
Møteinnkalling

Utvalg: Nordreisa driftsutvalg
Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset
Dato: 31.05.2011
Tidspunkt: 10:00

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

Møtet starter med felles avreise fra kommunehuset kl 10 for befaringer til gnr 18/1 og 33/14.

Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.
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   Befaringer
Det vil bli foretatt befaringer på følgende saker: Gnr 18/1 – Søknad om deling og gnr 33/14 –
Søknad om konsesjon for erverv av fast eiendom.

                                        Saksliste

Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr

PS 38/11 Referatsak

RS 157/11 Midlertidig brukstillatelse gbr.1942/47/432 2009/6213
RS 158/11 Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett gbr.1942/29/57 2011/1674

RS 159/11 Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett § 20-2 2011/1619
RS 160/11 Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett § 20-2 garasje 

gbr.1942/47/369
2011/1642

RS 161/11 Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett gbr.1942/31/3 2011/1816

RS 162/11 Tillatelse til totalrenovering av bad/våtrom 
gbr.1942/65/46

2011/1967

RS 163/11 Tillatelse til rehabilitering av bad/våtrom 
gbr.1942/14/22

2011/1791

RS 164/11 Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett 
gbr.1942/47/322

2011/2017

RS 165/11 Godkjenning av ansvarsrett 2010/2059

RS 166/11 Byggetillatelse driftsbygning i landbruket 
gbr.1942/44/2

2011/1800

RS 167/11 Byggetillatelse fritidsbolig gbr.1942/54/33 2011/1987
RS 168/11 Byggetillatelse Tradisjonelt bygg 

gbr.1942/47/1/10
2011/1980

RS 169/11 Byggetillatelse tilbygg gbr.1942/47/106 2011/1930

RS 170/11 Byggetillatelse garasje gbr.1942/47/154 2011/1916
RS 171/11 Rammetillatelse tilbygg Nordreisa Videregående 

Skole gbr.1942/43/79
2011/1817

RS 172/11 Rammetillatelse gbr.1942/43/66 2011/1818

RS 173/11 Ferdigattest gbr.1942/22/54 2010/1402
RS 174/11 Ferdigattest fritidsbolig gbr.1942/66/75 2011/1636

RS 175/11 Ferdigattest gbr.1942/47/421 2010/4152
RS 176/11 Ferdigattest gbr.1942/15/43 2011/1304

RS 177/11 Fritak vannavgift på eiendommen gnr. 
1942/22/15

2011/1692

RS 178/11 Vedr. søknad om fritak kommunale avgifter, gnr. 
14/71

2011/1909
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RS 179/11 Vannavgift for eiendommen 1942/22/38 2011/1640
RS 180/11 Fritak for kommunale utgifter for eiendommen 

gnr. 1942/55/4
X 2011/1647

RS 181/11 Innvilget skadefellingstillatelse på gaupe i 
Nordreisa

2009/1678

RS 182/11 Innvilget skadefellingstillatelse på gaupe i 
Nordreisa

2009/1678

RS 183/11 Innvilget søknad om tilskudd til forebyggende 
tiltak mot rovdyrskader på sau 2011

2009/5449

RS 184/11 Innvilget søknad om tilskudd til forebyggende 
tiltak mot rovdyrskader på sau 2011

2009/5449

RS 185/11 Skadefellingstillatelse på gaupe i deler av 
Nordreisa kommune

2009/1678

RS 186/11 Mottatt tilbakemelding på faglig gjennomgang fra 
Direktoratet for naturforvaltning

2009/9443

RS 187/11 Klage- avvisning av klage - tillatelse til bygging 
av traktorveg på gbn. 1942/65/42, 65/55, 65/32, 
65/38 og 65/4

2010/3261

RS 188/11 Pålegg om fjerning av bobuss og gumpi 2011/648
RS 189/11 Deling av driftsenhet 1942/3/2 og 3/10 2011/1860

RS 190/11 Melding om vedtak - søknad om konsesjon på 
erverv av fast eiendom 1942/46/62

2011/1876

RS 191/11 Melding om vedtak - søknad om konsesjon på 
erverv av fast eiendom 1942/46/6

2011/1875

PS 39/11 Søknad om deling gnr 1942/18/1 2010/5098
PS 40/11 Søknad om konsesjon for erverv av fast eiendom 

1942/33/14
2010/4604

PS 41/11 Klagebehandling - søknad om deling gnr 
1942/22/3

2009/9265

PS 42/11 Deling av eiendom 1942/59/2 2010/6105

PS 43/11 Revidering av utleieregler for Nordreisahallen 2011/835
PS 44/11 Samarbeidsavtale mellom stiftelsen Norsk 

kulturarv og Nordreisa kommune
2011/834

PS 45/11 Hovudplan skogsveg Nordreisa 2011/600
PS 46/11 Tildeling av elg i Nordreisa 2011 2009/4932

PS 47/11 Søknad om fritak tilkobling kommunalt vannverk 
eiend 1942/25/6/3 - Ny behandling

2009/2127

PS 48/11 Nordreisa kommune – Årsmelding 2010 2011/2051
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PS 38/11 Referatsak



Nordreisa kommune
Teknisk avdeling

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

www.nordreisa.kommune.no

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

«KONTAKT»

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
«REF» 2009/6213-5 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

Kjell Storslett & Lise-Lotte Lund
Sappen
9151  STORSLETT

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2011/1674-2 15418/2011 1942/29/51 19.04.2011

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:
69/11 Delegert utvalg drift

Byggested: Holmestilla, 9151 STORSLETT Gnr/Bnr: 29/57
Tiltakshaver: Kjell Storslett & Lise-Lotte Lund Adresse: Sappen, 9151 STORSLETT
Ansvarlig søker: Adresse:
Tiltakets art: Endring av bygg - utvendig tilbygg 

mindre enn 50 m²
Bruksareal: 15m²

VEDTAK:

Tillatelse:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl) § 20-2 godkjennes søknad om tillatelse til tiltak 
uten ansvarsrett mottatt 15.04.2011 for oppføring av tilbygg til Skogs- og utmarkskoie på 
gbr.1942/29/57 Holmestilla. 

Det vises for øvrig til søknadens vedlagte tegninger og situasjonskart.

Planstatus:
LNF – område

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

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 2011/1674.

Med hilsen

Ketil Jensen
Byggesaksbehandler
Direkte innvalg: 77 77 07 59

Side 9



Side 3 av 3

Side 10



Nordreisa kommune
Teknisk avdeling

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

www.nordreisa.kommune.no

Geir Jensen
Punta
9151  STORSLETT

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2011/1619-2 14401/2011 29/39 12.04.2011

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:
60/11 Delegert utvalg drift

Byggested: Punta, 9151 STORSLETT Gnr/Bnr: 29/39
Tiltakshaver: Geir Jensen Adresse: Punta, 9151 STORSLETT
Ansvarlig søker: Adresse:
Tiltakets art: Nytt bygg – Redskapshus ikke 

boligformål over 70 m²
Bruksareal: 80m²

VEDTAK:

Tillatelse:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl) § 20-2 b godkjennes søknad om tillatelse til tiltak 
uten ansvarsrett mottatt 11.04.2011 for oppføring av Redskapshus.

Det vises for øvrig til søknadens vedlagte tegninger og situasjonskart.

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.
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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 2011/1619.

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

Tommy Karlsen
Solbakkmelen 25
9152  SØRKJOSEN

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2011/1642-2 14700/2011 14.04.2011

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:
66/11 Delegert utvalg drift

Byggested: Solbakkmelen 25, 9152 
SØRKJOSEN

Gnr/Bnr: 47/369

Tiltakshaver: Tommy Karlsen Adresse: Solbakkmelen 25, 9152
SØRKJOSEN

Ansvarlig søker: Adresse: ,  
Tiltakets art: Nytt bygg – Garasje ikke 

boligformål under 70 m²
Bruksareal: 61m²

VEDTAK:

Tillatelse:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl) § 20-2 godkjennes søknad om tillatelse til tiltak 
uten ansvarsrett mottatt 13.04.2011 for oppføring av Garasje på eiendommen gbr.1942/47/369.

Det vises for øvrig til søknadens vedlagte tegninger og situasjonskart.
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Planstatus:
Reguleringsplan: Solbakken II B3

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.

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:
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 2011/1642.

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» 2011/1816-2 16608/2011 1942/31/3 02.05.2011

TILLATELSE TIL TILTAK UTEN ANSVARSRETT OG TILLATELSE 
FOR BAD/VÅTROM I § 20-2 BYGG

BYGGETILLATELSE
Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens § 20-1 og 20-2.

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

Saksnr: Behandlet i:
74/11 Delegert utvalg drift

Byggested: Bergskog, 9151 STORSLETT Gnr/Bnr: 31/3
Tiltakshaver: Ann Mary Lund Adresse: Mælen 9, 9151 STORSLETT
Ansvarlig søker: Henriksen Bygg & Flis Adresse: Sappen, 9151 STORSLETT
Tiltakets art: Endring av bygg - utvendig tilbygg 

mindre enn 50 m² med bad/våtrom
Bruksareal: 49,8m²

VEDTAK:

Tillatelse:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl) §§ 20-1 og 20-2 godkjennes søknad om tillatelse
for oppføring av tilbygg til fritidsbolig med bad/våtrom mottatt 29.04.2011.

Det vises for øvrig til søknadens vedlagte tegninger, situasjonskart og godkjente søknader om 
ansvarsrett.
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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
Henriksen Bygg & Flis

Org. nr. 995 282 917

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

Ansvarsområde: Bad/våtrom

Planstatus:
LNF – område

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.

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

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

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.
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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 2011/1816.

Med hilsen

Ketil Jensen
Byggesaksbehandler
Direkte innvalg: 77 77 07 59

Tilsvarende brev sendt til:
Henriksen Bygg & Flis Sappen 9151 STORSLETT
Ann Mary Lund Mælen 9 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» 2011/1967-2 18415/2011 1942/65/46 13.05.2011

TILLATELSE TIL TOTALRENOVERING 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:
84/11 Delegert utvalg drift

Byggested: Straumfjordnes, 9151 
STORSLETT

Gnr/Bnr: 65/46

Tiltakshaver: Rudolf Mortensen Adresse: Straumfjordnes, 9151
STORSLETT

Ansvarlig søker: Marvik Bygg Adresse: Straumfjordnes, 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 til 
totalrenovering av bad/våtrom mottatt 11.05.2011.

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

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
Marvik Bygg

Org. nr. 989 722 948

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

Ansvarsområde: Bygninger og installasjoner.

Administrasjonens drøfting/begrunnelse:

Foretakene uten sentral godkjenning som søker om ansvarsrett, bekrefter ved søknad om lokal 
godkjenning at de oppfyller pbl 2008 § 22-3 og SAK10 §§ 10-1 og 10-2 til ansvarsrett for 
omsøkte fagområder.

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

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

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 2011/1967.

Med hilsen

Ketil Jensen
Byggesaksbehandler
Direkte innvalg: 77 77 07 59

Tilsvarende brev sendt til:
Marvik Bygg Straumfjordnes 9151 STORSLETT
Rudolf Mortensen Straumfjordnes 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» 2011/1791-2 16403/2011 1942/14/22 29.04.2011

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:
73/11 Delegert utvalg drift

Byggested: Mellaveien 12, 9151 STORSLETT Gnr/Bnr: 14/22
Tiltakshaver: Olaf Nilsen Adresse: Mellaveien 12, 9151

STORSLETT
Ansvarlig søker: Rørlegger Helgesen AS Adresse: Havnegata 30, 9180

SKJERVØY
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 28.04.2011.

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

Lokal godkjenning av foretak:
Med hjemmel i pbl 2008 § 22-3 og SAK10 § 9-2, gis lokal godkjenning av foretak og ansvarsrett 
i forbindelse med omsøkte tiltak til følgende foretak:

Foretak Godkjenningsområde
Rørlegger Helgesen AS

Org. nr. 989 976 028

SØK -         Ansvarlig søker, tiltakskl. 1

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

Administrasjonens drøfting/begrunnelse:

Foretakene uten sentral godkjenning som søker om ansvarsrett, bekrefter ved søknad om lokal 
godkjenning at de oppfyller pbl 2008 § 22-3 og SAK10 §§ 10-1 og 10-2 til ansvarsrett for 
omsøkte fagområder.

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

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

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 2011/1791.

Med hilsen

Ketil Jensen
Byggesaksbehandler
Direkte innvalg: 77 77 07 59

Tilsvarende brev sendt til:
Olaf Nilsen Mellaveien 12 9151 STORSLETT
Rørlegger Helgesen AS Havnegata 30 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

Ellinor.A.Bæhr
Bjørkvoll 6
9152  SØRKJOSEN

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2011/2017-2 19226/2011 1942/47/322 20.05.2011

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:
91/11 Delegert utvalg drift

Byggested: Bjørkvoll 6, 9152 SØRKJOSEN Gnr/Bnr: 47/322
Tiltakshaver: Ellinor.A.Bæhr Adresse: Bjørkvoll 6, 9152

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

70 m², Garasje
Bruksareal: 25m²

VEDTAK:

Tillatelse:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl) § 20-2 godkjennes søknad om tillatelse til tiltak 
uten ansvarsrett mottatt 18.05.2011 for oppføring av Garasje.

Det vises for øvrig til søknadens vedlagte tegninger og situasjonskart.
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SAKSUTREDNING/BEGRUNNELSE FOR VEDTAKET:

Planstatus:
Sørkjosen Vest C planid: 19421979_003

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.

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

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

ØVRIGE LOVBESTEMMELSER:

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

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

Ved all kontakt med avdelingen i denne sak, vennligst referer til saksnummer 2011/2017.

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

JoWa AS
Kildalen
9151  STORSLETT

Att. Joar Walmann

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2010/2059-3 18594/2011 M21 16.05.2011

LOKAL GODKJENNING AV ANSVARSRETT
Svar på søknad etter plb § 22-3

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

Byggested: Vannledning Moan -Høgegga Gnr/Bnr:
Tiltakshaver: Nordreisa kommune Adresse: Postboks 174, 9151 Storslett
Søker Org.nr JoWa Maskin AS. 989 434 632 Adresse: Kildalen, 9151 Storslett
Tiltakets art: Ny vannledning

Vedtak:
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
JoWa Maskin AS

Org. nr. 989 434 632

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

Ansvarsområde: Anlegg, konstruksjoner og installasjoner.

Administrasjonens drøfting/begrunnelse:
Foretakene uten sentral godkjenning som søker om ansvarsrett, bekrefter ved søknad om lokal 
godkjenning at de oppfyller pbl 2008 § 22-3 og SAK10 §§ 10-1 og 10-2 til ansvarsrett for 
omsøkte fagområder.

Til arbeid som krever ansvarsrett og ansvarlig foretak ikke selv utfører, eller har
nødvendig kompetanse for å utføre, skal ansvarlig foretak forvisse seg om at innleid foretak
tilfredsstiller forskriftens krav til kompetanse for sitt fag og har kontrollsystemet på plass.
Det er ansvarlig søkers ansvar å påse at alle fag er dekket med ansvarsrett før arbeidet igangsettes
jf pbl § 23-4.
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Klageadgang
Vedtaket kan påklages til kommunen. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom 
fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. Klagen skal 
sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de
endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det 
kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer 
frem. Viser til Forvaltningslovens § 28.

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

  
Ved all kontakt med etaten i denne sak, vennligst referer til saksnummer 2010/2059.

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

Tor Eivind Båtnes
Båtnesveien 18
9151  STORSLETT

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2011/1800-2 18375/2011 1942/44/2 13.05.2011

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:
82/11 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 – Driftsbygning i 

landbruket.
Bruksareal: 700m²

VEDTAK:

Tillatelse:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl) §§ 20-2 godkjennes søknad om tillatelse i ett trinn 
mottatt 28.04.2011 for oppføring av Hus for dyr/landbr.lager/silo, bygningskode: 241.

Det vises for øvrig til søknadens vedlagte tegninger og situasjonskart.

Side 32



Side 2 av 2

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.
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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 2011/1800.

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» 2011/1987-2 19167/2011 1942/54/33-36 20.05.2011

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:
90/11 Delegert utvalg drift

Byggested: , 9151 STORSLETT Gnr/Bnr: 54/33
Tiltakshaver: Åsmund Johnsen Adresse: 9151 STORSLETT
Ansvarlig søker: Byggtorget Betongservice AS Adresse: Industrivn. 24, 9152

SØRKJOSEN
Tiltakets art: Nytt bygg - boligformål - over 70 

m², Fritidsbolig
Bruksareal: 118m²

VEDTAK:

Tillatelse:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl) § 20-1 godkjennes søknad om tillatelse i ett trinn 
mottatt 12.05.2011 for oppføring av Fritidsbolig.

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

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

Foretak Godkjenningsområde
Byggtorget Betongservice AS

Org. nr. 944 896 600

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

Ansvarsområde: Bygninger og installasjoner 

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:
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.

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

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

Byggegrunn, miljøforhold mv:
I henhold til søknad ansees byggegrunn sikret i hht pbl 2008 § 28-1
(flom- og rasfare, forurenset grunn, natur- og miljøforhold)
Minner om krav om radonsperre mot grunnen i bygninger beregnet for varig opphold jfr. 
byggeteknisk forskrift TEK10 § 13-5.

Atkomst/avkjørsel:
Eiendommen anses å være sikret lovlig atkomst i samsvar med pbl 2008 § 27-4.
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Vannforsyning og avløp:
Eiendommen anses for å være sikret lovlig vannforsyning og avløp i samsvar med pbl 2008 §§ 
27-1 og 27-2. 

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.

ØVRIGE LOVBESTEMMELSER:

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

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

Ved all kontakt med avdelingen i denne sak, vennligst referer til saksnummer 2011/1987.

Med hilsen

Ketil Jensen
Byggesaksbehandler
Direkte innvalg: 77 77 07 59

Tilsvarende brev sendt til:
Åsmund Johnsen 9151 STORSLETT
Byggtorget Betongservice AS Industrivn. 24 9152 SØRKJOSEN
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Nordreisa kommune
Teknisk avdeling

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

www.nordreisa.kommune.no

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

«KONTAKT»

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
«REF» 2011/1980-2 18393/2011 1942/47/1 13.05.2011

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:
83/11 Delegert utvalg drift

Byggested: Høeghvollen, 9152 SØRKJOSEN Gnr/Bnr: 47/1/11
Tiltakshaver: Reisa Skinnprodukter Adresse: Sappen, 9151 STORSLETT
Ansvarlig søker: Byggmann AS Adresse: Eideveien 1A, 9180

SKJERVØY
Tiltakets art: Nytt bygg - ikke boligformål over 

70 m²
Bruksareal: 218m²

VEDTAK:

Tillatelse:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl) § 20-1 godkjennes søknad om tillatelse i ett trinn 
mottatt 11.05.2011 for oppføring av 2 lavvoer med mellombygg.

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

Lokal godkjenning av foretak:
Med hjemmel i pbl 2008 § 22-3 og SAK10 § 9-2, gis lokal godkjenning av foretak og ansvarsrett 
i forbindelse med omsøkte tiltak til følgende foretak:

Foretak Godkjenningsområde
Byggmann AS

Org. nr. 980 085 805

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

Ansvarsområde: Bygninger og installasjoner.

SAKSUTREDNING/BEGRUNNELSE FOR VEDTAKET:

Planstatus:
Sørkjosen Vest C, planid: 19421979_003

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 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.
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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:
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 2011/1980.

Med hilsen

Ketil Jensen
Byggesaksbehandler
Direkte innvalg: 77 77 07 59

Tilsvarende brev sendt til:
Reisa Skinnprodukter Sappen 9151 STORSLETT
Byggmann AS Eideveien 1A 9180 SKJERVØY
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Nordreisa kommune
Teknisk avdeling

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

www.nordreisa.kommune.no

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

«KONTAKT»

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
«REF» 2011/1930-2 18171/2011 1942/47/106 11.05.2011

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:
81/11 Delegert utvalg drift

Byggested: Sletta 10, 9152 SØRKJOSEN Gnr/Bnr: 47/106
Tiltakshaver: Margit Birkelund Adresse: Tømmernesvegen 57, 9151

STORSLETT
Ansvarlig søker: Byggtorget Betongservice AS Adresse: Industrivn. 24, 9152

SØRKJOSEN
Tiltakets art: Endring av bygg - utvendig tilbygg 

større enn 50 m²,  og ombygging.
Bruksareal: 70m²

VEDTAK:

Tillatelse:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl) § 20-1 godkjennes søknad om tillatelse i ett trinn 
mottatt 09.05.2011 for oppføring av tilbygg til bolig og ombygging av eksisterende bolig.

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

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

Foretak Godkjenningsområde
Byggtorget Betongservice AS

Org. nr. 994 896 600

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

Ansvarsområde: Bygninger og installasjoner 

SAKSUTREDNING/BEGRUNNELSE FOR VEDTAKET:

Planstatus:
Reguleringsplan for Sørkjosen Vest C plan id: 19421979_003

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.

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
Minner om krav om radonsperre mot grunnen i bygninger beregnet for varig opphold jfr. 
byggeteknisk forskrift TEK10 § 13-5.

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

Vannforsyning og avløp:
Eiendommen anses for å være sikret lovlig vannforsyning og avløp i samsvar med pbl 2008 §§ 
27-1 og 27-2. 
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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 2011/1930.

Med hilsen

Ketil Jensen
Byggesaksbehandler
Direkte innvalg: 77 77 07 59

Tilsvarende brev sendt til:
Byggtorget Betongservice AS Industrivn. 24 9152 SØRKJOSEN
Margit Birkelund Tømmernesvegen 57 9151 STORSLETT

Kopi til:
Brita Johansen Sletta 10 9152 SØRKJOSEN
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Nordreisa kommune
Teknisk avdeling

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

www.nordreisa.kommune.no

Marit & Tor Erik Vangen
Bjørklysvingen 20
9152  SØRKJOSEN

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2011/1916-2 18938/2011 1942/47/154 19.05.2011

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:
87/11 Delegert utvalg drift

Byggested: Bjørklysvingen 20, 9152 
SØRKJOSEN

Gnr/Bnr: 47/154

Tiltakshaver: Marit & Tor Erik Vangen Adresse: Bjørklysvingen 20, 9152
SØRKJOSEN

Ansvarlig søker: Adresse:
Tiltakets art: Nytt bygg – Garasje, ikke 

boligformål under 70 m²
Bruksareal: 47m²

VEDTAK:

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

Det vises for øvrig til søknadens vedlagte tegninger og situasjonskart.
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Planstatus:
Sørkjosen Vest C, planid: 19421979_003

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 2011/1916.

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» 2011/1817-2 17637/2011 1942/43/79 09.05.2011

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:
78/11 Delegert utvalg drift

Byggested: Hovedvegen 18, 9151 
STORSLETT

Gnr/Bnr: 43/79

Tiltakshaver: Troms fylkeskommune, Bygg og 
eiendom

Adresse: Postboks 6600, 9296
Tromsø

Ansvarlig søker: AR-ING AS Adresse: Postboks 112, 9189
SKJERVØY

Tiltakets art: Endring av bygg - utvendig tilbygg 
større enn 50 m² , og ombygging.

Bruksareal: 100m²

VEDTAK

Tillatelse:
I medhold av plan- og bygningsloven § 20-1 godkjennes søknad om rammetillatelse mottatt
29.04.2011 for oppføring av tilbygg og ombygging på gbr.1942/43/79 byggid: 11612822 
Nordreisa Videregående Skole.

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

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
AR-Ing AS

Org. nr. 953 499 290

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

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 vest plan id: 19421992_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
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Administrasjonens drøfting/begrunnelse:
Foretaket 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
(flom- og rasfare, forurenset grunn, natur- og miljøforhold)

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.
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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  2011/1817.

Med hilsen

Ketil Jensen
Byggesaksbehandler
Direkte innvalg: 77 77 07 59

Tilsvarende brev sendt til:
Troms fylkeskommune, Bygg og eiendom Postboks 6600 9296 Tromsø
AR-ING AS Postboks 112 9189 SKJERVØY
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Nordreisa kommune
Teknisk avdeling

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

www.nordreisa.kommune.no

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

«KONTAKT»

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
«REF» 2011/1818-3 18460/2011 1942/43/66 13.05.2011

RAMMETILLATELSE
Svar på søknad om rammetillatelse for tiltak etter plan- og bygningsloven 2008 (pbl 2008) § 21-4 og 

Byggesaksforskriften (SAK10) § 6-4.
Vedtak hjemlet i delegasjonsreglement vedtatt av kommunestyre i sak 71/95.

Saksnr: Behandlet i:
85/11 Delegert utvalg drift

Byggested: Flomstadveien 7, 9151 
STORSLETT

Gnr/Bnr: 43/66

Tiltakshaver: Stiftelsen Nybo Adresse: Flomstadveien 1, 9151
STORSLETT

Ansvarlig søker: AR-Ing AS Adresse: Postboks 112, 9189
SKJERVØY

Tiltakets art: Endring av bygg -  ombygging og 
bruksendring.

Bruksareal:

VEDTAK

Tillatelse:
I medhold av plan- og bygningsloven §21-4 godkjennes søknad om rammetillatelse mottatt 
29.04.2011 for ombygging og bruksendring av hybelhus til barnehage. 

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

Vilkår:
Ferdigattest blir ikke gitt før godkjenning fra Arbeidstilsynet foreligger.
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Godkjenning av foretak foransvarsrett:

Lokal godkjenning av foretak:
Med hjemmel i pbl 2008 § 22-3 og SAK10 § 9-2, gis lokal godkjenning av foretak og ansvarsrett 
i forbindelse med omsøkte tiltak til følgende foretak:

Foretak Godkjenningsområde
AR-Ing AS

Org. nr. 953 499 290

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

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 Vest, Planid: 19421992_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
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Administrasjonens drøfting/begrunnelse:
Foretakene uten sentral godkjenning som søker om ansvarsrett, bekrefter ved søknad om lokal 
godkjenning at de oppfyller pbl 2008 § 22-3 og SAK10 §§ 10-1 og 10-2 til ansvarsrett for 
omsøkte fagområder.

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

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

Uttalelse/krav fra andre myndigheter:
Arbeidstilsynets samtykke etter arbeidsmiljøloven § 18-9.

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:
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.

Side 56



Side 4 av 4

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  2011/1818.

Med hilsen

Ketil Jensen
Byggesaksbehandler
Direkte innvalg: 77 77 07 59

Tilsvarende brev sendt til:
Stiftelsen Nybo Flomstadveien 1 9151 STORSLETT
AR-Ing AS Postboks 112 9189 SKJERVØY
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Nordreisa kommune
Teknisk avdeling

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

www.nordreisa.kommune.no

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

«KONTAKT»

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
«REF» 2010/1402-11 15132/2011 18.04.2011

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

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

Saksnr: Behandlet i:
68/11 Delegert utvalg drift

Byggested: Røylen, 9151 STORSLETT Gnr/Bnr: 22/54
Tiltakshaver: Geir Bjarne Bendiktsen Adresse: Grøtsundvegen 3, 9020

TROMSDALEN
Ansvarlig søker: Hallvar Olsen Adresse: Gausdalsvegen 19b, 9020

TROMSDALEN
Tiltakets art: Nytt bygg - boligformål - over 70 

m² fritidsbolig
Bruksareal: 90m²

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 99 gis ferdigattesten i henhold til ferdigmelding datert 
05.04.2011 fra ansvarlig søker registrert i Nordreisa kommune 15.04.2011.

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

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

Ved all kontakt med etaten i denne sak, vennligst referer til saksnummer 2010/1402.

Med hilsen

Ketil Jensen
Byggesaksbehandler
Direkte innvalg: 77 77 07 59

Tilsvarende brev sendt til:
Geir Bjarne Bendiktsen Grøtsundvegen 3 9020 TROMSDALEN
Hallvar Olsen Gausdalsvegen 19b 9020 TROMSDALEN

Kopi til:
Rørtjenesten Nord AS Postb. 173 9156 STORSLETT
Kjell Mølleng Maskinstasjon Hysingjord 9151 STORSLETT
Odd-Erik Molund 9147 BIRTAVARRE
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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» 2011/1636-2 14585/2011 1942/66/75 13.04.2011

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

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

Saksnr: Behandlet i:
64/11 Delegert utvalg drift

Byggested: Sommersæter, 9151 
STORSLETT

Gnr/Bnr: 66/75

Tiltakshaver: Ann Mari Nilsen Gaup Adresse: PILEVEIEN 19, 3118
TØNSBERG

Ansvarlig søker: Byggerådhuset AS Adresse: Boks 62, 3101 TØNSBERG
Tiltakets art: Nytt bygg - Fritidsbolig 81 m² Bruksareal:

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 99 gis ferdigattesten i henhold til ferdigmelding datert 
04.04.2011 fra ansvarlig søker registrert i Nordreisa kommune 11.04.2011.

I den innsendte sluttdokumentasjonen er det bekreftet av ansvarlig kontrollerende for utførelsen 
at sluttkontrollen ikke har avdekket feil eller mangler som hindrer ferdigattest, jf forskrift om 
saksbehandling og kontroll i byggesaker §§ 33 og 34.
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Klagerett:
Vedtaket kan påklages til Nordreisa kommune. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom 
fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.

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

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

Ved all kontakt med etaten i denne sak, vennligst referer til saksnummer 2011/1636.

Med hilsen

Ketil Jensen
Byggesaksbehandler
Direkte innvalg: 77 77 07 59

Tilsvarende brev sendt til:
Byggerådhuset AS Boks 62 3101 TØNSBERG
Ann Mari Nilsen Gaup PILEVEIEN 19 3118 TØNSBERG

Kopi til:
Rune W Johansen Trolltorødveien 7C 3140 NØTTERØY
Einar Stene AS Industrihøyden 1 9513 ALTA
Nord Troms Rør AS Havnegata 53 9180 SKJERVØY
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Nordreisa kommune
Teknisk avdeling

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

www.nordreisa.kommune.no

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

«KONTAKT»

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
«REF» 2010/4152-5 18062/2011 1942/47/421 11.05.2011

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

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

Saksnr: Behandlet i:
80/11 Delegert utvalg drift

Byggested: Nessevegen 16, 9152 
SØRKJOSEN

Gnr/Bnr: 47/421

Tiltakshaver: Jan Petter Seppola Adresse: Dramsvegen 134, 9010
TROMSØ

Ansvarlig søker: Byggmann AS Adresse: Eineveien 1A, 9180
SKJERVØY

Tiltakets art: Nytt bygg - boligformål - over 70 
m²

Bruksareal: 142

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 21-10 gis ferdigattesten i henhold til ferdigmelding 
datert 09.05.2011 fra ansvarlig søker registrert i kommunen 10.05.2011.

I den innsendte sluttdokumentasjonen er det bekreftet av ansvarlig kontrollerende for utførelsen 
at sluttkontrollen ikke har avdekket feil eller mangler som hindrer ferdigattest, jf forskrift om 
byggesak (byggesaksforeskriften) § 8-1.
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Klagerett:
Vedtaket kan påklages til Nordreisa kommune. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom 
fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.

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

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

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

Med hilsen

Ketil Jensen
Byggesaksbehandler
Direkte innvalg: 77 77 07 59

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

Kopi til:
UNIKUS A/S Postb. 4104 8089 BODØ
Kjell Mølleng Maskinstasjon Hyssingjord 9151 STORSLETT
Rørtjenesten Nord AS Tømmernesvegen 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» 2011/1304-4 19051/2011 1942/15/43 19.05.2011

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

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

Saksnr: Behandlet i:
88/11 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 
Bruksareal:

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 21-10 gis ferdigattesten i henhold til ferdigmelding 
datert 18.05.2011 fra ansvarlig søker registrert i kommunen 18.05.2011.

I innsendte sluttdokumentasjonen er det bekreftet av ansvarlig kontrollerende for utførelsen at 
sluttkontrollen ikke har avdekket feil eller mangler som hindrer ferdigattest, jf forskrift om 
byggesak (byggesaksforeskriften) § 8-1.
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Klagerett:
Vedtaket kan påklages til Nordreisa kommune. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom 
fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.

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

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

Ved all kontakt med etaten i denne sak, vennligst referer til saksnummer 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

Frank Johan Rundhaug
Røyelen
9151  STORSLETT

Delegert vedtak
Delegert utvalg drift - nr. 71/11

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2011/1692-2 15737/2011 233 26.04.2011

Fritak vannavgift på eiendommen gnr. 1942/22/15

Saksopplysninger: 
Søknad om fritak for vannavgift datert 14.04.2011

Vurderinger:
Eier av eiendommen gnr 22/15 opplyser at eiendommen ennå ikke er tilkoblet kommunal 
vannledning, og søker om fritak for vannavgift inntil påkobling skjer.

Vedtak:
Eiendommen gnr 22/15 innvilges utsettelse med påkobling til kommunal vannledning til senest 
30.juni 2011.
Det innvilges fritak for vannavgift i perioden 01.01.2011 til 30.06.2011.
Vannavgift vil løpe fra 01.07.2011 uavhengig om eiendommen er tilkoblet eller ikke.

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

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

Hilde Henriksen
avd.ingeniør
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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

Alice Pedersen og Frode Toresen
Rapet 42
8530  Bjerkvik

  

Delegert vedtak
Delegert utvalg drift - nr. 92/11

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2011/1909-2 19229/2011 231 20.05.2011

Vedr. søknad om fritak kommunale avgifter, gnr. 14/71

Saksopplysninger: 
Søknad om fritak sendt som e-post, datert 05.05.11

Eiendommen gnr 14/71 har stått ubebodd siden november 2010, i påvente av salg.
Kommunale avgifter for 1.termin 2011 er betalt.
Eiendommen er registrert med vann, -kloakk –og feieavgift, samt eiendomsskatt.

Ny eier overtar boligen 1.juni 2011.
Eier søker på bakgrunn av dette om fritak for kommunale avgifter for månedene april og mai 
2011.
Søknaden gjelder ikke eiendomsskatt.

Vurdering:
Nordreisa kommunes forskrift for vann- og kloakkgebyrer åpner for midlertidig fritak av vann –
og kloakkavgift ved opphør av abonnement som varer mindre enn 12 mndr.
Midlertidig opphør medfører bl a plombering av vanninntak.
Forskriften gir ikke hjemmel for fritak av gebyrer i påvente av salg av eiendom.

Abonnementet for eiendommen gnr.14/71 er ikke opphørt, selv om boligen har stått tom i en 
periode i påvente av salg.
De samme forhold gjelder for feie –og tilsynsavgift, jfr. Forskrift om brannforebyggende tiltak 
og tilsyn.
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Vedtak:
Søknad om fritak for kommunale avgifter for eiendommen gnr. 14/71, Kroken 8, avslås, da 
ingen abonnement er opphørt.

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

Harald Å. Severinsen
Sønnli
9151  STORSLETT

Delegert vedtak
Delegert utvalg drift - nr. 70/11

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2011/1640-2 15716/2011 233 26.04.2011

Vannavgift for eiendommen  1942/22/38

Saksopplysninger: 
Klage vedr. vannavgift datert 10.04.11

Vurderinger:
Eier av eiendommen gnr. 22/38 har skriftlig forpliktet seg til å koble seg på kommunal 
vannleding i området i løpet av høsten 2010. Påkoblingen gjelder to boliger på eiendommen.

Eier opplyser i brev av 10.04.2011 at husstandene ennå ikke er påkoblet vannledningen, og finner 
det urimelig at det skal betales vannavgift.
Eier har betalt vannavgift for foregående  terminer. 

Eiendommen 22/38  må koble seg på kommunal vannledning på lik linje med alle andre som har 
forpliktet seg til å koble på.

Vedtak:
Eiendommen 22/38 får utsettelse til å koble seg på kommunal vannledning senest innen  30.juni 
2011. Vannavgift for begge boligene vil bli registrert fra 01.07.2011.

På tross av at det er gått et halvt år siden tilkobling skulle skje, og tilbakemelding ikke gitt 
kommunen, vil vannavgift for 1. og 2. termin 2011 tilbakeføres.
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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

Hilde Henriksen
avd.ingeniør
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Fylkesmannen i Troms
Romssa FyIkkamånni

Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode
04.04.2011 201 1/1447- 13 434.21

Andreas Vikan Røsæg 77642117  Deres dato Deres ref.

Morten Bergland
Storvik
9151 Storslett

Innvilget skadefellingstillatelse på gaupe i Nordreisa
Fylkesmannen viser til søknad om skadefelling på gaupe, datert 2.4.2011 fra Nordreisa sau og
geit. Fylkesmannen fatter slikt vedtak:

Fylkesmannen gir skadefellingstillatelse på en — 1 — gaupe i deler av Nordreisa kommune,
avgrenset til å gjelde vest for Reisa nasjonalpark, og vest for en rett linje mellom der
parkgrensa krysser Reisaelva og Beahcegealhåldi (1326 moh.). Fellingstillatelsen gjelder i
tidsrommet 4. april t.o.m. 15. april. Fellingstillatelsen gjelder innenfor ncermere angitte
vilkår.

Grunnlag for avgjørelsen
Vedtaket er gjort med hjemmel i Lov av 19. juni 2009  nr.  100 om forvaltning av naturens
mangfold § 18 og § 77 jf. forskrift 18. mars 2005 nr. 242 om forvaltning av rovvilt
(rovviltforskriften) § 9 og § 13. Den 6. januar 2011 vedtok rovviltnemnda i region 8 (Troms
og Finnmark fylker) en kvote på totalt 37 gauper for kvotejakt, hvorav 20 gauper kunne felles
i Troms fylke. Kvotejakta på gaupe varte i tidsrommet 1. februar — 31. mars. I Troms ble
totalt 7 gauper belastet kvoten.

Rovviltnemnda fattet den 25. mai 2010 vedtak om betinget fellingstillatelse på 10 gauper i
region 8. I tidsrommet 1. juni til og med 15. februar kunne Fylkesmannen gi disse
skadefellingstillatelsene forutsatt visse kriterier. Den 15. februar 2011 bemyndiget
Direktoratet for naturforvaltning Fylkesmennene i Troms og Finnmark 4 betingede
fellingstillatelser på gaupe for perioden 16.2.2011 — 31.5.2011.

Statens naturoppsyn melder om betydelig gaupeaktivitet i store deler av fylket. Fylkesmannen
i Troms ser med bekymring på kommende beitesesong. Vi mener det er av betydelig offentlig
interesse at gaupebestanden holdes så nær bestandsmålet som mulig, dette for å forhindre
fremtidig skade på rein og sau. Erfaringer fra forrige beitesesongs tap på sau, og vinterens tap
av rein tilsier at det kan forventes store problemer innen området også til sommeren.
Fylkesmannen viser til fellesbrev av 28.7.2006 om beitebruk og rovviltforvaltning, fra
landbruks- og matministeren og miljøvernministeren. Hvor det er skrevet "I tilfeller der
kvotej akt eller lisensfelling ikke har medført tilstrekkelig uttak av rovvilt, relatert til
beitesituasjonen i området, skal miljøforvaltningen bidra til at de uttak som er nødvendige for
forsvarlig beitebruk innenfor forvaltningsplanens forutsetninger blir gjennomført i god tid før

A _  

11',

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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beiteslipp." Forvaltningsplan for rovvilt i region 8 har følgende overordnede forvaltningsmål
"Opprettholde bestandsmålene i regionen med minst mulig konflikter i forhold til
næringsutøvelse og andre samfunnsinteresser." Fylkesmannen mener uttak av en gaupe
innenfor området som er angitt, i dette tilfellet er i tråd med folvaltningsplanen.

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

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

Gaupebestanden
Bestandsmålet for region 8 er 10 årlige ynglinger av gaupe, seks av disse skal være i Troms. I
årene 2008-2010 ble det registrert henholdsvis 9, 9 og 15 familiegrupper i regionen.
Registreringene for 2011 er enda ikke klare, men Statens naturoppsyn rapporterer om
gaupeaktivitet i store deler av Troms. Fylkesmannen vurderer bestanden til ikke å være
synkende.

Søkers begrunnelse
Søker begrunner søknaden på følgende måte: "Det har de siste åra vært store tap av dyr på
beite i Nordreisa, og mange sauebønder har nå fått brev fra Mattilsynet der de blir varsla om
at de kan få beitenekt i framtida dersom ikke tapa går ned. De eksakte tapstalla har vi sendt
fra oss til Nordreisa kommune, som igjen har rapportert disse inn til Fylkesmannen i Troms.
For å kunne fortsette med sauehold i kommunen er det helt nødvendig å få rovdyrtallet ned.
Dette er i dag langt over måltallet satt av sentrale myndigheter".

Fylkesmannens vurdering av søknaden
Ved vurdering av om det skal gis tillatelse til skadefelling skal det legges vekt på føringer i
regional forvaltningsplan, jf. rovviltforskriftens § 6. Felling kan bare gjennomføres dersom
det ikke finnes noen annen tilfredsstillende løsning ut fra prinsippet om geografisk
differensiert forvaltning. Ved vurdering av fellingstillatelsen skal det særlig tas hensyn til:

a) Områdets betydning som beitemark
b) Skadenes omfang og utvikling
c) Potensialet for fremtidige skader
d) Mulighetene for å gjennomføre forebyggende tiltak

Store deler av området hvor det er gitt skadefelling ligger i forvaltningsområde A for gaupe.
Oppfyllelse av bestandsmål skal gis høyere prioritet her enn i forvaltningsområde B.
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Terskelen for å iverksette felling i A-området ligger høyere enn i B-området. Fylkesmannen
har gjort en samlet vurdering av punkt a-d i lys av antatt regional gaupebestand.
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Fylkesmannen har lagt stor vekt på at en ønsker å redusere potensialet for fremtidig skade,
både på rein og sau. Ettersom deler av området ligger i forvaltningsområdet A, skal
skadeforebyggende tiltak i størst mulig grad forsøkes før felling iverksettes. Gjennom mange
år med utprøving av forebyggende tiltak mot gaupeskader har det vist seg vanskelig å få god
effekt av slike. Ulike typer tekniske tiltak har vært forsøkt og blitt forkastet. Gaupas toleranse
for nærhet til menneskelig aktivitet gjør også at effektiviteten av gjeting, uro og
ekstraordinært tilsyn blir variabel. Dette illustrerer at det kan vær vanskelig å oppnå ønsket
effekt gjennom slike tiltak alene.

Vilkår for fellingstillatelsen:
1. Følgende personer inngår i fellingslaget til Nordreisa sau og geit og Nordreisa

sankelag:
Morten Bergland, Storslett (Fellingsleder)
Sigmund Dalvik, Sarnuelsberg
Kristine Maria Thybo Hansen, Storslett
Olaf Asbjørn Opgård, Alta
Øistein Mortensen, Storslett
Arnold Olsen, Storslett
Frode Ulriksen, Storslett
Kjetil Bergland, Storslett
Bjørn Rognli, Oteren

2. Fellingsleder er ansvarlig for at alle medlemmene på fellingslaget er gjort kjent med
avgrensningene og vilkårene for fellingstillatelsen. Dersom fellingslaget skal utvides
med flere medlemmer eller fellingsleder endres, må disse personene meldes inn til
Fylkesmannen i Troms i forkant for deltakelsen.

3. Krav til våpen/ammunisjon: Hagle kan benyttes ved felling av gaupe. Krav til
rifleammunisjon jf. § 16 i forskrift om utøvelse av jakt og fangst (2002.03.22 nr.
0313): under jakt med rifle på gaupe skal det brukes ammunisjon med ekspanderende
prosjektil og anslagsenergien skal være minst 980 joule (100 kgm) målt på 100
metersavstand, Eloo.

4. Det stilles ikke krav om løst jegeravgift eller avlagt skyteprøve for storvilt, men
deltakerne i fellingsforsøket forplikter seg til å utøve fellingen på en human og
sikkerhetsmessig forsvarlig måte, jf. viltlovens § 19.

5. Det skal sikres god kommunikasjon mellom deltakerne på fellingslaget. Dette for å
unngå at det felles flere dyr enn det fellingstillatelsen gjelder.

6. Fellingstillatelsen gjelder i deler av Nordreisa kommune, avgrenset til å gjelde vest for
Reisa nasjonalpark, og vest for en rett linje mellom der parkgrensa krysser Reisaelva
og Beahcegealhåldi (1326 moh.).
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7. Fellingstillatelsen er skadeforebyggende, ilmsatsen bør derfor rettes mot områder hvor
felling av gaupe kan forventes å ha størst skadeforebyggende effekt.

8. Tillatelsen gjelder i tidsrommet 4.4.2011 til og med 15.4.2011.

9. Hvis det felles gaupe, skal dette omgående meldes til Fylkesmannen på
tlf. 77 64 22 32 eller 77 64 21 17 og til Statens naturoppsyn 994 37 644. Tid og sted
for felling skal oppgis.

10. For å sikre effektivitet ved fellingsforsøket gir Fylkesmannen dispensasjon til
innmeldte deltakere i fellingslaget, fra deler av reglene i Viltlovens § 21 bokstav b og
c. Dette betyr at snøskuter kan benyttes til å lokalisere gaupe, og ringe inn dyr. Bruk
av skuter til forfølgelse eller avledning av gaupas oppmerksomhet er ikke lov, det er
heller ikke tillatt å felle gaupe fra snøskuter. Det er ikke tillatt å løse skudd på eller
over offentlig vei.  (Hjemmel for at Fylkesmannen slik kan sette til side regler som
ellers gjelder er gitt i Forskrift om forvaltning av rovvilt § 9 trecile ledd jamfør Ot.prp.
nr. 37 (1999-2000), kapittel 4.1 og 4.4).  Vi gjør oppmerksom på at denne
dispensasjonen kun gjelder bestemmelsene i viltloven. Viltlovens bestemmelser i § 21
c gjelder ikke for denne tillatelsen, jf. § 9 tredje ledd i rovviltforskriften.

11. Oppnevnte fellingsleder forplikter seg til å utøve felling på en human og
sikkerhetsmessig forsvarlig måte, jf. viltlovens § 19. Den/de som måtte såre gaupe
under forsøk på felling, plikter å gjøre det de kan for å få avlivet gaupa.
Vedkommende plikter å forvisse seg om at påskutt dyr er truffet, og sørge for at
Fylkesmannen og politimyndighet umiddelbart underrettes. Fylkesmannen avgjør
hvordan videre ettersøk skal ledes. Medlemmene i fellingslaget skal, hvis ikke annet er
avtalt, uten godtgjørelse bistå forvaltningsmyndighet eller politimyndighet i det videre
ettersøk, jf. § 8 I forskrift om forvaltning av rovvilt.

12. Medlemmer på fellingslaget som ikke har dispensasjon til å benytte snøskuter via
utøvelse av reindriftsnæring, må søke kommunen om tillatelse til bruk av snøskuter jf.
motorferdselsloven med forskrifter.

13. Jf. § 22-8 i våpenforskriften skal skytevåpen under transport være tomt for
ammunisjon, og nedpakket i futteral, bag, veske, sekk eller lignende, slik at det ikke er
lett tilgjengelig.

14. All felling stanses ved fellingstillatelsens utløp, eller hvis Fylkesmannen av andre
årsaker finner å måtte stoppe fellingsforsøket. Fellingsleder har et særlig ansvar for å
holde seg oppdatert og være tilgjengelig ovenfor Fylkesmannen.

15. Gaupe som blir felt på denne tillatelsen er viltfondets eiendom. Ingen kan derfor på
noen måte gjøre seg nytte av felt vilt uten nærmere samtykke fra
forvaltningsmyndighet. Felt gaupe skal behandles på en slik måte at byttets verdi ikke
forringes unødig.

16. Felt dyr skal så raskt som mulig og i nedfrosset tilstand, sendes til Norsk Institutt for
Naturforskning (NINA), Tungasletta 2, 7485 Trondheim. Nedfrosset vare må
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imidlertid ikke sendes rett før en helg, da dette kan medføre at dyret tiner før
avhenting.

Med hilsen

Cathrine Henaug
fylkesmiljøvernsjef

Reindriftsforvaltningen i Troms, 9220 Moen
Troms Reindriftssamers ftlkeslag, Kristine Eira, 9465 Tennevoll
Rovviltnemnda i region 8, v/ Willy ørnebakk 9143 Skibotn
Landbruksavdelinga her
Lensmannen i Nordreisa
Leve i naturen v/Erlend Winje

17. Fylkesmannen dekker dokumenterte utgifter i forbindelse med fellingen med inntil kr.
20.000,- jfrovviItnemndas fastsettelse av beløp ijuni 2005. Beløpet kan ikke brukes
til å avlønne oppnevnte fellingslag.

Kopi.
Nordreisa sau og geit, Stensvik 9151 Storslett
Fåvrrosorda v/ Ole Mathis J. Eira, Mattaluoppal, 9520 Kautokeino
Biertavårri v/Peer MGaup, Åk.kmuotki, 9520 Kautokeino
Beaskådas v/Johan P. Eira, Kirsteluohkkå, 9520 Kautokeino
Direktoratet for naturforvaltning
Statens naturoppsyn
Fylkesmannen i Finnmark
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8. Ved evt. oppfyllelse av regionens delegerte myndighetskvote inndra
fellingstillatelsen umiddelbart.

19. Når fellingsforsøket er rettet mot bestemt individ som forfølges, kan det ytes gjensidig
-bistand med evttilgrensende fellingslag. Dette må da koordineres mellom
fellingslagene.

Vedtaket kan påklages til Direktoratet for naturforvaltning innen 3 uker etter mottakelsen
av dette brev, jf. forvaltningslovens kap. IV, § 28 og § 29. Eventuell klage begrunnes og
sendes via Fylkesmannen I Troms.

Therese Sigurdsen
fagansvarlig
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Fylkesmannen i Troms
Romssa FyIkkamånni

Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode
04.04.2011 201 1/1447- 13 434.21

Andreas Vikan Røsæg 77642117  Deres dato Deres ref.

Morten Bergland
Storvik
9151 Storslett

Innvilget skadefellingstillatelse på gaupe i Nordreisa
Fylkesmannen viser til søknad om skadefelling på gaupe, datert 2.4.2011 fra Nordreisa sau og
geit. Fylkesmannen fatter slikt vedtak:

Fylkesmannen gir skadefellingstillatelse på en — 1 — gaupe i deler av Nordreisa kommune,
avgrenset til å gjelde vest for Reisa nasjonalpark, og vest for en rett linje mellom der
parkgrensa krysser Reisaelva og Beahcegealhåldi (1326 moh.). Fellingstillatelsen gjelder i
tidsrommet 4. april t.o.m. 15. april. Fellingstillatelsen gjelder innenfor ncermere angitte
vilkår.

Grunnlag for avgjørelsen
Vedtaket er gjort med hjemmel i Lov av 19. juni 2009  nr.  100 om forvaltning av naturens
mangfold § 18 og § 77 jf. forskrift 18. mars 2005 nr. 242 om forvaltning av rovvilt
(rovviltforskriften) § 9 og § 13. Den 6. januar 2011 vedtok rovviltnemnda i region 8 (Troms
og Finnmark fylker) en kvote på totalt 37 gauper for kvotejakt, hvorav 20 gauper kunne felles
i Troms fylke. Kvotejakta på gaupe varte i tidsrommet 1. februar — 31. mars. I Troms ble
totalt 7 gauper belastet kvoten.

Rovviltnemnda fattet den 25. mai 2010 vedtak om betinget fellingstillatelse på 10 gauper i
region 8. I tidsrommet 1. juni til og med 15. februar kunne Fylkesmannen gi disse
skadefellingstillatelsene forutsatt visse kriterier. Den 15. februar 2011 bemyndiget
Direktoratet for naturforvaltning Fylkesmennene i Troms og Finnmark 4 betingede
fellingstillatelser på gaupe for perioden 16.2.2011 — 31.5.2011.

Statens naturoppsyn melder om betydelig gaupeaktivitet i store deler av fylket. Fylkesmannen
i Troms ser med bekymring på kommende beitesesong. Vi mener det er av betydelig offentlig
interesse at gaupebestanden holdes så nær bestandsmålet som mulig, dette for å forhindre
fremtidig skade på rein og sau. Erfaringer fra forrige beitesesongs tap på sau, og vinterens tap
av rein tilsier at det kan forventes store problemer innen området også til sommeren.
Fylkesmannen viser til fellesbrev av 28.7.2006 om beitebruk og rovviltforvaltning, fra
landbruks- og matministeren og miljøvernministeren. Hvor det er skrevet "I tilfeller der
kvotej akt eller lisensfelling ikke har medført tilstrekkelig uttak av rovvilt, relatert til
beitesituasjonen i området, skal miljøforvaltningen bidra til at de uttak som er nødvendige for
forsvarlig beitebruk innenfor forvaltningsplanens forutsetninger blir gjennomført i god tid før

A _  

11',

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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beiteslipp." Forvaltningsplan for rovvilt i region 8 har følgende overordnede forvaltningsmål
"Opprettholde bestandsmålene i regionen med minst mulig konflikter i forhold til
næringsutøvelse og andre samfunnsinteresser." Fylkesmannen mener uttak av en gaupe
innenfor området som er angitt, i dette tilfellet er i tråd med folvaltningsplanen.

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

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

Gaupebestanden
Bestandsmålet for region 8 er 10 årlige ynglinger av gaupe, seks av disse skal være i Troms. I
årene 2008-2010 ble det registrert henholdsvis 9, 9 og 15 familiegrupper i regionen.
Registreringene for 2011 er enda ikke klare, men Statens naturoppsyn rapporterer om
gaupeaktivitet i store deler av Troms. Fylkesmannen vurderer bestanden til ikke å være
synkende.

Søkers begrunnelse
Søker begrunner søknaden på følgende måte: "Det har de siste åra vært store tap av dyr på
beite i Nordreisa, og mange sauebønder har nå fått brev fra Mattilsynet der de blir varsla om
at de kan få beitenekt i framtida dersom ikke tapa går ned. De eksakte tapstalla har vi sendt
fra oss til Nordreisa kommune, som igjen har rapportert disse inn til Fylkesmannen i Troms.
For å kunne fortsette med sauehold i kommunen er det helt nødvendig å få rovdyrtallet ned.
Dette er i dag langt over måltallet satt av sentrale myndigheter".

Fylkesmannens vurdering av søknaden
Ved vurdering av om det skal gis tillatelse til skadefelling skal det legges vekt på føringer i
regional forvaltningsplan, jf. rovviltforskriftens § 6. Felling kan bare gjennomføres dersom
det ikke finnes noen annen tilfredsstillende løsning ut fra prinsippet om geografisk
differensiert forvaltning. Ved vurdering av fellingstillatelsen skal det særlig tas hensyn til:

a) Områdets betydning som beitemark
b) Skadenes omfang og utvikling
c) Potensialet for fremtidige skader
d) Mulighetene for å gjennomføre forebyggende tiltak

Store deler av området hvor det er gitt skadefelling ligger i forvaltningsområde A for gaupe.
Oppfyllelse av bestandsmål skal gis høyere prioritet her enn i forvaltningsområde B.
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Terskelen for å iverksette felling i A-området ligger høyere enn i B-området. Fylkesmannen
har gjort en samlet vurdering av punkt a-d i lys av antatt regional gaupebestand.
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Fylkesmannen har lagt stor vekt på at en ønsker å redusere potensialet for fremtidig skade,
både på rein og sau. Ettersom deler av området ligger i forvaltningsområdet A, skal
skadeforebyggende tiltak i størst mulig grad forsøkes før felling iverksettes. Gjennom mange
år med utprøving av forebyggende tiltak mot gaupeskader har det vist seg vanskelig å få god
effekt av slike. Ulike typer tekniske tiltak har vært forsøkt og blitt forkastet. Gaupas toleranse
for nærhet til menneskelig aktivitet gjør også at effektiviteten av gjeting, uro og
ekstraordinært tilsyn blir variabel. Dette illustrerer at det kan vær vanskelig å oppnå ønsket
effekt gjennom slike tiltak alene.

Vilkår for fellingstillatelsen:
1. Følgende personer inngår i fellingslaget til Nordreisa sau og geit og Nordreisa

sankelag:
Morten Bergland, Storslett (Fellingsleder)
Sigmund Dalvik, Sarnuelsberg
Kristine Maria Thybo Hansen, Storslett
Olaf Asbjørn Opgård, Alta
Øistein Mortensen, Storslett
Arnold Olsen, Storslett
Frode Ulriksen, Storslett
Kjetil Bergland, Storslett
Bjørn Rognli, Oteren

2. Fellingsleder er ansvarlig for at alle medlemmene på fellingslaget er gjort kjent med
avgrensningene og vilkårene for fellingstillatelsen. Dersom fellingslaget skal utvides
med flere medlemmer eller fellingsleder endres, må disse personene meldes inn til
Fylkesmannen i Troms i forkant for deltakelsen.

3. Krav til våpen/ammunisjon: Hagle kan benyttes ved felling av gaupe. Krav til
rifleammunisjon jf. § 16 i forskrift om utøvelse av jakt og fangst (2002.03.22 nr.
0313): under jakt med rifle på gaupe skal det brukes ammunisjon med ekspanderende
prosjektil og anslagsenergien skal være minst 980 joule (100 kgm) målt på 100
metersavstand, Eloo.

4. Det stilles ikke krav om løst jegeravgift eller avlagt skyteprøve for storvilt, men
deltakerne i fellingsforsøket forplikter seg til å utøve fellingen på en human og
sikkerhetsmessig forsvarlig måte, jf. viltlovens § 19.

5. Det skal sikres god kommunikasjon mellom deltakerne på fellingslaget. Dette for å
unngå at det felles flere dyr enn det fellingstillatelsen gjelder.

6. Fellingstillatelsen gjelder i deler av Nordreisa kommune, avgrenset til å gjelde vest for
Reisa nasjonalpark, og vest for en rett linje mellom der parkgrensa krysser Reisaelva
og Beahcegealhåldi (1326 moh.).
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7. Fellingstillatelsen er skadeforebyggende, ilmsatsen bør derfor rettes mot områder hvor
felling av gaupe kan forventes å ha størst skadeforebyggende effekt.

8. Tillatelsen gjelder i tidsrommet 4.4.2011 til og med 15.4.2011.

9. Hvis det felles gaupe, skal dette omgående meldes til Fylkesmannen på
tlf. 77 64 22 32 eller 77 64 21 17 og til Statens naturoppsyn 994 37 644. Tid og sted
for felling skal oppgis.

10. For å sikre effektivitet ved fellingsforsøket gir Fylkesmannen dispensasjon til
innmeldte deltakere i fellingslaget, fra deler av reglene i Viltlovens § 21 bokstav b og
c. Dette betyr at snøskuter kan benyttes til å lokalisere gaupe, og ringe inn dyr. Bruk
av skuter til forfølgelse eller avledning av gaupas oppmerksomhet er ikke lov, det er
heller ikke tillatt å felle gaupe fra snøskuter. Det er ikke tillatt å løse skudd på eller
over offentlig vei.  (Hjemmel for at Fylkesmannen slik kan sette til side regler som
ellers gjelder er gitt i Forskrift om forvaltning av rovvilt § 9 trecile ledd jamfør Ot.prp.
nr. 37 (1999-2000), kapittel 4.1 og 4.4).  Vi gjør oppmerksom på at denne
dispensasjonen kun gjelder bestemmelsene i viltloven. Viltlovens bestemmelser i § 21
c gjelder ikke for denne tillatelsen, jf. § 9 tredje ledd i rovviltforskriften.

11. Oppnevnte fellingsleder forplikter seg til å utøve felling på en human og
sikkerhetsmessig forsvarlig måte, jf. viltlovens § 19. Den/de som måtte såre gaupe
under forsøk på felling, plikter å gjøre det de kan for å få avlivet gaupa.
Vedkommende plikter å forvisse seg om at påskutt dyr er truffet, og sørge for at
Fylkesmannen og politimyndighet umiddelbart underrettes. Fylkesmannen avgjør
hvordan videre ettersøk skal ledes. Medlemmene i fellingslaget skal, hvis ikke annet er
avtalt, uten godtgjørelse bistå forvaltningsmyndighet eller politimyndighet i det videre
ettersøk, jf. § 8 I forskrift om forvaltning av rovvilt.

12. Medlemmer på fellingslaget som ikke har dispensasjon til å benytte snøskuter via
utøvelse av reindriftsnæring, må søke kommunen om tillatelse til bruk av snøskuter jf.
motorferdselsloven med forskrifter.

13. Jf. § 22-8 i våpenforskriften skal skytevåpen under transport være tomt for
ammunisjon, og nedpakket i futteral, bag, veske, sekk eller lignende, slik at det ikke er
lett tilgjengelig.

14. All felling stanses ved fellingstillatelsens utløp, eller hvis Fylkesmannen av andre
årsaker finner å måtte stoppe fellingsforsøket. Fellingsleder har et særlig ansvar for å
holde seg oppdatert og være tilgjengelig ovenfor Fylkesmannen.

15. Gaupe som blir felt på denne tillatelsen er viltfondets eiendom. Ingen kan derfor på
noen måte gjøre seg nytte av felt vilt uten nærmere samtykke fra
forvaltningsmyndighet. Felt gaupe skal behandles på en slik måte at byttets verdi ikke
forringes unødig.

16. Felt dyr skal så raskt som mulig og i nedfrosset tilstand, sendes til Norsk Institutt for
Naturforskning (NINA), Tungasletta 2, 7485 Trondheim. Nedfrosset vare må
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imidlertid ikke sendes rett før en helg, da dette kan medføre at dyret tiner før
avhenting.

Med hilsen

Cathrine Henaug
fylkesmiljøvernsjef

Reindriftsforvaltningen i Troms, 9220 Moen
Troms Reindriftssamers ftlkeslag, Kristine Eira, 9465 Tennevoll
Rovviltnemnda i region 8, v/ Willy ørnebakk 9143 Skibotn
Landbruksavdelinga her
Lensmannen i Nordreisa
Leve i naturen v/Erlend Winje

17. Fylkesmannen dekker dokumenterte utgifter i forbindelse med fellingen med inntil kr.
20.000,- jfrovviItnemndas fastsettelse av beløp ijuni 2005. Beløpet kan ikke brukes
til å avlønne oppnevnte fellingslag.

Kopi.
Nordreisa sau og geit, Stensvik 9151 Storslett
Fåvrrosorda v/ Ole Mathis J. Eira, Mattaluoppal, 9520 Kautokeino
Biertavårri v/Peer MGaup, Åk.kmuotki, 9520 Kautokeino
Beaskådas v/Johan P. Eira, Kirsteluohkkå, 9520 Kautokeino
Direktoratet for naturforvaltning
Statens naturoppsyn
Fylkesmannen i Finnmark
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8. Ved evt. oppfyllelse av regionens delegerte myndighetskvote inndra
fellingstillatelsen umiddelbart.

19. Når fellingsforsøket er rettet mot bestemt individ som forfølges, kan det ytes gjensidig
-bistand med evttilgrensende fellingslag. Dette må da koordineres mellom
fellingslagene.

Vedtaket kan påklages til Direktoratet for naturforvaltning innen 3 uker etter mottakelsen
av dette brev, jf. forvaltningslovens kap. IV, § 28 og § 29. Eventuell klage begrunnes og
sendes via Fylkesmannen I Troms.

Therese Sigurdsen
fagansvarlig
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Fylkesmannen i Troms
Romssa FyIkkamanni

Saksbehandler
Gril Einarsen

Nordreisa sankelag
v/Nordreisa kommune
Postboks 174
9156 STORSLETT

Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode
77 64 21 13  27.04.2011 2011/268 - 2 434.11

Deres dato Deres ref.
11.01.2011

Innvilget søknad om tilskudd til forebyggende tiltak mot rovdyrskader på
sau 2011  — Nordreisa sankelag

Viser til Deres søknad om tilskudd til forebyggende og konfliktdempende tiltak (FKT) mot
rovviltskader datert 11.j anuar 2011.

- Vedtak -
Fylkesmannen bevilger totalt 180 000, - kroner til å dekke deler av utgifter for utvidet tilsyn
med bruk av "kadaverhund" beitesesongen 2011. Tilskudd er gitt i henhold til "Regelverk for
tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader" fastsatt av Miljoverndepartementet
22.10.04.

Vedtaket kan påklages innen tre uker fra mottakelse av brevet, jf. Forvaltningslovens kap. IV,
§§ 28 og 29. En eventuell klage stiles til Direktoratet for naturforvaltning, men sendes til
Fylkesmannen i Troms.

Fylkesmannen i Troms har behandlet søknaden etter retningslinjer gitt av Rovviltnemnda i
region 8 på møte den 31. mars 2011. Rovviltnemnda i region 8 har i 2011 fått tildelt en
økonomisk ramme på 15 millioner kroner til FKT tiltak i regionen, som ble fordelt mellom
Fylkesmennene i Troms og Finnmark den 31. mars 2011.

Kommentar til tilskuddet
Det er satt opp et budsjett på totalt kr 250 000,- til tilsynsprosjekt i perioden 10.juni til
30.september 2011. Hele beløpet er omsøkt som FKT midler. Utvidet tilsyn alene har vært
støttet uten særlig effekt. På bakgrunn av dette vil rene tilsynsprosjekt alene ikke lenger gis
støtte. Utvidet tilsyn er kostnadskrevende, og i forhold til jerv som skadevolder er det mest
effektive forebyggende tiltaket tidlig nedsanking. Fylkesmannen ønsker i år å prioritere
utvidet tilsyn med kadaverhund, samt forsøk med radiobj eller på sau. Dette vil hjelpe
næringen med å øke dokumentasjonsgraden, samt ha nytteverdi når det gjelder valg av andre
forebyggende tiltak.

På bakgrunn av dette gir vi et tilskudd på kr 180.000,- til utvidet tilsyn med bruk av hund for
kadaversøk. Dette bør dekke tilsyn med to ekvipasjer fem dager i uken i 12 uker. Utgifter ut
over dette må laget dekke selv. Fylkesmannen i Troms har satt av akuttmidler, og ber dere om
å ta kontakt umiddelbart ved en akutt situasjon i kommende beitesesong. En forutsetning for å

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

Avdeling postmottak@fmtr.no
Miljøvernavdelingen www.fylkesmannen.no/troms
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få støtte til utvidet tilsyn er at de som går tilsyn har deltatt med hund på "kadaverhundkurs" i
regi av Leve i Naturen, og bruker denne hunden under tilsynet.

Fylkesmennene i Troms og Finnmark har gått gjennom retningslinjer og kriterier for
behandling av søknader til forebyggende og konfliktdempende tiltak. Vi startet arbeidet i
2009, og jobber fortsatt med å utarbeide felles krav og rutiner for søknadsbehandling mellom
fylkene slik at søkere i region 8 får noenlunde lik behandling. Dette innebærer at
fylkesmennene vil stille strengere krav til søknader og rapportering, som kan gi noe utslag i
fordeling av midler.

Vi har hatt problemer med å få inn rapporter i tide. I år vil vi derfor kun utbetale 50 % i
forskudd. Resten av tilskuddet blir gitt etter at rapport er levert. Rapporten skal legges inn på
elektronisk søknadssenter: http://soknadssenter.dirnat.no. Erfaringer fra 2010 er imidlertid at
denne rapporteringsformen er noe mangelfull. Vi har derfor laget en rapportlogg som dere må
fylle ut og legge ved elektronisk rapport. Loggen sendes også på følgende e-post adresse:
'ulie.heidenber Nordreisa.kommune.no. Direktoratet for naturforvaltning har bedt oss om å
kreve skriftlig tilbakemelding om at tilsagn aksepteres og evt. anmodning om utbetaling av
forskudd. Se vilkår nedenfor.

Følgende vilkår er satt for tilskuddet:
1. Vi ber om skriftlig tilbakemelding innen 10. juni på om tilsagnet aksepteres.

Tilbakemeldingen skal angi om søker anmoder om utbetaling av 50 % av
tilskuddsbeløpet som forskudd, dersom tilsagnet er over 10 000,-. Forskudd utbetales
etter 20. mai.

2. Ved anmodning om utbetaling, husk å oppgi saksnummer, bankkontonummer,
organisasjonsnummer  /  personnummer og telefonnummer.

3. Dersom tiltaket ikke blir iverksatt, ber vi om å få melding om det snarest.

4. Den som utfører tilsynet skal selv ha deltatt på "kadaverhundkurs" i regi av Leve i
Naturen og utføre tilsynet jfr. veiledning på kurset. Det holder ikke å ha vært
observatør på kurset.

5. Deler av tilsynet bør skje om natta (når rovdyra er aktive).
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6. I tillegg til utvida tilsyn skal kravene for ordinært tilsyn overholdes. Dette innebærer
bl.a. at man har tilsyn minimum èn gang i uka. Det skal føres logg over både ordinært
tilsyn og utvidet tilsyn. Se vedlegg.

7. Tilskuddet kan bli krevd tilbakebetalt helt eller delvis dersom tiltaket ikke blir
gjennomført etter forutsetningene. I henhold til § 17 i bevilgningsreglementet tas det
forbehold om at Fylkesmannen og Riksrevisjonen har adgang til å iverksette kontroll
med at tilskuddet er nyttet etter forutsetningene i tilsagnsbrevet.

8. Rapporten med regnskap må leveres elektronisk senest 15. oktober 2011. Se egen
beskrivelse om rapportinnhold i vedlegg. Etter denne dato faller tilsagnet om
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midler bort. Manglende rapportering kan føre til avslag på fremtidige søknader om
midler til forebyggende tiltak.

Påminning om rapporteringsfrist kommer som eget brev til søker til høsten. I tillegg vil vi
rninne om frist på egen nyhetssak på hjemmesiden til Fylkesmannen i Troms. Manglende
rapportering vil føre til avslag på restutbetaling av FKT- midler. Ingen får utsatt
rapporteringsfrist.

Vi minner også om at funn av sau som er drept av rovdyr må meldes så snart som mulig til
nærmeste SNO avdeling eller til Meldingssentralen. Dokumentasjon av rovviltdrepte kadaver
og ynglinger av rovvilt har betydning for vurderingen av erstatning for sau drept av rovvilt, og
for fordelingen av midler til forebyggende tiltak.

athrine enau
fylkesmiljøvernsje

Vedlegg: Rapportiogg utvidet tilsyn

Thereset7gurdsen
fagansvarlig
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• For å dokumentere /synliggjøre alt tilsyn skal laget sende en samlet oversikt over uke, dato, tid på døgnet, hvem som har gått ordinært og utvidet tilsyn, samt hvilke
områder det er gått

• For å få det oversiktlig må leder i laget (eller annen) samle informasjon fra hver enkelt og legge det inn i denne rapportloggen.
• Funn av kadaver skal meldes til eier og SNO så raskt som mulig

Se eksem el nedenfor:
Kryss av for tid på døgnet det er gått
tilsyn
(sett kryss for flere alternativer om det
er aktuelt
For Etter Kveld Natt
Midda Midda

x X X

X X

X

X

Dokumenterer tilsyn som
skal utføres uavhengig av
tilskudd

Navn på den som har gått
ordinært tils n

Pål SineHøner

Siren Glad

Dokumenterer tilsyn ut Hvor er det gått tilsyn Kart Funnet
over det ordinære Vedlagt Kadaver

(sett (sett
k ss k ss

Navn på person som Navn på område tilsynet Ja Nei Ja Nei
har ått utvidet tils n er ått i

Kåre Krutt

Gunnar Grei

Storkollen, Veståsen,
B bert
Veståsen, Titteitoppen,
Storm ra
Stormyra, Storkollen,
Veståsen
Byberg,
Storm ra,Rundhau en,

Uke

Eks

Dato Ant
timer

23 9.06 6

23 6.06 8

23 12.06 13

23 12.06 4
Etc.
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Kryss av for tid på døgnet det er gått Dokumenterer tilsyn som skal Dokumenterer tilsyn ut Hvor er det gått Kart Funnet
tilsyn utføres uavhengig av tilskudd over det ordinære tilsyn Vedlagt Kadaver
(sett kryss for flere alternativer om det (sett (sett

er aktuelt k ss k ss

Uke Dato Ant For Etter Kveld Natt Navn på den som har gått Navn på person som har Navn på område Ja Nei Ja Nei
timer Midda Midda ordinært tils n ått utvidet tils n tils net er ått i
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Kryss av for tid på døgnet det er gått Dokumenterer tilsyn som skal Dokumenterer tilsyn ut Hvor er det gått Kart Funnet
tilsyn utføres uavhengig av tilskudd over det  ordinære  tilsyn Vedlagt Kadaver
(sett kryss for flere alternativer om det (sett (sett
er aktuelt k ss k ss

Uke Dato Ant For Etter Kveld Natt Navn på den som har gått Navn på person som har Navn på område Ja Nei Ja Nei
timer Midda Midda ordinært tils n ått utvidet tils n tils net er ått i
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Kryss av for tid på døgnet det er gått Dokumenterer tilsyn som skal Dokumenterer tilsyn ut Hvor er det gått Kart Funnet
tilsyn utføres uavhengig av tilskudd over det ordinære tilsyn Vedlagt Kadaver
(sett kryss for flere alternativer om det (sett (sett

er aktuelt k ss k ss

Uke Dato Ant For Etter Kveld Natt Navn  på den  som har gått Navn på person som har Navn på område Ja Nei Ja Nei
timer Midda Midda ordinært tils n ått utvidet tils n tils net er ått i
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Kryss av for tid på døgnet det er gått Dokumenterer tilsyn som skal Dokumenterer tilsyn ut Hvor er det gått Kart Funnet
tilsyn utføres uavhengig av tilskudd over det  ordinære  tilsyn Vedlagt Kadaver
(sett kryss for flere alternativer om det (sett (sett
er aktuelt k ss k ss

Uke Dato Ant For Etter Kveld Natt Navn på den som har gått Navn på person som har Navn på område Ja Nei Ja Nei
timer Midda Midda ordinært tils n ått utvidet tils n tils net er ått i
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Fylkesmannen i Troms
Romssa FyIkkamanni

Saksbehandler
Gril Einarsen

Nordreisa sankelag
v/Nordreisa kommune
Postboks 174
9156 STORSLETT

Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode
77 64 21 13  27.04.2011 2011/268 - 2 434.11

Deres dato Deres ref.
11.01.2011

Innvilget søknad om tilskudd til forebyggende tiltak mot rovdyrskader på
sau 2011  — Nordreisa sankelag

Viser til Deres søknad om tilskudd til forebyggende og konfliktdempende tiltak (FKT) mot
rovviltskader datert 11.j anuar 2011.

- Vedtak -
Fylkesmannen bevilger totalt 180 000, - kroner til å dekke deler av utgifter for utvidet tilsyn
med bruk av "kadaverhund" beitesesongen 2011. Tilskudd er gitt i henhold til "Regelverk for
tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader" fastsatt av Miljoverndepartementet
22.10.04.

Vedtaket kan påklages innen tre uker fra mottakelse av brevet, jf. Forvaltningslovens kap. IV,
§§ 28 og 29. En eventuell klage stiles til Direktoratet for naturforvaltning, men sendes til
Fylkesmannen i Troms.

Fylkesmannen i Troms har behandlet søknaden etter retningslinjer gitt av Rovviltnemnda i
region 8 på møte den 31. mars 2011. Rovviltnemnda i region 8 har i 2011 fått tildelt en
økonomisk ramme på 15 millioner kroner til FKT tiltak i regionen, som ble fordelt mellom
Fylkesmennene i Troms og Finnmark den 31. mars 2011.

Kommentar til tilskuddet
Det er satt opp et budsjett på totalt kr 250 000,- til tilsynsprosjekt i perioden 10.juni til
30.september 2011. Hele beløpet er omsøkt som FKT midler. Utvidet tilsyn alene har vært
støttet uten særlig effekt. På bakgrunn av dette vil rene tilsynsprosjekt alene ikke lenger gis
støtte. Utvidet tilsyn er kostnadskrevende, og i forhold til jerv som skadevolder er det mest
effektive forebyggende tiltaket tidlig nedsanking. Fylkesmannen ønsker i år å prioritere
utvidet tilsyn med kadaverhund, samt forsøk med radiobj eller på sau. Dette vil hjelpe
næringen med å øke dokumentasjonsgraden, samt ha nytteverdi når det gjelder valg av andre
forebyggende tiltak.

På bakgrunn av dette gir vi et tilskudd på kr 180.000,- til utvidet tilsyn med bruk av hund for
kadaversøk. Dette bør dekke tilsyn med to ekvipasjer fem dager i uken i 12 uker. Utgifter ut
over dette må laget dekke selv. Fylkesmannen i Troms har satt av akuttmidler, og ber dere om
å ta kontakt umiddelbart ved en akutt situasjon i kommende beitesesong. En forutsetning for å

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

Avdeling postmottak@fmtr.no
Miljøvernavdelingen www.fylkesmannen.no/troms
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få støtte til utvidet tilsyn er at de som går tilsyn har deltatt med hund på "kadaverhundkurs" i
regi av Leve i Naturen, og bruker denne hunden under tilsynet.

Fylkesmennene i Troms og Finnmark har gått gjennom retningslinjer og kriterier for
behandling av søknader til forebyggende og konfliktdempende tiltak. Vi startet arbeidet i
2009, og jobber fortsatt med å utarbeide felles krav og rutiner for søknadsbehandling mellom
fylkene slik at søkere i region 8 får noenlunde lik behandling. Dette innebærer at
fylkesmennene vil stille strengere krav til søknader og rapportering, som kan gi noe utslag i
fordeling av midler.

Vi har hatt problemer med å få inn rapporter i tide. I år vil vi derfor kun utbetale 50 % i
forskudd. Resten av tilskuddet blir gitt etter at rapport er levert. Rapporten skal legges inn på
elektronisk søknadssenter: http://soknadssenter.dirnat.no. Erfaringer fra 2010 er imidlertid at
denne rapporteringsformen er noe mangelfull. Vi har derfor laget en rapportlogg som dere må
fylle ut og legge ved elektronisk rapport. Loggen sendes også på følgende e-post adresse:
'ulie.heidenber Nordreisa.kommune.no. Direktoratet for naturforvaltning har bedt oss om å
kreve skriftlig tilbakemelding om at tilsagn aksepteres og evt. anmodning om utbetaling av
forskudd. Se vilkår nedenfor.

Følgende vilkår er satt for tilskuddet:
1. Vi ber om skriftlig tilbakemelding innen 10. juni på om tilsagnet aksepteres.

Tilbakemeldingen skal angi om søker anmoder om utbetaling av 50 % av
tilskuddsbeløpet som forskudd, dersom tilsagnet er over 10 000,-. Forskudd utbetales
etter 20. mai.

2. Ved anmodning om utbetaling, husk å oppgi saksnummer, bankkontonummer,
organisasjonsnummer  /  personnummer og telefonnummer.

3. Dersom tiltaket ikke blir iverksatt, ber vi om å få melding om det snarest.

4. Den som utfører tilsynet skal selv ha deltatt på "kadaverhundkurs" i regi av Leve i
Naturen og utføre tilsynet jfr. veiledning på kurset. Det holder ikke å ha vært
observatør på kurset.

5. Deler av tilsynet bør skje om natta (når rovdyra er aktive).
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6. I tillegg til utvida tilsyn skal kravene for ordinært tilsyn overholdes. Dette innebærer
bl.a. at man har tilsyn minimum èn gang i uka. Det skal føres logg over både ordinært
tilsyn og utvidet tilsyn. Se vedlegg.

7. Tilskuddet kan bli krevd tilbakebetalt helt eller delvis dersom tiltaket ikke blir
gjennomført etter forutsetningene. I henhold til § 17 i bevilgningsreglementet tas det
forbehold om at Fylkesmannen og Riksrevisjonen har adgang til å iverksette kontroll
med at tilskuddet er nyttet etter forutsetningene i tilsagnsbrevet.

8. Rapporten med regnskap må leveres elektronisk senest 15. oktober 2011. Se egen
beskrivelse om rapportinnhold i vedlegg. Etter denne dato faller tilsagnet om
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midler bort. Manglende rapportering kan føre til avslag på fremtidige søknader om
midler til forebyggende tiltak.

Påminning om rapporteringsfrist kommer som eget brev til søker til høsten. I tillegg vil vi
rninne om frist på egen nyhetssak på hjemmesiden til Fylkesmannen i Troms. Manglende
rapportering vil føre til avslag på restutbetaling av FKT- midler. Ingen får utsatt
rapporteringsfrist.

Vi minner også om at funn av sau som er drept av rovdyr må meldes så snart som mulig til
nærmeste SNO avdeling eller til Meldingssentralen. Dokumentasjon av rovviltdrepte kadaver
og ynglinger av rovvilt har betydning for vurderingen av erstatning for sau drept av rovvilt, og
for fordelingen av midler til forebyggende tiltak.

athrine enau
fylkesmiljøvernsje

Vedlegg: Rapportiogg utvidet tilsyn

Thereset7gurdsen
fagansvarlig
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• For å dokumentere /synliggjøre alt tilsyn skal laget sende en samlet oversikt over uke, dato, tid på døgnet, hvem som har gått ordinært og utvidet tilsyn, samt hvilke
områder det er gått

• For å få det oversiktlig må leder i laget (eller annen) samle informasjon fra hver enkelt og legge det inn i denne rapportloggen.
• Funn av kadaver skal meldes til eier og SNO så raskt som mulig

Se eksem el nedenfor:
Kryss av for tid på døgnet det er gått
tilsyn
(sett kryss for flere alternativer om det
er aktuelt
For Etter Kveld Natt
Midda Midda

x X X

X X

X

X

Dokumenterer tilsyn som
skal utføres uavhengig av
tilskudd

Navn på den som har gått
ordinært tils n

Pål SineHøner

Siren Glad

Dokumenterer tilsyn ut Hvor er det gått tilsyn Kart Funnet
over det ordinære Vedlagt Kadaver

(sett (sett
k ss k ss

Navn på person som Navn på område tilsynet Ja Nei Ja Nei
har ått utvidet tils n er ått i

Kåre Krutt

Gunnar Grei

Storkollen, Veståsen,
B bert
Veståsen, Titteitoppen,
Storm ra
Stormyra, Storkollen,
Veståsen
Byberg,
Storm ra,Rundhau en,

Uke

Eks

Dato Ant
timer

23 9.06 6

23 6.06 8

23 12.06 13

23 12.06 4
Etc.
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Kryss av for tid på døgnet det er gått Dokumenterer tilsyn som skal Dokumenterer tilsyn ut Hvor er det gått Kart Funnet
tilsyn utføres uavhengig av tilskudd over det ordinære tilsyn Vedlagt Kadaver
(sett kryss for flere alternativer om det (sett (sett

er aktuelt k ss k ss

Uke Dato Ant For Etter Kveld Natt Navn på den som har gått Navn på person som har Navn på område Ja Nei Ja Nei
timer Midda Midda ordinært tils n ått utvidet tils n tils net er ått i
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Kryss av for tid på døgnet det er gått Dokumenterer tilsyn som skal Dokumenterer tilsyn ut Hvor er det gått Kart Funnet
tilsyn utføres uavhengig av tilskudd over det  ordinære  tilsyn Vedlagt Kadaver
(sett kryss for flere alternativer om det (sett (sett
er aktuelt k ss k ss

Uke Dato Ant For Etter Kveld Natt Navn på den som har gått Navn på person som har Navn på område Ja Nei Ja Nei
timer Midda Midda ordinært tils n ått utvidet tils n tils net er ått i
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Kryss av for tid på døgnet det er gått Dokumenterer tilsyn som skal Dokumenterer tilsyn ut Hvor er det gått Kart Funnet
tilsyn utføres uavhengig av tilskudd over det ordinære tilsyn Vedlagt Kadaver
(sett kryss for flere alternativer om det (sett (sett

er aktuelt k ss k ss

Uke Dato Ant For Etter Kveld Natt Navn  på den  som har gått Navn på person som har Navn på område Ja Nei Ja Nei
timer Midda Midda ordinært tils n ått utvidet tils n tils net er ått i
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Kryss av for tid på døgnet det er gått Dokumenterer tilsyn som skal Dokumenterer tilsyn ut Hvor er det gått Kart Funnet
tilsyn utføres uavhengig av tilskudd over det  ordinære  tilsyn Vedlagt Kadaver
(sett kryss for flere alternativer om det (sett (sett
er aktuelt k ss k ss

Uke Dato Ant For Etter Kveld Natt Navn på den som har gått Navn på person som har Navn på område Ja Nei Ja Nei
timer Midda Midda ordinært tils n ått utvidet tils n tils net er ått i

Side 97



Fylkesmannen i Troms
Romssa FyIkkamånni

Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode
Andreas Vikan Røsæg 77642117  18.04.2011 2011/1447 - 29 434.21

Deres dato Deres ref.

Morten Bergland
Storvik
9151 STORSLETT

Skadefellingstillatelse på gaupe i deler av Nordreisa kommune
Fylkesmannen viser til eget vedtak av 4.4.2011, vår ref. 2011/1447-13. Fylkesmannen fatter
slikt vedtak:

Fylkesmannen gir skadefellingstillatelse på en — 1 — gaupe i deler av Nordreisa kommune,
avgrenset til å gjelde vest for Reisa nasjonalpark, og vest for en rett linje mellom der
parkgrensa krysser Reisaelva og Beahcegealhåldi (1326 moh.). Fellingstillatelsen gjelder i
tidsrommet 26. april t.o.m. 12. mai. Fellingstillatelsen gjelder innenfor nærmere angitte
vilkår.

Grunnlag for avgjørelsen
Det ble ikke felt gaupe på forrige skadefellingstillatelse. Tillatelsen som gjelder en — 1 —
gaupe utvides nå i tid, da med opphold i påsken (16. april t.o.m. 25. april).

Vilkår for fellingstillatelsen:
1. Følgende personer inngår i fellingslaget:
Fellingsleder: Morten Bergland
Sigmund Dalvik
Kristine Maria Thybo Hansen
Olaf Asbjørn Opgård
Øistein Mortensen
Arnold Olsen
Frode Ulriksen
Kjetil Bergland
Bjørn Rognli
Arvid Berge Mo
John Ivar Larsen
Frank Båtnes

2. Vi viser til vårt vedtak av 4.4.2011, vår ref. 2011/1447-13, innvilget fellingstillatelse i
Nordreisa. Vilkår for fellingstillatelsen punkt 2 til 19 er de samme for denne
fellingstillatelsen.

Postboks 6105, 9291 Tromsø
Fylkeshuset, 8"trandvegen 13 Telefon: 77 64 20 00

Telefaks: 77 64 21 39
Avdeling postmottak@fmtr.no
Miljøvernavdelingen www.fylkesmannen.no/troms

Side 98



Vedtaket kan påklages til Direktoratet for naturforvaltning innen 3 uker etter mottakelsen av
dette brev, jf. forvaltningsloven kap. IV, § 28 og § 29. Eventuell klage begrunnes og sendes
via Fylkesmannen i Troms.

1Med hilsen

Cå hri e enaug
fylkesmiljøvernsjef

Therese Sigurdsen
fagansvarlig

Kopi:
1Vordreisa sau og geit, Stensvik, 9151 Storslett
Tåvrrosorda v/ Ole Mathis J Eira, Mattaluoppal, 9520 Kautokeino
Biertavårri v/Peer MGaup, Åldomuotki, 9520 Kautokeino
Beaskåas v/Johan P. Eira, Kirsteluohkkå, 9520 Kautokeino
Direktoratet for naturforvaltning
Statens naturoppsyn
Tylkesmannen i Finnmark
1Vordreisa kommune
Reindriftsforvaltningen i Troms, postboks 1183, 9326 Bardufoss
Troms Reindriftssamers ftlkeslag, Kristine Eira, 9465 Tennevoll
Rovviltnemnda i region 8, v/ Willy Ørnebakk, 9143 Skibotn
L andbruksavdelinga her
lensmannen i Nordreisa
L eve i naturen v/Erlend Winje
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Post Nordreisa

Fra:  MøIster Liv [Liv.Molster@fmtr.no]
Sendt:  26. april 2011 15:18
Til: Balsfjord kommune; Bardu kommune; Lenvik kommune; Målselv kommune; Post

Nordreisa; Post Storfjord; Tranøy kommune
Kopi: Henaug Cathrine; Wegener Christina; Nergård Knut
Emne:  Statskogvern - mottatt tilbakemelding på faglig gjennomgang fra Direktoratet for

naturforvaltning om skogvern
Vedlegg:  Brev Mars April 2011 fra DN Faglig gjennomgang.pdf

Til berørte kommuner
Kvænangen, Nordreisa, Storfjord, Balsfjord, Målselv, Lenvik, Tranøy, Bardu

Mottatt tilbakemelding på faglig gjennomgang fra Direktoratet for naturforvaltning - statskogvern

Vi har før påske mottatt brev fra Direktoratet for naturforvaltning (DN) - Faglig gjennomgang før høring— Utkast til
verneplan for skog på Statskog SFs grunn i Troms fylke.
Brevet ligger vedlagt.

Nedenfor er noen utdrag av innholdet:

• Områdeavgrensing utvides noe for Lindovara, Tverrelvdalen og Heggdalen til å inkludere kjerneområdene før
høring.

• For Stordalen (Storfjord), Rostaåsen, Nedre Divifossen og Sleppelva — Kvernelva vil direktoratet ikke gå i mot
at områdene ikke sendes på lokal og sentral høring. De er kritiske til at områdene tas ut før høring, men viser
til den prosessen som har vært, og vil ikke motsette sette seg at de tas ut.

• Grad av medvirkning synliggjøres i enda større grad i høringsutkastet ved at sammendrag av alle momenter
som har kommet tas inn.

• Direktoratet konkluderer med at landskapsvernområder ikke skal regnes inn i tall for skogvern, og at
høringsutkastet må oppdateres i henhold til dette. Området sør for Njemenaikojohka bes hørt som
naturreservat.

Fylkesrnannen arbeider nå med å oppdatere høringsutkastet i tråd med de faglige tilbakemeldingene fra DN.

Med vennlig hilsen

Liv G. filleilster

Seniorrådgiver
Fylkesnliannen i Troms/Romssa Fylkkamånni
Miljøvernavdelingen/Birasgåhttenossodat

Besøksadresse: Fylkeshuset, Strandvegen 13, Tromsø
Postadresse: Postboks 6105, 9291 Tromsø

Telefon: 77  64  22 04
Telefax: 77 64 21 39
Mobil: 97 18 31 92
e-post: lqm©fmtr.no  
web: wwwfv1kesn1anne11.noqroms
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Vår ref. (bes  oppgitt  ved svar): Dato:
2009/3489 ARE-VE-GK 30.03.2011
Arkivkode:
422.0/422.3/19

Faglig gjennomgang - Utkast til verneplan for skog på Statskog SFs
grunn i Troms fylke

Det vises til oversendelse av utkast til vemeplan for skog på Statskog SF sin grunn i Troms fylke datert
18.10.2010. Denne versjonen er videre oppdatert den 08.12.2010 som følge av ny rødliste. Det vises videre til
møte mellom Direktoratet for naturforvaltning, Fylkesmannen i Troms og arbeidsgruppen den 8.3.2011.

I St.meld nr 25 (2002-2003) Regjeringens miljøvernpolitikk og rikets miljøtilstand fremgår det at regjeringen vil
styrke skogvemet og en viktig strategi i dette arbeidet er å benytte offentlig eide skoger. Verneplan for skog på
Statskog SF sin grunn i Troms er en del av denne satsingen. Fra før er tilsvarende gjennomgang gjennomført på
Statskog sine eiendommer i landets øvrige fylker.

Berørte parter vurderes å ha hatt gode muligheter til å uttale seg om verneforslaget og det er mottatt en rekke
innspill som er innarbeidet i utkastet.

Samiske interesser har fått tilbud om konsultasjon og det er gjennomført konsultasjonsmøter når det er bedt om
det. Direktoratet vurderer det som viktig at konsultasjonsavtalen med samiske interesser blir fulgt opp på en god
måte.

Verneforslaget er utarbeidet av en arbeidsgruppe bestående av representanter for Statskog SF, Fylkeskommunen
og Fylkesmannen. Det vil imidlertid være Fylkesmannen i Troms som er ansvarlig for innhold i høringsutkastet
og gjennomføring av høringen.

Ved faglig gjennomgang skal direktoratet gjennomgå både det naturfaglige grunnlaget for verneforslaget og
juridiske forhold knyttet til dokumentet. I den forbindelse har vi noen merknader til høringsutkastet. Merknadene
oppsummeres fortløpende etter deres plassering i dokumentet. Det gjøres imidlertid oppmerksomt på at enkelte
merknader vil gjelde flere steder i dokumentet. Fylkesmannen må selv oppdatere høringsutkastet der det er
nødvendig.

DEL 1. BAKGRUNN

2.3.2 Mirøre istrerin er i sko
Sitat side 15: "Alle miljøfigurer og miljøelement som registreres blir tatt med i skogeiernes drifisplaner"

Besøksadresse:
Tungasletta 2
Postadresse:
Postboks 5672 Sluppen
N-7485  Trondheim

Telefon: Videokonf:
73 58 05 00 73 90 51 40
Telefaks:
73 58 05 01

Internett:
www.dimat.no
E-post:
Postmottak@dimat.no

Saksbehandler:
Gunnar Kjærstad
Telefon:
73 58 05 00
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Merknad: I følge "håndbok i registrering av livsmiljøer i skog" skal det gjennomføres en utvelgelse av hvilke
miljøfigurer og miljøelementer som blir tatt med i skogeiernes driftsplaner. Det bes derfor om at fylkesmannen
kontrollerer hvilken praksis som blir fulgt i Troms slik at høringsutkastet gir en korrekt beskrivelse.

2.3.3 Levende sko - mif øsertifiserin
Sitat side 15: "Levende Skog er et samarbeidsprosjekt mellom skognæring, skogindustri, fagbevegelse,
frilufislivsorganisasjoner og miljeorganisasjoner for åfremme et bærekraftig skogbruk med god balanse mellom
de tre aspektene skogproduksjon, miljøvern og sosiale interesser. Partene i samarbeidet er blitt enige om en
standard for bærekraftig forvaltning av skog. Standarden går i mange sammenhenger lenger enn miljøkravene
som er pålagt skogbruket gjennom skogloven med forskrifter

Levende Skog standarden blir benyttet som et viktig grunnlag for skogsertifisering i Norge. I Troms skjer
størstedelen av omsetting av skogsvirke gjennom Allskog som er miljøsertifisert etter ISO 14001 standarden. Det
betyr at alle skogeiere som leverer virke gjennom Allskog forplikter seg til å følge Levende skog standarden. For
alle hogster over 100 m3 blir dette dokumentert i en miljørapport og kontrollert av Nemko AS"

Samarbeidet om Levende Skog mellom skognæring, skogindustri, fagbevegelse, friluftsorganisasjoner og
miljøorganisasjoner ble brutt den 29. juni 2010. Pr dato er det ikke kommet til ny enighet. Teksten må
oppdateres i tråd med dette. For øvrig er dette en høring på vern av skog på Statskog SF sin grunn. Det er
vanskelig å se at Allskog sin sertifiseringsordning har relevans i denne sammenheng. Det kan imidlertid nevnes
at Statskog er ISO 14001 sertifisert.

3. Vemeomfan et i Troms
Sitat side 16 "Myndighetene har ikke full oversikt over hvor mye skog, og hva slags skog, som er verna ftlket.
Dette er en stor svakhet ved vurdering av videre vernebehov."

Det henvises her til Naturbase. Norsk Institutt for Skog og Landskap har utarbeidet arealstatistikk for de ulike
verneområder. For naturreservatene i Troms er det utarbeidet markslagsstatistikk for 62 områder. 7 naturreservat
mangler denne statistikken, dette er i hovedsak sjøarealer, holmer og myrarealer, men det finnes også produktiv
skog innenfor noen områder. Statistikken deler inn arealene i ulike naturtyper. For skog deles det også inn i
impediment og bonitetsklassene lav, middels og høy.

I kartgrunnlaget for Troms finnes betydelige arealer der bonitet ikke er spesifisert. Skog og Landskap har
definert disse arealene på følgende måte: "Uspesifisert skog
Skog hvor produksjonsevne ikke er klassifisert. Dette er i hovedsak lauvskog med forventa produksjonsevne for
bartrevirke mindre enn 0,1 m3 per dekar og år". 0,1 m3 per dekar og år er grensen for hva som er produktiv skog.
Særlig i nasjonalparker fnmer vi store områder med skog som er defmert på slik måte. I forbindelse med
evalueringen i 2002 ble det gjennomført en vurdering av produktiv skog og for nasjonalparkene i Troms ble dette
vurdert til 57.800 daa. Etter 2002 er det gjennomført ytterligere vern av nasjonalparker i Troms. Dette omfatter
Rohkunborri NP samt utvidelse av Anderdalen NP og Øvre Dividal NP. Jf tabell 4 i høringsutkastet er dette
vurdert til 24.000 daa produktiv skog. Summen av nasjonalparker vernet pr 2002 og utvidelser i etterkant tilsier
at disse vemeområdene omfatter et areal på 81.800 daa produktiv skog. I høringsutkastet er dette fastsatt til
100.000 daa.

Fylkesmannen estimerer at 30-50 % av skogen som er defmert som "uspesifisert skog/Skog — ikke registrert
bonitet" er produktiv. I forhold til Skog og landskap sin definisjon av disse arealene kan et produktivt skogareal
på mellom 30-50 % synes høyt. Høringsutkastet bør være tydelig på mengde produktiv skog som faktisk er
kartlagt og at fylkesmannen estimerer at 30-50 % av typen "Uspesifisert skog/Skog-ikke registrert bonitet"
vurderes å være produktiv. Definisjon for uspesifisert skog bør også følge med. Høringsdokumentet blir dermed
tydelig på hva som faktisk ligger av registreringer og hva som er estimert.

Som følge av at store arealer med skog i Troms ikke har registrert bonitet, vil det være usikkerhet knyttet til
arealtall. Usikkerheten knyttet til skog i verneområder gjelder i første rekke for nasjonalparker. Skogkledt areal i
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nasjonalparkene er i hovedsak skog på svært lave boniteter. I stor grad kjenner man derfor til hvilke skogtyper
som fanges opp i disse områdene, noe som kan vurderes i forhold til vernebehov. Vurderinger av videre
vernebehov bygger på faglige evalueringer som er gjennomført av NINA i 2002 og i 2010. Disse evalueringene
bygger på et godt faglig grunnlag og vurderes som tilstrekkelig ved vurdering av videre vernebehov.

3.2 Kan landska svemområder re es med i sko vernet?
Sitat side 16: "Det er tillatt med en viss hogst i landskapsvernområder, men kun etter forvaltningsplan vedtatt av
forvaltningsmyndigheten. Derfor er det strid om landskapsvernområder skal regnes med som skogvern."

I landskapsvernområder er formålet med vernet å ivareta landskapets karakter. Dette legges også til grunn for
restriksjonsnivået i verneforskriftene. Pågående virksomhet som f.eks. skogbruk kan fortsette og utvikles
innenfor rammene av første punktum i Naturmangfoldlovens § 36. Det vises for øvrig også til
naturmangfoldlovens § 37 og forarbeidene til loven (0t.prp. nr. 52).

Formålet med skogvernet omfatter mer enn trærne og skoglandskapet. Skogene er levested for et stort antall arter
og av disse er 1838 arter ført opp på den norske rødlista (Kolaas et. al 2010), 1406 rødlistearter er antatt å være
negativt påvirket av arealendringer knyttet til skogbruksaktivitet. Flatehogst og plukkhogst er de faktorer som i
størst grad utgjør denne negative påvirkningen. Plukkhogst og småflatehogst er i stor grad tillatt i
landskapsvernområder. Landskapsvern vurderes ikke som tilstrekkelig for å ivareta det biologiske mangfoldet
knyttet til arter i skog.

Evalueringen av skogvernet i Norge (NINA fagrapport 54) viser betydningen skogvern har for ivaretakelse av
det biologiske mangfoldet, og det gis klare anbefalinger om at viktige områder bør ivaretas gjennom skogvern.
Landskapsvernornråder er ikke vurdert å sikre ivaretakelse av biologisk mangfold i skog og er av den grunn ikke
tatt med i evalueringen. Gjennom behandlingen av St. meld nr 25 (2002-2003) Regjeringens miljøvernpolitikk
og rikets miljøtilstand sluttet Stortinget seg til å prioritere vem av skogtyper i henhold til anbefalingene fra den
faglige evalueringen. St.meld nr 25 presiserer videre at "skogvemet må oppfylle de faglige kriteriene som er
fastsatt i Naturvernlovens § 8". § 8 i Naturvernloven var bestemmelse om opprettelse av naturreservater, denne
bestemmelsen er nå erstattet av Naturmangfoldlovens § 37.

Landskapsvernområder skal derfor ikke regnes inn i skogvernet. Høringsutkastet må derfor oppdateres i henhold
til dette. Denne problemstillingen må også oppdateres i de øvrige deler av dokumentet.

3.5 Man ler i sko vernet — evaluerin 2002
Sitat side 20: "Konklusjon: Det er usikkert hvor mye produktiv skog som det gjenstår å verne i Troms for å
opffille manglene som ble påpekt i evalueringen i 2002. Svarene varierer fra 0 til 23 km2 avhengig av
forutsetning."

Evalueringen av skogvemet i Norge i 2002 anbefalte at minimum 4,5 % av produktivt skog bør vemes på kort
sikt for å dekke de mest kritiske vernebehovene for deler av artsmangfoldet. Formålet med vernet i Norge er å
representere variasjonsbredden i norsk natur, fange opp alle viktige naturtyper og sikre leveområder for truete og
fredete arter i tilstrekkelig grad. For å vurdere hvordan målsettingen med vernet er oppnådd ble det i 2010
gjennomført en evaluering av vernet i Norge (NINA Rapport 535). Denne evalueringen viser en rekke mangler i
Troms. I forhold til artsgrupper i skog kan nevnes følgende mangler:

Sopp
Stor mangel: Vedboende sopp i boreale løvtrær (S05)
Middels mangler: Markboende sopp i kalkbarskog (S01), Markboende sopp i øvrig gammel barskog (S02),
Vedboende sopp i barskog (S05)

Lav
Store mangler: Lav i løvskog og i flellbjørkeskog (L04)

3
Side 103



Middels mangler: Lav i gammel furuskog (L02)

Moser
Middels mangler: Moser i skog (M06)

Karplanter
Middels mangler: Karplanter i skog (K06)

DIREKTORATET FOR
NATURFORVALTNING

Fugl
Store mangler: Fugl i rik nordlig bjørkeskog (F11), Fugl i varmekjær høgstammet løvskog (F13), Fugl i
flommarksskog, elvekantskog og sumpskog (F14)
Middels mangler: Fugl i fjellbjørkeskog (F09), Fugl i gammel bar- og blandingsskog (F10), Fugl i gammel
ospeskog og ospeholt (F12)

Evalueringen vurderer også om ulike skogtyper er fanget opp i tråd med målsettingen for skogvernet. For Troms
vises det til et stort udekket vemebehov for følgende skogtyper: Kalkbjørkeskog,
Høgstaudebjørkeskog/fjellbjørkeskog, Gråor-heggeskog (lisidetype), Gråor-heggeskog (flommarkstype), Rik
sumpskog, Ospedominert skog, Gammel blandingsløvskog, Gammel furuskog, Sandfuruskog og Bekkekløfter.

Med bakgrunn i Naturfaglig evaluering av norske verneområder kan direktoratet vanskelig se at fylkesmannen
har grunnlag for å konkludere med at manglene i Troms er oppfylt. Høringsutkastet må rettes opp i forhold til de
faglige rapporter som foreligger. Det henvises her til Evaluering av skogvernet i Norge fra 2002 (NINA Rapport
54), Naturfaglig evaluering av norske vemeområder fra 2010 (NINA Rapport 535). For boreale løvskogtyper kan
også NINA rapport 367, Boreale lauvskoger i Norge, Naturverdier og udekket vernebehov, være av interesse.

4.3 Hvordan verne lan rosessen er la o naturman foldlovens 41
Det kommer i tabell på side 25 frem at DN sender ut planforslaget på sentral høring.

De senere år har det vært normal praksis at fylkesmannen har gjennomført felles lokal og sentral høring. Parter
på sentral høring har da fått noe lengre frist for uttalelse slik at de har mulighet til å sette seg inn i lokal innspill.
Det bes om at fylkesmannen også for denne verneplanen gjennomfører felles lokal og sentral høring.

4.3.3/4.4.1/4.4.2/4.4.3. Medvirknin
Gjennom oppstartsfasen har fylkesmannen mottatt en rekke innspill fra berørte parter. Under kapittel 4.3.3 er det
listet opp 37 innspill. I høringsutkastet er det videre tatt med merknader fra møte den 21.9.2010 med Målselv
kommune og ungdomslagene i Målselv.

Direktoratet synes det er positivt at lokale parter har engasjert seg i forbindelse med utarbeidelsen av
planutkastet. Innspillene er et viktig grunnlag for å klarlegge hvilke interesser og verdier som ligger i de ulike
områdene. Det er derfor viktig at innspillene er tilgjengelig i sin helhet for interesserte parter. Dette har
fylkesmannen løst ved å legge ut merknadene på nettsiden htt ://www.naturvern rosesser.no/. Det er videre
viktig at de viktigste momentene i merknadene blir referert i høringsdokumentet. Å innarbeide innspillene i sin
helhet i høringsdokumentet vil raskt gjøre dokumentet svært omfattende. Fylkesmannen bør sammenfatte
innspillene fra de ulike partene og sammendragene bør tas med i høringsdokumentet. Det vurderes som naturlig
at også møtereferatet fra 21.9.2010 gis et tilsvarende sammendrag. Fylkesmannen må trekke ut de viktigste
punktene i innspillene, særlig viktig vil det være at brukerinteresser og verdier i de ulike områdene tas med i
sammendragene. I tillegg må innspillene i sin helhet være tilgjengelige for interesserte parter.

5.1.6 Naturfa li e re istrerin er o vurderin er.
"Arbeidsgruppa ba derfor om at det ble gjort tilleggsregistreringer i Stordalen og Oksfjorddalen. Registrering i
disse to områdene ble u«Ort sommeren 2010. Verdivurderingen i deler av Stordalen ble satt ned til null (ingen
verneverdt)  
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Tilleggsregistreringer ble gjennomført i august 2010 og en foreløpig rapport ble levert 27.08.2010. For Stordalen
konkluderer den foreløpige rapporteringen med det følgende:  "Området har tidligere fått regional verdi (**), og
de supplerende undersøkelsene gir ikke grunnlag for å endre dette."  Rapporten stiller imidlertid spørsmål til om
det er grunnlag for å inkludere skogsveien på sørsiden av elva. I endelig rapport er området ved veien tatt ut av
forslaget til områdeavgrensing, området er fortsatt gitt regional verdi (**).

Teksten må omformuleres slik at realitetene i fagrapporten beskrives.

5.1.8 Man ekn å tall
Sitat side 35  "Arbeidsgruppa mener det er kritikkverdig at det settes i gang en verneprosess uten at det er kjent
hvor mye produktiv skog som er verna fra før. Det er heller ikke gjort naturtypekartlegging etter DNs håndbok
13 (2006, revidert 2007) i mange av verneområdene i Troms, dette gjør det vanskelig å vurdere hvilke
naturverdier som er godt nok ivaretatt ved tidligere vern."

Vedrørende kritikk av tallgrunnlaget vises det til tidligere merknader. Det ble i 2002 gjennomført en evaluering
av skogvemet i Norge. Denne evalueringen har vært lagt til grunn for prioriteringer i skogvemet etter den tid. I
2010 ble det på nytt gjennomført en evaluering av vemet natur i Norge. Denne viser tydelig hvilke naturverdier
som er godt dekket og hvilke naturverdier som ikke er tilstrekkelig ivaretatt ved tidligere vern. Det vises for
øvrig til tidligere merknad som oppsummerer en del av manglene i Troms.

5.2.1 Oversikt over verneverdier
I tabell 7 er det ført opp ulike indekser. Dette er "mangelinndekning (MI)", "Indeks for rødlistearter (IA)" og
"Total mangelindeks (TMI)". Tabellen ble diskutert i møte den 8.3.2011.

Tabellen er utarbeidet for å forenkle og tydeliggjøre hvilke verdier som finnes i de ulike områdene. I tabellens
oversikt over mangler er det gitt stjemeverdi for de mangler som oppfylles. Denne oversikten kan misforstås da
det i tabellteksten opplyses at x = liten verdi, mens tabellen viser tilstedeværelse eller ikke. Videre er de ulike
mangler slått sammen til en mangelindeks. Slik tabellen er utformet vil mangelindeksen beskrive hvor mange
mangler området dekker og ikke i hvilken grad de ulike mangler dekkes. Som et eksempel vil et område som i
svært stor grad oppfyller mangelen urskog/skog under naturlig dynamikk få verdien x for denne oppfyllelsen.
Dersom dette er den eneste mangelen som oppfylles vil den under MI få verdien X (liten verdi), til tross for at
området i svært stor grad fyller mangelen urskog. I motsatt fall kan et område som i liten grad dekker en rekke
ulike mangler få verdien XXX (stor mangelinndekning), til tross for at området totalt sett gir liten
mangeloppnåelse.

Det er videre utarbeidet en indeks for rødlistearter (IA). Det er da satt en skala fra 0 til 3 stjerner. Dette medfører
at et område med tre nær truete rødlistearter oppnår verdien 0 (ingen verdi), dersom området har EN og CR arter
vil verdivurderingen stige. Direktoratet er uenig i at et område med tre nær truete rødlistearter ikke har noen
verdi. Ved utarbeidelse av indeksen er artskart til artsdatabanken lagt til grunn for å kontrollere om arter er
innenfor eller utenfor de foreslåtte områdene. Ved kartlegging av områdene vil det være begrenset tid til leting
etter rødlistearter, man må derfor anta at flere av de rødlisteartene som er registrert utenfor de verneforslagene
også kan finnes innenfor, det må også forventes at ikke alle rødlistearter er registrert. Særlig vil dette gjelde sopp
der man er avhengig av gode soppår og rett tidspunkt for registrering.

Direktoratet har forståelse for ønsket om en enkel fremstilling av områdenes naturverdier, slik tabellen nå
fremstår blir imidlertid resultatet misvisende. Det anbefales i stedet at det utarbeides en tabell som baseres på
fagrapportene (tabell med kriterier og verdisetting for kjerneområder og totalt for de ulike områder).

5.2.3 Oversikt over brukerinteresser
Tabell 10 ble diskutert i møte den 8.3.2011. Bakgrunnen for tabellen er å gi en enkel og god fremstilling av
konsekvensene av vernet. Formålet med en vemeprosess er å klarlegge både verneverdier og konsekvenser av
vernet, det er således bra at dette kommer frem i løpet av prosessen. Det er videre viktig at konsekvensene
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beskrives på en objektiv og nøytral måte slik at leseren kan sette seg inn i hvilke følger vernet vil medføre.
Formålet med tabell 10 er å gi en slik objektiv fremstilling.

Tabellen gir uttrykk for å være gjennomført som en konsekvensanalyse. Ved gjennomføring av
konsekvensanalyser er Statens vegvesen håndbok 140 — Konsekvensanalyser mye benyttet. Denne er også
benyttet av Ecofact ved konsekvensvurdering av Verna av Statskog SFs grunn i Målselv. Ved gjennomføring av
konsekvensanalyser er det viktig at det i størst mulig grad benyttes standard metodikk slik at leseren i liten grad
behøver å sette seg inn i metoden. I tabellen kan vi ikke se at standard metode er fulgt bortsett fra det som er
hentet fra Ecofact sin rapport, dette vurderes å være en svakhet ved tabellen. Det er problematisk å sette seg inn
hvilke vurderinger som ligger til grunn for de ulike konsekvensvurderinger og det kan virke som enkelte
konsekvenser er ført dobbelt. Det er videre ført opp en kategori "annet" som i flere områder er avgjørende for
hva som settes som samlet konsekvens. Så langt direktoratet kan se er mange av de faktorene som ligger inne i
kategorien "annet" lite egnet til en vurdering slik det her er gjort, men må i stedet gis en beskrivelse. I tabellen er
arealer som er tatt ut før høring satt i parentes, det er positivt at dette skilles ut og en kan til en viss grad se hvilke
tilpasninger som er gjort. Det bidrar imidlertid å redusere lesbarheten av tabellen.

På bakgrunn av merknadene over anbefales det at tabellen tas ut av høringsutkastet. Det er imidlertid viktig at
kjente konsekvenser av vemet tas med i høringsutkastet og det anbefales at konsekvensene kommenteres under
kapittel 5.4. Det bør også refereres til Ecofact rapport nr 9 vedrørende konsekvenser. I den grad det er
konsekvenser som Ecofact sin rapport ikke har vurdert bør dette kommenteres.

5.3 Generell konldus'on
"Arbeidsgruppa fremmer forslag om å verne alle områdene som bidrar i stor grad til å dekke inn mangler med
eksisterende skogvern. Dette gjelder følgende områder:

• Oksflorddalen
• Gearpmesorda
• Postdalslia (Tamokdalen)
• Brennskoglia (Devdislia)
• Revelva"

I følge de naturfaglige rapporter vil også andre områder bidra til å dekke inn mangler med eksisterende
skogvem. Nåværende tekst vurderes å være misvisende og bør omformuleres. Det vises også til merknader til
kap 5.2.1 og mangler påvist av evalueringen i 2010.

Ved utarbeidelse av et høringsutkast er det viktig å være tydelig på hvilke roller og oppgaver som foreligger.
Fylkesmannen har fått i oppdrag å utarbeide et høringsutkast for vem av skog på Statskog SF sin grunn.
Oppdraget er en del av politisk vedtatt strategi for å øke skogvemet. Som en del av dette arbeidet har
fylkesmannen valgt å etablere en arbeidsgruppe. I følge fylkesmannens nettside naturvernprosesser.no har
arbeidsgruppa som mandat å bistå fylkesmannen med råd under vemeplanprosessen. I høringsutkastet er i noen
tilfeller formuleringer som kan skape tvil om rollene til de ulike aktørene. Som et eksempel vises det til:
"Arbeidsgruppa fremmer forslag om å verne alle områdene....".  At en arbeidsgruppe har gitt råd i forbindelse
med verneplanarbeidet , er helt uproblematisk. Det må klart framgå at det er Fylkesmannen som har ansvar for
prosessen og de forslag som fremmes. Etter at høringen er gjennomført skal Fylkesmannen oversende sin
tilråding til Direktoratet der det foreslås hvilke områder som bør vernes. Det er behov for at høringsdokumentet
klargjør de ulike parters rolle slik at dette ikke misoppfattes når høringen gjennomføres.

DEL  2.  HØRINGSFORSLAG

For del II høringsforslaget går mange av merknadene igjen i de ulike områdene. Det gis derfor først noen
generelle kommentarer som gjelder flere eller alle områdene og deretter kommentarer på de spesifikke
områdene.
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Generelle kommentarer:
Beskrivelsene av områdene er kortfattet og konkrete og beskriver områdene på en ryddig og god måte. Vi har
likevel noen mindre merknader:

-

Under verneverdi bes det om at verdivurdering i antall stjerner også vises.

-

Under mangelinndekning er det gjort vurderinger av om området oppfyller mangler i skogvernet i liten,
middels til god/stor grad. Disse opplysningene kommer ikke alltid tydelig frem av
registreringsrapportene og det vil ofte være vanskelig for andre enn registrantene å verdsette
mangeloppnåelsen. Det bes derfor om at manglene i større grad beskrives i tråd med den beskrivelse
som fremkommer i registreringsrapportene.

Generelle kommentarer til forskriftene:
§2 formål: vedrørende reindrifta skal følgende ordlyd benyttes:  Formålet omfatter også bevaring av det
samiske naturgrunnlaget.

-

Formålene skal henvise til Naturmangfoldlovens § 37 og følgende punkter: a) inneholder truet, sjelden
eller sårbar natur, b) representerer en bestemt type natur, c) på annen måte har en særlig betydning for
biologisk mangfold, d) utgjør en spesiell geologisk forekomst, eller e) har særskilt naturvitenskapelig
verdi. Det må i forskriften komme tydelig frem hvilket/hvilke kriterier som er benyttet. F.eks dersom
det finnes rødlistearter i kategori CR, EN, eller VU så må følgende tekst inn: Området inneholder truet,
sjelden og sårbar natur. For nærmere informasjon om bruk av kriteriene henvises det til Ot. Prp. Nr 52
(2008-2009), det vises også til venievedtak i tråd med ny lov.
En rekke av forskriftene åpner i § 4 Generell unntak fra vernebestemmelsene opp for:
"Tilretteleggingstiltak ved forvaltningsmyndigheten etter godkjent forvaltningsplan". Tilrettelegging vil
ha som formål å legge til rette for bruk av området, vanligvis for friluftsliv. Bakgrunnen for opprettelse
av naturreservat er å ivareta de naturfaglige verdiene i området, noe som skal sikres gjennom utforming
av verneforskriftene. Det vil således ikke være forvaltningsmyndighetens primære oppgave å
gjennomføre tilretteleggingstiltak, og ofte vil det være andre parter som gjennomfører tiltak I en
forvaltningsplan bør tilrettelegging vurderes på et overordnet nivå, men det vil ofte være behov for
konkrete vurderinger og fastsetting av vilkår, slike vilkår settes best ved enkeltsaksbehandling.
Bestemmelsen slik den er formulert er videre upresis, det er fra før gitt adgang for etablering og
merking av stier og konkrete tiltak i noen områder, det er derfor uklart hvilke type tiltak som omhandles
av denne bestemmelsen. Det bes derfor om at bestemmelsen slettes. Dersom det gjennom
høringsprosessen kommer frem konkrete forslag på tilretteleggingstiltak kan disse vurderes lagt inn
under § 7.
En rekke forskrifter åpner i § 4 for vedlikehold av bygninger og anlegg som er i bruk på
vernetidspunktet og at forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til nødvendig motorferdsel i denne
sammenheng etter § 7. 1 en del tilfeller er det i områdebeskrivelsene ikke ført opp tekniske inngrep i
disse områdene, og det vises ikke tekniske inngrep på digitale kart. Verneforskriften må tilpasses hvert
enkelt område og forskriftspunktene må tas ut der det ikke er slik anlegg. Dersom det er anlegg i
områdene som ikke er ført opp i områdebeskrivelsen bes det om at denne listen kompletteres.
Under § 7 spesifiserte dispensasjonsbestemmelser (forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gis
dispensasjon til) er følgende punkt tatt med:  "Gjenoppføring crv anlegg eller innretninger som har gått
tapt ved brann eller naturskade"  videre er det tatt med  "Nødvendig bruk av beltekjøretøy på vinterføre
eller luffirtøy for transport av materialer for gjenoppføring av anlegg eller innretninger som er gått
tapt ved brann eller naturskade".  Dette er hendelser som skjer svært sjelden. Dersom man i
verneforskriften skal ta med alle saker som kan oppstå vil forskriften bli lite oversiktlig. Forholdet med
anlegg som brenner eller går tapt ved naturskade har vært tatt opp i tidligere saker. Det er her valgt å
ikke ta det inn i forskriften men behandle det etter verneforskriftens § 8. Det legges til grunn at
bygninger og andre anlegg kan bygges opp i en tilsvarende størrelse og utforming etter brann eller
naturskade. Dette vil bli tatt med i Direktoratet sin tilrådning av vernesaken. Det bes derfor om at
forskriftspunktet tas ut av forskriften.

-

Under § 7 er det gitt følgende tekst:  For reindrifien kan det etter søknad gis flerårige tillatelser i
henhold til vedtatt distriktsplan etter reindriftsloven.  Forvaltningsmyndigheten kan innvilge fierårige
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søknader både til reindriften og til andre parter. Hensikten med at tiltak er søknadspliktig er at
forvaltningsmyndigheten skal vurdere tiltakets betydning for verneformålet, om ønskelig kan det gis
flerårige tillatelser. Det kan også gis flerårige tillatelser selv om det ildce foreligger forvaltningsplan.
For reindriften vil det være hensiktsmessig å behandle dette i forvaltningsplanen på grunnlag av vedtatt
distriktsplan. Det er imidlertid ikke nødvendig å kommentere dette i forskriften. Det kan også oppfattes
misvisende da det underforstått kan tolkes at andre parter ikke kan gis flerårige tillatelser. Det
anbefales derfor at avsnittet slettes i forskriften. Om ønskelig kan det i høringsdokumentet og i
tilrådningen beskrives at flerårige tillatelser kan gis.

På bakgrunn av ny lov er det gjennomført justeringer på oppsett av verneforskriften. Merknader om dette vil bli
oversendt pr epost.

6.1.1 Kvænan sbotn utvidelse
For Kvænangsbotn foreslås det å benytte verneformen landskapsvern.

Det vises til merknad under kapittel 3.2. Landskapsvern vurderes ikke å være aktuell verneform for bevaring av
artsmangfoldet i skog og de målsettinger som ligger for skogvernet. Området bes derfor hørt som naturreservat.
Beskrivelser og forskrifter må oppdateres i tråd med dette.

6.2.1 Oks orddalen
1 formålet er det tatt med følgende tekst: "Storelva er gense for reservatet i sørvest og sørøst". Avgrensing av
verneområdet bør ikke tas med i fonnålet med vernet.
For Oksfjorddalen ble det i 2010 gjennomført tilleggsregistreringer. Det bes om at beskrivelser oppdateres i
henhold til dette. Bl.a. er området gitt nasjonal verdi (***), avgrensing av kjerneområder er også justert, noe som
bør oppdateres på kartet.

6.2.2 Lindovara.  
Det vises til versjon som er oppdatert etter ny rødliste. Hønsehauk er oppført under kategori VU. Rett
rødlistekategori er NT. I sør er et større areal tatt ut av verneforslaget, i dette inngår også et stort areal med
kjerneområde. Begrunnelse for avgrensingen opplyses å være at Sappen leirskole benytter området, særlig rundt
Badevatnet, i tillegg benyttes området til friluftsliv. I møte den 8.3.2011 ble det også opplyst at det var en del
fysiske inngrep i form av skianlegg mv. Kart viser også at det ligger hytter både ved Badevannet, Langvatnet og
på Hauketun.

Direktoratet er enig i at det bør grenses ut et areal i sør med intensiv bruk og tekniske anlegg. Det vurderes
imidlertid som viktig at de mest verdifulle naturverdiene blir ivaretatt og Direktoratet ber derfor om at hele
kjemeområder inkluderes i høringsforslaget.

6.2.4 Ge mesorda
Det vises til versjon av høringsutkastet som er oppdatert etter ny rødliste. Følgende tekst må endres fra: Arter på
Norsk Rodliste 2010:  7  arter innen gruppene fugl (hønsehauk VU), lav (rustdoggnål NT, taiganål VU) og sopp
(rynkesagsopp NT, furuplett NT, tyrWuke NT, keiserkjuke, som er ny for Norge, CR i Finland til: Arter på Norsk
Rødliste 2010: 7 arter innen gruppene fugl (hønsehauk NT), lav (rustdoggnål NT, taiganål VU) og sopp
(rynkesagsopp NT, furuplett NT, tyrikjuke NT, keiserkjuke CR).

6.5.1 Heggdalen
Det vises til versjon som er oppdatert i henhold til ny rødliste.
Hønsehauk er gitt rødlistestatus NT i rødliste av 2010. Dette må oppdateres i teksten.

1 forskriftens § 4 pkt 9 er det ført opp at vemebestemmelsene ikke er til hinder for:
- Rydding og stell av tomter rundt eksisterende hytter inntil 1 daa.

Formuleringen er noe upresis da "stell" kan vurderes svært ulikt. Normalt er det et ønske å rydde kratt og trær
rundt hytter. Dette vurderes normalt som aksetabelt så lenge det ikke omfatter store arealer. Stell kan imidlertid
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også oppfattes som planting av fremmede arter. Fremmede arter er en stor trussel for det biologiske mangfoldet
og det vurderes å være i strid med verneformålet å tillate en slik åpning. Forskriftspunktet må derfor endres til
"Rydding av kratt og trær rundt eksisterende hytter inntil I daa".  Dersom det er ønskelig med tiltak ut over dette
må det søkes forvaltningsmyndigheten slik at det kan vurderes om tiltaket er i strid med verneformålet.

§7 punkt 8 og 16 bokstav h. Mindre utvidelse og ombygging av eksisterende hytter i reservatet. Se kommentar
på kap 6.7.1 Tverrelvdalen.

I nord er det tatt ut arealer i forhold til oppstartsmelding. Bakgrunnen for at dette arealet er tatt ut er for den
nordøstlige biten mellom elva og Lysvatnet at området benyttes mye til friluftsliv og er regulert til det formål.
Området vest for elva har betydning for vedhogst og er derfor tatt ut. Kjerneområdene mellom Helvetesfossen og
Heggvatnet er trukket frem i rapporten som spesielle og vil fylle manglene i skogvernet. Det bes derfor om at
arealet vest for elva inkluderes i høringsforslaget.

6.6.1 Ånderdalen utvidelse Jøvik
Direktoratet har ingen merknader til fylkesmannens forslag om at dette området gjennomføres som en utvidelse
av Ånderdalen nasjonalpark. Det må imidlertid utarbeides forskrift i tråd med ny lov (naturmangfoldloven).
Fylkesmannen bes derfor om å utarbeide ny forskrift med restriksjonsnivå tilsvarende dagens bestemmelser.

6.7.1 Tverrelvdalen
Det vises til versjon som er oppdatert i henhold til ny rødliste.
Silene wahlbergella  (blindurt) er registrert i området og må føres opp under "Arter på norsk rødliste 2010". Den
er gitt rødlistestatus NT.

I forskriftens § 4 pkt 9 er det ført opp at vernebestemmelsene ikke er til hinder for:
- Rydding og stell av tomter rundt eksisterende hytter inntil 1 daa.

Se tidligere merknad.

I § 7 åpnes det for mindre utvidelse og ombygging av eksisterende hytte Reiersgammen i reservatet.
Innenfor naturreservater vil det normalt ikke være adgang til å føre opp nye hytter eller gjennomføre utvidelser.
Fylkesmannen opplyser at bygging av Reiersgammen ble ferdigstilt i 2010. Siden dette er et nyoppført bygg ser
vi ikke behov for at det i forskriften skal åpnes for en utvidelse og ombygging. Det bes derfor om at punktet tas
ut av forskriften, dette gjelder også § 7 pkt  14  f).

Forskriften inneholder flere punkter vedrørende stier.
§ 4 Vernebestemmelsene er ikke til hinder for:
6. Rydding, vedlikehold og merking av sti til Reiersgammen på nordsiden av Tverrelva/ Gallågåibbejohka.
7. Rydding av eksisterende stier, dvs. fjerning av greiner og nedfall over stien

§ 7 Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi tillatelse til:
4. Rydding, merking og vedlikehold av stier.

Forskriften inneholder mange bestemmelser rundt stier og det synes å være behov for en forenkling og
tydeliggjøring.

DIREKTORATET FOR
NATURFORVALTNING

Sti til Reiersgammen opplyses av fylkesmannen å være en eksisterende sti. I henhold til § 4 pkt 7 er det direkte
tillatt med rydding av eksisterende sti og det er ikke nødvendig med et eget punkt på dette. Dersom det er
ønskelig å merke stien inn til Reiersgammen anbefales det behandling etter § 7 pkt 4. I forskriftene er det direkte
tillatt med vedlikehold av bygninger og andre anlegg og innretninger som er i bruk på vernetidspunktet. Bruer,
klopper og lignende vil falle inn under denne bestemmelsen. På denne bakgrunn foreslås det at punkt 6 tas ut av
forskriften da behovet dekkes opp av øvrige forskriftspunkter.
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§ 7 er det foreslått at fylkesmannen etter søknad kan gi tillatelse til "Rydding, merking og vedlikehold av stier".
Fylkesmannen har på forespørsel gitt tilbakemelding på at bestemmelsen er tenkt benyttet på nye stier. Det
foreslås at denne bestemmelsen endres til: "Etablering av nye stier og merking av stier".

Formuleringer rundt stier bør også gjennomgås i øvrige forskrifter.

DIREKTORATET FOR
NATURFORVALTNING

sør er det tatt ut et areal som i hovedsak består av kjerneområde. Begrunnelsen for at arealet er tatt ut er at
lokale jordbrukere ønsker å ta ut ved i området. Kjerneområdene inneholder viktige naturverdier som vil være
grunnlag for vem av området, det vurderes derfor som uheldig at de mest verdifulle områdene tas ut før høring.
Det bes derfor om at avgrensingen endres slik at kjerneområdene inkluderes i høringsforslaget.

6.7.4 Devddesvou mi
I områdebeskrivelsen er det ikke opplyst om tekniske inngrep, men i forskriften er det omtalt hytte, gamme og
utedo. Etter kontakt med fylkesmannen er det opplyst at følgende inngrep finnes i området: gamme, geitgamme,
2 oppbevaringsstativ hvorav ett med tak, utedo, lavvoskjelett og bro over elva. Det er ikke opplyst om det finnes
hytter innenfor området. I områdebeskrivelsen bør det føres opp de tekniske inngrep som finnes i området.

§4 (Vernebestemmelsene er ikke til hinder for)
pkt 8 - Rydding og stell av eksisterende hyttetomt, tomt for gjenreist gamme fra svensk reindrift og tomt for
utedo og langtidstelting ved Troms Basecamp AS inntil 1 daa.
§7 Nødvendig motorferdsel i forbindelse med:

- Transport av varer, materialer og utstyr til gjenreist gamme, til og utedo/plass for langtidstelting for
miljørettet reiseliv i området, med beltekjøretøy på snødekt mark etter fastlagt trase.

Vedrørende rydding og stell av hyttetomter vises det til tidligere kommentar. Forskriftspunktet gir videre en
særlig tillatelse til Troms Basecamp AS for langtidstelting i vemeområdet. Det vurderes som uheldig at det i
forskriften gis direkte tillatelser til navngitte firmaer. Dette vil skape forskjellsbehandling til nye/andre aktører. I
§ 7 pkt 9 er det åpnet for at forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til bruk av reservatet i forbindelse med
naturbasert reiseliv. Langtidstelting for reiselivsaktører må vurderes etter denne bestemmelsen. I møte den
8.3.2011 er det opplyst at selskapet Troms Basecamp AS er opphørt.
På bakgrunn av dette foreslås følgende formuleringer:
§ 4 punkt 8 — Rydding av trær og kratt rundt eksisterende hytter og gammer inntil 1 daa.
§ 7 punkt 12 b — Transport av varer, materialer og utstyr til hytter og anlegg med beltekjøretøy på snødekt mark
etter fastlagt trase.

Fylkesmannen må kontrollere om det finnes hytter i området. Utedo er ikke omtalt under forslag til ny § 4 punkt
8 da behovet for rydding av kratt og trær rundt utedo vurderes som ubetydelig.

Ut fra de opplysninger Direktoratet har mottatt er det etablert ett anlegg med gammer og oppbevaringsstativ nord
for Devddesvuopmijohka. Det vurderes som viktig at høringsprosessen avklarer forholdene rundt dette anlegget.
Det bør avklares hvilken bruk det er av området, eierforhold og om området faller inn under kulturminneloven.

6.7.5 Brennsko ia Devdislia
I versjon som er oppdatert etter ny rødliste er kalkrosettlav (VU), og  Trechispora kavinioides  (DD) utelatt, Disse
artene må med i oversikten. Totalt er det dermed registrert 20 rødlistearter i området.

6.7.6 Sanddalen Sanddalen-Divielva
§4 pkt 7. Skånsomt uttak av trevirke til enkelt frilufisliv og bål på stedet. Tørr furu skal ikke felles.
Flere av rødlisteartene i området er knyttet til grove læger av furu. Det bes derfor om at det i forskriften føres
opp at slikt virke ikke kan benyttes til ved.

6.8.1 Grønlia
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I forskriftens § 7 punkt 13 er det gitt åpning for at fylkesmannen kan gi Polar Zoo tillatelse til uttak av vann fra
Nordre Steinelva.

Det vurderes som uhelding at det i forskriften åpnes for at navngitte firmaer kan gis tillatelse. En tillatelse må
vurderes etter den effekt det har på verneformålet og ikke hvem som er søker. Teksten må derfor omformuleres.

7.1.1 Konsekvenser av vern
Sitat side 116:  "Et ytterligere vern av  Statskogs  skogarealer vil  gjøre det vanskeligere å bidra med skogsvirke
både til industrien i Troms og lokalbefolkinga (vedteiger)."
Påstanden synes ikke å basere seg på et faglig grunnlag. Ecofact sin konsekvensutredning sier tvert i mot
følgende:"vernet tilsvarer ca 6 % av all produksjonsevne i Målselv og I % av tilsvarende i Troms ftlke. Det
antas derfor  at tilfang til  industrien eller biobrenselanlegg ikke vil bli berørt av et vern".  Avvirkningstall viser
også at kun en liten andel av tilveksten i Troms blir avvirket. Det synes derfor vanskelig å begrunne den
påstanden som kommer frem i høringsutkastet. Angående ved til lokalbefolkningen sier konsekvensutredningen
følgende: "I forhold til uthenting av ved av lokale brukere er det alternative områder i nærheten som lokale
brukere kan bruke for å hente ut ved. Som kartet i figur 24 viser, er Statskog også dominerende eier i de
tilstøtende områdene til de foreslåtte  verneområdene. Kostnadene for å få lov til  å hogge vil  derfor  ikke endre
seg nevneverdig"

Det står videre at  "Skogvernet vil også svekke Statskogs økonomi". Utsagnet mangler begrunnelse. Statskog vil
på lik linje med andre skogeiere bli tilkjent erstatning som følge av de faktiske tap vernet påfører dem. Vi kan
derfor ikke se at utsagnet er korrekt.

Sitat side 167:  "Utredningen (Ecofact rapport 9 — 2010)  lwnkluderer med at vern  av  de 9  områdene i  Målselv vil
føre  til et tap  av  2 stillinger  direkte og 16 stillinger indirekte knyttet til  skogbruket i Målselv og Troms."
Teksten vurderes å være sterkt misvisende da det lett kan oppfattes som at 2 årsverk vil gå tapt direkte og 16
årsverk knyttet til ringvirkninger. I følge Ecofact er antall sysselsatte ikke lik antall årsverk. Beregningene sier
derfor ikke noe om antall tapte årsverk. For å vurdere antall sysselsatte er det tatt utgangspunkt i personer med
positiv næringsinntekt fra skogbruket. I stor grad er dette private skogeiere og beregningene kan ikke uten videre
overføres til Statskogs eiendommer.

Det må forventes stor usikkerhet knyttet til disse beregningene. For å vurdere effekter av ringvirkningene er det
benyttet beregninger fra Nord- og Sør-Trøndelag. Tallgrunnlaget for disse fylkene er ikke uten videre overførbart
til Statskog SF sin grunn i Troms, dette er også kommentert i konsekvensutredningen.

Dersom vernet skal medføre et tap av antall sysselsatte i skogbruket forutsettes det at avvirkningen reduseres.
Med dagens avvirkningsnivå og tilvekst er det lite grunnlag for å konkludere med at vernet vil medføre
reduksjon i avvirkningen og dermed tap av arbeidsplasser.

På bakgrunn av Ecofact sin rapport er det gjort vurderinger av konsekvenser av vern i Troms. Bakgrunnen for
beregningene til Ecofact bygger på et svært tynt faglig grunnlag. Ecofact sier også selv at disse estimatene er
usikre. En estimering av antall tapte arbeidsplasser totalt i Troms på dette grunnlag vil etter direktoratet sin
vurdering innebære stor usikkerhet knyttet til nøyaktighet. Det vurderes som viktig å få klarlagt hvilke
konsekvenser ett vern av skog på Statskog SFs grunn i Troms vil medføre. Vurderingene må imidlertid bygge på
et faglig tilstrekkelig grunnlag. Etter Direktoratet sin vurdering er det ikke faglig grunnlag til å trekke de
konklusjoner som her er gjort.

7.8 Samfunnsøkonomi.
I kapittel 7.8 samfunnsøkonomi, er det referert til Ecofact sin vurdering av samfunnsøkonomisk konsekvens av
vern av 9 områder i Målselv. Dette tapet er vurdert å være mellom 15 og 17 millioner. Fylkesmannen har videre
ekstrapolert dette til de 21 områdene og funnet at effekten vil være på mellom 20-22 millioner, forutsatt at
effekten knytter seg til direkte tap av skog.
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Ved beregning av økonomiske konsekvenser må det gjøres en nåverdiberegning, dette er lik de beregninger som
blir gjennomført når erstatninger skal beregnes. Det skal da gis erstatning for all fremticlig inntektstap som følge
av vernet. Ecofact har vurdert denne verdien til å ligge mellom 15,1 og 16,8 millioner kroner. Tapet er knyttet til
grunneier som er Statskog. Ved beregning av nåverdi vil rentesats være av stor betydning. Ecofact har her
benyttet en rentesats på 3,5 %. Høyesterett har fastsatt at det skal benyttes en rentesats på 5 % dersom ikke helt
spesielle årsaker tilsier annet. Dette er også benyttet i en rekke andre domsavsigelser. Etter enighet med Norges
Skogeierforbund benyttes også denne rentesatsen i forbindelse ved frivillig vern av skog. På bakgrunn av den
høyesterettsdom og praksis som foreligger vurderes det ikke å være grunnlag for å benytte annen rentesats enn 5
% ved nåverdiberegninger i Troms.

Konsekvensene av vernet vil også være gjenstand for krav og forhandlinger om erstatning. Det vil av den grunn
ikke være naturlig at høringsutkastet legger føringer for nivået på erstatningene. Det forhold at Statskog SF har
deltatt i arbeidsgruppa og utarbeidelsen av høringsutkastet tilsier også at vurdering av erstatninger må tas i en
senere prosess. Punktet må derfor tas ut av høringen, dette gjelder også fierde avsnitt i sammendraget.

Områdeutvalg.  
Fylkesmannen har valgt å ta ut fire områder i forhold til de områdene det ble meldt oppstart på. De fire områdene
er Stordalen, Rostaåsen, Nedre Divifossen og Sleppelva-Kvernelva.

Stordalen.
Arbeidsgruppa er samstemt om at skogverdiene i Stordalen ikke er store nok til å stå i veien for et kraftverk. Av
hensyn til skogverdiene og kraftverk, og fordi det bare er dokumentert liten mangelinndekning når det gjelder
skogverdier i dette området, er området i sin helhet tatt ut av verneplanen. Supplerende registreringer har vist at
Stordalen har regional (**) verneverdi og vi finner naturverdier både knyttet til skog og til andre naturtyper.

1 tillegg til Stordalen foreslår fylkesmannen å ta ut Rostaåsen, Nedre Divifossen og Sleppelva-Kvernelva før
høring. Bakgrunnen for at disse områdene ønskes tatt ut er i hovedsak det totale vemeomfang i Målselv.

Hensikten med verneprosessen og høringen er at fakta skal klarlegges og at berørte parter skal kunne uttale seg
om forslag. På denne bakgrunn skal det fattes en politisk beslutning om utfall av saken. Dette taler for at også
kontroversielle forslag og konfliktfylte forslag bør høres. Ved å ta ut områder med viktige naturkvaliteter før
høring, f år ikke alle parter mulighet til å uttale seg om saken. Direktoratet er derfor kritisk til at de aktuelle
områdene tas ut før høring gjennomføres. På bakgrunn av de prosesser som er gjennomført i Troms under
oppstartsmelding og forberedelse av verneforslag, vil imidlertid ikke Direktoratet kreve at områdene blir hørt.

Konklusjon
Det bes om at fylkesmannen omarbeider høringsdokumentet i tråd med de føringer som er gitt i faglig
gjennomgang. Det bes videre om at nytt utkast oversendes direktoratet før høring gjennomføres.

d hil en
r o tt for aturfo Itning

0 Nord- arhaug e. .
Fung. direktør Arealforvaltn. gsavdelingen

57----
Knut Fossuih

DIREKTORATET FOR
NATURFORVALTNING
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Statens landbruksforvaltning
Norwegian Agrieultural Authority

Vår dato:

Vår referanse:

Deres dato:

Deres referanse:

Vedlegg:

Kopi til:

Reindriftsforyaltningen i Vest-Finnmark
Bredbuktnesveien 50 b
9520 KAUTOKEINO

13.05.2011
201107040-3/351

Fylkesmannen i Troms
Nils Roald Nilsen, Straumfjorden, 9151 Storslett
Nordreisa kommune

Det vises til oversendelse av klagesak fra Fylkesmannen i Troms 08.04.11.

Nordreisa kommune opprettholdt vedtaket i sin klagebehandling 31.08.10.

Postadresse: Postboks 8140 Dep.

N0-0033 Oslo, Norway

Besøksadresse: Stortingsgt. 28

E-post: postmottak@slf.dep.no

Internett: www.slf.dep.no

Org.nr: NO 981 544 315 MVA

Bankkonto: 7694 05 02280

Klage  -  avvisning av klage - tillatelse til bygging av traktorveg på gnr bnr 65 42
m fl  -  Nordreisa kommune

Nordreisa kommune ga i møte 29.06.10 tillatelse til nybygging av traktorveg etter forskrift
om planlegging og godkjenning av veier til landbruksformål. Før vedtaket ble fattet var
saken til høring hos blant annet miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen i Troms og
Reindriftsforvaltningen i Vest-Finnmark.

Kommunen sendte melding om vedtak 05.07.10, med opplysninger om klagefristen.
Reindriftsforvaltningen i Vest-Finnmark registrert vedtaket mottatt 13.07.10.

Vedtaket ble påklaget av Reindriftsforvaltningen i Vest-Finnmark i brev 06.08.10. Klagen er
begrunnet med at områdestyrets uttalelser ikke er tatt til tilstrekkelig etterretning i
behandlingen av saken, og at det ikke er tatt tilstrekkelig hensyn til reindriftsnæringen. Det
anføres at byggingen av veien er et inngrep i reinbeitedistriktets arealer som vil gi så store
negative effekter for reindriftsnæringen at de overstiger de positive effektene kommunen har
lagt vekt på.

Fylkesmannen sendte brev til klager 21.01.11. Det opplyses i brevet om at klagefristen er
oversittet og det bes om en begrunnelse for dette.

Klager besvarte henvendelsen 07.02.11. Det opplyses om at grunnen til at klagefristen ikke
ble overholdt var ferieavvikling og ressursmessige årsaker. Det bes om at klagen tas til
behandling fordi området er meget sentralt som beiteområde for det tilhørende distriktet.
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Klager hevder også at saken er prinsipiell, da området per i dag er ubebygd. Det vises til
brevet.

Fylkesmannen i Troms fattet vedtak 02.03.11 om å avvise klagen. Avvisning er begrunnet
med at klagefristen er oversittet, jf forvaltningsloven § 29. Fylkesmannen viser videre til
forvaltningsloven § 34, som sier at klageinstansen skal avvise saken hvis vilkårene for å
behandle klagen ikke foreligger.

Reindriftsforvaltningen påklagde avvisningen 17.03.11. Klagen begrunnes med at det er
urimelig at klagen avvises. Det hevdes at Reindriftsforvaltningen etter beste evne har forsøkt
å følge fristen. Videre hevdes det at det foreligger særlige grunner for å ta klagen til
behandling da saken er prinsipiell og særlig viktig. Klager mener området er meget sårbart
og at trafikken og aktiviteten veien fører med seg vil føre til at dyr på beite blir forstyrret.
Det hevdes også at veien vil føre til uheldige ringvirkninger. Det vises til klagen.

Fylkesmannen i Troms oppretthold sitt vedtak i klagebehandling 02.03.11 og oversendte
saken til Statens landbruksforvaltning for endelig behandling.

Statens landbruksforvaltning bemerker:
I henhold til forvaltningsloven § 28 kan vedtak påklages av en part eller annen med rettslig
klageinteresse innen visse frister. Klageinstansen skal i henhold til forvaltningsloven § 34
avvise en klage hvis vilkårene for å behandle klagen ikke foreligger. Vedtak om avvisning
kan påklages.

Det Statens landbruksforvaltning skal behandle er klagen på Fylkesmannens vedtak om å
avvise klagen etter forvaltningsloven § 34. Det vil si at det ikke vil bli foretatt noen
vurdering av realiteten i saken.

Fristen for å påklage et vedtak er i henhold til forvaltningsloven § 29 første ledd, tre uker fra
underretning.

Det er enighet om at klagefristen oversittet med fire dager.

I henhold til forvaltningsloven § 31 første ledd kan en klage tas til behandling selv om
klagefristen er oversittet dersom parten ikke kan lastes for å ha oversittet fristen, eller det av
særlige grunner er rimelig at klagen blir prøvd. Etter annet ledd skal det ved vurderingen av
om klagen bør tas opp til behandling legges vekt på om endring av vedtaket kan medføre
skade eller ulempe for andre.

Det er helt klart at en endring av vedtaket er til ulempe for andre, da det er innvilget en
tillatelse til veibygging. Det må derfor være tungtveiende grunner for å ta klagen til
behandling til tross for at klagefristen ikke er overholdt.

Det ene alternativet for å kunne vurdere å ta klagen til behandling er at klager ikke kan lastes
for å ha oversittet fristen. Reindriftsforvaltningen opplyser om at grunnen til at fristen ble
oversittet var ferieavvikling og ressurssituasjonen. Statens landbruksforvaltning mener dette
er forhold som klager selv er ansvarlig for og at det dermed ikke kan falle inn under dette
alternativet i forvaltningsloven § 31.
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Det andre alternativet er at det av særlige grunner er rimelig at klagen blir prøvd.
Reindriftsforvaltningen har, i forbindelse med høring forut for vedtaket, allerede kommet
med innspill i saken. Klagen som ønskes tatt til behandling innholder ingen nye momenter.
Dette taler imot å ta klagen til behandling, da alle de påberopte hensyn allerede er vurdert.
Statens landbruksforvaltning kan heller ikke se på hvilken måte saken er av prinsipiell
karakter. Statens landbruksforvaltning kan etter dette ikke se at det foreligger særlige
grunner i dette tilfellet som gjør det rimelig at klagen blir prøvd.

Klagen tas ikke følge. Fylkesmannen i Troms sitt vedtak av 02.03.11 stadfestes.

Dette vedtaket er endelig og kan ikke påklages, jf forvaltningsloven § 28 tredje ledd.

Med hilsen
for Statens landbruksforvaltning

c'Sje $t1(

Per Guldbrand Solli
seksjonssjef

Camilla Neiden
seniorrådgiver
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Fylkesmannen i Troms
Romssa FyIkkamanni

Saksbehandler  Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode
08.04.2011 2008/5139 - 3 432.2

Knut Nergård 77 64 22 10 Deres dato Deresref..

Johan Aslak Logje
Måttaluoppal
9520 KAUTOKEINO

Pålegg om fjerning av bobuss og gumpi (campingvogn) fra Råisduottarhåldi
landskapsverneområde  -  varsel om tvangsmulkt

Det vises til fylkesmarmens brev av 06.01.2011 med varsel om at det vil bli gitt pålegg om
fjerning av bobuss og gupi (campingvogn) fra Raisduottarhaldi landskapsvernområde. Det
kom ingen merknader til varselet.

Med hjemrnel i naturmangfoldloven §69 fatter fylkesmannen slikt vedtak:

1. Johan Aslak Logje pålegges å fj erne bobuss som er plassert i
Raisduottarhaldilandskapsvernområde (UTM 34W E0509914 -N7694828) fra verneområdet.

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

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

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

5. Frist for gjennomføring av pålegg settes til 01.09.2011.

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

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

Det ble imidlertid ikke oppført en gjeterhytte i området som beskrevet i søknaden. På stedet

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

Avdeling postmottak@fmtr.no
Miljøvernavdelingen www.fylkesmannen.no/troms
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ble det derimot plassert en kamuflasjefarget bobuss som skulle fungere som gjeterhytte.
Fylkesmannen ga i brev av 30.10.08 beskjed om at dette ikke var akseptabelt og krevde at
bobussen ble fjernet. Hovedbegrunnelse for dette var at tiltaket ikke var i henhold til
dispensasjonen og at bobussen slik den står i området anses å være i konflikt med
verneformålet for landskapsvernområdet. Fylkesmannen påpekte også at bobussen vil kunne
medføre et forurensningsproblem.

Gjennom tilbakemelding fra fjelltjenesten og i telefonsamtaler med deg er fylkesmannen gjort
kjent med at bobussen ikke er fjernet, men fortsatt står i området. I området er det også
plassert en gumpi (campingvogn på meier). Fjelltjenesten påpekte i brev av 17. 01.05 til deg
at gumpien har stått på samme sted over lang tid og således må oppfattes som fast anlegg.
Felltjenesten påpekte også at det ikke er søkt forvaltningsmyndigheten om tillatelse til å ha
denne gumpien permanent plassert i området. Oppsettingen er derfor ulovlig. Fjelltjenesten sa
videre at de normalt ville anmelde slike overtredelser, men valgte i første omgang å gi en
advarsel for overtredelsen, under forutsetning av at gumpien ble flyttet utenfor verneområdet
eller blir godkjent av forvaltningsmyndigheten. Fjelltjenesten satte frist for flytting/ev.
godkjenning til 01.07.05. Gumpien står imidlertid fortsatt i området. Det er heller ikke søkt
om tillatelse til permanent plassering av gumpien i området. På lik linje med bobussen anser
fylkesmatmen plasseringen av gumpien å være et tiltak som er i konflikt med verneformålet
for landskapsvernområdet.

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

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

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

I henhold til kap IV pkt 1.3 kan forvaltningsmyndigheten gi tillatelse til oppføring av
bygninger og anlegg i forbindelse med oppsyn og reindrift. Naturmangfoldloven § 48 åpner
også for at forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra et vernevedtak blant annet dersom
det ikke strider mot vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig.

I medhold av naturmangfoldloven §69 kan myndighet etter loven pålegge den ansvarlige å
rette opp eller stanse forhold som er i strid med loven eller vedtak med hjemmel i loven.
Hjemmelen kan også benyttes på forhold som er etablert før loven trådte i kraft. Myndighet
etter §69 første ledd ble delegert til fylkesmannen fra 01.01.11.
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Fylkesmannens begrunnelse:
Fylkesmannen mener kunnskapsgrunnlaget er tilstrekkelig til å gi pålegg i denne saken,
jfr, naturmangfoldlovens § 8. Det er i vurderingen lagt vekt på verneformålet og
dokumentasjon i form av rapport og bilder fra oppsynet i området (Fjelltjenesten/SNO).
Permanent plassering av bobil og gumpi innenfor verneområdet er etter fylkesmannens
vurdering å anse som et inngrep som endrer landskapets karakter vesentlig. Tiltakene er
derfor i strid med verneforskriften for området.

Fylkesmannen ga tillatelse til å bygge en enkel gjeterhytte i området i brev av 21.05.05.
Tillatelsen var basert på søknad med tilhørende tegning som innebar en enkel liten hytte i tre
med røstet tak og en størrelse på 17,5 m2. Det å i stedet plassere en bobuss i området er ikke i
henhold til denne tillatelsen. Tiltaket er således også i strid med tillatelsen som ble gitt til å
bygge en gjeterhytte i området. Etter fylkesmannens vurdering vil bobussen også på sikt
innebære et forurensningsproblem i området.

På bakgrunn av det som er nevnt har fylkesmannen kommet til at tiltakshaver må pålegges å
rette opp de forhold som er omtalt gjennom å fjerne både bobil og gumpi fra verneområdet.

Det stilles krav om at f.jerningen av bobussen og gumpien skal gjøres på en miljømessig
forsvarlig måte og slik at dyre- og planteliv og kulturminner i området ikke skades. Dette er i
samsvar med natuimangfoldlovens §12 om miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder.

Med hjemmel i naturmangfoldlovens §69 gir derfor fylkesmannen pålegg om retting av
tiltakene. Dersom pålegg om retting ikke blir etterkommet av den ansvarlige vil fylkesmannen
pålegge tvangsmulkt for å sikre gjennomføring. Det varsles derfor også om du vil kunne bli
ilagt tvangsmulkt på dersom pålegg om fjerning av bobuss og gumpi ikke blir etterkommet
innen fristen 01.09.2011.

Alternativt vil forvaltningsmyndigheten selv kunne sørge for gjennomføring av pålegg og
søke dekning av utgifter hos tiltakshaver. Det at tiltakshaver skal dekke kostnadene knyttet til
gjennomføring er i samsvar med de miljørettslige prinsipper, jfr. naturmangfoldlovens §11.

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

åthrine pnaug
fylkesmiljøvernsjef -

Knut M. Nergård
fagansvarlig

Side 3 av 5

Side 118



Kopi:

Side 4 av 5

-

Nasjonalparkstyret for Reisa nasjonalpark og Raisduottarhaldi landskapsvernområde
Reindriftsforvaltningen i Vest Finnmark

-

Statskog, ServiceboksI016, 7809 Namsos
SNO/Fjelltjenesten, Nordreisa, Halti,
Nordreisa kommune, Postboks 174, 9156 Storslett
Lensmannen i Nordreisa, 9156 Storslett
Direktoratet for naturforvaltning, Postboks 5672, Sluppen, 7485 Trondheim
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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

Jon Inge Vang
Storvik
9151  STORSLETT

Delegert vedtak
Delegert utvalg drift - nr. 79/11

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2011/1860-4 17699/2011 1942/3/10 09.05.2011

Deling av driftsenhet 1942/3/2 og 3/10

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

Viser til søknad om deling av driftsenhet 3/2 og 3/10 i Nordreisa kommune. Søknaden er mottatt 
28.4.2011.

Henvisning til lovverk:
Jordloven § 12 (delingsparagrafen)

Saksopplysninger: 
Søker: Jon Inge Vang, Storvik, 9151 Storslett
Kjøper: Maria Hauge Elveskog, Storvik, 9151 Storslett

Søker eier eiendom 3/2, 3/3, 3/10 og 3/20. Disse eiendommene eies av samme person og ligger i 
samme område, og er derfor en driftsenhet. Det søkes om å få fradelt 3/10 til en egen driftsenhet. 
Kjøper Maria Hauge Elveskog er samboer til søker og de har to felles barn.

Eiendommen ligger i Storvik ved RV 355 om lag 26 km fra Storslett sentrum. I følge gårdskart 
fra Skog og landskap har eiendommene 3/2, 3/3, 3/10 og 3/20 et totalareal på 2067 daa. Av dette 
er 171,7 daa fulldyrka jord, 15,5 daa innmarksbeite, 256,6 daa skog på middels bonitet, 1088,7 
daa uproduktiv skog og 534,8 daa annet areal. Av dette igjen er det på eiendom 3/10 et totalareal 
på 147 daa. Av dette er 16,4 daa fulldyrka jord, 27 daa skog på middels bonitet, 53,7 daa 
uproduktiv skog og 49,6 daa annet areal.
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Planstatus:
Eiendommen er i kommuneplanen definert som landbruk, natur- eller friluftsområde. Deling av 
driftsenhet fører ikke til endring av formålet på eiendommen.

Saksutredning

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, eller at deling er forsvarlig ut fra hensynet
til den avkastning eiendommen kan gi.

Eiendom 3/2 med grunneiendommer er i selvstendig drift med melkeproduksjon på ku. All 
fulldyrka jord på gården dyrkes i tillegg til leieareal. Eiendom 3/10 ble kjøpt som 
tilleggseiendom til 3/2 i 2006. Det er på denne eiendommen søker og hans familie bor, men det 
står fremdeles et hovedhus på hovedeiendommen som er beboelig. 

Det er normalt ikke positivt å dele opp en landbrukseiendom som er i drift, da dette kan svekke 
driftsgrunnlaget på eiendommen. Men hensikten med denne søknaden er at søker ønsker å selge 
eiendom 3/10 til sin samboer som han har felles barn med. Eiendommen skal fortsatt drives 
sammen med søkers driftsenhet. Det vil ikke bli noen endringer i driftsformen..

I følge skreddata fra ngu ligger delen med bebyggelse på eiendom 3/10 i utløpsområde for 
snøskred. Siden det ikke skal bygges noe nytt på eiendommen blir det ikke tatt hensyn til dette.

Vurderinger:
For å samtykke til deling må enten samfunnsmessige interesser av stor vekt tale for det, eller at
deling er forsvarlig ut fra hensynet til den avkastning eiendommen kan gi. Det er normalt ikke 
positivt å dele opp en driftsenhet som er i drift. På eiendom 3/10 er det lite dyrkbare arealer, men 
vil fremdeles ha betydning for drifta på hovedeiendommen. Eiendom 3/10 skal selges til søkers 
samboer som han har felles barn med. Eiendommen skal fremdeles være med i drifta og søker vil 
ha forkjøpsrett hvis et fremtidig salg skulle bli tilfelle.

Vedtak:
Nordreisa kommune viser til jordloven § 12 og plan- og bygningsloven §§ 20-1, 27-1,27-2 og 28-
1 og godkjenner fradeling av eiendom 3/10 fra hovedeiendom 3/2 til egen driftsenhet i Nordreisa 
kommune.

Ved avgjørelsen er det lagt vekt på at det er samboer som søker har felles barn med som skal 
overta eiendom 3/10. Det skal ikke foretas noen driftsendring på eiendommen, og arealene skal 
inngå i drifta som er i dag på eiendom 3/2.

Det settes følgende vilkår:
 Overdrager skal ha tinglyst forkjøpsrett på eiendom 3/10. Dette for å sikre at eiendommen 

kan forbli i drifta på hovedeiendommen.
 Skogen skal drives i samråd med skogbruksetaten i kommunen.
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Vi gjør oppmerksom på at kjøper må søke konsesjon på eiendommen før den kan overdras.

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

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

Med hilsen

Julie Heidenberg
jordbrukssjef

Vedlegg
1 Kart
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Gårdskart 
1942 - 3/2/0 

Målestokk: 1:33000

Ajourføringsbehov meldes 

til landbrukskontoret

Utskriftsdato: 16.5.2011

Tegnforklaring (Areal i dekar)

Fulldyrka jord 171.7

Overflatedyrka jord 0.0

Innmarksbeite 15.5 187.2

Skog, særs høg bonitet 0.0

Skog, høg bonitet 0.0

Skog, middels bonitet 256.6

Skog, lav bonitet 0.0 256.6

Uproduktiv skog 1088.7

Myr 88.1

Jorddekt fastmark 39.9

Skrinn fastmark 398.8 1615.5

Ikke klassifisert 8.0 2067.3

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

____  Eiendomsgrenser 
. . . .  Gamle markslagsgrenser fra 
N5raster 

Page 1 of 1Gårdskart utskrift A4

16.05.2011http://gardskart.skogoglandskap.no/ngnijos/plot?kartutsnitt=1&aformat=A4&malesto...
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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

Arvid Johannessen
Hovedvn. 30
9152 SØRKJOSEN

Delegert vedtak
Delegert utvalg drift - nr. 76/11

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2011/1876-2 17301/2011 1942/46/62 05.05.2011

Melding om vedtak - søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom 
1942/46/62

Saksopplysninger: 

Søker: Arvid Johannessen, Hovedveien 30, 9152 Sørkjosen
Selger: Wivian Moen, Sæbø, 6386 Måndalen

Eiendommene 46/6 og 46/62 ligger i Leirbukt, ca 4 km fra Storslett sentrum mot Sørkjosen og 
eies av Arvid Johannessen og Wivian Moen i sameie.

Opprinnelige var 46/6 og 62 en eiendom som tidligere var eid av Moens og Johannessens fedre 
som var brødre. I 2005 overtok Moen og Johannessen eiendommen i sameie. Som en del av 
oppløsning av sameiet ble eiendommen i 2010 delt, jfr delegert sak nr 219/09, og Moen og 
Johannessen eier derfor fortsatt hver sin halvdel av begge eiendommene. Som siste ledd i å 
avslutte sameiet skal de nå overføre hjemmelen av en halv del til hverandre på hver av 
eiendommene. Eiendommene 46/6 og 46/62 er ubebygde og av en slik størrelse at ervervet er 
konsesjonspliktig. Jfr konsesjonsloven er søskenbarn ikke å regne som nær familie og de må 
derfor søke om konsesjon på hver sin halvdel av eiendommene for å bli eneeier.

Iflg Skog og landskap er gnr 46/62 på 13,5 daa og består av 6,1 daa fulldyrka jord, 0,6 daa 
innmarksbeite og resten uproduktiv skog. De produktive arealene har de siste årene kun vært 
brukt som hestebeite og er i realiteten delvis igjengrodd.

Vurderinger:
Overføring av større ubebygd eiendom mellom søskenbarn er konsesjonspliktig og delingen er 
godkjent i delegert sak 219/09 der de jordlovsmessige hensynene er vurdert. Moen og 
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Johannessen eier i tillegg hver sine eiendommer som grenser opp til henholdsvis gnr 46/6 og gnr 
46/62 og det vil derfor bli enklere å drifte egen eiendom ved eneeie.

Virkemidlene i konsesjonsloven skal brukes slik at det oppnås vern om landbrukets 
produksjonsarealer, og slike eier- og bruksforhold som er mest gagnlig for samfunnet. Det er 
positivt at sameie opphører. Eiendommene har begrensede landbruksmessige interesser.

Vedtak:
Nordreisa kommune viser til konsesjonsloven §§ 1, 2 og 9 og innvilger Arvid Johannessen 
konsesjon for erverv av ideell halvdel av gnr. 46, bnr. 62 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.

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

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

Med hilsen

May Halonen
konsulent
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Nordreisa kommune
Utviklingsavdeling

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

Wivian Marie Moen
Sæbø
6386 MÅNDALEN

Delegert vedtak
Delegert utvalg drift - nr. 77/11

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2011/1875-2 17382/2011 1942/46/6 05.05.2011

Melding om vedtak - søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom 
1942/46/6

Saksopplysninger: 

Søker: Wivian Moen, Sæbø, 6386 Måndalen
Selger: Arvid Johannessen, Hovedveien 30, 9152 Sørkjosen

Vurderinger:
Eiendommene 46/6 og 46/62 ligger i Leirbukt, ca 4 km fra Storslett sentrum mot Sørkjosen og 
eies av Arvid Johannessen og Wivian Moen i sameie.

Opprinnelige var 46/6 og 62 en eiendom som tidligere var eid av Moens og Johannessens fedre 
som var brødre. I 2005 overtok Moen og Johannessen eiendommen i sameie. Som en del av 
oppløsning av sameiet ble eiendommen i 2010 delt, jfr delegert sak nr 219/09, og Moen og 
Johannessen eier derfor fortsatt hver sin halvdel av begge eiendommene. Som siste ledd i å 
avslutte sameiet skal de nå overføre hjemmelen av en halv del til hverandre på hver av 
eiendommene. Eiendommene 46/6 og 46/62 er ubebygde og av en slik størrelse at ervervet er 
konsesjonspliktig. Jfr konsesjonsloven er søskenbarn ikke å regne som nær familie og de må 
derfor søke om konsesjon på hver sin halvdel av eiendommene for å bli eneeier.

Iflg Skog og landskap er gnr 46/6 på 159,7 daa og består av 3,3 daa fulldyrka jord, 5,1 daa 
innmarksbeite, 83 daa uproduktiv skog og resten jorddekt- og skrinn fastmark (fjell). De 
produktive arealene har ikke vært driftet på mange år og framstår som delvis igjengrodd.
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Vedtak:
Nordreisa kommune viser til konsesjonsloven §§ 1, 2 og 9 og innvilger Wivian Moen konsesjon 
for erverv av ideell halvdel av gnr. 46, bnr. 6 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.

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

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

Med hilsen

May Halonen
konsulent
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Nordreisa 
kommune
          

Arkivsaknr:       2010/5098-8

Arkiv:                1942/18/1

Saksbehandler:  May Halonen

Dato:                 16.05.2011

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
30/11 Nordreisa driftsutvalg 26.04.2011
39/11 Nordreisa driftsutvalg 31.05.2011

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
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Klage på nabovarsel, Tømmernes
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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. 
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Ved avgjørelsen er det lagt vekt på at fradeling trolig ikke vil komme i konflikt med 
landbruksinteresser, natur- og kulturmiljø og friluftslivet i området siden 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.
 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.

Saksprotokoll i Nordreisa driftsutvalg - 26.04.2011

Behandling:
Forslag fra Rikke Gausdal Larsen Frp:
Saken utsettes for befaring i neste møte.

Forslag fra Rikke Gausdal Larsen fikk 4 stemmer, mens 3 stemte imot.

Vedtak:

Saken utsettes for befaring i neste møte.

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

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 
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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
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.
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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.

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.
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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.

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 
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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.”

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

Området er søkt opp i Artstatabanken som er en nasjonal kunnskapskilde for biologsk mangfold 
og på www.miljostatus.no. Det er på 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. 

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.
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Nordreisa kommune Arkivsaknr: 2010/4604 -3

Arkiv: 1942/33/14

Saksbehandler:  Julie Heidenberg

Dato:                 29.10.2010

Saksfremlegg

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

Vedlegg
1 Situasjonskart
2 Ryang Nordreisa Kommune opplysninger salg eiendom 2011

(opplysninger fra selger)

Saksprotokoll i Nordreisa driftsutvalg - 09.11.2010
Behandling:

Birger Solbakken (Frp) fremmet følgende forslag:
Saken utsettes til befaring i omsøkt område.

Utsettingsforslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken utsettes til befaring i omsøkt område.

Saksprotokoll i Nordreisa driftsutvalg - 09.11.2010 

Behandling:
Birger Solbakken (Frp) fremmet følgende forslag:
Saken utsettes til befaring i omsøkt område.

Utsettingsforslaget enstemmig vedtatt. 

Vedtak:
Saken utsettes til befaring i omsøkt område.
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Rådmannens innstilling
Nordreisa kommune avslår søknad fra Tom Skorpen om konsesjon for erverv av fast eiendom 
33/14 i Nordreisa kommune.

Dette gjøres jfr.
 Konsesjonsloven §§ 1, 2 og 9.

I vurderingene er det lagt vekt på at eiendommen ligger like ved anlagt rateplass og stier for 
friluftsliv, spesielt rekreasjon og fiske. Formålet med erverv av denne eiendommen er 
fritidsformål og etablering av hytte. Dette vil kunne føre til restriksjoner for samfunnet.
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Saksopplysninger
Det søkes her om konsesjon for erverv av fast eiendom 33/14 i Nordreisa kommune. 

Søker: Tom Skorpen, Gylteveien 23, 1440 Drøbakk
Overdrager: Tor-Erik Carlsen m.fl, Trollveien 16, 9180 Skjervøy

Bakgrunnen for søknaden er at søker ønsker å benytte eiendommen til fritidsformål. Han har 
opplyst per telefon at han ønsker å føre opp en hytte på eiendommen. Fra tidligere har søker 
tilknytning til festetomt  Liland 31/3-9005 i Nordreisa kommune.

Eiendom 33/14 ligger inntil Reisaelva like ved Slettset i Reisadalen, og er ikke bebygd. I følge 
gårdskart fra skog og landskap har eiendom 33/14 et totalareal på 23 daa. Av dette er 2,6 daa 
skog på middels bonitet, 6,1 daa skog på lav bonitet, 7,8 daa uproduktiv skog og 6,5 ikke 
klassifisert areal. Per i dag blir ikke eiendommen utnyttet og den står og forfaller.

Kjøpesummen er satt til kroner 100 000,-

Det ble i 2004 søkt om omdisponering av 1 daa areal til fritidsformål på eiendom 33/14, men 
vedtaket ble negativt. Vedtaket ble bl.a. begrunnet med at omsøkt hyttetomt lå inntil 
Reisavassdraget som er et vernet vassdrag som forvaltes gjennom Rikspolitiske retningslinjer. 
Tiltaket ville være negativt for naturverdiene og ville være negativ for rekreasjon og friluftsliv i 
området. I tillegg lå omsøkt areal i et risikoområde for flom.

Pga dette vedtaket er søknaden om konsesjon sendt på høring til NVE. De har kommet med 
følgende uttalelse:

Forhåndsuttalelse i forbindelse med en søknad om konsesjon for kjøp av eiendom på 
GBnr 33/14 ved Reisaelva sør for Holmen bru - Nordreisa kommune, datert 27.10.2010.
Viser til e-post om forhåndsuttalelse for søknad om konsesjon for kjøp av eiendommen gnr 33, 
brn 14 i Nordreisa. Eiendommen er ubebygd og formålet er fritidsbruk.

NVE har 8.3.2005 uttallet seg negativt til omdisponering av omsøkte område GBnr 33/14. Vi 
ser ikke noen grunn til å endre vår mening hvis dette blir en fradeling og byggesak i fremtiden.

Rikspolitiske retningslinjer (RPR):
Tiltaket ligger innenfor virkeområde for Rikspolitiske retningslinjer (RPR) for verna vassdrag 
av 10.nov.1994 omfatter hovedelv, sideelver, større bekker, sjøer og tjern og et område på inntil 
100 meters bredde på sidene av disse, samt eventuelle andre deler av nedbørsfeltet som det er 
faglig dokumentert har betydning for vassdragets verdi.

Stortinget har gjentatte ganger uttalt at ansvarlige forvaltningsmyndigheter må forhindre inngrep 
som reduserer verneverdiene som lå til grunn for Stortingets vernevedtak. I vannressursloven er 
vernet lovfestet.

Omsøkt areal ligger inntil Reisaelva. Deler av området kommer innefor 100 metersonen langs
vassdraget og den resterende delen kommer inn under andre deler av nedbørsfeltet som det er 
faglig dokumentert har betydning for vassdragets verdi.

Rekreasjon og friluftsliv:
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Arealet som søkes omdisponert ligger like inntil en nylig anlagt rasteplass. I tilknytning til 
rasteplassen er det anlagt stier som har til formål å legge til rette for friluftsliv, spesielt 
rekreasjon og fiske.
NVE mener det er viktig å sikre allmenn ferdsel og friluftsliv i områder som dette. En fradeling 
av tomt til fritidsbolig ved Holmen bru vil kunne medføre negative konsekvenser for utøvelse av 
fiske og friluftsliv

Flom og annen fare knyttet til vassdrag:
Kommunen har en selvstendig undersøkelsesplikt og ansvar for at faremomenter er vurdert og 
tatt hensyn til, både ved utarbeidelse av arealplaner og ved vurdering av dele- og 
byggetillatelser. Er det grunn til å tro at et område kan være utsatt for en naturbetinget fare, må 
kommunen sørge for å innhente tilstrekkelig fagkyndig uttalelse om faren før plan vedtas eller 
byggetillatelse gis. Vi vil minne om at dersom det oppstår skader som følge av en mangelfull 
planprosses, vil kommunen kunne få et økonomisk ansvar for skadene.

Flom- og erosjonssikringsanlegget langs Reisaelva ved Holmen bru ble utbedret etter 
omfattende skader ved flommen i 1997. Ved fremtidige storflommer i vassdraget kan lignende 
skader oppstå, og vi vurderer derfor at det ikke må etableres ny bebyggelse i området, med 
mindre flomsikkerheten er godt ivaretatt.

Konklusjon:
Ut fra ovenstående vurderinger vedrørende RPR for verna vassdrag, områdets naturverdier og 
risiko for flom vil NVE gå imot fradeling av tomt til fritidsformål ved Holmen bru i 
Reisavassdraget når det blir aktuelt. Dersom kommunen gir søker dispensasjon, vil NVE 
vurdere å klage på vedtaket.

NVE bistår gjerne med ytterligere informasjon eller veiledning ved behov. Vi imøteser den 
videre saksgangen med interesse og ber om å bli holdt løpende orientert.

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

Søker har planer om å benytte eiendommen til fritidsformål og bygge seg en hytte på 
eiendommen. Det er positivt at en eiendom som står og forfaller overføres til ny eier som ønsker 
å ivareta eiendommen. Men dette er en eiendom som ikke vil gagne samfunnet hvis den benyttes 
til fritidsformål som hyttebygging. Arealet ligger like inntil anlagt rateplass og stier for 
friluftsliv, spesielt rekreasjon og fiske.

Omsøkt areal ligger inntil Reisaelva. Deler av området kommer innefor 100 metersonen langs
vassdraget og den resterende delen kommer inn under andre deler av nedbørsfeltet som det er 
faglig dokumentert har betydning for vassdragets verdi.
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                                               9180  Skjervøy, 09.04.2011
                                               Trollveien 16
                                               Tlf 480 26 173

Nordreisa Kommune

postmottak@nordreisa.kommune.no

Viser til samtale med Julie Heidenberg.

Vedr. salg av eiendom 33/13 i Nordreisa Kommune.

Tom Skorpen ønsker å kjøpe nevnte eiendom til fritidsformål.
Jeg har fått en kopi av deres vedtak, av Tom Skorpen, om å foreta en befaring av eiendommen til 
sommeren. 
Jeg ønsker å være med på denne befaringen.

Jeg har en del bemerkninger å komme med i forbindelse med rådmannens innstilling.
Den rasteplassen  som er anlagt, ligger delvis inn på vår eiendom.  Vi eiere, er skuffet når ingen har
kontaktet oss om lov til dette, og bare tar seg til rette.

Vi plantet 1.100 furu på eiendommen i 1985.

I forbindelse med anleggelse av nyveien, så forsvant ca 600 av plantene under vegen.

Når vi så søker om tillatelse å sette opp hytte, så får vi avslag med at den må ligge 100 m fra 
elvebredden, og kommer da for nært riksveien. Det er takka for at veien ble anlagt over 
eiendommen.
Tror ikke denne regelen blir praktisert like strengt for alle.

Det ble felt 300 m3 furu i forbindelse med nyveien, dette ble lagt i stabler. Vi tok kontakt med sagbruk
for salg av furuene. De var ikke interessert og begrunnet det med at det var sand i barken.
Når våren kom, så var samtlige trestammer stjålet fra vår eiendom. Ønsker ikke å sette på trykk
det jeg egentlig mener om slik fram fær.

Vi har brukt eiendommen til uttak av ved i mange år, og stablet opp vedstrangene til tørk.  Men det er 
fortvilt å komme dit å oppdage at det sitter fiskere/friluftsfolk å fyrer bål med vår ved. De hadde lagt 
hele stranger inn i bålet.

Jeg må bare nevne dette, da jeg på vegne av 5 eiere er frustret over det som har skjedd.

Det kan da ikke være slik at denne eiendommen ikke skal kunne selges.

Håper dere kan se med velvilje på vårt ønske om salg av eiendommen til Tom Skorpen.

Med hilsen

Tor-Erik Carlsen
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Nordreisa kommune Arkivsaknr: 2009/9265 -17

Arkiv: 1942/22/3

Saksbehandler:  Dag Funderud

Dato:                 23.02.2011

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
19/11 Nordreisa driftsutvalg 15.03.2011
41/11 Nordreisa driftsutvalg 31.05.2011

Klagebehandling - søknad om deling gnr 1942/22/3

Henvisning til lovverk:
Jordloven § 9 og 12
Plan og Bygningsloven §§ 19-2 (ny lov), 63, 66 og 68 (gammel lov)

Vedlegg
1 Situasjonskart

Rådmannens innstilling
Nordreisa kommune godkjenner ikke fradeling av ca 1 daa dyrkbar jord til boligformål fra 
eiendom gnr 22, brn 3 i Nordreisa kommune.

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

19-2. 

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

Saksopplysninger
Det søkes her om fradeling av en tomt til boligformål på om lag 1 daa fra eiendom 22/3 i
Nordreisa kommune. Søknaden er mottatt 22.10.09. 
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Søker: Øystein Mikalsen, Røyelen, 9151 Storslett.
Erverver: Tove Mette Kristiansen og Eirik Rognmo, Rognmo, 9151 Storslett 

Eiendommen ligger i Røyelen i Reisadalen, om lag 8 km fra Storslett sentrum. Parsellen som
søkes fradelt består i følge gårdskart fra Skog og landskap av fulldyrka jord.

I følge gårdskart fra Skog og landskap har eiendom 22/3 et totalareal på 727,3 daa. Av dette er
38,2 daa fulldyrka jord, 2,2 daa innmarksbeite, 240,2 daa skog på middels bonitet, 162,7 daa
skog på lav bonitet, 116,1 daa uproduktiv skog, og 167,9 daa annet areal.
Per i dag er nok andelen fulldyrka jord større enn hva Skog og landskap opplyser fordi søker har
dyrket opp en del jord etter at kartet er laget.

Søknaden har vært til behandling i møte i driftsutvalget 15.3.2011, hvor søknaden ble innvilget. 
Dette vedtaket er påklaget av fylkesmannen i Troms. Klagen er mottatt 5.4.2011.

Klage – dispensasjon fra kommuneplanens arealdel ved søknad om deling av 
22/3 i Nordreisa kommune, datert hos fylkesmannen i Troms 30.3.2011.

Fylkesmannen i Troms påklager Nordreisa kommune sin avgjørelse i saken.

Fylkesmannen i Troms viser til kommunens brev av 22.3.2011 hvor det går fram at
driftsutvalget i Nordreisa kommune har innvilget dispensasjon fra kommuneplanens arealdel i
forbindelse med søknad om fradeling av boligtomt.

Saken var opprinnelig oppe til behandling i 2009 — 2010. Her innvilger kommunen
dispensasjons fra kommuneplanens arealdel på tross av negativ uttalelse fra Fylkesmannen i
Troms. Fylkesmannen påklaget kommunens avgjørelse i brev av 2.7.2010. Kommunen fant
ikke å kunne ta klagen til følge. Saken ble deretter oversendt Fylkesmannen i Finnmark, som
opphevet kommunens vedtak som følge av feil lovanvendelse. Saken er derfor lagt fram for
ny behandling i kommunen.

Det er søkt om fradeling av en parsell på 1 dekar. Parsellen ligger i et LNF-område.
Søknaden er datert 20.10.2009, og søknaden om dispensasjon skal behandles i medhold av
Plan og bygningsloven § 19-2 hvor det blant annet heter at kommunen ikke kan gi
dispensasjon fra arealdelen i kommuneplanen dersom hensynene bak bestemmelsen det
dispenseres fra blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart
større enn ulempene etter en samlet vurdering.

Eiendommen ligger på Røyelen i Reisadalen. Den består i følge Skog og landskap sine
gårdskart av om lag 727 dekar fordelt på 38 dekar dyrka mark, 2,2 dekar innmarksbeite, 518
dekar skog, resten annet areal. Kommunen opplyser at andelen dyrka mark er noe større enn
oppgitt, da det i den senere tid er foretatt en del nydyrking. Eiendommen er i drift med120
vinterfora sau.

Fylkesmannens uttalelse til saken i bev av 10.12.2009
Parsellen som søker fradelt består av fulldyrka jord. Kommunen opplyser at den rent faktisk
framstår som overflatedyrka mark. Parsellen ligger i et område med sammenhengende dyrka
mark. Regjeringen har de siste årene flere ganger innskjerpet kommunenes ansvar for å ta
vare på jordressursene i sin forvaltning etter plan- og bygningsloven og etter jordloven.
Fradeling av disse arealene vil være i strid med dette ansvaret.
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Parsellen vil etter fradeling være fritt omsettelig og kan overdras til personer uten tilknytning
til eiendommen eller til landbruksdrift. Dette kan føre til krav om restriksjoner på en ellers
fullt ut forsvarlig drift.
Fylkesmannen i Troms uttalte at en ut fra landbruksmessige hensyn ikke kunne tilrå at en i
dette tilfellet dispenserte fra kommuneplanens arealdel.

Kommunens avgjørelse
Driftsutvalget i Nordreisa kommune behandlet saken på sitt møte den 15.3.2011, og vedtok
her å gi dispensasjon fra kommuneplanens arealdel. Det ble gitt følgende begrunnelse for
vedtaket:

Nordreisa kommune godkjenner fradeling av inntil 1 daa dyrkbar jord til boligtomt på
eiendom 22/3 i Nordreisa kommune.
Dette gjøres jfi^ følgende:
 Omdisponering godkjennes jfr jordlovens § 9
 Deling godkjennes jfi^ jordlovens § 12
 Deling godkjennes jfr plan- og bygningsloven §§ 20-1-m, 26-1, 27-4 og 28-1
 Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel godkjennes jfr plan- og bygningslovens

19-2.
 Tiltaket kommer ikke i konflikt med naturmangfoldlovens § 1 og godkjennes.

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

Tomta ligger på en høyde med sand og grus hvor det er dårlig vekst. Det er av stor
samfunnsmessig interesse at folk flytter til Nordreisa og vil bosette seg her. Vi kan ikke se at
en fradeling vil forringe landbruket. Det vil heller styrke landbruket med å selge ei tomt.

Ved avgjørelsen er det lagt vekt på at fradeling ikke vil komme i konflikt med
landbruksinteresser, natur- og kulturmiljø og friluftslivet i området siden de omsøkte arealene
allerede er bebygd. Delingstillatelsen er vurdert i forhold til formål og forvaltningsmål i
Naturmangfoldloven og tiltaket har ingen innvirkning på prinsippene som skal vurderes i §§
8-12. Fradelingen har lite å si for ressursgrunnlaget på eiendommen og samfunnsinteresser
taler for deling.

Vedtaket var enstemmig Administrasjonen i Nordreisa kommune innstilte på at søknaden
måtte avslås.

Fylkesmannens merknader:
Det ble foretatt befaring på eiendommen den 1. juli 2010 i forbindelse med fylkesmannens
opprinnelig klage i saken. Til stede var grunneier Øystein Mikalsen, Jordbrukssjefen i
Nordreisa kommune Julie Heidenberg og Bjørn Einan fra Fylkesmannen i Troms.

Eiendommen framstår som godt drevet. Arealene i området hvor det er søkt om fradeling er
sandholdige og tørkesvake, men veksten ser ut til å være god. Dette er en av eiendommene i
Reisadalen som ikke er utsatt for overvintringsskader.

Parsellen som søkes fradelt kan nok være mer tørkesvak en de øvrige arealene den grenser til,
men den må likevel karakteriseres som fulldyrka. Den bar også preg av å være høstet.
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Det finnes alternative områder hvor en kan dele fra boligtomt uten at konsekvensene for
landbruksdrift blir skadelidende. På nedsiden av vegen mot Reisaelva og Lilleelva kan det
årvis være flom, og disse egner seg ikke for boligbygging. På oversiden av vegen finnes egna
arealer. Utsikten vil ikke være like storlått som på omsøkte parsell, og kostnadene ved å
bygge blir nok større på utmark enn de vil være ved å bygge på dyrka jord. Men dette er
hensyn som ikke bør få avgjørende vekt.

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

Nordreisa kommune har behandlet saken i forhold til jordloven og plan og bygningsloven i
samme vedtak. Vi gjør oppmerksom på at Fylkesmannen i Troms i dette brevet utelukkende
gir uttalelse i forhold til dispensasjon fra kommuneplanens arealdel, og da etter plan og
bygningsloven.

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

Vurdering
For å samtykke til deling må enten samfunnsmessige interesser av stor vekt tale for det, eller at 
deling er forsvarlig ut fra hensynet til den avkastning eiendommen kan gi.

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

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

Saksprotokoll i Nordreisa driftsutvalg - 15.03.2011
Behandling:

Forslag fra driftsutvalget:

Nordreisa kommune godkjenner fradeling av inntil 1 daa dyrkbar jord til boligtomt på eiendom
22/3 i Nordreisa kommune.

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

2.
 Tiltaket kommer ikke i konflikt med naturmangfoldlovens § 1 og godkjennes.
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Ved avgjørelsen er det lagt vekt på at dette er ei boligtomt og det er unge folk som ønsker å
etablere seg i kommunen. Fradeling av 1 dekar synes forsvarlig i forhold til avkastningen. Det
styrker også gårdsdrifta med å kunne selge ei tomt. Det aktuelle området er ikke høstet de siste
åra fordi jorda er så grunn og har mye stein. Tomtekjøper er også i familie med søker og er en
mulig driver av gården i framtida.
Tomta ligger på en høyde med sand og grus hvor det er dårlig vekst. Det er av stor
samfunnsmessig interesse at folk flytter til Nordreisa og vil bosette seg her. Vi kan ikke se at en
fradeling vil forringe landbruket. Det vil heller styrke landbruket med å selge ei tomt.

Ved avgjørelsen er det lagt vekt på at fradeling ikke vil komme i konflikt med
landbruksinteresser, natur- og kulturmiljø og friluftslivet i området siden de omsøkte arealene
allerede er bebygd. Delingstillatelsen er vurdert i forhold til formål og forvaltningsmål i
Naturmangfoldloven og tiltaket har ingen innvirkning på prinsippene som skal vurderes i §§ 8-
12. Fradelingen har lite å si for ressursgrunnlaget på eiendommen og samfunnsinteresser taler
for deling.

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

godkjenning er gitt.
 Dersom det under arbeid i marken oppdages gjenstander eller spor etter tidligere

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

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

 Ved evt. bygging/ombygging/restaurering må det søkes om utslippstillatelse og 
etablering av slamavskiller og jordrenseanlegg hvis ikke denne allerede er gitt, jfr
forurensningsforskriften.

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

Driftsutvalgets forslag enstemmig vedtatt

Vedtak:

Nordreisa kommune godkjenner fradeling av inntil 1 daa dyrkbar jord til boligtomt på eiendom
22/3 i Nordreisa kommune.

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

2.
 Tiltaket kommer ikke i konflikt med naturmangfoldlovens § 1 og godkjennes.

Ved avgjørelsen er det lagt vekt på at dette er ei boligtomt og det er unge folk som ønsker å
etablere seg i kommunen. Fradeling av 1 dekar synes forsvarlig i forhold til avkastningen. Det
styrker også gårdsdrifta med å kunne selge ei tomt. Det aktuelle området er ikke høstet de siste
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åra fordi jorda er så grunn og har mye stein. Tomtekjøper er også i familie med søker og er en
mulig driver av gården i framtida.
Tomta ligger på en høyde med sand og grus hvor det er dårlig vekst. Det er av stor
samfunnsmessig interesse at folk flytter til Nordreisa og vil bosette seg her. Vi kan ikke se at en
fradeling vil forringe landbruket. Det vil heller styrke landbruket med å selge ei tomt.

Ved avgjørelsen er det lagt vekt på at fradeling ikke vil komme i konflikt med
landbruksinteresser, natur- og kulturmiljø og friluftslivet i området siden de omsøkte arealene
allerede er bebygd. Delingstillatelsen er vurdert i forhold til formål og forvaltningsmål i
Naturmangfoldloven og tiltaket har ingen innvirkning på prinsippene som skal vurderes i §§ 8-
12. Fradelingen har lite å si for ressursgrunnlaget på eiendommen og samfunnsinteresser taler
for deling.

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

godkjenning er gitt.
 Dersom det under arbeid i marken oppdages gjenstander eller spor etter tidligere

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

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

 Ved evt. bygging/ombygging/restaurering må det søkes om utslippstillatelse og 
etablering av slamavskiller og jordrenseanlegg hvis ikke denne allerede er gitt, jfr
forurensningsforskriften.

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

Saksprotokoll i Nordreisa driftsutvalg - 15.03.2011 

Behandling:
Forslag fra driftsutvalget:

Nordreisa kommune godkjenner fradeling av inntil 1 daa dyrkbar jord til boligtomt på eiendom 
22/3 i Nordreisa kommune.

Dette gjøres jfr følgende:
 Omdisponering godkjennes jfr jordlovens § 9 
 Deling godkjennes jfr jordlovens § 12
 Deling godkjennes jfr plan- og bygningsloven §§ 20-1-m, 26-1, 27-4 og 28-1
 Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel godkjennes jfr plan- og bygningslovens 19-2. 
 Tiltaket kommer ikke i konflikt med naturmangfoldlovens § 1 og godkjennes.

Ved avgjørelsen er det lagt vekt på at dette er ei boligtomt og det er unge folk som ønsker å
etablere seg i kommunen. Fradeling av 1 dekar synes forsvarlig i forhold til avkastningen. Det
styrker også gårdsdrifta med å kunne selge ei tomt. Det aktuelle området er ikke høstet de siste
åra fordi jorda er så grunn og har mye stein. Tomtekjøper er også i familie med søker og er en
mulig driver av gården i framtida.
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Tomta ligger på en høyde med sand og grus hvor det er dårlig vekst. Det er av stor 
samfunnsmessig interesse at folk flytter til Nordreisa og vil bosette seg her. Vi kan ikke se at en 
fradeling vil forringe landbruket. Det vil heller styrke landbruket med å selge ei tomt.

Ved avgjørelsen er det lagt vekt på at fradeling ikke vil komme i konflikt med 
landbruksinteresser, natur- og kulturmiljø og friluftslivet i området siden de omsøkte arealene 
allerede er bebygd. Delingstillatelsen er vurdert i forhold til formål og forvaltningsmål i 
Naturmangfoldloven og tiltaket har ingen innvirkning på prinsippene som skal vurderes i §§ 8-
12. Fradelingen har lite å si for ressursgrunnlaget på eiendommen og samfunnsinteresser taler 
for deling. 

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

godkjenning er gitt.
 Dersom det under arbeid i marken oppdages gjenstander eller spor etter tidligere 

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

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

 Ved evt. bygging/ombygging/restaurering må det søkes om utslippstillatelse og etablering 
av slamavskiller og jordrenseanlegg hvis ikke denne allerede er gitt, jfr 
forurensningsforskriften.

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

Driftsutvalgets forslag enstemmig vedtatt

Vedtak:
Nordreisa kommune godkjenner fradeling av inntil 1 daa dyrkbar jord til boligtomt på eiendom 
22/3 i Nordreisa kommune.

Dette gjøres jfr følgende:
 Omdisponering godkjennes jfr jordlovens § 9 
 Deling godkjennes jfr jordlovens § 12
 Deling godkjennes jfr plan- og bygningsloven §§ 20-1-m, 26-1, 27-4 og 28-1
 Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel godkjennes jfr plan- og bygningslovens 19-2. 
 Tiltaket kommer ikke i konflikt med naturmangfoldlovens § 1 og godkjennes.

Ved avgjørelsen er det lagt vekt på at dette er ei boligtomt og det er unge folk som ønsker å
etablere seg i kommunen. Fradeling av 1 dekar synes forsvarlig i forhold til avkastningen. Det
styrker også gårdsdrifta med å kunne selge ei tomt. Det aktuelle området er ikke høstet de siste
åra fordi jorda er så grunn og har mye stein. Tomtekjøper er også i familie med søker og er en
mulig driver av gården i framtida.
Tomta ligger på en høyde med sand og grus hvor det er dårlig vekst. Det er av stor samfunns 
messig interesse at folk flytter til Nordreisa og vil bosette seg her. Vi kan ikke se at en fradeling 
vil forringe landbruket. Det vil heller styrke landbruket med å selge ei tomt.
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Ved avgjørelsen er det lagt vekt på at fradeling ikke vil komme i konflikt med 
landbruksinteresser, natur- og kulturmiljø og friluftslivet i området siden de omsøkte arealene 
allerede er bebygd. Delingstillatelsen er vurdert i forhold til formål og forvaltningsmål i 
Naturmangfoldloven og tiltaket har ingen innvirkning på prinsippene som skal vurderes i §§ 8-
12. Fradelingen har lite å si for ressursgrunnlaget på eiendommen og samfunnsinteresser taler 
for deling. 

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

godkjenning er gitt.
 Dersom det under arbeid i marken oppdages gjenstander eller spor etter tidligere 

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

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

 Ved evt. bygging/ombygging/restaurering må det søkes om utslippstillatelse og etablering 
av slamavskiller og jordrenseanlegg hvis ikke denne allerede er gitt, jfr 
forurensningsforskriften.

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

Rådmannens innstilling
Nordreisa kommune godkjenner ikke fradeling av ca 1 daa dyrkbar jord til boligformål fra 
eiendom gnr 22, brn 3 i Nordreisa kommune.

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

19-2. 

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

Saksopplysninger
Søker: Øystein Mikalsen, Røyelen, 9151 Storslett.
Erverver: Tove Mette Kristiansen og Eirik Rognmo, Rognmo, 9151 Storslett (hadde tidligere 
adresse Longyearbyen)
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Det søkes her om fradeling av en tomt til boligformål på om lag 1 daa fra eiendom 22/3 i 
Nordreisa kommune. Søknaden er mottatt 22.10.09. Parsellen som søkes fradelt består i følge 
gårdskart fra Skog og landskap av fulldyrka jord.

Saken ble behandlet første gang i driftsutvalget 02.02.2010 med negativ innstilling fra 
administrasjonen pga fraråding av dispensasjon fra Fylkesmannen i Troms. Driftsutvalget 
godkjente søknaden og fylkesmannen påklaget vedtaket. 9. 11. 2010 kom saken opp til ny 
behandling hvor driftsutvalget opprettholdt sitt vedtak om å godkjenne søknaden. Saken gikk så 
til behandling hos Fylkesmannen i Finnmark som ble oppnevnt som settefylkesmann i 
klagesaken. 

Det viser seg at Nordreisa kommune har gjort vedtak i medhold av plan- og bygningslovens § 7 
når det gjelder dispensasjon fra kommuneplanen. Ny plan- og bygningslov var på 
søkertidspunktet trått i kraft og saken skulle vært behandlet etter § 19-2.

Fylkesmannens kompetanse i klagesaken fremgår av fv1§ 34. Fylkesmannen kan prøve alle
sider av saken, herunder saksbehandlingen, lovanvendelsen og skjønnsutøvelsen. Det skal
ved behandlingen av saken legges vekt på hensynet til det kommunale selvstyret ved
prøving av det frie skjønn, jfr fv1§ 34 annet ledd.

Fylkesmannen i Finnmarks konklusjon i saken er som følger:
Ut fra sammenhengen i vedtak og begrunnelse av klagesaken, fremstår det som om klagen
fra Fylkesmannen i Troms ikke tas til følge. Følgen av ugyldigheten i foreliggende tilfelle vil 
være at vedtaket er en nullitet da den er truffet på rettsgrunnlag som var opphevet. Dette 
innebærer at det må ses bort fra den del av vedtaket som omfatter dispensasjon etter plbl 1985 
som ikke-eksisterende.

Vedtak
Fylkesmannen opphever med dette Nordreisa kommunes vedtak av 09.11.10 og hjemviser
med dette søknad om dispensasjon til ny behandling, jfr fvl § 34 fjerde ledd.

Saksbehandling videre blir som følgende:
Saken har vært sendt til høring og høringspartene har forholdt seg til rett og gjeldene lovverk. 
Saken må derfor opp til ny førstegangsbehandling og fortsette derfra.

Ny behandling av saken:

Eiendommen ligger i Røyelen i Reisadalen, om lag 8 km fra Storslett sentrum. Parsellen som
søkes fradelt består i følge gårdskart fra Skog og landskap av fulldyrka jord.

I følge gårdskart fra Skog og landskap har eiendom 22/3 et totalareal på 727,3 daa. Av dette er
38,2 daa fulldyrka jord, 2,2 daa innmarksbeite, 240,2 daa skog på middels bonitet, 162,7 daa
skog på lav bonitet, 116,1 daa uproduktiv skog, og 167,9 daa annet areal. Per i dag er nok 
andelen fulldyrka jord større enn hva Skog og landskap opplyser fordi søker har dyrket opp en 
del jord etter at kartet er laget.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Parsellen vil etter fradeling være fritt omsettelig og kan overdras til personer uten tilknytning til 
eiendommen eller til landbruksdrift. Dette kan føre til krav om restriksjoner på en ellers fullt ut 
forsvarlig drift.
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Fylkesmannen i Troms mener at en så langt som mulig bør tillate fradeling av boligtomter i 
områder som dette. I dette tilfellet vil det både på eiendommen og i området finnes alternativ 
plassering av ei boligtomt hvor ulempene for landbruksdrift blir vesentlig mindre.

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

Fylkesmannen i Troms kan ut fra landbruksmessige hensyn ikke tilrå at det i dette tilfellet 
dispenseres fra kommuneplanens arealdel. Vi anbefaler derfor at Nordreisa kommune avslår
søknaden, og ber om å få tilsendt avgjørelsen i saken når denne foreligger

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

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

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

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

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

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

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

Estetiske hensyn skal vektlegges i plan- og byggesaksbehandling. Dersom det foreligger særlige 
grunner for dispensasjon fra aktuelle bestemmelser, bør det stilles krav om utforming som 
ivaretar hensyn til landskap og omgivelser. Viktige variabler er volum og form, farge, 
materialbruk, takvinkler og lignende, samt plassering / orientering i terrenget.

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

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

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

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

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

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

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

Vurdering
For å samtykke til deling må enten samfunnsmessige interesser av stor vekt tale for det, eller at 
deling er forsvarlig ut fra hensynet til den avkastning eiendommen kan gi.

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

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

Arkivsaknr:       2010/6105-3

Arkiv:                1942/59/2

Saksbehandler:  Julie Heidenberg

Dato:                 14.04.2011

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
42/11 Nordreisa driftsutvalg 31.05.2011

Deling av eiendom 1942/59/2

Henvisning til lovverk:
Jordloven § 12
Matrikkellovens § 6
Plan- og bygningsloven §§ 1-8, 19-2, 20-1, 26-1, 27-1, 27-2, 27-4 og 28-1

Vedlegg
1 Kart, deling av boligtomt
2 Skann001 (kart over 4 parseller)

Rådmannens innstilling
Nordreisa kommune godkjenner oppdeling av eiendom 59/2 til 4 ulike parseller jfr. vedlagt kart

Dette gjøres jfr følgende:
 Deling godkjennes jfr jordlovens § 12 
 Deling godkjennes jfr plan- og bygningsloven §§ 20-1-m, 26-1, 27-1, 27-2, 27-4 og 28-1
 Deling jfr matrikkellovens § 6

Det settes følgende vilkår:
 Parsell 1 skal være tilleggsareal til eiendom 59/13 i Nordreisa kommune
 Parsell 2 skal være tilleggsareal til eiendom 59/11 i Nordreisa kommune
 Parsell 3 skal være tilleggsareal til eiendom 59/10 i Nordreisa kommune
 Før fradeling av parsell 1 kan foretas må eierforholdene på eiendom 59/1 være 

rettet opp.

Nordreisa kommune godkjenner videre fradeling av om lag 2,5 daa bebygd tomt til boligformål 
fra eiendom 59/2 i Nordreisa kommune.

Dette gjøres jfr følgende:
 Deling godkjennes jfr jordlovens § 12 
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 Deling jfr matrikkellovens § 6
 Deling godkjennes jfr plan- og bygningsloven §§ 20-1-m, 26-1, 27-1, 27-2, 27-4 og 28-1
 Dispensasjon fra delings- og byggeforbudet i 100 meters beltet i strandsonen godkjennes 

jfr plan- og bygningsloven § 1-8 
 Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel godkjennes jfr plan- og bygningslovens 19-2. 

Ved avgjørelsen er det lagt vekt på at dette er en eiendom hvor hele eiendommen ligger innenfor 
utløpsområde for snøskredfare. I tillegg er om lag halve eiendommen utløsningsområde for 
snøskred. Dette fører til at man ikke kan drive tradisjonelt skogbruk på eiendommen, da uttak av 
større skogsområde vil gi mindre skjerming av bebyggelsen på eiendommen. 

Saksopplysninger
Det søkes her om fradeling av om lag 2,5 daa bebygd boligtomt, og resterende av eiendommen 
skal deles opp i 4 parseller. Dette gjelder eiendom 59/2 i Nordreisa kommune. Søknaden er 
mottatt 17.12.2010.

Søknaden er ikke sendt på høring da ønske om fradeling av boligtomten avhenger av oppdeling 
av resten av eiendommen. Oppdeling av parsell 1 til 4 er ikke en dispensasjonssak da det ikke 
vil bli noen bruksendring på disse, og de skal da kun behandles etter jordloven. Søknaden om 
deling av boligtomten vil bli sendt på høring hvis resten av eiendommen blir oppdelt.

Søker: Lilly Nyvoll, Oksfjordhamn, 9151 Storslett
Erverver: Parsell 1: Henry Nyvoll, Oksfjordhamn, 9151 Storslett

    Parsell 2: Torbjørn Johansen, Oksfjordhamn, 9151 Storslett
    Parsell 3: Harald Nyvoll. Oksfjordhamn, 9151 Storslett
    Parsell 4: Liss Ophaug, 9151 Stoslett

Bolighus og fjøs på eiendom 59/2 ønskes beholdt av søker på egen tomt. 

Eiendom 59/2 ligger ved Oksfjordvannet om lag 300 meter fra E6. I følge gårdskart fra Skog og 
landskap har eiendom 59/2 et totalareal på 828 daa. Av dette er 16,7 daa overflatedyrka jord, 3,6 
daa innmarksbeite, 237 daa skog på middels bonitet, 200,6 daa uproduktiv skog, og 370,3 daa 
andre arealer.

Søker opplyser i søknaden at hun sitter i uskiftet bo etter ektefelle, og erververe av parsellene vil 
med tiden arve eiendommen.. De ser på delingen som en del av skiftet og alle partene er enige 
om delingen. Det opplyses at eiendommen ikke er driveverdig på grunn av ulent og bratt 
terreng, og pga overhengende snøskred fare. Eiendommen har ligget brakk siden 1982.
Erververe ønsker å få en egen parsell for mulighet til å ha båt. Det er ingen av de som ønsker å 
kjøpe ut de andre fra hele eiendommen da de mener denne er verdiløs. Søker ønsker å få ordnet 
skifte på eiendommen men hun selv ennå er oppegående slik at det ikke skal bli noen konflikter 
i etterkant.

Parsell 1 vil bli tilleggsareal til boligtomten 59/13 hvor Henry Nyvoll bor. Parsell 2 vil bli 
tilleggsareal til boligtomten 59/11 som eies av Siv Tove Liland Johansen som er gift med 
Torbjørn Johansen. De er bosatt på denne tomten. Parsell 3 vil bli tilleggsareal til boligtomten 
59/10 hvor Harald Nyvoll bor. Parsell 4 ønskes som selvstendig bruksenhet, og vil bli en parsell 
uten bolighus.
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Ut i fra vedlagt kart til søknaden er det på parsell 1 tegnet med eiendom 59/1. Denne 
eiendommen er i følge søker overført til henne for flere år siden, men i følge matrikkelen er det 
en annen eier på eiendommen. Det er opplyst til søker at det må ordes opp i dette ved en 
eventuell fradeling.

Planstatus
Parsellene 1-4 er i kommuneplanen definert som landbruk, natur- eller friluftsområde. Det skal 
ikke foretas noen bruksendring, og det er derfor ikke en dispensasjonssak.

Boligtomten 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 ikke dokumentasjon for nabovarsling i hht. plan- og bygningslovens § 21-3. Det 
skal ikke foretas noe bygging på eiendommen, og naboer vil trolig ikke ha noen innsigelser til 
delingen.

Risikovurdering
I følge skredkart fra NGU er det snøskredfare på om lag halve eiendom 59/2. Hele eiendommen 
ligger innenfor utløpsområde for snøskred. I tillegg er det noe fare for steinsprang på 
eiendommen, og en større del av eiendommen ligger innenfor utløpsområde for steinsprang.

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.
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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. I tillegg vil parsell 4 bli uten bolighus, noe som normalt kan føre til forringelse av 
eiendommen da de ikke vil få den samme tilknytningen til eiendommen.

Ut i fra dette er det normalt ikke positivt å dele opp en eiendom i flere parseller, men i dette 
tilfellet gjelder det en eiendom hvor hele eiendommen ligger innenfor utløpsområde for 
snøskredfare og halve eiendommen er utløsningsområde for snøskred. Det er 237 daa produktiv 
skog på eiendommen, men pga de store snøskred farene på eiendommen lar det seg ikke gjøre å 
drive tradisjonelt skogbruk der.

Fradeling av bolighuset vil trolig ikke være problematisk da dette er en eiendom som ikke er i 
drift og de fleste parsellene vil bli tilleggsareal til andre bolighus.

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

I flg. § 27-1 skal opprettelse eller endring av eiendom til bygningsformål for opphold av 
mennesker eller dyr ikke gjennomføres med mindre det er forsvarlig adgang til hygienisk 
betryggende og tilstrekkelig drikkevann, samt slokkevann. Det skal ikke foretas noe bygging, og 
det trengs derfor ikke gjøres noe større vurdering av dette.   

I flg. § 27-2 skal bortføring av avløpsvann være sikret i samsvar med forurensningsloven før 
opprettelse eller endring av eiendom til bebyggelse skjer. Det skal ikke foretas noe bygging, og 
det trengs derfor ikke gjøres noe større vurdering av dette.   

I flg. § 27-4 må det før opprettelse eller endring av eiendom til bebyggelse blir godkjent enten 
være sikret lovlig atkomst til veg som er åpen for alminnelig ferdsel eller ved tinglyst dokument 
eller på annen måte være sikret vegforbindelse som kommunen godtar som tilfredsstillende. 
Avkjørsel fra offentlig veg må være godkjent av vedkommende vegmyndighet, jf. veglova §§ 40 
til 43. Dersom vegforbindelse etter kommunens skjønn ikke kan skaffes uten uforholdsmessig 
vanske eller utgift, kan kommunen godta en annen ordning. Det skal ikke foretas noen 
nybygging som vil kreve utvidet bruk av eksisterende avkjørsel.

I flg. § 28-1 kan grunn bare bebygges, eller eiendom opprettes eller endres, dersom det er 
tilstrekkelig sikkerhet mot fare eller vesentlig ulempe som følge av natur- eller miljøforhold. Det 
samme gjelder for grunn som utsettes for fare eller vesentlig ulempe som følge av tiltak.
I følge skredkart fra NGU er det snøskredfare på om lag halve eiendom 59/2. Hele eiendommen 
ligger innenfor utløpsområde for snøskred. I tillegg er det noe fare for steinsprang på 
eiendommen, og en større del av eiendommen ligger innenfor utløpsområde for steinsprang.

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

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

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

Dette vil si at vedtak som gjøres om fast eiendom skal vurderes opp mot prinsippene i §§ 8 – 12 
og vurderingen skal framgå av vedtaket. Det er opplyst at det ikke holder å si at prinsippene er 
vurdert, men det skal framgå hvilke vurderinger som er gjort. Vedtak kan påklages hvis 
prinsippene ikke er vurdert.

Området er søkt opp i Artstatabanken som er en nasjonal kunnskapskilde for biologsk mangfold 
og på miljostatus.no. Det er på den omsøkte eiendommen eller i området gjort funn av 
rødlistearter i kategoriene sårbar, nær truet, sterkt truet eller kritisk truet. Det er ikke registrert 
sårbare naturtyper i området. 

Ut i fra de prinsippene som skal vurderes kan vi ikke se at de omsøkte parsellene kommer i 
konflikt med hovedformålet i det som naturmangfoldloven skal verne om da det ikke skal gjøres 
noe naturinngrep.

Vurdering
For å samtykke til deling må enten samfunnsmessige interesser av stor vekt tale for det, eller at 
deling er forsvarlig ut fra hensynet til den avkastning eiendommen kan gi.

Det er normalt ikke positivt å dele opp en eiendom i flere mindre parseller. En slik oppdeling 
kan føre til forringelse av eiendommen. Hele eiendom 59/2 ligger innenfor utløpsområde for 
snøskred, og man kan derfor ikke drive tradisjonelt skogbruk. Tar man ut større deler av skogen 
vil det være mindre skjerming av bebyggelsen på eiendommen.
Tre av parsellene vil bli tilleggsareal til eksisterende boligtomter, noe som er positivt. 
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Nordreisa 
kommune
          

Arkivsaknr:       2011/835-1

Arkiv:                614

Saksbehandler:  Ruth Uhlving

Dato:                 19.05.2011

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
43/11 Nordreisa driftsutvalg 31.05.2011

Revidering av utleieregler for Nordreisahallen

Vedlegg
1 Utleieregler for Nordreisahallen 2008

Rådmannens innstilling
Utleieregler for Nordreisahallen endres i henhold til forslaget som er utarbeidet i samarbeid med 
styret i Nordreisa idrettsråd.

Saksdokumenter
Utleieregler for Nordreisahallen, vedtatt av driftsutvalget i sak 0051/08, følger vedlagt

Saksopplysninger
Det er behov for revidering av utleiereglene ut fra to forhold:
 å få funksjonshemmede brukere med blant prioriterte grupper ved tildeling av 

treningstider
 å tydeliggjøre noen formuleringer i  reglene

Styret i Nordreisa idrettsråd har vært aktivt med på å utforme forslag til nye utleieregler.

Forslag til nye utleieregler for Nordreisahallen:

1. Fast leie tildeles av kommuneadministrasjonen etter forslag fra Idrettsrådet. Søknadsfrist 
for fast leie er 1. juni.

2. Tilfeldig og fast leie utenom søknadsfristen tildeles av kommuneadministrasjonen. Går 
slik tildeling utover andre lag, må Idrettsrådet rådføres.

3. Treningstid skal som hovedregel være 1 time. Treningstid på 1 ½ time kan også tildeles.
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4. Ved tildeling av faste treningstider prioriteres ungdom, barn og funksjonshemmede 
som driver:

a) Innendørsidretter som er med i organisert seriespill eller lignende
b) Innendørsidretter
c) Andre lag som er med i organisert seriespill eller lignende

5. Ved tildeling av annen leie prioriteres:
a) Terminfestede kamper.
b) Spesielle arrangement foran faste trenings-/øvingstider. Spesielle arrangement kan være 

for eksempel kulturarrangement, Nord-Troms-turneringa i fotball, messer, andre større 
arrangement.  

c) Arrangement med arrangør fra egen kommune. 

6. Hver gruppe/lag skal kvittere ut én nøkkel. Ved utlevering blir det krevet et depositum 
fra faste leietakere. Beløpet vil bli tatt med på første faktura og blir tilbakebetalt når 
nøkkel er innleveret. Personer som skal kvittere for utlevering av nøkkel må være fylt 18 
år.

Kommuneadministrasjonen  foretar innkreving av leie ved fakturering ved utgangen av hver 
måned. Leietakere som er skyldig leie kan utestenges inntil skyld er oppgjort. Mer enn én 
måneds ubetalt leie medfører at leietakeren utestenges med øyeblikkelig virkning. 
Aktivitetsgrupper/trimgrupper som ikke er fast organisert kan pålegges å betale leie på forskudd. 
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Nordreisa 
kommune
          

Arkivsaknr:       2011/834-2

Arkiv:                026

Saksbehandler:  Ruth Uhlving

Dato:                 27.04.2011

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
44/11 Nordreisa driftsutvalg 31.05.2011

Samarbeidsavtale mellom stiftelsen Norsk kulturarv og Nordreisa kommune

Rådmannens innstilling
1. Nordreisa kommune etablerer samarbeid med Norsk kulturarv ved å undertegne 

samarbeidsavtale.
2. Årlig samarbeidsavgift kr 6 000 dekkes fra kulturbudsjettet. 

Saksdokument
Vedlegg: Samarbeidsavtale

Saksopplysninger
Kommunen har fått invitasjon til å inngå samarbeidsavtale med Norsk kulturarv som er en 
ideell, nasjonal stiftelse. De arbeider for å synliggjøre kulturminneverdier gjennom 
næringsutvikling og aktiv bruk. 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 verneverdige bygg, undervisningsopplegg for grunnskolen om den 
norske kulturarven, og ikke kommersielle kulturminner i kommunen kan profilerers på 
nettstedet olavsrosa.no. 
Kommunens forpliktelse vil være å betale en årlig samarbeidsavgift på kr 6 000. Se vedlagte 
avtale.

Vurdering
En avtale med Norsk kulturarv vil være nyttig for kommunen i forbindelse med vår status som 
nasjonalparkkommune og nasjonalparklandsby. Samarbeidet vil være med på å styrke arbeidet 
med å videreutvikle nasjonalparkkommunen Nordreisa som reisemål. Det vil også kunne bidra 
til videreutvikling av bedrifter innenfor kulturarv og reiseliv, for eksempel i forbindelse med 
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søknad om kvalitetsmerket Olavsrosa. Kommunens økonomiske andel i avtalen finnes det 
muligheter til å dekke innenfor budsjettområdet kulturvern.
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Nordreisa 
kommune
          

Arkivsaknr:       2011/600-7

Arkiv:                V83

Saksbehandler:  Åsmund 
Austarheim

Dato:                 13.05.2011

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
45/11 Nordreisa driftsutvalg 31.05.2011

Hovudplan skogsveg Nordreisa

Henvisning til lovverk:

LOV 2005-05-27 nr 31: Lov om skogbruk (skogbrukslova). §7
FOR-1996-12-20-1200 Forskrift om planlegging og godkjenning av veier for landbruksformål 

Rådmannens innstilling
Skogbrukssjefen skal utarbeide forslag til hovudplan for skogsveg i kommunene Lyngen, 
Storfjord, Kåfjord, Skjervøy og Nordreisa. Forslag til plan skal ut på offentlig høring før endelig 
plan godkjennes politisk. 

Saksopplysninger
Mål for arbeidet:

 Oppdatere kartet med skogsbilveger og viktige traktorveger, og finne frem til arbeidsformer 
som sikrer kontinuerlig oppdatering i fremtiden. 

 Utarbeide en oversikt over viktige skogsområder og behovet for vegbygging for å drive disse 
arealene på best mulig måte i fremtiden.

Planens innhold:
Planen består av en kartdel, en tekstdel og tabellverk. I kartdelen er viktige skogområder 
avgrenset og markert. Tabellverket forteller om ulike egenskaper som hvor mye ressurser som 
står på det enkelte arealet og hvor mye veg det bør bygges for å få nyttet dette arealet på en 
optimal måte. Videre er det tenkt at denne revisjonen skal legge grunnlag for bedre oppfølging 
med kontinuerlig ajourhold av skogsvegnettet i kartet. 
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Bakgrunn

I forbindelse med melding om Kystskogbruket ble utbygging av skogsvegnettet trukket frem 
som et av de viktigste satsingsområdene for å øke verdiskapingen i skog langs kysten. Skogen 
her hos oss er langt mindre tilgjengelig for skogsdrift enn på Østlandet. Vegutbygging bør 
gjøres planmessig for å sikre helhetsløsninger som ivaretar økonomi, miljø, kulturminner og 
øvrige interesser på best mulig måte. Dette er også nedfelt i Skogbrukslova og 
landbruksvegforskrifta der det blir lagt vekt på landbruksfaglige helskapsløsninger når veier 
planlegges. Det vil da være riktig å begynne med planlegging på et overordnet nivå og se på 
naturlige avgrensinger og ikke eiendomsgrenser. 

Gjennom oppfølgingsprogrammet for Kystskogmeldinga har alle kystfylkene fått i oppdrag å 
utarbeide hovedplaner for skogsveger. I tillegg til å sikre helhetsløsninger så vil det også vise et 
samlet behov for ressurser til å finansiere og administrere veiutbygging i fremtiden. 
Synliggjøring av skogbruksnæringen i kystfylkene, med det store potensialet for verdiskaping 
og utfordringer knyttet til dette, har vært hovedformålet med kystskogmeldingen. 

Reindriftsnæringa har i forbindelse med behandling av enkeltsaker de senere årene etterspurt en 
overordnet plan for skogsvegbygging. 

Organisering

Prosjektet blir organisert som et samarbeid mellom Fylkesmannen og kommunene Lyngen, 
Storfjord, Kåfjord, Nordreisa og Skjervøy. Kartlegging av eksisterende veier og oppdatering av
digitale vegdatabaser blir utført med innleid arbeidskraft. Den innleide arbeidskrafta er 
finansiert med midler fra Fylkesmannen. Utarbeiding av plan for fremtidig veibehov blir gjort 
av skogbrukssjef i samråd med lokalkjente.

Utarbeiding av plan for fremtidig vegbehov omfatter cirka to månedsverk for skogbrukssjefen
og det må regnes en liten innsats fra kartfunksjonærer i kommunene. 

Planen utarbeides som en felles plan for alle kommunene. Dette vil gjøre behandlingsprosessen 
mer smidig, med tanke på høringsrunden. Videre så vil etterbruken gjerne være enklere siden de 
fleste aktørene som kan ha nytte av planen jobber utenfor kommunale instanser, og da er det 
enklere å forholde seg til ett felles dokument.  

Vurdering

Forhold til overordnet plan og øvrige vedtak
Arbeidet kommer ikke i konflikt med andre kommunale planer. Hovudplan for skogsveg er i 
praksis en faglig utredning eller en kartlegging over hvor de økonomisk viktige skogarealene 
står og hvor mye veg som må bygges for å realisere disse verdiene. Planen er ikke juridisk 
bindende, og endrer ikke på kravet til søknad og saksbehandling av det enkelte veganlegg. 

Hovudplanen for skogsveg kan legges til grunn i forbindelse med øvrig arealplanlegging og de 
viktigste skogbruksarealene kan eventuelt legges inn som hensynsområder i arealdelen.

Økonomiske konsekvenser
Innleid arbeidskraft er finansiert av midler fra fylkesmannen. Arbeidet skal ikke laste 
kommunene med kostnader utover at skogbrukssjefen nytter noe tid på arbeidet.  

Risiko- og sikkerhetsmessige konsekvenser
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Ingen risiko eller sikkerhetsmessige konsekvenser. 

Miljøkonsekvenser
En slik plan kan være med på å redusere miljøkonsekvenser ved at en mer målrettet 
skogsvegbygging totalt sett vil føre til færre naturinngrep. 

Samlet vurdering

Planen vil synliggjøre skogressursene våre, og den vil vise størrelse og kartfestet lokalisering av 
viktige skogareal. Videre så vil det fremgå hvor mye veg man må bygge for å kunne drive 
skogen på den enkelte lokalitet på en økonomisk optimal måte. Det vil være nyttig i forbindelse 
med planlegging av det enkelte veganlegg i fremtiden, og det vil være nyttig i forbindelse med 
prioritering av statlige tilskuddsmidler. Kommunen er ansvarlig for at skogsvegbygging foregår 
i samsvar med kravet til skogbrukslova om landbruksfaglige helhetsløsninger. 

Det er også sannsynlig at slike planer kan kanalisere mer statlige skogsvegmidler til Troms. 
Behovet vil i hvert fall bli synliggjort. 

Veibygging i skogbruket gjør stadig nye arealer tilgjengelig for skogsdrift. Reindriftsnæringa 
frykter for at økt ferdsel og aktivitet på skogarealene som nyttes til reinbeite har negativ effekt 
på reinen. I en slik plan kan eventuelle konflikter drøftes samlet og generelle tiltak for å redusere 
uheldige effekter kan legges som premiss for all skogsvegbygging i viktige beiteområder. 

Vi har fått oppfordring fra flere hold til å utarbeide en slik plan og det vil kunne gi positive 
effekter for skogbruket. Planen bør derfor utarbeides. 
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Nordreisa 
kommune
          

Arkivsaknr:       2009/4932-29

Arkiv:                K46

Saksbehandler:  Dag Funderud

Dato:                 18.05.2011

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
46/11 Nordreisa driftsutvalg 31.05.2011

Tildeling av elg i Nordreisa 2011

Henvisning til lovverk:
Viltlovens § 16 og tilhørende forskrift om adgang til jakt etter elg for Nordreisa kommune datert
29.april 04 og forskrift om forvaltning av hjortevilt og bever § 14

Rådmannens innstilling
I medhold av viltlovens § 16 og tilhørende forskrift om adgang til jakt etter elg for Nordreisa
kommune datert 29.april 04 og forskrift om forvaltning av hjortevilt og bever § 14 og
Forvaltningsplane for elg i Nordreisa 2010-2019. Gis følgende fellingstillatelser i Nordreisa for
2011.
Minstearealet for tildeling av elg er 5.000 daa. for områdene nord/vest for Reisafjellet, Oksfjord
og Straumfjord øst. Ut fra variasjonene i elgstammen i kommunen gis det dispensasjon fra
minstearealet til valdene nord/vest for Reisafjellet, og i Oksfjord.

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

Søknad om nedsetting av minsteareal for Havnnes valdet avslås, med begrunnelse av at 
tildelingen ligger i hht et normaluttak på 30 % av vinterstammen, hele Uløya sett under ett.
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Vedtaket kan påklages innen 3 uker, jfr forvaltningsloven § 28. Klagen sendes Nordreisa
kommune.

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

Valdstrukturen har hatt følgende utvikling
2010 2011
Rotsundelv 23.500 daa Rotsundelv 23.500 daa 
Spåkenes/Djupvik 16.000 daa Spåkenes/Djupvik 16.000 daa 
Havnnes 6.500 daa Havnnes 6.500 daa
Bakkeby/Langslett 26.000 daa Bakkeby/Langslett 26.050 daa 
Ytre Oksfjord/ 
Molvik/Meiland 27.200daa Ytre Oksfjord/ 

Molvik/Meiland 27.200daa

Ytre Bakkeby 7.900 daa Ytre Bakkeby 7.900 daa
Hamneidet 12.100 daa Hamneidet 12.100 daa
Vest-Uløy 5.100 daa Vest-Uløy 5.100 daa

Statskog Reisadalen 308.000 daa Bestands-
planområder

Bestands-
planområder Statskog Reisadalen 308.000 daa

Store ste/Auko 100.600 daa Store ste/Auko 100.600 daa 
Oksfjord/Vaddas 82.500 daa Oksfjord/Vaddas 82.500 daa 
SUM 615.400 daa SUM 615.450 daa

Endringer/søknader i år:
Søknad fra Einar Giæver datert 11.04.2011 om nedsetting av minsteareal på Havnnes

Elgstammen i Nordreisa hadde en sterk negativ trend utover 1980 årene. Dette resulterte i at
elgen i en treårs periode ble fredet (fra 1988-1990).
Utover 90- tallet har elgstammen bygd seg opp igjen og hadde en topp i 2000. Etter det fikk
Reisadalen en nedgang som resulterte i to års fredning fra 2005-2006, mens bestanden i resten 
av kommunen var stabil/økende. I 2006 var tildelingen 59 og avskytingen 49, i 2007 ble det 
tildelt 71 og felt 61, i 2008 var fordelingen 73 og 62 felte dyr mens i 2009 ble det tildelt 89 og 
felt 77 i 2010 ble det tildelt 80 og felt 63
Kommunen gjennomførte våren 2004 en prosess og vedtok en ny forskrift for jakt av elg og nytt
minsteareal for elg i Nordreisa kommune. Minstearealet for ytterområdene ble her satt ned fra
10.000 daa til 5.000 daa.
Kommunen vedtok i 2005 en toårig fredning av elgstammen i Reisadalen og Kildalen.
Fylkesmannen i Troms fastsatte i 2009 forskrift om utvidet jakttid for elg for valdene Ytre
Bakkeby, Bakkeby/Langslett og Hamneidet til 22.november. Forskriften trådde i kraft
1.november 2009 og gjelder inntil 31. mars 2012.
Kommunen vedtok i 2010 forvaltningsplan for elg i Nordreisa kommune 2010-2019.

Tettheten i elgstammen i kommunen er fortsatt ulik og vi mener derfor den må forvaltes ulikt.
Under følger en vurdering av de tre ulike områdene.
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Sett elg
En samlet Sett elg statistikken for hele Nordreisa kommune gir liten informasjon fordi
elgbestanden i de forskjellige deler ev kommunen er veldig forskjellig. Jeg velger derfor å se på
de tre hovedområdene Vest for Reisafjellet, Reisadalen og Kildalen og Oksfjord hver for seg.

Oksfjord
År 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 Gj.snitt
Sett elg pr. 
jegerdagsverk 0,64 0,51 0,56 0,54 0,55 0,51 0,51 0,55
Sett ku pr. okse 1,97 1,81 1,75 1,75 1,8 1,87 1,79 1,82
Sett kalv pr. ku 0,79 0,72 0,73 0,77 0,72 0,7 0,7 0,73
Sett kalv pr. kalvku 1,38 1,36 1,37 1,4 1,37 1,37 1,35 1,37
% ku m/kalv av alle kyr 56,58 52,59 52,21 54,23 51,65 50,33 50,48 52,58
% okse felt av sette 
okser 16,36 17,02 13,32 14,96 12,91 14,24 14,15 14,71
% kalv felt av sette 
kalver 10,37 11,77 10,51 11,92 11,32 12,56 13,08 11,65
% ku felt av sette kyr 5,1 5,56 5,34 5,13 4,43 5,08 4,59 5,03
Antall skjema 348 329 352 357 358 342 336 346

Tabellen viser de viktigste indexene fra sett elg de siste 7 åra. Slik jeg tolker tabellen så har vi 
en produktiv elgstamme med god fordeling i alder og kjønn. Sett elg pr jegerdagsverk gikk opp i 
2010, det er positivt. Sett kalv pr ku har også gått opp. Dette viser en bedring i produktiviteten. 

Reisadalen og Kildalen
År 2010 2009 2008 2007 2004 Gj.snitt
Sett elg pr. 
jegerdagsverk 0,47 0,55 0,55 0,31 0,12 0,4
Sett ku pr. okse 1,74 1,51 1,39 1,67 2,67 1,8
Sett kalv pr. ku 0,91 0,94 0,96 0,93 0,59 0,87
Sett kalv pr. kalvku 1,34 1,39 1,38 1,4 1,46 1,39
% ku m/kalv av alle kyr 68,29 67,27 70,18 66,67 40,63 62,61
% okse felt av sette 
okser 12,77 12,33 19,51 22,22 25 18,37
% kalv felt av sette 
kalver 16 9,71 14,55 14,29 31,58 17,22
% ku felt av sette kyr 2,44 3,64 0 0 12,5 3,72

Tabellen viser de viktigste indexene fra sett elg de siste 7 åra. (unntatt de to år med fredning) 
Slik jeg tolker tabellen så har vi en produktiv elgstamme med god fordeling i alder og kjønn. 
Litt negativt at sett elg pr dagsverk har gått noe ned, men det er ikke dramatisk. Begge valdene 
har flerårlige driftsplaner som vil gjelde også dette året.

Vest for Reisafjellet
År 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 Gj.snitt
Sett elg pr. 
jegerdagsverk 0,61 0,5 0,52 0,51 0,74 0,7 0,56 0,59
Sett ku pr. okse 2,03 1,35 1,58 1,42 1,87 1,53 1,65 1,63
Sett kalv pr. ku 0,74 0,64 0,68 0,81 0,63 0,58 0,72 0,69
Sett kalv pr. kalvku 1,34 1,28 1,25 1,35 1,18 1,23 1,24 1,27
% ku m/kalv av alle kyr 55,59 49,64 54,81 59,79 49,4 45,03 58,26 53,22
% okse felt av sette 
okser 17,73 14,42 20,45 18,98 12,78 12,5 11,56 15,49
% kalv felt av sette 
kalver 15,49 18,54 16,2 14,65 14,1 20,2 12,57 15,97
% ku felt av sette kyr 1,75 3,93 5,77 5,15 4,02 8,77 3,31 4,67
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Tabellen viser de viktigste indexene fra sett elg de siste 7 åra. Slik jeg tolker tabellen så har vi 
en produktiv elgstamme med grei fordeling i alder og kjønn. Etter noen år med lite kalv er 
kalveandelen nå oppe på et bedre nivå. Innspill fra elgmøtet viser det samme.

Tellinger
Bakketelling Helikoptertelling

Oksfjord grunneielag 43

Spåkenes 25 22
Rotsundelv 13 9
Bakkeby/Langslett 15 0
Ytre Bakkeby ikke telt 0
Hamneidet 3 0
Havnnes 12 15

For de fleste valdene ble det gjennomført bakketellinger. I tillegg ble det gjennomført 
helikoptertelling på vestsida av Reisafjellet den 11.04.2011. Tallene ble drøftet på elgmøte i 
mai. Det ble stilt spørsmål ved at det ikke ble sett elg i Bakkeby, Hamneidet og Uløybukt. 
Konklusjonen er at begge disse tellingene bør sees i sammenheng. Det ble også gjort forsøk på 
flytelling i Reisadalen, men værforholdene tillot ikke det. 

Fallvilt:
Stedsnavn Viltart Utfall Dødsårsak 
Puntastilla Elg Avlivet etter ettersøk Andre årsaker 
Tørfoss Rådyr Dødt på stedet Påkjørt av bil 
Kjelleren Elg Ettersøk avsluttet-Ikke funnet Påkjørt av bil 
Havnnes Elg Dødt på stedet Andre årsaker 
Gjøvarden Elg Ettersøk avsluttet-Ikke funnet Andre årsaker 
Kjelleren Elg Avlivet etter ettersøk Påkjørt av bil 
Kjelleren Elg Ettersøk avsluttet-Ikke funnet Påkjørt av bil 
Langslett Elg Ettersøk avsluttet-Ikke funnet Påkjørt av bil 
Liland Elg Friskmeldt Andre årsaker 
Risbakken, ved Bakkeby Elg Friskmeldt Påkjørt av bil 
Rotsund Elg Avlivet etter ettersøk Andre årsaker 
Rotsund Elg Avlivet etter ettersøk Påkjørt av bil 
Holmen Elg Avlivet etter ettersøk Andre årsaker 
Vest-Uløy Elg Avlivet på stedet Andre årsaker 
Rognmo Elg Dødt på stedet Påkjørt av bil 
Rognmo Elg Dødt på stedet Andre årsaker 
Svartfoss Elg Dødt på stedet Andre årsaker 
Storslett Elg Dødt på stedet Andre årsaker 
Fjellstad, nord for Bergmo Elg Friskmeldt Andre årsaker 

Tabellen viser oversikt over de oppdrag ettersøksringen har hatt siste jakttår. (01.04.2010-
30-03.2011) Til sammen er det 12 dyr i irregulæravgang. 

Vurdering:
I MD/DN sine mål for hjorteviltforvaltningen ønsker de all forvaltning skal være bestandsplan
basert innen 2006. I Nordreisa har vi nå tre vald som forvaltes gjennom bestandsplan. Det utgjør
80 % av jaktarealet i kommunen. I forvaltningsplan for elg oppfordres de andre valdene om å
arbeide for bestandsplaner.
I den nye forskriften om forvaltning av hjortevilt og bever § 14 er det gitt nye retningslinjer for
utforming av bestandsplaner. Den åpner i bla for å gi en totalkvote for hele planperioden og
samtidig åpning for at det tåles variasjon i avskytingen på antall dyr hvert år, men totalt skal det
ikke skytes mer enn kvoten som er tildelt for planperioden.
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Oksfjord
Oksfjord grunneierlag fikk vedtatt en treårs plan i 2009. Den har en øvre grense på uttak på 23 
dyr pr år. Med bakgrunn i sett elg og bestandsdata tok de bare ut 17 dyr i fjor. 
For Ytre Oksfjord/Molvik/Meiland har vi fulgt Oksfjord grunneierlag sin tildeling. De skøyt ett 
dyr mindre en kvota i fjor. Sett elg og telleresultat mener jeg viser at avskytingen kan fortsette 
på samme nivå i år.

Vest for Reisafjellet. 
Minstearealet er 5.000 da og 50% regelen er også her nyttet maksimalt de siste åra. Det er litt 
forskjeller i området, men flere av valdene melder om bra med dyr i fjor og i vinter. Det har 
skjedd litt endring i forhold til tidligere. Signalene fra elgjegerne er at stammen har flatet ut på 
Spåkenes. På Uløya er det noe usikkert. Under helikoptertellinga ble hele øya telt, men de fant 
bare dyr på Havnnes sida. Stemmer det, er det ikke så mye på Uløya. Vi har i ettertid fått inn en 
observasjon bra Skjervøy kommune om at det er sett 12 elg i Uløybukt bare dager etter vår 
telling.
Det ene valdet på Uløya har søkt om nedsetting av minstearealet. Legger en helikoptertellingen 
til grunn er det ikke grunnlag for nedsetting av minstearealet. Legger vi til de observerte dyrene 
i Uløybukt er vi totalt for Uløya på 27 dyr. Normalt uttak anbefales til en tredjedel av 
vinterstammen. Total uttak i fjor var på 9 dyr. Skjervøy kommune har signalisert at de vil legge 
seg på samme nivå i år. Tildelingen til Havnnes valdet og Vest Uløy valdet ligger på maks i 
forhold til minsteareal, skal den økes med ett dyr må minstearealet senkes. Ut i fra tellingene 
gjort i år mener vi at samlet uttak på Uløya følger anbefalt uttak på 30 % av vinterstammen, 
tilrår derfor at søknaden om reduksjon i minstearealet avslås.

Reisadalen. 
Her var det en forsiktig oppstart i 2007 og 2008, mens uttaket økte noe i 2009. I fjor ble det noe 
redusert i hht til bestanden.
Ellers mener vi bestandsplanen gir et godt bilde av elgbestanden i Reisadalen og at 
målsettingene for uttak av dyr samsvarer godt med de målsettinger som Forvaltningsplanen 
legger opp til. 
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Nordreisa 
kommune
          

Arkivsaknr:       2009/2127-179

Arkiv:                M21

Saksbehandler:  Hilde Henriksen

Dato:                 19.05.2011

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
47/11 Nordreisa driftsutvalg 31.05.2011

Søknad om fritak tilkobling kommunalt vannverk eiend 1942/25/6/3 - Ny 
behandling

Rådmannens innstilling
Søknaden om fritak for tilkobling til kommunalt vannverk avslås da det ikke er framlagt 
etterspurte økonomiske opplysninger.

Saksopplysninger
Forespørsel om økonomiske tilleggsopplysninger er sendt søker 22.12.2010 med svarfrist 
01.02.2011.  Søker har ikke sendt inn noen tilleggsopplysninger.

Tidligere behandlinger:

Saksprotokoll i Nordreisa driftsutvalg - 09.11.2010

Behandling:
Lidvart Jakobsen (Ap) fremmet følgende forslag:
Saken utsettes til det økonomiske grunnlaget for søknaden er avklart.
Utsettingsforslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken utsettes til det økonomiske grunnlaget for søknaden er avklart.

Rådmannens innstilling
Eiendommen 25/6/3 innvilges midlertidig fritak for tilkobling til kommunalt vannverk.
Eiendommen 25/6/3 skal tilkobles det kommunale vannverket innen utgangen av år 2015.
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Saksopplysninger
Nordreisa kommunestyre har i sak 88/2008 vedtatt utbygging av vannledning for området 
Røyelen – Rundhaug og Røyelen – Einevoll med bakgrunn av krav av 09.05.08 fra Snemyr og 
Kjelderen grendelag.  Grendelagets krav var vedlagt forpliktende avtaler om tilknytning til 
denne vannledningen fra 50 % av husstandene i området bl.a. eier av eiend 25/6/3 Lillian 
Hansen.

Lillian Hansen ber i brev av 22.10.10 om å bli fritatt for forpliktende tilkobling til kommunal 
vannledning på grunn av hennes økonomiske situasjon.

Vurdering
Saken er av prinsipiell betydning ut fra likebehandling og legges derfor fram for politisk 
behandling.  Generell aksept av frafall fra forpliktelse som har medført utbygging, vil gi øvrige 
vannabonnenter høyere kostnader som ikke er begrunnet i behov på eksisterende anlegg.
Lillian Hansen begrunner sin henvendelse med hennes økonomiske situasjon i dag.
Ut fra helhetsvurdering i saken, vurderes en utsettelse av krav om tilkobling som tilrådelig.
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Nordreisa 
kommune
          

Arkivsaknr:       2011/2051-1

Arkiv:                004

Saksbehandler:  Christin Andersen

Dato:                 23.05.2011

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
Nordreisa Levekårsutvalg

48/11 Nordreisa driftsutvalg 31.05.2011
Nordreisa eldreråd
Nordreisa Rådet for funksjonshemmede
Nordreisa formannskap
Nordreisa kommunestyre
Nordreisa arbeidsmiljøutvalg

Nordreisa kommune - Årsmelding 2010

Henvisning til lovverk:
- Kommuneloven § 48
- Forskrift om årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner (200-12-15 

nr 1424)

Rådmannens innstilling
Årsmelding for 2010 tas til orientering.

Saksopplysninger
I henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner, skal 
rådmann utarbeide årsmelding som kan behandles i tilknytning til årsregnskapet. Årsmeldingen 
skal være rådmannens melding til politikerne om virksomheten. 

Årsmeldingen for 2010 er etter samme mønster som årsmeldingen for 2009, samlet for hele 
kommunens virksomhet. Årsmeldingen består av rådmannens kommentarer til driften, om 
organisasjonen, om økonomisk resultat og deretter beskrivelser fra resultatenhetene og 
sentraladministrasjonen. I tillegg til de utvalgene årsmeldingen er satt opp til behandling i, skal 
årsmeldingen også behandles i kontrollutvalget. 

Som følge av at regnskapet ikke ble ferdig innen fristen (15. februar) ble heller ikke årsmelding 
levert rettidig i hht forskriften, dvs innen 31. mars til kontrollutvalg og revisjon. Årsregnskap og 
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årsberetning skal vedtas av kommunestyret senest 6 måneder etter regnskapsårets slutt og skal 
foreligge samtidig til politisk behandling.  
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