr 20, brn 1 som tilleggsareal 
til den bebygde boligtomta gnr 20, brn 19 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 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 tomta allerede er bebygd og 
tilleggsarealet ikke skal bebygges. Delingstillatelsen er vurdert i forhold til formål og
forvaltningsmål i naturmangfoldloven og tiltaket har ingen innvirkning på prinsippene som skal
vurderes i §§ 8-12. Det omsøkte arealet er ikke dyrkbart og har lite å si for ressursgrunnlaget på 
eiendommene og samfunnsinteresser taler for deling. Etablering av større boligtomter i distriktet er 
positivt for bosettingen.

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

aktivitet i omsøkte areal, må arbeidet stanses og melding straks sendes Sametinget og Troms 
fylkeskommune, kulturetaten jf. kulturminnelovens § 8, 2. ledd.
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 Evt byggetiltak kan ikke igangsettes før byggesøknad er levert, søknaden er behandlet og
godkjenning er gitt.

 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.  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 nye boligtomter vil bli prioritert. I forkant
av utmålingen vil du/dere bli kontaktet. Dersom du/dere 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 ubebygde tomter ikke større en 2 daa og som er godkjent etter plan og bygningsloven og
etter jordloven kan erverves konsesjonsfritt etter konsesjonslovens § 4, første ledd nr 2. Ved alle erverv som er
konsesjonsfrie må kjøper fylle ut skjemaet ”egenerklæring om konsesjonsfrihet” som må følge skjøtet til tinglysning 
påført dokumentasjon fra kommunen om at ervervet er konsesjonsfritt. Skjema kan hentes på internett
www.slf.dep.no, www.statkart.no, eller ved henvendelse til landbrukskontoret.

Bortfall av tillatelse: Er oppmåling ikke rekvirert senest 3 år etter at tillatelse er gitt, faller tillatelsen bort.

Med hilsen

May Halonen
konsulent

Kopi til:
Trygve Myrvang, Snemyr, 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

Selma Kvien
Rotsund
9153 ROTSUND

Delegert vedtak
Delegert utvalg drift - nr. 14/11

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2010/5015-3 3578/2011 1942/77/3 28.01.2011

Delegert vedtak - søknad om deling av gnr 77, brn 3 i Nordreisa

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

Saksopplysninger: 
Eier/søker: Selma Kvien, 9077 Rotsund
Kjøper: Kari og Ingvar Isaksen, 9077 Rotsund

Selma Kvien bor på tomta 77/54 og eier i tillegg gnr 77/3. Dette er en driftsenhet. Det søkes om 
deling av eiendommen 77/3 som har to hovedparseller, en i Rotsund og en i Rotsundelv. Det er 
parsellen i Rotsund som ønskes delt i fra, og som skal selges til Kari og Ingvar Isaksen som har 
kjøpt boligtomta gnr 77/59. Gnr 77/59 grenser inntil Selva Kviens boligtomt og 77/3. Formålet 
med kjøpet er å ha hest i den gamle driftsbygningen som står på 77/3, samt bruke eiendommen til 
beite til hobbybruk.

Iflg gårdskart hos Skog og landskap har gnr 77, brn 3 (begge parsellene) et totalareal på 444,5 
daa. Eiendommen har 20,9 daa tidligere fulldyrka/overflatedyrka jord og innmarksbeite. Resten 
av arealet er ca 66 daa høy bonitets skog, ca 95 daa skog på middels bonitet og resten uproduktiv 
skog og annen fast mark. 

Parsellen i Rotsund er på til sammen ca 120,4 daa, inkludert to små parseller på sjøsiden av E6. 
Jfr tlf med Selma Kvien den 1.2 2011 inngår også parsellene på sjøsiden av E6 i kjøpet. Arealet 
på 77/3 i Rotsund er fordelt som følgende: 20,9 daa tidligere fulldyrka/overflatedyrka jord og 
innmarksbeite, ca 4,3 daa skog på middels bonitet, 58,6 da uproduktiv skog og resten annen fast 
mark. Den gamle driftsbygningen fra ca 1960 er godt vedlikeholdt (opplysninger fra Selma 
Kvien) og står på denne eiendommen, bare ca 20 m fra bolighuset på 77/59. Boligtomta 77/54
som Selma Kvien bor på, har en liten ”flik” i mellom 77/59 og fjøset på 77/3. Det er ikke 
landbruksdrift på eiendommen 77/3 og det har ikke vært det på flere 10 år. 
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Planstatus
Eiendommen ligger i et LNF-område (landbruk, natur- eller friluftsområde) i kommuneplanens
arealdel. Men det vil ikke skje noen bruksendring av grunn, og det er derfor ikke nødvendig med
dispensasjon fra § 19-2.

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

Gnr 77/3 har for lite produktivt areal til selvstendig og økonomisk forsvarlig 
jordbruksproduksjon. En deling av eiendommen på denne måten vil gjøre at den tidligere dyrka 
marka igjen kommer i drift og at arealene ikke blir ytterligere igjengrodd. Den produktive skogen 
vil være igjen på parsellen i Rotsundelv og fortsatt være til nytte for eieren. På parsellen i 
Rotsund er det omtrent bare uproduktiv skog, men den kan likevel være til nytte som brensel. 

Det er ingen bruk i selvstendig drift i området. På naboeiendommen 77/2 høstes arealene. Vi kan 
ikke se at deling av eiendommen 77/3 fører til drifts- eller miljømessige konsekvenser for 
jordbruksdrifta i området. Det er positivt at dyrkbare arealer blir tatt i bruk og dette ivaretar 
kulturlandskapet og hindrer også igjengroing. Vi mener også at samfunnsinteressene i denne 
sammenhengen taler for deling. 

Det er ikke positivt at en flik av boligtomta gnr 77/54 går i mellom 77/59 og 77/3. Dette kan føre 
til konflikter på sikt som igjen kan føre til krav om restriksjoner på drifta, selv om det kun er til 
hobbybruk. Denne ”fliken” av 77/59 bør inngå i delingen av parsellen av 77/3, se kartskisse 
under.

77/3
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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.

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.

Det er ikke oppgitt at det skal bygges noe på parsellen av 77/3 som søkes deles. Det er heller ikke 
opplyst om driftsbygningen har godkjent innlagt vann og avløp. § 27-2 omfatter også forholdet rundt 
husdyrhold og hvis det blir aktuelt å legge inn vann og dermed også avløp, må dette søkes om til 
Teknisk avdeling. I følge skredkart fra NGU er området definert som utløpsområdet for snøskred. Det 
skal ikke bygges noe nytt her og området har vært bebygd og bebodd hele tiden.

På grunn av arealets størrelse er ervervet konsesjonspliktig og de nye eierne må søke om konsesjon 
for ervervet før eiendommen kan overdras.

Vedtak:
Nordreisa kommune godkjenner fradeling av parsell av gnr 77/3 fra driftsenheten 77/3 og 54 i 
Nordreisa som tilleggsjord til gnr 77/59. Delingen omfatter parsellen på øversiden av E6 i 
Rotsund, de to små parsellene på nedsiden av E6, samt del av 77/54 i mellom 77/3 og 77/59. 

Det er med avgjørelsen lagt vekt på at formålet fortsatt er landbruk, natur- eller friluftsområde og 
at kjøper skal bruke både gammel driftsbygning og arealene til stall og hestebeite. Dette ivaretar 
kulturlandskapet og hindrer igjengroing. 

Vedtaket gjøres jfr følgende:
 Deling godkjennes jfr jordlovens § 12 
 Deling jfr matrikkellovens § 6
 Deling godkjennes jfr plan- og bygningsloven §§ 20-1-m, 26-1, 27-1, 27-2 og 28-1
 Dispensasjon fra delings- og byggeforbudet i 100 meters beltet i strandsonen godkjennes jfr 

plan- og bygningsloven § 1-8

Det settes følgende vilkår:
 Del av 77/54 mellom 77/3 og 77/59 inngår i delingen, jfr plan- og bygningslovens § 26-1.
 Hvis det skal legges inn vann i driftsbygningen må det søkes om utslippstillatelse jfr 

forurensningsforskriften.
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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.

 Evt byggetiltak kan ikke igangsettes før byggesøknad er levert, søknaden er behandlet og 
godkjenning er gitt. 

 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.  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 står for matrikkelføringen. Den fradelte parsellen må få tildelt nytt 
gårds- og bruksnummer. 

Ervervet er konsesjonspliktig. Ved konsesjonsplikte erverv må ”søknad om konsesjon ved erverv av fast eiendom” 
sendes kommunen og behandles her. ”Søknad om konsesjon”, SLF-359 kan hentes på internett, www.slf.dep.no, 
eller ved henvendelse til landbrukskontoret. Vedtak om gitt konsesjon må følge skjøtet til tingslysning.

Bortfall av tillatelse: Er oppmåling ikke rekvirert senest 3 år etter at tillatelse er gitt, faller tillatelsen bort.

Med hilsen

May Halonen
konsulent

Kopi til:
Ingvar og Kari Isaksen, 9153 ROTSUND
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Nordreisa kommune
Utviklingsavdeling

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

www.nordreisa.kommune.no

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

«KONTAKT»

Delegert vedtak
Delegert utvalg drift - nr. 10/11

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
«REF» 2010/2013-4 2293/2011 1942/14/4 19.01.2011

Delegert vedtak - søknad om deling gnr 14, brn 4 i Nordreisa

Søkere: Svein Erik Andersen, Olderskogen 27, 9151 Storslett og 
Britt Andersen, Kroken 7, 9151 Storslett 

Saksopplysninger: 
Det søkes om delinga av eiendommen gnr 14/4 i Nordreisa. Eiendommen ligger i Olderskogen 
rett nord for Storslett sentrum. Parsellen på 2 daa som søkes fradelt er bebygd med en 
vertilkaldelt tomannsbolig og tilhører tunet på eiendommen 14/4. I følge gårdskart fra Skog og 
landskap har eiendom 14/4 et totalareal på 101,3 daa. Av dette er 84,2 daa fulldyrka jord, 3,3 daa 
skog på middels bonitet, 13,8 daa annet areal markslag. Søkerne opplyser at det opprinnelige 
våningshuset brant ned for noen år siden og ble bygd opp igjen som en tomannsbolig. 
Fradelingen av denne vil være et ledd i oppløsningen av sameiet.

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

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

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

Det er ikke framsatt grunner av særlig vekt for dispensasjonen.

Søknaden er sendt på høring til Fylkesmannen i Troms, Sametinget og Troms fylkeskommune. 
Det har ikke kommet inn noen uttalelse innen høringsfristen, og det antas dermed at de ikke har 
noen innsigelser til saken.

Vurderinger:

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

Kulturlandskap
En eventuell fradeling av tomten skal ikke føre til mer bygging. Det er derfor ingen grunn til å tro 
at kulturlandskapet blir påvirket av fradelingen. 

Friluftsinteressene
Når tomten allerede er bebygd vil ikke en fradeling føre til noen konsekvenser for 
friluftsinteressene i området.

Miljø
Siden den omsøkte parsellen allerede er bebygd er søknaden ikke blitt vurdert ved teknisk 
avdeling i kommunen. I forbindelse med bygginga av tomannsboligen er avløpsanlegget blitt
oppgradert. Vannforsyning og avløp er knyttet til offentlig nett.

Reindrift
Reindriftsinteressene vil ikke bli berørt av denne fradelingen fordi tomten allerede er bebygd og
midt i Storslett sentrum. 

Nabovarsling:
Det foreligger dokumentasjon for nabovarsling i hht. plan- og bygningslovens § 21.3. Det er ikke 
innkommet bemerkninger til saken.

Landbruk: 
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 rundskriv M-4/2003 sies det følgende om delingsbegrepet:
”Fradeling av bygninger
Når det gjelder spørsmålet om fradeling av bygninger, tar delingsforbudet sikte på å hindre 
fradeling av bygninger som er nødvendig for drift av eiendommen. Våningshus er etter § 12 en 
bygning som er nødvendig for driften av eiendommen. Men også for våningshus må en ta hensyn
til samfunnsutviklingen, jf. jordloven § 1. Når for eksempel jordbruksarealene er leid bort på
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langsiktig kontrakt, må en vurdere om det er grunn til å regne med at det blir selvstendig drift på 
bruket igjen. … Driftsbygninger vil også normalt måtte anses som nødvendig for driften av
eiendommen.”

Eiendommen ligger sentrumsnært, er ikke i selvstendig drift og består hovedsaklig av slette og 
lettdrevne arealer med fulldyrka jord som høstes av et nabobruk i drift. Svein Erik Andersen drev 
tidligere med sau på gården og hadde på det meste 105 vinterfóra sau. Sauedrifta ble nedlagt i
2004. Den omsøkte tomta er bebygd med en tomannsbolig som ble satt opp i 2003 etter at det 
opprinnelige våningshuset på eiendommen brant ned. Andersen fikk i 1993 omdisponert areal til 
eget bolighus. Denne tomta er nå innebygd i et boligfelt som er regulert fra eiendommen.
Boligfeltet er nesten helt utbygd og ligger tett inntil jordbruksareal i aktiv drift.

De to grunneierne begrunner søknaden med at delingen vil være en del av prosessen med å 
oppløse sameiet før neste generasjon blir involvert i eierforholdene. Ved å få fradelt 
tomannsboligen vil prisen på resten av eiendommen bli så pass lav at en av de to eierne har 
mulighet til å betale ut den andre. Med tomannsboligen på eiendommen blir prisen for høy til at 
de har økonomi til det. Driftsbygningen vil fortsatt stå igjen på eiendommen.

Om tomannsboligen blir fradelt, og eiendommen står uten bolighus, vil det være lettere for eierne 
og oppløse sameiet. Begge av dagens eiere har etterkommere som da evt vil ha mulighet til å 
bygge nytt bolighus på eiendommen hvis det blir bare en eier.

Det er ikke aktuelt å kreve at en av dagens eiernes bolighus skal være våningshuset på
eiendommen, da begge har boligtomter i regulerte boligfelt. Svein Erik Andersen bor like ved,
mens Britt Andersen bor et lengre stykke unna.

Etter vår vurdering vil ikke hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, LNF- formålet i
kommuneplanens arealdel, bli vesentlig tilsidesatt. Dette er imidlertid ikke tilstrekkelig for å 
kunne gi dispensasjon. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn 
ulempene etter en samlet vurdering.

Den omsøkte tomta vil grense inntil det allerede bebygde regulerte feltet. Dersom det i framtiden
blir aktuelt med bosetting på gnr 14/4 vil det være mulig å etablere nytt bolighus på tunet.
Fradelingen av våningshuset har konsekvenser for framtidig drift av eiendommen, men oppløsing 
av sameiet er positivt og vektlegges mer.

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.
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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. 

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.

Den omsøkte parsellen er bebygd med tomannsbolig og står plassert helt inntil et etablert og 
regulert boligfelt. Bygningen er knyttet til offentlig vann- og avløpsnett. Vi antar at den omsøkte 
parsellen skal benytte den eksisterende avkjørselen som gnr 14/4 allerede har, og som går fra E6 
og gjennom boligfeltet i Olderskogen. Det må søkes om utvidet bruk av eksisterende avkjørsel 
fra Statens vegvesen. Den omsøkte parsellen må også sikres tinglyst vegrett over eiendommer 
som må krysses. Eiendommen ligger i Storslett sentrum og det er ikke risiko for skred her. 
Eiendommen grenser til Reisaelva og elvestrekningen har her forebygging mot det dyrka arealet.

Vurdering i forhold til naturmangfoldloven:
Området er søkt opp i Artsdatabanken som er en nasjonal kunnskapskilde for biologsk mangfold 
og på miljostatus.no.

§ 8: Kunnskapsgrunnlaget
Det er på den omsøkte parsellen eller i området ikke gjort funn av rødlistearter i kategoriene 
sårbar, nær truet, sterkt truet eller kritisk truet. Ut i fra lokalkunnskap til området er det heller 
ikke kartlagt spesielle artsbestander, naturtyper eller andre økologiske tilstander som det omsøkte 
tiltaket kan ha effekt på. Området er allerede sterkt utbebygd og vi kan ikke se at deling av en 
allerede bebygd boligtomt er til skade for naturmangfoldet. 

§ 9: Føre-var-prinsippet
Vi kan ikke se at en fradeling av en allerede bebygd tomt kan har virkninger for naturmiljøet i 
området, heller ikke på lengre sikt. Det skal heller ikke bygges noe på den omsøkte parsellen.

§ 10: Økosystemtilnærming og samlet belastning
Det er ikke kartlagt særegne økosystem i området og vi kan heller ikke se at et evt funn her kan 
være enestående. Det vil derfor ikke være en belastning for et evt særegent økosystem om den 
omsøkte parsellen blir gjennomført fradelt.

§ 11: Kostnadene ved miljøforringelse bæres av tiltakshaver
Hvis det skulle vise seg at det omsøkte tiltaket skulle medføre miljøforringelse er det tiltakshaver
som skal dekke kostnadene ved å hindre eller begrense skade på naturmangfoldet som tiltaket
volder. Kostnaden kan ikke være urimelig ut fra tiltakets og eventuelle skadens karakter.

§ 12: Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder
For å unngå eller begrense skader på naturmangfoldet skal det tas utgangspunkt i slike 
driftsmetoder og slik teknikk og lokalisering som, ut fra en samlet vurdering av tidligere, 
nåværende og fremtidig bruk av mangfoldet og økonomiske forhold, gir de beste 
samfunnsmessige resultater. 
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Ut i fra de prinsippene som skal vurderes i naturmangfoldloven, kan vi ikke se at det omsøkte 
parsellen kommer i konflikt med hovedformålet i det som naturmangfoldloven skal verne om.

Oppsummering
Den omsøkte parsellen er i kommuneplanen definert som landbruk, natur- eller friluftsområde,
og det er nødvendig med dispensasjon fra Plan- og bygningsloven § 19-2.

Vi kan ikke se at fradelingen vil komme i konflikt med reindriftsinteressene, naturmangfoldet, 
kulturmiljø og friluftslivet i området. Det foreligger heller ingen sikkerhetsrisiko i det omsøkte 
området.

Når det gjelder landbrukshensynet er det sjelden heldig å dele i fra våningshuset på eiendommen.
Denne fradelingen er et ledd i oppløsning av sameiet før neste generasjon blir involvert i
eierforholdene. Ved en fradeling vil grunneierne være i stand til å betale ut hverandre og det kan 
evt senere være anledning til å sette opp nytt bolighus på eiendommen. På grunn av at 
eiendommen har stort areal med dyrka mark vil eiendommen være konsesjonspliktig ved evt salg 
utenfor familien. Vi mener at samfunnsinteressene i dette tilfellet bør vektlegges mer med 
hensynet til at sameiet blir oppløst og landbruksinteressene derfor må vike.

Vedtak:
Nordreisa kommune godkjenner fradeling av opptil 2 daa bebygd parsell, bestående av 
tunområdet fra gnr 14, brn 4 i Nordreisa kommune. Formålet er bolig og oppløsning av sameiet. 

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 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 tomta allerede er 
bebygd. Delingstillatelsen er vurdert i forhold til formål og forvaltningsmål i naturmangfoldloven 
og tiltaket har ingen innvirkning på prinsippene som skal vurderes i §§ 8-12. Delingen er et ledd i 
oppløsning av sameiet og samfunnsinteressene taler derfor for deling. 

Det settes følgende vilkår:
 Før oppmåling blir gjennomført må det søkes om godkjenning av utvidet bruk av allerede 

eksisterende avkjørsel.
 Den nye parsellen må sikres adkomst med tinglyst vegrett.
 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. 

 Evt byggetiltak kan ikke igangsettes før byggesøknad er levert, søknaden er behandlet og 
godkjenning er gitt.

 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 
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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.

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, og nye boligtomter vil bli prioritert. I forkant av 
utmålingen vil du/dere bli kontaktet. Dersom du/dere 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. 

Bortfall av tillatelse:
Er oppmåling ikke rekvirert senest 3 år etter at tillatelse er gitt, faller tillatelsen bort.

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

Roy Jensen
Aldersund
8730 BRATLAND

Delegert vedtak
Delegert utvalg drift - nr. 20/11

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2010/4039-5 4048/2011 1942/36/2 02.02.2011

Delegert vedtak - søknad om deling av gnr 1942/36/2

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

Saksopplysninger: 

Det søkes om fradeling av ca 3,3 daa fra gnr 36/2 som tilleggsareal til den bebygde boligtomta 
gnr 36/16 i Nordreisa kommune. 

Søker: Roy Jensen, Krakenes, 9151 Storslett (flyttet)
Erverver: Viggo Jensen, Krakenes, 9151 Storslett
Grunneiere: Hege Olaussen og Geir Pettersen, Krakenes, 9151 Storslett 

Etter at søknaden er mottatt er eiendommen gnr 36/2 solgt. Vi har fått opplyst at det var tatt med 
i kjøpekontrakten at en delingssøknad var under behandling og at salget ikke omfattet det 
omsøkte arealet. Melding om vedtak sendes til orientering også til de nye eierne.

Eiendommene ligger på Krakenes, ca 8 km opp Kildalen mot Anebakkelv. I følge gårdskart fra
Skog og landskap har 36/2 et totalareal på 1573 daa. Av dette er ca 112 daa fulldyrka jord, 466
daa skog på middels bonitet, 162 daa lavbonitets skog. Resten består av ikke produktiv skog og 
annen fastmark. Det omsøkte arealet er benevnt som fulldyrket og skal nyttes til dyrking av 
poteter og grønnsaker. Kanskje skal det også settes opp en garasje i nærheten av bolighuset.

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

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

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

Det er ikke framsatt grunner av særlig vekt 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, Sametinget, Reindriftsforvaltingen og
Troms fylkeskommune. Sametinget, Fylkesmannen i Troms og Troms fylkeskommune har ikke 
kommet med noen uttalelse innen høringsfristen, og det antas dermed at de ikke har noen 
innsigelser til saken.

Reindriftsforvaltningen Vest-Finnmark, datert 6.1.2011
Søknaden har vært på høring i rbd 36 Cohkolat.
Områdestyret for Vest-Finnmark har ingen merknader til søknad om deling av gnr. 36 bnr. 2 i 
Nordreisa kommune, slik beskrevet i høringsbrevet med vedlegg. Denne uttalelsen er gitt medhold av 
Områdestyrets delegasjon i sak 62/2009.

Adkomst/avkjørsel:
Den omsøkte parsellen er tilleggsareal til den bebygd boligtomten gnr 36/16 som allerede har 
godkjent avkjørsel.

Faglige 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 
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lite å si for ressursgrunnlaget på eiendommen eller det kan dreie seg om et tilfelle hvor 
samfunnsinteresser av stor vekt taler for deling.

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

Parsellen som søkes fradelt består av fulldyrka jord som ikke er høstet de siste åra. Arealet er ca 
3,3 daa, den er ubebygd og skal nyttes til tilleggsareal til boligtomta 36/16. Den omsøkte 
parsellen skal i flg søknaden benyttes til dyrking av poteter og grønnsaker. I følge opplysninger 
fra søker er ikke arealet høstet de siste årene og heller ikke beitet. Det er også opplyst at det er 
vanskelig å utnytte arealet med maskinell høsting.

36/2 har ikke vært i selvstendig drift, men den fulldyrka jorda høstes av andre bruk i drift. Dette 
gjelder også for de nye eierne. Arealet ligger arronderingsmessig greit til som tilleggsareal til 
boligtomta i en trekant av eiendommen. 

I jordlovens § 12 heter det at eiendom som er eller kan nyttes til jordbruk eller skogbruk ikke kan 
deles uten samtykke. Formålet med delingsforbudet er å sikre og holde ressursgrunnlaget på 
bruket samlet for nåværende og fremtidige eiere. En fradeling av det omsøkte arealet som 
tilleggsareal til boligtomta 36/16 vil ikke forringe eiendommen vesentlig. 

I dette tilfellet mener vi at det er samfunnsinteresser taler for fradelingen. En litt større boligtomt 
vil være med på å styrke og opprettholde bosettingen utenfor sentrumsområdet.

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. 

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.

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.

Side 38



Side 4 av 4

Parsellen som søkes fradelt er ca 3,3 daa, ubebygd og skal nyttes til tilleggsareal til boligtomta
36/16. Det er oppgitt at arealet skal brukes til potet- og jordbærland. Det er ikke oppgitt at
tilleggsarealet skal bebygges og derfor er det heller ikke aktuelt med vurdering om vann og
avløp. Gnr 36/16 har allerede godkjent adkomst fra offentlig veg. I følge skredkart fra NGU er
det ikke stein- eller snøskredfare i området hvor den omsøkte tilleggsparsellen ligger.

Vurdering i forhold til naturmangfoldloven:
Området er søkt opp i Artsdatabanken som er en nasjonal kunnskapskilde for biologsk mangfold 
og på miljostatus.no.

§ 8: Kunnskapsgrunnlaget
Det er på den omsøkte parsellen eller i området ikke gjort funn av rødlistearter i kategoriene
sårbar, nær truet, sterkt truet eller kritisk truet. Ut i fra lokalkunnskap til området er det heller
ikke kartlagt spesielle artsbestander, naturtyper eller andre økologiske tilstander som det omsøkte 
tiltaket kan ha effekt på. Området er allerede bebygd og vi kan ikke se at deling av tilleggsparsell 
til allerede bebygd boligtomt er til skade for naturmangfoldet. Tilleggsparsellen skal heller ikke
bebygges.

§ 9: Føre-var-prinsippet
Vi kan ikke se at en fradeling av tilleggsareal til allerede bebygd tomt kan har virkninger for
naturmiljøet i området, heller ikke på lengre sikt. Det skal heller ikke bygges noe på den omsøkte
parsellen.

§ 10: Økosystemtilnærming og samlet belastning
Det er ikke kartlagt særegne økosystem i området og vi kan heller ikke se at et evt funn her kan 
være enestående. Det vil derfor ikke være en belastning for et evt særegent økosystem om den 
omsøkte parsellen blir gjennomført fradelt.

§ 11: Kostnadene ved miljøforringelse bæres av tiltakshaver
Hvis det skulle vise seg at det omsøkte tiltaket skulle medføre miljøforringelse er det tiltakshaver
som skal dekke kostnadene ved å hindre eller begrense skade på naturmangfoldet som tiltaket
volder. Kostnaden kan ikke være urimelig ut fra tiltakets og eventuelle skadens karakter.

§ 12: Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder
For å unngå eller begrense skader på naturmangfoldet skal det tas utgangspunkt i slike
driftsmetoder og slik teknikk og lokalisering som, ut fra en samlet vurdering av tidligere,
nåværende og fremtidig bruk av mangfoldet og økonomiske forhold, gir de beste 
samfunnsmessige resultater.

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

Samlet vurdering:
Den omsøkte parsellen er i kommuneplanen definert som landbruk, natur- eller friluftsområde,
og det er nødvendig med dispensasjon fra Plan- og bygningsloven § 19-2. Vi kan ikke se at
fradelingen vil komme i konflikt med reindriftsinteressene, landbruket, naturmangfoldet, 
kulturmiljø og friluftslivet i området.

Vi mener at samfunnsinteressene taler for fradelingen. En litt større boligtomt vil være med på å 
styrke og opprettholde bosettingen utenfor sentrumsområdene.
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Vedtak:
Nordreisa kommune godkjenner fradeling av opptil 3,3 daa tidligere dyrket jord som tilleggsareal 
til den bebygde boligtomta 36/16 fra eiendommen gnr 36/2 i Nordreisa kommune. Formålet er 
dyrking av poteter og grønnsaker.

Dette gjøres jfr følgende:
 Omdisponering godkjennes jfr jordlovens § 9
 Deling godkjennes jfr jordlovens § 12 og matrikkellovens § 6 
 Deling godkjennes jfr plan- og bygningsloven §§ 20-1-m, 26-1, 27-1, 27-2, 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 tomta allerede er 
bebygd og tilleggsarealet ikke skal bebygges. Delingstillatelsen er vurdert i forhold til formål og
forvaltningsmål i naturmangfoldloven og tiltaket har ingen innvirkning på prinsippene som skal
vurderes i §§ 8-12. Fradelingen har lite å si for ressursgrunnlaget på eiendommen og 
samfunnsinteresser taler for deling. Etablering av større boligtomter i distriktet er positivt for
bosettingen.

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

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

 Evt byggetiltak kan ikke igangsettes før byggesøknad er levert, søknaden er behandlet og 
godkjenning er gitt.

 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.  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 nye boligtomter vil bli prioritert. I forkant 
av utmålingen vil du/dere bli kontaktet. Dersom du/dere 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 ubebygde tomter ikke større en 2 daa og som er godkjent etter plan og bygningsloven og
etter jordloven kan erverves konsesjonsfritt etter konsesjonslovens § 4, første ledd nr 2. Ved alle erverv som er
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konsesjonsfrie må kjøper fylle ut skjemaet ”egenerklæring om konsesjonsfrihet” som må følge skjøtet til tinglysning 
påført dokumentasjon fra kommunen om at ervervet er konsesjonsfritt. Skjema kan hentes på internett
www.slf.dep.no , www.statkart.no, eller ved henvendelse til landbrukskontoret.

Bortfall av tillatelse:
Er oppmåling ikke rekvirert senest 3 år etter at tillatelse er gitt, faller tillatelsen bort.

Med hilsen

May Halonen
konsulent

Kopi til:
Hege Olaussen og Geir Pettersen, Krakenes, 9151 STORSLETT
Viggo Jensen, Krakenes, 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

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

«KONTAKT»

Delegert vedtak
Delegert utvalg drift - nr. 18/11

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
«REF» 2009/385-8 3958/2011 55/27 og 4 02.02.2011

Delegert vedtak - søknad om deling av hyttetomt fra gnr 1942/55/4 og 
1942/55/27

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

Søknad er mottatt 23.07.08, og gjelder tillatelse til fradeling av ca 1 daa bebygd tomt til 
fritidsformål eiendommene 55/27 og 55/4 i Nordreisa kommune. Søknaden er mottatt i 2008. 
Men på grunn av uavklarte forhold og manglende dokumenter er ikke saken ferdigbehandlet. 
Siste manglende dokument er mottatt i oktober 2010. Siden søknaden er mottatt i 2008 må den 
behandles etter regelverket som gjaldt da.

Saksopplysninger: 
Søkere: Arnt Inge Isaksen, Lailafjellveien 8, 9180 Skjervøy (eier av 55/27)

Peder N. Pedersen, Arildsvold Oksfjordhamn, 9151 Storslett (eier av 55/4)
Erverver: Charles Henriksen, Nordveien 45, 9180 Skjervøy

Eiendommen ligger i Oksfjord ved Langfjellet, om lag 1,5 km fra Oksfjordhamn. 
Eiendom 55/27 er i følge matrikkel en boligtomt på 4,7 daa som ble fradelt fra eiendom 
55/4 i 1936. I dag brukes den til fritidsformål. Eiendom 55/4 er på totalt 72,5 daa. Dette er 
fordelt på 23,9 daa tidligere fulldyrka jord og innmarksbeite, 34,7 daa skog på middels 
bonitet, 6,9 daa uproduktiv skog og 7 daa annet areal. 

Det søkes om fradeling av en bebygd hyttetomt. Iflg søknad går dette både fra gnr 55/4 og 
55/27 med henholdsvis 690 m2 fra gnr 55/27 og 360 m2 fra 55/4, til sammen 1050 m2. 
Dette arealet består hovedsakelig av produktiv skog på middels bonitet.

Nabovarsling:
Det foreligger dokumentasjon for nabovarsling i hht. plan- og bygningslovens § 94.3. Det er ikke 
innkommet bemerkninger til saken.
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Planstatus:
Tomta er i landbruk, natur- eller friluftsområde, og det er nødvendig med dispensasjon fra plan
og bygningslovens § 7.

Adkomst/avkjørsel:
Det er planlagt utvidet bruk av avkjørsel fra fylkesvei 359, og videre utvidet bruk av eksisterende 
vei over eiendom 55/4 og 55/27. Den omsøkte tomta må ha tinglyst vegrett over eiendommer 
som må krysses.

Vannforsyning og avløp:
Et utslipp vil ikke komme i konflikt med vannkilder for drikkevann da området er forsynt 
gjennom kommunal vannledning. Slamavskiller og jordrenseanlegg kan bygges i samsvar med 
Retningslinjer for utforming av drift av separate avløpsanlegg. Det bør avsettes plass på omsøkt 
tomt for avløpsanlegg for bolig, alternativt kan tillatelse til etablering av avløpsanlegg innhentes 
på naboeiendommen. Etter søknad vil utslippstillatelse kunne gis i samsvar med 
Forurensningsforskriften. 

Høringsuttalelser:

Troms Fylkeskommune, Kulturetaten, datert 16.12.2008:
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.
Etiske hensyn skal vektlegges i plan- og byggesaksbehandling. Ved fradeling bør det stilles krav 
om utforming som ivaretar hensyn til omkringliggende bebyggelse og kulturlandskap. Viktige 
variabler er volum og form, farge, materialbruk, takvinkler og lignende, samt plassering / 
orientering i terrenget. 

Sametinget, datert 06.12.2009:
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.
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Vi gjør oppmerksom på at denne uttalelsen bare gjelder Sametinget, og viser til egen uttalelse fra
Troms fylkeskommune, Kulturetaten.

Statens Vegvesen, datert 09.01.2009:
Statens vegvesen har gjennomført befaring ved eiendommen. Ut i fra vår befaring gis søker 
tilsagn om å få godkjent ny avkjørsel lokalisert til fv. 359, HP 01, km 1,820.
En formell godkjenning for utvidet bruk av avkjørselen vil først bli gitt av Statens vegvesen
hvis Nordreisa kommune godkjenner delingssaken.
Ved senere korrespondanse anmoder vi om at vårt referansenummer oppgis. Dette skriv
sendes både til søker og Nordreisa kommune.

Reindriftsforvaltningen Vest-Finnmark, datert 15.01.2009:
Viser til oversendelse mottatt 15.12.2008. Saken har vært til høring i Rbd 35 Fåvrrosorda. Distriktet 
har ikke framsatt merknader til saken.
Områdestyret i Vest Finnmark v/reindriftsagronomen vil uttale:
Områdestyret har ikke merknader til søknad om deling av grunneiendom 55/27 og 55/4 ved
Langfjellet ca. 1,5km fra Oksfjord til fritidsformål - Nordreisa kommune
Denne uttalelsen er gitt i medhold av områdestyrets delegasjonsvedtak i sak 05/08.

Vurderinger:
Det foreligger ingen særlige grunner for fradeling. Formålet med ervervet er fritidstomt til 
oppføring av hytte. På eiendommene har det ikke vært landbruksdrift på over 30 år, og i 
nærområdet er det ingen aktiv landbruksdrift. Eiendommen er sikret atkomst over eiendom 55/4 
og 55/27. En fradeling vil ikke ha noen negativ virkning på samfunnsinteresser som friluftsliv, 
kulturlandskapet, reindrift, landbruk og miljø. 

Vedtak:
Nordreisa kommune viser til og jordlovens § 12, og plan- og bygningsloven §§ 63, 66 og 68 og
godkjenner fradeling av inntil 1,1 daa bebygd hyttetomt fra gnr 55, brn 4 og gnr 55, brn 27 i 
Nordreisa som omsøkt. Videre gis med hjemmel i plan- og bygningslovens §7 dispensasjon fra 
kommuneplanens arealdel

Ved avgjørelsen er det lagt vekt på eiendommens størrelse. Størrelsen tilsier at det er lite trolig at
det vil bli selvstendig drift på eiendommen i fremtiden. I tillegg er dette i et område hvor det ikke
er noe landbruksdrift. 

Det settes følgende vilkår:
 Den nye parsellen må ha tinglyst veirett over eiendommer som må krysses fra fylkesvei, jfr 

pbl § 66. 
 Det må søkes om utvidet bruk av eksisterende avkjørsel fra fv 359.
 Hvis det skulle komme frem gjenstander eller andre levninger som viser eldre aktivitet i

området, må melding sendes Sametinget og Troms fylkeskommune, kulturetaten som
kulturmyndighet omgående, jf. kulturminneloven § 8.

 Det må søkes om utslippstilltatelse og etablering av slamavskiller og jordrenseanlegg hvis 
ikke dette allerede er gjort, jfr forurensningsforskriften. 
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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.

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.

Bortfall av tillatelse:
Er oppmåling ikke rekvirert senest 3 år etter at tillatelse er gitt, faller tillatelsen bort.

Med hilsen

May Halonen
konsulent

Kopi til:
Charles Henriksen, Nordveien 45, 9180 Skjervøy

Side 45



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

Kjell Arne Molvik
Oksfjord
9151 Storslett

Delegert vedtak
Delegert utvalg drift - nr. 17/11

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2009/924-3 3917/2011 1942/82/1 og 82/2 01.02.2011

Delegert vedtak - deling av driftsenheten gnr 1942/54/2 og 19 i Nordreisa

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

Saksopplysninger: 
Eier/søker: Kjell Arne Molvik, Oksfjordhamn, 9151 Storslett
Kjøper: Åsmund Johnsen, Utsikten 6, 9151 Storslett

Kjell Arne Molvik eier gnr 54, brn 2 og 19 som ligger i Oksfjordhamn i Nordreisa. Det søkes om 
at driftsenheten gnr 54, brn 2 og 19 deles og at gnr 54/2 selges til Åsmund Johnsen. Åsmund 
Johnsen eier fra før gnr 82, brn 1 og 2 i Molvika. Eiendommene i Molvika grenser til 54/2 og 
formålet med ervervet er å bygge skogsbilvei fra Oksfjordhamn og til Molvika for å kunne utnytte 
skogsdrifta i område. Johnsen skriver i søknaden at ”det er gjort forsøk på å drive skogen med 
utkjøring av virke med snøscooter og vi har kommet fram til at dette ikke er lønnsomt.” Kjell Arne 
Molvik bor på gnr 54, brn 19. 

Iflg gårdskart hos Skog og landskap har gnr 54, brn 2 et totalareal på 371,1 daa. Arealene er 
fordelt på 19,2 daa tidligere fulldyrka jord og innmarksbeite, 9,6 daa produktiv skog på middels 
bonitet, 3,7 daa skog på lav bonitet, 123,1 daa uproduktiv skog og 215,5 daa myr og annen fast 
mark. På 54/2 står det antakelig bare et gammelt uthus og et naust.

54/19 har et areal ca 2,4 daa og ligger på begge sider av vegen ned til havna. Boligen og 
tilhørende bygninger på 54/2,19 står i dag på gnr 54/19. 

Planstatus
Eiendommen ligger i et LNF-område (landbruk, natur- eller friluftsområde) i kommuneplanens
arealdel. Men det vil ikke skje noen bruksendring av grunn, og det er derfor ikke nødvendig med
dispensasjon fra § 19-2.
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Vurderinger:
Etter Jordlovens § 12 kan man gi delingsforbud eller samtykke. Formålet med forbudet er å sikre 
og samle ressursene på bruket for nåværende og framtidige eiere. For å samtykke til deling må
enten samfunnsmessige interesser av stor vekt tale for det, eller at deling er forsvarlig ut i fra 
hensynet til den avkastning eiendommen kan gi. 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.

Eiendommen gnr 54/2, 19 har lite produktivt areal til selvstendig og økonomisk forsvarlig 
jordbruksproduksjon. Det er ingen aktiv jordbruksdrift i området. 

Da Åsmund Johnsen fikk konsesjon og kjøpte gnr 82/1 og 82/2 fikk han krav om å drive skogen 
og å lage driftsplan for skogen. Dette er gjort. Ved at han nå også kjøper 54/2 vil tilgangen på 
eiendommene i Molvik bli lettere og han vil få et bedre driftsgrunnlag for nødvendige 
investeringer som må gjøres i skogsdrifta. Dette er positivt. 

På grunn av arealets størrelse er ervervet av gnr 54/2 konsesjonspliktig og ny eier må søke om 
konsesjon for ervervet før eiendommen kan overdras.

Vedtak:
Nordreisa kommune viser til og jordlovens § 12 og godkjenner deling av driftsenheten 54/2 og 
19 i Nordreisa kommune.

Ved avgjørelsen er det lagt vekt på at eiendommen 54/2,19 har lite produktivt areal til 
selvstendig og økonomisk forsvarlig jordbruksproduksjon. Ved at gnr 54/2 og gnr 82/1 og 2 
kommer på samme eierhånd vil mulighetene for å utnytte eiendommene bli lettere og 
driftsgrunnlaget for investeringer i skogsdrifta bli større. 

Det settes følgende vilkår:
 Hvis det under arbeid i marken kommer fram gjenstander eller andre levninger som viser 

eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding straks sendes Sametinget, miljø-
og kulturvernavdeling og Troms fylkeskommune, kulturetaten, jfr Kulturminneloven § 8.

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.

Informasjon
Ervervet er konsesjonspliktig. Ved konsesjonsplikte erverv må ”søknad om konsesjon ved erverv av fast eiendom” 
sendes kommunen og behandles her. ”Søknad om konsesjon”, SLF-359 kan hentes på internett, www.slf.dep.no, 
eller ved henvendelse til landbrukskontoret. Vedtak om gitt konsesjon må følge skjøtet til tingslysning.

Bortfall av tillatelse: Dersom deling ikke er gjennomført innen 3 år etter at tillatelse er gitt, faller tillatelsen bort.
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Med hilsen

May Halonen
konsulent

Kopi til:
Åsmund Johnsen, 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

Einar H. Giæver

9159 HAVNNES

Delegert vedtak
Delegert utvalg drift - nr. 12/11

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2010/5173-3 3383/2011 1942/80/1-5 27.01.2011

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

Delegert vedtak - søknad om deling av gnr 80, brn 1, f nr 5

Viser til søknad om deling av ca 7,4 daa bebygd festetomt nr 5 til boligformål på gnr 80, brn. 1. I 
tillegg søkes del av gnr 80, brn 1 som ligger mellom 80/1 feste nr 5 og feste nr 13 som 
tilleggsareal til den omsøkte tomta 80/1 feste nr 5, samt rett til støplass i fjæra, på gnr 80, brn 1 
på sjøsiden av FV357

Saksopplysninger:
Søker: Einar Giæver, 9159 Havnnes
Erverver: Arne Birger Johansen, Nygård, 9159 Havnnes

Den bebygde festetomta på Havnes på Vest-Uløy. Tomta er etablert i 1951 og 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. Del av gnr 80, 
brn 1 som søkes som tilleggsareal, er på ca 6,45 daa. Avkjørselen til 80/1, feste 5 går over denne 
parsellen. Denne delen av gnr 80/1 består av ca 3,5 daa tidligere dyrket mark og resten skog på 
middels bonitet.

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
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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.
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-, miljø og
friluftområdene.

Landbruk
Det er ikke aktivt landbruk i området, men det er beiteområdet for sau på øya. Den omsøkte 
tomta er bebygd og har vært det hele tide. 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
gammel bosetning som er automatisk fredet, og datert til før år 1537. Kulturminnet er rett øst 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
Adkomsten til gnr 80, brn 1, feste nr 5 går fra fylkesvegen og over naboeiendommen gnr 80, brn 
1. Denne delen av gnr 80, brn 1 søkes som tilleggsareal til den omsøkte festetomta. Gnr 80, brn
1, feste nr 5 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.
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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.

Vurdering i forhold til naturmangfoldloven:
Alle tiltak må vurderes opp mot naturmangfoldsloven som tok til å gjelde fra 1.7.2009.
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.

Vedtak:
Nordreisa kommune viser til plan- og bygningsloven §§ 20-1-m, 26-1, 27-1, 27-2, 27-4 og 28-1
og jordlovens §§ 9 og 12 godkjenner fradeling av ca 7,4 daa festetomt nr 5 med påstående 
bebyggelse fra eiendom gnr. 80 bnr. 1 som omsøkt. Vi godkjenner også del av gnr 80, brn 1 på ca 
6,5 daa og som grenser til den omsøkte parsellen i sør som tilleggsareal, samt rett til støplass på 
nedsiden av FV 357 på gnr 80, brn 1 som omsøkt. 

Ved avgjørelsen er det lagt vekt på dette er en festet eiendom og at delingen ikke kan nektes. 
Fradeling vil ikke komme i konflikt med landbruksinteresser, natur- og kulturmiljø og 
friluftslivet i området siden tomta allerede er bebygd. Delingstillatelsen er vurdert i forhold til 
formål og forvaltningsmål i Naturmangfoldloven og tiltaket har ingen innvirkning på prinsippene 
som skal vurderes i §§ 8-12. 

Det settes følgende vilkår:
 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.

 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.  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

May Halonen
konsulent

Kopi til:
Arne Birger Johansen, Nygård, 9159 HAVNNES

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/dere bli kontaktet. Dersom du/dere 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 ogsendt 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

Kristen Wiik
Ravelseidet
9153 ROTSUND

Delegert vedtak
Delegert utvalg drift - nr. 16/11

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2010/4800-3 3726/2011 1942/68/15 31.01.2011

Delgert vedtak - søknad om deling av driftsenheten 1942/68/9 og 1942/68/15 i 
Nordreisa

Saksopplysninger: 
Kristen Wiik, Ravelseidet, 9153 Rotsund søker om deling av sin eiendom driftsenheten gnr 68/9 
og 15 i Nordreisa. 

Driftsenheten 68/9 og 15 ligger på Ravelseidet, ca 4 km fra Langslettkrysset ved E6. Kristen 
Wiik bor selv i bolighuset på gnr 68/15. Han søker om å dele driftsenheten og overføre gnr 68/9 
til sin sønn Kurt som bor på boligtomta 68/23 som er skilt ut fra 68/9. Gnr 68/15 skal han 
overføre til sin andre sønn Rune som ikke bor på eiendommen. Kristen Wiik skal fortsatt ha 
borett i bolighuset på 68/15. 

Iflg gårdskart fra Skog og landskap har gnr 68/9 totalareal 28,1 daa fordelt på 12,2 daa fulldyrka 
jord, 3,9 daa skog på middelsbonitet, 4,6 daa ikke produktivt skog og resten annet areal. Gnr 
68/15 er på totalt 11,5 daa. Dette er fordelt på 5,3 fulldyrka jord, 3,6 uproduktiv skog og resten 
annet areal. Den dyrka jorda høstes av et bruk i drift. 

Planstatus
Eiendommen ligger i et LNF-område (landbruk, natur- eller friluftsområde) i kommuneplanens
arealdel. Men det vil ikke skje noen bruksendring av grunn, og det er derfor ikke nødvendig med
dispensasjon fra § 19-2.

Vurderinger:
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 skal tas vare på de inntektsmuligheter 
eiendommen har. Således vil fradeling av dyrket jord og produktiv skog forringe en eiendoms
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avkastningsevne, uansett om den er stor eller liten.

Driftsenheten 68/9 og 15 er på til sammen 39,6 daa. Eiendommen har for lite areal til selvstendig 
og økonomisk forsvarlig jordbruksproduksjon. En deling av driftsenheten vil ikke forringe noen 
av eiendommene. 

Deling av driftsenheten vil heller ikke føre til drifts- eller miljømessige konsekvenser for 
arealene som pr i dag leies ut og driftes. Selv om driftsenheten blir delt og de to eiendommene
hver for seg er små, er det fortsatt driveplikt på den fulldyrka jorda. Dette er slått fast i jordlovens 
§ 8 som ble endret og trådde i kraft 1.7.2009 hvor det står: ”Jordbruksareal skal drivast.” 
Driveplikten kan oppfylles ved at jorda leies bort som tilleggsjord til annen landbrukseiendom. 

Vi kan ikke se at delingen er uforsvarlig i og med at driftsenheten har lite areal og små ressurser 
for selvstendig og økonomisk forsvarlig jordbruksproduksjon. 

Ut i fra kartet ser vi at grensen mellom 68/9 og 68/15 går igjennom en bygning. Det bør søkes 
om grensejustering slik at hele bygningen står på en eiendom. Etter en eventuelt deling og 
hjemmelsoverføring vil de to eiendommene være eid av to brødre. Grensen bør justeres slik at 
dette ikke fører til konflikt for eventuelle etterkommere og nye eiere.

Vedtak:
Nordreisa kommune viser til og jordlovens § 12 og godkjenner deling av driftsenheten gnr 68, 
brn 9 og brn 15 i Nordreisa kommune.

Ved avgjørelsen er det lagt vekt på at driftsenheten har for lite areal til selvstendig og økonomisk 
forsvarlig jordbruksproduksjon. Deling av driftsenheten vil heller ikke føre til drifts- eller 
miljømessige konsekvenser for arealene som pr i dag leies ut og driftes. 

Det settes følgende vilkår:
 Hvis det under arbeid i marken kommer fram gjenstander eller andre levninger som viser

eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding straks sendes Sametinget, miljø-
og kulturvernavdeling og Troms fylkeskommune, kulturetaten, jfr Kulturminneloven § 8.

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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Saken er nå ferdigbehandlet fra vår side.
Eier må nå utstede skjøte til de nye eierne og disse må sendes Statens kartverk, 3507 Hønefoss for tinglysning. 
Vi gjør oppmerksom på at ervervene er konsesjonsfrie når det foreligger nært slektskap. Ved alle erverv som er 
konsesjonsfrie må kjøper/ny eier fylle ut skjemaet ”egenerklæring om konsesjonsfrihet” som må følge skjøtet til 
tinglysning. Skjøtet må være påført dokumentasjon fra kommunen om at ervervet er konsesjonsfritt.
Egenerklæringer og skjøter kan kjøpes på bokhandelen eller internett på www.statkart.no. I kommunen er det 
landbrukskontoret som skal kontaktes for påføring på egenerklæringen.
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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

Gunhild Skogstad
Straumfjord
9151 STORSLETT

Delegert vedtak
Delegert utvalg drift - nr. 22/11

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2011/629-2 5095/2011 1942/65/21 09.02.2011

Delegert vedtak - godkjenning av forpaktingskontrakt gnr 1942/65/21

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

Henvisning til lovverk:
Lov om forpakting, § 4. Forpaktingsavtale skal leggast fram for kommunen

      Jordeigaren skal legge forpaktingsavtalen i original eller i rettkjend avskrift fram for 
kommunen innan ein månad etter at forpaktinga er tiltrådt. 

      Inneheld avtalen føresegner som strir mot lova, skal kommunen snarast gje kvar av partane 
skriftleg melding om det. I brevet skal partane oppmodast til å gjere dei nødvendige endringar i 
avtalen og til å sende inn ny eller endra avtale til kommunen innan ein månad etter at brevet er 
motteke. Blir ny eller endra avtale ikkje sendt inn innan fristen er ute, gjer kommunen dei 
endringar i avtalen som trengst for å få han i samsvar med lova. 

      Blir forpaktinga tiltrådt utan at det er gjort skriftleg avtale, skal jordeigaren innan ein 
månad etter tiltredinga gi kommunen skriftleg melding om det med nærare opplysningar om 
avtalen. Kommunen kan krevje tilsvarande opplysningar av forpaktaren. Kommunen skal snarast 
oppmode partane til å få i stand og sende inn skriftleg avtale. Føresegnene i andre leden gjeld på 
tilsvarande måte. 

      Føresegnene ovanfor gjeld òg for seinare endringsavtale, likevel slik at fristen etter første 
leden og etter første punktum i tredje leden blir rekna frå det tidspunkt då avtalen blei inngått. 

   
Saksopplysninger: 
Asmund Skogstad (eier) har inngått forpaktingsavtale med Gunhild Skogstad (forpakter) som 
omfatter eiendommen gnr 65, brn 21 i 5 år fra 1.1.2011. Avtalen er underskrevet den 26.1.2011 
og mottatt 27.1.2011.
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Avtalen omfatter forpaktning av jordbruksarealene, fjøs, redskapshus og leskur for utegangere, 
samt skog i utmark til eget bruk. Pr i dag drives det med ammekyr og kjøttfe.

Vurderinger:
Forpaktingsavtalen gjelder for 5 år. Avtalen vil sikre driftsvilkårene og sikre forutsigbarhet for 
leietakeren. Avtalen vil gi mulighet for å øke driftsomfanget og styrke økonomien for brukeren. 
Eiendommen blir holdt i hevd og utgjør en fremtidig ressurs for næringa. 

Partene har ikke funnet det nødvendig at det avholdes skjønn. Dette godtas.

Vedtak:
I medhold av lov om forpakting godkjennes forpaktningsavtale mellom Gunhild Skogstad og 
Asmund Skogstad for gnr 65, brn 21 i Nordreisa for tidsrommet 1.1.2011 – 31.12.2005.

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:
Asmund Skogstad, Straumfjord, 9151 STORSLETT
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Deres ref

FYLKESMANNEN I FINNMARK
Juridisk stab

Fylkesmannen i Troms

Postboks 6105
9291 Tromsø

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

Settefylkesmann - klage etter plan og bygningsloven

Viser til klagesak i Nordreisa kommune oversendt fra Fornyings- og
administrasjonsdepartementet 06.12.2010 hvor Fylkesmannen i Finnmark oppnevnes som
settefylkesmann, da Fylkesmannen i Troms er inhabil til å behandle klagen ettersom de er
klager i saken.

Det forutsettes at partene kjenner saken, men det vil allikevel bli gitt en kort redegjørelse for
saken nedenfor.

Saken gjelder:

Deres dato
06.12.2010

FINNMÅRKKU FYLKKAMÅNNI
Juridihkalaå hovdengoddi

rz?7,NORDREISA KOMMUNF

Vår ref
Sak 2010/4649
Ark 423.1

.:IRKKODE

Vår dato
03.02.2011

May Helen Vangen søkte 29.03.2010 om fradeling av eiendom gnr/bnr 29/8 tilhørende Arnulf
Vangen. Omsøkte parsell er bebygd med fritidsbolig.

Da søknad om fradeling ikke er i tråd med kommunens arealplan, sendte Nordreisa
kommune saken på høring 10.02.2010.

Fylkesmannen i Troms, landbruksavdelingen, innga høringsuttalelse 01.03.2010.
Fylkesmannen kunne av landbruksmessige hensyn ikke tilrå at det i foreliggende tilfelle ble
dispensert fra kommunens arealplan. Dette fordi parsellen ved fradeling ville bli fritt
omsettelig og kan overdras til noen uten tilknytning til landbruket. Dette kan føre til drifts- og
miljømessige ulemper for fremtidig landbruk.

Reindriftsforvaltninga hadde ingen merknader til den aktuelle søknaden i brev av 07.06.2010.

Nordreisa driftsutvalg innvilget søknad om fradeling i møte 31.08.2010.

Fylkesmannen i Troms ved landbruksavdelingen påklagde vedtaket 12.10.2010. Vedtaket
ble påklaget på bakgrunn av landbruksfaglige vurderinger.

Postadresse: Telefon:
Statens hus 78 95 03 00
9815 VADSØ

Telefaks: E-post: Intemett:
78 95 03 07 postmottak@fmkno http://www.fylkesmannen.no/Finnmark
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Vedtak om dispensasjon ble opprettholdt av Nordreisa driftsutvalg i møte 09.11.2010. Saken
ble etter dette oversendt Fylkesmannen i Troms 16.11.2010 for endelig behandling.
Da Fylkesmannen i Troms er klager i saken, og således inhabil, jfr fv1§ 6 første ledd bokstav
a, ble det begjært oppnevnt settefylkesmann 29.11.2010.

Fylkesmannen i Finnmark ble 06.12.2010 oppnevnt til settefylkesmann i saken av Fornyings-
og administrasjonsdepartementet.

Fylkesmannens kompetanse:

Fylkesmannen bemerker at ovennevnte klage er fremsatt til rett tid, og at det er rett til å
fremsette klage jfr. forvaltningsloven (fv1) §§ 28, 29 og 30, jfr. plan- og bygningsloven av
2008 (ny plbl) § 1-9.

Klagen behandles i medhold av ny plbl § 1-9, og delegasjon av avgjørelsesmyndighet fra
Miljøverndepartementet til Fylkesmennene, se rundskriv T-2/09 pkt 2.7. For behandling av
klager etter ny plbl § 1-9 gjelder fvlregler  så  langt annet ikke er bestemt.

Fylkesmannens kompetanse i klagesaken fremgår av fv1§  34.  Fylkesmannen kan prøve alle
sider av saken, herunder saksbehandlingen, lovanvendelsen og skjønnsutøvelsen.
Fylkesmannen kan også ta opp forhold som ikke er nevnt i klage.

Fylkesmannens avgjørelse er basert  på  de oversendte dokumenter fra Fylkesmannen i
Troms.

Fylkesmannens vurdering:

Side 2 av  4

Det aktuelle tiltak krever søknad etter plbl 1985 § 93 første ledd bokstav h. Byggesaksdelen i
ny plan- og bygningslov trådte i kraft 01-.07.2010, og søknad om fradeling hjemles derfor i
gammel lov. Søknad om dispensasjon skal behandles etter ny plbl, da plandelen trådte i kraft
01.07.2009.

Ut fra de innsendte dokumenter, fremkommer at den aktuelle parsell er regulert til LNF-
område. Fylkesmannen kan ikke se at det er opplyst hvorvidt det tillates spredt bebyggelse
eller lignende.

Det opplyses i saksopplysninger at det ble søkt om fradeling av parsellen i januar 2008.
Søknad om dispensasjon ble da avslått 21.04.2008. I april samme år ble det søkt om
omdisponering av parsellen. Slik søknad ble innvilget med begrunnelse at ved
omdisponering ville det fortsatt være samme eier for landbrukseiendommen og hyttetomta.

Det følger av plbl § 19-1 at "dispensasjon krever grunngitt søknad". Fylkesmannen kan ikke
se at søker selv har begrunnet hvorfor parsellen ønskes fradelt. I kommunens vedtak er det
lagt vekt på at en dispensasjon vil være av stor samfunnsmessig interesse. Dette da erverver
er datter av søker og bruker hytta når hun og familien hjelper til med lamming, sauesanking,
høyonn og når de tar ut ved. De er også avløsere. I kommunens vedtak fermheves at deling
er forvarlig ut fra avkastning, da tomta ligger på en høyde som består av morene med
barskog.
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Ved vurderingen av om det skal gis dispensasjon, kan ikke hensynene bestemmelsen det
dispenseres fra, bli vesentlig tilsidesatt, jfr plbl § 19-2 andre ledd. Videre må fordelene ved å
gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering.

Fra Fylkesmannen i Troms ved landbruksavdelingen, danner parsellens beliggenhet og
landbruksfaglige hensyn bakgrunn for klagen. Parsellen som søkes fradelt er omgitt av mer
eller mindre sammenhengende arealer av dyrket mark. Dette kan også tydelig ses ut fra de
vedlagte bilder søker har sendt inn. Landbruksavdelingen anfører i sin klage at ved en
fradeling av parsellen, vil den bli fritt omsettelig. Dette kan føre til restriksjoner på en ellers
fullt ut forsvarlig landbruksdrift dersom parsellen overdras til noen uten tilknytning til
eiendommen eller til landbruket.

Det følger av plbl § 19-2 fjerde ledd at ved vurderingen av om det skal gis dispensasjon,skal
det statlige og regionale rammer og mål tillegges særlig vekt. Fylkesmannen er statens
representant i fylket, og skal følge opp vedtak, mål og retningslinjer fra Stortinget og
regjeringen. Det er et nasjonalt mål å søke å begrense nedbygging av dyrka mark. Selv om
den aktuelle parsellen ikke befinner seg på dyrka mark, er den omkranset av slikt areal. En
eventuell fradeling vil således kunne medføre restriksjoner på en ellers fullt ut forsvarlig
landbruksdrift.

Ved vurderingen av om det skal gis dispensasjon må det ses på de hensyn bestemmelsen
det søkes dispensasjon fra, er ment å ivareta. Etter Fylkesmannens vurdering må det i
foreliggende tilfelle være å sikre forsvarlig landbruksdrift, ettersom området er regulert til
LNF.

Det fremkommer ikke av de innsendte dokumenter når kommunens arealplan er vedtatt.
Dette med tanke på hvorvidt arealbruken har endret seg vesentlig siden den ble vedtatt.
Fylkesmannen legger imidlertid til grunn at arealbruken har vært slik den er i en lengre
periode, slik at det ikke vil være tale om endret bruk av arealene.

En kommuneplan er kommet i stand på bakgrunn av en omfattende prosess der berørte
parter har blitt gitt anledning til å uttale seg. Det skal således noe til før det dispenseres fra
planene. Dette kan utledes fra den avveining av hensyn som skal gjøres, jfr plbl § 19-2.

Fylkesmannen kan ikke se at det vil medføre større fordeler enn ulemper å gi dispensasjon
fra kommunens arealplan, jfr plbl § 19-2 andre ledd annet punktum. Parsellen er
omdisponert. Dette gir mulighet for å opprettholde den bruk som er av hytta i dag.
Fylkesmannen har vanskelig for å se at en fradeling vil gi avkastning slik det er anført i
kommunens begrunnelse, annet enn de salgsinntekter en eventuell fradeling vil kunne gi.
Dette er imidlertid etter Fylkesmannens vurdering ikke tilstrekkelig.

Fylkesmannen er etter dette kommet til at vilkårene for å gi dispensasjon etter en samlet
vurdering ikke er tilstede.
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Vedtak:

Fylkesmannen opphever kommunens vedtak og avslår herved søknad om dispensasjon.

Vedtaket er endelig og kan ikke påklages.

Med hilsen

Hanne Marthe Breivik
Tor Stafsnes rådgiver
Ass fylkesmann

Dette dokumentet er godkjent elektronisk.

Kopi til:
Nordreisa kommune Postboks 174 9156 STORSLETT
Arnulf Vangen Svartfoss 9151 STORSLETT
May Helen Vangen Bekkestien 2 9156 STORSLETT
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Fylkesmannen i Troms
Romssa FyIkkamånni

Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode
26.01.2011 2010/4430 - 79 331.2

Asle Tjeldflåt 77642045  Deres dato Deres ref.
25.11.2010

Tromsø kommune
Rådhuset
9299 Tromsø

Svar på søknader om prosjektskjønnsmidler for 2011

Fylkesmannen i Troms viser til brev fra Tromsø kommune av 25. november 2010 og 17.
januar 2011 med søknad om skjønnsmidler.

Av vårt brev av 19. oktober 2010 til kommunene fremgikk det at sjumilssteget, robust
landbruk og kommuneøkonomi er satsningsområdene for 2011.

Totalt søkte Tromsø kommune om støtte til følgende seks prosjekter (omsøkt beløp i
parentes):

• Samtidig og koordinert (kr. 400.000,-)
Toppfmansieringsordningen for ressurskrevende tjenester (kr. 382.500,-)

• Ny organisering av spesialundervisning i Tromsø kommune (kr. 200.000,-)
• Teknologi — en naturlig del av fremtidens helse- og omsorgstjeneste (kr. 450.000,-)
• Eiendomsforvaltning — et steg mot bedre økonomi og ressursstyring (kr. 500.000,-)
• Russisk/norsk medieprosjekt (kr. 55.000,-)

Samlet sett kom det inn 84 søknader om prosjektskjønnsmidler, for et beløp på 21,5 millioner
kroner. Ut fra den store interessen for midler fra skjønnspotten har Fylkesmannen måttet
foreta en streng prioritering av de innkomne søknadene. Majoriteten av prosjekter som ikke er
knyttet opp mot ett av de tre hovedsatsningsområdene har ikke blitt tildelt støtte. Prosjekter
som er knyttet opp mot satsningsområdene, men som etter vår vurdering ikke treffer
målsetningene i det aktuelle området i tilstrekkelig grad, har ikke blitt tildelt støtte.

Tromsø kommunes søknader har blitt vurdert av Fylkesmannen, og vi har avgjort at følgende
tre prosjekter skal støttes med skjønnsmidler i 2011.

•  Samtidig og koordinert (sjumilssteget): Kr. 200.000,-
•  Toppfinansieringsordningen for ressurskrevende tjenester (kommuneøkonomi): Kr.

225.000,-
• Russisk/norsk medieprosjekt (Annet): Kr. 55.000,-

Fylkeshuset, Strandvegen 13
Postboks 6105, 9291 Tromsø

Telefon: 77 64 20 00 Avdeling
Telefaks: 77 64 21 39 Justis- og

sosialavdelingen

postmottak@fmtr.no
www.fylkesmannen.no/troms
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Det er ikke funnet rom for å støtte de tre andre omsøkte prosjektene.

Prosjektskjønnsmidlene vil utbetales over rammetilskuddet til kommunen.

Før utbetaling av midlene kan skje, må kommunen innen 15. februar 2011:

a) Bekrefte skriftlig at prosjektet faktisk skal gjennomføres, herunder bekrefte
oppstarttidspunkt for prosjektet og forventet avslutningstidspunkt.

b) Bekrefte at den kommunale egenandelen er innarbeidet i årsbudsjett 2011.

Når vi har mottatt disse opplysningene vil vi straks sende anmodning til Kommunal- og
regionaldepartementet om at midlene skal utbetales.

Ellers gjelder følgende generelle forutsetninger for tildelingen:

• Fylkesmannen skal holdes orientert om arbeidet med prosjektet. Dersom prosjektet
skal videreføres i 2012 og evt. utover dette skal det sendes en statusra ort til
F lkesmannen innen ut an en av 2011.

• Prosjektet må dokumenteres gjennom sluttrapport etter at prosjektet er gjennomført
Dersom prosjektet avsluttes i 2011 er det ikke nødvendig å sende statusrapport som
nevnt over i tillegg til sluttrapport. Sluttrapporten skal sendes seinest to måneder etter
at prosjektet er avsluttet. Rapporten skal inneholde en vurdering av om prosjektmålet
er oppfylt samt en evaluering av prosjektgjennomføringen. Fylkesmannen skal kunne
offentliggjøre sluttrapporten på våre hjemmesider, og eventuelt distribuere den på
annen måte til alle kommunene i Troms.

• Fylkesmannen forbeholder seg retten til å kunne delta i prosjektets styringsgruppe og
vil gi beskjed dersom dette er ønskelig.

hi n

er
fung. avdelingsdire tør

Kopi: Nordreisa kommune
Lenvik kommune
Salangen kommune

Asle eldflåt
økonomirådgiver
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Fylkesmannen i Troms
Romssa FyIkkamånni

Saksbehandler  Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode
26.01.2011 2010/4430 - 86 331.2

Asle Tjeldflåt 77642045 Deres dato Deres ref.
23.11.2010

Bardu kommune
Postboks 401
9365 Bardu

Svar på søknader om prosjektskjønnsmidler for 2011

Fylkesmannen i Troms viser til brev fra Bardu kommune av 23. og 24. november 2010 og 9.
desember 2010 med søknad om prosjektskjønnsmidler.

Av vårt brev av 19. oktober 2010 til kommunene fremgikk det at sjumilssteget, robust
landbruk og kommuneøkonomi er satsningsområdene for 2011.

Totalt søkte Bardu kommune om støtte til følgende tre prosjekter (omsøkt beløp i parentes):

• Naturfagparken — Polar zoo (kr. 100.000,-)
• Leve i naturen (kr. 250.000,-)
• Samarbeid om utarbeiding av arealplaner (kr. 150.000,-)

Samlet sett kom det inn 84 søknader om prosjektskjønnsmidler, for et beløp på 21,5 millioner
kroner. Ut fra den store interessen for midler fra skjønnspotten har Fylkesmannen måttet
foreta en streng prioritering av de innkomne søknadene. Majoriteten av prosjekter som ikke er
knyttet opp mot ett av de tre hovedsatsningsområdene har ikke blitt tildelt støtte. Prosjekter
som er knyttet opp mot satsningsområdene, men som etter vår vurdering ikke treffer
målsetningene i det aktuelle området i tilstrekkelig grad, har ikke blitt tildelt støtte.

Bardu kommunes søknader har blitt vurdert av Fylkesmannen, og vi har avgjort at
prosjektet "Leve i naturen" skal støttes med kroner 200.000,- i skjønnsmidler for 2011.

Det er ikke funnet rom for å gi støtte til de to andre prosjektene i 2011.

Prosjektskjønnsmidlene vil utbetales over rammetilskuddet til kommunen

Før utbetaling av midlene kan skje, må kommunen innen 15. februar 2011:

a) Bekrefte skriftlig at prosjektet faktisk skal gjennomføres, herunder bekrefte
oppstarttidspunkt for prosjektet og forventet avslutningstidspunkt.

b) Bekrefte at den kommunale egenandelen er innarbeidet i årsbudsjett 2011.

Fylkeshuset, Strandvegen 13
Postboks 6105, 9291 Tromsø

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

•

T-
1

Avdeling
Justis- og
sosialavdelingen

postmottak@fmtr.no
www.fylkesmannen.no/troms
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Når vi har mottatt disse opplysningene vil vi straks sende anmodning til Kommunal- og
regionaldepartementet om at midlene skal utbetales.

Ellers gjelder følgende generelle forutsetninger for tildelingen:

le Ramber`g

Med

• Fylkesmannen skal holdes orientert om arbeidet med prosjektet. Dersom prosjektet
skal videreføres i 2012 og evt. utover dette skal det sendes en statusra ort til
F lkesmannen innen ut an en av 2011.

• Prosjektet må dokumenteres gjennom sluttrapport etter at prosjektet er gjennomført.
Dersom prosjektet avsluttes i 2011 er det ikke nødvendig å sende statusrapport som
nevnt over i tillegg til sluttrapport. Sluttrapporten skal sendes seinest to måneder etter
at prosjektet er avsluttet. Rapporten skal inneholde en vurdering av om prosjektmålet
er oppfylt samt en evaluering av prosjektgjennomføringen. Fylkesmannen skal kunne
offentliggjøre sluttrapporten på våre hjemmesider, og eventuelt distribuere den på
annen måte til alle kommunene i Troms.

• Fylkesmannen forbeholder seg retten til å kunne delta i prosjektets styringsgruppe og
vil gi beskjed dersom dette er ønskelig.

fung. avdelingsdirektør

Kopi: Alle kommuner i Troms

sle jeldflåt
økonomirådgiver
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Fylkesrnannen i Troms
Romssa Fylkkamånni

Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode
21.01.2011 2010/4905 - 6 421.53

Brynjar Jørgensen 77 83 79 79 Deres dato i Deres-re .  
1 :fflItlYr~:2:2d272:CI:f.QXMW1,42:1Nr, '
' .. '` c.R.', 1:CEKONTO?El- '

Reindriftsforvaltningen i Vest-Finnmark
Bredbuktnesveien 50B
9520 KAUTOKEINO

Det settes en frist for tilbakemelding innen den 7.2.2011.

Med hilsen

JcJ
TeRh1 e.f.
Fylkesskogsjef

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

Avdeling

Klagesak - bygging av traktorveg på Gnr 6514 mM. i Nordreisa.

Viser til klagesak i Nordreisa på vedtak om bygging av traktorveg på Gnr 65/4 m.fl. i
Nordreisa.

Vi ber Reindriftsforvaltninga om begrunnelse for oversitting av klagefrist.

3y/pv-
Brynjar Jør ens n
fylkesskogmester

postmottak@fmtr.no

Klageinstansen skal undersøke om vilkårene for å behandle klagen forligger. Dersom
vilkårene for å behandle klagen ikke foreligger, skal ldageinstansen avvise saken, jf fv1 § 34.

Vedtak datert 5.7.2010 fra Nordreisa kommune er i følge arkivet til Reindriftsforvaltninga
joumalført hos Reindriftsforvaltninga den 13.7.2010. Klage på vedtaket er datert 6.8.2010.

Fristen for å klage er 3 uker fra det tidspunkt underretning om vedtaket er kommet frem til
vedkommende part, jf fvl § 29. Vi registrerer at klagefristen er oversittet.
Vi vurderer å avvise klagen fordi den er framsatt for seint.

Selv om ldageren har oversittet klageffisten, kan klagen tas under behandling såframt
a) parten eller hans fullmektig ikke kan lastes for å ha oversittet fristen eller for

å ha drøyd med klage etterpå, eller
b) det av særlige grunner er rimelig at klagen blir prøvd

jf fvl § 31.

Landbruksavdelingen www.fylkesmannen.no/troms
Side 66



Kopi til:
Nordreisa kommune 9156 Storslett
Nils Roa1d Nilsen Straumfiorden 9151 STORSLETT
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Fylkesmannen i Troms •
Romssa FyIkkarnånni

Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arldvkode
20.01.2011 2010/7727 - 3 433.52

Therese Sigurdsen 77 64 22 05  Deres dato Deres NORDREISA KOMMUNE
_ =

Adresseliste

• Utsendelse av protokoll fra møte i Rovviltnemnda i region 8 den 6. januar
2011

Rovviltnemnda i region & hadde møte i Tromsø den 6. januax. Sekretariatet ved
Fylkesmannen i Troms sender her protokoll fra møtet i Rovviltnemnda i region 8. Det ble
fattet vedtak om kvote for kvotejakt på gaupe, økning av kvote for betingede
skadefellingstillatelser på jerv, økning av kvote for lisensfelling av jerv og kvote for
lisensfelling av ulv.

Vedtakene kan påklages til Miljøvemdepartementet innen tre uker fra mottakelse av dette
brev jamfør forvaltningsloven kap. VI §§ 28 og 29 Klagen skal behandles av
Miljøverndepartementet, men sendes til Rovviltnemnda i region 8, Fylkesmannen i Troms
postboks 6105, 9291 Tromsø.

fylkesmiljøvemsjef

Fylkeshuset, Strandvegen 13
Postboks 6105, 9291 Tromsø

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

Avdeling

Therese Sigu5ten
fagansvarlig

postmottak@fmtr.no
Miljøvernavdelingen www.fylkesmannen.no/troms
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ROVVILTNEMNDA I REGION 8
Troms og Finnmark

Protokoll for møte i
Rovviltnemnda i region 8 den 06.01.2011

Dato:  06.01.2011, kl 09.30-16.00
Sted: Tromsø, Fylkeshuset, møterom Vanna
Møtetid:  09:30 til 14:30.

Tilstede:
Rovviltnemnda:
Willy ørnebakk (leder)
Einar Johansen
Odd Iver Sara
John Karlsen
Sigrun Hestdal

Meldt forfall:
Rut Olsen

Tillhørere:
Arve Kleiven, Fylkeslandbruksdirektør i Troms Fra
Erlend Winje, "Leve i naturen"
John Ivar Larsen "Leve i naturen"

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

Utvida sekretariat:
Geir Østereng, FM Finnmark, miljøvernavd (sekr)
Hans Magnus Sætra, FM Finnmark, landbruksavd
Oddny M. Asbøl, FM Troms, landbruksavd
Gunhild Breidalen, Mattilsynet
Ante Bals, Reindriftsforvaltningen Troms

Therese Sigurdsen, FM Troms, miljøvern

Møtestart
Willy ørnebakk ønsket velkommen.
Thomas Johansen (SNO) gikk igjennom Rovviltstatus i Region 8 (Troms og Finnmark).

Sak 22/10 Godkjenning av innkalling og saksliste

Behandling: Forslag til vedtak fra rovviltnemnda enstemmig vedtatt.

Forslag til vedtak fra nemnda:
Innkalling godkjennes. I tillegg til saker på saksliste fremmes sak 34 angående innspill til
Finnmarkseiendommens strategiske plan.

Innstilling til vedtak:
Rovviltnemnda for region 8 godkjenner innkalling og saksliste til møte den 6.januar 2011.

Leder for rovviltnemnda:
Willy Ørnebakk
9 1174752
willyorn@online.no

Saksbehandler:
Therese Sigurdsen 776 42205
Geir Østereng 789 50359

Side 69



Sak 23/10 Orienteringssaker
• Nemndas møter med organisasjoner, lag, foreninger evt. andre siden 24. august 2010.

-

FM Troms sitter i utvalg som jobber med kompensasjonsordninger for
driftsomlegginger.

-

FM Finnmark er deltaker i utvalg som har påbegynt arbeidet med ny
erstatningsordning for rein drept av fredet rovvilt.

-

FM Troms skal være deltaker i utvalg som skal utrede ny erstatningsordning for
sau drept av fredet rovvilt.

Sak 24/10 Referatsaker

Behandling: Innstilling til vedtak enstemmig vedtatt.

Innstilling  til vedtak:
Rovviltnemnda tar utsendte referatsaker siden forrige møte den 24.08.2010 til orientering.

Følgende dokumenter er siden møte i nemnda 24.08.2010 sendt ut til informasjon
Brev vedrørende
Dusør for innmelding av jerveynglinger og gaupefamilie

De regionale rovviltnemndene 5, 6, 7 og ...8

Evaluering av arealdifferensieringen i r...

Tilbakemelding til Reinbeitedistrikt 14A...

Forlengelse av vedtak om ekstraordinært uttak av ulv

Vedtak om felling av 1 ulv

Skadefellingsvedtak 211010 2 ulv
Invitasjon til rovviltseminar 101110 - 111110

Foreløpig svar vedr klage

Foreløpig svar vedr klage

Ny forvaltningsplan for rovvilt region 8

Orientering om kommunal handlingsplan

Høringsuttalelse til forvaltningsplan for rovvilt

Klage på lisenskvote på jerv 2010

Klage på lisenskvote på jerv 2010

Kopi av brev til Reinbeitedistrikt 26 -

Saksprotokoll Storfjord Eldreråd 210510 ...

Lisensfelling på bjørn 2010 - region 8

Protokoll fra møte i Rovviltnemnda i region 8

Utbetaling av dusør for melding om gaupe.

Lisensjakt/-felling og kvotejakt rovvilt

Kopi av brev til Sør Varanger kommune

Kopi av brev til DN - erstatningsordning...
Vedtak om kvote for lisensfelling av jerv

Utbetaling av dusør for funn av jervehi

Avsender  /  mottaker
Talma sameby

Sametinget

Miljøverndepartementet

Fylkesmannen i Finnmark

Direktoratet for naturforvaltning

Direktoratet for naturforvaltning

Fylkesmannen i Finnmark

Sametinget

Nasjonalparkens venn...

Naturvernforbundet

Bondelaget v/ Unrri H...

Porsanger kornmune

Fylkesmannen i Nordland

Naturvernforbundet i Finnmark

Nasjonalparkens venner

Fylkesmannen i Finnmark

Storfjord kommune

Direktoratet for nat...

Adresseliste

Statskog v/Bratlien
Fylkesmannen i Finnmark

Miljøverndepartement...
adresseliste
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Dok. dato
22.11.2010

16.11.2010

04.11.2010

01.11.2010

25.10.2010

20.10.2010

21.10.2010

06.10.2010

29.09.2010

29.09.2010

20.09.2010

12.09.2010

15.09.2010

08.09.2010

09.09.2010

06.09.2010
27.08.2010

30.08.2010

03.09.2010

02.09.2010
31.08.2010

26.08.2010

26.08.2010

25.08.2010

25.08.2010
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Sak 25/10 Kvoter for kvotejakt på gaupe 2011

Behandling: Forslag til vedtak fra rovviltnemnda enstemmig vedtatt.
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Forslag til vedtak fra nemnda:
Rovviltnemnda for Troms og Finnmark vedtar med dette ei kvote på -37- gauper under
kvotejakta 2011. Kvotene settes på bakgrunn av informasjon fra det nasjonale
overvåkningsprogrammet for rovvilt, Forvaltningsplan for rovvilt i region 8 vedtatt 21.09.07,
samt de siste års tap av sau og rein til gaupe, eifaringer fra Scandlynx og Leve i naturen
prosjektet.

Kvota settes til -17- gauper i Finnmark fylke. Det åpnes for felling i A området. Innen A-
området kan -2- gauper felles innen A-området i Alta og Kvalsund kommuner hvorav inntil -
1 - voksen tispe, samt -3- innen A-området i Porsanger-, Lebesby-, Gamvik- og Tana
kommuner hvorav inntil -I- voksen tispe. I B-området kan det felles -12- gauper uten
tispekvote.

I Troms fylke kan det felles -20- gauper. Det åpnes for felling av inntil — 10- gauper i A-
området. Det settes ei hunndyrkvote på -4- dyr i A området i Troms. Innen A området kan
inntil 6 gauper felles i Kvænangen, Nordreisa, Kåfiord og Storfjord kommuner, hvorav inntil
to voksne tisper kan felles. I resten av A området i Troms kan inntil 4 gauper felles, og inntil
to voksne tisper felles. I B området kan inntil -10- gauper felles uten tispekvote.

I tillegg til tispekvoter innen A-områdene i Troms og Finnmark, vedtas en ekstra kvote på
to tisper innen A-området til fordeling ut fra jaktas forløp.

Det gis ikke Pringer for radiomerka eller umerka dyr.

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.

Innstilling til vedtak:
Rovviltnemnda for Troms og Finnmark vedtar med dette ei kvote -35- gauper under
kvotejakta 2011. Kvotene settes på bakgrunn av informasjon fra det nasjonale
overvåkningsprogrammet for rovvilt, Forvaltningsplan for rovvilt i region 8 vedtatt 21.09.07,
samt de siste års tap av sau og rein til gaupe, etfaringer fra Scandlynx og Leve i naturen
prosjektet.

Kvota settes til -17- gauper i Finnmark fylke. Det åpnes for felling i A området. Innen A-
området kan -2- gauper felles innen A-området i Alta og Kvalsund kommuner hvorav inntil -
1- voksen tispe, samt -3- innen A-området i Porsanger-, Lebesby-, Gamvik- og Tana
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kommuner hvorav inntil -I- voksen tispe. I B-området kan det felles -12- gauper uten
tispekvote.
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I Troms fylke kan det felles -20- gauper. Det åpnes for felling av inntil — 10- gauper i A-
området. Det settes ei hunndyrkvote på -4- dyr i A området i Troms. Innen A området kan
inntil 6 gauper felles i Kvænangen, Nordreisa, Kåfjord og Storfjord kommuner, hvorav inntil
to voksne tisper kan felles. I resten av A området i Troms kan inntil 4 gauper felles, og inntil
to voksne tisper felles. I B området kan inntil -10- gauper felles uten tispekvote.

Det gis ikke Pringer for radiomerka eller umerka dyr:

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.

Saksfremstilling:
Følgende dokumenter er lagt til grunn for forslaget:
- St. meld. nr. 15 (2003-2004) Rovvilt i norsk natur
- Innst. S. nr. 174 (2003-2004)
- Lov om forvaltning av naturens mangfold av 01.07.2009
- Lov av 29.05.1981 om viltet (Viltloven)
- Forskrift av 18.03.2005 om forvaltning av rovvilt.
- Forvaltningsplan for rovvilt i region 8 av 24.8.2007.

Bestandsmål og rovviltnemndas myndighet
Rovviltnemnda har myndighet til å fastsette kvote for kvotejakt på gaupe når bestanden ligger
over det nasjonalt fastsatte bestandsmålet for gaupe i regionen, jf. §§ 7 og 11 i forskrift av
18.03.2005 om forvaltning av rovvilt. Bestandsmålene er jf. forskriften også fordelt mellom
fylkene i regionen. Bestandsmålsetning for region 8, er ti ynglinger av gaupe, hvorav fire
ynglinger skal være lokalisert i Finnmark og seks ynglinger lokalisert i Troms.
Bestandsmåloppnåelsen baseres på gjennomsnittet av dokumenterte data om ynglinger de tre
siste årene fra Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt. De tre siste årene er det registrert 9,
9 og 15 familiegrupper i region 8, dvs, et snitt på 11 ynglinger. Rovviltnemnda har dermed
myndighet til å fatte vedtak om kvote for jakt på gaupe, jf. rovviltforskriften.

Hensikten med å iverksette kvotejakt, er å begrense veksten og/eller utbredelsen av
gaupebestanden, samt begrense skadene gaupe påfører bufe- og tamrein. For at den
skadereduserende effekten skal være størst mulig er det viktig at kvotejakten i sterk grad
styres mot områder med skade på sau og rein.

Når bestandsmålet på gjennomsnittlig 10 ynglinger er nådd for gaupe i region 8 er det i
forvaltningsplanen lagt opp til at det hvert år skal åpnes for kvotejakt i sone B. Antall gauper
som kan felles, og hvor de kan felles, vil være avhengig av antall ynglinger innenfor de ulike

Side 72



delområdene i fylket. I sone A fastsettes kvote for kvotej akt kun i de år bestandsmålet er
dokumentert i Troms og/eller Finnmark fylke.

Vurderinger etter naturmangfoldloven
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.

I saksfremstillingen fremgår det hvordan vedtaket bygger på kunnskap om gaupas
bestandsstatus i regionen.
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Bestandsstatus og bestandsutvikling
I rapport fra Norsk institutt for naturforskning (NINA) Minimum antall familiegrupper,
bestandsestimat og bestandsutvikling for gaupe i Norge i 2010 (Rapport 587), fremgår
minimum antall familiegrupper av gaupe før jakt i de ulike forvaltningsregionene de tre siste
år, samt gjennomsnittet for de tre siste år. Årene 2008, 2009 og 2010 er det registrert
henholdsvis 76, 91 og 80 ynglinger av gaupe på landsbasis, noe som gir et gjennomsnitt de tre
siste år på 82,6 ynglinger. Bestandsmålet for gaupe i region 8 - Troms og Finnmark er 10
årlige ynglinger av gaupe, hvor av 4 ynglinger skal være i Finnmark og 6 ynglinger skal være
i Troms. Slik det fremgår av tabell 1 har antall godkjente familiegrupper i region 8 de tre siste
årene gått fra 9 ynglinger i 2008, 9 ynglinger i 2009 og 15 ynglinger i 2010. Gjennomsnittet
for de tre foregående årene er 11 årlige ynglinger, og dermed er bestandsmålet nådd.
Bestanden beregnes ved å gange opp hunner i følge med unger etter 1. oktober med seks
(6,14), for å beregne totalbestanden før jakt. Hunner som føder unger men mister disse før 1.
oktober er av metodiske grunner ikke med i bestandsberegningene.

Bestandsmålet for gaupe på 10 ynglinger totalt, med 4 i Finnmark og 6 i Troms har kun vært
oppfylt for hele regionen før jakt i 2010. Bestandsmålet i Finnmark har vært oppfylt for alle år
siden 2007, men ikke innenfor i A - området. For Troms har bestandsmålet på 6 kun vært
oppfylt i 2010. I A-området for gaupe i Finnmark er bestanden økende. Dette tilsier at
bestanden kan reguleres i større grad utenfor A-området. Tidligere har man vært avhengig av
ynglinger i B-området for å oppnå bestandsmålet i fylket. I Troms viser innmeldte tall at
bestanden er økende i A området.
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Gau e for "akt 2008

2010

Troms Fylke

Finnmark 4
Troms 6
Re ion 8 10 5 -4 9

Tabell 1.  Registrerte og godkjente gaupefamilier før jakt i region 8 fordelt på fylker og A og B områder. I A
området skal rovviltarten forvaltes slik at det regionale bestandsmålet nås og opprettholdes. I B området er det
ikke ønskelig med rovvilt.
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Kart 1. Det er registrert 15 familiegrupper antatt/dokumentert før jakt 2010 i Troms og Finnmark. Blå
prikker angir familiegrupper registrert ifølge strenge avstandsregler og gul er middels strenge
avstandsregler.

Ynglinger
I bestandsregistreringsperioden som varer fra 01.10.2009 til 28.2.2010 er det dokumentert 9
gaupefamilier i Troms. I forvaltningsområde B hvor det ikke er ønskelig med rovvilt er det
registrert 1 familiegruppe i Nordreisa. I forvaltningsområde A, hvor rovvilt forvaltes for å nå
bestandsmålet, er det registrert 1 familiegruppe i Nordreisa, 1 i Kåfjord kommune, 3 i
Storfjord kommune, 2 i Målselv kommune og 1 familiegruppe i Bardu kommune.

Avgang
Kjent avgang av gaupe i Troms jaktåret 2009/2010 er 2 dyr. Begge er hanndyr felt i A område
på skadefelling som følge av store tap av rein. Den ene ble felt i Storfjord kommune i
Helligskogen reinbeitedsitrikt, og den andre ble felt i Bardu kommune i vinterbeiteområde til
Saarivuoma sameby.
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Figur  2 Estimert bestand av gaupe i Troms, individ som er ett år og eldre fra 1998-2010 basert på
antall registrerte ynglinger multiplisert med 6,14. Kjent avgang i form av skadefelling, kvotejakt,
påkjørsel og andre dødsårsaker samt bestandsmål fremgår også av figur.

Tap av sau og rein til gaupe i Troms
Det er i Troms fylke dokumentert følgende tap til gaupe de siste tre årene:
2010: 9 sau/lam (14 % av alle dok.) og 137 rein (67 % av alle dok.)
2009: 16 sau/lam (21 % av alle dok.) og 134 rein (55 % av alle dok.)
2008: 53 sau/lam (45 % av alle dok.) og 21 rein (45 % av alle dok.)

Finnmark Fylke

Ynglinger
Fra 01.10.2009 til 28.02.2010 ble det i Finnmark dokumentert 6 hunngauper i følge med
unger, hvorav alle med strenge avstandskriterier. En av ynglingene deles med Finland
(Tanadalen), men teller i bestandssammenheng i Finnmark som en familiegruppe.

Avgang 2010
Kjent avgang i 2010 av gaupe i Finnmark pr. 01.12.10 er 7 dyr.

• 1 voksen hann felt ved skadefelling i rbd 1 og 1 hunn felt i kvotejakt i Sør-Varanger
kommune 29.01.2010.

• 1 hunn felt i kvotejakta 20.02.2010 i Sør-Varanger kommune.
• 1 hann felt i februar ved skadefelling i rbd 9. i Tana kommune.
• 1 Hann måtte avlives i Alta i forbindelse med merking i Scandlynxprosjektet
• 1 felt i mars under kvotej akt i Alta kommune
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• 1 hann og 1 hunn (voksen) felt ved skadefelling i reinbeitedistritk 14a i Porsanger
kommune

Fire av 7 gauper ble felt innen forvaltningsområde A, hvorav en var i reproduktiv alder.

Gaupe- estimert bestand i Finnmark 1998-2009
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Figur 3  Estimert bestand av gaupe i Finnmark, individ ett år og eldre fra 1998-2009 basert på antall
registrerte ynglinger multiplisert med 6. Kjent avgang i form av kvotej akt, skadefelling, påkjørsel og
andre dødsårsaker samt bestandsmål fremgår også av figur.

Tap av sau og rein til gaupe i Finnmark
I 2009 ble det omsøkt 82 sauer og 517 lam som drept av gaupe, hvorav 43 sau og 317 lam ble
erstattet.

Det er videre i Finnmark fylke dokumentert følgende tap til gaupe:
2010: 15 sau/rein og 209 rein drept av gaupe
2009: 24 sau/lam og 314 rein drept av gaupe
2008: 30 sau/lam og 247 rein drept av gaupe
2007: 17 sau/lam og 159 rein drept av gaupe

Bestand

Avgang

Bestandsmål
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De største tapene av sau og rein til gaupe i 2010 finner vi i Alta og Porsanger. Det er også tap
av sau til gaupe i Unjarga-Nesseby. Dokumenterte tap av sau til gaupe har minket noe fra
2009 til 2010.

Av rein er det dokumenterte et betydelig antall rein drept av gaupe sør for Alta, vest for
Altafjorden og rundt Porsangerfjorden som omfatter A-området for gaupe. I B-området er det
en del skader sør for Varangerfjorden mellom Varangerbotn og grensen til Russland. En bør
merke seg at en andel av dokumentasjonen her er gjort på bakgrunn av predasjontaktstudier
av radiomerka gauper.
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Fylkesmemienes vurdering om å innfore kvotejakt på gaupe i 2010
Slik det fremgår av tallmaterialet for antall familiegrupper samt innmeldte tap av beitedyr og
kadaVerdokumentasjon, er det grunn til å tro at gaupebestanden er i økning i både Troms og
Finnmark. Yngleområdene har økt geografisk til også å omfatte Måsøy/Kva1sund/Lebesby,
som.ffisier at totalbestanden i Finnmark nok har økt i utbredelse og omfangde siste årene.
Antallet territorier okkupert av voksne hunndyr har økt de siste årene. Bestandsrapporter for
gaupe 2010 konkluderte med at det hadde vært 9 ynglinger i Troms og 6 ynglinger i Finnmark
i 2010. Dette tilsvarer en estimert bestand på 55 dyr i Troms og 37 dyr i Finnmark som tilsier
totalt 92 dyr i regionen. Forrige års estimat var 25 gauper i Troms og 32 i Finnmark ut fra
gjennomsnitilig antall ynglinger de tre foregående år.

Region 8 disponerer en betinget skadefellingskvote på 6 dyr i perioden 01.06.2010 15.
februar 2011. Ingen dyr er hittil felt.

Foreløpig tall for høsten 2010 viser at det i Finnmark er registrert en familiegruppe i
Repparfjord i Kvalsund med to unger og en familiegruppe øst for Lebesby med to unger.
Troms er en familiegruppe registrert i Målselv kommune i Troms. Disse er ikke bekreftet av
overvåkningsprogrammet for rovvilt.

Radiomerkede gauper i region 8
Sommeren 2010 ble de mericede gaupene med fungerende sendere fulgt opp av Scandlynx for
å fange opp eventuelle ynglinger. Fire av seks undersøkte hunner var i følge med unger
sommeren 2010. Det kan ikke utelukkes at ungene her kan ha dødd før registreringsperioden
startet 1. oktober 2010. Dette vil bli klart når mørketida er over i 2011, og disse kan spores
opp på snø.

Registreringsperioden for gaupe startet 1.10.2010 og varer ut februar 2011.
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Figur 4. Merkede gauper som er kontrollert for antall unger sommeren 2010 av Scandlynx. Antall unger per
familiegruppe i parantes.

Finnmark Beregning av jaktkvote
Estimert bestand ut fra registrering før jakt i 2010 (6 ynglinger) i Finnmark var 6 x 6,14 = 36
gauper, hvorav 7 gauper ble skutt. En av de skutte gaupene var en hunn som trolig var i
reproduktiv alder, og den ble felt innen A-området.

Etter jakt 2010 og før yngling 2010 kan bestanden estimeres til 36 — 7 = 29 individer, og med
en estimert bestandsvekst på inntil 20 % kan bestanden nå estimeres til å være rundt 35
individer i fylket. Med lemenår og museår kan man forvente høy bestandsvekst kommende år.

Foreløpig innsikt i bestanden via Scandlynxprosjektet ved registrering av gauper i følge med
unger i sommer samt registreringer høsten 2010 tilsier at bestanden trolig ligger minimum på
nivå med foregående år hvor en større andel av hunnene ser ut til å yngle enn året før, eller at
bestanden er enda noe høyere enn fjoråret.

Foreløpige beregninger fra Scandlynxprosjektet tilsier at man kan opprettholde en stabil
bestand ved å høste 13-14% av hunnene. Per familiegruppe er det 2.1-2.7 tisper>. 1,5 år. Ut
fra dette kan man høste 0,3-0,4 tisper per familiegruppe innen A-området. Totalt kan man
høste en gaupe per familiegruppe med gitt målsetning om en stabil bestand.
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Kvote innen A-området
Ut i fra en foreløpig innsikt i bestanden via Scandlynxprosjektet ved registrering av gauper i
følge med unger sommer og høst 2010, er det sannsynlig at bestanden før jakt i 2011 er på
minst 4 ynglinger innen A-området.

Vil man balansere bestanden på målsetningen bør det felles minimum en gaupe per
familiegruppe, noe som skulle tilsi felling av 4 gauper. Vi antar imidlertid at det er minst en
familiegruppe til i A-området, og kvoten i A-området bør ut i fra dette settes til 5.

Med gitt målsetning om å balansere bestanden kan man sette tispekvoten til 0,4*4= 1,6 (2)
hunndyr. Da gaupetisper i tilgrensende områder også delvis benytter A-området vil en
hunndyrkvote på 2 voksne hunngauper neppe være en trussel for å oppnå bestandsmålet innen
sonen fremover. Det har vært liten avgang av voksne hunngauper i sonen de siste årene.
Andelen av hunnene som yngler årlig varierer og en relativt stor andel går uten unger det
enkelte år.

Soneinndelin innenfor A-området
Bestanden innenfor A-området virker å være høyere i Lakselv og østover enn i Alta.
Uttaket i A-området bør derfor i større grad rettes øst for Alta.

Porsanger, Lebesby, Gamvik og Tana:
Inntil 3 gauper hvorav inntil 1 tispe

Alta og Kvalsund:
Inntil 2 gauper hvorav inntil 1 tispe.
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Kvote innen B-området
Gjennomsnittlig var det i de tre siste år registrert 3 ynglinger i B-området, og det var også 3
ynglinger før jakt i 2010.

Selv om man ligger an til å oppnå bestandsmålet innenfor A-området i 2011, har det de siste
årene vært nødvendig med ynglinger i B-området for å nå bestandsmålet. Dersom man legger
til grunn at det blir nødvendig med en yngling i B-området for å være sikker på at
bestandsmålet blir nådd i 2011, kan man si at 2 ynglinger i B-området bør reguleres bort
gjennom kvotejakt. Dette tilsier en høstbar kvote på (2*6,14) = 12,28 (12) gauper i B-
området.

Kvotejaktas antatte betydning for antall familiegrupper i Finnmark
Å regulere bestanden i A-området ned med 5 dyr for å balansere bestanden på bestandsmålet
innen sonen for fylket er hensiktsmessig da bestanden er i vekst og nærmer seg
bestandsmålet.

Det er grunn til å tro at et uttak på inntil 12 gauper (tilsvarende to familigrupper) i område B
vil redusere bestanden i Finnmark ned mot bestandsmålet, samtidig som tap av sau og rein i
B-området vil bli redusert.

Ved kvotefastsettelsen er det tatt utgangspunkt i at vi må regne med noe årlig innvandring fra
Finland og eventuelt Russland som har en etablert glissen gaupebestand langs grensen til
Finnmark. Særlig om bestanden langs grensen reguleres på norsk side.
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Troms- Beregning av jaktkvote
I Troms var det registrert 9 familiegrupper vinteren 2010, 9 x 6,14 = 55 gauper, hvorav 2
gauper ble felt på skadefellingstillatelse. Med estimert bestandsvekst på inntil 20% kan man
estimere bestanden til ca 55-2 = 53, med en beregnet bestandsvekst på 20% blir det 64
individ. I Troms er det også tegn på at man kan forvente lemen- og museår kommende år,
som vil bidra til gode næringsforhold for gaupa.
Foreløpige beregninger fra Scandlynxprosjektet tilsier at man kan opprettholde en stabil
bestand ved å høste 13-14% av hunnene. Per familiegruppe er det 2.1-2.7 tisper>= 1,5 år. Ut
fra dette kan man høste 0,3-0,4 tisper per familiegruppe innen A-området. Totalt kan man
høste en gaupe per familiegruppe med gitt målsetning om en stabil bestand.

Kvote i A-området
Med bakgrunn i informasjon fra forrige års bestandstall på gaupe er det registrert åtte
familiegrupper i A området. Syv av disse er registrert med strenge avstandsregler og en med
middels strenge avstandsregler.

Vil man balansere bestanden på målsetningen bør det felles minimum en gaupe per
familiegruppe, noe som skulle tilsi felling av 8 gauper. Siden bestandsmålet for Troms er 6
ynglinger ønsker man å redusere bestanden fra dagens nivå og bør derfor øke kvota med to
dyr til 10 gauper innen A området. Med gitt målsetning om å redusere bestanden kan man
sette tispekvoten til 4 dyr på bakgrunn av at hvis man vil balansere bestanden tar man
utgangspunkt i 0,4 x 8 (gaupefam) = 3 hunndyr, og øker med en fordi man vil redusere
bestanden.

Soneinndelin innenfor A-området
Bestanden i A området er størst i Nord-Troms kommunene Nordreisa, Kåfjord og Storfjord,
med 5 ynglinger og uttaket bør derfor rettes hit. Det er ikke registrert familiegrupper i
Kvænangen, men her registreres enkeltdyr og det er tidligere registrert gaupefamilier her.
Kvænangen, Nordreisa, Kåfjord og Storfjord kommuner, inntil 6 gauper med tispekvote på 2.
Resten av A området i Troms, inntil 4 gauper med tispekvote på 2 dyr.

Kvote innen B-området
Det er i 2010 registrert ei familiegruppe i B området, i Nordreisa kommune, like på grensen til
A området. Bestandsmålet er oppfylt i år i A området, og i foregående år er det registrert
henholdsvis 3 og 4 familiegrupper i A området. Videre er det gjennom prosjektet Leve i
naturen registrert flere enkeltdyr i B områdene i fylket, både i Nord- og Sør-Troms. På
bakgrunn av dette bør kvota for B området være 10 dyr uten tispekvote.

Konklusjon:
Det er ønskelig å redusere potensialet for framtidige skader i de to fylkene gjennom å tillate
felling av totalt 37 gauper under den ordinære kvotejakta på gaupe i tidsperioden 1. februar til
og med 31. mars, hvorav en kvote i A området for gaupe på totalt 6 i Finnmark, og 10 gauper
i Troms. Det settes tispekvoter i A områdene i begge fylkene.

Det foreslås at 12 dyr kan felles i område B i Finnmark, og 10 i Troms for å begrense bestand
og antall ynglinger i B-området, her uten tispekvoter. Fylkesmannen kan i samråd med
rovviltnemnda stoppe jakta i delområder avhengig av geografiskfordeling av fellinger
underveis i jakta, dette vurderes i forhold til historisk skadeomfang, og fellinger foregående
år.
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Sak 26/10 Behandling av klage på vedtak om kvote for lisensfelling
av jerv 2010/2011 — Nasjonalparkens venner

Behandling: Forslag til vedtak fra rovviltnemnda enstemmig vedtatt.

Forslag til vedtak fra nemnda:
Rovviltnemnda opprettholder sitt tidligere vedtak og klage oversendes til
MiljØverndepartementet for endelig behandling.

Innstilling til vedtak:
Rovviltnemnda slutter seg til sekretariatets anbefaling og klage oversendes til
MiljØverndepartementet for endelig behandling.

Politiske Pringer 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.
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Saksfremstilling:
Klagen er datert 09.09.2010 og således innen klagefristen. Det ble sendt foreløpig svar til
Nasjonalparkens venner den 29.09.2010 med informasjon om at neste møtet for
Rovviltnemnda var i november/desember og klagen ville bli behandlet etter det møtet.

Innholdet i klagen er som følger:
Nasjonalparkens venner vil med dette påklage rovviltnemda sitt vedtak av 24 august 2010 om
en kvote på 38 jerv for årets lisensjakt. Begrunnelsen for klagen er at kvoten er satt for høyt i
forhold til dokumenterte ynglinger og det høye uttaket av jerv 2009/2010. Det ble tatt ut 49
individer av jerv i region 8 i 2009/2010 med lisensjakt, skadefelling og ekstraordinære uttak.
Det er dokumentert 11 ynglinger av jerv i Troms og Finnmark i 2010, hvor 6 er fjernet ved
hiuttak. Da sitter en igjen med 5 dokumenterte ynglinger. Rovviltnemdas mandat er å sikre
levedyktige bestander av rovvilt. Jerven står oppført som sterkt truet på den nasjonale rødlista.
Med slike høye uttak vil bestanden av jerv være i fare. Nasjonalparkens venner mener at
kvoten bør reduseres, og at føre var prinsippet blir brukt mht tidligere høye uttak og at hensyn
til jerv går foran næringsinteresser.

Sekretariatets vurdering av klagen
Det fremgår av saksfremstillingen i sak 18/10 kvoter for lisensfelling av jerv hvilke tall for
ynglinger rovviltnemnda i region legger til grunn for fastsetting av kvoter, både de tre
foregående år som viser et snitt på 11,3 ynglinger for Troms og 7,3 for Finnmark. Videre
fremgår foreløpige tall for 2010 som ikke er gjennomgått av det nasjonale
overvåkningsprogrammet for rovvilt. Dette tallet viser 22 ynglinger i regionen, som er over
det dobbelte av bestandsmålet for regionen, 17 i Troms og fem i Finnmark. Videre fremgår av
saksfremlegget kjent avgang og forskningsbasert estimering av bestander samt uttak for å
holde en bestand stabil. Nemnda viser til den geografisk differensierte forvaltninga hvor man
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ønsker bestandsmålet nådd i A områdene, her er kvotene satt til henholdsvis 2 jerv i Finnmark
med tispekvote på ett dyr og 8 jerv i Troms med tispekvote på fire dyr. I B områdene er
kvotene satt så høyt at de ikke skal være en begrensende faktor. Endelige tall for
jerveynglinger i region 8 viser 23 ynglinger, 17 i Troms og 6 i Finnmark. Sekretariatet
anbefaler at klagen oversendes til Miljøverndepartementet for endelig avgjørelse.

Sak 27/10 Behandling av klage på vedtak om kvote for lisensfelling
av jerv 2010/2011 — Naturvernforbundet i Finnmark

Behandling: Forslag til vedtak fra rovviltnemnda enstemmig vedtatt.

Forslag til vedtak fra rovviltnemnda:
Rovviltnemnda opprettholder sitt tidligere vedtak og klage oversendes til
Milloverndepartementet for endelig behandling.

Innstilling til vedtak:
Rovviltnemnda slutter seg til sekretariatets anbefaling og klage oversendes til
Miljoverndepartementet for endelig behandling.

Politiske føringer 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.
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Klagen er datert 08.09.2010 og således innen klagefristen. Det ble sendt foreløpig svar til
Nasjonalparkens venner den 29.09.2010 med informasjon om at neste møtet for
Rovviltnemnda var i nov/des og klagen ville bli behandlet etter det møtet.

Innholdet i klagen er som følger:
Viser til vedtak i rovviltnemda region 8, den 24 aug 2010. Vedtaket gir totalt en ramme på 38
jerv som kan felles under lisensjakta. Dette er med å skape et inntrykk av at det er mye mer
jerv enn nasjonal målsetting. Dette viser også all kjent avgang fra 90 tallet at det ikke er
grunnlag for et uttak på 38 jerv — eller grunnlag for å forvente at det blir tatt ut under
lisensjaktperioden. Med hensyn till at vi mener dette er misvisende og vil skape et feil
inntrykk i blant både utøvere og allmennheten ber vi om en revurdering av antall både i
Troms og Finnmark. Vi ønsker en realistisk fastsetting av antall jerv som kan /ønskes tatt ut
under lisensjakta i Troms og Finnmark. Vi vil anmode om en halvering av antall jervuttak —
noe som harmonerer bedre med også de siste års uttak og erfaringer. Med det høye hiuttaket
som er foretatt 12009 og 2010 vil det være gode grunner for å se an effekten av tiltakene.
På rovviltportalen ( DN) er det en fortløpende oversikt over registrert yngling av jerv: Det er i
2010 dokumentert 11 ynglinger i Troms og Finnmark hvorav 6 er avlivet av mannskaper fra
SNO. Det gir 5 dokumenterte ynglinger igjen. Nasjonale bestandstall sier at det skal være 10
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ynglinger i Troms og Finnmark. Om alle de vedtatte jervene blir tatt ut ( og det må jo være
målet) vil det være en trussel for bestanden av jerv — både på kort og lang sikt.
Med hensyn til tapstall for reindrifta bør fokus og krav settes på å bringe reintallet i tråd med
beiteressursene. Beiteressurser, simlevekter og kalvingsprosenter, må også sees i
sammenheng med både uttak av rovdyr og utbetaling av rovvilterstatning.

Sekretariatets vurdering av klagen
Det fremgår av saksfremstillingen i sak 18/10 kvoter for lisensfelling av jerv hvilke tall for
ynglinger rovviltnemnda i region legger til grunn for fastsetting av kvoter, både de tre
foregående år som viser et snitt på 11,3 ynglinger for Troms og 7,3 for Finnmark. Videre
fremgår foreløpige tall for 2010 som ikke er gjennomgått av det nasjonale
overvåkningsprogrammet for rovvilt. Dette tallet viser 22 ynglinger i regionen, som er over
det dobbelte av bestandsmålet for regionen, 17 i Troms og fem i Finnmark. Videre fremgår av
saksfremlegget kjent avgang og forskningsbasert estimering av bestander samt uttak for å
holde en bestand stabil. Nemnda viser til den geografisk differensierte forvaltninga hvor man
ønsker bestandsmålet nådd i A områdene, her er kvotene satt til henholdsvis 2 jerv i Finnmark
med tispekvote på ett dyr og 8 jerv i Troms med tispekvote på fire dyr. I B områdene er
kvotene satt så høyt at de ikke skal være en begrensende faktor. Endelige tall for
jerveynglinger i region 8 viser 23 ynglinger, 17 i Troms og 6 i Finnmark. Sekretariatet
anbefaler at klagen oversendes til Miljøverndepartementet for endelig avgjørelse.

Sak 28/10 Klagebehandling av nemndas vedtak
Forvaltningsloven svarfrist, nemnda møter 4-5 ganger i året, behov
for raskere kla ebehandlin .
Behandling: Forslag til vedtak fra rovviltnemnda enstemmig vedtatt.

Forslag til vedtak fra rovviltnemnda:
Rovviltnemnda gir fullmakt til leder av rovviltnemnda å behandle klager på nemnda sine
vedtak om kvoter for felling av rovvilt, under forutsetning av at dette er innenfor gjeldende
regelverk.

Innstilling  til vedtak:
Rovviltnemnda gir fullmakt til leder av rovviltnemnda å behandle klager på nemnda sine
vedtak om kvoter for felling av rovvilt.

Saksfremstilling:
Rovviltnemnda har som kjent 4-5 møter fordelt gjennom året. I forhold til klager på nemnda
sine vedtak kan det gå forholdsvis lang tid før klager blir behandlet på grunn av
møtefrekvensen. I realiteten medfører det at klager på felling av rovvilt blir behandlet etter at
vedtaket er iverksatt og noen ganger avsluttet. I forhold til forvaltningen er dette uheldig og
sekretariatet anbefaler en ordning der man raskere kan få behandlet klager i samråd med
nemnda og foreslår derfor at det gis fullmakt til leder av nemnda å behandle klager på nemnda
sine vedtak om felling av rovvilt.
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Sak 29/10 Økt Kvote for betingede skadefellingstillatelser på jerv i
2010/2011

Behandling:  Innstilling til vedtak enstemmig vedtatt.

Innstilling til vedtak:
På bakgrunn av bestandssituasjonen og tapssituasjonen i regionen, samt retningslinjer for
fellingstillatelser fatter Rovviltnemnda i region 8 vedtak om økt kvote for betinget
skadefelling av jerv for perioden 01.06.2010-15.02.2011 :
Kvote for betingede fellingstillatelser på jerv økes fra 10 (jfr. vedtak av 6.4.2010) til 15
jerver.

Nemnda kan til en hver tid trekke tilbake betingede fellingstillatelser, for eksempel hvis det
blir registrert eller fattet mistanke om annen avgang i løpet av perioden, eller hvis kjønns- og
alderssammensetningen blant skutte dyr er uheldig.

Politiske føringer 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:
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Betingede skadefellingstillatelser
Det vises til Rovviltnemndas vedtak av 6.4.2010 om betinget skadefellingskvote på 10 jerv i
perioden 1. juni 2010 til og med 15. februar 2011.

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 kvotejakt.

Betinget skadefelling er vedtak med hjemmel i naturmangfoldlovens §18 om felling av
enkeltindivid av rovvilt for å stanse eller forhindre skader på bufe eller tamrein, der det på
forhånd er fastsatt kvote og vilkår av overordnet myndighet. Fylkesmarmen kan av eget tiltak
eller etter søknad fatte vedtak om iverksetting av felling innenfor rammen av kvote for
betinget skadefelling gitt av rovviltnemnda eller Direktoratet for naturforvaltning (DN). Ved
vurderingen av om det skal gis tillatelse til skadefelling skal det legges vekt på føringene i
regional forvaltningsplan.

Felling kan bare gjennomføres dersom det ikke finnes annen tilfredsstillende løsning ut fra
prinsippet om geografisk differensiert forvaltning. Det skal særlig tas hensyn til:
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• områdets betydning som beitemark
• skadenes omfang og utvikling
• potensialet for framtidige skader
• mulighetene for å gjennomføre forebyggende tiltak.

En fellingstillatelse kan iverksettes i flere områder samtidig, forutsatt at nødvendig
kommunikasjon er etablert for å hindre overskyting ift. vedtatt kvote.
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Sekretariatet mener forutsetningene for vedtaket i rovviltnemnda av 6.4.2010. mht. betinget
skadefellingskvote for 2010-2011 er endret etter NINA bestandsrapport 2010 for ynglinger av
jerv.

Det vises til kommentarer til rovviltforskriftens §7 andre ledd i Kongelig resolusjon
18.03.2005 " Dersom forutsetningene for et vedtak i en rovviltnmemnd endres på en måte
som kan ha betydning for det aktuelle vedtaket, skal sekretariatet raskest mulig informere
rovviltnemnden om slike endringer.

Bestandsmål og  myndighet til  å fastsette kvote for betingede fellingstillatelser
Etter den nye forskriften om forvaltning av rovvilt av 18.03.05 er landet delt inn i åtte
forvaltningsregioner. Hver region har tilhørende nasjonale mål for ynglinger innenfor
regionens grense. Finnmark og Troms er slått sammen til region 8 med følgende bestandsmål:
- 10 ynglinger av gaupe, hvorav 4 ynglinger i Finnmark
- 10 ynglinger av jerv, hvorav 3 ynglinger i Finnmark
- 6 ynglinger av bjørn
- 0 ynglinger av ulv

Når bestanden ligger over de nasjonalt fastsatte målene for den enkelte region kan en
rovviltnemnd tildele kvote for betinget skadefelling på gaupe, jerv, bjørn og ulv til
fylkesmannen for å forhindre at disse artene gjør skade på bufe eller tamrein. Vurdering av
om nemnda har myndighet baseres på tall fra det Nasjonale Overvåkningsprogrammet. For
bjørn og ulv baseres dette på dokumenterte data om siste års ynglinger. For jerv og gaupe
baseres det på gjennomsnittet av dokumenterte data om ynglinger de siste tre årene. Kvota
for betinget skadefelling gjelder fra 1. juni til og med 15. februar.

Bestandssituasjonen for Jerv i region 8

I perioden 2008-2010 er det i snitt påvist 19,7 årlige ynglinger av jerv i region 8.
Jervbestanden har vært stabilt høy de senere år. Bestandsrapport for Jerv i 2010 konkluderte
med 17 ynglinger av jerv i Troms og 6 i Finnmark (hvorav fire i Troms og tre tisper i
Finnmark med unger ble avlivet ved hiuttak.

Kjent avgang siden juni 2009
I Troms har det ved lisensjakta 2009-2010, skadefellinger, ekstraordinære uttak samt hiuttak
vært en avgang på 7 valper ved hiuttak, pluss 13 tisper og 7 hanner i perioden.
I Finnmark har det ved lisensjakta 2009-2010, skadefellinger, ekstraordinære uttak samt
hiuttak vært en total avgang på 5 valper pluss 8 voksne tisper og 10 hanner i Finnmark i
perioden.

Hittil er det felt en jerv i Troms ved lisensfelling i høst.
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Bestandsmål
Bestandsmålet for jerv i region 8 er oppfylt, og nemnda i region 8 har myndighet til å fastsette
kvote for betingede fellingstillatelser på jerv i perioden 1. juni 2010 til og med 15. februar
2011.

Tabell  1. Jerveynglinger i perioden 2008-2010 og bestandsmål for jerv i region 8 Troms (TR)
*an ir antall hiuttak hvor mor o /eller val er ble avlivet.

Yn lin er  2008  Yn lin er  2009  Yn lin er  2010  Snitt 2008-2010
17  (-3*)  19  (-3*) 23 (6*)  19,7 (-4*)

Troms  12(1*)  Troms 13 (-1*) Troms  17 (-4*)  Troms  14

Finnmark  5  (-2*)  Finnmark 6  (-2*)  Finnmark 6  (-2*)  Finnmark 5,6

Tap av rein og sau
Finnmark
Sau
Erstatningsoppgjøret for sau i 2010 er ikke ferdig i Finnmark.
Fylkesmannen utbetalte 2,8 millioner kroner i erstatning for 1158 sau i 2009. 49 sauebønder
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 er på nivå med 2008. Antall dokumenterte jerveskader har økt betydelig etter tap
til jerv i særlig Nesseby. Dokumentasjon på bjørneskader har gått ned, noe som sannsynligvis
har sammenheng med at to bjørner ble felt ved skadefelling i Neiden tidlig i beitesesongen.

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
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.
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og Finnmark (FI).

Bestandsmål
10

Troms  7
Finnmark  3
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Rein
Fylkesmannen i Finnmark har utbetalt 27,7 millioner kroner i erstatning for rein drept av
fredet rovvilt i reindriftsåret 2009/2010 (01.04 - 31.03). Dette er en liten nedgang fra året før.
Nedgangen skyldes færre dokumenterte rovviltdrepte rein enn året før hvor 28,9 millioner ble
utbetalt i erstatning.

De dokumenterte kadavrene utgjorde 5,2 % av det totale antall rein som ble erstattet. De
resterende 94,8 % 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.

Reineierne i Finnmark rapporterte om 56 325 dyr som tapt på beite i løpet av reindriftsåret
09/10 som var en nedgang fra 62 264 i 08/09.

Fylkesmannen i Finnmark har utbetalt erstatning for totalt 10 452 rein i reindriftsåret 09/10.
Til sammenligning ble det for reindriftsåret 08/09 gitt erstatning for 12 140 rein i Finnmark.
Nedgangen skyldes først og fremst at reineierne har dokumentert færre kadaver som drept av
rovvilt. De dokumenterte kadavrene i fylket utgjør 1,14 % av de omsøkte tapene. Nedgangen i
dokumentasjon er moderat og det er sannsynligvis fortsatt betydelige tap av sau og rein til
jerv i fylket.

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.

Tabell 4. Tap av sau til fredet rovvilt i Troms 1998-2008
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Rein
Fylkesmannen i Troms har behandlet søknader om erstatning for rein tatt av fredet rovvilt fra
41 driftsenheter i Troms reinbeiteområde for reindriftsåret 2009/2010. Sommerflokkene av
rein i Troms reinbeiteområde utgjør ca 16 000 dyr. Det er søkt om erstatning for 4315 rein tatt
av fredet rovvilt, en økning fra 3652 rein i fjor. Det er videre oppgitt et tap på 781 rein som
reineierne har registrert eller anslått å være forårsaket av andre årsaker som påkjørsler av bil,
sult på grunn av nedising av beiter, sykdom m.m.

Fylkesmannen i Troms har erstattet 2207 rein, hvorav 1758 kalver og 368 simler og 81
okserein. Dette er en reduksjon fra fjoråret da 2514 rein ble erstattet. Reduksjonen skyldes i
hovedsak noe redusert dokumentasjon av reinkadaver som er tatt av fredet rovvilt. I
reindriftsåret 2009/2010 har Statens naturoppsyn undersøkt og registrert 203 kadaver av rein i
Troms reinbeiteområde, hvorav 130 reinkadaver er dokumentert/antatt drept av fredet rovvilt.
Dette utgjør 5,9 % av rein som er erstattet. Både gaupebestanden og jervebestanden vært
økende senere år. Av fast reproduserende bestand av rovvilt i Troms reinbeiteområde er det
registrert 13 jerveynglinger i 2009 og 17 jerveynglinger i 2010, samt 6 gaupefamilier i 2009
og 8 gaupefamilier i 2010. Det hekker ca 200 par kongeørn i Troms reinbeiteområde.

Erstatningsutbetalingen er på kr 8,2 millioner, en økning fra 8,1 millioner fra fjoråret.

Det er meldt inn mest tap til gaupe, deretter kongeørn og så jerv, noen få rein er innmeldt som
tapt til bjørn. Det er ikke søkt om eller erstattet rein som tatt av ulv.

Tabell 5. Tap av rein til fredet rovvilt i Troms 91/92-08/09
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Betinget skadefellingskvote
Fylkesmennene administrerer skadefellingstillatelsene. Jerv felt ved skadefellingstillatelser
belaster kvota for lisensfelling. Rovviltnemnda måtte i 2010 utvide den betingede
skadefellingskvoten i regionen mht. igangsatte fellingstillatelser på jerv i januar og februar
2010 mht. å begrense tap av sau og rein. Dette pågrunn av lav uttelling ved ordinær
lisensfelling samt vedvarende høye tap av sau og rein i enkelte områder. Videre er det flere
områder som har akutte tap til jerv vinterstid, hvor det innvilges skadefellinger. Betinget
skadefellingskvote for 2010 — 2011 ble fastsatt til 10 jerv den 6.04.2010. Siste

Side 88



Sak 30/10 Økt Kvote for lisensfelling av jerv 2010/2011

Behandling: Innstilling til vedtak enstemmig vedtatt.

Side 21 av 33

bestandsrapport for jerv høsten 2010 konkluderer med 23 ynglinger i regionen. På bakgrunn
av antallet ynglinger bekreftet i bestandsrapporten har sekretariatet anbefalt å øke
lisensfellingskvoten i Finnmark på tilsvarende nivå som foregående år. På bakgrunn av en
lisensfellingskvote på 43 jerv i regionen bør også betinget skadefellingskvote justeres opp til
15 jerv i regionen. Dette er på nivå med hva som var nødvendig i januar/ februar 2010 mht. å
kunne iverksette skadefelling som akutt tiltak for å kunne begrense jerveskader på rein, samt
iverksette skadefelling som virkemiddel for å forebygge tap av rein og sau til jerv kommende
beitesesong.

Innstilling til  vedtak:
Rovviltnemnda for Troms og Finnmark følger Fylkesmennenes innstilling, og øker med dette
Jervekvoten fra 38 jerv (jfr. vedtak av 24.08.2010) til 43 under lisensfellingen 2010/2011.
økningen gjelder en utvidet kvote på fem jerv i B-området i Finnmark Fylke, og vedtas på
bakgrunn av nye opplysninger i siste bestandsrapport for jerv i 2010.

Kvotene settes på bakgrunn av Forvaltningsplan for rovvilt vedtatt 21.09.2007.

Kvotene og lisensområdene fordeles som følger mellom Troms og Finnmark:

Finnmark: Økning av kvoten i B-området med 5 jerver. totalkvote på 22 jerv fordelt på 20
jerv i sone B og 2 i sone A. 1 sone A kan det makimalt felles I tispe.

Fylkesmannen kan i samråd med Rovviltnemnda inndele fylket i ytterligere fellingssoner ved
behov.

Kvoter i Troms o rettholdes som tidli ere vedtatt:
Troms: Kvote på 21 jerv fordelt på 13 jerv i sone B, og 8 jerv i sone A. I sone A kan det
makimalt felles fire tisper. Dette betyr at fellingen innen sone A blir stoppet når fire tisper er
felt.

Felles for både Finnmark og Troms: 1 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 iforskrft om forvaltning av rovvilt forutsettes at uttak av rovvilt i all hovedsak skjer
gjennom ordinær, frivillig jakt/felling.

Politiske føringer og lovverk som ligger til grunn
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Følgende dokumenter er lagt til gmnn 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
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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.

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 beskatningsformen for å redusere skade som jerv
påfører bufe- og tarnreinnæring, 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 øke
lisensfellingskvoten av jerv i Finnmark slik at lisensfellingskvoten gjenspeiler kvoten som er
forsvarlig mht. å nå bestandsmålsetningen på 10 ynglinger for regionen (3 i Finnmark og 7 i
Troms).

Vedtak om lisensfellingskvote for jerv av 24.08.2010 ble vedtatt på bakgrunn av foreløpige
yngletall for 2010 og bestandsrapport fra 2009, da årets bestandsrapport ikke forelå på
vedtakstidspunktet. Ved sekretariatets anbefalning til kvote i Finnmark i august ble
gjennomsnittlig antall ynglinger de tre foregående år samt foreløpige tall for antall ynglinger i
2010 (5) lagt til grunn ved kvotefastsettelsen for Finnmark. NINA rapport nr. 614 viste 6
ynglinger i Finnmark i 2010.

Rovviltforskriftens § 10 angående lisensfelling " Rovviltnemnden kan til enhver tid endre
eget vedtak om kvote for lisensfelling dersom nye opplysninger tilsier det."
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Samt kommentarer til rovviltforskriftens §7 andre ledd i Kongelig resolusjon 18.03.2005 "
Dersom forutsetningene for et vedtak i en rovviltnmemnd endres på en måte som kan ha
betydning for det aktuelle vedtaket, skal sekretariatet raskest mulig informere rovviltnemnden
om slike endringer.

Etter naturmangfoldsloven § 1 og § 5 er det et mål at artene og deres genetiske
mangfoldivaretas 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 bygger blant annet 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.

Bestandsstatus

Siste årsrapport fra Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt angående jerv kom i september
i fjor; NlNA rapport 614 "Yngelregistreringer av jerv i Norge i 2010". Denne konkluderte
med at antallet dokumenterte ynglinger i 2010 var 23 ynglinger i region 8, med et
gjennomsnitt for perioden 2008-2010 på 19,7 ynglinger dvs, nesten det doble av
bestandsmålet på 10 ynglinger. (se tabell 1).

Tabell 1.  Jerveynglinger i perioden 2008-2010 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 2008 Yn lin er 2009 Yn lin er 2010 Snitt 2008-2010 Bestandsmål
17 (-3*) 19 (-3*) 23 (-6*) 19,7 (-4*) 10

Troms 12 (-1*) Troms 13 (-1*) Troms 17 (-4*) Troms 14 Troms 7
Finnmark 5 (-2*) Finnmark 6 (-2*) Finnmark 6 (-2*) Finnmark 5,6 Finnmark 3
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Kart 1. Antatte og dokumenterte jerveynglinger 2010 i Norge. 17 ynglinger i Troms, hvorav hiuttak av fire
ynglinger i B- området (Gratangen, Storfjord, Nordreisa 2). Seks ynglinger i Finnmark, hvorav to hiuttak.
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23 ynglinger i region 8 våren 2010
Siste bestandsrapport for jerv 2010 viser en yngling mer i Finnmark enn hva de foreløpige
bestandstall viste pr. 12.08.10 for region 8 (Rovbasen/ Rovviltportalen), og som ble vektlagt
ved forrige vedtak (24.08.2010) for lisensfellingskvote. For Finnmark tilsier dette totalt 6
ynglinger. I stedet for 5 ynglinger og en nedgang fra foregående års yngletall er antall
ynglinger stabil i Finnmark i 2009 og 2010. Dette tilsier i Troms er sju antatte ynglinger og ti
er dokumenterte ynglinger, I Finnmark er fire av ynglingene dokumenterte og to er antatt. I
Norge er det registrert totalt 66 jerveynglinger i 2010.

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
fremgår 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.

Avgang av jerv i Finnmark siden juni 2009
Sett bort fra 5 valper 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 1- juni 2009 til i dag i 2010. Det er ikke felt
jerv ved lisensfelling i fylket hittil høsten 2010.

Med utgangspunkt i DNA analyser av DNA av Jerv fra 2009 hvor en tar utgangspunkt i
avgang av tisper i hele 2009 — og 2010, samt registrert tisper i områder hvor det ikke har vært
registrert avgang, tilsier dette et yngleestimat ut fra antall gjenlevende registrerte hunndyr at
det er flere enn 5 tisper i reproduktiv alder i fylket etter jakt 2010 - 2011. Jamfør
bestandsmålet på tre ynglinger i fylket hvorav en antar at 60 % av jervetispene i reproduktiv
alder yngler, bør bestanden bestå av minimum fem tisper i reproduktiv alder for å kunne
forvente å kunne oppnå bestandsmålet i 2011 etter jakt 2010-2011.

Bakgrunn for økning av lisensfellingskvote 2010-2011 i Finnmark
En økt lisensfellingskvote vil tilrettelegge for å bringe bestanden nærmere bestandsmålet via
ordinær jakt, uten å true målet om bestandsoppnåelse på tre ynglinger i gjennomsnitt over tre
år i fylket. En begrenset kvote innen A-området for jerv vil forhindre et for høyt uttak i
forvaltningsområdet for jerv.

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
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faktor for det årlige uttaket av jerv i B-området. Derfor bør kvoten økes med 5 jerver med
tilsvarende kvote som foregående jaktår.

Sekretariatet anser en kvoteøkning for nødvendig mht. at kvoten skal kunne gjenspeile det
nødvendige uttaket i B-området mht. å oppnå bestandsmålsetningen om kun tre ynglinger
innenfor en definert forvaltningssone i Finnmark. Videre vil økte antall fellinger redusere tap
av sau og rein til jerv.

For øvrig vises det til vurderinger i rovviltnemndas vedtak om jervekvote av 24.08.2010.

Innstilling til vedtak:
Rovviltnemnda for Troms og Finnmark følger Fylkesmennenes innstilling, og vedtar med
dette en kvote på 2 ulv under lisensfellingen 2010/2011. Kvotene settes på bakgrunn av
Forvaltningsplan for rovvilt vedtatt 21.09.2007, data om biologiske og bestandsmessige
forhold og om skade- og konfliktsituasjonens, jf. Rovviltforskriften § 3 tredje ledd og § 6.

Lisensfellin sområde/ eriode
Finnmark: Kvote på 2 ulv i Finnmark fylke i perioden 10. januar 2011 til og med 31. mars
2011.

Fylkesmannen kan i samråd med Rovviltnemnda inndele fylket i ytterligere fellingssoner ved
behov.

I samråd med leder av nemnda kan Fylkesmannen stenge av hele eller deler av
fellingsområdene.

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 kvotejakt eller lisensfelling.

Politiske føringer 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.
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Bestandsmål, rovviltnemndas myndighet og bakgrunnen for lisensfelling

Bestandsmålene i region 8 er forskriftsfestet jf. "Forskrift om forvaltning av rovvilt"
av Miljøverndepartementet den 18. mars 2005. Bestandsmålene er jf. forskriften også fordelt
på fylkene i regionen. Rovviltregion 8 har ingen bestandsmålsetning for ulv.

Rovviltnemnden har myndighet til å fatte vedtak om kvote for felling etter forskriften § 10
(lisensfelling) når bestanden av den enkelte art ligger over de nasjonalt fastsatte
bestandsmålene for regionen, jf. rovviltforskriftens § 4. Nemndens myndighet skal for ulv
baseres på de siste dokumenterte data om siste års ynglinger fra Nasjonalt
overvåkingsprogram for rovvilt, jf. forskriften § 3 tredje ledd.

Rovviltnemndens vedtak skal bygge på den regionale forvaltningsplanen for rovvilt, data om
biologiske og bestandsmessige forhold og om skade- og konfliktsituasjonen, jf.
Rovviltforskriften forskriften § 3 tredje ledd og § 6.

Hensikten med å iverksette skademotivert lisensfelling er for å begrense veksten og/eller
utbredelsen av ulvebestanden. Rovviltnemda har myndighet til dette dersom bestanden er over
bestandsmålet for regionen.

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 skadesituasjon ingen annen tilfredsstillende løsning enn å iverksette
lisensfelling av ulv for å bremse hyppigheten og varigheten av ulv som streifer i fylket, samt
begrense skader på rein forvoldt av ulv.

Etter naturmangfoldsloven § 1 og § 5 er det et mål at artene og deres genetiske
mangfoldivaretas 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 natunnangfoldet 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 bygger blant annet på kunnskap om ulvens
bestandssituasjon i fylket, slik den er beskrevet i det Nasjonale
overvåkingsprogrammet for rovvilt, og til beskrivelsen av dette programmet i kommentarene
til rovviltforskriftens § 3.
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Bestandsstatus
Siste rapporter fra Høgskolen i Hedmark, Statusrapport for vinteren 2009-2010 "Ulv i
Skandinavia" samt Ulv i Norge Pr. 5 desember. Foreløpige konldusjoner vinteren 2010/2011.

Statusrapport for vinteren 2009-2010 "Ulv i Skandinavia"
Totalt i Skandinavia ble det ved disse metoder konkludert med minst 252 og maksimalt 291
ulver i vintersesongen 2009-2010. Av disse var 165-175 ulver fordelt på 28 familiegrupper og
44-49 ulver fra 21-24 revillnarkerende par. Flest ulver (186-215) hadde helsvensk tilhold.
Vinteren 2009-2010 ble det i Norge registrert totalt 33-39 ulver, hvorav 21-23 i 3 helnorske
familiegrupper, 3 revirmarkerende par, ingen ulver i kategorien "andre stasjonære" og 6-10
dyr i kategorien "andre ulver". Dessuten hadde i tillegg 33-37 ulver tilhold både i Sverige og
Norge. I 2009 ble 19 valpekull bekreftet født i helsvenske revir, 4 ynglinger ble dokumentert i
grenserevir og 3 kull ble påvist med fullstendig tilhold i Norge. To finsk-russiske hannulver
fikk begge sitt andre valpekull i 2009, ett i Sverige (Galven) og ett i Norge (Kynna). I Finland
ble 28 familiegrupper med totalt 148-152 ulver påvist vinteren 2009-2010, hvorav 13 flokker
med tilhold på tvers av finsk-russisk riksgrense. De resterende 15 flokkene med sammenlagt
76-78 ulver hadde revir innenfor landets grenser. Alle helfinske flokker var utbredt sør for
tamreinområdet, i søndre halvdel av Finland.

En enslig ikke-revirmarkerende ulv ble 2. november 2009 sporet 20 km mellom Kautokeino
og Masi i Kautokeino kommune i Finnmark fylke, Norge. I rapporten kommer denne under
kategorien "Andre ulver".

Ulv i Norge Pr. 5 desember. Foreløpige konklusjoner vinteren 2010/2011.
I Finnmark i Karasjok 1 ikke stasjonær ulv samt 0-1 ikke-stasjonær ulv i Balsfjord i Troms.

Forekomst i Finnmark
Ulv
Det er årlig streifdyr av ulv som trekker inn i fylket, særlig hvor det dokumenteres tap av rein
til ulv årlig, særlig i Anarjohkaområdet sør for Karasjok. Mønsteret her er at vandrer inn i
vinterbeiteområdene i november — januar og så trekker sørover inn i Finland eller drar østover
retning Kautokeino for så å trekke sørover inn i Finland. I Troms er det siste sikre tegnet på
ulv tilbake i tid en observasjoner i 2006 som ble gjort av et individ som ble observert på
strekningen Altevannet og helt ut til området rundt Storsteinnes i Balsfjord kommune. I 2010
ble spor etter en ulv observert i samme område. Det ble samlet ulveskit som skal sendes til
analyse.

Avgang de siste årene
I Finnmark ble en hannulv felt på skadefellingstillatelse 08.04.05 i Sør-Varanger.
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Tap av rein til ulv i Finnmark 2010

Dokumenterte/ antatt drepte rein forårsaket av ulv hittil i 2010. Skadene i Pasvik og Karasjok
skjedde høsten 2011, mens skadene i Kautokeino skjedde i februar.

2009: Vinteren 2009 ble 21 rein drept av ulv i Kautokeino.

2010: En rein ble drept av ulv i februar 2010 i Kautokeino og 26 rein ble drept av ulv i
oktober/ november ved Karasjok. Ulven oppholdt seg i Karasjok i tre-fire uker og medførte
splitting og uro i flere reinflokker på høstbeite. DNA av denne ulven i Karasjok var en
blanding med sørskandinavisk/ østlig avstamning, slik at ulven(e) må opprinnelig ha kommet
sørfra. Innmeldte observasjoner kan tyde på at det var flere enn en ulv. Fylkesmannen gav
skadefelling på to ulver her uten resultat. Direktoratet for Naturforvaltning åpnet for felling av
en ulv fra helikopter av det statlige fellingslaget (SNO), men  vær-  og sporingsforhold gjorde
forholdene for felling vanskelige. Ulven(e) trakk så ut av området. Etter skadene i Karasjok
ble tre rein drept/skadet i Pasvik i Sør-Varanger kommune. Ulvene synes å trekke i
grenseområdene mellom Norge og Finland. Det har  vært  gitt skadefellingstillatelse i Finland i
slutten av november/ desember.

I Lapin len i Finland har det vært aktivitet i Nellim, Karigasniemi og Saarisalke. Det er
usikkert hvor mange individer som har  vært  i disse områdene.
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Narrbotlens

Finnmark- Rein

Erstatning for tap av sau og rein til fredet rovvilt

svenge

Dokumenterte/ antatte observasjoner og spor av ulv per 6.12.2010.

Side 30 av 33

Russiand

Fylkesmannen i Finnmark har utbetalt 27,7 millioner kroner i erstatning for rein drept av
fredet rovvilt i reindriftsåret 2009/2010 (01.04 - 31.03). Dette er en liten nedgang fra året før.
Nedgangen skyldes fæne dokumenterte rovviltdrepte rein enn året før hvor 28,9 millioner ble
utbetalt i erstatning.

De dokumenterte kadavrene utgjorde 5,2 % av det totale antall rein som ble erstattet. De
resterende 94,8 % 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.

Reineierne i Finnmark rapporterte om 56 325 dyr som tapt på beite i løpet av reindriftsåret
09/10 som var en nedgang fra 62 264 i 08/09.

Fylkesmannen i Finnmark har utbetalt erstatning for totalt 10 452 rein i reindriftsåret 09/10.
Til sammenligning ble det for reindriftsåret 08/09 gitt erstatning for 12 140 rein i Finnmark.
Nedgangen skyldes først og fremst at reineierne har dokumentert færre kadaver som drept av
rovvilt. De dokumenterte kadavrene i fylket utgjør 1,14 % av de omsøkte tapene.
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Bakgrunn for åpning for lisensfelling av ulv
De siste årene har det årlig vært ulv inne i vinterbeiteområdene for rein som gjør skade.
Meldinger om observasjoner av ulv sammenfaller ofte med at det blir skader på rein i
området. Skadene skjer gjerne i et begrenset område og periode før ulven flytter til et nytt
område og gjør skade i en ny flokk. Da ulven har et stort potensial for å vandre langt på kort
tid er skadefelling ofte vanskelig, særlig høst og vinterstid hvor det er korte dager pga.
mørketid samt varierende sporforhold. Åpning for lisensfelling gir mulighet for reineiere som
oppdager ulv i reinbeiteområdene til å felle denne uten først å kontakte Fylkesmannen/
Direktoratet for Naturforvaltning for å søke om fellingstillatelse. Ordinære jegere får også
mulighet til å felle ulv om de skulle komme over dette, gitt at jegeren har løst lisens.
Vi forventer at dette øker sjansene for uttak av ulv sammenliknet med å iverksette
skadefellingsforsøk på ulv.

Sekretariatet anbefaler at det åpnes for lisensfelling av ulv i Finnmark fylke på bakgrunn av å
forhindre tap av rein til ulv, samt redusere antallet individer som streifer innom fylket. Åpning
for lisensfelling vil også åpne for at reineiere som har jegerprøven/ jegere til å kunne felle ulv
som utgjør et skadepotensial i fylket. Fellingsperioden for ulv utenfor forvaltningsområdet for
ulv i Norge er 1. oktober til og med 31. mars.

Sak 32/10 Drøfting av retningslinjer for fordeling av forebyggende og
konfliktdempende virkemidler (FKT-midler) innen reindriften

Behandling: Forslag til vedtak fra rovviltnemnda enstemmig vedtatt.
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Forslag til vedtak fra rovviltnemnda: Saken utsettes og det bes om grundigere gjennomgang
av problemstillinger i saken ved neste saksfremlegg.

Innstilling til vedtak:
Rovviltnemnda ber sekretariatet om å utarbeide retningslinjer for fordeling av fkt midler
innen reindriften.

I Stortingsmelding nr 15, "Rovvilt i norsk natur (03-04)", står det at virkemiddelapparatet fra
landbruks- og miljøsiden skal koordineres i større grad enn i dag. Det årlige embetsoppdraget
fra Direktoratet for naturforvaltning pålegger også fylkesmennene å få til få til en god
samordning av landbruks-, dyrevern- og miljøvirkemidler innen eget fylke/region. Målet er at
statlige virkemidler/støtteordninger skal dra i samme retning.

FKT-potten er den desidert største virkerniddelpotten som fylkesmennene har til fordeling, og
reindriften får tildelt betydelig med midler fra potten. Derfor er det viktig at midlene fordeles
slik at de stimulerer til en bærekraftig og lovlig drift. Dagens praksis hos fylkesmennene for
fordeling av midlene mangler dette perspektivet. Årsaken til det er mangel på føringer for
hvordan søknader fra reindriften skal behandles med tanke på denne problemstillingen.
Regelverket for tildeling av forebyggende og konfliktdempende midler vedtatt av MD
22.10.2004 (vedlagt) sier ikke noe om hvordan fylkesmennene skal forholde seg til
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reineiere/siidaer/distrikter som driver i strid med reindriftsloven, eller som driver på en ikke-
bærekraftig måte. Til sammenlikning kan det nevnes at erstatningsforskriften gir
fylkesmennene hjemmel til å avslå erstatningssøknader fra siidaandeler hvor
reindriftsforvaltningen har truffet vedtak om at driften er ulovlig.

Heller ikke forvaltningsplanen for rovvilt i Region 8 kap 8.4, som handler om samordning av
økonomiske virkemidler, inneholder føringer som er sterke nok til at fylkesmennene kan
benytte dem i konkrete vurderinger av søknader om FKT-midler til reindriften.
Rovviltnemnda bør derfor vurdere om den skal utarbeide noen retningslinjer for
fylkesmennene i forhold til dette.

Nemnda bør også vurdere om reindriftsforvaltningen kan trekkes inn i dette arbeidet. Det er
grunn til å tro at de kan ha nyttige innspill ut i fra deres erfaring med forvaltning av
reindriftens tilskuddsordninger ("Tilskuddshefte til reindriftsavtalen 2010/2011 er vedlagt).
Tilskuddene som tildeles over reindriftsavtalen er nemlig betinget av lovlig drift, overholdelse
av lovlige beiteområder, at høyeste reintall er overholdt osv.

Uten nærmere retningslinjer kan tildeling av FKT-midler i verste fall motvirke andre statlige
landbruks- dyrevern- og miljøvirkemidler i næringen. Et eksempel på dette kan være
siidaer/distrikter som ikke overholder høyeste reintall, men likevel mottar FKT-støtte. For
høyt reintall kan føre til nedbeiting og påfølgende dårlig kondisjon på reinen. Rein i dårlig
kondisjon vil gi høyere tap per rovviltforekomst og gode yngleforhold for rovviltet pga. god
tilgang på både levende og selvdød rein. Dette kan i neste runde gi grunnlag for en høyere
rovviltbestand.

Et annet eksempel kan være reineiere/siidaer/distrikter som ikke overholder bestemmelsene
om beiteområder (enten innenfor egne årstidsbeiter og/eller opphold i andres beiteområder),
men som likevel får FKT-støtte. Dersom rein blir igjen i sommerbeiteområdet på vinterstid,
kan det gi god tilgang på mat for rovvilt gjennom vinteren, med økt utbredelse og antall
rovvilt som resultat. Dersom rein oppholder seg på andres beiteområder, kan bæreevnen til
beitet i området bli overskredet med konflikt og dårlig kondisjon på dyra som resultat.
I en del tilfeller kan det tenkes at ulovlig eller ikke-bærekraftig reindrift gir lavere inntekter
for reineierne. Dersom de samtidig mottar FKT-midler til denne driften, kan det ikke
utelukkes at disse midlene kompenserer for inntektstapet, og dermed at FKT-midlene er
direkte med på å opprettholde en ulovlig og/eller ikke-bærekraftig reindrift.

Til saken var også følgende vedlegg: Regelverk for tilskudd til forebyggende og
konfliktdempende tiltak i forhold til rovviltskader av 22.10.2004
Tilskuddshefte til reindriftsavtalen 2010/2011
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Sak 33/10 Konstituering av rovviltnemnda i region 8

Behandling: Forslag fra rovviltnemnda enstemmig vedtatt:

Forslag til vedtak fra rovviltnemnda:
Det ble fremmet forslag på Willy Ørnebakk som leder av nemnda og
Einar Johnsen som nestleder.

Sak 34/10 Innspill til Finnmarkseiendommens strategiske plan

Behandling: Forslag fra rovviltnemnda enstemmig vedtatt.
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Forslag til vedtak fra rovviltnemnda:
Rovviltnemnda i region 8 konstaterer at store deler av de vedtatte jakt- og fellingskvoter for
rovvilt ikke blir tatt ut, og at vedtatt politikk og ønsket rovviltbestand er svært vanskelig å
praktisere. Rovviltnemnda i region 8 ber om at Fefo må åpne opp for at jegere bosatt utenfor
Finnmark fylke får muligheter til å kunne delta i rovviltjakta, dette mht. å kunne bidra til å
felle de vedtatte jaktkvoter og slik regulere rovviltbestandene.
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Fyikesmannen i Troms
Romssa FyIkkamånni

Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode
06.01.2011 2008/5139 - 2 432.2

Knut Nergård 77 64 22 10 Deres dato Deres ref.

Johan Aslak Logje
Måttaluoppal
9520 KAUTOKEINO

Råisduottarhåldi landskapsverneområde — Varsel om pålegg om å fjerne
bobuss og gumpi (campingvogn) som er plassert i verneområdet

Det vises til fylkesmannens brev av 11.11.05 og 30.10.08 samt telefonsamtaler om saken.

Med hjemmel i naturmangfoldloven §69 varsler fylkesmannen slikt vedtak:

1. Johan Aslak Logje pålegges å fjerne bobuss som er plassert i Raisduottarhaldi
landskapsvernområde (UTM 34W E0509914 -N7694828) fra verneområdet.

2. Johan Aslak Logje pålegges å fjerne gumpi (campingvogn) som er plassert i
Raisduottarhaldi landskapsvernområde (UTM 34W E0509914 - N7694828) fra
vernområdet.

3. Fjerning av bobuss og gumpi skal skje på en miljømessig forsvarlig måte.

4. Arbeidene skal gjennomføres på en skånsom måte slik at dyre- og planteliv og
kulturminner i området ikke forstyrres eller skades.

5. Frist for gjennomføring av pålegg settes til 01.09.2011.

Dersom du har kommentarer til det som er beskrevet i varslet, påleggene eller fastsatt frist for
gjennomføring av påleggene, må dette oversendes skriftlig til Fylkesmannen i Troms innen
1 mnd etter mottakelsen av dette varsel.

Bakgrunn:
Etter søknad fra Johan Aslak Logje datert 21.05.05 ga fylkesmannen med hjemmel i
verneforskriften for Raisduottarhaldi landskapsvernområde pkt. 1.3, tillatelse til oppføring av
gjeterhytte i Råisduottarhåldi landskapsvernområde .

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

Telefaks: 77 64 21 39
Avdeling

bc4i

\14 .-/L cl‘r-rk-A.

kULlt I \

postmottak@fmtr.no
Miljøvernavdelingen www.fylkesmannen.no/troms
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Det ble imidlertid ikke oppført en gjeterhytte i området som beskrevet i søknaden. På stedet
ble det derimot plassert en kamuflasjefarget bobuss som skulle fungere som gjeterhytte.

Fylkesmannen ga i brev av 30.10.08 beskjed om at dette ikke var akseptabelt og krevde at
bobussen ble fjernet. Hovedbegrunnelse for dette var at tiltaket ikke var i henhold til
dispensasjonen og at bobussen slik den står i området anses å være i konflikt med
verneformålet for landskapsvernområdet. Fylkesmannen påpekte også at bobussen vil kunne
medføre et forurensningsproblem.

Gjennom tilbakemelding fra fielltjenesten og i telefonsamtaler med deg er fylkesmannen gjort
kjent med at bobussen ikke er fj ernet, men fortsatt står i området.

I området er det også plassert en gumpi (campingvogn på meier). Fjelltjenesten påpekte i
brev av 17. 01.05 til deg at gumpien har stått på samme sted over lang tid og således må
oppfattes som fast anlegg. Felltjenesten påpekte også at det ikke er søkt om tillatelse til å ha
denne gumpien permanent plassert i området hos forvaltningsmyndigheten. Oppsettingen er
derfor ulovlig. Fjelltjenesten sa videre at de normalt ville anmelde slike overtredelser, men
valgte i første omgang å gi en advarsel for overtredelsen, under forutsetning av at gumpien
flyttes utenfor verneområdet eller godkjennes av forvaltningsmyndigheten. Fjelltjenesten satte
frist for flytting/ev. godkjenning til 01.07.05.

Gumpien står imidlertid fortsatt i området. Det er heller ikke søkt om tillatelse til permanent
plassering av gumpien i området. På lik linje med bobussen anser fylkesmannen plasseringen
av gumpien å være et tiltak som er i konflikt med verneformålet for landskapsvernområdet.

Rettslig grunniag:
Råisduottarhåldi landskapsvernområde ble opprettet ved kg1. res. 28. november 1986 i
medhold av naturvernloven. Naturvernloven ble avløst av naturmangfoldloven 1. juli 2009.
I følge naturmangfoldloven §77 gjelder forskrifter opprettet i medhold av naturvemloven
fermdeles.

Formålet med fredning av Raidsduottarhaldi landskapsvernområde er å bevare et særpreget
høgfjellsområde med løsavsetninger av stor naturhistorisk verdi, og å gi allmenheten adgang
til friluftsliv i et slikt område, jfr. verneforskriftens kap.III

Det følger av vemereglene kap IV pkt 1.1 at alle inngrep som kan endre landskapets art eller
karakter vesentlig er forbudt, herunder oppføring av bygninger og anlegg, vegbygging,
bergverksdrift, vassdragsregulering, graving og påfylling av masse, sprenging og boring,
drenering og annen form for tørrlegging, framføring av luft- og jordledninger, bygging av
bruer og klopper, merking av stier og løyper o.l.

I henhold til kap IV pkt 1.3 kan forvaltningsmyndigheten gi tillatelse til oppføring av
bygninger og anlegg i forbindelse med oppsyn og reindrift.

Naturmangfoldloven § 48 åpner også for at forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra et
vernevedtak blant annet dersom det ikke strider mot vernevedtakets formål og ikke kan
påvirke verneverdiene nevneverdig.
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I medhold av naturmangfoldloven §69 kan myndighet etter loven pålegge den ansvarlige å
rette opp eller stanse forhold som er i strid med loven eller vedtak med hjemmel i loven.
Hjemmelen kan også benyttes på forhold som er etablert før loven trådte i kraft. Myndighet
etter §69 første ledd ble delegert til fylkesmannen fra 01.01.11.

Fylkesmannens begrunnelse:
Fylkesmannen mener kunnskapsgrunnlaget er tilstrekkelig til å varsle pålegg i denne saken,
jfr, naturmangfoldlovens § 8. Det er i vurderingen lagt vekt på verneformålet og
dokumentasjon i form av rapport og bilder fra oppsynet i området (Fjelltjenesten/SNO).

Permanent plassering av bobil og gumpi innenfor verneområdet er etter fylkesmannens
vurdering å anse som et inngrep som endrer landskapets karakter vesentlig. Tiltakene er
derfor i strid med verneforskriften for området. Fylkesmannen ga tillatelse til å bygge en
enkel gjeterhytte i området i brev av 21.05.05. Tillatelsen var basert på søknad med tilhørende
tegning som innebar en enkel liten hytte i tre med røstet tak og en størrelse på 17,5 m2. Det å i
stedet plassere en bobuss i området er ikke i henhold til denne tillatelsen. Tiltaket er således
også i strid med tillatelsen som ble gitt til å bygge en gjeterhytte i området. Etter
fylkesmannens vurdering vil bobussen også på sikt innebære et forurensningsproblem i
området.

På bakgrunn av det som er nevnt har fylkesmannen kommet til at tiltakshaver må pålegges å
rette opp de forhold som er omtalt gjennom å fjerne både bobil og gumpi fra verneområdet.
Det stilles krav om at fjerningen av bobussen og gumpien skal gjøres på en miljømessig
forsvarlig måte og slik at dyre- og planteliv og kulturminner i området ikke skades. Dette er i
samsvar med naturmangfoldlovens §12 om miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder.

Med hjemmel i naturmangfoldlovens §69 varsler derfor fylkesmannen med dette at det vil bli
utferdiget pålegg om retting av tiltakene. Dersom pålegg om retting ikke blir etterkommet av
den ansvarlige vil det være aktuelt å pålegge tvangsmulkt for å sikre gjennomføring.
Alternativt vil forvaltningsmyndigheten selv kunne sørge for gjennomføring av pålegg og
søke dekning av utgifter hos tiltakshaver. Det at tiltakshaver skal dekke kostnadene knyttet til
gjennomføring er i samsvar med de miljørettslige prinsipper, jfr. naturmangfoldlovens §11.

Påleggene anses som oppfylt når skriftlig tilbakemelding om gjennomføring av påleggene er
oversendt forvaltningsmyndigheten.

I\,ed hilsen

Cathrine enaug
fylkesmiljøvernsje

11/

Knut M. Nergård
fagansvarlig
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Kopi: Reindriftsforvaltningen i Vest Finnmark
Statskog, Serviceboks1016, 7809 Namsos
SNO/Fjelltjenesten, Nordreisa
Nordreisa kommune
Lensmannen i Nordreisa og Kvcenangen
Direktoratet for naturforvaltning
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Fylkesmannen i Troms
Romssa FyIkkamänni

Saksbehandler Telefon Vår dato
28.01.2011

Therese Sigurdsen 77 64 22 05 Deres dato

Arild Jolmsen
Lars Hallens vei 17
9180 Skjervøy

Følgende vilkår for bruk av gaupebås skal oppfylles:

Vår ref. Arkivkode
2009/5735 - 29 433.52
Deres ref.

Brukstillatelse for gaupebås i Troms fylke 01.02.-31.03.11.
Vi viser til søknad om bruk av gaupebås per telefon. Fylkesmannen i Troms fatter følgende
vedtak:

Fylkesmannen gir med dette brukstillatelse av gaupebås plassert i Nordreisa kommune,
på eiendom 68/5 Syrstad, Ravelseidet, koordinater 34W 049135 77498, i perioden
01.02-31.03.11, jf. Forskrift 22. mars 2002 om utøvelse av jakt og fangst § 31a.
Ansvarlig plikter seg til enhver til å holde seg oppdatert på gjenværende kvote på tlf.
776 42232.

1. Utforming og merking
Gaupebåsens utforming skal være i tråd med de krav som stilles i henhold til "Forskrift 22.
mars 2002 om utøvelse av jakt og fangst". Båsen skal synlig merkes med navn, adresse og
telefonnummer

2. Utplassering
Utplassering av gaupebåsen skal kartfestes med UTM- koordinater, slik at den kan
gjenfinnes Båsen skal ikke tillates utplassert i områder hvor alminnelig ferdsel medfører
at det kan oppstå fare for mennesker eller husdyr, jf. forskriftens § 32. Båsen skal
plasseres slik at tilsyn kan føres uansett værforhold.

3. Tilsyn skal loggføres
Det skal føres logg for tilsynet med navn på den som fører tilsyn, dato og klokkeslett for
tilsyn. Ved fangsting av gaupe skal det minst føres tilsyn hver morgen og kveld.

4. Ansvar ved tilsyn, avliving av gaupe og frislipp av annet vilt
Tilsyn kan utføres av andre. Dette gjelder kun kontroll om det er dyr i
båsen eller ikke. Hvis det er fanget dyr i båsen er den som har brukstillatelsen ansvarlig for å
avlive gaupe eller slippe fri dyr som ikke tillates fanget i båsen. Den som fører tilsyn plikter å
straks slippe fri fredet viltart eller viltart som ikke tillates fanget i gaupebåsen. Frislipping
gjelder også hund og katt som er undergitt eiendomsrett.

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

Avdeling postmottak@fmtr.no
Miljøvernavdelingen www.fylkesmannen.no/troms
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5. Avlivning og umiddelbar rapportering
Ved tilsyn med fangsredskap som fanger viltet levende plikter jeger straks å avlive
innfanget vilt. Avlivingen skal skje sikkerhetsmessig forsvarlig og på en slik måte at viltet
ikke utsettes for unødig lidelse. For avliving av gaupe som er fanget i bås kan salongrifle,
revolver eller pistol i kaliber 22LR nyttes, jf §35 i Forskrift 22. mars 2002 (Viltloven).
Rapportering av fangst skjer umiddelbart til Fylkesmarmen i Troms (tlf.776 42232) og
Statens Naturoppsyn (994 37644). Dyret skal fremvises for Statens naturoppsyn for
kontroll og isett av microchip, det er viktig at dyret ikke er frosset før isett av chip.

6. Grunneiers tillatelse
Kvotejakt krever grunneiers tillatelse også ved bruk av bås.

7. Krav til ansvarlig for gaupebås
Under jakt og fangst skal følgende papirer medbringes: Jegeravgiftskort, skyteprøve for
rifle hvis rifle benyttes, og våpenkort. På statsgrunn må jaktkort for småvilt
være innløst Deltakerne plikter å sette seg inn i lover og regler vedrørende fangst av gaupe i
bås.

8. Kontroll
Båsen kan når som helst bli kontrollert av utøvende myndighet. Fylkesmannen har bedt
SNO om å utføre kontroll av båsene i forhold til utforming og plassering. Ved kontroll
skal logg for tilsyn fremvises.

9. Endt fangst
Bås godkjent til fangst av gaupe kan ikke benyttes til fangst av andre
arter, etter at lovlig fangsttid gaupe er slutt. Når fangstingen er over skal det være en
låsemekanisme som hindrer fangst i båsen.

Rapportering til Fylkesmannen etter endt fangst sendes Fylkesmannen innen 15.april, se
vedlegg.

Klageadgang
Vedtaket kan påklages til Direktoratet for naturforvaltning innen 3 uker, jf.
forvaltningsloven §§ 28 og 29. En eventuell klage skal fremsettes for Fylkesmannen, jf.
forvaltningsloven § 32.

hilsen

Cathrine enaug
fylkesmiljøvernsjef

Therese Sigurds n
fagansvarlig
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Kopi:
Nordreisa kommune
Landbruksavdelinga, her
Statens naturoppsyn, Polarmiljøsenteret, Hjalmar Johansens gate 14, 9296 Tromsø.
Leve i naturen, her
Vedlegg: Rapportering for bruk av gaupebås.
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Til
Fylkesmannen i Troms
Miljøvernavdelingen
Pb 6105
9291 Tromsø

Side 4 av 4

Rapportering ved bruk av gaupebås, returneres buien 15.april 2011.
Fylkesmannen i Troms ønsker tilbakemeldinger på brukernes erfaringer med gaupebås siden
det er relativt nytt med utstrakt bruk av bås i fylket. Vi imøteser derfor rapportering på bruk
av båsen fellingssesongen 2011, med svar på følgende spørsmål:

Navn på ansvarlig for gaupebås:

Antall fangstdager:

Observasjoner av gaupe/jerv og andre dyr i nærheten av fella:

Fangst og slipp av andre dyr?

Eventuelle skader påført gaupe som følge av opphold i båsen?

Bruk av åte, beskrivelse:

Andre kommentarer:

Det søkes med dette om tillatelse til bruk av gaupebås 2012 ved evt fastsetting av kvote for
kvotej akt i området, ja/nei.
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Fylkesmannen i Troms
Romssa FyIkkamånni

Saksbehandler Telefon - Vår dato Vår ref. Arkivkode
07.02.2011 200914863 k141 ...

iuHL)HF!SA
44,3.1 ._ -----?

Knut Ivar Kristoffersen 77 64 22 07 Deres dato Deres ref. r - . !\ KON,4[:,,,-JNE.
27.12.2010 Sl-PViCEKON-P-2,RFT

Direktoratet for naturforvaltning
Postboks 5672 Sluppen
7485 Trondheim

Uttalelse til forslag om regulering av fisket etter anadrome laksefisk i sjøen
for 2011

Det vises til brev av 27.12.10.

Vi viser til vårt brev av 29.11.10, og har ingen merknader til direktoratets forslag.

Ut over dette vil vi opplyse følgende: Det har ikke vært innkalt til møte i Lakserådet for ny
drøfting av saken. Det har imidlertid vært utskifting av ett medlem i Lakserådet. Karin A.
Karlsen har avløst Roy-Iver Isaksen som representant for Troms grunneier - og
sjølaksefiskarlag (TGSL). Det har vært utvekslet en del synspunkter per e-post, og vi
oppfatter det slik at Lakserådet ikke lenger står enstemmig bak den uttalelsen de tidligere har
avgitt i forbindelse med reguleringene for 2011 (jf. vårt brev av 29.11.10 med vedlegg). To av
medlemmene (Jan Tørfoss fra NJFF Troms og Odd-Helge Utby fra rettighetshaveme i
vassdragene) ønsker at rådet gjentar tidligere uttalelse i forbindelse med høringen. Karin A.
Karlsen vil ikke støtte Lakserådets tidligere uttalelse, men står på uttalelsen fra TGSL av
08.01.11. Representanten for kommunene (Steinar Storelv) har ikke gitt uttrykk for sitt syn.

M hils

C thrule enau
fylkesmiljøvemsjef

4[4:,
Knut M. Nergård
fagansvarlig

Kopi:
Troms grunneier - og sjølaksefiskarlag v/Karin A. Karlsen, 9147 Birtavarre
Troms Utmarkslag v/Anita Skånhaug, Troms Bondelag, Postboks 3021, 9498 Harstad
Norske lakseelver, Postboks 9354 Grønland, 0135 Oslo
Norges jeger - og fiskerforbund, avd. Troms, 9470 Gratangen
Kommunene i Troms
Lakserådets medlemmer (e-post)

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

Avdeling

Ir-a\
"-\

I  1‘

I I I \\I "

I

postmottak@fmtr.no
Miljøvemavdelingen www.fylkesmannen.no/troms
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Statens landbruksforvaltning
Norwegian Agricuttural Authority

Nordreisa kommune
Postboks 174
9156 STORSLETT

Vår dato: 21.02.2011
Vår referanse: 200906959-8/325

Deres dato: 29.09.2010
Deres referanse:

Vedlegg:

Kopi til:

Vi viser til søknader av 01.09.10 og 29.09.10.

' SAKS,

NP,

Lor

Postadresse: Postboks 8140 Dep.

NO-oo33 Oslo, Norway

Besøksadresse: Stortingsgt. 28

Telefon: +47 24 13 10 oo

Telefaks: +47 24 13  os

E-post: postrnottak@slf.dep.no

Internett: www.slf.dep.no

Org.nr: NO 981 544 315 MVA

Bankkonto: 7694 05 02280

Økoløft i Nordreisa. Avslag på søknad om tilskudd til videreføring av prosjektet

I søknad av 01.0910 ble det søkt om videreføring av Økoløftprosjekt i Nordreisa og Kåfjord.
Etter at Kåfjord kommune trakk seg ut av opprinnelig søknad ble det sendt revidert søknad
29.09.10. Her søkes det om kr 200 000 til videreføring av Økoløft i Nordreisa kommune.

Økoløft i kommuner ble lansert av Landbruks- og matdepartementet (LMD) og Kommunal-
og regionaldepartementet i 2007. Prosjektet var en tidsbegrenset toårig satsing, men
prosjektperioden ble senere forlenget til utgangen av 2010. Økoløft har karakter av
langsiktig utviklingsarbeid og i forbindelse med utlysing av tilskudd til utviklingsprosjekter
innen økologisk produksjon og forbruk for 2011 gikk Statens landbruksforvaltning (SLF) ut
med informasjon til eksisterende Økoløft-prosjekter om at det kunne søkes om videreføring
av prosjektene i 2011. LMD har senere gitt presiseringer i føringene som innebærer at
Økoløft i kommuner avsluttes ved utgangen av 2010. På denne bakgrunn er de innkomne
søknadene behandlet og vurdert som en del av og på linje med søknader til utviklings-
prosjekter for øvrig.

Prosjektets hovedmål er at forbruket av økologisk mat skal være økt til 10 % ved utgangen
av 2012 (kommunal og privat sektor). Videre skal 10 % av jordbruksarealet drives økologisk
eller være i karens ved utgangen av 2012. Delmål er økt kompetanse og forståelse for
økologiske produkter, få opp kvantum og omsetning av økologiske matvarer,
kompetanseheving innen økologisk produksjon, ta i bruk jordbruksarealer som ligger brakk
og økt satsing på krossing av korn til fôr. I søknaden er også erfaringer fra første del av
Økoløft oppsummert. Her framgår det at det er økt interesse blant produsentene, men at
responsen hos andre målgrupper har vært begrenset.

SLF vurderer barnehager og skoler, dagligvarebransjen, restauranter og
overnattingsbedrifter, slik det er lagt opp til i prosjektplanen, å være viktige målgrupper for
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Statens landbruksforvaltning Side:2 av 2

arbeid på lokalt nivå. I prosjektplanen er det likevel etter vår vurdering for lite konkretisert
hva som skal utføres i prosjektet. Med utgangspunkt i at responsen hos flere aktuelle
målgrupper innenfor tidligere Økoløft-prosjekt har vært begrenset er det ikke tilstrekkelig
underbygget at denne situasjonen vil bli endret. SLF mener derfor prosjektplanen som helhet
ikke sannsynliggjør at det vil oppnås resultater.

SLF legger også noe vekt på at Kåf.jord kommune ikke er med i ny prosjektsøknad.

Vedtak
Prosjektet Økoløft i Nordreisa tildeles ikke tilskudd for 2011.

Klageadgang
Dette vedtaket kan påklages til Landbruks- og matdepartementet av sakens parter eller andre
med rettslig klageinteresse i henhold til forvaltningsloven kap. VI. Klagefristen er 3 uker fra
mottakelsen av dette brevet. Klagen sendes til Statens landbruksforvaltning. Sakens parter
har rett til å gjøre seg kjent med sakens dokumenter jf. forvaltningsloven §§ 18 og 19.

Med hilsen
for Statens landbruksforvaltning

. k

,
,

-- Bjørn Huso Carl Erik Semb
seksjonssjef seniorrådgiver
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Nordreisa kommune
Postboks 174

9151 STORSLETT

Vår ref.:
10/279-95
Løpenr.:
327/11

HANDLINGSPROGRAM FOR GANG OG SYKKELTILRETTELEGGING
VEDTATT HANDLINGSPROGRAM

Vi takker for innspill i høringsrunden.

Handlingsplanen for gang- og sykkeltilrettelegging i Troms (G/S-planen) ble vedtatt i
fylkestinget 17. desember. Vedtatt handlingsprogram og saksprotokoll er vedlagt til
orientering.

Med vennlig hilsen

tba-i
jørn avh
tatssjef

TROMSfylkeskommune

ROMSSAfylkkasuohkan
Samferdselsetaten

D(»

it0PENR.

NORDRESA KOMMUNE

Saksbehandler: Arkiv:
Britt Cristine Mathisen Q80 SAKSARKIV
Tlf. dir.innvalg: Deres ref.: Dato:
77 78 82 16 06.01.2011

Cils)),(1 Al-hfyyt
Britt Cristine Mathisen
Rådgiver

Besøksadresse Telefon Telefaks Bankgiro Org.nr.
Strandveien 13 77 78 80 00 77 78 80 01 4700 04 00064 NO 864 870 732
Postadresse Epost mottak lnternettadresse
Postboks 6600, 9296 Tromsø troms@tromsfylke.no www.tromsfylke.noSide 113



SAKSPROTOKOLL

Utvalg: Fylkestinget
Møtedato: 07.12.2010
Utvalgssak: 73/10

Resultat:

Arkivsak: 10/279-88
Tittel: HANDLINGSPROGRAM FOR GANG OG

SYKKELTILRETTELEGGING

Behandling:
Votering (37 representanter tilstede):
Samferdselskomiteens innstilling pkt. 1 enstemmig vedtatt.
Samferdselskomiteens innstilling pkt. 2-3 vedtatt med 30 stemmer for og 7 stemmer mot.
Samferdselskomiteens innstilling pkt. 4-8 enstemmig vedtatt.

2

Vedtak:
1. Fylkesrådet legger vedlagte handlingsplan til grunn og anbefaler at fylkestinget gir sin

tilslutning til G/S-handlingsplanen.
2. Ved realisering av store veiprosjekt som krever brukerbetaling for å bli realisert, vil

fylkestinget kunne foreta en rullering av G/S- planen for å imøtekomme nye behov som
oppstår.

3. Det skal være egenandel fra kommunene på 20 % til tiltak i G/S-planen. Egenandel kan
være økonomiske bidrag, grunnavståelser, planutforming eller lignende.

4. Hvis tiltak får annen finansiering før de er prioritert i G/S-planen, eller blir rimeligere enn
først antatt, frigjøres midlene og går til neste prioriterte tiltak. Kostnadsoverskridelser
dekkes av vegeier. I store prosjekter, eller om andre hensyn taler for det, avklares det i
dialog mellom kommunen og Fylkeskommunen.

5. For å sikre optimal fremdrift i G/S-satsningen sees G/S-planen og fylkesvegplanen i
sammenheng. G/S-plan rulleres også i sammenheng med rullering av fylkesvegplan.

6. Når G/S-planen er vedtatt gis kommunene anledning til å forskuttere bevilgningene til de
tiltakene som har blitt prioritert, forutsatt at kommunen tar opp lånene og selv tar
kapitalkostnadene. Se fylkestingssak nr 0050/06 om forskuttering.

7. Byggherreansvar legges i utgangspunktet til vegeier. Ved komplekse prosjekt vurderes
byggherre ansvar i det enkelte tilfellet. Dette avklares før prosjekt startes.

8. G/S-plan og fylkesvegplan skal sees i sammenheng for raskest mulig gjennomføring av
tiltak.
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Fylkesmannen i Troms
Romssa FyIkkamånni

Saksbehandler Telefon Vår dato
20.01.2011

Knut Ivar Kristoffersen 77 64 22 07  Deres dato
17.12.2010

Direktoratet for naturforvaltning
Postboks 5672 Sluppen
7485 Trondheim

SAKSK

',kY;

-LOPEr ARg -
Uttalelse til forslag om regulering av fiske etter anadrome laksefisk i
vassdrag i Troms for 2011

Det vises til brev av 17.12.10.

Forslaget innebærer at det ikke åpnes for fiske i Bunkanvassdraget, Manndalselva og
Rotsundelva. Bakgrunnen for dette var at det ikke var lever fangstrapport. I ettertid er
imidlertid dette levert. Rapportene kom lenge etter fristen, men likevel tidsnok til at data
kommer med i offentlig fangststatistikk for sesongen 2010. Vi mener derfor at det for 2011
kan åpnes for fiske også i disse vassdragene med samme bestemmelser som for 2010.

Fylkesmannen har sendt saken på lokal høring, slik dere ba om. Vi går ut fra at
høringsuttalelsene går direkte til Direktoratet for naturforvaltning, slik det er lagt opp til.

Tranøy kommune har imidlertid sendt kopi av sin uttalelse om Bunkanvassdraget til oss.
Fisket i dette vassdraget forvaltes av Gryllef.jord og omegn JFF, men det virker som om de
kun gir egne medlemmer adgang til fiske. Dersom dette er riktig, er det etter vårt syn ikke
akseptabelt. Vi tilrår at kommunen undersøker nærmere hvordan fisket utøves, og om
nødvendig benytter seg av sin myndighet etter § 27 i lov om laksfisk og innlandsfisk mv. til å
sikre allmennheten rimelig adgang til fiske (jf. delegert myndighet i brev fra
Miljøverndepartementet av 19.01.96). Dersom en ikke oppnår ei tilfredsstillende løsning, bør
forbud mot fiske vurderes ved neste forskriftsrevisjon (dvs, fra og med 2012).

Dere har ikke tatt hensyn til vårt forslag til justering av forskriftene for Spansdalselva. Vi
tilrår at bestemmelsene for Spansdalselva justeres i tråd med vårt forslag av 29.11.10.
Eventuelt må det i den nye forskriften gis adgang til dispensasjon, slik at den dispensasjon
Fylkesmannen ga for 2010 kan videreføres for 2011.

Vi har forståelse for direktoratets vurdering mht. Reisaelva.

Fylkeshuset, Strandvegen 13
Postboks 6105, 9291 Tromsø

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

Vår ref. Arkivkode
2009/4863 - 140 443.1
Deres ref.

.!,;OMMUNE

11 I  .1
11,1)

a

Avdeling postmottak@fmtr.no
Miljøvernavdelingen www.fylkesmannen.no/troms
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Vi registrerer at direktoratet ikke har foreslått endringer for isfiske i Grasmyrvatnet (jf. e-vår
post av 03.12.10). Vi går imidlertid ut fra at direktoratet har vurdert saken, og mener at
gjeldende bestemmelser for isfiske skal gjelde for 2011. Vi er enig i dette.

Ut over dette har vi ingen merknader til saken.

Med hilsen

Cathrine Henau
fylkesmiljøvernsjef

Knut M. Nergård
fagansvarlig

Kopi:
Gryllefjord og omegn JFF v/Fred Flakstad, 9380 Gryllefi ord
Manndalen JFF v/ Per Ivan Vatne, 9144 Samuelsberg
Rotsund/Rotsundelv sportsfiskeforening v/Dag Hansen, 9153 Rotsund
Spansdaien grunneierlag v/Magne Holmen, 9465 Tennevoll
Reisa elvelag, Postboks 6, 9156 Storslett
Grasmyrvassdragets elveeierlag v/Kjell Nyberg, Postboks 62, 9305 Finnsnes
Tranøy kommune, 9304 Vangsvik
Kåfjord kommune, 9146 Olderdalen
Nordreisa kommunene, Postboks 174, 9156 Storslett
Norges jeger - og fiskerforbund, avd. Troms, 9470 Gratangen
Troms Utmarkslag, v/Anita Skånhaug, Troms Bondelag, Postboks 3021, 9498 Harstad
Statskog Troms, Serviceboks 1016, 7809 Namsos
Norske lakseelver, Postboks 9354 Grønland, 0135 Oslo
Troms grunneier og sjølaksefiskarlag v/Karin A. Karlsen, 9147 Birtavarre
Lakserådets medlemmer (e-post)
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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» 2011/1066-2 8541/2011 1942/14/6 07.03.2011

TILLATELSE TIL RENOVERING AV BAD/VÅTROM
BYGGETILLATELSE

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

Saksnr: Behandlet i:
34/11 Delegert utvalg drift

Byggested: Mellaveien 9, 9151 STORSLETT Gnr/Bnr: 14/6
Tiltakshaver: Linn & Kjell Håkon Vangen Adresse: Mellaveien 9, 9151

STORSLETT
Ansvarlig søker: Byggmester Tor Bertelsen AS Adresse: Bakkeby, 9153 ROTSUND
Tiltakets art: Endring innvendig i bygg - våtrom 

i bygg
Bruksareal: m²

VEDTAK:

Tillatelse:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl) § 20-1 godkjennes søknad om tillatelse til 
renovering av bad/våtrom mottatt 03.03.2011
Det vises for øvrig til søknadens vedlagte tegninger, ansvarsrett og kontrollerklæringer.

Vilkår:
Tiltaket skal utføres i samsvar med plan- og bygningsloven.
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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:

Foretak Godkjenningsområde
Byggmester Tor Bertelsen AS

Org. nr.
990 317 143

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

Ansvarsområde: Bygninger og installasjoner.

SAKSUTREDNING/BEGRUNNELSE FOR VEDTAKET:

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

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

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

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

Vannforsyning og avløp:
Eiendommen anses for å være sikret lovlig vannforsyning og avløp i samsvar med pbl 2008 §§ 
27-1 og 27-2.

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, 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 2011/1066.

Med hilsen

Ketil Jensen
Byggesaksbehandler
Direkte innvalg: 77 77 07 59

Tilsvarende brev sendt til:
Linn & Kjell Håkon Vangen Mellaveien 9 9151 STORSLETT
Byggmester Tor Bertelsen AS Bakkeby 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

Jan Larsen
Nedre ringvei 1
9180  SKJERVØY

Deres ref:  Vår ref: Løpenr: Arkivkode Dato
2009/6499-6 3205/2011 1942/55/13 26.01.2011

Vann og kloakk på gnr. 1942/55/13

Vi viser til ditt brev mottatt av oss 21.01.11 der du skriver at vannledningen til hytta ble frakoblet
høsten 2009.

Vi viser til vårt brev datert 22.07.2008 der vi besvarer din henvendelse om frakobling av 
vannledningen. Her står det utrykkelig at frakobling skal utføres der påkobling til kommunens 
ledning er gjort.  Videre er det også slått fast at alt arbeid på kommunens vannledning, herunder 
frakobling, skal skje av kommunens personell eller av annet autorisert personell bestilt av 
kommunen.  I samme brev står det med uthevet skrift at du skal gi melding om tidspunkt til 
kommunen minst tre arbeidsdager før planlagt tidspunkt for frakobling.
Det er samme regelverk som gjelder både for tilkobling til og for frakobling fra kommunens 
vann- og kloakkledninger.

Vi ber om opplysninger om navn, adresse og telefonnummer på vedkommende som har koblet 
din vannledning fra kommunens ledning høsten 2009.

Før vi godkjenner frakoblingen av stikkledningen, skal kontroll av dette arbeidet utføres.  
Kontrollen må betales av deg.  Du kan enten organisere oppgraving og avdekking av punktet der 
stikkledningen har vært koblet til kommunens ledning.  Også i dette tilfellet skal du gi 
kommunen melding om tidspunkt minst tre arbeidsdager før planlagt tidspunkt for kontroll.  
Alternativt kan kommunen organisere og utføre kontrollen uten din medvirkning, men dette vil 
faktureres deg inkludert arbeidstid som går til prisundersøkelser, bestilling og øvrig organisering 
av arbeidet.

Krav vedr tilknytningsgebyr kloakkanlegg samt øvrig løpende vann- og avløpsgebyrer vil 
ikke frafalles før kontroll av fysisk frakoblet vannledning er godkjent av kommunen.  
Påløpte renter og gebyrer på forfalte ubetalte krav vil uansett ikke frafalles, men må 
dekkes av deg i sin helhet. Dette da det ikke er Nordreisa kommunes ansvar. 
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Betalte årsavgifter vil heller ikke ettergis til tidspunktet du sier vannledningen er frakoblet. 
Dette da frakobling ikke er utført av kommunen.

Med hilsen

Hilde Henriksen
avd.ingeniør
Direkte innvalg: 77 77 07 54

Intern kopi:
John R. Karlsen
Driftsutvalget
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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»

Delegert vedtak
Delegert utvalg drift - nr. 8/11

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
«REF» 2011/160-2 1073/2011 1942/49/55 11.01.2011

MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE
Svar på anmodning om midlertidig brukstillatelse etter plan- og bygningsloven § 99

Byggested: Bakkeby Gnr/Bnr: 1942/49/55
Tiltakshaver: John Arne Jensen Adresse: Postboks 3370, 9276 Tromsø  
Ansvarlig søker: Per Strand Storslett AS Adresse: Hovedveien 16, 9151 

Storslett  
Tiltakets art: Hytte/fritidsbolig Bruksareal: ---m²

VEDTAK:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 99 pkt. 2 gis midlertidig brukstillatelse i henhold til 
anmodning datert 04.12.2010 fra ansvarlig søker.

Saksframlegg:
I mottatt dokumentasjon er det bekreftet av ansvarlig kontrollerende for utførelsen at kontrollen 
ikke har avdekket feil eller mangler som hindrer midlertidig brukstillatelse, jf  §§ 33 og 34 i 
forskrift om saksbehandling og kontroll i byggesaker.

Brukstillatelsen gjelder hele tiltaket.

Gjenstående arbeider:
- Gjenstående arbeider skal være dokumentert ferdig utført ved innsendelse av anmodning om 

ferdigattest. Sluttdokumentasjonen skal være uten merknader fra kontrollerende foretak.
- Det er ansvarlig søkers plikt å påse at anmodning om ferdigattest blir innsendt uten ugrunnet 

opphold etter at gjenstående arbeider er dokumentert ferdig utført av ansvarlige 
kontrollerende foretak, jf forskrift om saksbehandling og kontroll i byggesaker § 34 nr 1.
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Tidsbegrenset brukstillatelse:
Brukstillatelsen gjelder fram til 30.08.2011 og opphører uten nærmere varsel samme dato om det 
ikke foreligger søknad om forlenget brukstillatelse eller anmodning om ferdigattest.

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

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

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

Ved all kontakt med etaten i denne sak, vennligst referer til saksnummer 11/160 .

Med hilsen

Ketil Jensen
Byggesaksbehandler
Tlf: 77 77 07 59

Kopi til:
Byggmester Tor Bertelsen AS Bakkeby 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

Unni Johansen
Rønning Østgårdsvei 15
9180  SKJERVØY

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2010/3393-10 1001/2011 1942/83/62 11.01.2011

Dispensasjon fra plan- og bygningsloven § 1-8. Byggeforbud i 100 meters 
sonen og LNF område. gbr 1942/83/1.

Saksnr: Behandlet i:
7/11 Delegert utvalg drift

Vedtak:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl) § 19-2 gis dispensasjon fra pbl § 1-8. (Forbud mot 
tiltak mv. langs sjø og vassdrag) og kommuneplanens generelle byggeforbud i LNF område.

Formål:
Bygging av naust på eiendommen gnr. 83 bnr. 1 i Nordreisa kommune.

Begrunnelse for dispensasjonen:
Opplagringsplass for fritidsbåter i tilknytning til sjøen.

Saksopplysninger: 
Søknaden om dispensasjon har vært ute til høring hos andre myndigheter. 

Høringsparter har ikke gitt tilbakemelding innen svarfristen.

Vurderinger:
Kommunen har ingen merknader til søknaden.

Hvis tiltaket er over 15m² BYA skal kommunen ha gitt tillatelse til tiltaket iht. pbl § 20-2 tiltak 
uten ansvarsrett før arbeidet starter. 
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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. (pbl 2008 § 21-5, 
SAK10 § 6-2).

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 2010/3393.

Med hilsen

Ketil Jensen
Byggesaksbehandler
Direkte innvalg: 77 77 07 59
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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» 2010/2729-12 44171/2010 1942/47/198 10.12.2010

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

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

Saksnr: Behandlet i:
207/10 Delegert utvalg drift

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

SØRKJOSEN
Ansvarlig søker: Bygginor AS Adresse: 9046 OTEREN
Tiltakets art: Nytt bygg - boligformål - over 70 

m²
Nytt bygg ikke boligformål under 
70 m2 - garasje

Bruksareal: 130 m2

  41 m2

Byggetillatelse gitt: Sak 88/10 Dato: 01.07.2010

VEDTAK:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven av 1985 § 99 gis ferdigattesten i henhold til 
ferdigmelding datert 06.12.2010 fra ansvarlig søker på bolig og garasje oppført på angitte tomt.

SAKSUTREDNING/BEGRUNNELSE FOR VEDTAKET:
I den innsendte sluttdokumentasjonen er det bekreftet av ansvarlig kontrollerende for utførelsen 
at sluttkontrollen ikke har avdekket feil eller mangler som hindrer ferdigattest, jf forskrift om 
saksbehandling og kontroll i byggesaker AV 2003 §§ 33 og 34.
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Ved all kontakt med etaten i denne sak, vennligst referer til saksnummer 2010/2729.

Med hilsen

Arne Wassnes
byggesaksbehandler
Direkte innvalg: 77 77 07 51

Tilsvarende brev sendt til:
Bygginor AS 9046 OTEREN
Jan Ketil Næss Solbakken 31 9152 SØRKJOSEN

Kopi til:
Rørtjenesten Nord AS Postb. 173 9156 STORSLETT
Østberg Norge AS Baker Østbys vei 17 1351 RUD
Byggmester Tor Bertelsen Bakkeby 9153 ROTSUND
Støren Treindustri AS 7290 STØREN
Kjell Mølleng Maskinstasjon Hysingjord 9151 STORSLETT

Side 128



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» 2009/7436-12 4954/2011 1942/14/154 09.02.2011

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:
21/11 Delegert utvalg drift

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

TROMSØ
Ansvarlig søker: BYGGtorget Betongservice as Adresse: Industriveien 24, 9152

SØRKJOSEN
Tiltakets art: Nytt bygg - boligformål - over 70 

m²
Bruksareal: 360

VEDTAK:

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 99 gis ferdigattesten i henhold til ferdigmelding datert 
07.02.2011 fra ansvarlig søker på byggesak 9/7436 nybygg tomannsbolig bygningskode 121.

Saksutredning/begrunnelse for vedtak:

I den innsendte sluttdokumentasjonen er det bekreftet av ansvarlig kontrollerende for utførelsen 
at sluttkontrollen ikke har avdekket feil eller mangler som hindrer ferdigattest, jf forskrift om 
saksbehandling og kontroll i byggesaker §§ 33 og 34.
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Klageadgang
Vedtaket kan påklages til kommunen. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom 
fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. Klagen skal 
sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de
endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det 
kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer 
frem. Viser til Forvaltningslovens § 28.

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

Ved all kontakt med avdelingen i denne sak, vennligst referer til saksnummer2009/7436.

Med hilsen

Ketil Jensen
Byggesaksbehandler
Direkte innvalg: 77 77 07 59

Tilsvarende brev sendt til:
BYGGtorget Betongservice as Industriveien 24 9152 SØRKJOSEN
Solfrid Johansen Arnestad 4 9151 STORSLETT
Knut Johansen Bregneveien 17 9016 TROMSØ
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Nordreisa kommune
Teknisk avdeling

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

www.nordreisa.kommune.no

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

«KONTAKT»

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
«REF» 2009/7645-15 5475/2011 1942/25/59 14.02.2011

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:
23/11 Delegert utvalg drift

Byggested: Potkaelv, 9151 STORSLETT Gnr/Bnr: 25/51
Tiltakshaver: Beate og Niklas Brostrøm Adresse: Høgegga 78, 9151

STORSLETT
Ansvarlig søker: Arkitektkontoret Ing. Arnstein 

Bjone
Adresse: Åfossmyra 53, 3731 SKIEN

Tiltakets art: Nytt bygg - boligformål - over 70 
m²

Bruksareal:

Vedtak:

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 99 gis ferdigattesten i henhold til ferdigmelding.
I den innsendte sluttdokumentasjonen er det bekreftet av ansvarlig kontrollerende for utførelsen 
at sluttkontrollen ikke har avdekket feil eller mangler som hindrer ferdigattest, jf forskrift om 
saksbehandling og kontroll i byggesaker §§ 33 og 34.
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Klageadgang
Vedtaket kan påklages til Nordreisa kommune. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da 
brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den 
eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent 
at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding 
kommer frem.

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

Ved all kontakt med etaten i denne sak, vennligst referer til saksnummer 2009/7645.

Med hilsen

Ketil Jensen
Byggesaksbehandler
Direkte innvalg: 77 77 07 51

Tilsvarende brev sendt til:
Arkitektkontoret Ing. Arnstein Bjone Åfossmyra 53 3731 SKIEN
Beate og Niklas Brostrøm Høgegga 78 9151 STORSLETT

Kopi til:
Tromsø Blikkenslagerverksted AS Postb. 2010 9265 TROMSØ
Beam Østberg AS Baker Østbysvei 17 1351 RUD
Jaro AS Postb. 2181 9508 ALTA
Reisa Maskin AS Tømmernes 9151 STORSLETT
Rørtjenesten Nord AS Postb. 173 9156 STORSLETT
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Nordreisa kommune
Teknisk avdeling

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

www.nordreisa.kommune.no

Torbjørn Berg
Spåkenes
9153  ROTSUND

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2010/4778-10 6433/2011 1942/79/1 21.02.2011

TILLATELSE I ETT TRINN
BYGGETILLATELSE

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

Saksnr: Behandlet i:
26/11 Delegert utvalg drift

Byggested: Spåkenes, 9153 ROTSUND Gnr/Bnr: 79/1
Tiltakshaver: Torbjørn Berg Adresse: Spåkenes, 9153 ROTSUND
Ansvarlig søker: Spåkenes Sjøbuer Adresse: Spåkenes, 9153 ROTSUND  
Tiltakets art: Nytt anlegg - Landingsvorr/molo Bruksareal: m²

VEDTAK:

Tillatelse:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl) § 20-1 godkjennes søknad om tillatelse i ett trinn 
mottatt 04.10.2010 for oppføring/anlegging av landingsvorr/molo.

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

Dispensasjoner:
Det er gitt dispensasjon fra plan- og bygningsloven pbl § 1-8 byggeforbud i strandsonen.

Godkjenning av foretak foransvarsrett:
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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
Spåkenes Sjøbuer

Org. nr. 979933045

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 

SAKSUTREDNING/BEGRUNNELSE FOR VEDTAKET:

Planstatus:
LNF - område

Dispensasjoner:
Det er gitt dispensasjon fra plan- og bygningsloven pbl § 1-8 byggeforbud i strandsonen.

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

Administrasjonens drøfting/begrunnelse:
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.

Atkomst/avkjørsel:
Eiendommen anses å være sikret lovlig atkomst i samsvar med pbl 2008 § 27-4.

Vannforsyning og avløp:
Eiendommen anses for å være sikret lovlig vannforsyning og avløp i samsvar med pbl 2008 §§ 
27-1 og 27-2.
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Miljøforhold:
I henhold til søknad ansees byggegrunn sikret i hht pbl 2008 § 28-1
(flom- og rasfare, forurenset grunn, natur- og miljøforhold)

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

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

Sikring av byggeplass:
Det vises til bestemmelsene i pbl 2008 § 28-2.

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

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

Anmodning om ferdigattest:
Ved anmodning om ferdigattest, skal det sendes inn dokumentasjon for at slutt kontrollen ikke
har avdekket feil eller mangler som hindrer ferdigattest, jf pbl 2008 § 21-10 og SAK10 § 8-1.
Ved endringer som ikke krever egen søknad i forhold til tillatelsen, skal det innsendes oppdatert 
situasjonsplan og tegninger samt underretning om tiltakets plassering.

Bortfall av tillatelse:
Er tiltaket ikke satt i gang senest innen 3 år etter at tillatelse er gitt, faller den bort. Det samme 
gjelder hvis tiltaket innstilles i lengre tid enn 2 år, jf pbl 2008 § 21-9.

ØVRIGE LOVBESTEMMELSER:

Generell aktsomhetsplikt:
Enhver skal opptre aktsomt og gjøre det som er rimelig for å unngå skade på naturmangfoldet i 
strid med målene i ”Naturmangfoldloven” §§ 4 og 5. Utføres en aktivitet i henhold til en tillatelse 
av offentlig myndighet, anses aktsomhetsplikten oppfylt dersom forutsetningene for tillatelsen 
fremdeles er til stede.
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Klageadgang:
Vedtaket kan påklages til kommunen. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom 
fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. Klagen skal 
sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de
endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det 
kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer 
frem. Viser til Forvaltningslovens § 28.

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

Ved all kontakt med avdelingen i denne sak, vennligst referer til saksnummer 2010/4778.

Med hilsen

Ketil Jensen
Byggesaksbehandler
Direkte innvalg: 77 77 07 59
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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» 2011/740-2 5725/2011 1942/52/7 15.02.2011

TILLATELSE I ETT TRINN
BYGGETILLATELSE

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

Saksnr: Behandlet i:
24/11 Delegert utvalg drift

Byggested: Sentrum 6, 9151 STORSLETT Gnr/Bnr: 52/7
Tiltakshaver: RGS Eiendom Adresse: Sentrum 6, 9151

STORSLETT
Ansvarlig søker: Olaf Fredriksen Adresse: Sentrum 6, 9151

STORSLETT
Tiltakets art: Endring av bygg -

bruksendring/ombygging
Bruksareal: 770m²

VEDTAK:

Tillatelse:
Med hjemmei i plan- og bygningsloven (pbl) § 20-1 godkjennes søknad om tillatelse i ett trinn 
mottatt 02.02.2011 for ombygning av forretningsbygg til leiligheter.

Det vises for øvrig til søknadens vedlagte tegninger og godkjente søknader om ansvarsrett og 
kontrollerklæringer.
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Dispensasjoner:
Med hjemmel i pbl § 19-2 er dispensasjon gitt fra reguleringsplanen for Storslett sentrum for å 
omdisponere arealet i 1 etg til bolig/forretningsformål.

Vilkår:
Tiltaket skal utføres i henhold til Plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter.

Godkjenning av foretak foransvarsrett:

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
Olaf Fredriksen
Sentrum 6
9151 Storslett

Org. nr. 09076638583

SØK -         Ansvarlig søker, tiltakskl. 1

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

Ansvarsområde: Bygninger og installasjoner 

SAKSUTREDNING/BEGRUNNELSE FOR VEDTAKET:

Planstatus:
Reguleringsplan id: 19421997_1

Administrasjonens drøfting/begrunnelse:
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.
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Atkomst/avkjørsel:
Eiendommen anses å være sikret lovlig atkomst i samsvar med pbl 2008 § 27-4.
Det skal være min 1 stk parkeringsplass til hver leilighet.

Vannforsyning og avløp:
Eiendommen anses for å være sikret lovlig vannforsyning og avløp i samsvar med pbl 2008 §§ 
27-1 og 27-2.

Kultur- og fornminner:
Dersom det under utgraving i marka kommer fram gjenstander eller andre levninger som viser 
eldre aktivitet i område, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget og Kulturetaten, 
Troms fylkeskommune omgående jfr. kulturminnelovens § 8 andre ledd.
Sikkerhet i bruk:
Det vises til bestemmelsene i teknisk forskrift til plan- og bygningsloven kap. VII, 
kap. VIII og kap. X om personlig og materiell sikkerhet, miljø og helse, og brukbarhet.

Sikring av byggeplass:
Det vises til bestemmelsene i pbl 2008 § 28-2.

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

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

ØVRIGE LOVBESTEMMELSER:

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

Bortfall av tillatelse:
Er tiltaket ikke satt i gang senest innen 3 år etter at rammetillatelse er gitt, faller tillatelsen bort. 
Det samme gjelder hvis tiltaket innstilles i lengre tid enn 2 år, jf plan- og bygningsloven § 96 
første ledd.
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Klageadgang
Vedtaket kan påklages til kommunen. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom 
fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. Klagen skal 
sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de
endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det 
kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer 
frem. Viser til Forvaltningslovens § 28.

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

Ved all kontakt med avdelingen i denne sak, vennligst referer til saksnummer 2011/740.

Med hilsen

Ketil Jensen
Byggesaksbehandler
Direkte innvalg: 77 77 07 59

Tilsvarende brev sendt til:
RGS Eiendom Sentrum 6 9151 STORSLETT
Olaf Fredriksen Sentrum 6 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

Torbjørn Berg
Spåkenes
9153  ROTSUND

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2010/4778-9 6257/2011 1942/79/1 18.02.2011

Dispensasjon fra Plan-og bygningsloven § 1-8
Byggeforbud i 100 meterssonen og LNF området.

Saksnr: Behandlet i:
25/11 Delegert utvalg drift

Byggested: Spåkenes Gnr/Bnr: 79/1
Tiltakshaver: Torbjørn Berg Adresse: Spåkenes, 9151 Storslett  
Tiltakets art: Landingsvorr Bruksareal:

Vedtak:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl) § 19-2 gis dispensasjon fra pbl § 1-8. (Forbud mot 
tiltak mv. langs sjø og vassdrag) og kommuneplanens generelle byggeforbud i LNF området.
Det vises for øvrig til søknadens vedlagte tegninger, situasjonskart og NGI-rapport.

Formål:
Bygging av landingsvorr for bølge/vind beskyttelse av flytebrygge

Saksopplysninger:
Søknaden om dispensasjon har vært ute til høring hos andre myndigheter.

Høringsutalelser:
Kystverket har ingen merknader til høringen.

Fylkesmannen vil være positiv til å gi dispensasjon for oppbygging av molo til fisketurisme 
under visse forutsetninger, det må vurderes om grunnen tåler et slikt byggverk.

Tromsø Museum har ingen merknader til søknaden fordi omfanget av tiltaket er såpass begrenset 
og sannsynligheten for konflikt med evt. kulturminner under vann vurderes som minimal.
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NVE mener at den kartærgeologiske kartleggingen og den tilhørende beskrivelse gir sterkt 
grunnlag for å kreve en geoteknisk vurdering av tiltaket mhp. Potensiell skredfare.

Ansvar:
Kommunen, grunneier og utbygger har ansvar for å påse at sikkerhet mot skred er ivaretatt og 
tilfredsstiller sikkerhetskravene i byggteknisk forskrift TEK10

Vurderinger:
Tiltaket er plassert i et langgrunt område der faren for utglidning av masser er svært liten.
Etter rapport fra NGI for molo/kaianlegg ca 1500 meter sør for dette tiltaket og 
bygningsmyndighetens vurderinger, mener bygningsmyndigheten at det ikke er potensiell 
skredfare for dette vesentlige mindre tiltaket. 

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

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 Byggesaksavdelingen i denne sak, vennligst referer til saksnummer 
2010/4778.

Med hilsen

Ketil Jensen
Byggesaksbehandler
Direkte innvalg: 77 77 07 59
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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

Geir Brandvoll
Gaupeveien 7
9017  TROMSØ

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2011/758-2 6818/2011 1942/31/1 22.02.2011

TILLATELSE TIL RIVING
RIVETILLATELSE

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

Saksnr: Behandlet i:
28/11 Delegert utvalg drift

Byggested: Sappen, 9151 STORSLETT Gnr/Bnr: 31/1
Tiltakshaver: Geir Brandvoll Adresse: Gaupeveien 7, 9017

TROMSØ
Ansvarlig søker: Adresse: ,  
Tiltakets art: Riving av fritidsbolig Bruksareal: m²

VEDTAK:

Tillatelse:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl) § 20-1e godkjennes søknad om tillatelse til riving 
av fritidsbolig på eiendommen 1942/31/1/2.

Det vises for øvrig til søknadens vedlagte situasjonskart og søknad om personlig ansvarsrett.

Godkjenning av personlig ansvarsrett/selvbygger:
Med hjemmel i SAK 10 § 6-8 gis personlig ansvarsrett til Geir Brandvoll for hele tiltaket.
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Nabovarsling:
Naboer og gjenboere er varslet iht. pbl 2008 § 21-3 og SAK10 § 5-2.

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

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 kart for plassering, 
tegninger og ansvarsretter skal være tilgjengelig på byggeplassen.

ØVRIGE LOVBESTEMMELSER:

Anmodning om ferdigattest:
Når tiltaket er sluttført skal melding sendes til kommunen.

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 2011/758.

Med hilsen

Ketil Jensen
Byggesaksbehandler
Direkte innvalg: 77 77 07 59
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Nordreisa kommune
Teknisk avdeling

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

www.nordreisa.kommune.no

Per Inge Johansen

9159  HAVNNES

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2011/866-2 6908/2011 23.02.2011

Tillatelse tilbygg bolig gbr.1942/80/1/26

TILLATELSE I ETT TRINN
BYGGETILLATELSE

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

Saksnr: Behandlet i:
29/11 Delegert utvalg drift

Byggested: , 9159 HAVNNES Gnr/Bnr: 80/1/26
Tiltakshaver: Per Inge Johansen Adresse: 9159 HAVNNES
Ansvarlig søker: Adresse:
Tiltakets art: Endring av bygg - utvendig tilbygg 

mindre enn 50 m²
Bruksareal: 16m²

VEDTAK:

Tillatelse:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl) § 20-2 godkjennes søknad om tiltak uten 
ansvarsrett mottatt 17.02.2011 for oppføring av tilbygg til enebolig.

Det vises for øvrig til søknadens vedlagte tegninger og situasjonskart.

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

Byggegrunn, miljøforhold mv:
I henhold til søknad ansees byggegrunn sikret i hht pbl 2008 § 28-1.
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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. (pbl 2008 § 21-5, 
SAK10 § 6-2).

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:
Tiltaket skal meldes inn til kommunen når det er fullført.

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 2011/866.

Med hilsen

Ketil Jensen
Byggesaksbehandler
Direkte innvalg: 77 77 07 59
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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

Havnes og Vest - Uløy Bygdelag

9159  HAVNNES

Att. Hermann Henriksen

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2011/966-2 7435/2011 1942/80/3 28.02.2011

TILLATELSE TILTAK UTEN ANSVARSRETT
BYGGETILLATELSE

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

Saksnr: Behandlet i:
32/11 Delegert utvalg drift

Byggested: Havnes, 9159 HAVNNES Gnr/Bnr: 80/3
Tiltakshaver: Havnes og Vest - Uløy Bygdelag Adresse: 9159 HAVNNES
Ansvarlig søker: Adresse:   
Tiltakets art: Endring av bygg - utvendig tilbygg 

mindre enn 50 m². Veranda
Bruksareal: 42m²

VEDTAK:

Tillatelse:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl) § 20-2 godkjennes søknad om tiltak uten
ansvarsrett mottatt 24.02.2011 for oppføring av veranda til grendehus.

Det vises for øvrig til søknadens vedlagte tegninger og situasjonskart.

Vilkår:
Tiltaket skal utføres i samsvar med plan- og bygningsloven (pbl) med forskrifter.

Planstatus:
LNF - område

Nabovarsling:
Naboer og gjenboere er varslet iht. pbl 2008 § 21-3 og SAK10 § 5-2.
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Miljøforhold:
I henhold til søknad ansees byggegrunn sikret i hht pbl 2008 § 28-1

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

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 kart for plassering, 
tegninger og ansvarsretter skal være tilgjengelig på byggeplassen.

Anmodning om ferdigattest:
Når tiltaket er ferdig skal melding sendes til kommunen.

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 2011/966.

Med hilsen

Ketil Jensen
Byggesaksbehandler
Direkte innvalg: 77 77 07 59
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Nordreisa kommune
Teknisk avdeling

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

www.nordreisa.kommune.no

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

«KONTAKT»

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
«REF» 2010/2354-18 7153/2011 1942/13/79 24.02.2011

MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE
Svar på anmodning om midlertidig brukstillatelse etter plan- og bygningsloven § 99

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

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: Nytt bygg - ikke boligformål 

over 70 m²
Bruksareal: m²

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 99 pkt. 2 gis midlertidig brukstillatelse i henhold til 
anmodning datert 17.02.2011 fra ansvarlig søker. 

I mottatt dokumentasjon er det bekreftet av ansvarlig kontrollerende for utførelsen at kontrollen ikke har 
avdekket feil eller mangler som hindrer midlertidig brukstillatelse, jf  §§ 33 og 34 i forskrift om 
saksbehandling og kontroll i byggesaker.

Brukstillatelsen gjelder følgende deler av tiltaket:
Hele bygget foruten asfaltarbeider utvendig.

Gjenstående arbeider:
- Gjenstående arbeider skal være dokumentert ferdig utført ved innsendelse av anmodning om 

ferdigattest. Sluttdokumentasjonen skal være uten merknader fra kontrollerende foretak.
- Det er ansvarlig søkers plikt å påse at anmodning om ferdigattest blir innsendt uten ugrunnet 

opphold etter at gjenstående arbeider er dokumentert ferdig utført av ansvarlige 
kontrollerende foretak, jf forskrift om saksbehandling og kontroll i byggesaker § 34 nr 1.
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Tidsbegrenset brukstillatelse:
Brukstillatelsen gjelder fram til 30.06.2011 og opphører uten nærmere varsel samme dato om det 
ikke foreligger søknad om forlenget brukstillatelse eller anmodning om ferdigattest.

Ved all kontakt med etaten i denne sak, vennligst referer til saksnummer 2010/2354.

Med hilsen

Ketil Jensen
Byggesaksbehandler
Direkte innvalg: 77 77 07 59

Tilsvarende brev sendt til:
Bjørn Bygg AS Stakkevollveien 51 9293 TROMSØ
TIRB Eiendom AS Ringveien 2 9306 FINNSNES

Kopi til:
Elektro Kjøl AS Industrivegen 4 9152 SØRKJOSEN
Rørlegger Helgesen A/S Severin Steffensens vei 34 9180 SKJERVØY
Steinar Pettersen VVS-teknikk ltd Rederveien 35 9014 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

Troms Fylkeskommune
Postboks 6600
9296  TROMSØ

Att. Jarle.M.Pedersen

Delegert vedtak
Delegert utvalg drift - nr. 31/11

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2009/7417-8 7412/2011 U40 28.02.2011

Arealutvidelse/endring av areal på akvakulturlokaliteten Uløy nr. 10570 i 
Nordreisa Kommune

Vedtak:
Nordreisa Kommune er positiv til omsøkte arealutvidelse og endringer av areal av 
akvakulturanlegget ved Uløy nr. 10570 i Nordreisa Kommune.

Saksopplysninger: 
Ved eksisterende lokalitet Uløy søkes det om utvidelse av areal og endring av plassering til 
akvakulturanlegget for laks, ørret og regnbueørret.

Søknaden har ligget ute til høring i tidsrommet 12.01.2011 til og med 12.02.2011 etter 
annonsering i Norsk Lysningsblad, Nordlys og Framtid i Nord.
Ved høringsfristens utløp var det ikke innkommet merknader til søknaden.

Vurderinger:
Søknaden er i samsvar med gjeldende arealplan for Nordreisa Kommune.
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Klageadgang
Vedtaket kan påklages til Nordreisa Kommune.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til 
påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.

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

Med hilsen

Ketil Jensen
Byggesaksbehandler
Tlf: 77 77 07 59

Kopi til:
Salmar Nord AS Gjøvika 9392 STONGLANDSEIDET
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Nordreisa 
kommune
          

Arkivsaknr:       2010/3910-8

Arkiv:                1942/22/14

Saksbehandler:  Dag Funderud

Dato:                 01.03.2011

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
12/11 Nordreisa driftsutvalg 15.03.2011

Søknad om deling gnr 1942/22/14

Henvisning til lovverk:
Jordlovens § 12
Matrikkellovens § 6
Plan- og bygningsloven §§ 19-2, 20-1, 26-1, 27-1, 27-2, 27-4 og 28-1

Vedlegg
1 Situasjonskart
2 Høringsuttalelse
3 Vedlegg høringsuttalelse

Rådmannens innstilling
Nordreisa kommune godkjenner ikke fradeling av to parseller på á 250 m2 til fritidsformål fra 
eiendom 22/14 i Nordreisa kommune.

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

19-2. 
 Tiltaket kommer i konflikt med naturmangfoldlovens § 1 og godkjennes ikke.

De omsøkte parsellene ligger nært dyrka areal i drift og en deling til fritidsformål kan føre til 
restriksjoner for landbruket. Uti fra landbruksmessige hensyn kan vi ikke se at en dispensasjon 
er forsvarlig. Det foreligger heller ikke tungtveiende samfunnsinteresser som forsvarer delingen og 
dispensasjon fra kommuneplanens arealdel.

Delingstillatelsen er vurdert i forhold til formål og forvaltningsmål i Naturmangfoldloven og 
tiltaket kommer i konflikt med naturmangfoldlovens § 1 som bl.a. skal ivareta menneskenes 
virksomheter og kultur nå og i framtiden.
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Saksopplysninger
Det søkes her om fradeling av to tomter til fritidsformål på hver 250 m2 fra 22/14 i Nordreisa 
kommune.

Søker: Knut Johansen, Ringveien 7, 9152 Sørkjosen
Kjøpere: Frank Johansen, Bjørkvoll 12, 9152 Sørkjosen

Ronny Løvoll, Bakkeby, 9153 Rotsund

Eiendommen ligger i Reisadalen ved RV 865, om lag 10 km fra Storslett sentrum. Parsellene 
som søkes fradelt består av uproduktiv skog. I følge gårdskart fra Skog og landskap består 
eiendommen 22/14 av tre parseller og et totalareal på ca 219 daa. Av dette er 140 da produktiv 
skog og resten annet areal. De omsøkte tomtearealene ligger på en høyde, oppå et gammelt
steinuttak, ca 60-70 m fra vegen.

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

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

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

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

Det er ikke framsatt grunner av særlig vekt for dispensasjonen

Høringsuttalelser:
Brev fra Reindriftsforvaltningen Vest-Finnmark, 21.02.2011
”Saken har vært på høring i rbd. 36 Cohkolat. Områdestyret for Vest-Finnmark har ingen 
merknader til søknad om deling av gnr. 22 bnr 14 i Reisadalen i Nordreisa kommune. Denne 
uttalelse er gitt medhold av Områdestyrets delegasjon i sak 62/2009.”

Brev fra Staten vegvesen, 22.10.10
”I henhold vegloven av 21. juni 1963, § 40 om avkjørsler og Vegdirektoratets regler av 16. juli
1964 om bygging og vedlikehold av avkjørsler fattes slikt vedtak:
Etter søknad av 6.8.2010 gir vi herved tillatelse til utvidet bruk av eksisterende avkjørsel for 
eiendommen gnr. 22 bnr. 14 i Nordreisa kommune. Avkjørselen er lokalisert til fv. 865 HP 01
km 8,300.” I tillegg kommer diverse vilkår.  
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Merknader fra partene i saken:
I brev av 12.2.2011 har partene i saken kommet med merknader til høringsbrevet. Parter i saken 
er ikke en høringspart men får høringsbrevet tilsendt og har da også anledning til å komme med 
merknader og tilføyelser hvis saksopplysningene er feil eller mangelfulle. 
Brevet er vedlagt saken.

Kommentarer til merknadene:

En fradelt tomt er en fritt omsettelig enhet som kan overdras til personer som verken har 
tilknytning til landbruksproduksjon eller området og vurderingen om drifts- og miljømessige 
ulemper for landbruket i området skal tas med. 

At det ikke er kommet inn merknader på nabovarsel er ikke noe som skal vektlegges som 
vesentlig. 

Vi vil bemerke at da delingssøknaden på 22/57 i sin tid ble behandlet ble saken lagt fram for 
driftsutvalget med negativ innstilling. 

Vi er eller kjent med alle forhold som belyses i merknadsbrevet. 

Faglig vurderinger
Vurdering i forhold til plan- og bygningsloven:
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. Kommunens adgang til å gi dispensasjon er altså avgrenset. Det kreves at hensynene 
bak den bestemmelsen det dispenseres fra ikke blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må det foretas 
en interesseavveining, der fordelene ved tiltaket må vurderes opp mot ulempene. Det må 
foreligge en klar overvekt av hensyn som taler for dispensasjon. Det innebærer at det 
normalt ikke vil være anledning til å gi dispensasjon når hensynene bak bestemmelsen det søkes 
dispensasjon fra fortsatt gjør seg gjeldende med styrke.

I LNF-områder skal hensynet til landbruk, reindrift, utmarksnæring og annen primærnæring tas 
særlig hensyn til. I utgangspunktet er det ikke tillatt med annen bygge- og anleggsvirksomhet 
enn den som har direkte tilknytning til tradisjonell landbruksvirksomhet. 

Det søkes om deling av to hyttetomt.. En fradelt tomt blir en fritt omsettelig enhet og på sikt kan 
eiendommene overdras til personer som ikke har tilknytning til eiendommen og området. 
Personlige og private interesser kan ikke vektlegges

Gnr 22/14 grenser inntil 22/4 hvor all dyrka mark er i drift. Det er også flere andre eiendommer i 
aktiv drift i nærheten. Det er ikke positivt å ha hyttetomter så nært aktive jordbrukseiendommer 
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i drift da støy-, støv og luktplager kan oppstå og det kan føre til krav om restriksjoner på drifta, 
noe som vil være uheldig for landbruket i området.

I flg. plan- og bygningslovens § 26-1 må det ikke opprettes en ny grunneiendom, ny
anleggseiendom eller endring av eksisterende eiendomsgrense på en slik måte at det oppstår
forhold som strider mot denne lov, forskrift, vedtekt eller plan. Dette må ikke gjøres på en slik
måte at det dannes tomter som er uegnet til bebyggelse på grunn av sin størrelse, form eller 
plassering etter reglene i denne lov.

I flg. § 27-4 må det før opprettelse eller endring av eiendom til bebyggelse blir godkjent enten
være sikret lovlig atkomst til veg som er åpen for alminnelig ferdsel eller ved tinglyst dokument
eller på annen måte være sikret vegforbindelse som kommunen godtar som tilfredsstillende.
Avkjørsel fra offentlig veg må være godkjent av vedkommende vegmyndighet, jf. veglova §§ 40
til 43. Dersom vegforbindelse etter kommunens skjønn ikke kan skaffes uten uforholdsmessig
vanske eller utgift, kan kommunen godta en annen ordning.

Statens vegvesen tillatelse til utvidet bruk av eksisterende avkjørsel for eiendommen Det må 
foreligge avtale om rett til atkomst over berørte eiendommer som sikrer atkomst til omsøkt 
parsell. Dette må tinglyses.

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. Det er heller i flomrisiko i området i og med at det omsøkte parsellen ligger på 
en høyde. Vann og avløp er ikke vurdert i denne saken, men siden det er boligtomter i nærheten 
er det antakelig ikke noen problemer med dette på den omsøkte tomta. Ved evt fradeling og 
bygging må det søkes om utslippstillatelse.

Etter en samlet vurdering kan vi ikke se at fordelene med dispensasjon er større enn ulempene. 

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

Det 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.

Eiendommen 22/14 er isolert sett ikke stor, og har heller ikke dyrka eller dyrkbar jord. 
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. 

En deling er derimot ikke forsvarlig ut i fra drifts- og miljømessige ulemper dette kan medføre 
jordbruket i området. Fradelinger av parseller til fritidsformål kan medføre klager og 
restriksjoner som påføres i form av støy, lukt, støv etc. Fradeling av hyttetomter vil bli fritt 
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omsettelig, og kan overdras til personer uten tilknytning til eiendommen og området. De
omsøkte parsellene ligger nært inntil jordbruksareal i aktiv drift og slike ulemper må da 
påregnes selv om man tar forbehold om disse forholdene ved evt salg i framtiden. Ut i fra en 
samlet vurdering er det av landbruksmessige hensyn lite forsvarlig å tillate fradeling av 
hyttetomter på eiendommen. 

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

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

I lovens § 7 som omhandler prinsipper i offentlig beslutningstaking i §§ 8 til 12 framgår det
følgende: Prinsippene i §§ 8 til 12 skal legges til grunn som retningslinjer ved utøving av
offentlig myndighet, herunder når et forvaltningsorgan tildeler tilskudd, og ved forvaltning av 
fast eiendom. Vurderingen etter første punktum skal fremgå av beslutningen. 

Dette vil si at vedtak som gjøres om fast eiendom skal vurderes opp mot prinsippene i §§ 8 – 12 
og vurderingen skal framgå av vedtaket. Det er opplyst at det ikke holder å si at prinsippene er
vurdert, men det skal framgå hvilke vurderinger som er gjort. Vedtak kan påklages hvis 
prinsippene ikke er vurdert.

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

Ut i fra de prinsippene som skal vurderes kan vi ikke se at de omsøkte parsellene kommer i
konflikt med biologiske- og geologiske mangfold og økologiske prosesser. Tiltaket kommer 
derimot i konflikt med lovens formålsparagraf om at menneskenes virksomhet og kultur skal 
ivaretas nå og i framtiden. 

Samlet vurdering
De omsøkte tomtene er i kommuneplanen definert som landbruk, natur- eller friluftsområde, og 
det er nødvendig med dispensasjon fra Plan- og bygningsloven § 19-2. I vurderingen om det 
skal gis dispensasjon må det foreligge en klar overvekt av hensyn som taler for dispensasjon. 
Det innebærer at det normalt ikke vil være anledning til å gi dispensasjon når hensynene bak 
bestemmelsen det søkes dispensasjon fra fortsatt gjør seg gjeldende med styrke.

Vi kan ikke se at fradelingen vil komme i konflikt med reindriftsinteressene, kulturmiljø og 
friluftslivet i området.

Det er uheldig med to fritt omsettelige parseller til fritidsformål nært jordbruksareal i drift. 
Fritidshus inntil jordbruksareal i drift kan føre til drifts- og miljømessige ulemper for framtidig 
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landbruk. Vi kan ut fra landbruksmessige hensyn ikke se at det er en overvekt av hensyn som 
taler for en dispensasjon fra kommuneplanens arealdel.

Tiltaket kommer også i konflikt med formålsparagrafen i naturmangfoldloven om at 
menneskenes virksomhet og kultur skal ivaretas nå og i framtiden.
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Nordreisa 
kommune
          

Arkivsaknr:       2010/1962-6

Arkiv:                1942/22/47

Saksbehandler:  Dag Funderud

Dato:                 28.02.2011

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
13/11 Nordreisa driftsutvalg 15.03.2011

Søknad om deling gnr 1942/22/47

Henvisning til lovverk:
Matrikkellovens § 6
Plan- og bygningsloven §§ 19-2, 20-1, 26-1, 27-1, 27-2, 27-4 og 28-1

Vedlegg

1 Kart

Rådmannens innstilling
Nordreisa kommune godkjenner ikke fradeling av ca 1500 m2 til hyttetomt fra eiendom 22/47 i 
Nordreisa kommune.

Dette gjøres jfr følgende:
 Deling godkjennes ikke jfr plan- og bygningsloven §§ 20-1-m, 26-1, 27-4 og 28-1
 Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel godkjennes ikke jfr plan- og bygningslovens 

19-2. 
 Tiltaket kommer i konflikt med naturmangfoldlovens § 1 og godkjennes ikke.

Det omsøkte arealet ligger nært dyrka areal i drift og en deling til fritidsformål kan føre til 
restriksjoner for landbruket. Uti fra landbruksmessige hensyn kan vi ikke se at en dispensasjon 
er forsvarlig. Det er også uheldig å ha fristidsboliger helt inntil boligtomter. Det foreligger heller 
ikke tungtveiende samfunnsinteresser som forsvarer delingen og dispensasjon fra kommuneplanens 
arealdel.

Delingstillatelsen er vurdert i forhold til formål og forvaltningsmål i Naturmangfoldloven og 
tiltaket kommer i konflikt med naturmangfoldlovens § 1 som bl.a. skal ivareta menneskenes 
virksomheter og kultur nå og i framtiden.
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Saksopplysninger
Søker: Odd Dagfinn Johansen, Røyelen, 9151 Storslett

Det søkes her om fradeling av 1,5 daa tomt til fritidsformål fra gnr 22, brn 47 i Nordreisa 
kommune. Eiendommen ligger i Reisadalen ved RV 866, om lag 10 km fra Storslett sentrum. 
Parsellen som søkes fradelt består av lauvskog og annen fastmark. I følge gårdskart fra Skog og 
landskap har eiendom 22/47 et totalareal på ca 5,7 daa. Av dette er 3,3 daa skog på middels 
bonitet og resten annet areal. Eieren har oppgitt at han selv skal ha hyttetomta og på sikt selge 
bolighuset.

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

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

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

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

Det er ikke framsatt grunner av særlig vekt for dispensasjonen

Høringsuttalelser:
Brev fra Reindriftsforvaltningen Vest-Finnmark, 03.02.2011
”Saken har vært på høring i Rbd-36 Cohkolat.
Områdestyret for Vest-Finnmark har ingen merknader til søknad om deling av gnr 1942/22/47 i
Nordreisa kommune. Denne uttalelsen er gitt medhold av Områdestyrets delegasjon i sak 62/2009.”

Brev fra Statens vegvesen, 17.1.2011
”Viser til anmodning om uttalelse til fradeling av parsell på eiendommen 22/47 i Nordreisa
kommune. Tiltakshaver må ved en eventuell fradeling søke Statens vegvesen om utvidet bruk av 
eksisterende avkjørsel. Kopi av søknadsskjema legges ved tiltakshavers kopi av dette brev.
Statens vegvesen har for øvrig ingen innvendinger til tiltaket og imøteser avkjørselssøknad.”

Faglige vurdering
I jordlovens § 12 heter det at eiendom som er eller kan nyttes til jordbruk eller skogbruk ikke 
kan deles uten samtykke. Gnr 22, brn 47 er på 5,7 daa og kan ikke nyttes til noen av delene. 
Jordloven kommer derfor ikke til anvendelse i dette tilfellet.

Vurdering i forhold til plan- og bygningsloven:
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
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tilsidesatt. Kommunens adgang til å gi dispensasjon er altså avgrenset. Det kreves at hensynene 
bak den bestemmelsen det dispenseres fra ikke blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må det foretas 
en interesseavveining, der fordelene ved tiltaket må vurderes opp mot ulempene. Det må 
foreligge en klar overvekt av hensyn som taler for dispensasjon. Det innebærer at det normalt
ikke vil være anledning til å gi dispensasjon når hensynene bak bestemmelsen det søkes 
dispensasjon fra fortsatt gjør seg gjeldende med styrke.

I LNF-områder skal hensynet til landbruk, reindrift, utmarksnæring og annen primærnæring tas 
særlig hensyn til. I utgangspunktet er det ikke tillatt med annen bygge- og anleggsvirksomhet 
enn den som har direkte tilknytning til tradisjonell landbruksvirksomhet. 

Det søkes om deling av hyttetomt fra en boligeiendom. Det er sjelden positivt å ha fritidstomter 
og boligtomter så tett som det her søkes om. Eiere av boliger til fast bosetting og fritidsboliger 
har ofte forskjellige ønsker og behov, og konflikter kan lett oppstå. 

Det er opplyst at det er eier av 22/47 som skal ha hyttetomta for så og selge boligtomta. 
Personlige og private interesser kan ikke vektlegges. En fradelt tomt blir en fritt omsettelig enhet 
og på sikt kan eiendommene overdras til personer som ikke har tilknytning til området. 

Gnr 22/47 grenser inntil 22/4 hvor all dyrka mark er i drift. Det er også flere andre eiendommer i 
aktiv drift i nærheten. Det er ikke positivt å ha hyttetomter så nært aktive jordbrukseiendommer 
i drift da støy-, støv og luktplager kan oppstå og det kan føre til krav om restriksjoner på drifta, 
noe som vil være uheldig for landbruket i området.

Etter en samlet vurdering kan vi ikke se at fordelene med dispensasjon er større enn ulempene. 
I flg. plan- og bygningslovens § 26-1 må det ikke opprettes en ny grunneiendom, ny
anleggseiendom eller endring av eksisterende eiendomsgrense på en slik måte at det oppstår
forhold som strider mot denne lov, forskrift, vedtekt eller plan. Dette må ikke gjøres på en slik
måte at det dannes tomter som er uegnet til bebyggelse på grunn av sin størrelse, form eller 
plassering etter reglene i denne lov.

I flg. § 27-4 må det før opprettelse eller endring av eiendom til bebyggelse blir godkjent enten
være sikret lovlig atkomst til veg som er åpen for alminnelig ferdsel eller ved tinglyst dokument
eller på annen måte være sikret vegforbindelse som kommunen godtar som tilfredsstillende.
Avkjørsel fra offentlig veg må være godkjent av vedkommende vegmyndighet, jf. veglova §§ 40
til 43. Dersom vegforbindelse etter kommunens skjønn ikke kan skaffes uten uforholdsmessig
vanske eller utgift, kan kommunen godta en annen ordning.

Statens vegvesen har ingen innvendinger til en søknad om utvidet bruk av eksisterende 
avkjørsel. Det må foreligge avtale om rett til atkomst over berørte eiendommer som sikrer 
atkomst til omsøkt parsell. 

I flg. § 28-1 kan grunn bare bebygges, eller eiendom opprettes eller endres, dersom det er
tilstrekkelig sikkerhet mot fare eller vesentlig ulempe som følge av natur- eller miljøforhold. Det 
samme gjelder for grunn som utsettes for fare eller vesentlig ulempe som følge av tiltak. 

I følge skredkart fra NGU er det ikke stein- eller snøskredfare i området hvor den omsøkte 
parsellen ligger. Det er heller i flomrisiko i området i og med at det omsøkte parsellen ligger på 
en høyde. Vann og avløp er ikke vurdert i denne saken, men siden 22/47 er bebygd med bolig er 
det antakelig ikke noen problemer med dette på den omsøkte tomta. Ved evt fradeling og 
bygging må det søkes om utslippstillatelse.
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Vurdering i forhold til naturmangfoldloven:
Alle tiltak må vurderes opp mot naturmangfoldsloven som tok til å gjelde fra 1.7.2009. I
naturmangfoldslovens § 1 heter det: Lovens formål er at naturen og dens biologiske,
landskapsmessige og geologiske mangfold og økologiske prosesser tas vare på ved
bærekraftig bruk og vern, også slik at den gir grunnlag for menneskenes virksomhet, kultur,
helse og trivsel, nå og i fremtiden, også som grunnlag for samisk kultur.

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

I lovens § 7 som omhandler prinsipper i offentlig beslutningstaking i §§ 8 til 12 framgår det
følgende: Prinsippene i §§ 8 til 12 skal legges til grunn som retningslinjer ved utøving av
offentlig myndighet, herunder når et forvaltningsorgan tildeler tilskudd, og ved forvaltning av 
fast eiendom. Vurderingen etter første punktum skal fremgå av beslutningen. 

Dette vil si at vedtak som gjøres om fast eiendom skal vurderes opp mot prinsippene i §§ 8 – 12 
og vurderingen skal framgå av vedtaket. Det er opplyst at det ikke holder å si at prinsippene er
vurdert, men det skal framgå hvilke vurderinger som er gjort. Vedtak kan påklages hvis 
prinsippene ikke er vurdert.

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

Ut i fra de prinsippene som skal vurderes kan vi ikke se at de omsøkte parsellene kommer i
konflikt med biologiske- og geologiske mangfold og økologiske prosesser. Tiltaket kommer 
derimot i konflikt med lovens formålsparagraf om menneskenes virksomhet og kultur nå og i 
framtiden. 

Samlet vurdering
Den omsøkte parsellen er i kommuneplanen definert som landbruk, natur- eller friluftsområde, 
og det er nødvendig med dispensasjon fra Plan- og bygningsloven § 19-2.

I vurderingen om det skal gis dispensasjon må det foreligge en klar overvekt av hensyn som 
taler for dispensasjon. Det innebærer at det normalt ikke vil være anledning til å gi dispensasjon 
når hensynene bak bestemmelsen det søkes dispensasjon fra fortsatt gjør seg gjeldende med 
styrke.

Vi kan ikke se at fradelingen vil komme i konflikt med reindriftsinteressene, kulturmiljø og 
friluftslivet i området.

Det er uheldig med en fritt omsettelige parsell til fritidsformål nært et bolighus og nært 
jordbruksareal i drift. Fritidshus inntil jordbruksareal i drift kan føre til drifts- og miljømessige 
ulemper for framtidig landbruk. Vi kan ut fra landbruksmessige hensyn ikke se at det er en 
overvekt av hensyn som taler for en dispensasjon fra kommuneplanens arealdel.

Tiltaket kommer også i konflikt med naturmangfoldlovens formålsparagraf at om menneskenes 
virksomhet og kultur skal ivaretas nå og i framtiden.
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Nordreisa kommune Arkivsaknr: 2010/2585 -8

Arkiv: 1942/51/4

Saksbehandler:  May Halonen

Dato:                 03.02.2011

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
14/11 Nordreisa driftsutvalg 15.03.2011

Søknad om deling av gnr 1942/51/4

Henvisning til lovverk:
Jordloven § 12
Matrikkellovens § 6
Plan- og bygningsloven §§ 1-8, 19-2, 20-1, 26-1, 27-1, 27-2, 27-4 og 28-1

Vedlegg
1 Situasjonsplan

Rådmannens innstilling
Nordreisa kommune godkjenner fradeling av inntil 700 m2 bebygd areal til fritidsformål, samt 
inntil 350 m2 som tilleggsareal til gnr 51, brn 7 fra eiendommen gnr 51, brn 4 i Nordreisa 
kommune.

Dette gjøres jfr følgende:
 Deling godkjennes jfr jordlovens § 12
 Deling jfr matrikkellovens § 6
 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 trolig ikke vil komme i konflikt med 
landbruksinteresser, natur- og kulturmiljø og friluftslivet i området siden de omsøkte arealene 
allerede er bebygd. Delingstillatelsen er vurdert i forhold til formål og forvaltningsmål i 
Naturmangfoldloven og tiltaket har ingen innvirkning på prinsippene som skal vurderes i §§ 8-
12. Fradelingen har lite å si for ressursgrunnlaget på eiendommen og samfunnsinteresser taler 
for deling. 

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

godkjenning er gitt.
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 Dersom det under arbeid i marken oppdages gjenstander eller spor etter tidligere 
menneskelig aktivitet i omsøkte areal, må arbeidet stanses og melding straks sendes 
Sametinget og Troms fylkeskommune, kulturetaten jf. kulturminnelovens § 8, 2. ledd.

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

 Ved evt bygging/ombygging/restaurering må det søkes om utslippstilltatelse og etablering 
av slamavskiller og jordrenseanlegg hvis ikke denne allerede er gitt, jfr 
forurensningsforskriften.

 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

Søker: Evald Olsen, Bakkeby, 9153 Rotsund
Erverver: Rigmor Pedersen

Det søkes her om fradeling av ca 625 m2 bebygd tomt til fritidsformål og utvidelse av den 
bebygde boligtomta 51/7 med ca 200 m2 fra eiendom gnr 51/4 i Nordreisa kommune.

Eiendommen ligger ved FV 866, om lag 22 km fra Storslett sentrum. Evald Olsen eier både 
boligtomta 51/7 og hovedeiendommen 51/4. Begrunnelsen for fradelingene er at det gamle 
våningshuset på hovedeiendommen, som eies av Rigmor Pedersen og brukes som fritidsbolig, 
får egen tomt, samt at han vil utvide sin boligtomt slik at garasjen blir innenfor grensen. 

I følge gårdskart fra Skog og landskap består eiendom 51/4 av to parseller og har et totalareal på
1068 daa. Av dette er 1,2 daa fulldyrka jord, 8,5 daa overflatedyrka jord, 3,9 daa innmarksbeite,
4,9 daa skog på middels bonitet, 523 daa uproduktiv skog, og 526 daa annet areal. Parsellene 
som søkes fradelt består av udyrkbart areal som har benevnelsen annet markslag.

Eiendommen har ikke vært i drift de siste 30 årene og jordbruksarealene er små og har heller 
ikke blitt høstet av andre. I realiteten er arealene igjengrodd. Eiendommen har små ressurser for 
selvstendig og lønnsom jordbruksdrift. Da boligtomta 51/7 ble fradelt til Evald Olsen, var det 
hans far som bodde i det gamle våningshuset og som eide eiendommen 51/4. Nå søkes bårdstua
på 51/4 fradelt og 51/4 vil bli uten bolighus og verdien på eiendommen forringes mye. I brev 
som er vedlagt delingssøknaden opplyses det gamle våningshuset eies av Rigmor Pedersen 
(søster til Evald Olsen) som bruker dette til fritidshus. I matrikkelen har huset status som 
bolighus.

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

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

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

Det er ikke framsatt grunner av særlig vekt for dispensasjonen

Høringsuttalelser:
Fra Statens vegvesen, brev av 29.10.10:
”Statens vegvesen viser til høring på søknad om deling av eiendommen gnr. 51 bnr. 4 i
Nordreisa kommune. Statens vegvesen har ingen innvendinger til fradelingen.”

Fra Reindriftsforvaltningen Vest-Finnmark, brev av 19.11.10:
”Søknaden har vært på høring i rbd 36 Cohkolat. Områdestyret for Vest-Finnmark har ingen 
merknader til søknad om deling av gnr. 51 bnr. 4 i Nordreisa kommune, slik beskrevet i 
høringsbrevet med vedlegg. Denne uttalelsen er gitt medhold av Områdestyrets delegasjon i sak 
62/2009.”

Uttalelse/kommentar til høringsbrev fra Evald Olsen av 15.11.10:
”Saksbehandler må forholde seg til søknaden og ikke drive med synsing av alle mulige forhold.
Begrunnelsen for søknaden er ikke at eg skal utvide min boligtomt, men en følge av at eg skal 
kunne gi min søster tomt. Hele tomtespørsmålet er en sak. Alt er avtalt med oppmåler på 
forhånd og søknaden stillet slik vi ble enige om.

I 1972 ble eiendommen 51/4 skylddelt. Eg fikk eiendommen og mine to søsken bårdsstua, men 
det ble ikke ordnet med egen tomt da. Bårdsstua er på ca 40 m2 bygd i 1947 og ikke 
vedlikeholdt på ca 30 år. Skal min søster kunne påkoste og vedlikeholde denne må hun selvsagt 
ha egen tomt. Blir det ikke egen tomt vil bårdsstua bli revet. 51/4 vil være uten noen hus.
Det saken dreier seg om, er om Nordreisa kommune ønsker at det skal bo folk på bygda.
Min søster bor i dag i Ballsfjord kommune og ønsker å ha en fritidsbolig på hjemplassen.
51/7 er egen eiendom og slik skal den være, uten noen sammenslåing. 51/4 er og vil bli en
fritidseiendom. Noen sammenslåing av eiendommene kommer ikke på tale. Eiendommen vil bli 
uten hus til eg selger hele eller deler av denne. Av de arealene som er oppgitt for 51/4 har 
Statens Vegvesen overtatt ca 3 da ved utvidelse av veien.

Jeg ønsker og ordne disse tomteforholdene nå, for eg regne ikke med å være her for alltid. 
Kommer det ikke ett positivt vedtak vil 51/4 være uten noen bygninger uansett hva kommunen 
måtte mene.”

Avkjørsel/adkomst:
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I brev fra Statens vegvesen av 29.4.10 er det er gitt tillatelse til utvidet bruk av eksisterende 
avkjørsel:
”I henhold vegloven av 21. juni 1963, § 40 om avkjørsler og Vegdirektoratets regler av 16. juli
1964 om bygging og vedlikehold av avkjørsler fattes slikt:
Etter søknad av 12.4.2010 gir vi herved tillatelse til utvidet bruk av eksisterende avkjørsel
for eiendommen Bakkesti gnr. 51 bnr. 4 i Nordreisa kommune Avkjørselen er lokalisert til fv.
866 HP 01 km 7,852. Vedtaket gjøres med forbehold om at Nordreisa kommune godkjenner 
søknad om deling av grunneiendom.”

Det forligger en avtale om at Rigmor Pedersen skal ha rett til å bruke eksisterende avkjørsel og 
adkomstvei til bolig. Denne retten på tinglyses på det nye tomta og kan ikke være knyttet opp til 
en person. En fradelt tomt er fritt omsettelig og alle eiendommer skal være sikret adkomst.

Saksbehandling:
Kommentarer til brev fra Evald Olsen:
Ved en delingssak skal alle forhold vurderes. Det søkes her om deling av en eiendom som ligger 
i LNF-område (landbruk, natur- eller friluftsområde) og hvor det ikke foreligger 
reguleringsplan. Saken skal behandles i henhold til gjeldende bestemmelser i jordloven, 
matrikkelloven, plan- og bygningsloven og naturmangfoldloven. Dette innebærer at alle forhold 
skal belyses for at høringsinstansene skal ha grunnlag for å komme med uttalelser og for at 
kommunen er pålagt dette jfr nevnte lover. 

I høringsbrevet som ble sendt ut i denne saken var ikke naturmangfoldloven vurdert, og i ettertid 
har vi også fått pålegg om at det må tas med i alle saker ellers kan vedtak være ugyldig. Derfor 
skal også denne vurderingen tas med. 

Søknaden går ut på deling av tomt til gammel bårdstu, samt utvidelse av tomta gnr 51/7. Dette 
behandles i en sak, men angår to tomter (to grunneiendommer) der det blir en ny tomt og 
endringer av grensen på den andre tomta. 

I høringsbrevet ble det sagt at det ved deling vil bli stilt krav om gnr 51/4 og 51/7 er en 
driftsenhet. Dette vilkåret er ikke nødvendig. Ut i fra størrelsen på gnr 51/4 (1068 daa) er dette 
en landbrukseiendom. I definisjon av landbrukseiendom står det: ”Landbrukseiendom er definert 
som en eiendomsenhet som er benyttet eller kan benyttes til jord- eller skogbruk. Alt som 
tilhører samme eier i samme kommune, hører til samme landbrukseiendom uten hensyn til om 
den omfatter flere matrikkelnummer (grunneiendommer).” Dette tolkes som at gnr 51/4 og 51/7 
er en eiendom når den eies av samme person, selv om den har flere bruksnummer.

Faglige 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.

Selv om gnr 51/4 har stort areal, er det lite produktive arealer og produktiv skog. Eiendommen 
har ikke vært i drift de siste 30 årene og har heller ikke blitt høstet av andre. Eiendommen har 
små ressurser for selvstendig og lønnsom jordbruksdrift. Fradeling av de omsøkte arealene vil 
ikke forringe eiendommen vesentlig. I dette tilfellet mener vi at samfunnsinteressene taler for 
fradelingen. 
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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.

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. 

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.

Det er ikke gjort noen vurderinger når det gjelder tilleggsarealet til 51/7. Her skal grensen flyttes 8 
meter slik at tomta blir justert rundt et areal som allerede benyttes i tilknyting til boligen på 51/7. 
Hvis bygningen på den omsøkte tomta på gnr 51/4 står foran en omfattende restaurering som 
innebærer vann- og avløpsanlegg må dette søkes om utslippstillatelse jfr forurensningsforskriften. 
De omsøkte områdene ligger i område hvor det i følge skredkart fra NGU er utløpsområde for
potensielt snøskred. I denne sammenhengen er eiendommene allerede bebygd og vi skal da ikke 
ta hensyn til dette.

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

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

I lovens § 7 som omhandler prinsipper i offentlig beslutningstaking i §§ 8 til 12 framgår det
følgende: Prinsippene i §§ 8 til 12 skal legges til grunn som retningslinjer ved utøving av
offentlig myndighet, herunder når et forvaltningsorgan tildeler tilskudd, og ved forvaltning av fast
eiendom. Vurderingen etter første punktum skal fremgå av beslutningen.

Dette vil si at når natur er berørt skal formålet og forvaltningsmålet i denne loven vurderes.
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Reglene for bærekraftig bruk og vern av naturen skal være førende. Prinsippene i §§ 8 – 12 skal
vurderes vedrørende naturmangfold, dvs biologisk mangfold, landskap og geologi, og vurderingene 
skal framgå i framstillingen av saken.

Området er søkt opp i Artstatabanken som er en nasjonal kunnskapskilde for biologsk mangfold og 
på www.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.

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. De omsøkte arealene er 
ikke dyrkbare og eiendommen har små ressurser for selvstendig og lønnsom jordbruksdrift. 
bonitet. Den omsøkte parsellen er i kommuneplanen definert som landbruk, natur- eller 
friluftsområde, og det er nødvendig med dispensasjon fra Plan- og bygningsloven § 19-2. Ingen av 
høringspartene har hatt innsigelser til saken. Vi kan ikke se at fradelingen vil komme i konflikt med 
reindriftsinteressene, landbruket, naturmangfoldet, kulturmiljø og friluftslivet i området.
I dette tilfellet mener vi at det er samfunnsinteresser av stor vekt som taler for fradelingen. 
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Nordreisa kommune Arkivsaknr: 2010/4284 -5

Arkiv: 1942/71/1-3

Saksbehandler:  May Halonen

Dato:                 02.02.2011

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
15/11 Nordreisa driftsutvalg 15.03.2011

Søknad om deling av gnr 1942/71/1 i Nordreisa

Henvisning til lovverk:
Jordloven §§ 9 og 12
Matrikkellovens § 6
Plan- og bygningsloven §§ 1-8, 19-2, 20-1, 26-1, 27-1, 27-2, 27-4 og 28-1

Vedlegg
1 Situasjonskart

Rådmannens innstilling
Nordreisa kommune godkjenner fradeling av ca 1,5 daa tidligere fulldyrka/dyrkbar jord som 
tilleggsareal til gnr 71, brn 1, feste nr fra eiendommen gnr 71, brn 1 i Nordreisa kommune.

Dette gjøres jfr følgende:
 Omdisponering godkjennes jfr jordlovens § 9 
 Deling godkjennes jfr jordlovens § 12
 Deling jfr matrikkellovens § 6
 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 trolig ikke vil komme i konflikt med 
landbruksinteresser, natur- og kulturmiljø og friluftslivet i området siden tomta allerede er 
bebygd. Delingstillatelsen er vurdert i forhold til formål og forvaltningsmål i 
Naturmangfoldloven og tiltaket har ingen innvirkning på prinsippene som skal vurderes i §§ 8-
12. Fradelingen har lite å si for ressursgrunnlaget på eiendommen og samfunnsinteresser taler 
for deling. Etablering av litt større boligtomter i distriktet er positivt for bosettingen.

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

godkjenning er gitt.
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 Dersom det under arbeid i marken oppdages gjenstander eller spor etter tidligere 
menneskelig aktivitet i omsøkte areal, må arbeidet stanses og melding straks sendes 
Sametinget og Troms fylkeskommune, kulturetaten jf. kulturminnelovens § 8, 2. ledd.

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

 Jfr plan- og bygningslovens § 21-9 vil tillatelse til tiltak etter § 20-1 første ledd bokstav m 
falle bort dersom det ikke er rekvirert oppmålingsforretning etter lov om 
eigedomsregistrering § 6 innen 3 år etter at tillatelsen ble gitt, eller dersom matrikkelføring 
vil være i strid med lov om eigedomsregistrering.

Saksopplysninger
Søkere: Jan Bersvendsen, Elin Fjellheim, Kate Karlsen, Ann M. Bersvendsen Sørlie, Thor 

Ole Bersvendsen
Erverver: Geir Bersvendsen, Uranusveien 52, 9024 Thomasjord

Det søkes om fradeling av ca 1,5 daa fra gnr 71/1 som tilleggsareal til den bebygde boligtomta 
gnr 71/1 festenr 3 i Nordreisa kommune. Eiendommen ligger i Rotsundelv, ved E6, ca 2,5 km 
sør for Langslettkrysset. I følge gårdskart fra Skog og landskap har 71/1 et totalareal på 172 daa. 
Av dette er ca 12 daa fulldyrka jord, 36 daa skog på middels bonitet og resten består av ikke 
produktiv skog og annen fastmark. Det omsøkte arealet er benevnt som fulldyrket. Av flybilder 
ser man arealet er delvis tilvokst. Eiendommen har ikke vært i drift på mange år og vi har heller 
ikke opplysninger om at noen har høstet den.

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

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

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

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

Det er ikke framsatt grunner av særlig vekt for dispensasjonen
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Høringsuttalelser:
Fra Reindriftsforvaltningen Vest-Finnmark, brev av 10.1.2011
Saken har vært på høring i rbd. 36 Cohkolat. Områdestyret for Vest-Finnmark har ingen merknader 
til søknad om deling av tomt under gårdsnummer 71/1, slik beskrevet i høringsbrevet med vedlegg.
Denne uttalelsen er gitt medhold av Områdestyrets delegasjon i sak 62/2009.

Nabovarsling:
Det foreligger dokumentasjon for nabovarsling i hht. plan- og bygningslovens § 21.3. Det er 
ikke innkommet bemerkninger til saken.

Faglige 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.

Den omsøkte parsellen skal i flg søknaden benyttes som tilleggsareal til festetomta 71/1 festenr 
3 som er bebygd med bolighus. Festeren av 71/1 f 3 bor i Tromsø og bruker huset som 
fritidsbolig.

Huset har fortsatt status som bolighus i matrikkelen. 71/1 er ikke i selvstendig drift, og vi har
ikke opplysninger om når tid det sist var drift på bruket. Eiendommen mangler bolighus og har
også en til festetomt som er fradelt fra eiendommen. I søknad om fritak fra boplikt fra 2005 er
det sagt at eiendommens bolig ble solgt i 1981. Det ble gitt varig fritak for boplikten på
eiendommen for søkerne. Eiendommen har kun 12 daa fulldyrka jord og derfor små ressurser for
selvstendig drift og lønnsom jordbruksdrift.

En fradeling av det omsøkte arealet som tilleggsareal til festetomta 71/1, f3 vil ikke forringe 
eiendommen vesentlig. I dette tilfellet mener vi at det er samfunnsinteresser taler for 
fradelingen. Siden huset på festetomta fortsatt har status som bolighus kan tomta selges til fast 
bosetting. En større boligtomt vil være med på å styrke og opprettholde bosettingen utenfor 
sentrumsområdet.
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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.

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. 

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.

Parsellen som søkes fradelt er ca 1,5 daa tidligere fulldyrket areal som skal brukes som til 
tilleggsareal til boligtomta 71/1 festenr 3. Det er ikke oppgitt at tilleggsarealet skal bebygges og 
derfor er det heller ikke aktuelt med vurdering om vann og avløp. Gnr 71/1 f3 har allerede 
godkjent adkomst fra offentlig veg. I følge skredkart fra NGU er det ikke stein- eller 
snøskredfare i området hvor den omsøkte tilleggsparsellen ligger.

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

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

I lovens § 7 som omhandler prinsipper i offentlig beslutningstaking i §§ 8 til 12 framgår det
følgende: Prinsippene i §§ 8 til 12 skal legges til grunn som retningslinjer ved utøving av
offentlig myndighet, herunder når et forvaltningsorgan tildeler tilskudd, og ved forvaltning av
fast eiendom. Vurderingen etter første punktum skal fremgå av beslutningen.

Dette vil si at når natur er berørt skal formålet og forvaltningsmålet i denne loven vurderes.
Reglene for bærekraftig bruk og vern av naturen skal være førende. Prinsippene i §§ 8 – 12 skal
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vurderes vedrørende naturmangfold, dvs biologisk mangfold, landskap og geologi, og
vurderingene skal framgå i framstillingen av saken.

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.

Samlet vurdering
Den omsøkte parsellen er i kommuneplanen definert som landbruk, natur- eller friluftsområde,
og det er nødvendig med dispensasjon fra Plan- og bygningsloven § 19-2. Tomten ligger også
innenfor 100 metersbelte til strandsonen, og det er nødvendig med dispensasjon fra plan- og
bygningsloven § 1.8. Vi kan ikke se at fradelingen vil komme i konflikt med
reindriftsinteressene, landbruket, naturmangfoldet, kulturmiljø og friluftslivet i området.
Vi mener at samfunnsinteressene taler for fradelingen. En større boligtomt vil være med på å 
styrke og opprettholde bosettingen utenfor sentrumsområdene.
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Nordreisa 
kommune
          

Arkivsaknr:       2010/4938-6

Arkiv:                1942/83/10

Saksbehandler:  May Halonen

Dato:                 02.03.2011

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
16/11 Nordreisa driftsutvalg 15.03.2011

Søknad om deling gnr 1942/83/10 i Nordreisa

Henvisning til lovverk:
Jordloven §§ 9 og 12
Matrikkellovens § 6
Plan- og bygningsloven §§ 1-8, 19-2, 20-1, 26-1, 27-1, 27-2, 27-4 og 28-1

Vedlegg
1 Kartutsnitt

Rådmannens innstilling
Nordreisa kommune godkjenner fradeling av ca 1,2 daa tidligere overflatedyrka jord til 
fritidsbolig fra eiendommen gnr 83, brn 10 i Nordreisa kommune.

Dette gjøres jfr følgende:
 Omdisponering godkjennes jfr jordlovens § 9 
 Deling godkjennes jfr jordlovens § 12
 Deling godkjennes jfr matrikkellovens § 6
 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 trolig ikke vil komme i konflikt med 
landbruksinteresser, natur- og kulturmiljø og friluftslivet i området. Delingstillatelsen er vurdert 
i forhold til formål og forvaltningsmål i Naturmangfoldlovens § 1 og tiltaket har ingen 
innvirkning på prinsippene som skal vurderes i §§ 8-12. Fradelingen har lite å si for 
ressursgrunnlaget på eiendommen og samfunnsinteresser taler for deling. 

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

godkjenning er gitt.
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 Det må søkes om utslippstilltatelse og etablering av slamavskiller og jordrenseanlegg jfr 
forurensningsforskriften.

 Dersom det under arbeid i marken oppdages gjenstander eller spor etter tidligere 
menneskelig aktivitet i omsøkte areal, må arbeidet stanses og melding straks sendes 
Sametinget og Troms fylkeskommune, kulturetaten jf. kulturminnelovens § 8, 2. ledd.

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

 Jfr plan- og bygningslovens § 21-9 vil tillatelse til tiltak etter § 20-1 første ledd bokstav m 
falle bort dersom det ikke er rekvirert oppmålingsforretning etter lov om 
eigedomsregistrering § 6 innen 3 år etter at tillatelsen ble gitt, eller dersom matrikkelføring 
vil være i strid med lov om eigedomsregistrering.

Saksopplysninger
Det søkes her om fradeling av en tomt til fritidsformål på om lag ca 1,2 daa fra eiendom gnr 83, 
bnr 10 i Nordreisa kommune.

Søker: Mona Helene og Kjell Ove Lehne, 9161 Burfjord
Erverver: Werner og Siv Thorbjørnsen, Ørnveien 23, 9180 Skjervøy

Eiendommen ligger på Hamneidet, ca 500 m fra RV 866 mot Skjervøy. Parsellen som søkes 
fradelt består av tidligere overflate dyrket jord. 

Gnr 83, 10 består av to parseller og i følge gårdskart fra Skog og landskap har eiendommen gnr
83, bnr 10 et totalareal på 74 daa. Av dette er ca 9 daa tidligere overflatedyrka jord, 19 daa
uproduktiv skog, og resten annet areal.

Vi må opplyse at søknadsskjemaet som er brukt er utdatert når det gjelder lov og
paragrafhenvisninger. Søknaden vil bli vurdert som om den var søkt på nytt og oppdatert
søknadsskjema ihht til ny plan- og bygningsloven og annen relevant og gjeldende lovverk.

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

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

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

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

Det er ikke framsatt grunner av særlig vekt for dispensasjonen

Nabovarsling:
Det foreligger dokumentasjon for nabovarsling i hht. plan- og bygningslovens § 21.3. Det er 
ikke innkommet bemerkninger til saken.

Høringsuttalelser:
Reindriftsforvaltningen i Vest-Finnmark, brev av 22.2.2011:
”Saken har vært på høring i rbd. 36 Cohkolat. Områdestyret for Vest-Finnmark har ingen merknader 
til søknad om deling av gnr. 83 bnr 10 i Rotsund i Nordreisa kommune.
Denne uttalelse er gitt medhold av Områdestyrets delegasjon i sak 62/2009.”

Faglige vurderinger

Vurdering i forhold til Jordloven:
Parsellen som søkes fradelt er ca 1,2 daa, ubebygd og skal nyttes til fritidsbolig. Eiendommen
83/10 har ikke vært i selvstendig siden 1997. Eierne bor ikke på eiendommen. Den dyrkbare 
marka høstes heller ikke av andre. Det er ikke selvstendig landbruksdrift i området og det er 
bare enkelte parseller rundt omkring som blir hostet. Det omsøkte arealet har derfor liten 
betydning for landbruksdrifta i området.

I jordlovens § 12 heter det at eiendom som er eller kan nyttes til jordbruk eller skogbruk ikke 
kan deles uten samtykke. Formålet med delingsforbudet er å sikre og holde ressursgrunnlaget på 
bruket samlet for nåværende og fremtidige eiere. Gnr 83, brn 10 har små ressurser for 
selvstendig drift og en fradeling av det omsøkte arealet til fritidsformål vil ikke forringe 83/10 
vesentlig.

Ut i fra markeringer av det omsøkte arealet på kartet som er vedlagt delingssøknaden går det
fram at boligtomta gnr 83, brn 10, feste nr 1 ligger nært inntil, men at det blir en ”stripe” på 10-
15 m i mellom. Søker har vært i kontakt med oss og sier at den omsøkte parsellen skal gå inntil 
boligtomta 83/10, f1, parsellen var tegnet litt feil inn på kartet. Det er sjelden positivt å ha 
fritidstomter og boligtomter så tett som det her søkes om. Eiere av boliger til fast bosetting og 
fritidsboliger har ofte forskjellige ønsker og behov, og konflikter kan lett oppstå.

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.   
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I flg. § 27-2 skal bortføring av avløpsvann være sikret i samsvar med forurensningsloven før 
opprettelse eller endring av eiendom til bebyggelse skjer.

Søknaden har vært til foreløpig vurdering hos Teknisk avdeling, hvor det er kommet følgende 
uttalelse:
”Det vil være mulig å etablere avløpsanlegg i samsvar med gjeldende regelverk for omsøkt 
tomt. Det kan også etableres som jordrenseanlegg eller med sjøen som resipient. Det må uansett 
søkes om utslippstillatelse.”

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. 
Den omsøkte parsellen grenser til kommunal veg og avkjørsel må etableres på en trafikalt 
forsvarlig måte. 

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.

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

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

I lovens § 7 som omhandler prinsipper i offentlig beslutningstaking i §§ 8 til 12 framgår det
følgende: Prinsippene i §§ 8 til 12 skal legges til grunn som retningslinjer ved utøving av
offentlig myndighet, herunder når et forvaltningsorgan tildeler tilskudd, og ved forvaltning av 
fast eiendom. Vurderingen etter første punktum skal fremgå av beslutningen.

Dette vil si at når natur er berørt skal formålet og forvaltningsmålet i denne loven vurderes.
Reglene for bærekraftig bruk og vern av naturen skal være førende. Prinsippene i §§ 8 – 12 skal
vurderes vedrørende naturmangfold, dvs biologisk mangfold, landskap og geologi, og 
vurderingene skal framgå i framstillingen av saken.

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 

Side 194



at det omsøkte parsellen kommer i konflikt med hovedformålet i det som naturmangfoldloven 
skal verne om.

Samlet vurdering
Den omsøkte parsellen er i kommuneplanen definert som landbruk, natur- eller friluftsområde,
og det er nødvendig med dispensasjon fra Plan- og bygningsloven § 19-2. Tomten ligger også
innenfor 100 metersbelte til strandsonen, og det er nødvendig med dispensasjon fra plan- og
bygningsloven § 1.8. 

Det omsøkte arealet er tidligere overflate dyrka mark og eiendommen har små ressurser for 
selvstendig og lønnsom jordbruksdrift. Det er ingen husdyrdrift i området og vi kan derfor ikke 
se at delingen har konsekvenser for landbruket. Vi kan heller ikke se at fradelingen vil komme i
konflikt med reindriftsinteressene, naturmangfoldet, kulturmiljø og friluftslivet i området.
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Nordreisa 
kommune
          

Arkivsaknr:       2010/3960-9

Arkiv:                1942/81/3

Saksbehandler:  May Halonen

Dato:                 02.03.2011

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
17/11 Nordreisa driftsutvalg 15.03.2011

Søknad om deling gnr 1942/81/3 i Nordreisa

Henvisning til lovverk:
Jordloven §§ 9 og 12
Matrikkellovens § 6
Plan- og bygningsloven §§ 1-8, 19-2, 20-1, 26-1, 27-1, 27-2, 27-4 og 28-1

Rådmannens innstilling
Nordreisa kommune godkjenner fradeling av ca 500 m2 tidligere fulldyrka jord og skrinn 
fastmark til fritidsbolig fra eiendommen gnr 81, brn 3 i Nordreisa kommune.

Dette gjøres jfr følgende:
 Omdisponering godkjennes jfr jordlovens § 9 
 Deling godkjennes jfr jordlovens § 12
 Deling godkjennes jfr matrikkellovens § 6
 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 trolig ikke vil komme i konflikt med 
landbruksinteresser, natur- og kulturmiljø og friluftslivet i området. Delingstillatelsen er vurdert 
i forhold til formål og forvaltningsmål i Naturmangfoldlovens § 1 og tiltaket har ingen 
innvirkning på prinsippene som skal vurderes i §§ 8-12. Fradelingen har lite å si for 
ressursgrunnlaget på eiendommen og samfunnsinteresser taler for deling. 

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

godkjenning er gitt.
 Det må søkes om utslippstilltatelse og etablering av slamavskiller og jordrenseanlegg jfr 

forurensningsforskriften.
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 Dersom det under arbeid i marken oppdages gjenstander eller spor etter tidligere 
menneskelig aktivitet i omsøkte areal, må arbeidet stanses og melding straks sendes 
Sametinget og Troms fylkeskommune, kulturetaten jf. kulturminnelovens § 8, 2. ledd.

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

 Jfr plan- og bygningslovens § 21-9 vil tillatelse til tiltak etter § 20-1 første ledd bokstav m 
falle bort dersom det ikke er rekvirert oppmålingsforretning etter lov om 
eigedomsregistrering § 6 innen 3 år etter at tillatelsen ble gitt, eller dersom matrikkelføring 
vil være i strid med lov om eigedomsregistrering.

Saksopplysninger
Søknaden ble behandlet i driftsutvalget den 18.1.2011 hvor innstilling til vedtak var som følger:
Nordreisa kommune viser til kommuneplanens arealdel og til § 12-1 i plan- og bygningsloven og krever at før 
kommunen tar stilling til delingssøknaden om deling av hyttetomt fra eiendom 81/3 i Nordreisa kommune, må det 
fremmes en reguleringsplan med reguleringsbestemmelser. Planen må vise feltets utstrekning, plassering av 
bygninger med atkomstveg. Reguleringsplanen må bl. a. ha bestemmelser om utforming av hyttene som ivaretar 
lokal byggeskikk og tilpasses kulturlandskapet. Eventuell reguleringsplan utarbeides av søker. Ved avgjørelsen er 
det lagt vekt på at det tidligere er etablert to hyttetomter på eiendom 81/3 i samme område som omsøkt tomt, og 
disse tomtene må sees i sammenheng.

Driftsutvalget gjorde følgende vedtak:
Nordreisa kommune viser til kommuneplanens arealdel og til § 12-1 i plan- og bygningsloven og innvilger 
dispensasjon fra kravet om reguleringsplan for omsøkte hyttetomt på eiendommen 81/3 i Nordreisa kommune. Det 
gis dispensasjon fra delings- og byggeforbudet i 100 meters beltet i strandsonen godkjennes jfr plan- og 
bygningsloven § 1-8.
Ved avgjørelsen er det lagt vekt på at det ikke legges opp til flere fradelinger og at fradeling ikke kommer i konflikt 
med landbruksinteresser, friluftsinteresser og allmenn ferdsel. Saken må nå sendes på høring i hht plan- og 
bygningslovens § 19-2.

Det søkes om deling av 500 m2 til fritidsformål fra eiendommen 81/3 i Nordreisa kommune.

Søker: Ove Jensen, 9159 Havnnes
Erverver: Rønnaug Berglund, Eidkjosvn 12, 9100 Kvaløysletta

Eiendommen ligger på vestsiden av Uløya, om lag 6,5 km fra fergeleiet. I følge gårdskart fra
Skog og landskap har eiendom 81/3 et totalareal på 796,3 daa. Av dette er 38,3 daa fulldyrka
jord, 4,7 daa overflatedyrka jord, 3,7 daa innmarksbeite, 19,2 daa skog på middels bonitet, 350
daa uproduktiv skog og 380 daa annet areal. Parsellen som søkes fradelt består av tidligere 
fulldyrka jord og skrinn fastmark.

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

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

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

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

Det er ikke framsatt grunner av særlig vekt for dispensasjonen.

Nabovarsling:
Det foreligger dokumentasjon for nabovarsling i hht. plan- og bygningslovens § 21.3. Det er 
ikke innkommet bemerkninger til saken.

Høringsuttalelser:
Reindriftsforvaltningen i Vest-Finnmark, brev av 22.2.2011:
”Saken har vært på høring i rbd. 38 Uløy. Områdestyret for Vest-Finnmark har ingen merknader 
til søknad om deling av gnr. 81 bnr 3 på Uløy i Nordreisa kommune. Denne uttalelse er gitt 
medhold av Områdestyrets delegasjon i sak 62/2009.”

Statens vegvesen, brev av 3.2.11:
”Statens vegvesen viser til høring på delingssøknad - gnr. 81 bnr. 3 på Uløy i Nordreisa
kommune. Statens vegvesen har ingen innvendinger til delingssøknaden. I vedtak datert 
25.8.2010 har vi gitt tillatelse til å etablere ny avkjørsel til eiendommen lokalisert til fv. 357 HP 
5 km 6,427. Vi var ikke kjent med at det dreide seg om fradeling av eiendom. Det ble derfor 
ikke gitt noe forbehold om godkjenning av delingssøknad i dette vedtaket.”

Faglige vurderinger
Vurdering i forhold til Jordloven:
Det har ikke vært drevet landbruk på eiendommen siden på 60-tallet og det er ellers ikke 
landbruksdrift i området. 

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 
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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.

I jordlovens § 12 heter det at eiendom som er eller kan nyttes til jordbruk eller skogbruk ikke 
kan deles uten samtykke. Formålet med delingsforbudet er å sikre og holde ressursgrunnlaget på 
bruket samlet for nåværende og fremtidige eiere. Gnr 81, brn 3 har små ressurser for selvstendig 
drift og en fradeling av det omsøkte arealet til fritidsformål vil ikke forringe 81/3 vesentlig.

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.

Søknaden har vært til foreløpig vurdering hos Teknisk avdeling, hvor det er kommet følgende 
uttalelse:
”Det vil være mulig å etablere avløpsanlegg i samsvar med gjeldende regelverk for omsøkt 
tomt. Det kan også etableres som jordrenseanlegg eller med sjøen som resipient. Det må uansett 
søkes om utslippstillatelse.”

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. Jfr brev fra Statens vegvesen er 
avkjørselstillatelse gitt. 
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.

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

I lovens § 4 om forvaltningsmål for naturtyper og økosystemer heter det:
Målet er at mangfoldet av naturtyper ivaretas innenfor deres naturlige utbredelsesområde og 
med det artsmangfoldet og de økologiske prosesser som kjennetegner den enkelte naturtype.
Målet er også at økosystemets funksjoner, struktur og produktivitet ivaretas så langt de anses
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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 når natur er berørt skal formålet og forvaltningsmålet i denne loven vurderes.
Reglene for bærekraftig bruk og vern av naturen skal være førende. Prinsippene i §§ 8 – 12 skal
vurderes vedrørende naturmangfold, dvs biologisk mangfold, landskap og geologi, og 
vurderingene skal framgå i framstillingen av saken.

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.

Samlet vurdering
Den omsøkte parsellen er i kommuneplanen definert som landbruk, natur- eller friluftsområde,
og det er nødvendig med dispensasjon fra Plan- og bygningsloven § 19-2. Tomten ligger også
innenfor 100 metersbelte til strandsonen, og det er nødvendig med dispensasjon fra plan- og
bygningsloven § 1.8. 

Vi kan ikke se at fradelingen vil komme i konflikt med reindriftsinteressene, landbruket, 
naturmangfoldet, kulturmiljø og friluftslivet i området. Gnr 81, brn 3 har små ressurser for 
selvstendig drift og en fradeling av det omsøkte arealet til fritidsformål vil ikke forringe 81/3 
vesentlig.
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Nordreisa 
kommune
          

Arkivsaknr:       2010/2344-10

Arkiv:                1942/77/20

Saksbehandler:  May Halonen

Dato:                 25.02.2011

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
18/11 Nordreisa driftsutvalg 15.03.2011

Søknad om deling 1942/77/20

Henvisning til lovverk:
Jordloven § 9 og 12
Matrikkellovens § 6
Plan- og bygningsloven §§ 1-8, 19-2, 20-1, 26-1, 27-1, 27-2, 27-4 og 28-1

Vedlegg

1 Kart

Rådmannens innstilling
Nordreisa kommune godkjenner fradeling av inntil 2500 m2 fra gnr 77, brn 20 i Nordreisa som 
tilleggsareal til bebygd boligtomt gnr 77/61,62. Arealene er fordelt med ca 1150 m2 rundt 
boligen på øversiden av veien slik at tomta blir som markert på kartet, og inntil ca 1200 m2 på 
nedsiden av vegen som omsøkt. Arealet på sjøsiden av E6 er skogvokst men dyrkbart.

Dette gjøres jfr følgende:
 Deling godkjennes jfr jordlovens § 9 og 12
 Deling jfr matrikkellovens § 6
 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 ikke vil komme i konflikt med 
landbruksinteresser, natur- og kulturmiljø og friluftslivet i området siden de omsøkte arealene 
allerede er bebygd. Delingstillatelsen er vurdert i forhold til formål og forvaltningsmål i 
Naturmangfoldloven og tiltaket har ingen innvirkning på prinsippene som skal vurderes i §§ 8-
12. Fradelingen har lite å si for ressursgrunnlaget på eiendommen og samfunnsinteresser taler 
for deling. 

Det settes følgende vilkår:
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 Eventuelle byggetiltak kan ikke igangsettes før byggesøknad er levert, søknaden er 
behandlet og godkjenning er gitt.

 Tilleggsarealet på sjøsiden av E6 må ikke gjerdes inn slik at dette blir til hinder for 
allmennhetens ferdsel.

 Hvis arealet på sjøsiden av E6 skal bebygges må det søkes om avkjørselstillatelse før tiltak 
igangsettes. 

 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.

 Ved evt bygging/ombygging/restaurering må det søkes om utslippstilltatelse og etablering 
av slamavskiller og jordrenseanlegg hvis ikke denne allerede er gitt, jfr 
forurensningsforskriften.

 Jfr plan- og bygningslovens § 21-9 vil tillatelse til tiltak etter § 20-1 første ledd bokstav m 
falle bort dersom det ikke er rekvirert oppmålingsforretning etter lov om 
eigedomsregistrering § 6 innen 3 år etter at tillatelsen ble gitt, eller dersom matrikkelføring 
vil være i strid med lov om eigedomsregistrering.

Saksopplysninger
Det søkes om fradeling av tilleggsareal på om lag 2500 m2 til bebygd boligtomt gnr 77/61,62 fra 
eiendom 77/20 i Nordreisa kommune. Søknaden er mottatt 14.07.2010. Pga uavklarte forhold 
mellom kjøper og selger var ikke søknaden klar før rett før jul i desember 2010.

Søker: Inger Helene og Lars T. Jenssen, 9153 Rotsund
Kjøper: Arnt Frøseth, 9153 Rotsund

Eiendommen ligger i Rotsund langs E6, om lag 20 km fra Storslett sentrum. I flg økonomisk
kartverk er gnr 77/61 på 1475 m2, mens det i skylddelingsforretningen går fram at eiendommen
er på 360 m2. I flg kartet er gnr 77/62 på 244 m2, mens det i skylddelingsforretningen går fram at
eiendommen er på 75 m2. Søknaden går ut på å fradele arealet som framkommer som differanse
mellom skylddelingsforretningene og eiendomsgrensene som er markert på kartet på begge
bruksnumrene, samt et tilleggsareal på ca 1200 m2 nedenfor 77/61 på sjøsiden av E6, slik det er 
avmerket på kartet. I ettertid er søknaden endret slik at den ikke omfatter utvidelse av 77/62. Her 
er det kun ønskelig å få påvist hvor grensene er jfr skylddelingsforretningen. Iflg samtale med
grunneier Lars Trygve Jensen i dag er det avklart at søknaden går ut på tilleggsareal til gnr 77/61
fra gnr 77/20 med inntil 2500 m2 som først skrevet i søknaden.
Når det framkommer forskjeller mellom kart og gamle skylddelingsforretninger er det alltid den 
tinglyste skylddelingsforretningen som gjelder. Hjemmelshaver kan aldri hevde at grensene på 
kartene er juridisk riktige. Eiendomsgrensene som er merket av på kart er markert manuelt og 
deretter flyfotografert og kan derfor være uriktige.

De omsøkte arealene består av lauvskog på middels bonitet, og arealet på nersiden av E6 har i 
tillegg benevnelsen dyrkbar. I følge gårdskart fra Skog og landskap har eiendom 77/20 et 
totalareal på 144 daa. Av dette er 21 da skog på middels bonitet og resten annet markslag.
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Planstatus
Eiendommen ligger i et LNF-område (landbruk, natur- eller friluftsområde). Formålet med
fradelingen er naust og det er i kommuneplanens arealdel sagt følgende:

I plan og bygningslovens står det:
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.

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.

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.

Høringsuttalelser:
Fra Reindriftsforvaltningen Vest-Finnmark, brev av 11.02.11:
”Saken har vært på høring i rbd. 36 Cohkolat. 
Områdestyret for Vest-Finnmark har ingen merknader til søknad om deling av gnr. 77 bnr 20 i
Rotsund i Nordreisa kommune. Denne uttalelse er gitt medhold av Områdestyrets delegasjon i sak 
62/2009.”

Faglige 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.

Det har ikke vært drevet landbruk på eiendommen og det er ellers lite landbruksdrift i området.
En evt fradeling har lite å si for ressursgrunnlaget på eiendommen og samfunnsinteressene taler 
for deling som omsøkt.

Vurdering i forhold til plan- og bygningsloven:
I flg. plan- og bygningslovens § 26-1 må det ikke opprettes en ny grunneiendom, ny 
anleggseiendom eller endring av eksisterende eiendomsgrense på en slik måte at det oppstår 
forhold som strider mot denne lov, forskrift, vedtekt eller plan. Dette må ikke gjøres på en slik 
måte at det dannes tomter som er uegnet til bebyggelse på grunn av sin størrelse, form eller 
plassering etter reglene i denne lov.
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I flg. § 27-1 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 ikke opplyst at det skal bygges noe på noen av de omsøkte områdene. Hvis det likevel
skulle bli aktuelt og det skal legges inn vann og/eller avløp må det søkes kommunen om 
nødvendig utslippstillatelse.

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. Gnr 77/61 har avkjørsel fra E6 og 
her skal det fradeles tilleggsareal. Det er ikke opplyst hva parsellen på nersiden av E6 skal 
brukes til. Vi gjør oppmerksom på at det jfr plan- og bygningslovens § 27-4 framgår følgende: 
”Før opprettelse eller endring av eiendom til bebyggelse eller oppføring av bygning blir godkjent, skal 
byggetomta enten være sikret lovlig atkomst til veg som er åpen for alminnelig ferdsel…” Ut i fra dette 
forstås det at det må søkes om avkjørsel hvis arealet skal bebygges.

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.

I følge økonomisk kartverk og kulturminnesok.no er det ikke registrert kulturminner i det 
omsøkte området. Det er spredt bebyggelse i området. Eventuell bebyggelse må tilpasses den 
eksisterende byggestilen med tanke på farge, vinkler, utforming og plassering.

Begge de omsøkte parsellene ligger innen for 100 meter fra strandlinjen. Den omsøkte parsellen
på nersiden av E6 må ikke gjerdes inn slik at dette blir til hinder for allmennhetens ferdsel. Vi 
kan ikke se at fradelingen kan føre til noen konsekvenser for friluftsinteressene i området.

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

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

I lovens § 7 som omhandler prinsipper i offentlig beslutningstaking i §§ 8 til 12 framgår det
følgende: Prinsippene i §§ 8 til 12 skal legges til grunn som retningslinjer ved utøving av
offentlig myndighet, herunder når et forvaltningsorgan tildeler tilskudd, og ved forvaltning av fast
eiendom. Vurderingen etter første punktum skal fremgå av beslutningen.
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Dette vil si at når natur er berørt skal formålet og forvaltningsmålet i denne loven vurderes.
Reglene for bærekraftig bruk og vern av naturen skal være førende. Prinsippene i §§ 8 – 12 skal
vurderes vedrørende naturmangfold, dvs biologisk mangfold, landskap og geologi, og vurderingene 
skal framgå i framstillingen av saken.

Området er søkt opp i Artstatabanken som er en nasjonal kunnskapskilde for biologsk mangfold og 
på www.miljostatus.no. Det er på de omsøkte parsellene 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.

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. De omsøkte arealene er 
ikke dyrkbare og eiendommen har små ressurser for selvstendig og lønnsom jordbruksdrift. 

De omsøkte parsellene er i kommuneplanen definert som landbruk, natur- eller friluftsområde, og 
det er nødvendig med dispensasjon fra Plan- og bygningsloven § 19-2. Ingen av høringspartene har 
hatt innsigelser til saken. Vi kan ikke se at fradelingen vil komme i konflikt med 
reindriftsinteressene, landbruket, naturmangfoldet, kulturmiljø og friluftslivet i området.
I dette tilfellet mener vi at det er samfunnsinteresser av stor vekt som taler for fradelingen. 
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Nordreisa kommune Arkivsaknr: 2009/9265 -17

Arkiv: 1942/22/3

Saksbehandler:  Dag Funderud

Dato:                 23.02.2011

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
19/11 Nordreisa driftsutvalg 15.03.2011

Ny behandling - søknad om deling gnr 1942/22/3

Henvisning til lovverk:
Jordloven § 9 og 12
Plan og Bygningsloven §§ 19-2 (ny lov), 63, 66 og 68 (gammel lov)

Vedlegg
1 Oppnemning av settefylkesmann i klagesak
2 Situasjonskart

Rådmannens innstilling
Nordreisa kommune godkjenner ikke fradeling av ca 1 daa dyrkbar jord til boligformål fra 
eiendom gnr 22, brn 3 i Nordreisa kommune.

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

19-2. 

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

Søker: Øystein Mikalsen, Røyelen, 9151 Storslett.
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Erverver: Tove Mette Kristiansen og Eirik Rognmo, Rognmo, 9151 Storslett (hadde tidligere 
adresse Longyearbyen)

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. Parsellen som søkes fradelt består i følge 
gårdskart fra Skog og landskap av fulldyrka jord.

Saken ble behandlet første gang i driftsutvalget 02.02.2010 med negativ innstilling fra 
administrasjonen pga fraråding av dispensasjon fra Fylkesmannen i Troms. Driftsutvalget 
godkjente søknaden og fylkesmannen påklaget vedtaket. 9. 11. 2010 kom saken opp til ny 
behandling hvor driftsutvalget opprettholdt sitt vedtak om å godkjenne søknaden. Saken gikk så 
til behandling hos Fylkesmannen i Finnmark som ble oppnevnt som settefylkesmann i 
klagesaken. 

Det viser seg at Nordreisa kommune har gjort vedtak i medhold av plan- og bygningslovens § 7 
når det gjelder dispensasjon fra kommuneplanen. Ny plan- og bygningslov var på 
søkertidspunktet trått i kraft og saken skulle vært behandlet etter § 19-2.

Fylkesmannens kompetanse i klagesaken fremgår av fv1§ 34. Fylkesmannen kan prøve alle
sider av saken, herunder saksbehandlingen, lovanvendelsen og skjønnsutøvelsen. Det skal
ved behandlingen av saken legges vekt på hensynet til det kommunale selvstyret ved
prøving av det frie skjønn, jfr fv1§ 34 annet ledd.

Fylkesmannen i Finnmarks konklusjon i saken er som følger:
Ut fra sammenhengen i vedtak og begrunnelse av klagesaken, fremstår det som om klagen
fra Fylkesmannen i Troms ikke tas til følge. Følgen av ugyldigheten i foreliggende tilfelle vil 
være at vedtaket er en nullitet da den er truffet på rettsgrunnlag som var opphevet. Dette 
innebærer at det må ses bort fra den del av vedtaket som omfatter dispensasjon etter plbl 1985 
som ikke-eksisterende.

Vedtak
Fylkesmannen opphever med dette Nordreisa kommunes vedtak av 09.11.10 og hjemviser
med dette søknad om dispensasjon til ny behandling, jfr fvl § 34 fjerde ledd.

Saksbehandling videre blir som følgende:

Saken har vært sendt til høring og høringspartene har forholdt seg til rett og gjeldene lovverk. 
Saken må derfor opp til ny førstegangsbehandling og fortsette derfra.

Ny behandling av saken:

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.

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

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

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

Høringsuttalelser
Søknaden er sendt på høring til Fylkesmannen i Troms, Troms fylkeskommune 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.

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.
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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.

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.
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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 
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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Deres ref

FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÀRKKU FYLKKAMÂNNI
Juridisk stab Juridihkala§ hovde •iNORDRPSA KOMMUNE

SER\ICEKONTOR.Er-

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Postboks 8004 Dep
0030 Oslo

Deres dato
04.01.2010

Vår ref
Sak 2011/68
Ark 421.3

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

Oppnevning av settefylkesmann i klagesak

Saken gjelder

SAKSN

LØPENR

Søknaden ble sendt på høring til de berørte statlige fagmyndigheter 08.12.09.

Vår dato
17.01.2011

Fylkesmannen i Finnmark er oppnevnt som settefylkesmann av Fornyings- og
administrasjonsdepartementet (FAD) ved brev av 04.01.11 i klagesak etter jordloven og plan-
og bygningsloven. Saken gjelder deling av eiendom 1942/22/3 i Nordreisa kommune.

Fylkesmannen antar partene er kjent med saken, men vil nedenfor gi en kort redegjørelse for
hva saken gjelder.

Øystein Mikalsen søkte 20.10.09 om dispensasjon fra kommuneplan for fradeling av
boligtomt.

Fylkesmannen i Troms innga høringsuttalelse 10.12.09, hvor de anbefalte kommunen å
avslå søknaden av landbruksmessige hensyn.

Sametinget hadde ingen merknader i sin høringsuttalelse av 21.12.09. Troms
fylkeskommune hadde heller ingen merknader i sin uttalelse av 14.12.09.

Søknaden ble første gang behandlet i Nordreisa driftsutvalg 15.06.10, hvor det ble truffet
vedtak om å godkjenne fradeling etter jordloven, og dispensasjon fra kommuneplan ble gitt.

Dette vedtaket ble påklaget av Fylkesmannen i Troms 02.07.10 på bakgrunn av
landbruksfaglige vurderinger.

Klagen på vedtaket ble behandlet i Nordreisa driftsutvalg 09.11.10, hvor det ble truffet
følgende vedtak; "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 bygningsloven § 7 ikke dispensasjon fra
kommuneplanens arealdel".

,1614«2413

Postadresse: Telefon: Telefaks: E-post: Internett:
Statens hus 78 95 03 00 78 95 03 07 postmottak@fmfi.no http://www.fylkesmannen.no/Finnmark
9815 VADSØ
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Fylkesmannen i Troms ble underrettet om vedtaket i brev av 16.11.10. Fylkesmannen
tilskrev FAD 29.11.10, hvor de ba om at det ble oppnevnt setefylkemann, da det "fremgår av
sammenhengen at kommunen ikke har tatt klagen til følge". FAD oppnente 04.01.11
Fylkesmannen i Finnmark som settefylkesmann.

Fylkesmannens kompetanse

Fylkesmannen bemerker at ovennevnte klage er fremsatt til rett tid, og at det er rett til  å
fremsette klage jfr forvaltningsloven (fv1) §§ 28, 29 og 30, jfr plan- og bygningsloven av 2008
(ny plbl) § 1-9.

Klagen behandles i medhold av ny plbl § 1-9, og delegasjon av avgjørelsesmyndighet fra
Miljøverndepartementet til Fylkesmennene, se rundskriv T-2/09 pkt 2.7. For behandling av
klager etter ny plbl § 1-9 gjelder fvlregler så langt annet ikke er bestemt.

Fylkesmannens kompetanse i klagesaken fremgår av fv1§ 34. Fylkesmannen kan prøve alie
sider av saken, herunder saksbehandlingen, lovanvendelsen og skjønnsutøvelsen. Det skal
ved behandlingen av saken legges vekt på hensynet til det kommunale selvstyret ved
prøving av det frie skjønn, jfr fv1§ 34 annet ledd.

Fylkesmannens avgjørelse er basert på de innsendte dokumenter fra Nordreisa kommune,
videresendt fra Fylkesmannen i Troms via Fornyings- og administrasjonsdepartementet.

Fylkesmannens vurdering

Søknad om fradeling er datert 20.09.09. Plandelen i den nye plan- og bygningsloven,
herunder bestemmelser om dispensasjon, trådte i kraft 01.07.09.
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Vurdering av hvorvidt det skal gis dispensasjon må derfor vurderes etter den nye plan- og
bygningsloven. Nordreisa kommune har vurdert dispensasjon ut fra § 7 i plbl 1985.
Søknaden er således vurdert ut fra opphevet lovhjemmel, med andre ord, det foreligger
uriktig lovanvendelse.

Uriktig lovanvendelse er en saksbehandlingsfeil. Spørsmålet blir etter dette hvorvidt denne
saksbehandlingsfeilen har virket inn på vedtakets innhold, jfr fv1§ 41.

Vurderingstemaet etter plbl 1984 § 7 er hvorvidt det foreligger "særlige grunner" som kan gi
grunnlag for midlertidig eller varig dispensasjon. Vurderingstema i gjeldende lov, også  på
søknadstidspunktet, følger av plbl§ 19-2. I gjeldende bestemmelse må ikke hensynet bak
bestemmelser i plan eller lov bli vesentlig tilsidesatt ved dispensasjon. Det skal videre legges
særlig vekt på konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet. Statlige og
regionale rammer skal tillegges særlig vekt ved vurderingen. Videre fremkommer det av
bestemmelsen at det ikke bør dispenseres dersom statlige fagmyndigheter har uttalt seg
negativt om søknaden.

Enkeltvedtak skal begrunnes. Begrunnelsen skal vise til de regler vedtaket bygger på, jfr fv1§
25. Det følger av fv1§ 41 at dersom reglene i fvlikke er fulgt, er vedtaket likevel gyldig
dersom "det er grunn til å regne med at feilen ikke kan ha virket inn  på  vedtakets innhold".
Som redegjort for ovenfor er det ulike vurderingstema i ny og gammel lov. Det er derfor etter
Fylkesmannens oppfatning klart at feilen har virket inn på vedtakets innhold. Nordreisa
kommunes vedtak er således ugyldig hva gjelder behandling etter plan- og bygningsloven.

Ut fra sammenhengen i vedtak og begrunnelse av klagesaken, fremstår det som om klagen
fra Fylkesmannen i Troms ikke tas til følge.
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Følgen av ugyldigheten i foreliggende tilfelle vil være at vedtaket er en nullitet da den er
truffet på rettsgrunnlag som var opphevet. Dette innebærer at det må ses bort fra den del av
vedtaket som omfatter dispensasjon etter plbl 1985 som ikke-eksisterende.

Vedtak

Fylkesmannen opphever med dette Nordreisa kommunes vedtak av 09.11.10 og hjemviser
med dette søknad om dispensasjon til ny behandling, jfr fvl § 34 fjerde ledd.
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Nordreisa 
kommune
          

Arkivsaknr:       2010/3587-9

Arkiv:                1942/29/8

Saksbehandler:  May Halonen

Dato:                 02.03.2011

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
20/11 Nordreisa driftsutvalg 15.03.2011

Klagebehandling - søknad om deling gnr 1942/29/8

Henvisning til lovverk:
Jordlovens § 12
Matrikkellovens § 6
Plan- og bygningsloven §§ 19-2, 20-1, 26-1, 27-1, 27-2, 27-4 og 28-1
Naturmangfoldlovens § 1

Vedlegg
1 Situasjonskart

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 § 20-1 og 26-1
 Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel godkjennes ikke jfr plan- og bygningslovens 

19-2.
 Tiltaket kommer i konflikt med naturmangfoldlovens § 1 og godkjennes ikke.

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 og delingen er dermed ikke landbruksmessig forsvarlig. 
Dette kan føre til krav om restriksjoner på en ellers fullt ut forsvarlig landbruksdrift i området. 
Det foreligger heller ikke tungtveiende samfunnsinteresser som forsvarer delingen og 
dispensasjon fra kommuneplanens arealdel.
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Delingstillatelsen er vurdert i forhold til formål og forvaltningsmål i Naturmangfoldloven og 
tiltaket kommer i konflikt med naturmangfoldlovens § 1 som bl.a. skal ivareta menneskenes 
virksomheter og kultur nå og i framtiden.

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: Hermod Strand, Drabeng, 9060 Lyngseidet

Eiendommen ligger på Svartfoss i Reisadalen, omlag 40 km fra Storslett sentrum. Det er 
sauedrift på eiendommen. I følge gårdskart fra Skog og landskap har eiendom 29/8 et totalareal
på 157 daa. Av dette er 75 daa fulldyrka jord, 10 daa innmarksbeite, 58 da produktivt skogmark 
og resten annet areal.

Parsellen som søkes fradelt ligger på en høyde og består av produktiv barskog på middels
bonitet. I delingssøknaden er det også opplyst at hvis ikke fradeling lar seg gjøre, er det ønskelig
at den kan punktfestes, evt stå som festetomt.

Saken er tidligere behandlet i møte i Driftsutvalget 18.01.2011. Der ble det gjort vedtak på 
godkjenning av fradeling av om lag 1 daa bebygd tomt til fritidsformål mot to stemmer. Dette 
vedtaket er blitt påklaget av fylkesmannen i Troms.

”Klage - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel ved 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 21.1.2011 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 i 1994 uten at det forelå 
tillatelse til dette fra kommunen. I 1992 var det riktignok søkt om tillatelse til å oppføre 
utleiehytter i samme område. Tillatelse til dette ble gitt, men planen ble ikke gjennomført.
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.
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Fylkesmannen i Troms uttalte i brev av 7.12.2010 at en ut fra landbruksmessige hensyn ikke
kunne tilrå at det i dette tilfellet dispenseres fra kommuneplanens arealdel.

Kommunens behandling
Driftsutvalget i Nordreisa kommune behandlet saken på sitt møte den 18.1.2011. 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, og at den får adkomst
gjennom tunet på eiendommen. 

Driftsutvalget innvilget søknaden. Det ble ved avgjørelsen lagt vekt på at tomta ligger på en
grusrygg som ikke er dyrkbar. Videre at hytta har vært der i mange år uten at dette har ført til
hindringer for landbruket, at det er av samfunnsmessig interesse at man bruker Reisadalen, at
det er forsvarlig å dele fra tomta, at fradelingen vil styrke bruket, og at arealet tidligere er
omdisponert til hytteformål.

Fylkesmannens merknader:
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. Dette 
kan videre 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.

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
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 LNF-områder skal hensynet til landbruk, reindrift, utmarksnæring og 
annen primærnæring tas særlig hensyn til. I utgangspunktet er det ikke tillatt med annen bygge-
og anleggsvirksomhet enn den som har direkte tilknytning til tradisjonell landbruksvirksomhet. 

Kommunens adgang til å gi dispensasjon er altså avgrenset. I tillegg må det foretas en 
interesseavveining, der fordelene ved tiltaket må vurderes opp mot ulempene. Det må foreligge 
en klar overvekt av hensyn som taler for dispensasjon. Det innebærer at det normalt ikke vil 
være anledning til å gi dispensasjon når hensynene bak bestemmelsen det søkes dispensasjon fra 
fortsatt gjør seg gjeldende med styrke.

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 når en direkte 
berørt statlig eller regional myndighet har uttalt seg negativt om dispensasjonssøknaden.

For å samtykke til deling jfr jordloven må enten samfunnsmessige interesser av stor vekt tale for
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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. 

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.

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

Tiltaket kommer i konflikt med lovens formålsparagraf om at menneskenes virksomhet og 
kultur skal ivaretas nå og i framtiden. 

Ut i fra landbruksmessige hensyn og etter en samlet vurdering kan vi ikke se at fordelene med 
dispensasjon er større enn ulempene. 

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

Saksprotokoll i Nordreisa driftsutvalg - 18.01.2011

Behandling:
Forslag fra Ragnhild Hammari Frp
Nordreisa kommune godkjenner fradeling av 1 daa bebygd hyttetomt fra eiendom 29/8 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 tomta ligger på en grusrygg som ikke er dyrkbar. Hytta har 
vært der i mange år og ikke ført til noen hindringer for landbruket. At den får en selvstendig 
tomt hindrer ikke mer. Det er også av samfunnsmessig interesse at man bruker Reisadalen. Det 
er forsvarlig å dele tomta. Det er en styrke for bruket ved å selge ei hyttetomt. Arealet er 
tidligere omdisponert til hytteformål.

Delingstillatelsen er vurdert i forhold til formål og forvaltningsmål i naturmangfoldloven, og
tiltaket har ingen innvirkning på prinsippene som skal vurderes i §§ 8-12.

Ragnhild Hammari Frp, sitt forslag vedtatt mot to stemmer, som ble gitt for rådmannens
innstilling

Vedtak:
Nordreisa kommune godkjenner fradeling av 1 daa bebygd hyttetomt fra eiendom 29/8 i
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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 tomta ligger på en grusrygg som ikke er dyrkbar. Hytta har 
vært der i mange år og ikke ført til noen hindringer for landbruket. At den får en selvstendig 
tomt hindrer ikke mer. Det er også av samfunnsmessig interesse at man bruker Reisadalen. Det 
er forsvarlig å dele tomta. Det er en styrke for bruket ved å selge ei hyttetomt. Arealet er 
tidligere omdisponert til hytteformål.

Delingstillatelsen er vurdert i forhold til formål og forvaltningsmål i naturmangfoldloven, og
tiltaket har ingen innvirkning på prinsippene som skal vurderes i §§ 8-12.

Rådmannens innstilling
Nordreisa kommune godkjenner ikke fradeling av 1 daa bebygd hyttetomt fra eiendom 29/8 i
Nordreisa kommune.

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

19-2.
Ved avgjørelsen er det lagt vekt på at parsellen som søkes fradelt ligger på produktiv 
skogsmark, og ferdselen går igjennom tunet og ved siden av fulldyrka areal. Det å plassere ei 
hyttetomt her kan føre til drifts- og miljømessige ulemper for framtidig landbruk på 
eiendommen og i området.
Parsellen er fritt omsettelig, og kan overdras til personer uten tilknyting til eiendommen eller til
landbruksdrift. Det foreligger heller ikke tungtveiende samfunnsinteresser som forsvarer 
delingen og dispensasjon fra kommuneplanens arealdel.

Delingstillatelsen er vurdert i forhold til formål og forvaltningsmål i naturmangfoldloven, og
tiltaket har ingen innvirkning på prinsippene som skal vurderes i §§ 8-12.
Saksopplysninger
Det søkes om fradeling av ca 1 daa bebygd hyttetomt fra gnr 29/8 i Nordreisa kommune.
Søknaden er mottatt 06.07.10.

Søker/grunneier: Arnulf Vangen, Svartfoss, 9151 Storslett
Erverver: Hermod Strand, Drabeng, 9060 Lyngseidet

Eiendommen ligger på Svartfoss i Reisadalen, omlag 40 km fra Storslett sentrum. Det er 
sauedrift på eiendommen. I følge gårdskart fra Skog og landskap har eiendom 29/8 et totalareal 
på 157 daa. Av dette er 75 daa fulldyrka jord, 10 daa innmarksbeite, 58 da produktivt skogmark 
og resten annet areal.

Parsellen som søkes fradelt ligger på en høyde og består av produktiv barskog på middels
bonitet. I delingssøknaden er det også opplyst at hvis ikke fradeling lar seg gjøre, er det ønskelig
at den kan punktfestes, evt stå som festetomt.

Eiendommen er i drift og driver med sau. Pr 1.1.2010 hadde bruket 59 vinterfóra sau. I tillegg er
det 85 da jordbruksareal i drift. Inkludert leiejord disponeres 241 da. Nabobruket, som grenser
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inntil denne eiendommen, er under oppbygging og driver med melke- og kjøttproduksjon med 
15 melkekyr og 20 øvrige storfe. Dette bruket disponerer ca 600 da fulldyrka areal inkludert
leiejord. Her er det også generasjonsskifte på gang. 

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

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

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

Det er ikke framsatt grunner av særlig vekt for dispensasjonen

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

Høringsuttalelser
Søknaden er sendt på høring til fylkesmannen i Troms, sametinget, reindriftsforvaltningen og
kulturetaten. Sametinget og kulturetaten har ikke sendt noen uttalelse innen høringsfristen og de 
har derfor ingen innsigelser til saken. 

Fylkesmannen i Troms, datert 7.12.2010:
Fylkesmannen i Troms tilrår at søknaden avslås.
Fylkesmannen i Troms viser til kommunens brev av 18.11.2010, mottatt 25.11.2010, hvor 
spørsmålet om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel oversendes for behandling.
Det er søkt om fradeling av hyttetomt på 1 dekar. Hytten er oppført uten at tillatelse til dette
foreligger.

Eiendommen ligger i et LNF-område i kommuneplanens arealdel. Tiltaket krever derfor 
dispensasjon fra kommuneplanens arealdel. Dette er regulert i Plan og bygningsloven § 19-2
hvor det blant annet heter at kommunen ikke kan gi dispensasjon fra arealdelen i
kommuneplanen dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra blir vesentlig
tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en 
samlet vurdering. Før det gjøres vedtak skal blant annet fylkeskommunen og
statlig myndighet hvis saksområde blir direkte berørt være gitt mulighet til å uttale seg.
Eiendommen ligger på Svartfoss i Reisadalen om lag 40 km fra Storslett. Den består i alt av
157 dekar fordelt på 75 dekar dyrka mark, 10 dekar innmarksbeite, resten annen skogsmark.
Eiendommen er i selvstendig drift, og hadde pr 1.1.2010 59 vinterfora sau.
Nabobruket, som grenser inn til omsøkte eiendom, er under oppbygging og driver med melk
og kjøttproduksjon med 15 melkekyr og 20 øvrige storfe. Denne eiendommen disponerer om
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lag 600 dekar fulldyrka jord inkludert leiejord.

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

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

Reindriftsforvaltningen, datert 21.12.2010:
Søknaden har vært på høring i rbd 42 Beahccegealli.
Områdestyret for Vest-Finnmark har ingen merknader til søknad om deling av gnr. 29 bnr. 8 i
Nordreisa kommune, slik beskrevet i høringsbrevet med vedlegg.
Denne uttalelsen er gitt medhold av Områdestyrets delegasjon i sak 62/2009.

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

Det er kun to bruk igjen som er i selvstendig drift på øversiden av Sappen. Det er viktig at 
vilkårene for å drive landbruk opprettholdes for framtiden. I følge jordlovens § 8 er det 
driveplikt på eiendommen så lenge man eier den, selv om selvstendig drift evt nedlegges. En 
fradeling gjør at tomta blir fritt omsettelig og kan overdras til personer uten tilknytning til 
eiendommen, eieren eller til landbruksdrift og kan føre til drifts- og miljømessige ulemper for 
framtidig landbruk. 

I 1992 fikk grunneier omdisponert et areal på 5 daa på den aktuelle høyden mellom de fulldyrka 
arealene på eiendommen. Formålet var å bygge utleiehytter. Denne planen ble ikke gjennomført.
Det opplyses i søknaden at hytta på den omsøkte tomta ble bygd i 1994. I byggesaksarkivet 
foreligger det dokumentasjon på at det er gitt byggetillatelse på hytta og at hyttebygger har gitt 
opplysninger om at omdisponering av arealet er gitt. I brev av 2.11.1995 fra kommunen til
grunneier er det presisert at kommunen da var blitt gjort klar over at det var bygd en hytte der,
men at det aldri var blitt gitt samtykke til omdisponering av areal til bygging av privateid hytte i
området.

I 1996 ble det søkt om fradeling av den samme parsellen som nå søkes fradelt. Søknaden ble
avslått av fylkeslandbruksstyret. I februar 1998 ble søknad om fradeling av festetomt på samme
areal også avslått. Begrunnelsen var at vurderingene er den samme for fradeling av selveiertomt
og for festetomter og punktfester.

Vi har tidligere i år behandlet en delingssak på samme eiendom og i samme området, sak nr
10/1776, som var en deling av bebygd hyttetomt til eierens datter. Fylkesmannen hadde
innsigelser i høringsrunden og har påklaget driftsutvalgets innvilgning av saken. Saken er ikke
endelig avgjort.
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Den omsøkte tomta ligger litt lengre fra tunet enn den andre søknaden på eiendommen, men
ferdselen går igjennom tunet og ved siden av det fulldyrka arealet. Det å plassere ei hyttetomt 
her kan føre til drifts- og miljømessige ulemper for framtidig landbruk. Parsellen er fritt 
omsettelig, og kan overdras til personer uten tilknyting til eiendommen eller til landbruksdrift. 
Dette kan føre til krav om restriksjoner på en ellers fullt ut forsvarlig landbruksdrift i området.

Vurdering i forhold til plan- og bygningsloven:
I flg. plan- og bygningslovens § 26-1 må det ikke opprettes en ny grunneiendom, ny
anleggseiendom eller endring av eksisterende eiendomsgrense på en slik måte at det oppstår
forhold som strider mot denne lov, forskrift, vedtekt eller plan. Dette må ikke gjøres på en slik
måte at det dannes tomter som er uegnet til bebyggelse på grunn av sin størrelse, form eller
plassering etter reglene i denne lov.

I flg. § 27-4 må det før opprettelse eller endring av eiendom til bebyggelse blir godkjent enten
være sikret lovlig atkomst til veg som er åpen for alminnelig ferdsel eller ved tinglyst dokument
eller på annen måte være sikret vegforbindelse som kommunen godtar som tilfredsstillende.
Avkjørsel fra offentlig veg må være godkjent av vedkommende vegmyndighet, jf. veglova §§ 40
til 43. Dersom vegforbindelse etter kommunens skjønn ikke kan skaffes uten uforholdsmessig
vanske eller utgift, kan kommunen godta en annen ordning. Ved en eventuell fradeling må ny 
eier av omsøkt parsell sikre veiavtale over eiendommene som må krysses for adkomst til omsøkt 
parsell.

I flg. § 28-1 kan grunn bare bebygges, eller eiendom opprettes eller endres, dersom det er
tilstrekkelig sikkerhet mot fare eller vesentlig ulempe som følge av natur- eller miljøforhold. Det
samme gjelder for grunn som utsettes for fare eller vesentlig ulempe som følge av tiltak.
I følge skredkart fra NGU er det ikke stein- eller snøskredfare i området hvor den omsøkte
parsellen ligger.

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

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

I lovens § 7 som omhandler prinsipper i offentlig beslutningstaking i §§ 8 til 12 framgår det
følgende: Prinsippene i §§ 8 til 12 skal legges til grunn som retningslinjer ved utøving av
offentlig myndighet, herunder når et forvaltningsorgan tildeler tilskudd, og ved forvaltning av
fast eiendom. Vurderingen etter første punktum skal fremgå av beslutningen.

Dette vil si at vedtak som gjøres om fast eiendom skal vurderes opp mot prinsippene i §§ 8 – 12
og vurderingen skal framgå av vedtaket. Det er opplyst at det ikke holder å si at prinsippene er
vurdert, men det skal framgå hvilke vurderinger som er gjort. Vedtak kan påklages hvis
prinsippene ikke er vurdert.
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Området er søkt opp i Artstatabanken som er en nasjonal kunnskapskilde for biologsk mangfold,
og på miljostatus.no. Det er på den omsøkte parsellen eller i området ikke gjort funn av
rødlistearter i kategoriene sårbar, nær truet, sterkt truet eller kritisk truet. Det er heller ikke
registrert sårbare naturtyper i området. Ut i fra de prinsippene som skal vurderes kan vi ikke se 
at det omsøkte parsellen kommer i konflikt med hovedformålet i det som naturmangfoldloven 
skal verne om.

Vurdering
For å samtykke til deling må enten samfunnsmessige interesser av stor vekt tale for det, eller at
deling er forsvarlig ut fra hensynet til den avkastning eiendommen kan gi.
Samme parsell ble søkt fradelt og avslått i 1996 og 1998. Det er uheldig med en fritt omsettelig
parsell til fritidsformål med jordbruksareal i drift på to kanter, dette selv om parsellen allerede er
bebygd. Pr i dag er det samme eier på det bebygde arealet og på jordbrukseiendommen.
Forskjellige eiere kan føre til drifts- og miljømessige ulemper for framtidig landbruk.
De samme argumentene gjelder også for fradeling av evt festetomt eller punktfeste.
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Nordreisa kommune Arkivsaknr: 2010/2912 -9

Arkiv: 1942/71/5

Saksbehandler:  May Halonen

Dato:                 22.02.2011

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
21/11 Nordreisa driftsutvalg 15.03.2011

Klagebehandling - deling av gnr 1942/71/5

Henvisning til lovverk:
Jordloven §§ 9 og 12
Plan- og bygningsloven §§ 1-8, 19-2, 20-1, 26-1, 27-1, 27-2, 27-4 og 28-1
Naturmangfoldloven §§ 1, 8-12

Vedlegg
1 Grunnkart

Rådmannens innstilling
Nordreisa kommune godkjenner ikke fradeling av ca 700 m2 dyrkbar jord som tilleggsareal til 
hyttetomt fra eiendom 71/5 i Nordreisa kommune.

Dette gjøres jfr følgende:
 Omdisponering godkjennes ikke jfr jordlovens § 9 
 Deling godkjennes ikke jfr jordlovens § 12 
 Deling godkjennes ikke jfr plan- og bygningsloven §§ 20-1-m, 26-1, 27-4 og 28-1
 Dispensasjon fra delings- og byggeforbudet i 100 meters beltet i strandsonen godkjennes 

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

19-2. 
 Tiltaket kommer i konflikt med naturmangfoldlovens § 1 og godkjennes ikke.

Ved avgjørelsen er det lagt vekt på at en fradeling vil forhindre at arealene kan falle tilbake til 
grovfôrproduksjon dersom den planlagte grønnsaksproduksjon skulle avsluttes. 
Grønnsaksproduksjon kan gjennomføres med en leieavtale på jorda. Det vil da ikke være behov 
for å søke om dispensasjon fra LNF-område til hytteområde. Det vil være uforsvarlig å 
godkjenne at dyrka mark fradeles som tillegg til hyttetomt. Det er et nasjonalt mål at avgangen 
av dyrka mark skal reduseres. Det omsøkte tiltaket vil være i strid med dette målet.

Delingstillatelsen er vurdert i forhold til formål og forvaltningsmål i Naturmangfoldloven og 
tiltaket kommer i konflikt med naturmangfoldlovens § 1 som bl.a. skal ivareta menneskenes 
virksomheter og kultur nå og i framtiden.
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Saksopplysninger
Det søkes om fradeling av ca 700 m2 tilleggsareal til den bebygd fritidseiendommen 72/12
og 71/29 på øversiden av E6, samt nausttomt på ca 200 m2 i fjæra på nedsiden av E6, fra
eiendommen gnr 71, bnr 5 i Nordreisa kommune. Søknaden er mottatt 7. juni 2010.

Søker: Tron Ivar Sørgaard, 9153 Rotsund
Erverver: Tor Erik Olsen, Nedre Ringvei 12, 9180 Skjervøy

Eiendommen ligger i Rotsundelv langs E6, om lag ca 16 km fra Storslett sentrum. Det er
ikke selvstendig drift på eiendommen, men parsellen som søkes fradelt som tilleggsareal til
fritidsbolig, består av fulldyrka areal i drift. Nausttomta på nedsiden av E6 ligger inntil 
eiendomsgrensen og en annen nausttomt. Arealet er definert som annet markslag, men er
dyrkbart. Også dette arealet ligger inntil dyrka areal i drift og slik tomta er tegnet inn på kartet,
vil nausttomta stenge for atkomsten til det dyrka arealet på 71/5 på nedsida av E6.

I følge gårdskart fra Skog og landskap har eiendom gnr 71, bnr 5 et totalareal på 304 daa. Av
dette er 22 daa fulldyrka jord, 13 daa overflatedyrka jord, 37 daa skog på middels bonitet og 232 
daa annet markslag.

Tor Erik Olsen eier fra før 72/12 som er 1800 m2 og bebygd med fritidsbolig, samt 71/29 som 
er 485 m2 og som er atkomsten til 72/12. Det omsøkte tilleggsarealet ligger inntil 71/29.
Tomtesøker begrunnelse til fradelinga er at han på hobbybasis skal drive med litt potet- og
grønnsaksdyrking, samt vedproduksjon. Nausttomta skal brukes til oppbevaring av båter og
utstyr. Oppmålt på kartet viser de omsøkte arealene at tilleggstomten på øversiden er nærmere 1
daa og nausttomta ca 300 m2.

Søknaden ble behandlet i driftsutvalget den 18.01.2011. Nausttomta ble godkjent fradelt. 
Fylkesmannen frarådde deling av tilleggsarealet til hyttetomta. Driftsutvalget godkjente 
tilleggsarealet til hyttetomta. Dette vedtaket er blitt påklaget av fylkesmannen i Troms innen 
klagefristen.

Klage - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel ved søknad om deling av gnr. 
71 bnr. 5 i Nordreisa kommune

Fylkesmannen i Troms påklager Nordreisa kommune sin avgjørelse.

Fylkesmannen i Troms viser til kommunens brev av 21.1.2011 hvor det går fram at det er gitt
dispensasjon fra kommuneplanens arealdel. 

Det er søkt om fradeling av 0,7 dekar dyrka jord som tillegg til hyttetomt.

Eiendommen ligger i Rotsundelv om lag 16 km fra Storslett sentrum. Den består i følge Skog
og landskap sine gårdskart av om lag 304 dekar fordelt på 22 dekar fulldyrka mark, 8 dekar
overflatedyrka mark, 5 dekar beitemark, 36 dekar skog, resten annet areal. Eiendommen er ute
av selvstendig drift, men innmarka høstes at nabobruk.
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Fylkesmannens opprinnelige uttalelse i saken
Fradelingen vil berøre dyrka mark. Landbruks og matministeren har uttalt at det er et mål å
halvere avgangen med dyrka mark i løpet av 2010. Fradeling vil være i strid med dette målet.
Fylkesmannen i Troms uttalte i brev av 21.10.2010 at en ut fra landbruksmessige hensyn ikke 
tilrå at det i dette tilfellet dispenseres fra kommuneplanens arealdel. Vi anbefalte i samme
brev at Nordreisa kommune avslår søknaden.

Kommunens behandling av søknaden
Driftsutvalget i Nordreisa kommune behandlet saken på sitt møt den 18.1.2011. Søknaden ble
innvilget i medhold av jordloven og plan- og bygningsloven. Det ble ved avgjørelsen blant annet 
lagt vekt på at fradeling av tilleggsarealet trolig ikke vil føre til konsekvenser for landbruke t 
eller friluftsinteressene. Administrasjonen innstilte på å avslå søknaden.

Fylkesmannens merknader
Fylkesmannen i Troms holder fast ved at det vil være uforsvarlig å godkjenne at dyrka mark 
fradeles som tillegg til hyttetomt. Det er et nasjonalt mål at avgangen av dyrka mark skal
reduseres. Det omsøkte tiltaket vil være i strid med dette målet.

Det er oppgitt at tilleggsparsellen skal nyttes til dyrking av poteter og grønnsaker. Dersom
dette er tilfelle bør eier av hyttetomta inngå en leiekontrakt på inntil 10 år for det arealet det er 
behov for til dette formålet. Det vil da ikke være behov for å søke om dispensasjon fra 
LNFområde til hytteområde.

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

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

Fradeling av dyrka areal til fritidsformål kommer i konflikt med formålsparagrafen i 
naturmangfoldloven når det gjelder menneskenes virksomhet nå og i framtiden.

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 tilleggsareal til en hyttetomt på det omsøkte området på eiendommen. Det er av 
samme årsak frarådd en dispensasjon fra kommuneplanens arealdel. 
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Det er et nasjonalt mål at avgangen av dyrka mark skal reduseres. Det omsøkte tiltaket vil være i 
strid med dette målet.

Det er oppgitt at tilleggsparsellen skal nyttes til dyrking av poteter og grønnsaker. Dersom
dette er tilfelle bør eier av hyttetomta inngå en leiekontrakt på inntil 10 år for det arealet det er 
behov for til dette formålet. Det vil da ikke være behov for å søke om dispensasjon fra LNF-
område til hytteområde.

Saksprotokoll i Nordreisa driftsutvalg - 18.01.2011

Behandling:
Forslag fra Lidvart Jakobsen AP for del to av innstilling til vedtak:
Nordreisa kommune godkjenner fradeling av ca 700 m2 dyrkbar jord som tilleggsareal til
hyttetomt fra eiendom 71/5 i Nordreisa kommune.

Dette gjøres jfr følgende:
 Omdisponering godkjennes jfr jordlovens § 9
 Deling godkjennes jfr jordlovens § 12
 Deling godkjennes jfr plan- og bygningsloven §§ 20-1-m og 26-1

Ved avgjørelsen er det lagt vekt på at fradeling av tilleggsareal trolig ikke vil føre til 
konsekvenser for landbruket eller friluftsinteresser. Delingstillatelsen er vurdert i forhold til
formål og forvaltningsmål i Naturmangfoldloven og tiltaket har ingen innvirkning på 
prinsippene som skal vurderes i §§ 8-12.

Ved avstemning ble første del av innstillinga vedtatt enstemmig, mens for del to ble Lidvart
Jakobsen sitt forlag vedtatt med 5 stemmer mot to stemmer avgitt for rådmannens innstilling.

Vedtak:
Nordreisa kommune godkjenner fradeling av om lag 200 m2 dyrkbar jord til nausttomt fra
eiendom 71/5 i Nordreisa kommune.
Dette gjøres jfr følgende:

 Omdisponering godkjennes jfr jordlovens § 9
 Deling godkjennes jfr jordlovens § 12
 Deling godkjennes jfr plan- og bygningsloven §§ 20-1-m, 26-1, 27-4 og 28-1
 Dispensasjon fra delings- og byggeforbudet i 100 meters beltet i strandsonen godkjennes jfr 

plan- og bygningsloven § 1-8
 Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel godkjennes jfr plan- og bygningslovens 19-2.
 Ved avgjørelsen er det lagt vekt på at fradeling av nausttomt trolig ikke vil føre til 

konsekvenser landbruket, friluftsinteresser og allmenn ferdsel. Delingstillatelsen er vurdert i 
forhold til formål og forvaltningsmål i Naturmangfoldloven og tiltaket har ingen innvirkning 
på prinsippene som skal vurderes i §§ 8-12.

Det settes følgende vilkår:
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 Ny eier av omsøkt naustparsell på søke Statens vegvesen om utvidet bruk av eksisterende 
avkjørsel. Denne må være innvilget før tinglysning av nausttomta.

 Det må foreligge veiavtale om rett til adkomst over berørte eiendommer for å sikre atkomst 
til omsøkt parsell og atkomst til eiendom 71/5. Dette skal tinglyses.

 Byggetiltak kan ikke igangsettes før byggesøknad er levert, søknaden er behandlet og 
godkjenning er gitt. 

 Dersom det under arbeid i marken oppdages gjenstander eller spor etter tidligere 
menneskelig aktivitet i omsøkte areal, må arbeidet stanses og melding straks sendes 
Sametinget og Troms fylkeskommune, kulturetaten jf. kulturminnelovens § 8, 2. ledd.

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

 Jfr plan- og bygningslovens § 21-9 vil tillatelse til tiltak etter § 20-1 første ledd bokstav m 
falle bort dersom det ikke er rekvirert oppmålingsforretning etter lov om 
eigedomsregistrering § 6 innen 3 år etter at tillatelsen ble gitt, eller dersom matrikkelføring 
vil være i strid med lov om eigedomsregistrering.

Nordreisa kommune godkjenner fradeling av ca 700 m2 dyrkbar jord som tilleggsareal til 
hyttetomt fra eiendom 71/5 i Nordreisa kommune. 

Dette gjøres jfr følgende:
 Omdisponering godkjennes jfr jordlovens § 9
 Deling godkjennes jfr jordlovens § 12
 Deling godkjennes jfr plan- og bygningsloven §§ 20-1-m og 26-1 

Ved avgjørelsen er det lagt vekt på at fradeling av tilleggsareal trolig ikke vil føre til 
konsekvenser for landbruket eller friluftsinteresser. Delingstillatelsen er vurdert i forhold til
formål og forvaltningsmål i Naturmangfoldloven og tiltaket har ingen innvirkning på 
prinsippene som skal vurderes i §§ 8-12.

Rådmannens innstilling
Nordreisa kommune godkjenner fradeling av om lag 200 m2 dyrkbar jord til nausttomt fra
eiendom 71/5 i Nordreisa kommune.

Dette gjøres jfr følgende:
 Omdisponering godkjennes jfr jordlovens § 9
 Deling godkjennes jfr jordlovens § 12
 Deling godkjennes jfr plan- og bygningsloven §§ 20-1-m, 26-1, 27-4 og 28-1
 Dispensasjon fra delings- og byggeforbudet i 100 meters beltet i strandsonen godkjennes jfr 

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

Ved avgjørelsen er det lagt vekt på at fradeling av nausttomt trolig ikke vil føre til konsekvenser
landbruket, friluftsinteresser og allmenn ferdsel. Delingstillatelsen er vurdert i forhold til formål
og forvaltningsmål i Naturmangfoldloven og tiltaket har ingen innvirkning på prinsippene som
skal vurderes i §§ 8-12.

Det settes følgende vilkår:
 Ny eier av omsøkt naustparsell på søke Statens vegvesen om utvidet bruk av eksisterende 

avkjørsel. Denne må være innvilget før tinglysning av nausttomta.
 Det må foreligge veiavtale om rett til adkomst over berørte eiendommer for å sikre atkomst 

til omsøkt parsell og atkomst til eiendom 71/5. Dette skal tinglyses.
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 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.

Nordreisa kommune godkjenner ikke fradeling av ca 700 m2 dyrkbar jord som tilleggsareal til
hyttetomt fra eiendom 71/5 i Nordreisa kommune.

Dette gjøres jfr følgende:
 Omdisponering godkjennes ikke jfr jordlovens § 9
 Deling godkjennes ikke jfr jordlovens § 12
 Deling godkjennes ikke jfr plan- og bygningsloven §§ 20-1-m, 26-1, 27-4 og 28-1
 Dispensasjon fra delings- og byggeforbudet i 100 meters beltet i strandsonen godkjennes 

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

2.

Ved avgjørelsen er det lagt vekt på at en fradeling vil forhindre at arealene kan falle tilbake til 
grovfôrproduksjon dersom den planlagte grønnsaksproduksjon skulle avsluttes.
Grønnsaksproduksjon kan gjennomføres med en leieavtale på jorda. Delingstillatelsen er vurdert
i forhold til formål og forvaltningsmål i Naturmangfoldloven og tiltaket kommer i konflikt med 
naturmangfoldloven som bl.a. skal ivareta menneskenes virksomheter og kultur. 

Saksopplysninger
Det søkes her om fradeling av ca 700 m2 tilleggsareal til den bebygd fritidseiendommen 72/12
og 71/29 på øversiden av E6, samt nausttomt på ca 200 m2 i fjæra på nedsiden av E6, fra
eiendommen gnr 71, bnr 5 i Nordreisa kommune. Søknaden er mottatt 7. juni 2010.

Søker: Tron Ivar Sørgaard, 9153 Rotsund
Erverver: Tor Erik Olsen, Nedre Ringvei 12, 9180 Skjervøy

Eiendommen ligger i Rotsundelv langs E6, om lag ca 16 km fra Storslett sentrum. Det er
ikke selvstendig drift på eiendommen men parsellen som søkes fradelt som tilleggsareal til
fritidsbolig, består av fulldyrka areal i drift. Nausttomta på nedsiden av E6 ligger inntil 
eiendomsgrensen og en annen nausttomt. Arealet er definert som annet markslag, men er
dyrkbart. Også dette arealet ligger inntil dyrka areal i drift og slik tomta er tegnet inn på kartet,
vil nausttomta stenge for atkomsten til det dyrka arealet på 71/5 på nedsida av E6.

I følge gårdskart fra Skog og landskap har eiendom gnr 71, bnr 5 et totalareal på 304 daa. Av
dette er 22 daa fulldyrka jord, 13 daa overflatedyrka jord, 37 daa skog på middels bonitet og 232 
daa annet markslag.
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Tor Erik Olsen eier fra før 72/12 som er 1800 m2 og bebygd med fritidsbolig, samt 71/29 som 
er 485 m2 og som er atkomsten til 72/12. Det omsøkte tilleggsarealet ligger inntil 71/29.
Tomtesøker begrunnelse til fradelinga er at han på hobbybasis skal drive med litt potet- og
grønnsaksdyrking, samt vedproduksjon. Nausttomta skal brukes til oppbevaring av båter og
utstyr. Oppmålt på kartet viser de omsøkte arealene at tilleggstomten på øversiden er nærmere 1
daa og nausttomta ca 300 m2.

Planstatus
Eiendommen ligger i et LNF-område (landbruk, natur- eller friluftsområde) i kommuneplanens
arealdel, og det er nødvendig med dispensasjon fra plan- og bygningsloven § 19-2. I og med at
E6 ligger så nært sjøen akkurat her, ligger omtrent hele det omsøkte tilleggsarealet til
hyttetomta/atkomsten innenfor 100 metersbeltet til strandsonen, og det er nødvendig med
dispensasjon fra plan- og bygningsloven § 1.8. Når det gjelder naust er det ikke nødvendig med
dispensasjon fra plan- og bygningslovens bygge- og delingsforbud i strandsonen.

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

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

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

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

I fjerde ledd står det:
Forbudet etter andre ledd gjelder ikke der kommunen i kommuneplanens arealdel har tillatt
oppføring av nødvendige bygninger, mindre anlegg og opplag som skal tjene til landbruk,
reindrift, fiske, akvakultur eller ferdsel til sjøs, jf. § 11-11 nr. 4.

Det er ikke framsatt grunner av særlig vekt for dispensasjonen

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

Høring:
Søknaden er sendt på høring til fylkesmannen i Troms, kulturetaten, sametinget og
reindriftsforvaltningen. Sametinget og kulturetaten har ikke kommet med noen uttalelse innen 
fristen og har derfor ingen innsigelser til saken. 

Fylkesmannen i Troms, datert 21.10.2010:
Fylkesmannen i Troms tilrår at Nordreisa kommune avslår søknaden om dispensasjon fra 
kommuneplanens arealdel.
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Fylkesmannen i Troms viser til kommunens brev av 14.10.2010 hvor spørsmålet om 
dispensasjon fra kommuneplanens arealdel oversendes for uttalelse.
Det er søkt om fradeling av 2 parseller, den ene som tillegg til hyttetomt, den andre til
nausttomt. Parsellene ligger på hver side av riksvegen. 

Søknaden er datert 25.5.2010.
Eiendommen ligger i Rotsundelv om lag 16 km fra Storslett sentrum. Den består i følge Skog
og landskap sine gårdskart av om lag 304 dekar fordelt på 22 dekar dyrka mark, 8 dekar
overflatedyrka mark, 5 dekar gjødsla beite, 36 dekar skogsmark, resten annet areal.
Eiendommen er ikke i selvstendig drift, men innmark høstes av nabobruk.

Eiendommen ligger i et LNF-område i kommuneplanens arealdel. Tiltaket krever derfor 
dispensasjon fra kommuneplanens arealdel. Dette er regulert i Plan og bygningsloven § 19-2
hvor det blant annet heter at kommunen ikke kan gi dispensasjon fra arealdelen i
kommuneplanen dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra blir vesentlig
tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en 
samlet vurdering. Nausttomta ligger i 100-meterssonen, hvor det ut fra Plan og bygningsloven
§ 1-8 er et forbud mot deling. Før det gjøres vedtak skal blant annet fylkeskommunen og
statlig myndighet hvis saksområde blir direkte berørt være gitt mulighet til å uttale seg.

Fylkesmannens vurderinger og anbefalinger til Nordreisa kommune:
Fylkesmannen i Troms har ingen merknader til fradeling av nausttomta. Fradeling av 
tilleggstomta vil for en stor del berøre dyrka mark. Landbruks- og matministeren har uttalt at
det er et mål å halvere avgangen med dyrka mark i løpet av 2010. Fradeling av disse arealene vil 
være i strid med dette målet.

Vi kan ikke se at Nordreisa kommune har gjort en vurdering etter naturmangfoldlovens 
alminnelige bestemmelser. Vi ber dere derfor ta utgangspunkt i naturmangfoldlovens formål
(§ 1) dvs. at: Lovens formål er at naturen med dens biologiske, landskapsmessige og
geologiske mangfold og økologiske prosesser tas vare på ved bærekraftig bruk og vern, også
slik at den gir grunnlag for menneskenes virksomhet, kultur, helse og trivsel, nå og i
fremtiden, også som grunnlag for samisk kultur.

Når natur er berørt har ansvarlige myndighet en plikt til å vurdere tiltak. Loven gir regler om 
bærekraftig bruk og vern av naturen og skal være førende i all forvaltning. Disse reglene, dvs.
§ 8 til § 12, skal anvendes når Nordreisa kommune skal tilnærme seg tiltak som vedrører
naturmangfold, dvs, biologisk mangfold, landskap og geologi. Manglende vurdering etter
naturmangfoldlovens alminnelige bestemmelser er å anse som saksbehandlingsfeil, på lik
linje med brudd på § 17 i forvaltningsloven "forvaltningsorganets utrednings—og
informasjonsplikt".

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

Reindriftsforvaltningen, datert 19.11.2010:
Søknaden har vært på høring i rbd 36 Cohkolat.
Områdestyret for Vest-Finnmark har ingen merknader til søknad om deling av gnr. 71 bnr. 5 i
Nordreisa kommune, slik beskrevet i høringsbrevet med vedlegg.
Denne uttalelsen er gitt medhold av Områdestyrets delegasjon i sak 62/2009.

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

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

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

Eiendommen 71/5 har små ressurser for selvstendig drift, men det fulldyrka arealet leies bort og
høstes av Rotsund gård. Det omsøkte arealet som er tegnet inn på kartet som tilleggsareal til
hyttetomta/atkomsten utgjør ca 1 daa og er fulldyrka areal i drift. Fradelingen har da 
konsekvenser for landbruksinteressene og det er lite heldig å ha en fritt omsettelig fritidstomt 
som grenser til jordbruksareal i drift. Dette kan bl.a. føre til drifts- og miljømessige ulemper for 
framtidig landbruk. Når den først er fradelt til fritidsformål kan den også bebygges. I dag brukes
71/29 som atkomst til 72/12 og det er dermed litt avstand fra hyttetomta til det dyrka arealet.
Tomtesøker opplyser at han i dag bruker området til grønnsaksdyrking og vedproduksjon. Med 
en leieavtale på arealet kan han forsette med det. Hvis denne bruken på sikt opphører, kan 
arealet igjen høstes. Hvis det omsøkte arealet fradeles, vil det da bli til fritidsformål og det er 
ikke tilgjengelig som fulldyrka jord som kan høstes.

Nausttomta på nedsiden av E6 må ikke stenge for atkomsten til det dyrka arealet. Eventuelt må
71/5 sikres atkomst med tinglyst rett. Et naust skal brukes til oppbevaring av båter og utstyr og 
skal ikke brukes til boformål eller overnatting. Tomta må ikke gjerdes inn slik at dette blir til 
hinder for allmennhetens ferdsel. Normalt vil ikke en nausttomt ha konsekvenser for interessene 
i strandsonen.

Vurdering i forhold til plan- og bygningsloven:
I flg. plan- og bygningslovens § 26-1 må det ikke opprettes en ny grunneiendom, ny
anleggseiendom eller endring av eksisterende eiendomsgrense på en slik måte at det oppstår
forhold som strider mot denne lov, forskrift, vedtekt eller plan. Dette må ikke gjøres på en slik
måte at det dannes tomter som er uegnet til bebyggelse på grunn av sin størrelse, form eller 
plassering etter reglene i denne lov.

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
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vanske eller utgift, kan kommunen godta en annen ordning.

Ved en eventuell fradeling må ny eier av omsøkt naustparsell søke Statens vegvesen om utvidet 
bruk av eksisterende avkjørsel. Det må foreligge avtale om rett til atkomst over berørte 
eiendommer som sikrer atkomst til omsøkt parsell. 

I flg. § 28-1 kan grunn bare bebygges, eller eiendom opprettes eller endres, dersom det er
tilstrekkelig sikkerhet mot fare eller vesentlig ulempe som følge av natur- eller miljøforhold. Det 
samme gjelder for grunn som utsettes for fare eller vesentlig ulempe som følge av tiltak. 

I følge aktsomhetskart fra NGU er de omsøkte arealene i områder som er definert som 
utløpsområde for snøskred. I veileder til dette temaet defineres naust som et bygg hvor evt
skredfare ikke skal vektlegges vesentlig grad, i og med at naust er et bygg som ikke skal brukes
som opphold/overnatting av mennesker. Det andre omsøkte området skal ikke bebygges.
Vann og avløp er ikke vurdert i denne saken da det ikke skal bygges noe som skal benyttes til 
opphold av mennesker eller dyr.

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

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

I lovens § 7 som omhandler prinsipper i offentlig beslutningstaking i §§ 8 til 12 framgår det
følgende: Prinsippene i §§ 8 til 12 skal legges til grunn som retningslinjer ved utøving av
offentlig myndighet, herunder når et forvaltningsorgan tildeler tilskudd, og ved forvaltning av 
fast eiendom. Vurderingen etter første punktum skal fremgå av beslutningen. 

Dette vil si at vedtak som gjøres om fast eiendom skal vurderes opp mot prinsippene i §§ 8 – 12 
og vurderingen skal framgå av vedtaket. Det er opplyst at det ikke holder å si at prinsippene er
vurdert, men det skal framgå hvilke vurderinger som er gjort. Vedtak kan påklages hvis 
prinsippene ikke er vurdert.

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

Ut i fra de prinsippene som skal vurderes kan vi ikke se at de omsøkte parsellene kommer i
konflikt med biologiske- og geologiske mangfold og økologiske prosesser, men kommer i 
konflikt med menneskenes virksomhet og kultur.

Vurdering
For å samtykke til deling må enten samfunnsmessige interesser av stor vekt tale for det, eller at 
deling er forsvarlig ut fra hensynet til den avkastning eiendommen kan gi. Landbruks- og
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matministeren har uttalt at det er et mål å halvere avgangen med dyrka mark i løpet av 2010.
Fradeling av tilleggsarealet vil være i strid med dette målet. 
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Nordreisa 
kommune
          

Arkivsaknr:       2011/831-1

Arkiv:                223

Saksbehandler:  Ruth Uhlving

Dato:                 07.03.2011

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
22/11 Nordreisa driftsutvalg 15.03.2011

Revidering av Retningslinjer for tildeling av kulturmidler

Vedlegg

1 Gjeldende Retningslinjer for tildeling av kulturmidler

Rådmannens innstilling
Driftsutvalget vedtar vedlagte forslag til Retningslinjer for tildeling av kulturmidler i Nordreisa 
kommune.

Saksopplysninger
Gjeldende Retningslinjer for tildeling av kulturmidler (vedlagt) ble vedtatt i 1996, og det har 
bare blitt foretatt mindre justeringer siden. Det er nå behov for å foreta en revidering, spesielt 
siden kommunen fra 2010 innførte standard elektronisk søknadsskjema. Forslaget til nye 
retningslinjer bygger i stor grad på de gamle, men er kortere og enklere. Med henvisning til 
punktene i gjeldende retningslinjer er følgende endringer foretatt:
Pkt 1 og 2. Kun små omformuleringer.
Pkt 3. Krav om å bruke egne skjema til idrettsformål er fjernet.
Pkt 4. Innholdet er innarbeidet i punktene Formål, Søknadsfrist og Hvor mye.
Pkt 5. a) og b) er forenklet og innarbeidet i punktene Formål og Hvordan søke. Innholdet i punkt 
c) er ivaretatt i Kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser, anleggsdelen.
Pkt 6. a) er innarbeidet i punktene Søknadsfrist og Hvor mye. Punkt c) er strøket, det var knyttet 
til tilskudd fra Troms fylke som nå ikke finnes.

Forslag til nye
Retningslinjer for tildeling av kulturmidler

Formål
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Kulturmidlene skal stimulere til et mangfold av aktiviteter og bidra til å fremme kultur- og 
idrettslivet i alle deler av Nordreisa kommune. Det kan gis tilskudd til aktiviteter, anlegg, 
prosjekter og tiltak som kan ha betydning og nytte for kommunens innbyggere. Barn, ungdom, 
eldre og funksjonshemmede skal prioriteres. Overordna fordeling av kulturmidlene gjøres av 
Driftsutvalget i forbindelse med behandlingen av kommunens budsjett. 

Hvem kan søke
Lag, foreninger og institusjoner i kommunen og regionen kan søke tilskudd. Enkeltpersoner er 
ikke i målgruppa, men kan i spesielle tilfelle tildeles tilskudd med begrunnelse i kommunens 
målsettinger.

Hvordan søke
 Elektroniske søknadsskjemaer finnes på kommunens hjemmeside: ”Kulturmidler” og 

”Kulturarrangement – tilskudd”. 
 Søknad må fylles ut i henhold til krav og bestemmelser i skjemaet. 
 Søknader om tilskudd til bygging av lekeområder og friluftsanlegg må vedlegges 

tegning/beskrivelse, kostnadsoverslag og finansieringsplan. 
 Søknader uten nødvendige vedlegg vil ikke bli behandlet. 
 Servicetorget kan bistå søkere som trenger hjelp. 

Søknadsfrist
Søknadsfristen er 1. april. Unntak er søknad om tilskudd til mindre arrangement som kan leveres 
hele året, før arrangementet avholdes, og tilskudd til oppstart av nye lag og foreninger.

Hvor mye
Det er ikke fastsatt noen øvre beløpsgrense for tilskudd til en enkeltsøknad. Størrelse på tilskudd 
avgjøres ut fra type tiltak og tilgjengelig beløp i kommunens budsjett. 
Unntak er tilskudd til mindre arrangement og oppstartstilskudd som vanligvis har øvre grense på 
kr 1000. 

Behandling av søknadene
Idrettsrådet har anledning til å uttale seg om tildeling av kulturmidlene til idrettsformål. 
Søknadene behandles administrativt innen ca 1. juni.

Misbruk
Tildelte midler skal brukes i henhold til retningslinjene og opplysninger gitt i søknaden. 
Misbruk kan medføre at søkeren taper rett til å søke kulturmidler i ett år. Tilskudd kan også 
kreves tilbakebetalt.

Vurdering
Forslaget til nye Retningslinjer er forhåpentligvis enklere og bedre enn de gjeldende. Det er også 
forsøkt å formulere formålet bedre i punkt 1. Retningslinjene må som tidligere sees i 
sammenheng med veiledningen i søknadsskjema, f.eks. krav om innlevering av årsmelding og
regnskap.
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Nordreisa kommune 
 

 
RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KULTURMIDLER 

 
1. Overordna mål 

Kulturmidlene skal tildeles for å stimulere til kulturaktivitet, utprøving av nye tiltak, 
anleggsutbygging, kulturverntiltak og arrangement. 
Barn, ungdom, eldre og funksjonshemmede skal prioriteres. 
Kommunens overordna prioritering og fordeling av kulturmidlene gjøres av 
Driftsutvalget i forbindelse med behandlingen av kommunens budsjett.  

 
2. Hvem kan søke 

Lag, foreninger og institusjoner i kommunen og regionen kan søke tilskudd.  
Personer kan tildeles tilskudd i henhold til retningslinjenes punkt 6 d) eller med særlig 
begrunnelse i  henhold til kommunens overordna målsettinger.   

 
3. Hvordan søke 

Kommunen kunngjør hvert år søknadsfrister  for tildeling av  de kommunale 
kulturmidlene.  Søknadene skal fremmes på eget skjema og i henhold til krav og 
bestemmelser som er opplistet på skjemaet. 
Søkere på midler til idrettsaktivitet og idrettsutstyr må i tillegg fylle ut egne skjemaer 
for dette.  Utgifter til idrettsutstyr må være dokumentert i søkerens regnskap eller ligge 
ved søknaden som pristilbud. 
For sent innleverte søknader behandles ikke. 

 
4. Tilskudd til aktivitet 

a) Aktivitetstilskudd tildeles lag og foreninger som driver kulturaktiviteter. 
Søknadsfrist:  15. mars 

 
b) Oppstartingstilskudd tildeles til etablering av nye lag og foreninger. Tilskudd er 

vanligvis kr 1.000, begrenset av tilgjengelige budsjettmidler. 
Søknadsfrist: Hele året 

 
c) Tilskudd til prosjekt kan tildeles følgende typer tiltak: 

- utprøving av nye tiltak og aktivitetstilbud i kommunen 
- engangstiltak og -arrangement 
- kulturverntiltak 
- andre tiltak som bør støttes i henhold til kommunens overordna målsettinger 
Mottakere av prosjekttilskudd skal innen 15. mars året etter levere rapport og 
regnskap for bruk av tilskuddet. 
Søknadsfrist: 15. mars 
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5. Tilskudd til anlegg 

a) Driftstilskudd til idretts-/friluftsanlegg og samfunnshus/grendehus. 
Tildeles anleggs- og huseiere på bakgrunn av regnskap for foregående år. 
Størrelse på anlegg/hus aktivitetsnivå og regnskapsresultat tillegges vekt.  
Søknadsfrist: 15. mars 

 
b) Investeringstilskudd til lekeplasser, nærmiljøanlegg og friluftsanlegg* tildeles 

ut fra behov og befolkningstetthet. Søknadene må inneholde 
tegninger/beskrivelse og kostnadsoverslag. 
Søknadsfrist: 15. mars 

 
c) Investeringstilskudd til idretts-/friluftsanlegg og samfunnshus/grendehus. 

Tildeles og utbetales i henhold til prioriteringslister  i utbyggingsplanene for 
idretts-/friluftsanlegg og lokale kulturbygg.  
Prioriteringslistene rulleres hvert år om høsten. 

 
 
6. Andre tilskudd 
 

a) Tilskudd til konserter  teaterforestillinger  og arrangement 
Som hovedregel kan tildeles kr 500 - 1.000 pr arrangement begrenset av 
tilgjengelige budsjettmidler. 
Søknadsfrist: Hele året 

 
b) Tilskudd til restaurering av verneverdige bygninger 

Kan tildeles huseiere til restaurering av bygninger. Restaureringsarbeidet må skje 
i henhold til faglig vurdering og veiledning fra Nord-Troms Museum og/eller 
Kulturvernavdelingen i Troms fylke.  
Kommunalt tilskudd knyttes til de bygninger som får kulturvernmidler fra fylket 
med inntil 25% av tilskuddet fra fylket, begrenset oppad til kr 5.000 pr bygg og 
tilgjengelige budsjettmidler.  
Søknadsfrist: 15. mars 

 
7. Misbruk 
 

Tildelte midler skal brukes i henhold til retningslinjene og opplysninger gitt i søknaden. 
Misbruk kan medføre at søkeren taper rett til å søke kulturmidler i 1 - ett - år. Tilskudd 
kan også kreves tilbakebetalt. 

 
 
 
 
Retningslinjene er vedtatt av Levekårsutvalget i Nordreisa 6.  juni 1996, sak 39/96. 
Levekårsutvalget har foretatt endringer 11. februar 1999, sak 14/99 og 11. januar 2001, 
sak 03/01 
* Formålet er utvidet fra ”lekeplasser” til ”lekeplasser, nærmiljø- og friluftsanlegg” 
i forbindelse med behandlingen av søknadene i 2002. 
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Nordreisa 
kommune
          

Arkivsaknr:       2010/771-41

Arkiv:                L32

Saksbehandler:  Torgeir Lunde

Dato:                 25.02.2011

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
23/11 Nordreisa driftsutvalg 15.03.2011

Nye vegnavn i Nordreisa kommune

Henvisning til lovverk:
Delingslovens §4-1 
Forskrift til delingsloven §15
Matrikkelloven §21
Matrikkelforskriften §50
Lov om stadnamn

Vedlegg
1 Kartutsnitt av forslag til nye vegnsvn
2 Nytt vegnavn forslag i område Sonjatun.

Rådmannens innstilling
Driftsutvalget viser til Lov om stadnamn  og matrikkelloven § 21 og vedtar følgende veinavn i 
Nordreisa kommune.

Ny behandling.

Saksopplysninger
Saken vært på høring.

Asveig Hasselberg, Vinnelys, 9151 Storslett og
Bente Imerslund, Boks 216, 9156 Storslett
Vi hadde håpet på noen nye skilt med gamle kvenske stedsnavn som kunne være med på å 
synliggjøre den kvenske kulturarven i Nordreisa
Kommunen brukte store ressurser på å utgi boka Finske stedsnavn i Nordreisa.
Vi kan ikke se at kvenkommunen Nordreisa i arbeidet med vegnavn har nyttiggjort seg den
informasjonen kommunen gjennom tiår har brukt store ressurser på å samle.
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Vi støtter følgende av Else Reiersen Giswolds forstag til vegnavn:
1098 Vinnelysvegen får underteksten Vorpintie.
1105 Saraelv får underteksten ltiramå.
1106 Kildalvegen får underteksten Sammolvankantie.
1107 Krakenesvegen får underteksten Nurmentie.
Alle disse navnene er godt kjent og stadig i bruk
1096 Navnet Potka er svært godt kjent og må gjerne brukes, men hvis det blir en undertekst, må
man også her det finske navnet for veg, nemlig tie.
Videre har vi følgende forslag:
1082 Dalavegen Reisadalen får underteksten Raisinvankantie. Stedsnavnet Raisinvankka er kjent
over hele Nord-Finland.
1084 Snemyrvejen får underteksten Lumijänktintie.
1094 Einevoll får underteksten Kallan- Antin tie. (Kallan Antti var Andreas EinevoH)
1096 Haugsetvegen får underteksten Kallan Jussan tie. (Kallan Jussa var Johan Haugset.)
1097 Tørfossvegen får underteksten Heikantie. Alle tørfossingene ble kalt med Heikka-.
1103 Svartfossveien får underteksten Mustanivantie
1104 Biltovegen får underteksten Piltontie.
1128 Rongadalen får underteksten Runganvankka.

Bakkeby Grendelag v/Kai ø Olsen, Bakkeby 9153 ROTSUND
Grendelaget i Bakkeby vil med dette komme med et innspill i forhold til denne 
saken. Vi kan ikke se at det foreslåtte veinavn gjennom Bakkeby vil være det 
rette for bygda.
"Hamneidevegen" kan ikke vi se gir de rette assosiasjoner med hensyn til når en 
skal til Bakkeby. Bakkeby Grendelag kan derfor ikke bifalle det foreslåtte veinavn
"Hamneidevegen".
Vårt forslag vil være at Rv 866 gjennom Bakkeby kalles "Bakkebyveien". Etter 
vår mening et helt naturlig valg.

Gard Frode Rundhaug Røyelen9151 Storslett
1082 Reisadalen:Denne veien har blitt kalt Dalaveien av den yngre befolkningen i Reisadalen, mens
de eldre har brukt Kongsveien. Det navnet vi bruker mest i dag er Dalaveien, Til tross for dette synes jeg 
vi bør ta vare på de gamle tradisjonene og kalle veien opp Reisadalen for Kongsveien.
1087 Røyelvegen:Her er det lokale navnet Røyelveien. Det blir også brukt Rundhaugveien ettersom
det er skiltet til Rundhaug. Denne veien bør derfor hete enten Røyelveien eller Rundhaugveien.
1088 Baskabutskogen:Det gamle navnet på denne veien er Veimo, og det bør være det offisielle
navnet på den.
Eventuelt bør det ikke være noe eget navn på denne veien, siden det er en liten vei på 200m
med bare 2 husstander. Hvis slike småveier skal få egne navn, bør hele veinavnlisten vurderes på
nytt med en ny høringsfrist, fordi det vil komme inn en drøss med andre småveier som også bør få
egne navn. Røyeløra, Phattanenna, Fossmo, Moskodal og Tuestad er bare noen av de aktuelle
veinavnene i nedre delen av Reisadalen som tilfredsstiller disse kravene.
1095 Gamle Dalavegen:Denne veien blir kalt Gammelveien, og det bør også være det offisielle
navnet på den. Hvis vei 1082 ikke blir å hete Dalaveien, da passer det ikke å kalle Gammelveien for
Gamle Dalaveien.
1096 Haugsetvegen:Denne veien bør hete Holmenveien, da det er navnet lokalbefolkningen bruker
på den.
1126 Nedre Holmbovegen:Denne veien ligger både lenger opp i Reisadalen og lenger opp mot
fjellet enn Holmboveien og det vil da være naturlig at den får navnet Øvre Holmboveien. Eventuelt
at den ikke får eget navn og går under Lilandveien.
1102 Malla -Pekkan Järvi:Denne veien blir kalt for Badevannveien og det bør være navnet på den.
1104 Biltovegen:Dalaveien som går opp Reisadalen slutter på Bilto, det er på motsatt side av elva
enn det denne veien er. Her kan det fort føre til misforståelser og feil ved at to plasser med samme
navn ligger så langt fra hverandre. Denne veien går langs Kjerkefjellet og Kjerkestilla og bør da kalles
opp etter det som er det mest naturlige for denne veien. Den bør da hete Kjerkefjellveien eller
Kjerkestillaveien, eventuelt Kirkefjellveien eller Kirkestillaveien.

Gunn Mandal Leder for Utviklingslaget i Oksfjorden
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Hamnevegen er blitt feil plassert. Den er blitt plassert der hvor den nye kaia og moloen er
bygd. Det er den kommunale utstikkeren ut i Oksfjordhamn som skal hete Hamnevegen, 
den som på kartet jeg fant på internett kalles Hamneng eller Hamn
Den nye havna og Moloen kalles bare Moloen på folkemunne, så da foreslår vi at den 
veien blir å hete Moloveien.

Finn-Erik Gausdal Straumfjordeidet9151 Storslett
Mitt forslag er at boliger langs E6 fra Flatvoll og til Storvik krysset får ard.Straumfjordeidet.Vi bor på
Bakken Gbr.nr.813 på Straumfjordeidet,med postadr.Straumfjordeidet,9151 Storslett.Den adr.kjenner 
alle,så det blir ikke aktuelt å forandre til noe annet.

Rotsund og omegn grendeutvalg v/ Siv Gamst9153 Rotsund
Viser til vegnr 1121 Rotsunddalen. Vi ønsker å beholde det opprinnelige navnet Rotsundelvdalen

EINAR H. GIÆVER
Vi ønsker ikke å være endel av "Vest-Uløy veien eller 
"Kjempebakkveien", men ha egen identitet!
Veien fra "krysset" og ned til butikken vil jo bli en stikk/
blindvei, derfor vårt ønske om "Mor Lyngsplass"
Kommentar til veg område Havnnes, i og med flytting av fergeleiet på Havnnes så vil trafikken endre seg. 
Det vil da være en mulighet at veg trasen fra krysset og ned til det gamle fergeleiet for et navn, har 
foreslott ” Mor Lyngsveg”. 

Nils-Roald Nilsen Straumfjord9151 Storslett.
Veg 1114 — Fosselv. Denne vegen er ikke ved Fosselv, men ved Fosnes. Navnet Fosnes er fra den 
største gården på strekningen og har vært brukt som beskrivelse av stedet siden den nye E6 ble bygd, 
vegen er også skiltet med dette i dag. Veg nr 1114 må derfor hete FOSNES.

Straumfjord vest v/ Tor Pedersen m/ flere.
Vi ber om at det skal skiltes med Straumfjord vest eller Vestre Straumfjord som et
underskilt til skiltet " Storvik 20 km". Vi vil også vise til at det i Steinsvik er satt opp stedsskilt.
Hvis det er ønskelig kan det da skiltes på Stornes og i Storvik.

Brita Karlsen
• Strekningen Langslett krysset til Ravelseidet krysset endres til Ravelseidet Indre.
• 1076 Ravelseidet endres til Ravelseidet Ytre.
• Fra krysset til Ravelseidet til Rakto elva endres til Bakkeby.
• Videre fira Rakto elva til Skjervøy tunellen foreslås Hamneidevegen.

Statens vegvesen
Nye vegnavn i Nordreisa kommune
Statens vegvesen viser til høring på vegnavn i Nordreisa kommune.
Statens vegvesen har ingen innsigelser til navnevalgene.
Hvis det skal settes opp stedsnavnsskilt langs E6 eller fylkesveger ønsker vi å få forelagt en
skiltplan for godkjenning
Skiltene må utformes og monteres i henhold til retningslinjer i våre håndbøker 046
Planlegging og oppsetting av trafikkskilt, 050 Trafikkskilt og 062 Trafikksikkerhetsutstyr.
Ved behov kan vegforvalter konsulteres.

Vedlegg 2. kartutsnitt for nye forslag og endringer til vegnavn.

Innkommet forslag til endring av vegnavn område Sonjatun:.
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Carina Wahlgren lunde Sonjatunvegen 269151 storslett
Jeg ønsker med dette å foreslå nytt vegnavn for en del av det som i dag er"Sonjatunvegen".
Jeg ønsker derfor og foreslå at vi får nytt vegnavn som heter "Kristian Lundesveg".
Vedlegg 3. kartutsnitt.

Saksprotokoll i Nordreisa driftsutvalg - 15.06.2010 

Behandling:
Driftsutvalget fremmet følgende endringer av vegnavn og tilføyelse av tre veger:

Driftsutvalget endrings- og tilleggsforslag enstemmig vedtatt:
1075 Hamneidvegen endres til Hamneidevegen
1078 Hamneidet endres til Gråsandvegen
1079 Maurnesvegen endres til Hestvikvegen
1082 Dalavegen endres til Reisadalen
1091 Kjeldmo endres til Gausdal
1096 Potkavegen endres til Haugsetvegen
1101 Pahtoutavegen endres til Fossmovegen
1102 Malla-Pekan järvi begynner i krysset før Malla-Pekan järvi, mens vegen fra fylkesvegen 
og ned til Elvestrand gis navnet Elvestrand
1108 Vidjelandvegen endres til Strandheimvegen
1113 Rungelv endres til Tretten og den deles slik at vegen opp til Rongadalen gis navnet 
Rongadalen
1114 Svartfjellvegen endres til Fosselv
1116 Oksfjordvannet endres til Buktavegen
1118 Elvebakken endres til Øvergårdvegen
1119 Oksfjorddalen endres til Vaddasvegen

Nye veger
Avstikker fra Lilandvegen gis navnet Nedre Holmbovegen
Avstikker fra Øvergårdvegen gis navnet Elvebakken
Avstikker fra Storeng gis navnet Hamnavegen

Driftsutvalgets endringsforslag enstemmig vedtatt

Vedtak:
Driftsutvalget viser til Lov om stadnamn og vedtar følgende forslag til veinavn i Nordreisa 
kommune som legges ut på høring med frist 1. september 2010.
Vegnummer Vegnavn

1073 STORVIKVEGEN
1074 NORDKJOSVEGEN
1075 HAMNEIDEVEGEN
1076 RAVELSEIDET
1077 LATTEREN
1078 GRÅSANDVEGEN
1079 HESTVIKVEGEN
1080 ROTSUNDVEGEN
1081 SPÅKENESVEGEN
1082 REISADALEN
1083 GALSOMELEN
1084 SNEMYRVEGEN
1085 BLOMLIVEGEN
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1086 HYSINGJORDVEGEN
1087 RØYELVEGEN
1088 BASKABUTSKOGEN
1089 MOSKOMÆLEN
1090 MYRLAND
1091 GAUSDAL
1092 SOLVANG
1093 KJELLERSKOGEN
1094 EINEVOLL
1095 GAMLE DALAVEGEN
1096 HAUGSETVEGEN
1097 TØRFOSSVEGEN
1098 VINNELYSVEGEN
1099 HOLMBOVEGEN
1100 LILANDVEGEN
1101 FOSSMOVEGEN
1102 MALLA-PEKAN JÄRVI
1103 SVARTFOSSVEGEN
1104 BILTOVEGEN
1105 SARAELV
1106 KILDALVEGEN
1107 KRAKENESVEGEN
1108 STRANDHEIMVEGEN
1109 OKSFJORDVEGEN
1110 SLETTENVEGEN
1111 LØKENVEGEN
1112 LOPPEVOLLVEGEN
1113 TRETTEN
1114 FOSSELV
1115 STRAUMFJORDNES
1116 BUKTAVEGEN 
1117 STORENG
1118 ØVERGÅRDVEGEN 
1119 VADDASVEGEN 
1120 ROTSUNDELV
1121 ROTSUNDDALEN
1122 KJEMPEBAKKEN
1123 VEST-ULØY
1124 ELVEBAKKEN
1125 HAMNAVEGEN
1126 NEDRE HOLMBOVEGEN
1127 ELVESTRAND
1128 RONGADALEN

Rådmannens innstilling
Driftsutvalget viser til Lov om stadnamn og vedtar følgende forslag til veinavn i Nordreisa 
kommune som legges ut på høring med frist 1. september 2010.
Vegnummer Vegnavn

1073 STORVIKVEGEN
1074 NORDKJOSVEGEN
1075 HAMNEIDVEGEN
1076 RAVELSEIDET
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1077 LATTERN
1078 HAMNEIDET
1079 MAURNESVEGEN
1080 ROTSUNDVEGEN
1081 SPÅKENESVEGEN
1082 DALAVEGEN
1083 GALSOMELEN
1084 SNEMYRVEGEN
1085 BLOMLIVEGEN
1086 HYSINGJORDVEGEN
1087 RØYELVEGEN
1088 BASKABUTSKOGEN
1089 MOSKOMÆLEN
1090 MYRLAND
1091 KJELDMO
1092 SOLVANG
1093 KJELLERSKOGEN
1094 EINEVOLL
1095 GAMLE DALAVEGEN
1096 POTKAVEGEN
1097 TØRFOSSVEGEN
1098 VINNELYSVEGEN
1099 HOLMBOVEGEN
1100 LILANDVEGEN
1101 PAHTOUTAVEGEN
1102 MALLA-PEKAN JÄRVI
1103 SVARTFOSSVEGEN
1104 BILTOVEGEN
1105 SARAELV
1106 KILDALVEGEN
1107 KRAKENESVEGEN
1108 VIDJELANDVEGEN
1109 OKSFJORDVEGEN
1110 SLETTENVEGEN
1111 LØKENVEGEN
1112 LOPPEVOLLVEGEN
1113 RUNGELV
1114 SVARTFJELLVEGEN
1115 STRAUMFJORDNES
1116 OKSFJORDVANNET
1117 STORENG
1118 ELVEBAKKEN
1119 OKSFJORDDALEN
1120 ROTSUNDELV
1121 ROTSUNDDALEN
1122 KJEMPEBAKKEN
1123 VEST-ULØY

Saksopplysninger
Driftsutvalget vedtok i sak 0025/07 den 12.03.2007 å starte arbeidet med tildeling av offisiell 
adresse med veinavn og husnummer i hele kommunen.

I februar 2010 startet Nordreisa kommune med å kartlegge alle veier som trengte veinavn. 
Navneforslag til disse veiene ble sendt ut til de tilhørende grendelag med ønske om forslag til 
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veinavn. Fristen for tilbakemeldingen ble satt til 26. mars. Saken ble også annonsert i Framtid i 
nord. Av de 11 grendelagene var det 6 som gav tilbakemelding og det kom forslag fra 2 
privatpersoner. Norsk-finsk forening ble også informert og gitt samme frist, men kan ikke 
prioritere saken før i august.

I henhold til Delingslovens §4-1 har kommunen ansvar for å innføre offisielle adresser herunder 
navnsetting, nummerering. Offisielle adresser skal tildeles bygninger for boligformål, 
fritidsformål, næring – og offentlig virksomhet. 
Kommunen skal fastsette offisiell adresse (Matrikkeloven §21). Det medfører at kommunen er
ansvarlig myndighet for å iverksette et adressesystem i kommunen og vedlikeholde dette 
gjennom tildeling av nye adresser, endringer og registrering av adresser i matrikkelen.

Hovedformålet med å tildele offisielle adresser, kombinert med skilting og kartfesting, er å gjøre 
det praktisk mulig å finne fram til eiendommer og personer eller aktiviteter knyttet til disse. En 
entydig og presis offisiell adresse er med andre ord viktig for besøkende, drosjer, 
elektrisitetsverk, postverk, televerk, varetransport, brannvesen, politi og syketransport. Hver 
veistrekning eller område som blir brukt til adressering, skal tildeles et navn som er entydig 
innenfor kommunen. Skrivemåten av adressenavna reguleres av lov om stadnamn.
I områder i kommunen der det ikke er veiadresser skal det tildeles matrikkeladresser. Men det er 
en overordnet målsetting at vei adresser skal brukes slik at en får et felles adressesystem for hele 
landet (Matrikkeloven §50). Samfunnsnytten ved å innføre veinavn og tildele husnummer er 
stor.
Det er et noe langsiktig arbeid å få opprettet veiadresser og tildele husnummer for hele 
kommunen, men mange av oppgavene kan gjøres parallelt. Det er hovedsakelig tre bolker; 
1. Fastsette veinavn
2. Tildeling av husnummer og registrering i matrikkelen
3. Skiltplan 
Tildeling av husnummer kan gjøres parallelt med fastsetting av veinavn så lenge man ikke 
velger å dele opp lengre veiestykker i etterkant.
De største kostnadene ved prosjektet vil være innkjøp av skilt og personellressurser. Riks- og 
fylkesveier har regionveikontoret ansvaret, jfr Matrikkelforskriftens §57. Statens vegvesen vil 
bli informert om at kommunen er i gang med tildeling av veinavn, de endelige vedtak og 
skiltplan. I første omgang må kommunen vedta veinavn.
Etter hvert som veiadresser er på plass, kan man begynne å utarbeides skiltplan som gir en 
detaljert oversikt over hvor skilt skal plasseres. I budsjettet for 2011 bør det avsettes midler til 
skilting.

Vurdering
Nordreisa kommune har kun veiadresser i sentrumsområdene. Innføring av veinavn blir 
rutinemessig gjort der det er regulert større utbygging til for eksempel boligformål. Innføring av 
veinavn i distriktene er på flere områder vel så samfunnsnyttig. Gevinsten kan være generell økt 
bosetting i distriktene ettersom blant annet ambulanse, brann, politi og post finner lettere frem.
Innføring av offisiell adresse med veinavn og husnummer er et prioritert område fra staten. 
Målet er et felles adresse system for hele landet. Veiadresser har stor samfunnsnytte for beboere 
i distriktene og da spesielt mht. kommunikasjon mellom beboer og postverk, 
utrykningskjøretøy, vareleveranser, hjemmesykepleie og politi.
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Nordreisa 
kommune
          

Arkivsaknr:       2010/3550-3

Arkiv:                1942/12/18

Saksbehandler:  Ketil Jensen

Dato:                 03.03.2011

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
24/11 Nordreisa driftsutvalg 15.03.2011

Bruksendring av bygg på gbr.1942/12/18

Henvisning til lovverk:
Plan- og bygningsloven (pbl 08) § 11-6

Rådmannens innstilling
Søknad om bruksendring fra bolig til fritidsbolig på gbr.1942/12/18 avslås.

Begrunnelse:
Tiltaket strider mot arealdelen av kommuneplanen.
Kommunen ønsker ikke fritidsbebyggelse i sentrumsnære områder hvor det er oppført 
frittliggende eneboliger (se kommuneplan).

Saksopplysninger
Martin Kvalnes, Kaldslettvegen 26, 9020 Tromsdalen. Søker 05.07.2010 om bruksendring på 
boligen Gropa 8, 9151 Storslett gbr.1942/12/18 fra bolig til fritidsbolig.
Boligen står i et område som er avsatt til boligformål i kommuneplanen.

Vurdering
Fritidsbebyggelse i sentrumsnære områder bør ikke forekomme fordi arealene i Storslett 
sentrum er begrensede, derfor må disse forbeholdes sentrumsfunksjoner som bolig, kontor, 
bevertning, forretninger med mer som skal betjene både fastboende og turister i Nordreisa 
kommune (se kommuneplanen).
Ved bruksendring fra bolig til fritidsbolig kan ikke denne boligen brukes som helårsbolig dvs.
for eksempel at den ikke kan leies ut som bolig (inst. O. nr. 50 2008-2009).
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Ved et fremtidig salg/skifte av eiendommen med bruksendring tilbake til bolig vil de nye 
kravene i plan- og bygningsloven trå i kraft, dette vil medføre store kostnader ca 8-10.000,- prm² 
for å oppfylle kravene til isolasjon, vinduer, luftveksling, universell utforming ol.

Tiltakshaver kan søke dispensasjon fra plan- og bygningsloven (pbl) § 11-6, dette krever en 
grunngitt søknad, dispensasjon kan ikke 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 (pbl § 19-2 andre ledd). 

Tidligere behandling

Saksprotokoll i Nordreisa driftsutvalg - 18.01.2011
Behandling:
Forslag fra Lidvart Jakobsen AP, saken utsettes fordi driftsutvalget ønsker mer opplysninger i
saken.
Forslaget fra Lidvart Jakobsen AP, enstemmig vedtatt
Vedtak:
Saken utsettes fordi driftsutvalget ønsker mer opplysninger i saken.

Bruksendring av bygg på gbr.1942/12/18

Henvisning til lovverk:
Plan- og bygningsloven pbl 08

Rådmannens innstilling
Søknad om bruksendring fra bolig til fritidsbolig av bygning på gbr.1942/12/18 avslås.

Begrunnelse:
Tiltaket strider mot kommuneplanen.
Kommunen ønsker ikke fritidsbebyggelse i sentrumsnære områder hvor det er oppført 
frittliggende eneboliger.

Saksopplysninger
Martin Kvalnes, Kaldslettvegen 26, 9020 Tromsdalen. Søker 05.07.2010 om bruksendring på 
boligen Gropa 8, 9151 Storslett gbr.1942/12/18 fra bolig til fritidsbolig.
Boligen står i et område som er avsatt til boligformål i kommuneplanen.

Side 273



Vurdering
Fritidsbebyggelse i sentrumsnære områder bør ikke forekomme fordi arealene i Storslett 
sentrum er begrensede, derfor må disse forbeholdes sentrumsfunksjoner som bolig, kontor, 
bevertning, forretninger med mer som skal betjene både fastboende og turister i Nordreisa 
kommune.
Ved et fremtidig salg/skifte av eiendommen med bruksendring fra fritidsbolig til bolig vil de nye 
kravene i plan- og bygningsloven trå i kraft, dette vil medføre store kostnader for å oppfylle 
kravene til isolasjon, vinduer, luftveksling ol. 
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