
Møteinnkalling

Utvalg: Nordreisa driftsutvalg
Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset
Dato: 26.04.2011
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.

Møtet starter med avreise fra kommunehuset kl 10.00 for befaring til Oksfjord 
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                                        Saksliste

Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr
PS 28/11 Referatsak

RS 124/11 Rovdyrforvaltningen i Troms 2009/3869
RS 125/11 Delegert vedtak - søknad på konsesjon på erverv 

av gnr.  1942/3/16
2011/896

RS 126/11 Kopi av brev fra Fylkesmannen i Troms 
vedrørende sak 63/10- bygging av traktorvei gnr. 
1942/65/42 mfl.

2010/3261

RS 127/11 Verneplan for Kvænangsbotn og Navitdalen 
landskapsverneområder

2009/9443

RS 128/11 Delegert vedtak - søknad om deling av driftsenhet 
1942/3/16 og 18

2011/895

RS 129/11 Tilsagn om tilskudd til fiskeformål for 2011 2011/648
RS 130/11 Vedrørende  Reisautløpet naturreservat i 

Nordreisa kommune
2009/8017

RS 131/11 Klage på Nordreisa kommunes vedtak etter plan 
og bygningsloven om dispensasjon gnr 1942/71/5

2010/2912

RS 132/11 kopi av brev - Innvilget dispensasjon fra 
verneforskriften for Reisa nasjonalpark - bruk av 
snøskuter for transport av utstyr til Troms turlags 
hytte ved Nedrefossen

2011/75

RS 133/11 Kopi av brev - Dispensasjon fra verneforskriften 
for Reisa nasjonalpark og Raisduottarhaldi 
landskapsverneområde for bruk av snøskuter til 
transport av personell og utstyr til hytte ved 
Saitejavri

2011/75

RS 134/11 Kopi av brev fra Fylkesmannen i Troms - Klage 
avvisingsvedtak

2010/1245

RS 135/11 Høring på skiltvedtak - gang- og sykkelveg - E6 
og fv. 865 i Sørkjosen og Storslett i Nordreisa 
kommune

2010/5299

RS 136/11 Høring - vedlikeholdsplan 1431 Reisaelv ved 
Vinnelys

2009/9443

RS 137/11 Orientering om NTP-prosessen 2010/5213

RS 138/11 Tillatelse til tiltak, midlertidig lagerbygg på 
gbr.1942/47/488

2011/1157

RS 139/11 Tillatelse til rehabilitering av bad/våtrom i 
eksisterende bolig gbr.1942/52/28

2011/1417

RS 140/11 Rammetillatelse gbr.1942/15/41 2011/1312
RS 141/11 Midlertidig brukstillatelse gbr.1942/47/432 2009/6213
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RS 142/11 Tillatelse til tiltak § 20-2, gbr.1942/44/2 2011/1133
RS 143/11 Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett § 20-2  

gbr.1942/15/68
2010/3629

RS 144/11 Tillatelse til tiltak, trappeheis i bygg 
gbr.1942/15/43

2011/1304

RS 145/11 Midlertidig fritak på kommunale avgifter på gnr. 
1942/52/28

2011/1229

RS 146/11 Tillatelse til midletidig masseuttak 2011/954

RS 147/11 Tillatelse til delvis riving av bygg på 
gbr.1942/47/105

2011/1322

RS 148/11 Tillatelse til oppføring av fritidsbolig § 20-1  på 
gbr.1942/31/1/2

2011/1548

RS 149/11 Tillatelse til totalrehabilitering av bad 
gbr.1942/16/18

2011/1551

RS 150/11 Arealutvidelse/endring av areal på 
akvakulturlokaliteten Klokkstein nr. 10724 i 
Nordreisa Kommune.

2011/969

RS 151/11 Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett § 20-2, 
driftsbygning i landbruket gbr.1942/29/8

2011/1469

RS 152/11 Tillatelse til gangbru over Røyelelva ved 
Favresorta

2011/975

RS 153/11 Tillatelse til rehabilitering av bad/våtrom 
gbr.1942/14/71

2011/1570

RS 154/11 Tillatelse til rehabilitering av bad/våtrom 
gbr.1942/15/175

2011/1571

RS 155/11 Tillatelse til rehabilitering av bad/våtrom 
gbr.1942/47/122

2011/1572

RS 156/11 Forhåndsvarsel om fjerning av avfall fra
eiendommen 1942/38/3

X 2011/1238

PS 29/11 Søknad om deling fra gnr 1942/57/13 til 
fritidsformål

2010/2219

PS 30/11 Søknad om deling gnr 1942/18/1 2010/5098
PS 31/11 Deling av eiendom 1942/81/1 2009/7690

PS 32/11 Klage - Søknad om konsesjon på erverv av fast 
eiendom 1942/58/4 i Nordreisa kommune.

2010/5865

PS 33/11 Buss - skur i Rotsundelv 2010/3607

PS 34/11 Samarbeidsavtale mellom stiftelsen Norsk 
kulturarv og Nordreisa kommune

2011/834

PS 35/11 Endringer av reguleringsbestemmelser i 
reguleringsplanen for boligområdet Rovdas 3 
Plan id:19422009_004

2011/1625
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PS 28/11 Referatsak



Deres ref.: Deres dato: Saksbehandler:
Trine-Lise W. Fossland

Fylkesmannen i Troms
Troms fylkeskommune
Tromsbenken
Respektive partier på Stortinget
Miljøvernministeren
Landbruksministeren
Miljøverndepartementet
Direktoratet for Naturforvaltningen
Rovviltnemnda i region 8
Respektive partier i Troms Fylkesting
Kommunene i Troms
Reindriftsforvaltningen
Mattilsynet
Regionrådene i Troms

ROVDYRFORVALTNINGEN I TROMS

Sør-Troms reg ionråd

Telefon:
77 02 60 08

Vår dato:
08.04.2011

Vår ref.:
2011/347 / 026

Vi viser til åpent møte i Salangen kulturhus på Sjøvegan mandag 7. februar med tema:
"Forvaltningsplan for rovvilt region 8, teori og praksis", samt til uttalelse fra Gratangen
kommunestyre datert 03.03.2011.

De åtte kommunene i Sør-Troms regionråd, Bjarkøy, Gratangen, Harstad, Ibestad,
Kvæfjord, Lavangen, Salangen og Skånland, er alle distriktskommuner der beitenæringene
er viktig og et avgjørende element for bosetting og levende bygder.

Vi har den senere tid fått sterke signaler fra aktørene i næringen om at
rovdyrforvaltningen i fylket ikke tjener næringen og at forholdene nå gjør at flere og flere
vurderer nedlegging. Dette vil i så fall få store, negative konsekvenser for distriktstroms.

På møtet i Salangen 07. februar, hvor også Fylkesmannen i Troms deltok, var
oppsummeringen at:

• rovdyrbestanden er ute av kontroll
• situasjonen er alvorlig for beite-/reindriftsnæring
• fylkesmannen (inkl miljø og landbruk) bekrefter at det er for mye jerv og gaupe i

beiteområdene, samt at ørn er et problem
• fylkesmannen bekrefter at tilliten mellom beite-/reindriftsnæring og forvaltning er

for dårlig, og må bedres
• fylkesmannen etterlyser nødvendige verktøy/tiltak for å bringe rovdyrbestanden

under kontroll
• Stortinget v/regjering høsten 2010 gjort vedtak om å iverksette tiltak for å bringe

bestandene ned til vedtatte bestandsmål

Sør-Troms regionråd ber de ansvarlige snarest ta tak i problemstillingen og bidra til
bedrede driftsvilkår for beitenæringene gjennom en mer aktiv rovdyrforvaltning. Etter
samtaler med næringen, krever regionrådet følgende tiltak:

Besøksadresse: Postadresse: Telefon: 77 02 60 08 E-post: Hjemmeside:
Asbjørn Selsbanesgt. 9 Postmottak post@sortroms-regionraad.no www.sortroms-regionraad.no
Harstad 9479 Harstad Mobil: 95 09 10 60 Fax: 77 02 60 60
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• Stortinget v/regjering gjorde høsten 2010 et vedtak om å iverksette tiltak for å
bringe bestandene ned til vedtatte bestandsmål. Dette vedtaket må følges opp
umiddelbart!

• Skadefelling må settes inn straks (dette er et virkemiddel for å avhjelpe akutte
skadesituasjoner)

• Ekstraordinært uttak av 4-5 jerver i B-sonen i kommunene Salangen, Lavangen,
Gratangen og Skånland må iverksettes, og det før beitesesongen starter

• Midler må bevilges til tilsyn i beitesesongen

Mattilsynet DKST har vurdert situasjonen slik at det eneste tiltaket som på en
tilfredsstillene måte kan sikre beitedyras velferd, er å holde dem helt vekk fra de
områdene der rovdyrene holder til. Konsekvensen er at beitedyra enten ikke kan slippes
på utmarksbeite, eller at det må gjennomføres kontinuerliq gjeting av flokkene. På
bakgrunn av dette har Mattilsynet DKST startet arbeidet med å forberede et vedtak om å
forby beiteslipp frå alle sauegårdene i Gratangen og Skånland, forutsatt at det ikke er
mulig å gjennomføre kontinuerlig gjeting i hele beiteperioden.

Sør-Troms regionråd ser meget alvorlig på dette tiltaket som i praksis vil innebære
nedleggelse av flere bruk da det er umulig å finne alternative beiteområder på så kort
varsel. Det er rovdyrene som må tas ut — ikke beitedyrene!

Med hilsen

Eva Ottesen
Leder av regionrådet og ordfører i Gratangen

Helge Eriksen
Lillian Hessen
Eddmar Osvoll
Ivar B Prestbakmo
Marit Johansen
Viktor Andberg
Svein Berg

Ordfører i Harstad
Ordfører i Kvæfjord
Ordfører i Bjarkøy
Ordfører i Salangen
Ordfører i Ibestad
Ordfører i Lavangen
Ordfører i Skånland

Vedlegg: Uttalelse fra Gratangen kommune

2
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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

Morten Bergland
Storvik
9151 STORSLETT

Delegert vedtak
Delegert utvalg drift - nr. 38/11

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2011/896-3 8799/2011 1942/3/16 08.03.2011

Delegert vedtak - søknad på konsesjon på erverv av gnr.  1942/3/16

Henvisning til delegasjon: Delegasjonsreglement vedtatt av Nordreisa driftsutvalg sak 67/06.

Viser til deres søknad om konsesjon på eiendom 3/16 i Nordreisa kommune, mottatt 21.02.11.
Behandlingsgebyret er betalt.

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

Saksopplysninger: 
Søker: Morten Bergland, Storvik, 9151 Storslett
Selger: Magne Pedersen, Storvik, 9151 Storslett

Bakgrunnen for søknaden er at Magne Pedersen har søkt og fått innvilget deling av driftsenheten 
gnr 3/16 og 18 i delegert sak 36/11. Morten Bergland eier boligtomta gnr 3/25 som er skilt ut av 
3/16 og ønsker å kjøpe eiendom 3/16. Formålet er oppgitt til å være drift av skogen til vedhogst 
og leie ut dyrka marka. Ervervet av 3/16 er konsesjonspliktig. Kjøpesummen er oppgitt til kr 
105000.

Iflg gårdskart hos Skog og landskap har gnr 3, brn 16 et totalareal på 448,4 daa. Arealene er
fordelt på 17,7 daa fulldyrka jord, 54 daa produktiv skog på middels bonitet, 119,5 daa 
uproduktiv skog og 257,2 daa jorddekt og skrinn fastmark. 3/18 er ikke markert på kartet men er 
merket av på delingssøknaden til ca 1600 m2. Dette arealet inngår i det oppgitte arealet på 3/16. 

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
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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. Det fremgår av konsesjonslovens formålsbestemmelse at hensynet til bosetting 
skal tilgodeses. Dette er gjentatt og forsterket for landbrukseiendommer. Virkemidlene i 
konsesjonsloven må brukes slik at en oppnår effektivt vern om landbrukets produksjonsarealer 
og slike eier- og bruksforhold som er mest gagnlig for samfunnet. Formålet med ervervet må 
veies opp mot de samfunnsinteresser som gjør seg gjeldende i den aktuelle saken.

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

Etter § 11 har kommunen anledning til å sette vilkår for konsesjon. ”Konsesjon etter loven kan
gis på slike vilkår som i hvert enkelt tilfelle finnes påkrevd av hensyn til de formål loven skal
fremme. Det kan lempes på vilkårene etter søknad.”

Driveplikten som tidligere var fastsatt i konsesjonsloven er nå flyttet over til jordlovens § 8 hvor
det heter at ”Jordbruksareal skal drivast. Ny eigar må innan eitt år ta stilling til om han eller ho
vil drive eigedomen sjølv eller leige bort jordbruksarealet etter føresegnene i andre ledd…”

Jfr konsesjonssøknaden på gnr 3/16 skal ervervet ivareta bosettinga i området og skogen på 
eiendommen skal pleies. Ervervet fører til en driftsmessig god løsning og er positivt med 
hensynet til en ressursforvaltning og forvaltninga av kulturlandskapet. Eiendommene 3/16 og 25 
blir en driftsenhet. Boplikten ivaretas med at kjøper bor på tomta gnr 3/25 som er fraskilt fra gnr 
3/16. I følge gårdskart fra Skog og landskap har eiendommen til sammen ca 17,7 daa fulldyrka 
jord. Et nabobruk i drift høster 10 daa av dette på sjøsiden av bygdeveien. Dette skal fortsette. 

Vedtak:
Nordreisa kommune viser til konsesjonsloven §§ 1, 2 og 9 og innvilger Morten Bergland 
konsesjon for erverv av eiendom gnr. 3 bnr. 16 i Nordreisa kommune.

I medhold av konsesjonslovens § 11 settes det som vilkår at eiendommen skal drives på en 
forsvarlig måte. I henhold til jordlovens § 8 skal jordbruksarealet på eiendommen drives.

Kjøpesummen er kr 105000.

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:
Magne Pedersen, Storvik, 9151 STORSLETT
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Fylkesmannen i Troms
Romssa FyIkkamänni

Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode
02.03.2011 2010/4905 - 8 421.53

Erynjar Jørgensen 77 83 79 79  Deres.dato Deres ref
Kristin Storvik '''' -2 NORDRUSA ',O[viMIJNIE

Reindriftsforvaltningen Vest-Finnmark
Bredbuktnesveien 50 B
9520 KAUTOKEINO

Klage på vedtak sak 63110 -  bygging av traktorvei gnr 65142 mfl. i Nordreisa  -
klager: Reindriftsforvaltningen Vest-Finnmark

Viser til klage på vedtak i sak 63/10 i Nordreisa — bygging av traktorveg på gnr 65/4 m. fl. —
klager: Reindriftsforvaltningen i Vest-Finnmark. Klagesaken var i skriv datert 2.9.2010 sendt
til Fylkesmannen for behandling.

Fylkesmannens vedtak: Klagen avvises.

Saken gjelder søknad om bygging av 4800 meter nyanlegg traktorveg vegklasse 7 på
eiendommene 65/4,38,42, 65/55 og 65/32 i Nordreisa kommune. Formålet med vegen er
adkomstveg til skogarealet for skogeiendommene. Kommunen har vurdert traktorvegens
dekningsområde til 370-380 dekar produktiv bjørkeskog i hogstklasse IV og V, med en
stående kubildunasse på 1900-2000 m3 virke. Skogområdet er ikke tilgjengelig for rasjonell
drift med landbrukstraktor med vinsj uten vegløsning.

SAKSGANG
Høring og vedtak:
Skogbrukssjefen i distrikt VI (Lyngen, Storfjord, Kåfjord, Nordreisa og Skjervøy) sendte den
3.3.2010 traktorvegen, med hjemmel i § 3-1 iforskrifi om planlegging og godkjenning av
veger for landbruksformål, på høring til:

• Sametinget, miljø- og kulturvernavdelinga
• Fylkesmannen i Troms, Miljøvernavdelinga
• Reindriftsforvaltninga i Vest-Finnmark
• Troms fylkeskommune, Kulturetaten

Høringsfrist var satt til den 12.4.2010.

Følgende uttalelser kom til planen:
• Troms lkeskommune v/Kulturetaten i skriv datert 11.3.2010:

Ingen merknader til søknaden, men viser til tiltakshavers meldeplikt etter
kulturminnelovens § 8, 2. ledd.

• Sametin et o kulturvernavdelin a i skriv datert 12.3.2010:
Varslet befaring sommeren 2010 og endelig uttalelse etter befaring.

• Sametin et o kulturvernavdelin a i skriv datert 18.6.2010:

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

Avdeling postmottak@fmtr.no
Landbruksavdelingen www.fylkesmannen.no/troms
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Saken ble behandla i Nordreisa driftsutvalg i møte 29.6.2010
Rådmannens forslag med endringsforslag fra Geir Sagelv ble enstemmig vedtatt:

Administrasjonen i Nordreisa kommunes vurdering av saken (punktvis og innkortet):
• Det er behov for traktorveg for å nytte skogarealet rasjonelt og unngå kjøreskader i

terrenget. Skogområdet er ikke tilgjengelig for rasjonell drift med landbrukstraktor uten
veg.

• Grunneier skal levere virke for salg av flis til Nord-Troms Bioenergi A/S
• Kommunen kjenner ikke til kjente sårbare eller sjeldne miljøverdier i området som vil

forringes eller ødelegges direkte av tiltaket
• Kommunen viser til at Reindriftsforvaltninga har gått i mot tiltaket, jf uttalelse.
• Kommunen synes det er beklagelig at Reindrifta ikke ønsket å stille til en befaring og

drøfting av saken.
• Kommunen har forståelse for at Reindrifta ikke ønsker for mye forstyrrelser, men mener

at dette kan tilpasses. Det vises til at det er mulighet for å sette vilkår i vedtaket som
pålegger grunneier å stenge vegen med vegbom, samt sette tidspunkter om våren og
høsten som vegen ikke skal brukes.

• Rådmannen anbefaler tillatelse til bygging som omsøkt.

Vedtak:  
"Driftsutvalget viser til "Forskrift om planlegging og godkjenning av veier for
landbruksformål" hjemlet i skogbrukslovens § 17 a og jordlovens §§ 3 og 11 og godkjenner
plan for bygging av 4800 meter traktorveg i vegIdasse 7.
Det er lagt vekt på at området har en høstbar skogressurs.

Vilkår:
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Sametinget gjennomførte befaring 15.6.2010 uten at det ble registreft automatisk freda
kulturminner. Sametinget har ingen merknader til saken, men viser til tiltakshavers
meldeplikt jf kulturminnelovens §§ 8 og 9.

• Reindriftsforvaltnin a i Vest-Finnmark i skriv datert 10.5.2010:
I samråd med Nordreisa kommune var det avtalt utsatt høringsfrist til gjennomføring
av eventuell befaring av området i slutten av mai 2010.
Reinbeitedistriktet viser til at det er et svært sentralt reinbeiteområde og kan ikke
akseptere at det tillates bygd traktorveg inn i området. Distriktet avstår fra tilbudet om
befaring og går imot bygging av traktorveg som omsøkt.
Områdestyret i Vest-Fiimmark v/reindriftsagronomen uttaler at områdestyret går imot
tillatelse til bygging av traktorveg som omsøkt. Begrunnelsene som ble gitt (punktvis):

Området er sentralt vår og høstbeite for distriktet
Området blir forringet ved inngrepet og aktiviteten knyttet til uttak av virke
Trafikk og aktivitet vil kunne være et forstyrrelsesmoment for beitende dyr som
kan bli presset ut av området
Uroligheter og forstyrrelser vil føre til ikke-optimale beiteopptak, som igjen vil få
innvirkning på flokkens reproduksjon.
Fare for uønsket trafikk som ikke er tilknytta virksomheten
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1. Dersom det framkommer gjenstander eller andre levninger som viser eldre aktivitet i
området, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget, miljø-- og kulturavd. og
Troms ffikeskommune, kulturetaten

2. Hogst utføres etter rådføring med skogoppsynet (kommunen)
3. Veien stenges med bom og det bør ikke være motorisert trafikk på veien mellom

15.mai og 25.juni.

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

Melding om vedtak ble sendt fra konmiunen i skriv datert den 5.7.2010.

Klage på vedtak
I skriv datert 6.8.2010 klager Reindriftsforvaltninga i Vest-Finnmark på vedtaket
Reindriftsforvaltninga viser til høringsuttalelsen datert 10.5.2010 og kan ikke se at denne er
tatt tilstrekkelig til etterretning i behandling av saken. Områdestyret mener at det ikke er tatt
tilstrekkelig hensyn til reindriftsnæringen i vurderingen av saken. Bygging av veg er et
inngrep i reinbeitedistriktets arealer, samt at det høyst sannsynlig på sikt vil medføre økt
ferdsel i området. De negative effekter vil for reindriftsnæringene langt overstige de positive
effekter, jf innstillingen i kommunen.

Klagebehandling i kommunen
Kommunen behandlet klagen i møte 31.8.2010.
I saksdokumentene fra kommunen er høringsuttalelse og klage fra Reindriftsforvaltninga
gjengitt. I tillegg er det gjengitt en uttalelse datert 11.8.2010 fra grunneier og vegformann Nils
Roald Nilsen om historisk bruk av området. Det er også fra Nilsen påpekt at det følger
konsesjonsvilkår for eiendommene.

I klagebehandlingen vurderer kommunen at vilkåret om låsbar bom vil forhindre uønsket
motorisert ferdsel, da grunneiere og kommune vil være eneste innehavere av nøkkel.
Kommunen vurderer at vilkåret, om at det ikke bør være motorisert trafikk på veien mellom
15. mai og 25. juni, gjør at det ved vinterhogst og framkjøring etter 25. juni ikke vil bli
konflikt med beitende rein i området på vår- og høstparten.

Nordreisa driftsutvalg opprettholdte vedtaket om tilltatelse til bygging av traktorvegen fra
møte 31.8.2010 med følgende tilleggsbegrunnelse:  "Driftsutvalget mener det er tatt hensyn til
reindriftsnæringen ved å stenge vegen i perioder det ferdes rein i området"

Nordreisa kommune sendte så klagesaken til Fylkesmannen for behandling.
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FYLKESMANNENS BEHANDLING
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Oversitting av Idagefrist
Klageinstansen skal undersøke om vilkårene for å behandle klagen foreligger. Dersom
vilkårene for å behandle klagen ikke foreligger, skal klageinstansen avvise saken, jf fv1 § 34.
Vedtak i saken datert 5.7.2010 fra Nordreisa kommune er i følge arkivet til
Reindriftsforvaltninga journalført 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 fv1 § 29. Fylkesmannen konstaterer at klagefristen er oversittet.

I skriv datert 21.1.2011 ble Reindriftsforvaltninga bedt om begrunnelse for oversitting av
klagefrist.

Reindriftsforvaltninga i Vest-Finimiark gav i skriv datert 7.2.2011 begrunnelse for oversitting
av klagefristen:  "Reindriftsagronomen begrunner oversittelse av klagefristen med at det
aktuelle tidspunktet var i en hektisk ferieavviklingstid. Av ressursmessige årsaker og
ferieavvikling har Reindriftsforvaltningen oversittet klagefristen med 4 dager.
Reindriftsforvaltningen ber Fylkesmannen i Troms om å ta klagen til behandling på tross av
oversittelse av klagefrist fordi området er meget sentralt som beiteområde for det tilhørende
distriktet, distrikt 35 Fåvrrosorda. Reindrifisagronomen ser at dette må sees som en
prinsipiell sak da området per i dag er ubebygd. En eventuell utbygging må ses i sammenheng
med andre typer inngrep i reinbeiteområder fordi slike utbyggelser vil i sum ødelegge store
beitearealer for reindriftsnæringen. Områdestyret har i sin uttalelse påpekt at det må tas
tilstrekkelig hensyn til reindrifia i slike utbyggingssaker og vurdere de negative effekter for
reindriftnæringen".

Vurdering
Reindriftsforvaltningen har bedt om at klagen tas til behandling selv om klagefristen er
oversittet. Klagen kan tas til behandling såfremt parten ikke kan lastes for oversittelsen eller
det av særlige grunner er rimelig at klagen blir prøvd, jf. forvaltningsloven § 31. En
fristoversittelse vil først og fremst være unnskyldelig dersom det ikke er gitt orientering om
klagefristen, men også subjektive grunner kan få betydning, som f.eks. ulykke, alvorlig
sykdom eller lignende. Som "særlige grunner" nevner lovens forarbeider at det ofte vil være
rimelig å behandle klager over rettsanvendelsen. "Særlige grunner" kan også være at saken
har prinsipiell karakter. Det er opp til forvaltningens skjønn om klagen skal behandles. Ved
vurderingen skal det legges vekt på om endring av vedtaket kan medføre skade eller ulempe
for andre.

Klageren har opplyst at fristoversittelsen skyldes ferieavvikling og ressursmessige årsaker.
Dette er ikke forhold som er av en slik art at de kan begrunne at klagen tas til behandling etter
forvaltningsloven § 31 første ledd a). Dette er forhold knyttet til klagerens organisasjon, ikke
uforutsette omstendigheter som kan frita klageren fra å måtte forholde seg til klagefristen. Vi
viser dessuten til at den som har fått en tillatelse har en berettiget forventning til at vedtaket er
endelig når klagefristen er gått ut. Det er ikke rimelig at man da skal måtte forholde seg til en
fristoversittelse som skyldes inteme forhold hos klageren.

Side 15



Fylkesmannen finner at det heller ikke er særlige grunner til å ta klagen til behandling, jf.
forvaltningsloven § 31 første ledd b). Avgjørelsen av saken beror på en konkret vurdering av
forholdene på stedet, de juridiske spørsmål saken reiser kan ikke anses prinsippielle.

Vedtak: Klagen avvises

I medhold av Kap VI i forvaltningsloven kan vedtaket om å avvise klagen påklages til Statens
landbruksforvaltning Fristen for å klage er 3 uker fra det tidspunkt underretning om vedtaket
ble mottatt. Eventuell klage sendes til Fylkesmannen i Troms. Vi viser til vedlagt skjema
vedrørende klageretten.

ed hils n

e u vigsen
fylkesmann

eiven
kst. landbruksdirektør

Vedlegg: Skjema X-0073B. Melding om rett til å klage over forvaltningsvedtak

Kopi til:
Nils Roald Nilsen Straumfjorden 9151 STORSLETT
Nordreisa kommune Utviklingsavdelingen 9156 Storslett
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Fylkesmannen i Troms
Romssa FyIkkamånni

Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode
25.02.2011 2009/1058 - 103 432.1

Per Olav Aslaksen 77 64 22 01 Deres dato Deres ref.
«REFDATO»

• 2 NiCiRPRE:P KM\AMUNL
'EKONTOR.E7

Lokale høringsinstanser etter adresseliste

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

Verneplan for Kvænangsbotn og Navitdalen landskapsvernområder

Kongen vedtok i statsråd 18. februar 2011 verneplan for Kvænangsbotn og Navitdalen
landskapsvernområder, fordelt på 104,4 km2 i Kvænangsbotn og 187,7 km2 i Navitdalen, i
Kvænangen kommune.

Kart og forskrifter
Kongelig resolusjon, verneforskrifter og vemekart finnes tilgjengelig fra Fylkesmannens
internettside htt ://www. lkesmannen.no/hoved.as x?m=3841&amid=3491205. Dersom du
ønsker papirkopi tilsendt ber vi om at du tar kontakt med Fylkesmannen

Vi gjør oppmerksom på at dersom ikke annet er nevnt i verneforskriften, gjelder lakse- og
innlandsfiskeloven, viltloven og motorferdselsloven.

Tinglysning
Etter reglene i naturmangfoldlovens § 46 vil Miljøverndepartementet sende vernevedtaket til
tinglysning som heftelse på aktuelle gnr./bnr.

Erstatning
Naturmangfoldlovens § 50 gir eier eller rettighetshaver i eiendom som blir vemet som land-
skapsvernområde rett til erstatning for økonomisk tap når vern fører til at igangværende bruk
blir vanskeligere. Grunneierne har i eget brev fått detaljert informasjon om erstatningsregler
og frist for å fremme erstatningskrav. Om andre enn grunneierne mener å ha rettigheter som
kan gi grunnlag for erstatning i eiendommene som omfattes av vemet, må de kontakte
Fylkesmannen snarest.

Merking
Miljøverndepartementet har bedt Fylkesmannen om å sørge for nødvendig merking og
skilting av de nye verneområdene. Fylkesmannen tar sikte på å starte opp dette arbeidet på
barmark i løpet av kommende sommer

Forvaltningsmyndighet
Kongelig resolusjon legger opp til at det skal opprettes et politisk sammensatt verneområde-
styre med representanter fra Kvænangen kommune og Troms fylkeskommune og represen-

\\\

Avdeling postmottak@fmtr.no
Miljøvernavdelingen www.fylkesmannen.no/troms
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tant(er) oppnevnt av Sametinget. Inntil verneområdestyret er konstituert har Miljøvem-
departementet bestemt at Fylkesmannen i Troms skal være forvaltningsmyndighet for verne-
områdene. Alle spørsmål om de nye verneområdene skal derfor rettes til Fylkesmannen

Med hilsen

Cathrine Henaug
fylkesmiljøvemsj f

Vedlegg: Adresseliste

Knut M. Nergård
fagansvarlig
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Adresseliste lokale høringsinstanser

Hørin sinstans Adressel Adresse2 Poststed

6.Divis'on General Fleischers vei 6 He elia 9325 BARDUFOSS

Åbboraååa rbd v/Nils Isak Sara Bohtaldievva 26 9520 Kautokeino

Alta kommune Postboks 1403 9506 Alta

Alta Kraftla AL Markveien 46 9509 Alta

Alteidet rendeutval Kell Ove Lehne Alteidet 9161 Burf ord

Alteidet Samfunnshus Kell-Ove Lehne Alteidet 9161 Burf ord

Alteidet Un doms- o idrettsforenin Gro Mette Thomassen Storen 9161 Burrord

Astma- o aller iforenin en, avd. Kvænan en Åse H. Johnsen 9161 Burf ord

Badderen B dela Anne K. Bårdseth Badderen 9162 Sørstraumen

Badderen Idrettsla Ketil Hau Badderen 9162 Sørstraumen

B'ør Abrahamsen St rmannsveien 21 9014 Tromsø

B'ørkenes Campin Kvænan sbotn 9162 Sørstraumen

Burf ord rendeutval Svein Bo strand 9161 Burf ord

Burf ord IL, fotball ruppa Jan In e Karlsen Badderen 9162 Sørstraumen

Burf ord IL, hovedst ret John Helland 9161 Burford

Burf ord IL, hovedst ret Tore Li 9161 Burf ord

Burford IL, hovedst ret Irene Kaasen 9161 Burf ord

Burf ord IL, rev ru a Da finn Pedersen 9161 Burf ord

Burf ord IL, ski ruppa Lene Oxholm 9162 Sørstraumen

Fåvrrosorda rbd v/Ole Mathis Eira Mattaluo al 9520 Kautokeino

Fellf enesten Nord-Troms Serviceboks 1016 7809 NAMSOS

Forenin a for Lappastridi vel Odd Enoksen 9077 Rotsund

Forsvarsb 6. divis'ons t 12 Postboks 309 9483 HARSTAD

Forum for natur o friluftsliv Postboks 6105 9291 Tromsø

F Ikesmannen i  Troms Landbruksavdelin en Her

Grendehuset Badderen Kurt Tore Paulsen 9162 Sørstraumen

Ha ela et Maiblomsten Liv Karin K. Olset 9161 Burf ord

Husflidsforenin en Handla et Gunnar Sollund Alteidet 9161 Burf ord

Ishavsk sten friluftsråd Postboks 742 9258 Tromsø

Jøkelf ord rendeutval Jan Nilsen 9162 Sørstraumen

Jøkelf ord Samfunnshus Jorunn Hansen 9163 Jøkelf ord

Kautokeino kommune Bredbuktnesvn. 6 9520 Kautokeino

K'ækan Sanitetsforenin Gunn Larsen K'ækan 9162 Sørstraumen

"Kom o Dans" Kvænan en Wenche T. Pedersen 9161 Burf ord

Kvænan en Handica forenin Martha Henriksen Badderen 9162 Sørstraumen

Kvænan en Hestesenter Badderen 9162 Sørstraumen

Kvænan en Historiela Ir en Kristiansen Kækan 9162 Sørstraumen

Kvænan en Je er- o Fiskerforenin Oddvar Kiærbech 9161 Burford

Kvænan en kommune Rådhuset 9161 Burf ord

Kvænan en Kraftverk AS Kvænan sbotn 9162 Sørstraumen

Kvænan en Kulturhus Da finn Pedersen 9161 Burf ord

Kvænan en Nærin sforenin Bir er Mathiassen 9198 Jøkelf ord

Kvænan en Pens'onistforenin Jør en Henriksen 9162 Sørstraumen

Kvænan en Pistolklubb Arne Severinsen 9162 Sørstraumen

Kvænan en Qven- o s'øsamisk forenin Anne Gerd Jonassen Kvænan sbotn 9162 Sørstraumen

Kvænan en Scooterforenin Roald Olset 9161 Burf ord

Kvænan en Sko sstuer Johnn Johansen Kvænan sbotn 9162 Sørstraumen

Kvænan en Sk tterla Stein Gøran Larsen 9162 Sørstraumen

Kvænan esbotn Grendehus Gunn Larsen Kækan 9162 Sørstraumen
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Kvænan sbotn/K'ækan rendeutval Jan E il Johansen 9162 Sørstraumen

LHL Kvænan en K. Johansen Storen 9161 Burf ord

Lo a kommune Parvn. 1/3 9550 Øksf ord

Meiland Tur  &  Fritidsla Nils R. Jakobsen Trollveien 4 9180 Sk'ervø

Midt Troms friluftsråd c/o Bardu kommune Postboks 401 9365 Bardu

Musikkor set "Blåklokka" Solvi Martinsen 9161 Burf ord

Naturvernforbundet i  Troms Postboks 924 9259 TROMSØ

NJJF-Troms 9470 GRATANGEN

Nord Troms kraftla aørkl svin en 3/7 9152 Sørk'osen

Nordreisa kommune Postboks 174 9156 Storslett

Nord-Troms H teferie Svein Ivar Øie K'ækan 9162 Sørstraumen

Nor es Miføvernforbund  -  Re ion nord Postboks 446 9255 TROMSØ

Norske Kveners Forbund Hans'ordnes ata 9 9009 Tromsø

Orda rbd v/Anders Nils J. Gau Nuortamanmaras 9520 Kautokeino

Reindriftsforvaltnin en  i  Troms Postboks 1183 9326 Bardufoss

Reindriftsforvaltnin en  i  Vest-Finnmark Bredbuktnesvn. 50B 9520 Kautokeino

Reinford B dela Oddmund Hansen Fiskenes 5 9180 Sk'ervø

Reinf ord rendeutval Ruth Si urdsen 9184 Reinf ord

Sametin et MiFøo kulturvernavd Adovår eaidnu 50 9730 Karas'ok

Se Ivik Velforenin Jan Hel e Jensen 9161 Burf ord

Sk'ervø kommune Postboks 145 9189 Sk'ervø

Sko eierforenin a Nord 9325 BARDUFOSS
Ingvald Ystgaardsvei

Sko eierforenin a Nord BA 13A 7047 Trondheim

Spalca rbd v/ Per Mathis Sara Davit Gåhkorluodda 8A 9520 Kautokeino

S ildra rendeutval Laila Rosse 9185 S ildra

Spildra Husflid Rita Isaksen 9185 S ildra

S ildra Sk tterla Nils-Jør en Pedersen 9185 S ildra

Spinda' 9185 Spildra

Sta'ord B dela Unni Johansen Sta'ord 9161 Burf ord

Statkraft Ener  i  AS Pb. 200 Lilleaker 0216 Oslo

Sørstraumen rendeutval 9162 Sørstraumen

Trenin srommet "S ensti" Paul R. Hanssen 9161 Burf ord

Troms Bondela Bondela ets servicekontor AS Boks 3021 9498 HARSTAD

Troms F Ikeskommune Re ional utviklin setat Postboks 6600 9296 TROMSØ

Troms F Ikeskommune Kulturetaten Postboks 6600 9296 TROMSØ

Troms kraft 9291 Tromsø

Troms Reindriftssamers Ikesla v/ Per Mathis Oskal 9310 SØRREISA

Troms Turla Postboks 284 9253 TROMSØ

Troms Utmarksla Bondela ets servicekontor AS Boks 3021 9498 HARSTAD

Universitetet  i  Tromsø Institutt for biolo  i Breivika 9037 TROMSØ

Valan Vel Robert Robertsen Dueveien 47 9015 Tromsø

Ytr Kvænan en Scooterforenin Ter'e Sletten 9184 Reinf ord
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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

Magne Pedersen
Storvik
9151 STORSLETT

Delegert vedtak
Delegert utvalg drift - nr. 36/11

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2011/895-3 8701/2011 1942/3/16 08.03.2011

Delegert vedtak - søknad om deling av driftsenhet 1942/3/16 og 18

Henvisning til delegasjon: Delegasjonsreglement vedtatt av Nordreisa driftsutvalg sak 67/06.

Saksopplysninger: 
Eier/søker: Magne Pedersen, Storvik, 9151 Storslett
Kjøper: Morten Bergland, Storvik, 9151 Storslett

Magne Pedersen bor på tomta 3/18 og eier i tillegg gnr 3/16. Dette er en driftsenhet. Magne 
Pedersen søker om deling av driftsenheten for selv å beholde 3/18 til bolig og selge 3/16 til 
Morten Bergland. Morten Bergland bor på og eier boligtomta gnr 3/25 som er skilt ut fra 3/16. 
Formålet med kjøpet er å benytte eiendommen til vedhogst til eget bruk og leie ut dyrka marka. 

Iflg gårdskart hos Skog og landskap har gnr 3, brn 16 et totalareal på 448,4 daa. Arealene er
fordelt på 17,7 daa fulldyrka jord, 54 daa produktiv skog på middels bonitet, 119,5 daa 
uproduktiv skog og 257,2 daa jorddekt og skrinn fastmark. 3/18 er registrert med 
skylddelingsforretning men er ikke markert på kartet. Arealet som er ønsket som boligtomt til 
Magne Pedersen er merket av på delingssøknaden til ca 1600 m2. Dette arealet inngår i det 
oppgitte arealet på 3/16. Ca 700 m2 av arealet til 3/18 har benevnelsen fulldyrka jord og resten er 
fastmark/tun. 3/18 skal måles opp og matrikkelføres i løpet av neste oppmålingssesong. 

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:
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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.

I dette tilfellet har ikke delingen noe med forringing av eiendommenes avkastningsevne å gjøre. 
Dyrka marka på 3/16 leies bort til et nabobruk i drift. Dette vil fortsette selv om eiendommen 
bytter eier. 3/18 er en boligtomt, men eieren av driftsenheten bor kun deler av året der. Eierne av 
3/25 har dennr tomta som helårsbolig. Kjøper av 3/16 skal bruke skogen til vedhogst. 3/16 og 25 
blir da den nye driftsenheten. Dette er positivt for kulturlandskapet og bosetningen i området. 
Samfunnsinteressene taler for deling av driftsenheten. 

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 viser til og jordlovens § 12 og godkjenner deling av driftsenheten 3/16 og
18 i Nordreisa kommune.

Det er med avgjørelsen lagt vekt på at formålet fortsatt er landbruk, natur- eller friluftsområde og 
at kjøper allerede bor på tomt fraskilt fra eiendommen. Skogen skal brukes til vedhogs og jorda 
skal fortsatt leies bort. Dette ivaretar kulturlandskapet og hindrer igjengroing.

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.

Info: 
Hvis adkomsten/veien til gnr 3/18 går over gnr 3/16 må 3/18 sikres veirett over 3/16 når skjøte på 
3/16 utstedes og sendes for tinglysning.

Med hilsen

May Halonen
konsulent

Kopi til:
Morten Bergland, Storvik, 9151 STORSLETT
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Fylkesmannen i Troms
Rornssa FyIkkamånni

Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode
25.03.2011 2010/462 - 14 410

Knut Ivar Kristoffersen 77 64 22 07 Deres dato ---Deres ref. _
04.01.2011

Reisa elvelag
Postboks 6
9156 STORSLETT

Det vises til søknad av 04.01.11.

Vedtak

Ut fra ei samla vurdering av søknadene vil vi støtte deres søknad.

Tiltak/prosjekt: Bestandsovervåking i Reisaelva
Tilskudd: kr 51.000,-
Utbetales til konto: 47150402782

Generelle opplysninger

sv,

Tilsagn om tilskudd til fiskeformål for 2011 (kap. 1425.70.2/prosjektnr.
14A05018/M604) - kr 51.000 til bestandsovervåking i Reisaelva

Nærmere opplysninger, begrunnelse og vilkår for tilskuddet framgår nedenfor

Fylkesmannen har for 2011 til disposisjon kr 400.000,- til fiskeformål, kap.
1425.70.2/prosjektnr. 14A05018/M604. Midlene skal benyttes til lokal forvaltning/tiltak med
sikte på ivaretakelse og bærekraftig utnytting av bestander av laks, sjøørret og sjørøye.

Det kom inn åtte søknader, som er vurdert på denne tilskuddsposten. Samlet søknadsbeløp var
kr. 1.118.000,-

Fem av søknadene er støttet, men ofte med mindre tilskudd enn det er søkt om.

De tiltak som støttes ansees å bidra til å bidra til bedre forvaltning og ivaretakelse av
bestandene. Tiltaket oppfyller derfor de krav naturmangfoldloven stiller for tildeling av
tilskudd (jf. § 7). Det forutsettes da at tiltaket gjennomføres som omsøkt, evt. med
justeringer/krav presisert i dette brev.

Fylkeshuset, Strandvegen 13 Telefon: 77 64 20 00 Avdeling postmottak@fmtr.no
Postboks 6105, 9291 Tromsø Telefaks: 77 64 21 39 Miljøvernavdelingen www.fylkesmannen.no/troms
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For alle tilskudd som innvilges er det et vilkår at allmennheten gis en rimelig adgang til fiske
dersom det er grunnlag for beskatning av den aktuelle bestand (jf § 26 i lov om laksefisk og
innlandsfisk m.v. av 15. mai 1992).

I de tilfeller det gis tilskudd som omfatter bestandsovervåking/undersøkelser forutsettes det at
offentlig fiskeforvaltning gis tilgang til resultatene og grunnlagsdata. Slike arbeider skal også
gjennomføres etter et opplegg som Fylkesmannen godkjenner og av en faginstitusjon som
Fylkesmannen mener har nødvendig kompetanse for oppdraget.

Når det gis tilskudd til driftsplanlegging, er det ei forutsetning at opplegget er i samsvar med
veiledningsmateriell som er utarbeidet av Norske Lakselver og Norges Skogeigarforbund,
samt at brukerorganisasjonene og offentlig forvaltning (kommunen) gis anledning til lå delta
arbeidet.

Særlige merknader/krav til deres søknad

Tilsagnet gis under følgende forutsetninger:
• Fagrapport for arbeidet i 2009 og 2010 framlegges.
• Elvelaget inngår med en egenandel tilsvarende kr 30.000.
• En kommer fram til et opplegg med forankring mot faglig kompetansemiljø som

Fylkesmannen aksepterer, eventuelt også Direktoratet for naturforvaltning.
• Tilskuddet blir ikke utbetalt før de tre ovenfor nevnte forhold er avklart. Avhengig av

avklaring mht. disse forhold vil også tilskuddet kunne bli justert eller trukket tilbake.

Under disse forutsetninger vil vi oversende søknaden til Direktoratet for naturforvaltning med
forespørsel om mulighet for finansiering av resterende beløp (kr 100.000).

Rutiner for utbetaling og rapportering

1. Vi ber om skriftlig tilbakemelding innen 20.05.11, dersom man ser at tildelte midler ikke
kan benyttes inneværende år. Tildelte midler som ikke kan benyttes vil bli fordelt til andre.

2. Dersom vi ikke mottar tilbakemelding, vil utbetaling skje så snart som mulig etter fristen.
Det forutsettes da at våre særlige krav er innfridd (jf. ovenfor).

3. Dersom det senere oppstår uforutsette forhold, som gjør at tilskuddet likevel ikke kan
benyttes som forutsatt, ber vi om tilbakemelding innen 01.10.11.

4. Tilskuddsmottaker har ansvar for å sende rapport til Fylkesmannen innen 01.03.12.
Manglende rapportering om bruk av midler kan medføre at det ikke tildeles ytterligere
tilskudd ved ny tildeling.

5. Minimumskrav for rapportering og regnskap er som følger:
Tilskudd under kr 50 000 krever skriftlig redegjørelse med regnskap.
Tilskudd fra kr 50 000 - 100 000 krever skriftlig rapport med revisorbekreftet re nska .
Tilskudd over kr 100 000 krever skriftlig rapport med revisorbekreftet regnskap og
fotodokumentas'on eller befaring der det dreier seg om synlige tiltak.

Side 25



Rapporten skal inneholde prosjektnavn, bevilgning, annen finansiering, gjennomførte tiltak
ifølge søknaden og eventuelle merknader.

6. Fylkesmannen og Riksrevisjonen har anledning til å iverksette kontrolltiltak for å sikre at
midlene blir nyttet i samsvar med forutsetningene, jf. bevilgningsreglementet § 17.
Det stilles krav til at regnskapsdata og annen dokumentasjon oppbevares i 10 år etter
regnskapsårets slutt. Tilskudd som helt eller delvis ikke blir nyttet etter forutsetningene kan
kreves tilbakeført, og det kan få konsekvenser for senere års tildelinger.

7. Vedtaket kan påklages innen tre uker fra mottakelse av brevet, jf. forvaltningsloven kap.
IV, §§ 28 og 29.

Med hilsen

e
e(11/5

e
fylkesmiljøvernsjef

Kopi: Nordreisa kommune
NINA v/Martin Svenning, Framsenteret, 9296 Tromsø
Økonomienheten, her

Knut M. Nergård
fagansvarlig
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Nordreisa kommune

9156 Storslett

Deres ref.: V.år ref. (bes oppgitt ved svar): Dato:
2011/1105 ARE-VE-TLA 29.03.2011
Arkivkode:
422.3/19

Vedrørende Reisautløpet naturreservat i Nordreisa kommune

DIREKTORATET FOR
NATURFORVALTNING

Viser til brev av 25.1.2011 med forespørsel om frafall av verneforskriften for en parsell fradelt fra
eiendommen gnr/bnr 47/42 i Nordreisa kommune. Parsellen skal overdras til Avinor som tilleggsareal
til eksisterende flyplassområde for Sørkjosen lufthavn.

Eiendommen gnr/bnr 47/42 er omfattet av Reisautløpet naturreservat, og vernevedtaket er tinglyst som
en heftelse på eiendommen, senest den 13.12.2002 etter endring av verneforskriften. Tinglyste
heftelser følger automatisk med ved fradeling av en parsell fra eiendommen

Vedlagte kart viser at deler av den fradelte parsellen ligger innenfor grensen for verneområdet.

Direktoratet for naturforvaltning har ingen myndighet til generelt å frafalle verneforskriften for
eiendommer i verneområdet. I henhold til delegasjonsbrev fra Miljøverndepartementet av 3.11.1988 er
direktoratet delegert myndighet til å foreta grenseendringer som omfatter mindre arealer (utvidelser
eller innskrenkninger). Slike grenseendringer foretas dersom det etter vernevedtaket viser seg et behov
for mer tjenlige grenser, for eksempel der man under en grensegang oppdager plantefelt, veier,
bygninger eller andre anlegg og innretninger som ligger i grensen for et verneområde, og som det er
hensiktsmessig å legge utenfor området.

Som vilkår for fornyet teknisk/operativ godkjenning av Sørkjosen lufthavn i 2004 ble det stilt krav til
utbedringer i forhold til sikkerhetsområdene rundt rullebanen. I forbindelse med dette ble det søkt om
endring av vernegrensene for naturreservatet, da tiltakene ville berøre deler av reservatet. Etter en
vurdering fra Fylkesmannen i Troms i forhold til verneverdiene i naturreservatet, ble det besluttet at
saken skulle behandles som en dispensasjon fra verneforskriften. Fylkesmannen opplyser at
byggearbeidene er utført i henhold til dispensasjonen. På bakgrunn av dette kan direktoratet ikke se at
det er grunnlag for å vurdere en endring av vernegrensen i dette området.

Besøksadresse: Telefon: Videokonf: Internett: Saksbehandler:
Tungasletta 2 73 58 05 00 73 90 51 40 www.dirnat.no Tone Lise Alstad Eid
Postadresse: Telefaks: E-post: Telefon:
Postboks 5672 Sluppen 73 58 05 01 Postmottak@dimat.no 73 58 09 02
N-7485 Trondheim Side 27



Med hilsen
Direktoratet for naturforvaltning

ut Fossum e.f.
seksjonssjef

Tone Lise Alstad Eid

DIREKTORATET FOR
NATURFORVALTNING

1-k
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Fylkesmannen i Troms
Romssa FyIkkamånni

Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode
01.04.2011 2011/1891 - ..423.1

Ole Ramberg 77 64 20 41 Deres dato Deres ref.

Fornyings- administrasjons- og kirkedepartementet
Postboks 8004 Dep
0030 Oslo

Klage på Nordreisa kommunes vedtak etter plan- og bygningsloven om
dispensasjon og tillatelse til fradeling av tilleggsareal til hyttetomt fra gnr.
71 bnr. 5 i Nordreisa - anmodning om oppnevning av settefylkesmann

Vi viser til Nordreisa kommunes oversendelse datert 21.3.2011 vedrørende ovennevnte sak.

Fylkesmannen i Troms er klager i saken. Fylkesmannen er derfor inhabil til å behandle
klagen. Vi ber derfor om at departementet oppnevner settefylkesmann.

./. Saksdokumentene følger vedlagt.

Med hilsen

Ole Ra berg (ef)
fagansvarlig

Vedlegg: Sakens dokumenter

Kopi:
Tor-Erik Olsen Nedre Ringvei 12 9180 SKIERVØY
Fylkesmannen i Troms, her (ref 10/5750)
Nordreisa kommune Utviklin savdelin en, Postboks 174 9156 Storslett

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

/(,?Ir t

== 41f11111114,f-----

11

Avdeling postmottak@fmtr.no
Justis- og www.fylkesmannen.no/troms
sosialavdelingen
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Troms turlag
v/Jon Morten Hansen
Postboks 284,
9253 TROMSØ

DERES REF. VÅR REF:

Tillatelsen er gitt med følgende vilkår:

SAKSBEHANDLER: ARKIVKODE:
Knut M. Nergård

Vedtak:

Mislighold medfører inndragning.
Det gjøres oppmerksom på at tillatelse etter disse verneforskrifter ikke fritar for
innhenting av nødvendig tillatelser etter annet lovverk

Vedtaket kan påklages innen tre uker til Miljøverndepartementet, Trondheim.
Eventuell klage sendes gjennom Direktoratet for naturforvaltning.

DATO:
20.03.2011

Innvilget dispensasjon fra verneforskriften for Reisa nasjonalpark -
bruk av snøskuter for transport av utstyr til Troms turlags hytte ved Nedrefoss

Med hjemmel i forskriften for Reisa nasjonalpark pkt. 4.3 gir nasjonalparkstyret for
Reisa nasjonalpark/Raisduottarhaldi landskapsvernområde med dette Troms turlag
tillatelse til å bruke snøskuter for å transportere nødvendig utstyr til Troms turlag sin
hytte ved Nedrefoss i Reisa nasjonalpark.

1. Formålet med bruk av snøskuter er transport av utstyr til turlagets hytte ved Nedrefoss.
2. Fjelltjenesten skal varsles når transporten skal foregå og transporten skal om mulig

koordineres med oppdrag Fjelltjenesten måtte ha i området.
3. Transportoppdraget skal gjennomføres innen 01.04.2011.
4. Transportoppdraget skal gjennomføres i løpet av 1 dag i perioden og det tillates bruk av

inntil 2 snøscootere på oppdraget.
5. Snøscooterkjøringen i verneområdet skal begrenses mest mulig.
6. Dispensasjonen skal medbringes under kjøring i nasjonalparken.
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Søknaden
Troms Turlag har i søknad mottatt pr. e-post 15.03.11 søkt om dispensasjon for motorferdsel i
Reisa Nasjonalpark. Det søkes om tillatelse til bruk av 2 snøskutere for transport av
nødvendig gass, sengeutstyr og annet utstyr til Nedrefosshytta. Det søkes om tillatelse til 2
turer i perioden dagens dato til og med 30.04.11.

Regelverket for Reisa nasjonalpark
Reisa nasjonalpark ble vernet ved kongelig resolusjon 28. november 1986.

Formålet med nasjonalparken er å bevare et vakkert og tilnærmet urørt og dalområde
med dets plante- og dyreliv og geologiske forekomster, og å gi allmennheten adgang til
friluftsliv i et slikt område.

Nasjonalparken har en egen forskrift. Denne verneforskriften setter et generelt forbud mot
motorisert ferdsel, jfr. pkt 4.1 i verneforskriften. Forvaltningsmyndigheten for verneområdet
kan imidlertid gi tillatelse til motorferdsel i forbindelse med nødvendig transport, jfr. pkt. 4.3 i
verneforskriften.

I henhold til naturmangfoldloven (§ 7) skal prinsippene i loven §§ 8 — 12 legges til grunn
som retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet, herunder når forvaltningsmyndigheten
fatter vedtak etter forskrifter for verneområder.

Prinsippene i §§ 8-12 gjelder kunnskapsgrunnlaget (§ 8), føre var prinsippet (§ 9),
økosystemtilnærming og samla belastning (§ 10), kostnadene ved miljøforringelse skal bæres
av tiltakshaver (§ 11) og miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder (§ 12).

Nasjonalparkstyrets vurdering
Det er hjemmel i forskriften for nasjonalparken til motorferdsel i nasjonalparken i forbindelse
med nødvendig transport. Nasjonalparkstyret anser omsøkte transport for å være nødvendig
og en transport som vanskelig kan utføres på annen måte.

Siden verneforskriften har et generelt forbud mot motorisert ferdsel i nasjonalparken er det en
målsetning å redusere den motoriserte til et minimum. For å redusere den motoriserte
ferdselen i nasjonalparken har det derfor vært en målsetning å samordne nødvendig transport
av utstyr til bla. Nedrefosshytta i størst mulig grad med transport som oppsynet har i området.
Turlaget har tidligere stilt seg positiv til dette, men det har vist seg vanskelig å få til i praksis.
Oppsynet har likevel opplyst at de vil være behjelpelig med utstyrstransporten dersom
tidspunktene passer for dem.

Av hensyn til dyrelivet og fuglelivet i nasjonalparken har det også vært lagt opp til en praksis
som innebærer at nødvendig transport av utstyr til hyttene i nasjonalparken skulle være
gjennomført så tidlig som mulig på året og helst innen 15 mars. Denne søknaden kom
sekretariatet i hende først 15. mars. Dersom omsøkte transport av utstyr skal kunne
gjennomføres med snøskuter i år må transporten gjennomføres etter 15. mars.
Nasjonalparkstyret synes dette er uheldig men har likevel funnet å kunne gi tillatelse til
motorferdsel fram til 1. april. Nasjonalparkstyret vil imidlertid anmode Troms turlag om at
det for kommende år fremmes søknad på et tidligere tidspunkt slik at nødvendig transport i
nasjonalparken kan gjennomføres innen 15. mars.
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Nasjonalparkstyret er klar over at motorferdsel kan forstyrre friluftslivet som er en del av
formålet med nasjonalparken. Nasjonalparkstyret legger imidlertid til grunn at Nedrefosshytta
er et viktig tilbud for friluftsutøvere i nasjonalparken, og at en god drift av denne vil være
med på å underbygge formålet om at nasjonalparken skal brukes til friluftsliv. Det er i så måte
nødvendig å ha bl.a. gass på hytta. Nasjonalparkstyret vurderer det slik at motorferdselen som
er nødvendig for bringe bla gass til hytta tross alt vil ha begrenset omfang.

Det er få hytter i nasjonalparken og denne tillatelsen vil ikke skape presedens mht en
utvikling som innebærer økt motorferdsel i nasjonalparken som på sikt kan skade
verneformålet eller verneverdier i nasjonalparken. Nasjonalparkstyret vurderer det derfor slik
at det ikke er nødvendig å bruke føre var prinsippet i denne sammenheng.

Søknaden gjelder bruk av skuter på snødekt mark, og vil ikke skade verneverdier knyttet til
vegetasjon. Den traseen det er aktuelt å kjøre vil ikke berøre kjente hekke- eller yngleområder
for sjeldne dyr.

Nasjonalparkstyret vurderer det slik at det omsøkte tiltaket utgjør den mest miljøforsvarlige
teknikken i denne sammenheng. Bruk av helikopter kunne vært et alternativ, men dette ville
medført uforholdmessig store kostnader for søker.

Nasjonalparkstyret vurderer det slik at vurdering etter § 10 i naturmangfoldloven ikke er
relevant i saken.

Nasjonalparkstyret mener med henvisning til ovennevnte at det er hjemmel i verneforskriften
for Reisa nasjonalpark til å innvilge søknaden. Nasjonalparkstyret har også lagt prinsippene
for offentlig beslutningstaking i naturmangfoldloven § 7 (§§8-12) til grunn for å innvilge
søknaden.

Nasjonalparkstyret påpeker imidlertid at det ved aktivitet og ferdsel skal tas hensyn til at
området er vernet som nasjonalpark, og at motorferdselen reduseres til et minimum.
Nasjonalparkstyret presiserer også at dispensasjonen kun gjelder for kjøring tur /retur fra
nasjonalparkgrensen til hytta ved Nedrefoss. Nasjonalparkstyret minner videre om at denne
tillatelsen er gitt med hjemmel i verneforskriften for Reisa nasjonalpark. Det er også
nødvendig med tillatelse etter motorferdselloven. Det er kommunen som har myndighet til å
gi slik tillatelse.

Med hilsen

Hilde Nyvoll
Leder av nasjonalparkstyret

Sigrund Hestdal
Nesteleder
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Kopi :
Nordreisa kommune, Postboks 174, 9151 STORSLETT
Fjelltjenesten, /SNO avd. Storslett, Halti, 9151 STORSLETT
Lensmannen i Nordreisa, 9151 STORSLET1
Statskog, Serviceboks 1016, 7809 NAMSOS
Direktoratet for naturforvaltning, Tungasletta 2, 7485 TRONDHEIM
Fylkesmannen i Troms, Postboks 6105, 9291 Tromsø
Reindriftsforvaltningen i Vest-Finnmark,
Rbd 36 v/Peer M Gaup, Aksomuotld, 9520 KAUTOKEINO
Rbd 35B v/Mikkel Anders Gaup, Bohtaldievva 2, 9520  KA UTOKEINO

Side 33



...

Straumfjordnes skole
Straumfjordnes
9151 STORSLETT

DERES REF. VÅR REF:

Tillatelsen gis på følgende vilkår:

SAKSBEHANDLER: ARKIVKODE:
Knut M. Nergård 432.2

Vedtak:

RnRESA KOMMUNF
'itcElKONTOR,::111.'

AR[.

Prinsippene i naturmangfoldlovens §§ 8-12 er også lagt til grunn ved vurderingen

Vedtaket kan påklages innen tre uker til Miljøverndepartementet, Trondheim.
Eventuell klage sendes gjennom Direktoratet for naturforvaltning.

DATO:
27.03.2011

Dispensasjon fra verneforskriften for Reisa nasjonalpark og Raisduottarhaldi
landskapsvernområde for bruk av snøskuter til transport av personell og utstyr
til hytte ved Saitejavri

Med hjemmel i verneforskriften for Reisa nasjonalpark pkt. 4.3 og verneforskriften for
Raisduottarhaldi landskapsvernområde pkt 2.3 gir nasjonalparkstyret for Reisa
nasjonalpark/Raisduottarhaldi landskapsvernområde Straumfjordnes skole tillatelse til
bruk av 6 snøskutere for å transportere elever og lærere med utstyr gjennom fra -
snøskuterløypas endepunkt ved Somasjavri og videre gjennom Reisa nasjonalpark til
Johan Ailo Logje sin hytte ved Saitejavri.

1. Det tillates brukt inntil 6 snøskutere til transporten.
2. Transporten skal gjennomføres i perioden 11. april til 14. april.
3. Transporten skal gjennomføres etter en fast tras, samme trasé som reinflyttingen bruker.
4. Transporten skal gjennomføres slik at fugle- og dyreliv i området forstyrres minst mulig.

Søknaden
Mellomtrinnet (klasse 4.-7.) ved Straumfjordnes skole har fått invitasjon fra reindriftsutøver
Johan Ailo Logje til å besøke han ved hans hytte ved Saitej avri hvor han har rein på
vinterbeite. Hensikten med besøket er å lære om samisk kultur og tradisjon og samtidig
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komme nært inn på reindrift og følge reindriftsutøverne i sine daglige gjøremål. Johan Ailo
Logje vil guide rundt i området og fortelle om ulike aktiviteter, og gi informasjon om
områdets geografi. Besøket er tenkt gjennomført i perioden 11. april - 14. april 2011.

For å komme seg til Saitejavri har skolen planlagt å følge den naturlige flytteruten for rein fra
Gapherus til Saitejavri ved å kjøre med snøskuter fra endepunktet av eksisterende skuterløype
ved Somasj avri og gjennom Reisa nasjonalpark til Saitejavri.

Regelverket for Reisa nasjonalpark og Raisduottarhaldi landskapsvernområde
Reisa nasjonalpark og Raisduottarhaldi landskapsvernområde ble vernet ved kongelig
resolusj on 28. november 1986.

Formålet med nasjonalparken er å bevare et vakkert og tilnærmet urørt og dalområde
med dets plante- og dyreliv og geologiske forekomster, og å gi allmennheten adgang til
friluftsliv i et slikt område.

Formålet med landskapsvernområde er å bevare et særpreget høgfj ellsområde med
løsavsetninger av stor naturhistorisk verdi, og å gi allmennheten adgang til friluftsliv i et slikt
område.

I henhold til verneforskriften for både Reisa nasjonalpark og Raisduottarhaldi
landskapsvernområde er motorisert ferdsel generelt forbudt i begge områder,jfr. pkt 4.1 i
verneforskriften for Reisa nasjonalpark og pkt 2.1 i verneforskriften for Raisduottarhaldi
landskapsvernområde. Forvaltningsmyndigheten for verneområdet kan imidlertid gi tillatelse
til motorferdsel i forbindelse med annen nødvendig transport, jfr. pkt. 4.3 i verneforskriften
for Reisa nasjonalpark og pkt. 2.3 i verneforskriften for Raisduottarhaldi
landskapsvernområde.

I henhold til naturmangfoldlovens §48 kan forvaltningsmyndigheten også gjøre unntak fra et
vernevedtak dersom det ikke strider mot vernevedtakets formål og ikke kan påvirke
verneverdiene nevneverdig eller dersom sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige
samfunnsinteresser gjør det nødvendig.

I henhold til naturmangfoldloven (§ 7) skal prinsippene i loven §§ 8 — 12 legges til grunn
som retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet, herunder når forvaltningsmyndigheten
fatter vedtak etter forskrifter for verneområder.

Prinsippene i §§ 8-12 gjelder kunnskapsgrunnlaget (§ 8), føre var prinsippet (§ 9),
økosystemtilnærming og samla belastning (§ 10), kostnadene ved miljøforringelse skal bæres
av tiltakshaver (§ 11) og miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder (§ 12).

Nasjonalparkstyrets vurdering
Det en også målsetning å redusere den motoriserte ferdselen i nasjonalparken og
landskapsvernområdet til et minimum.

Det er imidlertid hjemmel i verneforskriften for både nasjonalparken og
landskapsvernområdet til å gi tillatelse til motorferdsel i forbindelse med annen nødvendig
transport. Nasjonalparkstyret vurderer omsøkte transport som nødvendig transport som ikke
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kan dekkes på annen måte. Elevene skal være ute med en reindriftsfamilie og lære om
reindrift. I den sammenheng er det også viktig at elevene kan lære om flytterutene til reinen
og samtidig få et inntrykk av hvilke avstander reinen flyttes over. Da er det viktig at elevene
kan kjøre den aktuelle flyttetraseen for reinen.

Ved avgjørelse om det skal kunne gis tillatelse etter verneforskriftene må også prinsippene i
naturmangfoldlovens §§ 8-12 legges til grunn.

Det er kjent at snøskuterkjøring kan forstyrre på både fugle- og dyreliv. Likeledes vil
snøskutekjøring kunne forstyrre og komme i konflikt med tradisjonelt friluftsliv som er en del
av formålet med Reisa nasjonalpark. Nasjonalparkstyret mener imidlertid at omsøkte
motorferdsel vil være av begrenset omfang og bare vil innebære kortvarig og forbigående
forstyrrelsen. Nasjonalparkstyret mener også at det å gi tillatelse til omsøkte
snøskutertransport ikke vil skapes presedens i forhold til andre liknende søknader.
Nasjonalparkstyret mener derfor at prinsippene i naturmangfoldlovens §§ 9 og 10 om føre var
og samlet belastning ikke kommer til anvendelse. Nasjonalparkstyret mener også at bruk av
snøskuter for transport av personell og utstyr fra Somasjavri til Saitejavre vil være den beste
og mest miljøvennlige måte å transportere elever og utstyr på. Naturmangfoldlovens § 12 og
prinsippet om miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder er derfor også oppfylt.

Nasjonalparkstyret mener at vurdering av saken etter prinsippet i naturmangfoldlovens § 11
ikke er relevant.

Med hilsen

Hilde Nyvoll
Leder av nasjonalparkstyret

Sigrund Hestdal
Nesteleder

Kopi :
Nordreisa kommune, Postboks 174, 9151 STORSLETT
Fjelltjenesten, /SNO avd. Storslett, Halti, 9151 STORSLETT
Lensmannen i Nordreisa, 9151 STORSLETT
Statskog, Serviceboks 1016, 7809 NAMSOS
Direktoratet for naturforvaltning, Tungasletta 2, 7485 TRONDHEIM
Fylkesmannen i Troms, Postboks 6105, 9291 Tromsø
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Reindriftsforvaltningen i Vest-Finnmark,
Rbd 36 v/Peer M Gaup, Aksomuotki, 9520 KAUTOKEINO
Rbd 35B v/Mikkel Anders Gaup, Bohtaldievva 2, 9520 KAUTOKEINO
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Fylkesmannen i Troms
Rornssa FyIkkarnanni

Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref.
04.04.2011 2010/4905, 10e'k,

Brynjar Jørgensen 77 83 79 79  Deres dato Deres r

Nils Roald Nilsen
Straumf) orden
9151 STORSLETT

Klage på avvisingsvedtak- klager: Reindriftsforvaltninga i Vest-Finnmark

Viser til klage fra Reindriftsforvaltninga i Vest-Finnmark datert 17.3.2011.

Reindriftsforvaltninga i Vest-Finnmark har klaget på Fylkesmannens vedtak datert 2.3.2011
om å avvise klage på vedtak i sak 63/10 i Nordreisa — bygging av traktorveg på gnr 65/4 m.fl.

Klagen fra Reindriftsforvaltninga var ikke sendt til søker eller Nordreisa kommune. Vedlagt
er klagen fra Reindriftsforvaltninga til orientering.

Klagen på avvisingsvedtaket vil bli behandlet i løpet av kort tid.

Med hilsen

"l'erj4/ah1 (e.f.)
fylkesskogsjef

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

Avdeling

Kopi til:
Nordreisa kommune 9156 Storslett

Vedlegg: Klage datert 17.3.2011 fra Reinsdriftsforvaltninga i Vest-Finnmark

Arkivkode
42,1 53

:LUPL\,,

Brynjar'Jørg se
Fylkesskogmester

postmottak@fmtr.no
Landbruksavdelingen www.fylkesmannen.no/troms
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Fylkesmannen i Troms
Pb. 6105
9291 TROMSØ

lidreassa - Adresse
NB! Ny adresse  I  Odda &tjuhus

Oarje-Finnmårkku boazodoallohålddahus
Reindriftsforvaltningen Vest-Finnmark

S.nr.

FYLKESMANNEN I TROMS

0 5-Dok.nr.

24 MARS 2011

Ark.kode

Saksbeh.
4 .

Din 'uj./Deres ref : Min 64./Vår ref: Dcihton/Dato:
2010/629/4521/2011/KIK/423 17.3.2011

Klage på 1dage på vedtak sak 63/10  -  bygging av traktorvei  gnr 65/42  mfl. i Nordreisa  -
Klager: Reindriftsforvaltningen Vest-Finnmark

Viser til brev d. 2.3.2011 fra Fylkesmannen i Troms, mottatt av Reindriftsforvaltningen i Vest-
Finnmark 10.3.2011, behandling av klage i forbindelse med overnevnte sak, der klagen avvises.

Etter Reindriftsagronomens vurdering er det meget urimelig å avvise klagen bare på grunn av
oversittelse av frist på kun 4 dager. Reindriftsforvaltningen har etter beste evne forsøkt å følge
fristen. Klagen ble framsatt av Reindriftsforvaltningen så raskt som mulig.

Reindriftsforvaltningen påpeker at særlige grunner ikke bare er rettsspørsmål, men prinsipiell sak
med hjemmel i § 31, første ledd, fordi området er inngrepsfritt. Vi anser det som svært viktig at
klagen blir overprøvd fordi det dreier seg om inngrepsfrie områder. I dette tilfellet vil tiltaket
forårsake store skader i reinbeiteområdet fordi området i dag er ubebygd, med lite trafikk og regnes
som et meget sårbart område. Området er et sentralt vår og høstbeite området for distriktet. Området
vil ved bygging av traktor veg inn til området blir forringet ved inngrepet og aktiviteten knyttet til
uttak av trevirke. Trafikken og aktiviteten vil også føre til et forstyrrelsesmoment som vil føre til at
dyr på beite blir forstyrret, og i mange tilfeller presset ut av området. Uroligheter og forstyrrelser i
sentrale beiteområder vil føre til at dyrenes beiteopptak ikke blir optimal, som igjen vil få
innvirkning på flokkens reproduksjon. Erfaringer tilsier også at en traktor veg inn til et område som
tidligere ikke har vært tilgjengelig, vil også føre til uønsket trafikk som ikke har tilknytning til selve
virksomheten. Selv om det blir satt låsbar bom og forbud om motorisert trafikk på veien mellom
15.mai og 25.juni, vil det ikke forhindre annen trafikk i området i denne perioden. Etter denne
perioden, sommer og høst vil det bli være mulig å ferdes i området med motorisert kjøretøy.

Tiltak i inngrepsfrie områder baner ofte vei for nye inngep, som er stor ulempe for
reindriftsnæringem Etter Reindriftsforvaltningens vurdering må dette forstås som et tiltak som vil
medføre betydelige store skader eller ulemper for andre, herunder reindrift. Reindrift er en
arealkrevende næring, både på grunn av marginale beiteområder og på grunn av reinens behov for

Telefovdna - Telefon Telefåksa -  Telefaks

Bredbuktnesveien 50B 78484600 78484610
9520 Kautokeino www.reindrift.no  
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ulike sesongbeiter og flytteveier mellom dem Summen av alle inngrep og forstyrrelser vanskelig lar
seg forene med reinens behov for sammenhengende friområder og flytt- og trekkveier.

På bakgrunn av dette vil Reindriftsagronomen i Vest-Finnmark herved klage på vedtaket.

Denne uttalelsen er gitt medhold av Områdestyret i Vest-Finnmark delegasjon i sak 69/2009.

Med hilsen

kÅ0 C't.1.-f)

Mikkel Ailo Gaup
Reindriftsagronom

Kopi til:
RBD 35 Fåvrrosorda v/Ole Mathis J. Eira Måttaluoppal 9520 Kautokeino

Saksbehandlers telefon: 78484602

2

1&4£ a e • 414-
1. Konsulent
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Nordreisa kommune
Postboks 174
9156 STORSLETT

Behandlende enhet:

Region nord

Statens vegvesen

Saksbehandler/innvalgsnr:

Stein Jaatun - 77617067

Vår referanse:

2010/206283-001

Deres referanse:

Høring på skiltvedtak  -  gang- og sykkelveg  -  E6 og fv. 865 i Sørkjosen
og Storslett i Nordreisa kommune

Statens vegvesen viser til tidligere kommunikasjon med Lensmannen i Nordreisa og
Kvænangen og Nordreisa kommune vedrørende eksisterende gang- og sykkelvegnett i
Nordreisa.

Vr,""), RniR".vr"
'MLiVH

i.

Saken omhandler trafikkproblemer langs eksisterende gang- og sykkelvegnett langs E6 og fv.
865 i området Sørkjosen og Storslett. Trafikkproblemene skyldes at trafikanter bryter
gjeldende bestemmelser. Videre er skiltingen noen steder mangelfull. Siden vi ikke er i stand
til å oppspore det opprinnelige skiltvedtaket ser vi oss nødt til å gjøre et nytt skiltvedtak som
erstatning og komplementering av dette. Dette er vesentlig for politiets mulighet til å
sanksjonere mot brudd på trafikkreglene langs gang- og sykkelvegene.

Forklaring til skiltplan
Vedlagt følger foreslått skiltplan. Det gjøres noen endringer i denne planen i forhold til
eksisterende skilting. Hensikten med disse endringene er å sørge for at det blir skiltet i
henhold til skiltforskriften. Vi ønsker minst mulig unntaksskilting i form av underskilt da
dette bidrar til å uthule forståelsen av skiltingen.

Langs kommunal veg Bjørklysvingen — Sletta — Raappanavegen er det i dag skiltet gang- og
sykkelveg med unntak for kjøring til eiendommene. Med den bebyggelsen som ligger langs
disse vegene ser vi det som lite hensiktsmessig at det skiltes for gang- og sykkelveg her. Med
unntaksskiltingen er det vanskelig for politiet å drive noen form for kontroll. Vi tror heller
ikke at dette tiltaket vil gjøre noe fra eller til for trafikksikkerheten for myke trafikanter langs
denne strekningen. Vi anmoder derfor Nordreisa kommune om å fj erne eksisterende skilt 522
på den aktuelle strekningen.

På strekningen ved butikkene Nille — Storslett sko — Expert — Dyrego, har vi i foreslått å
ikke skilte for gang- og sykkelveg. Dette skyldes at dette området utgjør atkomst til disse
butikkene. I krysset E6 — fv. 352 har vi etablert ny avkjørsel slik at trafikken fra de nevnte

Vår dato:

15.10.2010

Postadresse Telefon: 06 64 0 Kontoradresse Fakturaadresse
Statens vegvesen Telefaks: 75 55 29 51 Sentrum 33 Statens vegvesen

Region nord firmapost-nord@vegvesen.no STORSLETT Regnskap
Postboks1403 Båtsfjordveien 18
8002 Bodø Org.nr: 971032081 9815 VADSØ

Telefon:78 94 15 50

Telefaks: 78 95 33 52
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butikkene skal ledes ut på fv. 352 og ikke over gangfelt og direkte ut på E6 slik som mange
trafikanter praktiserer i dag.

Foran kommunehuset foreslår vi at det ikke skiltes for gang- og sykkelveg. Årsaken er at dette
området er atkomst til parkeringsplassene på forsiden av kommunehuset. Hvis Nordreisa
kommune gjør alvor av sine planer om å endre atkomst til kommunehuset vil det være aktuelt
å skilte for gang- og sykkelveg.

På Rovdas er atkomsten til det nye boligfeltet Rovdas III tegnet inn med tilhørende skilting.

Ved behov kan Statens vegvesen gjennomføre befaring og gjennomgang av skiltplanen,

Horing
I henhold til skiltforskriftens § 28, nr. 3 sendes skiltvedtaket på høring til politi og kommune.

Vi anmoder om svar på høringen innen fire uker.

Ved videre korrespondanse anmoder vi om at vårt referansenummer oppgis.

Plan og forvaltning
Med hilsen

Stein Jaatun
Vegforvalter - Fylkesavdeling Troms

1 vedlegg

2
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Norges
vassdrags- og
energiclirektorat

Nordreisa kommune
v/Roy Jørgensen
Postboks 174
9156 STORSLETT

Vår dato: 4 OKT, 2010
Vår ref.: NVE 201004896-3 rn/abjo
Arkiv: 411
Deres dato:
Deres ref.:

Hovedkontor

Drammensveien 211

Postboks 5091, Majorstuen

0301 OSLO

Region Midt-Norge

Vestre Rosten 81

7075 TILLER

I Telefon: 72 89 65 50

Region Nord

I  Kongens gate 14-18

I  Postboks 394

I  8505 NARVIK

1 Telefon: 76 92 33 50

–
—7 DT-7ELSA

c

Saksbehandler:
Anders Bjordal
90 66 19 76

Vedlikeholdsplan 1431 Reisaelv ved Vinnelys, Nordreisa kommune

Plan for vedlikehold av sikringsanlegg 1431 Reisaelv ved Vinnelys sendes med dette til høring. Vi
vil gjennomføre tiltaket så snart som mulig, forutsatt at det fremkommer innvendinger som gjør
det nødvendig å endre planen vesentlig. NVE vil dekke alle kostnadene ved tiltaket.

Sikringsanlegget 1431 Reisaelv ved Vinnelys ble bygget i flere omganger. Først del ble bygget på 1930-
tallet, så ble anlegget forlenget på 50 og 60-tallet. På midten av 1980-tallet ble anlegget vedlikeholdt. Til
sammen er anlegget ca 600 meter langt. Anlegget har de siste årene fått en skade som bør repareres med

det første.

Fra sideelva Vankaelva har det de siste årene lagt seg opp svært mye sand- og grusmasser ut i Reisaelva.

På motsatt bredd ligger Rognmo, og her har NVE gjennomført et biotoptiltak ved å føre vann inn i det
gamle flomløpet. hmtakskonstruksjonen har vært under svært sterk påkjenning fra den sterke
vannstrømmen i Reisaelva som ledes mot motsatt bredd fra skredmassene i Vankaelva.

Inntakskonstruksjonen ved Rognmo har flere ganger kollapset under flomsituasjoner. Ved å ta bort noe
av elvegrusen i utløpet av Vankaelva håper vi å redusere påkjeimingen mot Rognmo.

Tiltaket går ut på å reparere skaden på sikringsanlegget 1431 Reisaelv ved Vinnelys med samfengt
sprengt stein over en lengde på ca 60 meter. Videre skal sikringsanlegget mettes opp med grusmaser
som hentes fra utløpet av Vankaelva like oppstrøms. Grusuttak ved Vankaelva vil kunne redusere

påkjenningene på sikringsanleggene på begge sider av Reisaelva. Til sammen er det behov for å legge ca
200 m- samfengt sprengt stein og ta ut ca 1200 rn elvegrus.

Kostnadene ved tiltaket er beregnet til kr 80.000,-inkl mva, og dekkes i sin helhet av NVE.

Arbeidet gjøres i samarbeid med grunneierne Harald Erik Rognmo og Ingvald Hasselberg

E-post: nve@nve.no, Intemett: www.nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon

Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971

Region Sør

I  Anton Jenssensgate 7

Postboks 2124

3103 TØNSBERG

I Telefon: 33 37 23 00

22 95 95 95, Telefaks: 22 95 90 00

Region Vest

I  Naustdalsvn. 16

Postboks 53

6801 FØRDE

I Telefon: 57 83 36 50

I  Region øst

Vangsveien 73

Postboks 4223

2307 HAMAR

1 Telefon: 62 53 63 50Side 56



Side 2

Reisaelva er et vernet vassdrag, men etter vår mening vil ikke tiltaket være i strid med verneinteressene.

Vi anser tiltaket å være et reint vedlikeholdstiltak som ikke er søknadspliktig etter bestemmelsene i PBL.

Med hilsen

4:441n1-1-vi itS.Ser‘
Knut Aune Hoseth Anders Bjordal

Fung. regionsjef senioringeniør

Kopi: Ingvald Hesselberg, Vinnelys, 9151 STORSLETT
Harald Erik Rognmo, Rognmo, 9151 STORSLETT
Fylkesmannen i Troms, Postboks 6105, 9291 TROMSØ
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Norges
in!!.  vassdrags- og

energidirektorat

N V E

Tiltak i vassdrag
Vedlikehold av sikringsanlegg 1431 Reisaelv
ved Vinnelys

Enkel vedlikeholdsplan

Plandato: 13.10.2010 Saksnr.: 2010/4896-2

Revidert: Vassdragsnr.: 208.B50

Kommune: Nordreisa NVE Region Nord

Fylke: Troms Postboks  394, 8505  NARVIK

Inngrepsnr.: 1431 Tlf.: 76 92 33 50 Faks: 76 92 33 51

OKT, 2010
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Enkel vedlikeholds lan for eksisterende sikrin sanle i vassdra .
Tiltaksnr: Vassdragsnr:
1431 208.B50

Saksbehandler: Anders Bjordal Adm.enhet: RN Sign.

Ansvarlig: Knut Aune Hoseth Adm.enhet: RN Sign.
Saksnr: Arkiv: Kommune: Fylke:

2010/4896-2 411 Nordreisa Troms

Nøkkeldata

Plandato:  13.10.2010  Kostnadsoverslag:  100.000 inkl MVA

Lengde totalt: 240 meter lnngrepstype: Vedlikehold

Antall parseller: 1 Elveside: Høyre

Stedfesting

Punkt Sone UTM  -  Ø  UTM -  N Kartblad N 50 Vassdragsnr.

Midtre 33 744640 7736085 1734-3 208.B50

Tegninger

Tegningstype: Tegningsnr:

Registrering i databasen, Planer

Utfylt dato:

Kontrollert dato:

Registrert dato:

Sign.

Sign.

Sign.

Beskrivelse:Vedlikehold av sikringsanlegg
1431 Reisaelv ved Vinnel s
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Sikringsanlegget mettes med
elvegrus fra Vankaelva over
en strekning på ca 40 meter

Sikringsanlegget mettes med
elvegrus fra Vankaelva over
en strekning på ca 200 meter

Sikringsanlegget repareres med
stein over en strekning på ca 60 meter

- Sikringsanlegg

Reparasjon

Elvegrus

Wj Grusuttak
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Kommunene i Troms

ORIENTERING OM NTP -PROSESSEN

Med vennlig hilsen

TROMS fylkeskommune

ROMSSA fylkkasuohkan

Kari-Anne Opsal
Fylkesråd for sarfiferdsel

Vedlegg:  
Notat om NTP-prosessen, fra Samferdselsetaten

SAKSNR.

DOKNR.

LØPENR,

Fylkesrådet

NORDREISAKOMMUNE
SEFMCFKONTOFIEF

ARK.KODE

Vår ref.: Saksbehandler: Arkiv:
10/46-23 Marius Chramer 122N00 SAKSARKIV
Løpenr.: Tlf. dir.innvalg: Deres ref.: Dato:
27793/10 77 78 81 54 21.10.2010

Vedlagt følger en overordnet orientering til kommunene i Troms fylke om prosessen og
innholdet for arbeidet med Nasjonal Transportplan 2013-24. Det er knyttet noe usikkerhet
med hensyn til ulike frister for ferdigstilling av de nasjonale fasene, men fremdriften er
retningsgivende for den videre NTP-prosessen.

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 Internettadresse
Postboks 6600, 9296 Tromsø troms@tromsfylke.no www.tromsfylke.no
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Prosessnotat: Nasjonal transportplan 2014-23 Samferdselsetaten, oktober 2010

Framdrift  
Den videre framdriften for utrednings- og planprosessen er satt opp nedenfor. Denne omfatter både de viktigste milepælene i etatenes og
Avinors arbeid med Nasjonal transportplan, samt en foreløpig angivelse av når de politiske møtene fram mot framlegging av
stortingsmeldingen vil bli gjennomført. Arbeidet med NTP er delt opp i 2 faser: utredning i 2010 og plan og prioritering i 2011. Til grunn:
Retningslinjer fra departementene /Retningslinje 1. (Svart= Nasjonalt, Rødt = regionalt)

September 2010

November 2010
Januar 2011
Februar/mars 2011
Mars 2011
April 2011
Mai 2011
Mai/juni 2011

1. halvår 2011

Mai 2011- jan 2012
Februar 2012

Mars/april 2012
Våren 2012
Juni 2012

Januar 2013

Fylkeskommunen gjennomfører en høring vedr. de såkalte FOT-rutene (I dag berøres Troms gjennom rutene
Sørkjosen-Tromsø og Hasvik-Tromsø). Møter med egen utredningsgruppe for anbudsregler i Departementet, samt
møte med utvalgte kommuner i Troms

Nordområdeutredningens fase 1 ferdigstilt
Etatene og Avinor overleverer rapport fra arbeidet i utredningsfasen
Regionale møter på politisk nivå med utgangspunkt i rapporten fra utredningsfasen
Retningslinje 2 fra Samferdselsdepartementet og Fiskeri- og kystdepartementet for planfasen
Statsråden(e) presenterer Retningslinje 2 for fylkesordførerkollegiet med påfølgende dialog om videre oppfølging
Nordområdeutredningen fase 2 ferdigstilt — Utredningsprosjektet avsluttes
Offentlig debatt (innspill til utarbeidelse av planforslaget)

Fylkeskommunen legger opp til å rullere sine fiskerihavnprioriteringer i forbindelse med NTP. Arbeidet samkjøres
med næringsetaten og samferdselsetaten. Fylkeskommunen vil i den forbindelse gjennomføre en kartlegging-
/oppdatering av status for våre fiskerihavner som delgrunnlag for et prioriteringsforslag som sendes ut til høring
til kommuner og berørte parter. Det tas sikte på fylkestingsbehandling høsten 2011

Utarbeidelse av transportetatenes- og Avinors planforslag for NTP
Planforslag fra etatene og Avinor, som samtidig sender dette til fylkeskommuner og storbyer for uttalelse

Regionale møter på politisk nivå med utgangspunkt i rapport fra planfasen
Fylkeskommunen gjennomfører høring av planforslaget — kommuner o.a. inn mot fylkestingsbehandling juni '12
Frist for fylkestinget til høringsuttalelser til planforslaget

Framlegging av stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan 2014-2023
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Oversikt  

Retningslinje 1
Utredningsfasen
Oppdrag Nordområdeutredning del 1
Februar 2010

februar aprit
2010 2010

Oppdrag
Nordområde
utredning del 2
Desember 2010

1.okt. 1. nov. 29. nov. 2./3. des. januar 1. februar
12010 2010 2010 2010 2011 2011

Retningsbnje 2
Planfasen
Mars 2011

mars mai
2011 2011

Modettutvikting og analyser

Perspektivanalyse

Målstruktur

Etatsinterne utredninger

Andre tverretattige utredninger

Starnnettsutredninger/Rutevise Utredninger/Sektorpian

Rapport fra utredningsfasen Offentlig d batt

Nordområdeutredning, del 1 Nordområdeutredning, det 2

Høyhastighetsutredning

Regionate kontaktutvalg og andre ekste  ne innspill

november  februar
2011 2012

Offenttig d batt

Oppfølging fra utredn ngsfasen

Besvaretse av nye-oppdrag

PrioriteringsproseSs

Ptanforstag

Planforstaget
leveres
Februar 2012

Ha.ring
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Om Nordområdeutrednin en
Samferdselsdepartementet (SD) og Fiskeri- og kystdepartementet har gitt transportetatene og Avinor i oppdrag å gjennomføre en strategisk
utredning av transportinfrastruktur i nord.

Rappcnt
Era russials-norsk arbaid,gruppE.

Polltisk pttronn for

Førende dokumenter og prosess

• Regional styringsgruppe Nordområdeutredning fase 1 og fase 2 (politisk/administrativt)
o Fylkesråd Kari-Anne Opsal

Strategisk utredning Nasjonal TransportpLan
om nordområdene

2014-2023

r
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• Prosjektgruppe for Nordområdeutredningen (adm.)
o lan Jawahir (næring) og Marius Chramer (samferdsel)

Nordorådeutredningen foretar en studie av forventet utvikling frem mot 2040 innenfor de viktigste næringsområdene:
• Petroleumsindustrien
• Fiskeri og havbruk
• Reiseliv
• Mineralindustri/gruver
• Internasjonal handel/maritime transport

Studie av næringsutviklingen i nabolandene (Sverige, Finland og Russland)
• Muligheter/samhandling
• Petroleum (oljefokus) og malmeksport er viktige drivere

Gjennomgang av transportplanene i Russland, Sverige og Finland
• Vurdere relevante tiltak, tidsplaner og finansieringsplaner
• Russland: utviklingen av Murmansk havn og vegen mot Storskog.
• Finland: Jernbaneplaner til Kirkenes, Skibotn. Vegplaner
• Sverige: Jernbane Troms og Narvik. Vegplaner
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l_nov.2010

Andre utrednin er i NTP-re i - eksem ler

Arbeidsrnetode

Utkast fra konsulent

Møte med svenske myndigheter Møte med finske myndigheter

Behandling av
informasjon

Workshop Workshop Workshop
Bodø Tromsø Alta

Inernasjonal
Workshop

Sluttrapport

Møte med russiske
myndigheter
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• Høyhastighetsbaneutredningen — eget utredningsprosjekt med internasjonale eksperter.
• Perspektivanalyser (scenario) Perspektivanalyse på transportbehovet frem mot 2040 uten fokus på planrammer
• Revisjon av stamnettutredninger. 30-års perspektiv på strategiske utfordringer i transport korridorene
• Regional utvikling (ledes av Avinor)
• Målstruktur (videreføre transportmål, fokus på helhet)
• Metode (Samfunnsnytte)
• Knutepunkt/persontrafikk (Næringslivets behov sentralt)

Arbeidets or aniserin

Tlyrings
gruppe

Tra nsp.- ".erspektiy-
behov i nord analyse struktur

Metoe
• •Transp.

analyse.•

Andre NTP-arbeids ru er som involverer f Ikeskommunen

Samferdsels-
departementet

StyringSgruippe (Eta sledelsen)

Programiedelse

• Regionale konseptvalgutredninger/mulighetsstudier som pågår

Tverretatlig prosjektgruppe)

Kinttepunkt Knutepunkt By- ReglOnal klunÅ og Klimagass-:
persArails, r.godstrutts:: : orni adeue utvikling  nillju :firtskipp.,

Tematiske analyser
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• Tromsø
• Harstad

• E 10 Evenes Sortland (igangsettes høsten 2010)• E 6 (Tysfjorden) (igangsettes høsten 2010)

• Regionale kontaktutvalg. Målet med samarbeidet vil være å sørge for et helhetlig transportsystem og sikre bred forankring for planlagte
tiltak

• Regjeringens årlige kontaktmøter med fylkesordførerkollegiet

• Fremtidens byer

• Kontaktforum for NTP med representanter fra aile fyikeskommunene, storbyer, fagetatenes og Avinors styringsgruppe. Vurdere:
• Forvaitningsreformen og regionene. Fokus på kollektivtransport og større fylkesvegprosjekt i forhold til NTP.• Statlige tilskudd/låne/finansieringsmuligheter for større havneutbygninger• Helhetlige prosjektfinansieringsmuligheter (veg, havn, flyplass)
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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

Liga Rutina
Meieriveien 39
9152  SØRKJOSEN

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2011/1157-2 11545/2011 1942/17/145 25.03.2011

TILLATELSE TIL TILTAK UTEN ANSVARSRETT
BYGGETILLATELSE

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

Saksnr: Behandlet i:
46/11 Delegert utvalg drift

Byggested: 9152 SØRKJOSEN Gnr/Bnr: 47/145
Tiltakshaver: Liga Rutina Adresse: Meieriveien 39, 9152

SØRKJOSEN
Ansvarlig søker: Adresse:
Tiltakets art: Nytt bygg - ikke boligformål over 

70 m², midlertidig lagerhall
Bruksareal: 98m²

VEDTAK:

Tillatelse:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl) §§ 20-2c godkjennes søknad om tillatelse til tiltak 
uten ansvarsrett for oppføring av midlertidig lagerhall

Det vises for øvrig til søknadens vedlagte tegninger og situasjonskart.

Vilkår:
Tomteleieavtale må være gyldig før oppstart av tiltaket.

Planstatus:
Sørkjosen Øst 4 Industri plan id: 19421979_006
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Nabovarsling:
Naboer og gjenboere er varslet iht. pbl 2008 § 21-3 og SAK10 § 5-2. 

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

Kultur- og fornminner:
Dersom det under utgraving i marka kommer fram gjenstander eller andre levninger som viser
eldre aktivitet i område, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget og Kulturetaten,
Troms fylkeskommune omgående jfr. kulturminnelovens § 8 andre ledd. (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:
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.
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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 2011/1157.

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» 2011/1417-2 12670/2011 31.03.2011

TILLATELSE TIL REHABILITERING 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:
50/11 Delegert utvalg drift

Byggested: Høgegga 14, 9151 STORSLETT Gnr/Bnr: 52/28
Tiltakshaver: Kristine Anna Hetta Siri Adresse: Høgegga 14, 9151

STORSLETT
Ansvarlig søker: Coor Service Management Alta AS Adresse: Humleveien 3, 9514 ALTA
Tiltakets art: Endring innvendig i bygg - våtrom 

i bygg
Bruksareal:

VEDTAK:

Tillatelse:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl) § 20-1 godkjennes søknad om tillatelse til 
rehabilitering av bad/våtrom mottatt 29.03.2011.

Det vises for øvrig til søknadens vedlagte tegninger og godkjente søknader om ansvarsrett og 
kontrollerklæringer.
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Godkjenning av foretak for ansvarsrett:

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

Foretak Godkjenningsområde
ALTA RØR AS

Org. nr. 987 216 549

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

Ansvarsområde: Sanitæranlegg – Rehabilitering av 
eksist.våtrom

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
Coor Service Management Alta 
AS

Org. nr. 986 926 658

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:

Nabovarsling:
Tiltaket er fritatt fra krav om nabovarsling iht. pbl 2008 § 21-3. 

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

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

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, godkjent situasjonsplan for 
plassering Tegninger og ansvarsretter skal være tilgjengelig på byggeplassen.

ØVRIGE LOVBESTEMMELSER:

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

Bortfall av tillatelse:
Er tiltaket ikke satt i gang senest innen 3 år etter at tillatelse er gitt, faller den bort. Det samme 
gjelder hvis tiltaket innstilles i lengre tid enn 2 år, jf pbl 2008 § 21-9.
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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 2011/1417.

Med hilsen

Ketil Jensen
Byggesaksbehandler
Direkte innvalg: 77 77 07 59

Tilsvarende brev sendt til:
Kristine Anna Hetta Siri Høgegga 14 9151 STORSLETT
Coor Service Management Alta AS Humleveien 3 9514 ALTA

Kopi til:
Alta Rør AS Postboks 1156 9504 ALTA
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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» 2011/1312-2 12330/2011 1942/15/41 30.03.2011

RAMMETILLATELSE
Svar på søknad om rammetillatelse for tiltak etter plan- og bygningsloven § 20-1

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

Saksnr: Behandlet i:
48/11 Delegert utvalg drift

Byggested: Lyngsmark 10, 9151 STORSLETT Gnr/Bnr: 15/41
Tiltakshaver: Nordreisa kommune Adresse: Postboks 174, 9156 Storslett
Ansvarlig søker: Rambøll Norge AS Adresse: Kongleveien 45, 9510

ALTA
Tiltakets art: Endring av bygg -  påbygg Bruksareal: 3250m²

VEDTAK

Tillatelse:
I medhold av plan- og bygningsloven § 21-4 godkjennes søknad om rammetillatelse mottatt
22.03.2011 for riving, gjenoppbygging og påbygging av deler av Storslett Skole.

Det vises for øvrig til søknadens vedlagte tegninger stemplet, situasjonskart og godkjente 
søknader om ansvarsrett.
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Godkjenning av foretak for ansvarsrett:

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

Foretak Godkjenningsområde
Rambøll Norge AS

Org. nr. 915 251 293

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

Ansvarsområde: Bygninger og installasjoner 

SAKSUTREDNING/BEGRUNNELSE FOR VEDTAKET:

Sak10 § 6-4. Rammetillatelse

      Så langt det er relevant for tiltaket skal rammetillatelse omfatte 
a) tiltakets art og formål 
b) størrelse, antall bruksenheter og grad av utnytting 
c) avklaring i forhold til plangrunnlaget 
d) form, plassering, parkeringsløsninger, uteoppholdsareal, visuell utforming 
e) sikkerhet mot fare 
f) forholdet til utvalgte naturtyper 
g) sikkerhet for godkjent veg-, vann- og avløpsløsning 
h) behovet for, og eventuelt søknad om, dispensasjon 
i) avklaring av forholdet til naboene. 

      Rammetillatelse kan i tillegg omfatte andre forhold. 

Planstatus:
Reguleringsplan for Storslett Sentrum, Plan id:19421997_001

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

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

Administrasjonens drøfting/begrunnelse:
Foretakene med sentral godkjenning, som søker om ansvarsrett, bekrefter at de oppfyller pbl 
2008 § 22-1 og SAK10 §§ 10-1 og 10-2 til ansvarsrett for omsøkte fagområder.
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Til arbeid som krever ansvarsrett og ansvarlig foretak ikke selv utfører, eller har
nødvendig kompetanse for å utføre, skal ansvarlig foretak forvisse seg om at innleid foretak
tilfredsstiller forskriftens krav til kompetanse for sitt fag og har kontrollsystemet på plass.

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

Byggegrunn, miljøforhold mv:
I henhold til søknad ansees byggegrunn sikret i hht pbl 2008 § 28-1

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. 

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:
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.

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.
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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  2011/1312.

Med hilsen

Ketil Jensen
Byggesaksbehandler
Direkte innvalg: 77 77 07 59

Tilsvarende brev sendt til:
Rambøll Norge AS Kongleveien 45 9510 ALTA
Nordreisa kommune Postboks 174 9156 Storslett
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Nordreisa kommune
Teknisk avdeling

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

www.nordreisa.kommune.no

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

«KONTAKT»

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
«REF» 2009/6213-5 10648/2011 1942/47/432 21.03.2011

MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE
Svar på anmodning om ferdigattest, jf pbl § 21-10

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

Saksnr: Behandlet i:
43/11 Delegert utvalg drift

Byggested: Meieriveien 38, 9152 
SØRKJOSEN

Gnr/Bnr: 47/432

Tiltakshaver: Kjell Arne og Ann-Peggy 
Mikalsen

Adresse: Meieriveien 38, 9152
SØRKJOSEN

Ansvarlig søker: Tømmer og Betong AS Adresse: Postb. 105, 9189
SKJERVØY

Tiltakets art: Nytt bygg - boligformål under 70 
m²

Bruksareal: 64

VEDTAK:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 21-10 gis midlertidig brukstillatelse i henhold til 
anmodning datert 09.03.2011 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

Brukstillatelsen gjelder følgende deler av tiltaket:
Boligdelen

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

ferdigattest. Sluttdokumentasjonen skal være uten merknader fra kontrollerende foretak.
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- 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.

Tidsbegrenset brukstillatelse:
Brukstillatelsen gjelder fram til 03.09.2011 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 2009/6213.

Med hilsen

Ketil Jensen
Byggesaksbehandler
Direkte innvalg: 77 77 07 59

Tilsvarende brev sendt til:
Kjell Arne og Ann-Peggy Mikalsen Meieriveien 38 9152 SØRKJOSEN
Tømmer og Betong AS Postb. 105 9189 SKJERVØY
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Nordreisa kommune
Teknisk avdeling

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

www.nordreisa.kommune.no

Tor-Eivind Båtnes
Båtnesveien 18
9151  STORSLETT

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2011/1133-2 10916/2011 1942/44/2 22.03.2011

TILLATELSE TIL 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:
44/11 Delegert utvalg drift

Byggested: Båtnesveien 18, 9151 
STORSLETT

Gnr/Bnr: 44/2

Tiltakshaver: Tor-Eivind Båtnes Adresse: Båtnesveien 18, 9151
STORSLETT

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

70 m²
Bruksareal: 47m²

VEDTAK:

Tillatelse:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl) § 20-2 godkjennes søknad om tillatelse til tiltak
uten ansvarsrett mottatt 17.02.2011 for oppføring av badstue til utleiehytter.
Det vises for øvrig til søknadens vedlagte tegninger og situasjonskart.
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SAKSUTREDNING/BEGRUNNELSE FOR VEDTAKET:

Planstatus:
LNF-område

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

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

Kultur- og fornminner:
Dersom det under utgraving i marka kommer fram gjenstander eller andre levninger som viser
eldre aktivitet i område, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget og Kulturetaten,
Troms fylkeskommune omgående jfr. kulturminnelovens § 8 andre ledd. (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:
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.
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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 2011/1133.

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

Johan K Johansen AS
Sentrum 5
9151  STORSLETT

Att. Johan Kristian Johansen

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2010/3629-9 9959/2011 1942/15/68 16.03.2011

TILLATELSE FOR 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:
40/11 Delegert utvalg drift

Byggested: Sentrum 5, 9151 STORSLETT Gnr/Bnr: 15/68
Tiltakshaver: Johan K Johansen AS Adresse: Sentrum 5, 9151

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

boligformål 
Bruksareal: 36m²

VEDTAK:

Tillatelse:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl) § 20-2 godkjennes søknad om tillatelse for tiltak 
uten ansvarsrett mottatt 07.02.2011 for oppføring/anlegging av Garasje.
Det vises for øvrig til søknadens vedlagte tegninger og situasjonskart.

Vilkår:
Tiltaket skal utføres i samsvar med ovennevnte dokumentasjon og på følgende vilkår:
Vegg mot nabobygning (Elvelandet boligpark) skal være av brannteknisk klassifisering type   
A2-s1,d0 (dvs. leca-vegg eller tilsvarende).
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SAKSUTREDNING/BEGRUNNELSE FOR VEDTAKET:

Planstatus:
Reguleringsplan for Storslett Sentrum, plan id:19421997_001

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

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

Plassering av tiltaket:
Kommunen godkjenner plasseringen av tiltaket iht. pbl 2008 § 29-4 tredje ledd.

Øvrige opplysninger:
Tiltakshaver må selv påse at tiltaket er i samsvar med granneloven (naboloven).

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:
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.
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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 2010/3629.

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» 2011/1304-2 11498/2011 1942/15/43 25.03.2011

TILLATELSE I ETT TRINN
TEKNISK INSTALLASJON

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

Saksnr: Behandlet i:
45/11 Delegert utvalg drift

Byggested: Sentrum 15, 9151 STORSLETT Gnr/Bnr: 15/43
Tiltakshaver: Hagan Forretningsbygg Adresse: Sentrum 15, 9151

STORSLETT
Ansvarlig søker: Access Vital AS Adresse: Postboks 430, 2303 HAMAR
Tiltakets art: Endring innvendig i bygg  - teknisk 

installasjon, trappeheis
Bruksareal:

VEDTAK:

Tillatelse:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl) § 20-1f godkjennes søknad om tillatelse i ett trinn 
mottatt 22.03.2011 for installering av trappeheis forretningsbygg på gbr.1942/15/43.

Det vises for øvrig til søknadens vedlagte tegninger og godkjente søknader om ansvarsrett og 
kontrollerklæringer.
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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
Access Vital AS

Org. nr. 981 375 858

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: installasjoner uten begrensning 

SAKSUTREDNING/BEGRUNNELSE FOR VEDTAKET:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Klageadgang
Vedtaket kan påklages til kommunen. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom 
fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. Klagen skal 
sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de
endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det 
kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer 
frem. Viser til Forvaltningslovens § 28.

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

Ved all kontakt med avdelingen i denne sak, vennligst referer til saksnummer 2011/1304.

Med hilsen

Ketil Jensen
Byggesaksbehandler
Direkte innvalg: 77 77 07 59

Tilsvarende brev sendt til:
Access Vital AS Postboks 430 2303 HAMAR
Hagan Forretningsbygg Sentrum 15 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

Kristine Anne Siri
Suomaludda 48
9520  KAUTOKEINO

Delegert vedtak
Delegert utvalg drift - nr. 42/11

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2011/1229-2 10470/2011 1942/52/28 21.03.2011

Midlertidig fritak på kommunale avgifter på gnr. 1942/52/28

Saksopplysninger: 

Søknad om fritak for kommunale avgifter datert 14.03.2011

Vurderinger:
Bolig på eiendommen gnr. 52/28 fikk i desember 2010 store vannskader.
Eiendommen har ikke vært brukt til boligformål siden da, og er nå under renovering.
Renovering ventes avsluttet kommende høst.

På bakgrunn av dette søker eier om fritak for vann-, kloakk- og feieavgift. 
Eier er muntlig informert om at det ikke innvilges fritak for eiendomsskatt.

Forskrift for vann- og kloakkgebyrer for Nordreisa kommune inneholder gebyrplikt for fast 
eiendom som er tilknyttet kommunal vann- og/eller avløpsledning.
Samme forskrift åpner for midlertidig opphør som varer mindre enn 12 måneder.

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

Forskriften åpner ikke for tilbakevirkende kraft av gebyrer, det gjøres unntak i dette tilfelle all 
den tid eier for tiden ikke er bosatt i Nordreisa og ikke var klar over at det kunne søkes om fritak.

Side 92



Side 2 av 2

Vedtak:
Eiendommen gnr. 52/28 innvilges midlertidig fritak for vann, -kloakk og feieavgift i perioden 
01.01.2010 til 30.09.2010 da boligen ikke er i bruk.

Dersom boligen ikke er ferdig renovert og kan tas i bruks innen nevnte dato, må eier ta kontakt 
for en evt. videre utvidelse av fritaket.
I motsatt fall, hvis boligen kan tas i bruk før fritaksperiodens utløp, plikter eier å varsle fra om 
dette til kommunen.

Tidligere tilsendte faktura på avgifter og eiendomsskatt for 1. termin 2011 
tilbakeføres/korrigeres til kun å gjelde eiendomsskatt, kr. 2 310,-

Eier må sørge for at beløpet, kr 2 310,-, betales til Nordreisa kommune snarest, og innen 
31.mars 2011. Tidligere tilsendte faktura/giro kan endres og benyttes ved betaling.

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

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

Med hilsen

Kari Larsen
sekretær
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Nordreisa kommune
Teknisk avdeling

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

www.nordreisa.kommune.no

Statens Vegvesen Region nord
Postboks 1403
8002  BODØ

Att. Kjetil Løding

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2010/000531-029 2011/954-3 10201/2011 17.03.2011

TILLATELSE TIL MIDLERTIDIG MASSEUTTAK
Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens § 20-1j,k
Vedtak hjemlet i delegasjonsreglement vedtatt av kommunestyre i sak 71/95.

Saksnr: Behandlet i:
41/11 Delegert utvalg drift

Byggested: Havnes, 9159 HAVNNES Gnr/Bnr: 81/5
Tiltakshaver: Statens Vegvesen Region nord Adresse: Postboks 1403, 8002 BODØ
Ansvarlig søker: Statens Vegvesen Region nord Adresse: Postboks 1403, 8002 BODØ
Tiltakets art: Midlertidig masseuttak - vesentlig 

terrenginngrep
Bruksareal:

VEDTAK:

Tillatelse:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl) § 20-1 første ledd bokstav j og k godkjennes 
søknad om tillatelse i ett trinn mottatt 17.02.2011 for etablering av midlertidig masseuttak på 
gbr.81/5 for uttak av fjell til bygging av Havnes nye ferjeleie.

Det vises for øvrig til søknadens vedlagte situasjonskart.

Vilkår:
Tiltaket skal utføres i samsvar med ovennevnte dokumentasjon og på følgende vilkår:
Området for midlertidig masseuttak skal tilbakeføres til reguleringsformålet når byggingen av 
Havnes ferjeleie er ferdig.
Istandsettingsplanen for tilbakeføring av området skal godkjennes av kommunen.
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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
Statens Vegvesen Region nord
Postboks 1403
8002 BODØ

SØK -         Ansvarlig søker
PRO/KPR - Ansvarlig prosjekterende og kontrollerende
                    for prosjektering
UTF/KUT - Ansvarlig utførende og kontrollerende
                    av utførelsen

SAKSUTREDNING/BEGRUNNELSE FOR VEDTAKET:

Planstatus:
Mellomberg hytteområde plan id: 19422009_005

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

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.

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

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 2011/954.

Med hilsen

Ketil Jensen
Byggesaksbehandler
Direkte innvalg: 77 77 07 59

Kopi til:
Karl Martin Hansen Toras veg 26 9022 KROKELVDALEN
Jens Sigfred Hansen Litagoveien 1B 4326 SANDNES
Roger Andreas Hansen Toras veg 26 9022 KROKELVDALEN
Atle Johannes Hansen Fjellveien 20 9180 SKJERVØY
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Nordreisa kommune
Teknisk avdeling

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

www.nordreisa.kommune.no

Einar Iversen
Postboks 5
9152  SØRKJOSEN

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2011/1322-2 11706/2011 28.03.2011

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:
47/11 Delegert utvalg drift

Byggested: Ringvegen 45, 9152 SØRKJOSEN Gnr/Bnr: 47/105
Tiltakshaver: Einar Iversen Adresse: Postboks 5, 9152

SØRKJOSEN
Ansvarlig søker: Adresse:
Tiltakets art: Riving av deler av bygget Bruksareal:

VEDTAK:

Tillatelse:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl) § 20-1e godkjennes søknad om tillatelse til delvis 
riving av bolig/forretningsbygg.

Det vises for øvrig til søknadens situasjonskart og godkjente søknader om ansvarsrett.

Godkjenning av personlig ansvarsrett for selvbygger:
Med hjemmel i SAK10 § 6-8 gis personlig ansvarsrett til Einar Iversen for hele tiltaket.
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SAKSUTREDNING/BEGRUNNELSE FOR VEDTAKET:

Planstatus:
Sørkjosen Vest A, plan id:19421979_001

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

Administrasjonens drøfting/begrunnelse:
Tiltakshaver gis personlig ansvarsrett da han sannsynliggjør at arbeidet vil bli utført iht. plan- og 
bygningslovens bestemmelser, jf SAK10 § 6-8.

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. 

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.

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.
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ØVRIGE LOVBESTEMMELSER:

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

Kultur- og fornminner:
Dersom det under utgraving i marka kommer fram gjenstander eller andre levninger som viser
eldre aktivitet i område, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget og Kulturetaten,
Troms fylkeskommune omgående jfr. kulturminnelovens § 8 andre ledd. (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 2011/1322.

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» 2011/1548-2 13552/2011 1942/31/1/2 07.04.2011

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:
53/11 Delegert utvalg drift

Byggested: Sappen, 9151 STORSLETT Gnr/Bnr: 31/1/2
Tiltakshaver: Geir Brandvoll Adresse: Gaupeveien 7, 9017

TROMSØ
Ansvarlig søker: Joar Helge Forsaa Adresse: Ryllikveien 66, 9100

KVALØYSLETTA
Tiltakets art: Nytt bygg - Fritidsbolig - over 70 

m²
Bruksareal: 100m²

VEDTAK:

Tillatelse:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl) § 20-1 godkjennes søknad om tillatelse i ett trinn 
mottatt 05.04.2011 for oppføring av Fritidsbolig på eiendommen gbr.1942/31/1/2.

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

Side 100



Side 2 av 2

Godkjenning av foretak for ansvarsrett:

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

Foretak Godkjenningsområde
Joar Helge Forsaa

Org. nr.990 196 001

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

Ansvarsområde: Bygninger og installasjoner 

Rørtjeneste Nord AS

Org. nr.991 534 903

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

Ansvarsområde: Innvendige og utvendige VVS 
installasjoner.

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
Joar Helge Forsaa

Org. nr.990 196 001

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

SAKSUTREDNING/BEGRUNNELSE FOR VEDTAKET:

Planstatus:
LNF – område

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

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

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

Byggegrunn, miljøforhold mv:
I henhold til søknad ansees byggegrunn sikret i hht pbl 2008 § 28-1

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. 

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

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

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

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

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

Klageadgang
Vedtaket kan påklages til kommunen. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom 
fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. Klagen skal 
sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de
endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det 
kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer 
frem. Viser til Forvaltningslovens § 28.

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

Ved all kontakt med avdelingen i denne sak, vennligst referer til saksnummer 2011/1548.

Med hilsen

Ketil Jensen
Byggesaksbehandler
Direkte innvalg: 77 77 07 59

Tilsvarende brev sendt til:
Geir Brandvoll Gaupeveien 7 9017 TROMSØ
Joar Helge Forsaa Ryllikveien 66 9100 KVALØYSLETTA

Kopi til:
Rørtjeneste Nord AS Tømmernesveien 10 9151 STORSLETT
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Nordreisa kommune
Teknisk avdeling

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

www.nordreisa.kommune.no

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

«KONTAKT»

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
«REF» 2011/1551-2 13726/2011 1942/16/18 07.04.2011

TILLATELSE TIL TOTALREHABILITERING AV BAD
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:
54/11 Delegert utvalg drift

Byggested: , 9151 STORSLETT Gnr/Bnr: 16/18
Tiltakshaver: Jan Edward & Tove Reibo Adresse: Postboks 300, 9156

STORSLETT
Ansvarlig søker: MalermesterLøvoll AS Adresse: Moan 33, 9151 STORSLETT
Tiltakets art: Endring innvendig i bygg - våtrom 

i bygg
Bruksareal:

VEDTAK:

Tillatelse:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl) § 20-1 godkjennes søknad om tillatelse i ett trinn 
mottatt 05.04.2011 for totalrehabilitering av bad i bolig på eiendommen 1942/16/18.

Det vises for øvrig til søknadens vedlagte søknader om ansvarsrett og kontrollerklæringer.
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Godkjenning av foretak for ansvarsrett:

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

Foretak Godkjenningsområde
Malermester Løvoll AS

Org. nr. 984 960 026

SØK -         Ansvarlig søker, tiltakskl. 1
UTF/KUT  - Ansvarlig prosjekterende og kontrollerende
                    for prosjektering, tiltakskl. 1.

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.

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, godkjent situasjonsplan for 
plassering Tegninger og ansvarsretter skal være tilgjengelig på byggeplassen.
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ØVRIGE LOVBESTEMMELSER:

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

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

Klageadgang
Vedtaket kan påklages til kommunen. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom 
fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. Klagen skal 
sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de
endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det 
kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer 
frem. Viser til Forvaltningslovens § 28.

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

Ved all kontakt med avdelingen i denne sak, vennligst referer til saksnummer 2011/1551.

Med hilsen

Ketil Jensen
Byggesaksbehandler
Direkte innvalg: 77 77 07 59

Tilsvarende brev sendt til:
Jan Edward & Tove Reibo Postboks 300 9156 STORSLETT
MalermesterLøvoll AS Moan 33 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 www.nordreisa.kommune.no

Troms Fylkeskommune
Postboks 6600
9296  TROMSØ

Att. Jarle Magnar Pedersen

Melding om vedtak

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
11/288-7 2011/969-3 12934/2011 04.04.2011

Arealutvidelse/endring av areal på akvakulturlokaliteten Klokkstein nr. 10724 i Nordreisa 
Kommune.

Vedtak:
Nordreisa Kommune er positiv til omsøkte arealutvidelse og endringer av areal av 
akvakulturanlegget ved Klokkstein nr. 10724 i Nordreisa Kommune.

Saksopplysninger: 
Ved eksisterende lokalitet 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 01.03.2011 til og med 04.04.2011 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
Direkte innvalg: 77 77 07 59

Kopi til:
SalMar Nord AS 9392 STONGLANDSEIDET
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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

Arnulf Vangen
Svartfoss
9151  STORSLETT

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2011/1469-2 12797/2011 1942/29/8 01.04.2011

TILLATELSE TIL 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:
51/11 Delegert utvalg drift

Byggested: Svartfoss, 9151 STORSLETT Gnr/Bnr: 29/8
Tiltakshaver: Arnulf Vangen Adresse: Svartfoss, 9151 STORSLETT
Ansvarlig søker: Adresse:
Tiltakets art: Nytt bygg – Driftsbygning i 

landbruket.
Bruksareal: 36m²

VEDTAK:

Tillatelse:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl) § 20-2 godkjennes søknad om tillatelse til tiltak 
uten ansvarsrett for oppføring av driftsbygning i landbruket.

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:
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 2011/1469.

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 www.nordreisa.kommune.no

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

«KONTAKT»

Melding om vedtak

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
«REF» 2011/975-4 13807/2011 1942/29/1 08.04.2011

Tillatelse til gangbru over Røyelelva ved Favresorta
VEDTAK

Tillatelse:
I medhold av plan- og bygningsloven § 20-3f godkjennes søknad mottatt 23.02.2011 om 
oppføring av gangbru over Røyelelva ved Favresorta. 
Det vises for øvrig til søknadens vedlagte situasjonskart. 

Tiltaket har vært på høring hos Statskog og Reindriftsforvaltningen.
Reindriftsforvaltningen har ikke gitt tilbakemelding på tiltaket innen fristen 03.04.2011.
Statskogs merknader er tatt til følge.

Vilkår:
Tiltaket skal utføres i samsvar med ovennevnte dokumentasjon og på følgende vilkår:

Brua må plasseres slik at den ikke er i konflikt med scooterløype eller annen trafikk i området.
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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 2011/975.

Med hilsen

Ketil Jensen
Byggesaksbehandler
Direkte innvalg: 77 77 07 59

Tilsvarende brev sendt til:
Statskog SF avd Moen Postboks 63 7801 NAMSOS
Snemyr og kjelderen Grendelag 9151 STORSLETT
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Nordreisa kommune
Teknisk avdeling

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

www.nordreisa.kommune.no

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

«KONTAKT»

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
«REF» 2011/1570-2 13855/2011 1942/14/71 08.04.2011

TILLATELSE TIL REHABILITERING AV BAD/VÅTROM
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:
57/11 Delegert utvalg drift

Byggested: Kroken 8, 9151 STORSLETT Gnr/Bnr: 14/71
Tiltakshaver: Coor service Management Alta AS Adresse: Humleveien 3, 9514 ALTA
Ansvarlig søker: Malermester Løvoll AS Adresse: Moan 33, 9151 STORSLETT
Tiltakets art: Endring innvendig i bygg –

bad/våtrom i bygg
Bruksareal:

VEDTAK:

Tillatelse:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl) § 20-1 godkjennes søknad om tillatelse i ett trinn 
mottatt 06.04.2011 for rehabilitering av bad/våtrom.

Det vises for øvrig til søknadens godkjente søknader om ansvarsrett og kontrollerklæringer.
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Godkjenning av foretak for ansvarsrett:

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

Foretak Godkjenningsområde
Malermester Løvoll AS

Org. nr. 984 960 026

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

Ansvarsområde: Bygninger og installasjoner.

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.

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, godkjent situasjonsplan for 
plassering Tegninger og ansvarsretter skal være tilgjengelig på byggeplassen.
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ØVRIGE LOVBESTEMMELSER:

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

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

Klageadgang
Vedtaket kan påklages til kommunen. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom 
fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. Klagen skal 
sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de
endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det 
kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer 
frem. Viser til Forvaltningslovens § 28.

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

Ved all kontakt med avdelingen i denne sak, vennligst referer til saksnummer 2011/1570.

Med hilsen

Ketil Jensen
Byggesaksbehandler
Direkte innvalg: 77 77 07 59

Tilsvarende brev sendt til:
Coor service Management Alta AS Humleveien 3 9514 ALTA
Malermester Løvoll AS Moan 33 9151 STORSLETT
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Nordreisa kommune
Teknisk avdeling

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

www.nordreisa.kommune.no

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

«KONTAKT»

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
«REF» 2011/1571-2 13886/2011 1942/15/175 08.04.2011

TILLATELSE TIL REHABILITERING AV BAD/VÅTROM
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:
58/11 Delegert utvalg drift

Byggested: Sonjatunveien 44, 9151 
STORSLETT

Gnr/Bnr: 15/175

Tiltakshaver: Stiftelsen NYBO Adresse: Flomstadveien 1, 9151
STORSLETT

Ansvarlig søker: Malermester Løvoll AS Adresse: Moan 33, 9151 STORSLETT
Tiltakets art: Endring innvendig i bygg –

bad/våtrom i bygg
Bruksareal:

VEDTAK:

Tillatelse:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl) § 20-1 godkjennes søknad om tillatelse til 
rehabilitering av bad/våtrom mottatt 06.04.2011. 
Det vises for øvrig til søknadens godkjente søknader om ansvarsrett og kontrollerklæringer.
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Godkjenning av foretak for ansvarsrett:

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

Foretak Godkjenningsområde
Malermester Løvoll AS

Org. nr. 984 960 026

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

Ansvarsområde: Bygninger og installasjoner 

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.

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, godkjent situasjonsplan for 
plassering Tegninger og ansvarsretter skal være tilgjengelig på byggeplassen.
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ØVRIGE LOVBESTEMMELSER:

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

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

Klageadgang
Vedtaket kan påklages til kommunen. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom 
fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. Klagen skal 
sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de
endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det 
kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer 
frem. Viser til Forvaltningslovens § 28.

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

Ved all kontakt med avdelingen i denne sak, vennligst referer til saksnummer 2011/1571.

Med hilsen

Ketil Jensen
Byggesaksbehandler
Direkte innvalg: 77 77 07 59

Tilsvarende brev sendt til:
Malermester Løvoll AS Moan 33 9151 STORSLETT
Stiftelsen NYBO Flomstadveien 1 9151 STORSLETT
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Nordreisa kommune
Teknisk avdeling

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

www.nordreisa.kommune.no

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

«KONTAKT»

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
«REF» 2011/1572-2 13907/2011 1942/47/122 08.04.2011

TILLATELSE TIL REHABILITERING AV BAD/VÅTROM
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:
59/11 Delegert utvalg drift

Byggested: Skogly 5B, 9152 SØRKJOSEN Gnr/Bnr: 47/122
Tiltakshaver: Stiftelsen NYBO Adresse: Flomstadveien 1, 9151

STORSLETT
Ansvarlig søker: Malermester Løvoll AS Adresse: Moan 33, 9151 STORSLETT
Tiltakets art: Endring innvendig i bygg –

bad/våtrom i bygg
Bruksareal:

VEDTAK:

Tillatelse:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl) § 20-1 godkjennes søknad om tillatelse til 
rehabilitering av bad/våtrom mottatt 06.04.2011. 

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

Godkjenning av foretak for ansvarsrett:
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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
Malermester Løvoll AS

Org. nr. 984 960 026

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

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.

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, godkjent situasjonsplan for 
plassering Tegninger og ansvarsretter skal være tilgjengelig på byggeplassen.

ØVRIGE LOVBESTEMMELSER:
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Anmodning om ferdigattest:
Ved anmodning om ferdigattest, skal det sendes inn dokumentasjon for at slutt kontrollen ikke
har avdekket feil eller mangler som hindrer ferdigattest, jf 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 2011/1572.

Med hilsen

Ketil Jensen
Byggesaksbehandler
Direkte innvalg: 77 77 07 59

Tilsvarende brev sendt til:
Stiftelsen NYBO Flomstadveien 1 9151 STORSLETT
Malermester Løvoll AS Moan 33 9151 STORSLETT
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Nordreisa kommune Arkivsaknr: 2010/2219 -6

Arkiv: 1942/57/13

Saksbehandler:  Julie Heidenberg

Dato:                 07.10.2010

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
69/10 Nordreisa driftsutvalg 09.11.2010
29/11 Nordreisa driftsutvalg 26.04.2011

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

Henvisning til lovverk:
Jordlovens §§ 9 og 12, plan- og bygningsloven før 1.7.2010: §§ 19-2, 63, 66, 68
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Saksprotokoll i 
Nordreisa 
driftsutvalg -
09.11.2010 

Behandling:
Birger Solbakken 
(Frp) fremmet 
følgende forslag:
Saken utsettes til 
befaring er 
foretatt i søkt 
område. Nordreisa 
kommune tar 
kontakt med 
reindrift i området 
for dialog ved 
befaring av 
ovennevnte sak. 
Dette gjøres når 
reindrifta er i 
sommerbeite 
området sitt.

Utsettingsforslage
t enstemmig 
vedtatt. 

Vedtak:
Saken utsettes til 
befaring er 
foretatt i søkt 
område. Nordreisa 
kommune tar 
kontakt med 
reindrift i området 
for dialog ved 
befaring av 
ovennevnte sak. 
Dette gjøres når 
reindrifta er i 
sommerbeite 
området sitt.
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Vedlegg

1 Oversiktskart

Rådmannens innstilling

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

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

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

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

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

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

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

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

I plan og bygningsloven av 27.06.08 § 19-2 heter det at dispensasjon ikke kan gis dersom
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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. 

Det er ikke framsatt særlige grunner for dispensasjonen.

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

Høringsuttalelser:
Vi har mottatt følgende merknader:

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

Statens vegvesen har ingen innsigelser til delingssaken.

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

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

Omdisponeringsforbudet legger opp til et strengt jordvern. Det viser kravet om at ”særlege
høve” må foreligge for å gi samtykke. Søknaden kan avslås selv om det foreligger ”særlege
høve”. Det skal foretas en samlet vurdering av forholdene. Det kan tas hensyn til godkjente
planer etter plan- og bygningsloven, drifts- eller miljømessige ulemper for landbruket i
området, kulturlandskapet og det samfunnsgagnet omdisponering vil gi. Forholdene kan ligge 
slik an at lovens vilkår for fradeling kan være oppfylt selv om det dreier seg om fradeling av 
dyrka eller dyrkbar jord. Det kan for eksempel dreie seg om fradeling av dyrka jord fra en 
driftsenhet hvor fradelingen vil ha lite å si for ressursgrunnlaget på eiendommen eller det kan 
dreie seg om et tilfelle hvor samfunnsinteresser av stor vekt taler for deling.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Samlet vurdering:
For å samtykke til deling må enten samfunnsmessige interesser av stor vekt tale for det, eller at
deling er forsvarlig ut fra hensynet til den avkastning eiendommen kan gi. Eiendommen er et 
verdifullt støttebruk for bruket som leier det dyrka arealet. Fradeling av hyttetomt i omsøkt 
område vil kunne føre til restriksjoner for landbruket i form av klager på støy, lukt og støv. 
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Den omsøkte tomta ligger i et område der rbd Fávrrosorda flytter forbi med reinen. Flyttleien går 
forbi på øversiden av E6, og den omsøkte tomten ligger på øversiden av veien. En utbygging i dette 
området vil medføre at flyttleien blir helt eller delvis sperret og områdestyret går i mot deling og 
bygging på den omsøkte eiendommen.
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Nordreisa 
kommune
          

Arkivsaknr:       2010/5098-8

Arkiv:                1942/18/1

Saksbehandler:  May Halonen

Dato:                 05.04.2011

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
30/11 Nordreisa driftsutvalg 26.04.2011

Søknad om deling gnr 1942/18/1

Henvisning til lovverk:
Jordloven § 9 og 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 Ang. høring på søknad om deling av gnr. 1942/18/1
3 Klage på nabovarsel, Tømmernes

Rådmannens innstilling
Nordreisa kommune godkjenner fradeling av to boligtomter på totalt ca 3 daa produktiv skog 
som er dyrkbar fra gnr 18, brn 1 i Nordreisa kommune som omsøkt. Alternativt godkjennes to 
tomter med plassering parallelt med de tre boligtomtene som ligger inntil Tømmernesvegen. 

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 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 området 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 boligtomter utenfor sentrum 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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 På grunn av fare for høy vannstand ved en 20-200 års flom må det stilles krav om at det 
skal bygges kjellerfritt og at krona på grunnmuren må ta høyde for høy vannstand.

 Dersom det under arbeid i marken oppdages gjenstander eller spor etter tidligere 
menneskelig aktivitet i omsøkte areal, må arbeidet stanses og melding straks sendes 
Sametinget og Troms fylkeskommune, kulturetaten jf. kulturminnelovens § 8, 2. ledd.

 Ved eventuelt bygging skal det sikres god estetisk utforming i samsvar med tiltakets 
funksjon og i samspill med omgivelser og stedlig byggeskikk. Det skal ikke brukes farger 
på tak eller vegg som skiller seg ut fra omgivelsene på en negativ måte.

 Jfr plan- og bygningslovens § 21-9 vil tillatelse til tiltak etter § 20-1 første ledd bokstav m 
falle bort dersom det ikke er rekvirert oppmålingsforretning etter lov om 
eigedomsregistrering § 6 innen 3 år etter at tillatelsen ble gitt, eller dersom matrikkelføring 
vil være i strid med lov om eigedomsregistrering.

Saksopplysninger
Det søkes om fradeling av to ubebygde tomter til boligformål på til sammen om lag 3 daa fra 
eiendommen 18/1, 8 og 14 i Nordreisa kommune. Søknaden er mottatt 19.10.2010.

Søker: Line Ørstad Olsen, Tømmernes, 9151 Storslett
Eiendommen ligger på Tømmernes, om lag 2,5 km fra Storslett sentrum. Parsellene som søkes 
fradelt består av uproduktiv skog som er dyrkbart. Fra denne eiendommen, langs 
Tømmernesvegen, er det fra før fradelt tre boligtomter som er bebygd. De omsøkte parsellene er 
planlagt bak disse, langs grensen til 18/16. I følge gårdskart fra Skog og landskap har 
driftsenheten gnr 18, brn 1, 8 og 14 et totalareal på 410 daa. Av dette er 80 daa fulldyrka jord, 
165 daa skog på middels bonitet, 98 daa uproduktiv skog, og resten annet areal.

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.

Det er ikke framsatt grunner av særlig vekt for dispensasjonen

Høringsuttalelser:
Fra Reindriftsforvaltningen Vest-Finnmark, brev av 10.1.2011
Saken har vært på høring i rbd. 35 Favrrosorda.
Områdestyret for Vest-Finnmark har ingen merknader til søknad om deling av gnr. 18 bnr 1 i
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Tømmernes i Nordreisa kommune.
Denne uttalelse er gitt medhold av Områdestyrets delegasjon i sak 62/2009.

Fra NVE, region nord, Narvik 
Høringsbrev ble sendt til NVE samtidig som til de andre høringsinstansene, men de svarte ikke 
før svar ble etterlyst den 23.3.11.

Det foreligger dokumentasjon for nabovarsling i hht. plan- og bygningslovens § 21.3. jfr pbl § 
21.3. skal naboer varsles om det planlagte tiltaket. 

Ved varsling skal naboer gis mulighet til å komme med merknader til søker innen en frist på 
minst 2 uker etter at varselet er sendt og grunnlagsmaterialet for søknaden er gjort tilgjengelig. 
Kommunen er ikke orientert om at grunneier/søker har mottatt merknaden.

Kommunen har mottatt merknad/klage fra en av eierne av boligtomtene som grenser inntil det 
omsøkte området. Dette ble tatt med da høringsbrevet ble sendt ut. 
---------------
Merknaden er mottatt 6.11.10 fra Øystein Matheussen som eier gnr 18, brn 24.
”Jeg vil med dette få legge inn en k1age på nabovarsel jeg har mottatt om å fradele og legge til
rette for salg av tomter på Gnr 18 brn 1 Tømmernes.
Jeg har per i dag eid mitt hus i underkant av et år, og selv bodd her i en måned, og kjøpte huset 
på bakgrunn av friheten og at huset var plassert i rolige omgivelser uten for tett bebyggelse.

Med tanke på disse nye tomtene og eventuell bebyggelse på disse vil verdien på min eiendom gå
ned, og ikke minst livskvaliteten. Det vil da bli tettbygd på tre av husets sider, og veien går fra 
før av ganske nært.
I tillegg vil jeg sette spørsmålstegn ved dette da disse tomtene ligger på landbrukseiendom, og 
fra før av er det fire som har prøvd å få fradelt tomter, men fått nei på dette grunnlaget og på 
grunn av fare for eventuell storflom fra Reisaelva som da ligger ganske nært inntil tomtene.

Håper med dette at det ikke vil bli fradelt tomter, og ikke minst at det fremdeles vil være likt for 
alle som fra før av og har prøvd å fa fradelt tomter i dette området.
Med hilsen Øystein Matheussen, Tømmernes, Gnr 18, bnr 24”

Jfr § 21.3 er det søker/grunneier som skal motta nabomerknadene og ikke kommunen. Søker 
skal da ha anledning til å komme med evt endringer av søknaden før den sendes kommunen. 
Dette er antakelig ikke gjort. Søker har deretter anledning til å komme med endringer / 
kommentarer til nabomerknaden innen høringsfristen. Hvis søknaden blir endret vesentlig må 
naboer varsles på nytt.

Side 133



Kommunens kommenter på dette foreløpig:
Når man bygger/bosetter seg i områder hvor det ikke foreligger reguleringsplan, altså det ikke 
er planlagt hvordan utbygginga i område skal skje, må man forvente at det kan komme tomter/
boliger i nærheten, eventuelt helt inntil egen tomt/bolig.
-------------
Vi mottok ikke noen endringer fra grunneier/søker og behandler derfor søknaden slik den er 
mottatt. 

Etter at høringsbrevet ble sendt ut mottok vi et brev til fra Øystein Matheussen av 9.3.11:
”Jeg vil med dette få nevne at de aktuelle tomtene ligger i umiddelbar nærhet til en gammel 
søppelplass. Jeg har vært i kontakt med fylkesmannens miljøvernavdeling, og de vil bli koblet 
inn i saken hvis dette ikke blir tatt hensyn til. Vil og få nevne at denne søppelplassen har vært 
bruk av Nordreisa kommune.
Med hilsen Øystein Matheussen”

Vurdering i forhold til jordloven:
Stort sett alt areal på driftsenheten gnr 18, brn 1, 8 og 14 er dyrkbart. De omsøkte parsellene
består av dyrkbar jord, men uproduktiv skog. Eiendommen er i drift, har stall og driver med
hesteavl. 83 daa fulldyrka jord høstes på egen eiendom og i tillegg leies det 50 da. Driftsenheten
har også 32 daa innmarksbeite, samt 50 daa leid innmarksbeite.

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.

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

Tømmernes er sentrumsnært og et viktig område for landbruket i Nordreisa. Her er all dyrka
mark i drift, men flere bruk har de siste årene lagt ned drifta. De dyrka arealene er fortsatt i drift 
som leiejord. I tillegg til Ørstad, er det et sauebruk, et melkebruk og en rideklubb/hestesenter på 
Tømmernes.

Drifta på gården har de siste årene blitt redusert og Ørstad har nå kun hester. Hvis det skal deles
fra boligtomter er plasseringa inntil allerede etablerte tomter det gunstigste. Boligene og de
omsøkte tomtene ligger et stykke unna selve gården og risikoen for konflikter i forhold til støy-,
støv og luktplager er derfor mindre. Dyrka mark på naboeiendommen 18/16 ligger nærmere, 
men vi anser ikke det som et problem siden arealet allerede er omgitt av boliger. Vi vurderer det 
slik at det omsøkte arealer ikke vil redusere ressursene på driftsenheten nevneverdig. Det er også 
positivt at det legges opp til boligtomter utenfor sentrumsområdene.

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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Det har kommet inn en nabomerknad/klage på at det ikke er ønskelig med flere tomter i 
umiddelbar nærhet. Området er ikke regulert, og det foreligger derfor ikke noen plan om 
hvordan framtidig utbygging skal og kan foregå. Nye fradelinger og bebyggelse kan derfor bli 
iverksatt uten at nære naboer kan forhindre dette. Når det evt blir søkt om byggetillatelse vil 
naboer igjen bli varslet med hensyn til plassering og utforming av bygg. 

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.

De omsøkte tomtene ligger inntil allerede bebygde boligtomter. Vannforsyning kan knyttes til 
fra offentlig nett. Det er ikke offentlig avløp i området og enkeltanlegg må etableres. Dette må 
husbygger/ansvarlig søker søke Teknisk avdeling om.

Det er kommet merknad fra nabo på at de omsøkte tomtene ligger inntil en gammel søppelplass. 
Det er riktig at det ligger en gammelt grustak/fyllplass ikke så langt unna. Iflg grunneier har ikke 
fyllplassen vært i bruk på et par tiår. Det kan være at noe er blitt dumpet hit, men det er i så fall 
ikke farlig avfall, kun kvist, jord- og fyllmasser, og ikke noe med avrenning. Fyllplassen skal nå 
være omtrent helt rensket og tildekket. Grunneier har fått innvilget smil-midler til å fylle ut og 
tilrettelegge området til innmarksbeite til hester. Vi kan ikke se at det har miljømessige 
konsekvenser for evt to nye boliger at det ligger en gammelt grustak/fyllplass like ved. Hvis det 
skulle forekomme avrenning fra gammelt søppel har dette heller ikke konsekvenser for 
vannforsyninga når vannet tas fra offentlig nett, og en eventuell avrenning vil ikke bli ledet mot 
boligene sett i forhold til terrenghelling. 

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. 
Tømmernesvegen er kommunal. Det er en etablert avkjørsel fra kommunal veg til gnr 18, brn 1.
De omsøkte parsellene skal benytte denne avkjørselen. Ved en eventuell fradeling må de nye 
parsellene sikres tinglyst veirett over eiendommen gnr 18, brn 1.

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.

Miljøhensynet i forhold til den gamle fyllplassen er allerede omtalt og vi anser det som at det er 
liten risiko for utslipp herfra, også siden vannforsyning gjøres fra offentlig vannverk. 
I følge skredkart fra NGU er det ikke stein- eller snøskredfare i området hvor den omsøkte 
tilleggsparsellen ligger.

NVEs flomkart viser at tomta nærmest elva kan bli berørt av en 200 års flom. NVE har sagt i sin 
høringsuttalelse:
”Ny bebyggelse skal som hovedregel plasseres sikkert mot en 200-årsflom. Her må det gjøres 
tiltak som medfører at bygget ikke er flomutsatt, eks at grunnmuren bygges opp og at tiltaket er 
kjellerfritt. Hvis man ikke finner en tilfredstillende løsning anbefaler vi at man flytter den utsatte 
tomten.”
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I henhold til byggesaksbehandling skal boligbebyggelse ta høyde for 20-års flom. Det er da krav 
om at det skal bygges kjellerfritt og at krona på grunnmuren må ta høyde for vannivået for en 
evt 20-års flom. Den ene tomta er også utsatt for en evt 20-200 års flom. 

For å være sikker på at boliger ikke blir rammet ved en storflom vil det være hensiktsmessig å 
flytte tomtene slik at de ligger parallelt med de tre tomtene som er inntil Tømmernesvegen, da 
terrenget her ligger utenfor flomsonene. 

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

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 dyrkbare, men ikke dyrket. Drifta på gården har de siste årene blitt redusert og Ørstad har nå 
kun hester. 

Ingen av høringspartene har hatt innsigelser til saken. Vi kan ikke se at fradelingen vil komme i 
konflikt med reindriftsinteressene, landbruket, naturmangfoldet, kulturmiljø eller friluftslivet i 
området. Vi kan ikke se at det har noen miljømessige konsekvenser for to nye boliger at det 
ligger et delvis tildekket gammelt grustak/fyllplass like ved. Merknadene fra nabo imøteses 
ikke. 
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Hvis det skal deles fra boligtomter, er plasseringa inntil allerede etablerte tomter det gunstigste. 
Boligene og de omsøkte tomtene ligger et stykke unna selve gården og risikoen for konflikter i 
forhold til støy-, støv og luktplager er derfor mindre. Vi vurderer det slik at det omsøkte arealer 
ikke vil redusere ressursene på driftsenheten nevneverdig. Det er også positivt at det legges opp 
til boligtomter utenfor sentrumsområdene.

På grunn av innkomne merknader fra nabo, legges saken fram for behandling i driftsutvalget. 
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Nordreisa Kommune
9151 Storslett

Klage på nabavarsel, Tommernes.

Med hilsen
Øystein Matheussen, Tømmernes, Gur18/13nr24
TLF: 936 79 492

NORDRHSA KOMMUNE
'"ItCEKCINTnRET

! 5AKS,s,

3G-K.NR.

03112010

Jeg vil med dette ra legge inn en k1age på nabovarsel jeg har mottatt om å fradele og legge til
rette for salg av tomter på Gnr 18/13nr1 Tømmernes.

Jeg har per i dag eid mitt hus i underkant av et år, og selv bodd her i en måned, og kjøpte
huset på bakgrunn av friheten og at huset var plassert i rolige omgivelser uten for tett
bebyggelse.
Med tanke på disse nye tomtene og eventuell bebyggelse på disse vil verdien på min eiendom
gå ned, og ikke minst livskvaliteten. Det vil da bli tettbygd på tre av husets sider, og veien går
fra før av ganske nært.
I tillegg vil jeg sette spørsmålstegn ved dette da disse tomtene ligger på landbrukseiendom, og
fra før av er det fiere som har prøvd å få fradelt tomter, men fått nei på dette grunnlaget og på
grunn av fare for eventueII storflom fra Reisaelva som da ligger ganske nært inntil tomtene.

Håper med dette at det ikke vil bli fradelt tomter, og ikke minst at det fremdeles vil være likt
for alle som fra før av og har prøvd å fa fradelt tomter i dette området.

Side 140



Nordreisa 
kommune
          

Arkivsaknr:       2009/7690-14

Arkiv:                1942/81/1

Saksbehandler:  Julie Heidenberg

Dato:                 07.04.2011

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
31/11 Nordreisa driftsutvalg 26.04.2011

Deling av eiendom 1942/81/1

Henvisning til lovverk:
Jordloven § 12
Plan- og bygningsloven §§ 1-8 og 19-2
Plan- og bygningsloven (som gjaldt før 1.7.2010) §§ 63, 66 og 68

Vedlegg
1 Kart
2 Nordreisa kommune gnr 81/1 - Høring: Deling av eiendom: Endelig uttalelse om 

kulturminner

Rådmannens innstilling
Nordreisa kommune godkjenner ikke fradeling av 1 daa tomt til fritidsformål fra eiendom 81/1 i 
Nordreisa kommune.

Dette gjøres jfr følgende:
 Deling godkjennes ikke jfr jordlovens § 12 
 Deling jfr matrikkellovens § 6
 Deling godkjennes ikke jfr plan- og bygningsloven §§ 63, 66 og 68
 Dispensasjon fra delings- og byggeforbudet i 100 meters beltet i strandsonen godkjennes 

ikke jfr plan- og bygningsloven § 1-8 
 Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel godkjennes ikke jfr plan- og bygningslovens 

19-2

Ved avgjørelsen er det lagt vekt på at omsøkt parsell grenser til forhistoriske kulturminner. En 
ny fritidsbolig på tomta vil skjemme kulturminnet utilbørlig. Dette er i konflikt med
kulturminnelovens § 3 første ledd.
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Saksopplysninger
Det søkes her om fradeling av en tomt til fritidsformål på om lag 1 daa fra eiendom 81/1 i 
Nordreisa kommune. Søknaden er mottatt 05.08.09.

Søker: Kjell Odd Johansen, Heggevegen 7, S-66011 Billingfors
Erverver: Guri og Roald Wahlmann, Kildal, 9151 Storslett

Eiendommen ligger på Uløya. Den er delt i to områder. Eiendommen hvor tomta søkes fradelt
ligger ved Gamlevær, om lag 5 km fra Hamnnes. Den andre delen av eiendommen ligger lenger
inn helt inntil kommunegrensa til Skjervøy kommune.

I følge gårdskart fra Skog og landskap har eiendom 81/1 et totalareal på 593,9 daa. Av dette er
3,9 daa fulldyrka jord, 11,8 daa overflatedyrka jord, 1,2 daa innmarksbeite, 7,9 daa skog på
middels bonitet, 57,4 daa skog på lav bonitet, 218,9 daa uproduktiv skog og 292,8 daa annen
jord.

Den omsøkte parsellen ligger inntil tidligere fradelt fritidstomt, eiendom 81/34. I tillegg er det
en fritidstomt om lag 70 meter nord for eiendom 81/34. I møte i driftsutvalget 24.11.09 ble det
gjort vedtak om at det ikke er nødvendig med reguleringsplan for å etablere enda en hytte i
område.

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

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

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 særlige grunner for dispensasjonen

Nabovarsling:
Det foreligger dokumentasjon for nabovarsling i hht. plan- og bygningslovens § 21-3. Det er 
ikke innkommet bemerkninger til saken.
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Høringsuttalelser
Søknaden ble sendt på høring til sametinget, kulturetaten, fylkesmannen i Troms, 
reindriftsforvaltningen og statens vegvesen. Sametinget og kulturetaten varslet befaring i 
området før de kunne komme med den endelige uttalelsen. Området ble befart i feltsesongen 
2010. Fylkesmannen i Troms har ikke kommet med noen uttalelse, og det antas derfor at de ikke 
har noen innsigelser til saken. 

Statens vegvesen, datert 18.1.2010:
Statens vegvesen viser til høring på deling av eiendommen gnr. 81 bnr. 1.

Statens vegvesen har ingen innvendinger til delingen.

Når det gjelder atkomst til den nye parsellen har erverver Roald Wahlmann søkt om utvidet
bruk av eksisterende avkjørsel tilhørende eiendommen gnr. 81 bnr. 34. Denne avkjørselen har
en utforming som ikke tilfredsstiller vegnormalen. I tillegg er siktforholdene helt på kanten av
hva som er akseptabelt. Statens vegvesen har derfor gitt melding til erverver telefonisk om å
se på muligheten til å flytte den eksisterende avkjørselen ca. 20 meter sørover. Erverver er
positiv til denne løsningen, men må først avklare dette med eier av eiendommen gnr. 81 bnr.
34. En godkjenning av avkjørsel vil bli gitt når dette er avklart.

Reindriftsforvaltningen Vest-Finnmark, datert 19.2.2010:
Viser til oversendelse mottatt 18.12.2009. Reindriftsforvaltningen beklager at det har tatt lang 
tid å få besvart deres henvendelse. Saken har vært på høring. Det er ikke framsatt merknader til 
tiltaket.

Områdestyret i Vest Finnmark v/reindriftsagronomen vil uttale:
Områdestyret har ikke merknader til deling av eiendom på Uløy i Nordreisa kommune gnr 81 
bnr 1.

Denne uttalelsen er gitt i medhold av områdestyrets delegasjon 62/09.

Troms fylkeskommune Kulturetaten, datert 24.7.2010:
Parsellen ligger inn til tre groper i strandvoll med idnr 17563 i Askeladden. Da vi kom til
stedet var de gjenfylt med einebusker og gamle materialstumper. Etter å ha blitt ryddet fram,
framsto de klart og tydelig markert, med en bredde og dybde på hhv opp til to og en meter.
Tradisjonelt oppfattes groper av denne typen som førhistoriske kulturminner, men deres
funksjon er usikker. De er registrert som graver, men det er mer nærliggende å tro de kan
være kokegroper eller fangstinnretninger.

Parsellen vil grense inn til kulturminnet - og være innenfor fredningssonen på fem meter rundt
kulturminnets ytterkant, jf Lov om kulturminner av 1978 § 6. En ny fritidsbolig og andre
tiltak på tomta, vil skjemme kulturminnet utilbørlig. Dette er i konflikt med
kulturminnelovens § 3 første ledd. På denne bakgrunn vil vi motsette oss at det gis
dispensasjon fra kommuneplanens bestemmelser. Da grunneier som vi møtte på stedet, har 
konkrete planer om å tilrettelegge for et større antall hytter på andre steder på sin eiendom kan
det være en løsning for erververe å vurdere dette nærmere.

Sametinget, datert 10.12.2010:
Vi viser til tidligere korrespondanse i denne saken, samt vårt varsel om befaring av 21.12.2009.
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Sametinget er kjent med at Troms fylkeskommune, Kulturetaten har utført en befaring i saken 
og gitt uttalelse. Vi støtter oss til deres vurdering at en alternativ plassering ville være å 
anbefale.

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 annen jorddekt fastmark. Eiendommen har ikke vært i
selvstendig drift på mange år. Det er ingen selvstendig jordbruksdrift på Uløya, men fulldyrka
jord på to naboeiendommer til eiendom 81/1 høstes av en bonde i nabokommunen. Uløya
benyttes også til beite. En eventuell fradeling av den omsøkte parsellen vil ikke ha betydning for
landbruket i området.

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. Søker har fått skriftlig avtale 
for veirett over eiendom 81/34, og vil dermed ved en eventuell fradeling få innvilget søknad hos 
statens vegvesen.

I følge § 66 kan heller ikke en tomt fradeles før avløpsvann er sikret i samsvar med
forurensningsloven. Som vannforsyning skal det anlegges brønn eller knyttes til anlegget til Else 
Johansen på nabotomta. Til avløp skal det lages et privat enkeltanlegg. Det antas at dette ikke vil 
være noe problem da tilsvarende er gjort på nabotomta.

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. En eventuell fradeling 
vil trolig ikke føre til konsekvenser for landbruket og reindrifta. 

Like ved omsøkt tomt er det tre groper i strandvoll med idnr 17563 i Askeladden. Tradisjonelt 
oppfattes groper av denne typen som førhistoriske kulturminner. De er registrert som graver, 
men det er mer nærliggende å tro de kan være kokegroper eller fangstinnretninger. Omsøkt 
parsellen vil grense inn til kulturminnet og være innenfor fredningssonen på fem meter rundt
kulturminnets ytterkant, jf Lov om kulturminner av 1978 § 6. En ny fritidsbolig på tomta vil 
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skjemme kulturminnet utilbørlig. Dette er i konflikt med kulturminnelovens § 3 første ledd. Det 
er derfor ikke ønskelig at tomten blir fradelt.
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TROMS fylkeskommune

ROMSSA fylkkasuohkan

Nordreisa kommune
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09/2726-4 Harald G. Johnsen 140&18 KPLAN
Løpenr.: Tlf. dir.innvalg: Deres ref.: Dato:
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NORDREISA KOMMUNE GNR. 81/1  -  HØRING: DELING  AV  EIENDOM:
ENDELIG UTTALELSE OM KULTURMINNER

Parsellen ligger inn til tre groper i strandvoll med idnr 17563 i  Askeladden.  Da vi kom til
stedet var de gjenfylt med einebusker og gamle materialstumper. Etter å ha blitt ryddet fram,
framsto de klart og tydelig markert, med en bredde og dybde på hhv opp til to og en meter.
Tradisjonelt oppfattes groper av denne typen som førhistoriske kulturminner, men deres
funksjon er usikker. De er registrert som graver, men det er mer nærliggende å tro de kan
være kokegroper eller fangstinnretninger.

Kokegrop eller fangstinnretning på gnr 81/1, Vest-Uløya
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Parsellen vil grense inn til kulturminnet - og være innenfor fredningssonen på fem meter rundt
kulturminnets ytterkant, jf Lov om kulturminner av 1978 § 6. En ny fritidsbolig og andre
tiltak på tomta, vil skjemme kulturminnet utilbørlig. Dette er i konflikt med
kulturminnelovens § 3 første ledd. På denne bakgrunn vil vi motsette oss at det gis
dispensasjon fra kommuneplanens bestemmelser. Da grunneier som vi møtte på stedet, har
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konkrete planer om å tilrettelegge for et større antall hytter på andre steder på sin eiendom kan
det være en løsning for erververe å vurdere dette nærmere.

1 g sen

Anne-Karine Sandmo
keskonservator

Kopi til:
Sametinget, miljø- og kulturvernavdelinga, Troms.

Harald G. Johnsen
Konservator / arkeolog

2
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Nordreisa 
kommune
          

Arkivsaknr:       2010/5865-5

Arkiv:                1942/58/4

Saksbehandler:  Julie Heidenberg

Dato:                 07.04.2011

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
32/11 Nordreisa driftsutvalg 26.04.2011

Klage - Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom 1942/58/4 i 
Nordreisa kommune.

Henvisning til lovverk:
Konsesjonsloven §§ 1, 2, 9 og 11

Vedlegg
1 Kart

Rådmannens innstilling
Nordreisa kommune viser til konsesjonsloven §§ 1, 2 og 9 og innvilger Susann Eitran og 
Nathaniel Eitran konsesjon for erverv av eiendom gnr. 58 bnr. 4 i Nordreisa kommune.

Det settes følgende vilkår jfr. Konsesjonsloven § 11:
 Det er et vilkår for konsesjon at eiendommen blir brukt som helårsbolig i den tiden

Susann Eitran og Nathaniel Eitran eier den. Dersom de selv bosetter seg på eiendommen 
i henhold til vilkårene i konsesjonsloven § 6, er boplikten begrenset til fem år regnet fra
registreringen i folkeregisteret.

 Skogen skal drives i samråd med skogbruksetaten i kommunen

Vilkårene er opprettholdt av samfunnsmessig årsak, da det er ønskelig at eiendommen benyttes 
til boligformål.

Saksopplysninger
Det er søkt om konsesjon på erverv av fast eiendom 58/4 i Nordreisa kommune. Søknaden er 
mottatt 29.11.2010. Søknaden er innvilget, men det er innkommet klage på vilkår som er satt til 
vedtaket.
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Søker: Susanne Eitran og Nathaniel Etran, Kjelleren, 9151 Storslett
Overdrager: Tom Eitran, Oksfjord, 9151 Storslett

Eiendommen ligge i Oksfjord om lag 2,5 km fra Oksfjord sentrum.

Bakgrunn for søknaden er at Susann Eitran og hennes sønn Nathaniel Eitran skal overta 
eiendom 58/4 som i dag eies av Susann Eitrans far Tom Eitran. Normalt ville eiendommen 
kunne overdras konsesjonsfritt fordi det overdras innenfor nær familie, men siden eiendommens 
størrelse tilsier at det er boplikt på eiendommen må det søkes konsesjon når en ikke ønsker å bo 
på eiendommen selv.

Boplikten oppstår ved erverv av eiendommen. Den lovbestemte boplikten er en
betingelse for at odelsberettigede eller nær slekt kan erverve landbrukseiendom
konsesjonsfritt. Den som ikke kan eller vil bosette seg på eiendommen må følgelig søke
konsesjon.

Boplikt kan oppstå hvis:
 eiendommens bebyggelse er eller har vært brukt til helårsbolig, og
 eiendommen enten består av mer enn 25 dekar fulldyrka eller overflatedyrka jord,

eller av mer enn 500 dekar skog.

Boplikt kan også oppstå ved erverv av eiendom med bebyggelse som ikke er tatt i bruk
som helårsbolig, hvis bebyggelse er under oppføring, og det er gitt tillatelse til
oppføring med sikte på boligformål.

I følge gårdskart fra Skog og landskap har eiendom 58/4 et totalareal på 655,8 daa. Av dette er
32,5 daa fulldyrka jord, 1,7 daa innmarksbeite, 61,3 daa skog på middels bonitet, 405,8 daa
uproduktiv skog og 154,5 daa annet areal.

Av bebyggelse på eiendommen er det et bolighus og en driftsbygning fra 1955 som begge er i
middels til dårlig teknisk tilstand. Det har ikke vært selvstendig drift på eiendommen siden 
1998. Dyrka jord er holdt i hevd ved bortleie til et bruk i drift. Det er i søknaden opplyst at søker 
ikke har noen planer med eiendommen. Overdragelsen er for det meste av arvemessig karakter.
Overdrager skal fortsette å bo på eiendommen så lenge han ønsker/lever.

Det ble den 8.12.2010 i sak nr 203/10 gjort følgende vurdering og delegert vedtak av 
administrasjon i Nordreisa kommune:

Virkemidlene i konsesjonsloven skal brukes slik at det oppnås vern om landbrukets
produksjonsarealer, og slike eier- og bruksforhold som er mest gagnlig for samfunnet. Søkernes
formål med ervervet står sentralt i vurderingen, enten eiendommen erverves til landbruksformål
eller andre formål. Formålet med ervervet må veies opp mot de hensyn loven fremmer er mest
gagnlig for samfunnet, om søker får konsesjon eller om eiendommen bør overdras til andre. 
Etter loven har ingen krav på konsesjon, men konsesjon må gis med mindre det er saklig grunn 
til å avslå.

Hvis søker hadde ønsket å bosette seg på eiendommen hadde det ikke vært nødvendig å søke
konsesjon på eiendommen. Ved at overdrager, som er søkers far, fortsetter å bo på eiendommen
kan dette oppfylle boplikten i form av upersonlig boplikt. At eiendommen overføres til to
personer fører til sameie på en eiendom, noe som normalt ikke er positivt. Men i dette tilfellet 
vil Nathaniel Eitran i senere tid få overta eiendommen etter Susann Eitran fordi han er hennes 
sønn, så et sameie vil ikke være av stor betydning.
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Vedtak:

Nordreisa kommune viser til konsesjonsloven §§ 1, 2 og 9 og innvilger Susann Eitran og 
Nathaniel Eitran konsesjon for erverv av eiendom gnr. 58 bnr. 4 i Nordreisa kommune.

Det settes følgende vilkår jfr. Konsesjonsloven § 11:
 Det er et vilkår for konsesjon at eiendommen blir brukt som helårsbolig i den tiden

Susann Eitran og Nathaniel Eitran eier den. Dersom de selv bosetter seg på eiendommen 
i henhold til vilkårene i konsesjonsloven § 6, er boplikten begrenset til fem år regnet fra
registreringen i folkeregisteret.

 Skogen skal drives i samråd med skogbruksetaten i kommunen

Vi vil presisere at det fra 1.7.09 ble evig driveplikt på all fulldyrka jord, overflatedyrka jord og
innmarksbeite, jfr. Jordloven § 8. Dette betyr at grunneier er pliktig til at han selv driver jorda
eller leier den bort med minimums 10 års kontrakter til andre som ønsker å drive jorda.

Overdrager har på vegne av søker sendt inn klage på et av vilkårene som er satt til vedtaket.

Klage på vedtak ang. søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom 58/4 i Nordreisa 
kommune datert 8.12.2010.

Jeg leser vedtaket på vår søknad om og om igjen, og må vel innrømme at jeg ikke helt forstår
hva vedtaket betyr.
Derfor var jeg innom kommunen og hadde en hyggelig samtale med jordbrukssjef Julie
Heidenberg. Jeg trodde jeg var blitt litt klokere, men jo mer jeg tenker på dette jo mindre
overbevist blir jeg.
Jeg føler derfor at det er på sin plass med litt opplysninger om eiendommen, og om grunnen
til at det søkes.

Jeg kjøpte eiendommen i 1991 og all dyrka mark var da igjengrodd med tre til fire meter høy
bjørk. Jeg rydda alt og dyrka opp igjen jorda.
Av helsemessige årsaker ble drifta lagt ned i 1998.
Jeg er imidlertid av den oppfatning at dyrka mark skal forsøkes brukt, og fikk derfor etter en
tid avtale med Morten Risto om høsting av jorda.
En av de siste tingene jeg gjorde før jeg ble syk og la ned, var å pløye opp ca 10 daa av jorda
som da var skadd av frost.
Jeg avtalte med Risto at han måtte fullføre dette ved å harve og så igjen dette stykket.
Dette ble aldri gjort, og resultatet er at disse 10daa nå er i ferd med å gro igjen av skog.
Jeg har av forskjellige årsaker sagt opp avtalen med Risto, og holder på å inngå en ny avtale
med Bjerkli gård i straumfjord.
Jeg opplyser om dette for å forklare at det er av stor interesse for meg at jorda blir holdt i
hevd, men også for å forklare at den dyrka jorda i dag ikke er 32,5 daa. Men snarere 22 daa.

En av grunnene til at jeg vil overdra eiendommen i dag er av arvemessig karakter.
Jeg ser rundt meg at familier nærmest går i oppløsning på grunn av arv. Søsken og foreldre er
ikke på talefot på grunn av et gammelt dårlig vedlikeholdt hus og litt skog!

Dette ønsker jeg ikke skal skje den dagen jeg er borte, så derfor vil jeg overføre eiendommen
til min datter og ett av mine barnebarn. Den dagen min datter er borte og tre brødre står igjen
som eiere vil den ene stå som eier av en halvpart fra før, og så arve en tredjedel av den

Side 151



resterende halvpart og dermed være hovedeier.

Jeg forklarer alt dette fordi dere bedre skal forstå hvor urimelig jeg føler at det er, om den
måten jeg tolker vedtaket i konsesjonssøknaden er riktig da.

For slik jeg føler at det vil bli, så må boplikten på fem år, innfris tre ganger av samme familie,
og det kan da umulig være meningen?

Nå er det som sagt mulig jeg tolker det feil, men slik jeg forstår brevet, og etter opplysninger
fra Heidenberg føler jeg at dette blir tilfelle.

Jeg har først innfridd bo og driveplikte da jeg kjøpte eiendommen. Når Susanne og Nathaniel
nå får konsesjon var jo en av søknadens formål at jeg skulle kunne innfri boplikten.
Og jeg regner jo med at ideen med konsesjonsloven er at det skal bo folk på eiendommen, og
at navnet på personen som bor er av underordnet betydning.
Men som jeg forstår av brevet vil det bli krav om boplikt for tredje gang den dagen jeg dør
eller flytter, dette selv om det skal ha gått fem år.
Brevet sier etter mitt skjønn at boplikten på fem år må regnes på nytt fra den dagen en av dem
registrer adresse hit i folkeregisteret, og at dette vil være et krav den dagen jeg ikke er her
mer.

Heidenberg opplyste at ingen av dem trengte å bosette seg, men boplikten kunne oppfylles
ved å leie ut huset, men er det ikke det som skjer nå?
De overtar eiendommen, med en klausul i skjøtet om at jeg kan bo så lenge jeg vil eller lever.
Er det ikke da slik at jeg oppfyller boplikten for dem? Den dagen jeg dør eller flytter så skal
vel ikke en av dem tvinges til å bosette seg, eller huset måtte leies ut i enda fem år for å
oppfylle boplikten enda en gang?
Jeg regner med og forutsetter da at jeg lever og bor her i fem år.

Slik tolker jeg de opplysninger jeg har fått, og om dette er helt på viddene så må jeg jo bare 
beklage at min forstand ikke strekker til.

Men om det jeg oppfatter skulle medføre riktighet, så regner jeg med at man ser urimeligheten
i dette og behandler søknaden på nytt, og da i vår interesse.

Vurdering
Virkemidlene i konsesjonsloven skal brukes slik at det oppnås vern om landbrukets
produksjonsarealer, og slike eier- og bruksforhold som er mest gagnlig for samfunnet. Søkernes
formål med ervervet står sentralt i vurderingen, enten eiendommen erverves til landbruksformål 
eller andre formål. Formålet med ervervet må veies opp mot de hensyn loven fremmer er mest
gagnlig for samfunnet, om søker får konsesjon eller om eiendommen bør overdras til andre. 
Etter loven har ingen krav på konsesjon, men konsesjon må gis med mindre det er saklig grunn 
til å avslå.

Søker ble innvilget konsesjon med følgende vilkår:
”Det er et vilkår for konsesjon at eiendommen blir brukt som helårsbolig i den tiden
Susann Eitran og Nathaniel Eitran eier den. Dersom de selv bosetter seg på eiendommen i 
henhold til vilkårene i konsesjonsloven § 6, er boplikten begrenset til fem år regnet fra
registreringen i folkeregisteret.”
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Med dette menes det at overdrager kan bebo eiendommen eller at eiendommen kan leies ut til 
boligformål hvis ikke søker selv ønsker å bo på eiendommen. Når det er snakk om boplikt som 
skal oppfylles av andre, må det vurderes om plikten skal vare i mer enn fem år. 
Vilkåret i vedtaket ble satt pga bosetningshensyn. Det vil trolig ikke være noe problem å leie ut 
eiendommen til boligformål, da det i senere tid har vist seg at det er etterspørsel etter mindre 
landbrukseiendommer i Straumfjord og Oksfjord til boligformål. Altså trenger ikke søker å bebo 
eiendommen selv.

I klagen er det opplyst at eiendommen bare består av 22 daa dyrka jord. I følge gårdskart fra 
Skog og landskap består eiendommen av 32,5 daa fulldyrka jord. Kommunen må følge de data 
som er registrert på eiendommen da dette er det som er oppmålt på eiendommen. Det kan 
selvsagt være arealer som ikke dyrkes per i dag, men de vil ikke miste sin status som fulldyrka 
før de har vært brakk i over 30 år. Bebyggelsen på eiendommen benyttes som helårsbolig, og 
eiendommen oppfyller derfor kriteriene for konsesjonspliktig eiendom hvis en selv ikke ønsker
å bebo eiendommen. 

I vedtaket som allerede er gjort så kan overdrager innfri boplikten, men om han av ulike årsaker 
ikke skal bo på eiendommen må boplikten oppfylles av andre. Dette er en upersonlig boplikt og 
er i dette tilfellet ikke avgrenset til fem år pga bosetningshensyn. Boplikten er ikke familier men 
gjelder hver enkel person som overdrar en eiendom. Søker har per i dag fått innvilget konsesjon 
ved å oppfylle boplikten ved bortleie hvis de selv ikke ønsker å bo på eiendommen i 5 år. Hvis 
de oppfyller vilkåret trenger de ikke søke konsesjon flere ganger.
I følge dagens lovverk så må alle som overtar en eiendom med boplikt søke konsesjon hvis de 
ikke ønsker å fylle boplikten. Dette gjelder også samtlige i et sameie uansett om man overtar en 
stor eller liten andel av en eiendom.
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Nordreisa 
kommune
          

Arkivsaknr:       2010/3607-8

Arkiv:                033

Saksbehandler:  Ketil Jensen

Dato:                 28.03.2011

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
3/11 Nordreisa barn og unges kommunestyre 13.04.2011
33/11 Nordreisa driftsutvalg 26.04.2011

Buss - skur i Rotsundelv

Vedlegg
1 Situasjonskart buss-skur Rotsundelvkrysset
2 Eksempel på ett buss-skur

Rådmannens innstilling
Som et trafikksikkerhetstiltak vedtar Nordreisa barn og unges kommunestyre i henhold til 
vedlagte situasjonsplan oppføring av buss – skur ved krysset til Rotsundelvdalen.

Saksopplysninger
Fra klasse 8b er det lagt frem et forslag om oppføring av buss – skur i krysset til 
Rotsundelvdalen. Dette fordi bussene som oftes er sene ifølge rutetabellene.

Vurdering
Kommunen vurderer dette som et godt trafikksikkerhetstiltak, fordi barna vil være utenfor fare 
for å bli påkjørt når de oppholder seg i et buss - skur i tillegg vil de ha ly for vær og vind mens 
de venter på bussen. 
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6

- Størrelse etter kundens behov og ønsker.
Leveres standard i 1, 2, 3 eller 4 seksjoner.

- Ferdigbygd på støpt betongplate
eller transportramme.
Kan også leveres som byggesett.

- Standard med tak av røykfarget
kanalplast.

- Vegger av herdet glass med eller
uten sprosser.

- Stamme av naturanodisert
aluminium eller lakkert svart
som standard.

Botneskilt
v-i/yter wer!

Bentsrudvelen 19, 3080 Holmestrand - Tlf. 33 06 66 00/941 skilt, Faks 33 05 34 80
post@botneskilt.no, www.botneskilt.no
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Nordreisa 
kommune
          

Arkivsaknr:       2011/834-1

Arkiv:                026

Saksbehandler:  Ruth Uhlving

Dato:                 07.04.2011

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
34/11 Nordreisa driftsutvalg 26.04.2011

Samarbeidsavtale mellom stiftelsen Norsk kulturarv og Nordreisa kommune

Vedlegg

1 Samarbeidsavtale

Rådmannens innstilling

Saksopplysninger
Kommunen har fått invitasjon til å inngå samarbeidsavtale med Norsk kulturarv som er en 
ideell, nasjonal stiftelse. Norsk kulturarv arbeider for synliggjøre kulturminneverdier gjennom 
aksjoner, medlemsarbeid, reiselivsutvikling, rådgiving og fagpolitisk støtte til eiere av 
kulturminner. Norsk kulturarv er på banen for å sikre den norske kulturarven gjennom aktiv 
bruk – kulturarv er mer enn museum, den lever best gjennom aktivt liv. Norsk kulturarv har 
kanalisert ca 14 mill kr til berging av over 2200 bygninger og fem mill kr til rydding av 
kulturminner, for det meste utført av skoleelever. Norsk kulturarv markedsfører 
kulturarvopplevelser landet rundt med innehaverne av Olavsrosa i spissen. Med visjonen ”vern 
gjennom bruk” har Norsk kulturarv erfaring med å stimulere til næringsaktivitet i forbindelse 
med kulturminner, spesielt innen reiseliv og opplevelser. Norsk kulturarv forvalter Olavsrosa, et 
kvalitetsmerke som tildeles etter spesifiserte kriterier. 
I en samarbeidsavtale med kommunen tilbyr Norsk kulturarv bl.a…..
Kurs i materiallære, byggeteknikk og byggetekniske emner om verneverdig bygg
Ikke kommersielle kultutrminner i kommunen kan profileres på nettstedet Olavsrosa
Undervisningsopplegg for grunnskolen om den norske kulturarven

Kommunens forpliktelse vil være … 
Årlig samarbeidsavgift på kr 6 000
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Vurdering
Kvalitetsstempel 
Vi er np-kommune og np-landsby

Samarbeidet vil bidra til å tilrettelegge for bedrifter til videreutvikling innenfor kulturarv  
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Nordreisa 
kommune
          

Arkivsaknr:       2011/1625-1

Arkiv:                L12

Saksbehandler:  Ketil Jensen

Dato:                 12.04.2011

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
35/11 Nordreisa driftsutvalg 26.04.2011

Endringer av reguleringsbestemmelser i reguleringsplanen for boligområdet 
Rovdas 3 Plan id:19422009_004

Henvisning til lovverk:
Plan- og bygningsloven (pbl 08) § 12-14

Rådmannens innstilling
I medhold av plan- og bygningsloven § 12-14 vedtar driftsutvalget undernevnte endringer av 
reguleringsbestemmelsene i reguleringsplanen for boligområdet Rovdas 3.
I medhold av denne paragraf kan disse mindre endringene gjøres administrativt.
Det er ikke nødvendig med høring pga at ingen foreløpig er berørt.

Punkt 2.2.4 Maks. høyder og takvinkel endres til:

Høyder

- Felt 1,4,5,6 og 7: Boliger kan oppføres med gesimshøyde inntil 4 meter og 
      mønehøyde inntil 8 meter, maks. 1½ etasje.

- Felt 2 og 3: boliger kan oppføres med gesims/mønehøyde inntil 9 meter, maks. 2 etasjer.

- Garasjer/uthus kan ha maksimal gesims/mønehøyde på 5 meter.

Takform/vinkel

- Felt 1,4,5,6 og 7: Her skal bygg oppføres med saltak og takvinkel mellom 22 og 40 
grader.

- 1 etasjes hus kan ha valmet tak.

      -    Garasjer skal ha lik takform som bolig.
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Felt 2 og 3: 
- Her skal boligen ha god arkitektonisk utforming og oppfylle sentrale krav til miljø, 

tilpasning og universell utforming, her kan det være kombinasjoner mellom flere typer 
takformer (eks. flattak/pulttak/sagtak).

- Garasjer skal ha tilnærmet lik takform som bolig.

Punkt 2.2.5 Estetikk endres til:

Bebyggelse bør utformes i tråd med retningslinjene i byggeskikkveilederen for Rovdas 3, ved 
vesentlige endringer i forhold til byggeskikkveilederen skal kommunen varsles og tiltaket 
stoppes inntil kommunen har gitt tillatelse for endringen.

Fasader og takflater skal ha avdempede farger som gir området visuell enhet og et rolig preg.

Saksopplysninger
Det har versert en del misforståelser om Rovdas 3.
Etter jul 2010 tok byggesaksbehandler og arealplanlegger tak i dette og begynte forarbeidet for å 
se hva som var problemene.
Det ble satt sammen en gruppe som gikk igjennom hele feltet dvs reguleringsbestemmelser, 
byggeskikkveileder, tomter, priser og kart.

Denne gruppen besto av:
Byggesaksbehandler  Ketil Jensen
Arealplanlegger         Rune Benonisen
Kommuneplanlegger Geir Lyngsmark
Oppmålingsingeniør  Torgeir Lunde 

Første møte var torsdag den 10. februar, etter dette har det vært uformelle møter hvor det har 
vært konstruktive og kreative diskusjoner på kryss og tvers av fagområder og fagfelt.
Fredag den 11. mars var det et møte med entreprenører/utbyggere for å få deres meninger og 
erfaringer med i dette arbeidet.
Det har også vært kontakt med arkitekter i de store ferdighusfirmaene som Systemhus, Block 
Watne, Blå hus og Anebyhus mfl for å få deres synspunkter på mønehøyde, gesimshøyde og 
lignende.

Ut fra dette har gruppen konkludert med følgende:

Tomtepris:

Tomteprisen bør ligge på det nivået den ligger på i dag med en grunnpris på 230,- pr m².
Dette er en rimelig pris for en tomt med de fasiliteter som er med f.eks vann, avløp, bredbånd og 
asfalterte veier, prisen på den billigste tomten er på 161.000,- og den dyreste på 338.000,-

Plassering av hustyper i feltet:

I felt 1,4,5,6 og 7 her skal bygg oppføres med saltak og takvinkel mellom 22 og 40 grader, 1 
etasjes hus kan ha valmtak. Garasjer skal ha lik takform som bolig.
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I felt 2 og 3 her skal boligen ha god arkitektonisk utforming og oppfylle sentrale krav til miljø, 
tilpasning og universell utforming, her kan det være kombinasjoner mellom flere typer 
takformer (eks. flattak/pulttak/sagtak). Garasjer skal ha tilnærmet lik takform som bolig.

Her var det i reguleringsplanen vedtatt at felt 1,2,4 og 7 skulle ha saltak med takvinkel mellom 
22 og 40 grader og felt 3,5 og 6 skulle ha skråtak med takvinkel mellom 15 og 40 grader. Dette 
ville ha medført at felt 4 og delvis 3 ville kommet i skyggen av de relativt høye skråtak-
boligene. Ved å flytte skråtak-boligene til felt 2 og 3 opp under fjellet vil man unngå dette.
Her var det også nødvendig å endre på teksten for takformen, den takformen det refereres til 
heter ikke skråtak, men pulttak. Siden boligene som i forarbeidet til reguleringsplanen var ment 
skulle bygges i disse feltene som oftes har en kombinasjon av takformer som for eksempel 
pulttak(skråtak), flattak, sagtak.
Så skråtak (som ikke er et faguttrykk, det heter pulttak) blir byttet ut med ”god arkitektonisk 
utforming og oppfylle sentrale krav til miljø, tilpasning og universell utforming, her kan det 
være kombinasjoner mellom flere typer takformer” (eks. flattak/pulttak/sagtak).

Høyder på bygg:

I felt 1,4,5,6 og 7: Boliger kan oppføres med gesimshøyde inntil 4 meter og mønehøyde inntil 8 
meter, maks 1½ etasje.
I felt 2 og 3: boliger kan oppføres med gesims/mønehøyde inntil 9 meter, maks. 2 etasjer.
Garasjer/uthus kan ha maksimal gesims/mønehøyde på 5 meter.

Her var det i reguleringsplanen vedtatt at felt 1,4,5,6 og 7 skulle ha gesimshøyde inntil 4 meter 
og mønehøyde inntil 7 meter og felt 2 og 3 skulle ha gesimshøyde inntil 5 meter og mønehøyde 
inntil 8 meter. Garasjer kunne maksimalt ha gesimshøyde på 2,8 meter og mønehøyde inntil 4,7 
meter. 
På grunn av nye tekniske krav til blant annet isolasjonstykkelse innført 01.07.2010, er det ikke 
mulig å få et vanlig 1½ etasjes saltakhus fra huskataloger inn under 7 meters mønehøyde. Derfor 
må mønehøyden økes til 8 meter på felt 1,4,5,6 og 7.
Av samme grunn må møne/gesimshøyden økes til 9 meter i felt 2 og 3. I tillegg må man her ha 
lik møne og gesimshøyde fordi boliger med for eksempel pulttak(skråtak) kun har gesimshøyde.
Derfor må man på garasjer også ha lik møne og gesimshøyde pga at boliger og garasjer skal ha 
lik takform. Her økes også høyden fra 4,7 til 5 meter for at takvinkelen på garasjen skal være 
tilnærmet lik takvinkelen på boligen, for eksempel en vanlig dobbelgarasje på 6 meters bredde, 
vegghøyde på 2,8 meter og takvinkel på 35 grader vil ha en mønehøyde på 4,9 meter.

Estetikk:

Bebyggelse bør utformes i tråd med retningslinjene i byggeskikkveilederen for Rovdas 3. Ved 
vesentlige endringer i forhold til byggeskikkveilederen skal kommunen varsles og tiltaket 
stoppes inntil kommunen har gitt tillatelse for endringen.
Fasader og takflater skal ha avdempede farger som gir området visuell enhet og et rolig preg.

Her var det i reguleringsplanen vedtatt: Bebyggelse skal utformes i tråd med retningslinjene i 
byggeskikksveilederen. Fasader og takflater skal ha avdempede farger og matt overflate i tråd 
med fargepalett i byggeskikksveilederen.
Ved å sette bør utformes i tråd med byggeskikksveilederen istedenfor skal, så vil boligbygger 
føle at han/hun har større bestemmelsesrett ovenfor sin egen tomt, samtidig som kommunen har 
rett til å stanse det som for eksempel vil bryte med områdes visuelle enhet.
Ved å sette husfargene til en bestemt fargepalett med malingsnr vil man være helt fast til disse 
fargene. De fleste fargene i fargepaletten vil være utgått før det har gått ca 10 år. Siden dette 
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boligfeltet har en utbygningstid på ca 20 år vil de som maler om 10 år måtte spesialbestille 
maling for å kunne være i tråd med fargepaletten. Det kan også være konkurransevridende å ha 
en spesiell fargepalett med maligsnr i det enkelte malingsleverandører ikke har disse i sitt 
sortiment og vil være utelukket fra dette boligfeltet noe som kan være i strid med 
konkurranseloven. Her er det bedre å spenne over et bredere spekter samtidig som kommunen 
har rett til å kreve huset malt om (vist for eksempel noen har malt huset singnalorange) ved å si 
at ”fasader og takflater skal ha avdempede farger som gir området visuell enhet og et rolig 
preg”.

Byggeskikkveileder:

Det er igangsatt arbeid med å forbedre byggeskikkveilederen, slik at den er mer tilpasset våre 
lokale forhold.

Økonomi:

Her må driftsutvalget vurdere hva man kan gjøre i situasjoner der for eksempel unge etablerer 
mangler 50.000,- til 100.000,- for å kunne realisere sin husdrøm(eks startlånskriterier, 
tilleggslån og lignende).

Vurdering
Reguleringsbestemmelsene slik de er i dag er ikke tilpasset de nye kravene i den nye plan- og 
bygningsloven, derfor må det foretas mindre endringer i reguleringsbestemmelsene.
Taktyper i reguleringsbestemmelsen er feilvurdert etter det som var intensjonen i planen 
”Nordreisa får et nytt og moderne boligfelt hvor den enkelte utbygger får anledning til å velge 
innenfor et bredt spekter av boligtyper og tomter” dette vil etter endringene være i samsvar med 
intensjonen.
I tillegg var det i vurderinger av hustyper i feltet ikke tatt hensyn til sol/skygge problematikken 
noe som er vektlagt ved den nye plasseringen i feltet. 
Ved å foreta disse endringene vil Rovdas 3 være i samsvar med de nye kravene og de 
intensjoner og mål som var lagt til grunn ved oppstart.
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