
Møteinnkalling

Utvalg: Nordreisa driftsutvalg
Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset
Dato: 30.08.2011
Tidspunkt: 10:00
Saksnr: PS 58/11 – PS 68/11

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

Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.
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                                        Saksliste

Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr
PS 58/11 Referatsak

RS 215/11 Fritak for feiing -  gnr 1942/33/8 2011/2384
RS 216/11 Fritak for feiing - gnr. 1942/41/1 2011/2775

RS 217/11 Fritak vannavgift for eiendommen gnr. 1942/ 
57/26

2009/8278

RS 218/11 Utslipptillatelse gbr.1942/83/81 2011/2335
RS 219/11 Uttalelse til  mudring og dumping av masser i 

forbindelse med bygging av nye ferjeleier på 
Uløya

2011/954

RS 220/11 Byggetillatelse Uthus gbr.1942/29/31 2011/2266
RS 221/11 Byggetillatelse tilbygg uthus gbr.1942/40/14 2011/2340

RS 222/11 Byggetillatelse intern vei gbr.1942/47/142 2011/2476
RS 223/11 Byggetillatelse vannledningstrase Moan -

Høgegga
2010/2059

RS 224/11 Byggetillatelse tilbygg bolig gbr.1942/3/24 2011/2336

RS 225/11 Byggetillatelse bolig gbr.1942/15/178 2011/2494
RS 226/11 Byggetillatelse garasje gbr.1942/83/77 2011/2314

RS 227/11 Byggetillatelse tilbygg bolig gbr.1942/29/31 2011/2266
RS 228/11 Byggetillatelse fritidsbolig gbr.1942/83/81 2011/2335

RS 229/11 Byggetillatelse tilbygg fritidsbolig 
gbr.1942/76/10

2011/2740

RS 230/11 Byggetillatelse garasje gbr.1942/52/152 2011/1166
RS 231/11 Byggetillatelse tilbygg enebolig gbr.1942.14.149 2011/2552

RS 232/11 Byggetillatelse gapahuk 1942/76/40 2011/3272
RS 233/11 Byggetillatelse carport gbr.1942/47/429 2011/2877

RS 234/11 Byggetillatelse tilbygg fritidsbolig 
gbr.1942/81/43

2011/2876

RS 235/11 Byggetillatelse tilbygg gammetunet 
gbr.1942/29/1/25

2011/2996

RS 236/11 Byggetillatelse garasje gbr.1942/78/35 2011/2794
RS 237/11 Byggetillatelse fritidsbolig gbr.1942/1/23 2011/2878

RS 238/11 Byggetillatelse garasje gbr.1942/47/406 2011/2919
RS 239/11 Byggetillatelse garasje gbr.1942/14/112 2011/2951

RS 240/11 Byggetillatelse garasje gbr.1942/18/36 2011/2756
RS 241/11 Byggetillatelse carport gbr.1942/16/5 2011/2993
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RS 242/11 Midlertidig brukstillatelse gbr.1942/50/19 2009/8922
RS 243/11 Endringstillatelse sak 10/2873 gbr.1942/40/14 2010/2873

RS 244/11 Endringstillatelse gbr.1942/43/79 2011/1817
RS 245/11 Igangsettingstillatelse 2, komplett bygg 

gbr.1942/43/79
2011/1817

RS 246/11 Igangsettingstillatelse gbr.1942/15/41 2011/1312

RS 247/11 Rivetillatelse uthus gbr.1942/13/13 2009/6300
RS 248/11 Rammetillatelse gbr.1942/29/1/39 2011/2788

RS 249/11 Ferdigattest gbr.1942/22/57 2010/3413
RS 250/11 Utsendelse av protokoll fra møte i Rovviltnemda i 

region 8 den 1.6.2011
2009/3871

RS 251/11 Foreløpig informasjon til lokalt nivå om 
regulering av fiske fra og med 2012

2011/648

RS 252/11 Innvilget dispensasjon fra verneforskriften -
tillatelse til lavtflyvning og landing
med helikopter i Reisa nasjonalpark i forbindelse 
med kartleggingsprosjekt

2011/75

RS 253/11 Delegert vedtak - ny plassering av godkjent tomt 
gnr 1942/57/13

2010/2219

RS 254/11 Delegert vedtak - Tilskudd til spesielle miljøtiltak 
i jordbruket

2011/2088

RS 255/11 Delegert vedtak - Tilskudd til spesielle miljøtiltak 
i jordbruket, eiendom 1942/8/2

2011/2313

RS 256/11 Delegert vedtak - Tilskudd til spesielle miljøtiltak 
i jordbruket, eiendom 1942/65/34

2011/2551

RS 257/11 Melding om vedtak - søknad om deling av 
1942/29/22

2011/1949

RS 258/11 Melding om vedtak - søknad om deling gnr 
1942/30/4

2010/2651

RS 259/11 Vedrørende klagesak for gnr. 71 bnr. 5 i 
Nordreisa kommune -settefylkesmannssak

2010/2912

RS 260/11 Delegert vedtak - Deling av eiendom 1942/29/8 2011/1447
RS 261/11 Klage på dispensasjonsvedtak - Nordreisa 

kommune — Gnr. 29 bnr.8
2010/3587

PS 59/11 Nordkjosvegen 2011/2524

PS 60/11 Søknad om snøbrøyting av veg 2011/2417
PS 61/11 Utprøving av Veileder- Metode for 

landskapsanalyse i kommuneplan
2011/3309

PS 62/11 Prosjekt ungdomskontakt 2011/680

PS 63/11 Prosjekt framtidas kunnskapsarena 2011/2915
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PS 64/11 Høring - Søknad om konsesjon for utbygging av 
Fosselva.

2011/3220

PS 65/11 Klage - Søknad om konsesjon for erverv av fast 
eiendom 1942/33/14

2010/4604

PS 66/11 Deling av eiendom 1942/29/27 2010/2172
PS 67/11 Deling av eiendom 1942/49/1 2011/1711

PS 68/11 ***** ***** ***** ***** ***** ***** X 2010/5098
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PS 58/11 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

Eldbjørg Tretten
Kirkevn. 8
9151  STORSLETT

Delegert vedtak
Delegert utvalg drift - nr. 115/11

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2011/2384-2 23736/2011 1942/33/8 21.06.2011

Fritak for feiing -  gnr 1942/33/8

Saksopplysninger: 
Søknad om fritak for feiing datert 06.06.11.

Vurderinger
Bolig på eiendommen gnr. 33/8 er ubebodd, og brukes kun som fritidseiendom.
Alle bolighus omfattes av kommunens feie- og tilsynsordning. Boliger som ikke er i bruk til 
boligformål kan fritas fra ordningen.

Vedtak:
Bolig på eiendommen gnr. 33/8 fritas fra feiing og feiegebyr fra 01.07.11, da boligen ikke er 
i bruk.
Dersom boligen tas i bruk til boligformål, plikter eier å melde fra om dette til kommunen.

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

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

Med hilsen

Kari Larsen
1.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

Idar Vangen v/ Margareth Vangen
Muonioveien 14
9151  STORSLETT

Delegert vedtak
Delegert utvalg drift - nr. 130/11

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2011/2775-2 26273/2011 1942/41/1 04.07.2011

Fritak for feiing - gnr. 1942/41/1

Saksopplysninger: 
Søknad om fritak for feiing og feiegebyr datert 30.06.2011

Vurderinger:
Bolig på gnr. 41/1 er ubebodd og brukes kun som fritidsbolig. Det søkes på grunnlag av dette om 
fritak for feiing.

Alle bolighus i Nordreisa omfattes av kommunens feieordning, som også gjelder tilsyn av 
ildsted.
Bolig som ikke bebos kan fritas fra ordningen.

Vedtak:
Bolig på eiendommen gnr. 14/1 fritas for feiing og feiegebyr fra 01.07.2011 da boligen ikke er i 
bruk.
Dersom boligen tas i bruk til boligformål, plikter eier å melde fra om dette til kommunen.

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

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

Kari Larsen
sekretær

Kopi: Feier
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Nordreisa kommune
Teknisk avdeling

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

www.nordreisa.kommune.no

Berit Hundal Olaisen
Bakkeveien 7
1911  FLATEBY

Delegert vedtak
Delegert utvalg drift - nr. 131/11

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2009/8278-4 26296/2011 1942/57/26 04.07.2011

Fritak vannavgift for eiendommen gnr. 1942/ 57/26

Saksopplysninger: 
Søknad om fritak for vannavgift datert 30.06.2011

Vurderinger:
Bolig på eiendommen gnr. 57/26 har stått ubebodd i mange år.
Eiendommen har vært koblet til kommunalt vannverk via felles ledning med naboeiendommen, 
gnr. 57/15.
For 4-5 år siden ble vannledningen skiftet og avsluttet utenfor boligen på gnr 57/26 i utvendig 
stoppekran, da boligen ikke er i bruk. Eiendommen er derfor ikke fysisk tilkoblet vannverket pr i 
dag.

Vedtak:
Eiendommen gnr. 57/26 innvilges varig fritak for vannavgift fra 01.07.2011, da eiendommen 
ikke lenger er koblet til kommunalt vannverk.

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

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

Kari Larsen
sekretær
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Nordreisa kommuneTeknisk avdeling

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

www.nordreisa.kommune.no

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

«KONTAKT»

Deres ref:  Vår ref Arkivkode Dato
«REF» 2011/2335-4 22.06.2011

SAK: VEDTAK - SØKNAD OM UTSLIPPSTILLATELSE GNR 83/81
Saken er behandlet som saksnr 117/11 i Delegert utvalg drift.
Saksdokumenter:

 Søknad om utslippstillatelse av 08.06.2011
 Saksbehandlingsgebyr utslippssaker er ikke betalt.

Saksutredning:
 Søknaden gjelder utslippstillatelse for fritidsbolig på eiendommen 1942/83/81
 Søknaden gjelder også ansvarsrett for Nord Troms Rør AS for utførelse av anlegget. 
 Det er privat vannforsyning i området. Et jordrenseanlegg vurderes ikke å komme i konflikt 

med andre interesser. 
 Forholdene på stedet vurderes slik at slamavskiller og jordrenseanlegg kan bygges i samsvar 

med Retningslinjer for utforming og drift av separate jordrenseanlegg.
 Slamavskiller for fritidsbebyggelse skal i hht Nordreisa kommunes renovasjonsforskrift 

tømmes hvert 4 år.
Henvisning til delegasjon: Delegasjonsreglement vedtatt av Nordreisa kommunestyre sak 71/95.

Vedtak: 
1. Utslippstillatelse gis for fritidsbolig på eiendommen 1942/83/81
2. Det skal monteres slamavskiller og jordrenseanlegg i samsvar med Retningslinjer 
for utforming og drift av separate avløpsanlegg.  
3. Anlegget skal plasseres slik at det ikke kommer i konflikt med vannforsyningsanlegg.
4. Nord Troms Rør AS godkjennes som ansvarshavende på prosjektet.                
5. Dersom arbeidet ikke er igangsatt senest 3 år etter at tillatelse er gitt, 
faller tillatelsen bort.  Dette gjelder også dersom arbeid innstilles i lengre tid enn 2 år.
6. Før jordrenseanlegget lukkes etter legging av infiltrasjonsrør mv, skal kommunen gis et 
varsel på minst 2 arbeidsdager slik at forurensningsmyndigheten kan kontrollere 
anlegget
7. Ferdigattest / kontrollerklæring sendes kommunen når arbeider er utført.
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LOVHJEMMEL: Forurensningsforskriften

ØVRIGE LOVBESTEMMELSER:

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

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

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

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

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

Statens Vegvesen Region nord
Postboks 1403
8002 BODØ

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2011/954-8 27339/2011 12.07.2011

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:
137/11 Delegert utvalg drift

Byggested: Rotsund, 9153 Rotsund Gnr/Bnr:
Tiltakshaver: Statens Vegvesen Region nord Adresse: Postboks 1403, 8002 BODØ
Ansvarlig søker: Statens Vegvesen Region nord Adresse: Postboks 1403, 8002 BODØ
Tiltakets art: Nytt anlegg - vesentlig 

terrenginngrep, Ferjeleier
Bruksareal:

VEDTAK:

Tillatelse:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven 2008 (pbl 08) § 20- l godkjennes søknad om tillatelse til
oppføring av fergeleie i Rotsund og Havnnes herunder gjennomføring av mudderarbeid og 
dumping.
Iht. Forskrift om byggesak (SAK 10) § 4-3. kan tiltaket gjennomføres uten at regler vedr.
godkjenning, ansvar. kvalitetssikring og kontroll, tilsyn mv. kommer til anvendelse.
Dette med hensyn og bakgrunn i at tiltaket er offentlig veganlegg med Statens vegvesen som
tiltakshaver. Det forutsettes imidlertid at reguleringsplan foreligger som ferdig før tiltaket
igangsettes.

SAKSUTREDNING:

Side 15



Side 2 av 2

Lovgrunnlag:
Slik vi ser det, vil mudderarbeid være en del av arbeidet med oppføring av fergeleiet.
Dermed er det Plan- og bygningsloven 2008 (Pbl 08), og tilhørende forskrifter som gjelder for
saken.
Forskrift om byggesak (SAK l 0) § 4-3 gir rammene for hvordan saken skal behandles av lokal
bygningsmyndighet. Denne sier at tiltak. som offentlige veganlegg, hvor det fore ligger godkjent
reguleringsplan, er søknadspliktig jf. Pbl 08 kapittel20.
Imidlertid kan offentlige veganlegg hvor Statens vegvesen er tiltakshaver, utfares uten at reglene
vedr. godkjenning. ansvar. Kvalitetssikring og kontroll tilsyn mv kommer til anvendelse.
Bestemmelser vedr visuelle kvaliteter og krav til universell utforming og forsvarlighet skal
Likevel gjelde.
Det påpekes at det er tiltakshavers ansvar at tiltaket gjennomføres i tråd med bestemmelser gitt i
og i medhold av Plan- og bygningsloven 2008.
Dermed kan tillatelse til gjennomføring av tiltaket gis, på bakgrunn av mottatte henvendelse.

Dispensasjoner:
Ingen dispensasjoner nødvendig.

Vilkår:
Tiltaket må gjennomføres i tråd med krav til teknisk utførelse som fremkommer av bestemmelser
gitt i og i medhold av Pbl 08. Utover dette stilles følgende konkrete vilkår for denne tillatelsen:
Sikkerhet i forhold til skred
Som Kystverket påpeker i deres tillatelse av 14.03.11, må arbeidet med mudring og
dumping foregå slik at sikkerheten og hensyn til omgivelser er ivaretatt. Dermed settes
det som vilkår for tillatelse erter Pbl 08, at vilkår gitt av Kystverket må ivaretas og
etterfølges.
Dumpelokalitet
Fiskeridirektoratet har gitt tilbakemeldinger om at dumpingsfelt vil kunne komme i
berøring med rekefelt. men at dersom plasseringen justeres, vil dette ikke være til ulempe.
Det er en forutsetning for denne tillatelsen. at tilbakemelding fra Fiskeridirektoratet tas til
etterretning, og at lokaliteten endres i tråd med dette.

Godkjenning av foretak for ansvarsrett og kontroll:
Det er ikke krav til ansvarsrett i denne sak. Dette med bakgrunn og hjemmel i SAK 10 § 4-3.

Sikkerhet i bruk:
Det vises til bestemmelsene i teknisk forskrift til plan- og bygningsloven 2008 vedr. personlig og
materiell sikkerhet, miljø og helse, og brukbarhet.

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

Bortfall av tillatelse:
Er tiltaket ikke satt i gang senest innen 3 år erter at rammetillatelse er gitt, faller tillatelsen bort.
Det samme gjelder hvis tiltaket innstilles i lengre tid enn 2 år. jf plan- og bygningsloven 2008 §
21-9 første ledd.

Klageadgang:
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Denne avgjørelse er et enkeltvedtak etter forvaltningslovens (fvl) bestemmelser som kan
påklages av partene til overordnet forvaltningsorgan. jf forvaltningsloven § 28. Fristen for å
klage er, jf fvl § 29. 3 uker fra det tidspunkt underretning om vedtaket er kommet frem til
vedkommende part.
En slik klage kan føre til at avgjørelsen blir omgjort. Kommunen er ikke ansvarlig for tap som
tiltakshaver måtte lide ved en slik omgjøring.

Ved all kontakt med avdelingen i denne sak, vennligst referer til saksnummer 2011/954.

Med hilsen

Ketil Jensen
Byggesaksbehandler
Direkte innvalg: 77 77 07 59

Kopi til:
Fylkesmannen i Troms Postboks 6105 9291 TROMSØ
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Nordreisa kommune
Teknisk avdeling

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

www.nordreisa.kommune.no

Gunn & Ole Jonny Valø
Sappen
9151  STORSLETT

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2011/2266-5 23731/2011 1942/29/31-35 21.06.2011

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:
114/11 Delegert utvalg drift

Byggested: Sappen, 9151 STORSLETT Gnr/Bnr: 29/31
Tiltakshaver: Gunn & Ole Jonny Valø Adresse: Sappen, 9151 STORSLETT
Ansvarlig søker: Adresse:   
Tiltakets art: Frittliggende bygning – ikke 

boligformål inntil 70 m²
Bruksareal: 70m²

VEDTAK:

Tillatelse:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl) § 20-2 godkjennes søknad om tillatelse til tiltak 
uten ansvarsrett mottatt 03.06.2011 for oppføring av Uthus.

Det vises for øvrig til søknadens vedlagte tegninger og situasjonskart.

Side 18



Side 2 av 2

Planstatus:
LNF – område

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

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

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

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

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

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

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.

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.

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 2011/2266-2.

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

Karl Erik & Elin Mari Skogvold
Kildalen
9151  STORSLETT

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2011/2340-2 24398/2011 23.06.2011

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:
124/11 Delegert utvalg drift

Byggested: Kildalen, 9151 STORSLETT Gnr/Bnr: 40/14
Tiltakshaver: Karl Erik & Elin Mari Skogvold Adresse: Kildalen, 9151 STORSLETT
Ansvarlig søker: Adresse:
Tiltakets art: Endring av bygg - utvendig tilbygg 

mindre enn 50 m²
Bruksareal: 27m²

VEDTAK:

Tillatelse:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl) § 20-2 godkjennes søknad om tillatelse til tiltak 
uten ansvarsrett mottatt 08.06.2011 for oppføring av tilbygg til uthus.

Det vises for øvrig til søknadens vedlagte tegninger og situasjonskart.
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Planstatus:
LNF – område

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

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

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

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

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

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

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.

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.

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 2011/2340.

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

BYGGtorget Betongservice AS
Industrivegen 24
9152  SØRKJOSEN

Att. Reidar Bakkehaug

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2011/2476-3 24445/2011 1942/47/142 23.06.2011

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:
125/11 Delegert utvalg drift

Byggested: 9152 SØRKJOSEN Gnr/Bnr: 47/142
Tiltakshaver: BYGGtorget Betongservice AS Adresse: Industrivegen 24, 9152

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

SØRKJOSEN
Tiltakets art: Nytt anlegg - vei Bruksareal:

VEDTAK:

Tillatelse:

Med hjemmel i plan- og bygningsloven 2008 (pbl 2008) §§ 20-1 og 21-4 godkjennes søknad om 
byggetillatelse mottatt 15.06.2011 for anlegging av intern vei. 

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

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

Foretak Godkjenningsområde
BYGGtorget Betongservice AS

Org. nr. 944 896 600

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

SAKSUTREDNING/BEGRUNNELSE FOR VEDTAKET:

Planstatus:
Reguleringsplan Sørkjosen øst 3 - Havna Industriområde, planid: 19421979_003

Nabovarsling:
Tiltaket er fritatt nabovarsel jf plb 2008 § 21-3

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

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

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

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

Byggegrunn, miljøforhold mv:
I henhold til søknad 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.

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 2011/2476.

Med hilsen

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

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

www.nordreisa.kommune.no

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

«KONTAKT»

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
«REF» 2010/2059-6 24483/2011 M21 23.06.2011

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:
126/11 Delegert utvalg drift

Byggested: Moan – Høgegga, 9151 Storslett Gnr/Bnr:
Tiltakshaver: Nordreisa kommune Adresse: Postboks 174, 9156 

STORSLETT
Ansvarlig søker: Sweco Norge AS Adresse: Postboks 931, 9259

TROMSØ
Tiltakets art: Nytt anlegg - nytt 

anlegg/konstruksjon - Vannledning

VEDTAK:

Tillatelse:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven 2008 (pbl 2008) §§ 20-1, og 21-4 godkjennes søknad om 
byggetillatelse mottatt 09.06.2011 for anlegging av ny vannledningtrase Moan – Høgegga.

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

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

Foretak Godkjenningsområde
Sweco Norge AS

Org. nr. 967 032 271

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

Ansvarsområde: Bygninger og installasjoner 

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

Foretak Godkjenningsområde
JoWa Maskin AS

Org. nr. 989 434 632

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

Ansvarsområde: Bygninger og installasjoner 

SAKSUTREDNING/BEGRUNNELSE FOR VEDTAKET:

Planstatus:
LNF - område

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

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

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

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.

Side 29



Side 3 av 3

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

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.

Side 30



Side 4 av 4

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

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

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

Med hilsen

Ketil Jensen
Byggesaksbehandler
Direkte innvalg: 77 77 07 59

Tilsvarende brev sendt til:
Nordreisa kommune Postboks 174 9156 Storslett
Sweco Norge AS Postboks 931 9259 TROMSØ

Kopi til:
JoWa AS Kildalen 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

Leif Kyrre Bergland
Storvik
9151  STORSLETT

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2011/2336-2 24305/2011 23.06.2011

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:
122/11 Delegert utvalg drift

Byggested: Storvik, 9151 STORSLETT Gnr/Bnr: 3/24
Tiltakshaver: Leif Kyrre Bergland Adresse: Storvik, 9151 STORSLETT
Ansvarlig søker: Adresse:
Tiltakets art: Endring av bygg - utvendig tilbygg 

mindre enn 50 m²
Bruksareal: 12m²

VEDTAK:

Tillatelse:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl) § 20-2 godkjennes søknad om tillatelse til tiltak 
uten ansvarsrett mottatt 08.06.2011 for oppføring av tilbygg til enebolig.

Det vises for øvrig til søknadens vedlagte tegninger og situasjonskart.
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Planstatus:
LNF - område

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

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

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

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

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

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

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 2011/2336.

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» 2011/2494-2 23555/2011 1942/15/178 20.06.2011

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:
112/11 Delegert utvalg drift

Byggested: Tømmernesvegen 16, 9151 
STORSLETT

Gnr/Bnr: 15/178

Tiltakshaver: Jan Arne Bergland Adresse: Sonjatunveien 30B, 9151
STORSLETT

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

m²
Bruksareal: 180m²

VEDTAK:

Tillatelse:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven 2008 (pbl 2008) §§ 20-1 og 21-4 godkjennes søknad om 
byggetillatelse mottatt 15.06.2011 for oppføring av Enebolig.

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

Vilkår:
Tiltaket skal utføres i samsvar med ovennevnte dokumentasjon og på følgende vilkår:
Kronehøyde må være 0,5 meter høyere enn Tømmernesveien ved avkjørselen til tomta, dette for 
å sikre fallhøyde til det kommunale avløpsnettet.
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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
Byggmester Tor Bertelsen AS

Org. nr. 990 317 143

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

Ansvarsområde: Bygninger og installasjoner.
Støren Treindustri AS

Org. nr. 963 434 472

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

Ansvarsområde: Arkitektur og teknisk prosjektering
                           unntatt sanitær

Kjell Mølleng Maskinstasjon

Org. nr. 922 341 117

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

Ansvarsområde: Grunnarbeid, vann og avløp utvendig.

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
Rørtjeneste Nord AS

Org. nr. 991 534 903

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

Ansvarsområde: Rørleggerarbeid innvendig.

SAKSUTREDNING/BEGRUNNELSE FOR VEDTAKET:

Planstatus:
Reguleringsplan for Storslett sentrum planid: 19421997_001

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

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

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
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. Tilknyttes kommunalt vannverk og avløpsledninger, tilknyttingspunkt for 
vann/avløp innmåles fra to faste punkt og tegnes inn på situasjonsplan som leveres kommunen.

Kultur- og fornminner:
Dersom det under utgraving i marka kommer fram gjenstander eller andre levninger som viser
eldre aktivitet i område, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget og Kulturetaten,
Troms fylkeskommune omgående jfr. kulturminnelovens § 8 andre ledd. (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.
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Bortfall av tillatelse:
Er tiltaket ikke satt i gang senest innen 3 år etter at tillatelse er gitt, faller den bort. Det samme 
gjelder hvis tiltaket innstilles i lengre tid enn 2 år, jf pbl 2008 § 21-9.

ØVRIGE LOVBESTEMMELSER:

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

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

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

Ved all kontakt med avdelingen i denne sak, vennligst referer til saksnummer 2011/2494.

Med hilsen

Ketil Jensen
Byggesaksbehandler
Direkte innvalg: 77 77 07 59

Tilsvarende brev sendt til:
Byggmester Tor Bertelsen AS Bakkeby 9153 ROTSUND
Jan Arne Bergland Sonjatunveien 30B 9151 STORSLETT

Kopi til:
Kjell mølleng Hysingjord 9151 STORSLETT
Rørtjeneste Nord Tømmernesveien 9151 STORSLETT
Støren Treindustri AS 7290 STØREN
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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

Pål Mathiassen

9181  HAMNEIDET

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2011/2314-2 23776/2011 1942/83/77 21.06.2011

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:
116/11 Delegert utvalg drift

Byggested: 9181 HAMNEIDET Gnr/Bnr: 83/77
Tiltakshaver: Pål Mathiassen Adresse: , 9181 HAMNEIDET
Ansvarlig søker: Adresse:
Tiltakets art: Nytt bygg - ikke boligformål under 

70 m²
Bruksareal: 63m²

VEDTAK:

Tillatelse:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl) § 20-2 godkjennes søknad om tillatelse til tiltak 
uten ansvarsrett mottatt 07.06.2011 for oppføring av Garasje.

Det vises for øvrig til søknadens vedlagte tegninger og situasjonskart.
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Planstatus:
LNF – område

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

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

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

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

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

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

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.

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.

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 2011/2314.

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

Gunn & Ole Jonny Valø
Sappen
9151  STORSLETT

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2011/2266-4 23710/2011 1942/29/31-35 21.06.2011

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:
113/11 Delegert utvalg drift

Byggested: Sappen, 9151 STORSLETT Gnr/Bnr: 29/31
Tiltakshaver: Gunn & Ole Jonny Valø Adresse: Sappen, 9151 STORSLETT
Ansvarlig søker: Adresse:   
Tiltakets art: Endring av bygg - utvendig tilbygg 

mindre enn 50 m²
Bruksareal: 49m²

VEDTAK:

Tillatelse:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl) § 20-2 godkjennes søknad om tillatelse til tiltak 
uten ansvarsrett mottatt 03.06.2011 for oppføring av tilbygg til Våningshus benyttet som 
fritidsbolig.

Det vises for øvrig til søknadens vedlagte tegninger og situasjonskart.
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Planstatus:
LNF - område

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

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

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).

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.

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.
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ØVRIGE LOVBESTEMMELSER:

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

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

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

Ved all kontakt med avdelingen i denne sak, vennligst referer til saksnummer 2011/2266-1.

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» 2011/2335-5 24132/2011 22.06.2011

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:
121/11 Delegert utvalg drift

Byggested: Hamneidet, 9181 HAMNEIDET Gnr/Bnr: 83/81
Tiltakshaver: Werner Thorbjørnsen Adresse: Ørneveien 23, 9180

SKJERVØY
Ansvarlig søker: JS Bygg AS Adresse: S.S vei 18, 9180 SKJERVØY
Tiltakets art: Nytt bygg - boligformål under 70 

m²
Bruksareal: 50m²

VEDTAK:

Tillatelse:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven 2008 (pbl 2008) § 20-1 og 21-4 godkjennes søknad om 
byggetillatelse mottatt 08.06.2011 for oppføring av fritidsbolig. 

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

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

Foretak Godkjenningsområde
Jowa Maskin

Org. nr. 989 434 632

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

Ansvarsområde: Gravearbeid
Nord Troms Rør AS

Org. nr. 989 975 781

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

Ansvarsområde: Rørinstallasjoner inn og utvendig.

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
Byggrådgiveren

Org. nr. 895 981 672

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

Ansvarsområde: Bygninger og installasjoner untatt vann 
og avløpsinstallasjoner

JS Bygg AS

Org. nr. 995 464 157

SØK -         Ansvarlig søker, 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
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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.

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
(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.

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.
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Ved endringer som ikke krever egen søknad i forhold til tillatelsen, skal det innsendes oppdatert 
situasjonsplan og tegninger samt underretning om tiltakets plassering.

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

ØVRIGE LOVBESTEMMELSER:

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

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

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

Ved all kontakt med avdelingen i denne sak, vennligst referer til saksnummer 2011/2335.

Med hilsen

Ketil Jensen
Byggesaksbehandler
Direkte innvalg: 77 77 07 59

Tilsvarende brev sendt til:
Byggerådgiveren Nyvollvegen 6 9147 BIRTAVARRE
Jowa Maskin AS 9151 STORSLETT
JS Bygg AS S.S vei 18 9180 SKJERVØY
Nord Troms Rør AS Havnegata 53 9180 SKJERVØY
Werner Thorbjørnsen Ørneveien 23 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

Bertil Nilsen
Rotsundelv
9153  ROTSUND

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2011/2740-2 27079/2011 1942/76/10 11.07.2011

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:
135/11 Delegert utvalg drift

Byggested: Rotsundelv, 9153 ROTSUND Gnr/Bnr: 76/10
Tiltakshaver: Bertil Nilsen Adresse: Rotsundelv, 9153 ROTSUND
Ansvarlig søker: Adresse:   
Tiltakets art: Endring av bygg - utvendig tilbygg 

mindre enn 50 m²
Bruksareal: 24m²

VEDTAK:

Tillatelse:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl) § 20-2 godkjennes søknad om tillatelse til tiltak 
uten ansvarsrett mottatt 29.06.2011 for oppføring av tilbygg til fritidsbolig.

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

Vilkår:
Tiltaket skal utføres i samsvar med ovennevnte dokumentasjon og på følgende vilkår:
Det må vises varsomhet med det eksisterende bygget siden dette er et Sefrakminne.
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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

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

Ansvarsområde: VVS instalasjoner

SAKSUTREDNING/BEGRUNNELSE FOR VEDTAKET:

Planstatus:
LNF – område

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

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

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

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. Tilknyttes kommunalt vannverk og privat avløpsanlegg, utslipptillatelse må 
foreligge før ferdigattest gis.

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.

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 2011/2740.

Med hilsen

Ketil Jensen
Byggesaksbehandler
Direkte innvalg: 77 77 07 59

Kopi til:
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

Elin Benedicte Johansen & Jim Hugo Hansen
Lundefjellvegen 12
9151  STORSLETT

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2011/1166-3 25702/2011 1942/52/52 30.06.2011

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:
129/11 Delegert utvalg drift

Byggested: Lundefjellvegen 12, 9151 
STORSLETT

Gnr/Bnr: 52/152

Tiltakshaver: Elin Benedicte Johansen & Jim 
Hugo Hansen

Adresse: Lundefjellvegen 12, 9151
STORSLETT

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

70 m²
Bruksareal: 49m²

VEDTAK:

Tillatelse:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl) § 20-2 godkjennes søknad om tillatelse til tiltak 
uten ansvarsrett mottatt 27.06.2011 for oppføring av Garasje.

Det vises for øvrig til søknadens vedlagte tegninger og situasjonskart.
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Planstatus:
Reguleringsplan: Boligområde Høgegga planid: 19421985_001

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

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

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 2011/1166.

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» 2011/2552-2 24536/2011 1942/14/149 24.06.2011

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:
127/11 Delegert utvalg drift

Byggested: Olderskogen 3, 9151 STORSLETT Gnr/Bnr: 14/149
Tiltakshaver: Steinar Andersen Adresse: Olderskogen 3, 9151

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

SØRKJOSEN
Tiltakets art: Endring av bygg - utvendig tilbygg 

større enn 50 m²
Bruksareal: 52m²

VEDTAK:

Tillatelse:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven 2008 (pbl 2008) §§ 20-1 og 21-4 godkjennes søknad om 
byggetillatelse mottatt 21.06.2011 for oppføring av tilbygg til enebolig. 

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

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

Foretak Godkjenningsområde
Byggtorget Betongservice AS

Org. nr. 944 896 600

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

Ansvarsområde: Bygninger og installasjoner 

SAKSUTREDNING/BEGRUNNELSE FOR VEDTAKET:

Planstatus:
Reguleringsplan Olderskogen boligfelt, Planid: 19422000_001

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

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

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

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 2011/2552.

Med hilsen

Ketil Jensen
Byggesaksbehandler
Direkte innvalg: 77 77 07 59

Tilsvarende brev sendt til:
Byggtorget Betongservice AS Industrivn. 24 9152 SØRKJOSEN
Steinar Andersen Olderskogen 3 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

Reinrosa 4H

9153  ROTSUND

Att. Mari Kiil

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2011/3272-2 30235/2011 1942/76/40 17.08.2011

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:
166/11 Delegert utvalg drift

Byggested: Rotsundelv, 9153 ROTSUND Gnr/Bnr: 76/40
Tiltakshaver: Reinrosa 4H Adresse: 9153 ROTSUND
Ansvarlig søker: Adresse:
Tiltakets art: Nytt bygg - ikke boligformål under 

70 m²
Bruksareal: 27m²

VEDTAK:

Tillatelse:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl) § 20-2 godkjennes søknad om tillatelse til tiltak 
uten ansvarsrett mottatt 15.08.2011 for oppføring av Gapahuk.

Det vises for øvrig til søknadens vedlagte tegninger og situasjonskart.
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Planstatus:
Reguleringsplan for Rotsundelv, planid: 19421988_001

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

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

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

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

Dokumentasjon ved tilsyn:
Kopi av denne tillatelse sammen med beskrivelse av tiltaket, godkjent 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 2011/3272.

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

Anne Marie Brun
Sletta 5
9152  SØRKJOSEN

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2011/2877-2 28114/2011 1942/47/429 21.07.2011

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:
158/11 Delegert utvalg drift

Byggested: Sletta 5, 9152 SØRKJOSEN Gnr/Bnr: 47/429
Tiltakshaver: Anne Marie Brun Adresse: Sletta 5, 9152 SØRKJOSEN
Ansvarlig søker: Adresse:
Tiltakets art: Tilbygg – Carport til bolig Bruksareal: 25m²

VEDTAK:

Tillatelse:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl) § 20-2 godkjennes søknad om tillatelse til tiltak 
uten ansvarsrett mottatt 07.07.2011 for oppføring av Carport til bolig.

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

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

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

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 2011/2877.

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

Yngvar Hansen
Moserabben 2
9180  SKJERVØY

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2011/2876-2 28131/2011 1942/81/43 21.07.2011

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:
159/11 Delegert utvalg drift

Byggested: Havvnes, 9159 HAVNNES Gnr/Bnr: 81/43
Tiltakshaver: Yngvar Hansen Adresse: Moserabben 2, 9180

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

mindre enn 50 m²
Bruksareal: 10,5m²

VEDTAK:

Tillatelse:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl) § 20-2 godkjennes søknad om tillatelse til tiltak 
uten ansvarsrett mottatt 07.07.2011 for oppføring av tilbygg til fritidsbolig.

Det vises for øvrig til søknadens vedlagte tegninger og situasjonskart.
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Planstatus:
LNF – område

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

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

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

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

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

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

ØVRIGE LOVBESTEMMELSER:

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

Bortfall av tillatelse:
Er tiltaket ikke satt i gang senest innen 3 år etter at tillatelse er gitt, faller den bort. Det samme 
gjelder hvis tiltaket innstilles i lengre tid enn 2 år, jf pbl 2008 § 21-9.
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Klageadgang
Vedtaket kan påklages til kommunen. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom 
fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. Klagen skal 
sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de
endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det 
kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer 
frem. Viser til Forvaltningslovens § 28.

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

Ved all kontakt med avdelingen i denne sak, vennligst referer til saksnummer 2011/2876.

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

Halti nasjonalparksenter AS
Hovedveien 2
9151  STORSLETT

Att. Odd Rudberg

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2011/2996-2 28216/2011 1942/29/1 22.07.2011

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:
162/11 Delegert utvalg drift

Byggested: Saraelv, 9151 STORSLETT Gnr/Bnr: 29/1
Tiltakshaver: Halti nasjonalparksenter AS Adresse: Hovedveien 2, 9151

STORSLETT
Ansvarlig søker: Adresse:
Tiltakets art: Oppføring av 3 stk anneks Bruksareal: Til sammen 36m²

VEDTAK:

Tillatelse:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl) § 20-2 godkjennes søknad om tillatelse til tiltak 
uten ansvarsrett mottatt 19.07.2011 for oppføring av 3stk anneks.

Det vises for øvrig til søknadens vedlagte tegninger og situasjonskart.
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Planstatus:
Gammen Leirsted Øvre Kirkestilla, planid: 19422002_001

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.

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 2011/2996.

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

Torbjørg Arild
Langbølgen 4A
9017  TROMSØ

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2011/2794-2 27940/2011 1942/78/35 19.07.2011

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:
154/11 Delegert utvalg drift

Byggested: Rotsund, 9153 ROTSUND Gnr/Bnr: 78/35
Tiltakshaver: Torbjørg Arild Adresse: Langbølgen 4A, 9017

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

70 m²
Bruksareal: 30,5m²

VEDTAK:

Tillatelse:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven 2008 (pbl 2008) § 20-2 og 21-4 godkjennes søknad om 
byggetillatelse mottatt 30.06.2011 for oppføring av Garasje. 

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

Planstatus:
LNF – område

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

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 2011/2794.

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» 2011/2878-2 27967/2011 1942/1/23 19.07.2011

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:
155/11 Delegert utvalg drift

Byggested: Storvik, 9151 STORSLETT Gnr/Bnr: 1/23
Tiltakshaver: Sture.S.Mikkelsen Adresse: Slalomveien 13E, 1350

LOMMEDALEN
Ansvarlig søker: Kristoffer Mikkelsen Adresse: Hovedveien 1, 9151

STORSLETT
Tiltakets art: Nytt bygg - boligformål under 70 

m²
Bruksareal: 47m²

VEDTAK:

Tillatelse:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven 2008 (pbl 2008) §§ 20-1 og 21-4 godkjennes søknad om 
byggetillatelse mottatt 07.07.2011 for oppføring av Fritidsbolig av 2stk brakker.

Det vises for øvrig til søknadens vedlagte tegninger, situasjonskart og godkjente søknader om 
ansvarsrett.
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Vilkår:
Tiltaket skal utføres i samsvar med ovennevnte dokumentasjon og på følgende vilkår:
BYGGtorget Betongservice AS har dimensjonert takbjelker.
TEK 10 § 10-2. Konstruksjonssikkerhet 
(1) Materialer og produkter i byggverk skal ha slike egenskaper at grunnleggende krav til 
byggverkets mekaniske motstandsevne og stabilitet blir tilfredsstilt. 
(2) Byggverk skal prosjekteres og utføres slik at det oppnås tilfredsstillende sikkerhet mot brudd 
og tilstrekkelig stivhet og stabilitet for laster som kan oppstå under forutsatt bruk. Kravet gjelder 
byggverk under utførelse og i endelig tilstand. 

Godkjenning av ansvarsrett:

Godkjenning av personlig ansvarsrett for selvbygger:
Med hjemmel i SAK10 § 6-8 gis personlig ansvarsrett til: Kristoffer Mikkelsen for følgende 
godkjenningsområder og fagområder: Ansvarlig søker og ansvarlig utførende for 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. 

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

Til arbeid som krever ansvarsrett og ansvarlig søker ikke selv utfører, eller har
nødvendig kompetanse for å utføre, skal ansvarlig søker 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.

Vannforsyning og avløp:
Eiendommen anses for å være sikret lovlig vannforsyning i samsvar med pbl 2008 § 27-1. 
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Kultur- og fornminner:
Dersom det under utgraving i marka kommer fram gjenstander eller andre levninger som viser
eldre aktivitet i område, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget og Kulturetaten,
Troms fylkeskommune omgående jfr. kulturminnelovens § 8 andre ledd. (pbl 2008 § 21-5, 
SAK10 § 6-2).

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

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

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

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 2011/2878.

Med hilsen

Ketil Jensen
Byggesaksbehandler
Direkte innvalg: 77 77 07 59

Tilsvarende brev sendt til:
Kristoffer Mikkelsen Hovedveien 1 9151 STORSLETT
Sture.S.Mikkelsen Slalomveien 13E 1350 LOMMEDALEN
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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

Ellen Sofie Øvergård
Alvheim 3
9152  SØRKJOSEN

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2011/2919-2 28155/2011 1942/406/47 21.07.2011

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:
160/11 Delegert utvalg drift

Byggested: Alvheim 3, 9152 SØRKJOSEN Gnr/Bnr: 47/406
Tiltakshaver: Ellen Sofie Øvergård Adresse: Alvheim 3, 9152

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

70 m²
Bruksareal: 39,5m²

VEDTAK:

Tillatelse:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl) § 20-2 godkjennes søknad om tillatelse til tiltak 
uten ansvarsrett mottatt 12.07.2011 for oppføring av Garasje. 

Det vises for øvrig til søknadens vedlagte tegninger og situasjonskart
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Planstatus:
Reguleringsplan Sørkjosen Vest C ENDRING ved Gartneriområdet, planid: 19421994_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
(flom- og rasfare, forurenset grunn, natur- og miljøforhold)

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 2011/2919.

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

Elin Nyskog
Moan 39
9151  STORSLETT

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2011/2951-2 28181/2011 1942/14/112 22.07.2011

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:
161/11 Delegert utvalg drift

Byggested: Moan 39, 9151 STORSLETT Gnr/Bnr: 14/112
Tiltakshaver: Elin Nyskog Adresse: Moan 39, 9151 STORSLETT
Ansvarlig søker: Adresse:   
Tiltakets art: Nytt bygg - ikke boligformål under 

70 m²
Bruksareal: 47m²

VEDTAK:

Tillatelse:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl) § 20-2 godkjennes søknad om tillatelse til tiltak 
uten ansvarsrett mottatt 14.07.2011 for oppføring av Garasje. 

Det vises for øvrig til søknadens vedlagte tegninger og situasjonskart.
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Planstatus:
Reguleringsplan for Storslett sentrum, planid: 19421997_001

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
(flom- og rasfare, forurenset grunn, natur- og miljøforhold)

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.

Side 84



Side 3 av 3

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 2011/2951.

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» 2011/2756-2 27765/2011 1942/18/36 15.07.2011

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:
151/11 Delegert utvalg drift

Byggested: Tømmernes, 9151 STORSLETT Gnr/Bnr: 18/36
Tiltakshaver: Andreas Ørstad Adresse: Tømmernes, 9151

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

SØRKJOSEN
Tiltakets art: Endring av bygg - utvendig tilbygg 

større enn 50 m²
Bruksareal: 72m²

VEDTAK:

Tillatelse:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven 2008 (pbl 2008) §§ 20-1 og 21-4 godkjennes søknad om 
byggetillatelse mottatt 29.06.2011 for oppføring av Garasje som tilbygg til bolig.

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

Vilkår:
Tiltaket skal utføres i samsvar med ovennevnte dokumentasjon og på følgende vilkår:
Yttervegg mot nabohus(gbr.1942/18/37) skal tilfredsstille klasse A2-s1,d0 i henhold til VTEK 
2010 § 11-6. 
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Tiltak mot brannspredning mellom byggverk, Brannvegg må i sin helhet bestå av materialer som 
tilfredsstiller klasse A2-s1,d0 [ubrennbare] og må kunne motstå mekanisk påkjenning. 
Brannvegg må føres minimum 0,5 m over høyeste tilstøtende tak, med mindre taket har 
brannmotstand minst EI 60 A2-s1,d0 [A 60].

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:
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
Minner om krav om radonsperre mot grunnen i bygninger beregnet for varig opphold jfr. 
byggeteknisk forskrift TEK10 § 13-5.
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Atkomst/avkjørsel:
Eiendommen anses å være sikret lovlig atkomst i samsvar med pbl 2008 § 27-4.

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.

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.

Side 88



Side 4 av 4

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 2011/2756.

Med hilsen

Ketil Jensen
Byggesaksbehandler
Direkte innvalg: 77 77 07 59

Tilsvarende brev sendt til:
Byggtorget Betongservice AS Industrivn. 24 9152 SØRKJOSEN
Andreas Ørstad Tømmernes 9151 STORSLETT
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Nordreisa kommune
Teknisk avdeling

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

www.nordreisa.kommune.no

Ragnhild Hammari
Tømmernesveien
9151  STORSLETT

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2011/2993-2 28229/2011 1942/16/5 22.07.2011

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:
163/11 Delegert utvalg drift

Byggested: Tømmernesveien, 9151 
STORSLETT

Gnr/Bnr: 16/5

Tiltakshaver: Ragnhild Hammari Adresse: Tømmernesveien, 9151
STORSLETT

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

70 m²
Bruksareal: 45,5m²

VEDTAK:

Tillatelse:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl) § 20-2 godkjennes søknad om tillatelse til tiltak 
uten ansvarsrett mottatt 19.07.2011 for oppføring av Carport. 

Det vises for øvrig til søknadens vedlagte tegninger og situasjonskart.

Vilkår:
Tiltaket skal utføres i samsvar med ovennevnte dokumentasjon og på følgende vilkår:
Gammel garasje rives før carport føres opp. 
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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
(flom- og rasfare, forurenset grunn, natur- og miljøforhold)

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.

Side 91



Side 3 av 3

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 2011/2993.

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

Berit Olsen
Bakkeby
9153  ROTSUND

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2009/8922-9 30658/2011 1942/50/19 19.08.2011

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

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

Byggested: Bakkeby, 9153 ROTSUND Gnr/Bnr: 50/19
Tiltakshaver: Berit Olsen Adresse: Bakkeby, 9153 ROTSUND
Ansvarlig søker: Byggmester Tor Bertelsen Adresse: Bakkeby, 9153 ROTSUND
Tiltakets art: Nytt bygg - boligformål - over 

70 m²
Bruksareal: 97m²

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 99 pkt. 2 gis midlertidig brukstillatelse i henhold til 
anmodning datert 15.08.2011 fra ansvarlig søker.

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

Brukstillatelsen gjelder hele tiltaket:

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

ferdigattest. Sluttdokumentasjonen skal være uten merknader fra kontrollerende foretak.

- Det er ansvarlig søkers plikt å påse at anmodning om ferdigattest blir innsendt uten ugrunnet 
opphold etter at gjenstående arbeider er dokumentert ferdig utført av ansvarlige 
kontrollerende foretak, jf forskrift om saksbehandling og kontroll i byggesaker § 34 nr 1.

Tidsbegrenset brukstillatelse:
Brukstillatelsen gjelder fram til 15.10.2011 og opphører uten nærmere varsel samme dato om det 
ikke foreligger søknad om forlenget brukstillatelse eller anmodning om ferdigattest.
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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 2009/8922.

Med hilsen

Ketil Jensen
Byggesaksbehandler
Direkte innvalg: 77 77 07 59

Kopi til:
Støren Treindustr AS 7290 STØREN
Rørlegger Helgesen A/S Severin Steffensensvei 34 9180 SKJERVØY
Byggmester Tor Bertelsen Bakkeby 9153 ROTSUND
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Nordreisa kommune
Teknisk avdeling

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

www.nordreisa.kommune.no

Karl-Erik Skogvold
Kildal
9151  STORSLETT

Deres ref:  Vår ref: Arkivkode Dato
524330/2011 1942/40/14 23.06.2011

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

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

Saksnr: Behandlet i:
123/11 Delegert utvalg drift

Byggested: Kildal, 9151 STORSLETT Gnr/Bnr: 40/14
Tiltakshaver: Karl-Erik Skogvold Adresse: Kildal, 9151 STORSLETT
Ansvarlig søker: Adresse:
Tiltakets art: Endring av bygg - utvendig tilbygg 

mindre enn 50 m²
Bruksareal: m²

Til tidligere tillatelse godkjent 27.06.2010 er det den 08.06.2011 mottatt søknad om tillatelse til 
endring.

VEDTAK:

Søknaden:
I medhold av plan- og bygningsloven §§ 93 og 95 godkjennes søknad om endret tillatelse for 
oppføring av tilbygg til enebolig.

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

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

ØVRIGE LOVBESTEMMELSER:

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

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

Klageadgang:
Denne avgjørelse er et enkeltvedtak etter forvaltningslovens bestemmelser som kan påklages av 
partene til overordnet forvaltningsorgan innen 3 uker, jf forvaltningsloven § 28 ff. 
En slik klage kan føre til at avgjørelsen blir omgjort. Kommunen er ikke ansvarlig for tap som 
tiltakshaver måtte lide ved en slik omgjøring.

Ved all kontakt med avdelingen i denne sak, vennligst referer til saksnummer 2010/2873 .

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: Arkivkode Dato
«REF» 730386/2011 1942/43/79 18.08.2011

TILLATELSE TIL ENDRING
Svar på søknad om tillatelse til endring for tiltak etter plan- og bygningslovens § 20-1

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

Saksnr: Behandlet i:
168/11 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: BJØRN BYGG AS Adresse: Postboks 6342, 9293
TROMSØ

Tiltakets art: Endring av bygg - utvendig tilbygg 
større enn 50 m²

Bruksareal: 100m²

Til tidligere tillatelse godkjent 09.05.2011 er det den 12.08.2011 mottatt søknad om tillatelse til 
endring.

VEDTAK:

Søknaden:
I medhold av plan- og bygningsloven § 20-1 godkjennes søknad om endret tillatelse for 
oppføring av tilbygg til Nordreisa Videregående skole.
Endring av takform/utseende fra tak med svakt fall til flatt tak med gesimser tilsvarende 
eksisterende bygg.

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

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

Foretak Godkjenningsområde
BJØRN BYGG AS

Org. nr. 943 672 520

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

Ansvarsområde: Bygninger og installasjoner 

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

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

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

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

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.

Side 98



Side 3 av 3

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 2011/1817 .

Med hilsen

Ketil Jensen
Byggesaksbehandler
Direkte innvalg: 77 77 07 59

Tilsvarende brev sendt til:
BJØRN BYGG AS Postboks 6342 9293 TROMSØ
Troms fylkeskommune, Bygg og eiendom Postboks 6600 9296 TROMSØ
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Nordreisa kommune
Teknisk avdeling

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

www.nordreisa.kommune.no

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

«KONTAKT»

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
«REF» 2011/1817-6 30323/2011 1942/43/79 17.08.2011

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

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

Saksnr: Behandlet i:
167/11 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: BJØRN BYGG AS Adresse: Postboks 6342, 9293
TROMSØ

Tiltakets art: Endring av bygg - utvendig tilbygg 
større enn 50 m²

Bruksareal: 100m²

VEDTAK:

Tillatelse:
I medhold av pbl 2008 § 21-4 godkjennes søknad om tiltak etter pbl 2008 § 20-1 mottatt 
12.08.2011 om tillatelse til igangsetting av resterende arbeid for komplett bygg.
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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
Nord Troms Rør AS

Org. nr. 989 975 781

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

Ansvarsområde: Rør og sanitærinnstallasjoner.
Steinar Pettersen VVS-teknikk 
LTD

Org. nr. 992 154 705

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

Ansvarsområde: Ventilasjonsinnstallasjoner.

Mikalsen Installasjon AS

Org. nr. 935 633 702

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

Ansvarsområde: Brannalarmanlegg.

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
Elektro-Kjøl AS

Org. nr. 947 213 873

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

Ansvarsområde: Ventilasjonsinnstallasjoner.

SAKSUTREDNING/BEGRUNNELSE FOR VEDTAKET:

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

Administrasjonens drøfting/begrunnelse:
Foretakene med sentral godkjenning, som søker om ansvarsrett, bekrefter at de oppfyller pbl 
2008 § 22-1 og SAK10 §§ 10-1 og 10-2 til ansvarsrett for omsøkte fagområder.
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Foretakene uten sentral godkjenning som søker om ansvarsrett, bekrefter ved søknad om lokal 
godkjenning at de oppfyller pbl 2008 § 22-3 og SAK10 §§ 10-1 og 10-2 til ansvarsrett for 
omsøkte fagområder.
Til arbeid som krever ansvarsrett og ansvarlig foretak ikke selv utfører, eller har
nødvendig kompetanse for å utføre, skal ansvarlig foretak forvisse seg om at innleid foretak
tilfredsstiller forskriftens krav til kompetanse for sitt fag og har kontrollsystemet på plass.

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

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, 

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 etaten 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
BJØRN BYGG AS Postboks 6342 9293 TROMSØ

Kopi til:
Steinar Pettersen VVS-Teknikk LTD Rederveien 35 9014 TROMSØ
Elektro-Kjøl AS Industriveien 4 9152 SØRKJOSEN
Mikalsen Instalasjon AS Strandveien 51 9180 SKJERVØY
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» 2011/1312-8 27712/2011 1942/15/41 15.07.2011

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

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

Saksnr: Behandlet i:
150/11 Delegert utvalg drift

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

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

VEDTAK:

Tillatelse:
I medhold av pbl 2008 § 21-4 godkjennes søknad om tiltak etter pbl 2008 § 20-1 mottatt 
11.07.2011 om tillatelse til igangsetting av ombygging, påbygg og tilbygg av storslett skole. 
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Godkjenning av foretak for ansvarsrett:

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

Foretak Godkjenningsområde
Rambøll Norge AS

Org. nr. 915 251 293

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

Ansvarsområde: Bygninger og installasjoner.
Harald Nilsen AS

Org. nr. 957 076 386

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

Ansvarsområde: Bygninger og installasjoner.

AF Decom AS

Org. nr. 992 097 442

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

Ansvarsområde: Miljøsanering og rivingsarbeider.

SAKSUTREDNING/BEGRUNNELSE FOR VEDTAKET:

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

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

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

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

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

Avfall:
Alt avfall som tiltaket genererer, og som ikke gjenbrukes i egen virksomhet, må leveres til 
mottak godkjent av forurensningsmyndighetene. Viser for øvrig til avfallsforskrift kap. 15, 
Byggavfall.
Ved nybygg over 300 m2 BRA og restaurering i bygg på over 100 m2 BRA skal det foreligge 
avfallsplan i tiltaket jfr. SAK10 § 5-5 bokstav h.
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Dokumentasjon ved tilsyn:
Kopi av denne tillatelse sammen med beskrivelse av tiltaket, godkjent situasjonsplan for 
plassering Tegninger og ansvarsretter skal være tilgjengelig på byggeplassen.

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

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

ØVRIGE LOVBESTEMMELSER:

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

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

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

Ved all kontakt med etaten i denne sak, vennligst referer til saksnummer 2011/1312.

Med hilsen

Ketil Jensen
Byggesaksbehandler
Direkte innvalg: 77 77 07 59
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Tilsvarende brev sendt til:
Rambøll Norge AS Kongleveien 45 9510 ALTA
Nordreisa kommune Postboks 174 9156 Storslett

Kopi til:
Harald Nilsen AS Postboks 278 9502 ALTA
AF Decom AS Leirfossvegen 27 7038 TRONDHEIM
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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

Torgeir Lunde
Svartfossvegen
9151  STORSLETT

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2009/6300-4 28072/2011 1942/13/13 20.07.2011

TILLATELSE TIL RIVING
RIVETILLATELSE

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

Saksnr: Behandlet i:
157/11 Delegert utvalg drift

Byggested: Kirkevegen 5 Gnr/Bnr: 13/13
Tiltakshaver: Torgeir Lunde Adresse: Svartfossvegen,

9151 STORSLETT  
Ansvarlig søker: Adresse:   
Tiltakets art: Riving av uthus Bruksareal:

VEDTAK:

Tillatelse:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl) § 20-1e godkjennes søknad om tillatelse til riving 
av uthus på eiendommen 1942/13/13.

Det vises for øvrig til søknadens vedlagte tegninger og situasjonskart.

Vilkår:
Tiltaket skal utføres i samsvar med ovennevnte dokumentasjon og på følgende vilkår:
Uthuset rives og føres opp på en ny lokalitet.

Side 109



Side 2 av 2

Godkjenning av personlig ansvarsrett/selvbygger:
Med hjemmel i SAK 10 gis personlig ansvarsrett til Torgeir Lunde for hele tiltaket.

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

Administrasjonens drøfting/begrunnelse:
Kommunen godkjenner riving av dette SEFRAK – minne som sannsynligvis er oppført etter 
1945, siden dette bygget skal settes opp igjen på en ny lokalitet.
Tiltakshaver gis personlig ansvarsrett da han sannsynliggjør at arbeidet vil bli utført iht. plan- og 
bygningslovens bestemmelser, jf SAK10 § 6-8.

Uttalelse/krav fra andre myndigheter:
Troms fylkeskommune kulturetaten anbefaler ikke riving av bygningen siden det er et SEFRAK 
– minne.
Riksantikvarens uttalelser om SEFRAK – minner er:
Det inneber ingen spesielle restriksjonar at ei bygning er med i dette registeret. Registreringa fungerer meir som eit 
varsko om at det bør gjerast ei vurdering av verneverdien før ein ev. gir løyve til å rive eller endre bygningen. For 
bygningar som er eldre enn år 1850, er det lovfesta at ei slik vurdering må gjerast før ein bygge- eller rivingssøknad 
blir avgjort. Det er likevel mogleg for kommunen å gje rivingsløyve sjølv om kulturminnemyndigheitene tilrår vern. 

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.
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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 2009/6300.

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» 2011/2788-2 27908/2011 1942/29/1-39 19.07.2011

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 delegeringsreglement vedtatt av kommunestyre i sak 71/95.

Saksnr: Behandlet i:
153/11 Delegert utvalg drift

Byggested: Gapperuslia hyttefelt, 9151 
STORSLETT

Gnr/Bnr: 29/1

Tiltakshaver: Ståle Frisvold Adresse: Forhåpningen B 25, 9011
TROMSØ

Ansvarlig søker: GAIA TJØME Siv.ark Rolf 
Jacobsen

Adresse: Ødekjærveien 65, 3145
TJØME

Tiltakets art: Nytt bygg - boligformål under 70 
m²

Bruksareal: 54m²

VEDTAK

Tillatelse:
I medhold av plan- og bygningsloven § 21-4 godkjennes søknad om rammetillatelse mottatt 
30.06.2011 for oppføring av fritidsbolig.

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

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

Foretak Godkjenningsområde
GAIA TJØME Siv.ark. Rolf 
Jacobsen

Org. nr. 976 207 564

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:
Gapperuslia hyttefelt Gnr.29 Bnr. 1 i Nordreisa kommune, planid: 19422001_009

Nabovarsling:
Tiltaket er fritatt for nabovarsel.

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

Side 113



Side 3 av 3

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

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

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

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

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

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

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

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

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  2011/2788.

Med hilsen

Ketil Jensen
Byggesaksbehandler
Direkte innvalg: 77 77 07 59

Tilsvarende brev sendt til:
GAIA TJØME Siv.ark Rolf Jacobsen Ødekjærveien 65 3145 TJØME
Ståle Frisvold Forhåpningen B 25 9011 TROMSØ
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Nordreisa kommune
Teknisk avdeling

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

www.nordreisa.kommune.no

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

«KONTAKT»

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
«REF» 2010/3413-7 29953/2011 1942/22/57 15.08.2011

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:
164/11 Delegert utvalg drift

Byggested: , 9151 STORSLETT Gnr/Bnr: 22/57
Tiltakshaver: Lillian Luise Søbakken Adresse: Haggata 12, 3533

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

m²
Bruksareal: 94 m2

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 99 gis ferdigattesten i henhold til ferdigmelding datert 
21.07.2011fra ansvarlig søker registrert i kommunen 22.07.2011.

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.

Ved all kontakt med etaten i denne sak, vennligst referer til saksnummer 2010/3413.
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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.

Med hilsen

Ketil Jensen
Byggesaksbehandler
Direkte innvalg: 77 77 07 59

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

Kopi til:
Byggtorget Betongservice as Industrivegen 24 9152 SØRKJOSEN
Rørtjeneste Nord A/S Postboks 173 9156 STORSLETT
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Fylkesmannen i Troms
Romssa FyIkkamänni

Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode
Therese Sigurdsen 77 64 22 05  15.06.2011 2010/7727 - 28 433.52

Deres dato  Deres ref.
—

Adresseliste

Utsendelse av protokoll fra møte i Rovviltnemnda i region 8 den 1.6.2011

Rovviltnemnda i region 8 hadde møte i Tromsø den 1.6.2011. Som sekretariat for
rovviltnemnda sender Fylkesmannen i Troms her protokoll fra møtet.

1\4 fd

/1  it(ifr
eathrine Henang
fylkesmiljøvernsjef

Fylkeshuset, Strandvegen 13
Postboks 6105, 9291 Tromsø

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

'f
t/t(jz

Therese Sigurdsen
fagansvarlig

Avdeling postmottak@fmtr.no
Miljøvernavdelingen www.fylkesmannen.no/troms
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Adresseliste:
Kommunene i Troms
Statens Naturoppsyn, Hjalmar Johansens gt 14, 9007 Tromsø
Reindriftsforvaltningen Troms, Postboks 1183, 9326 Bardufoss
NRL, postboks 508, sentrum, 9255 Tromsø
Troms Reindriftssamers fidkeslag, v/ Kristine Eira, 9357 Tennevoll
Troms Sau og Geit, v/Atle Aronsen, Hatteng, 9046 Oteren
Troms Bondelag, boks 3021, 9498 Harstad
Troms Bonde- og Småbrukarlag v/Tor Odin Kjosvatn, 9050 Storsteinnes
Norges Miljøvernforbund- Region Nord, Postboks 446, 9255 Tromsø
NJFF Troms, 9470 Gratangen
Fylkesmannen i Troms, landbruksavdelingen, her

Kommunene i Finnmark
Fylkesmannen i Finnmark, Statens hus, 9815 Vadsø
Fylkesmannen i Nordland, Miljøvernavdelinga, 8000 Bodø
Statens Naturoppsyn, boks 261, 9711 Lakselv
Reindriftsforvaltningen i Vest-Finnmark, .,,iviluodda, 9520 Kautokeino
Reindriftsforvaltningen i Øst-Finnmark, Postboks 174, 9735 Karasjok
Varanger reinsamelag v/Jan Iver Smuk, boks 59, 9820 Varangerbotn
Polmak flyttsamelag v/Stig Rune Smuk, 9845 Tana
Karasjokflyttsamelag, Boks 64, 9730 Karasjok
Kautokeino flyttsamelag v/Nils Mathis M Sara, boks 334, 9521 Kautokeino
Finnmark Sau og geit v/Roy Mikkola, 9930 Neiden
Finnmark Bondelag v/ Fred Johnsen, Postboks 1091, 9503 Alta
Finnmark Bonde- og småbrukerlag v/Arne Johanson, Mathisdalen, 9518 Alta
Naturvernforbundet i Finnmark v/Vigdis Siri, Bergeby,9840 Varangerbotn
NJFF Finnmark, boks 26, 9915 Kirkenes
Rovviltnemndas medlemmer og varamedlemmer, sendes per e-post
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ROVVILTNEMNDA I REGION 8
Troms og Finnmark

Dato: 1.6.2011
Sted: Tromsø, Fylkeshuset, møterom Vanna
Møtetid: 10.30  — 15.30

Tilstede:
Rovviltnemnda:
Willy Ørnebakk (leder)
Odd Iver Sara
Sigrun Hestdal
John Karlsen
Einar Johansen
Meldt forfall:
Rut Olsen

Protokoll fra møte i
Rovviltnemnda i region 8 den 1.6.2011

Andre inviterte:
Thomas Johansen Statens naturoppsyn (SNO)
Thomas Strømseth, Scandlynx (meldt forfall)
Erlend Winje, Leve I naturen (Leve i naturen)

Utvida sekretariat:
Oddny M. Asbøl, FM Troms, landbruksavd
Gunn Anita Skoglund Sara, Reindriftsforvaltninga
øst-Finnmark
Andreas Røsæg, FM i Troms, miljøvernavd
Therese Sigurdsen, FM i Troms, miljøvernavd (ref)
Anders Bals, Reindriftsforvaltninga Troms
Erik Eugen Henriksen, Mattilsynet
Geir Østereng, FMFI miljøvernavdelinga

Møtestart
Etter velkomst og kort orientering om dagsorden av leder Willy Ørnebakk presenterte Thomas
Johansen fra SNO data på felte gauper og jerv vinteren 10/11. Han gikk også gjennom status
for familiegrupper og jerveynglinger, samt kadaver av sau og rein registrert av SNO fra
01.01.10-dd. Deretter fikk møtet en orientering fra prosjektleder i Lin Erlend Winje om status
for prosjektet.

Sak 9/11 Godkjenning av innkalling og saksliste

Behandling: Innstilling til vedtak enstemmig vedtatt.

Innstilling til vedtak:
Rovviltnemnda for region 8 godkjenner innkalling og sakliste til møte den 1. juni 2011.

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

Leder for rovviltnemnda:
Willy Ørnebakk
91174752
Willy.ornebakk@gmail.com

Saksbehandler:
Therese Sigurdsen
776 42205
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Sak 10/11 Orienteringssaker
• Nenmdas møter med organisasjoner, lag, foreninger evt. andre siden 31.03. 2011.
• Kort orientering fra Fylkesmannen i Finnmark
• Kort orientering fra Fylkesmannen i Troms

Sak 11/11 Referatsaker

Behandling: Innstilling til vedtak enstemmig vedtatt.

Innstilling  til vedtak:
Rovviltnemnda tar utsendte referatsaker i perioden 22.11.10-06.01.11 og perioden 23.03.11 -
24. 05.11 til orientering.

Sak 12/11
Kvoter for betingede skadefellingstillatelser på jerv, gaupe og ulv 2011/2012

Behandling: Innstilling til vedtak enstemmig vedtatt.
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Innstilling til vedtak:
På bakgrunn av bestandssituasjonen og tapssituasjonen i regionen, samt retningslinjer for
fellingstillatelser fatter Rovviltnemnda i region 8 vedtak om følgende kvote for betinget
skadefelling for perioden 01.06.2011-15.02.2012:
6 betingede fellingstillatelser på gaupe, 15 betingede fellingstillatelser på jerv og 5 betingede

fellingstillatelser på ulv.

Nemnda kan til en hver tid trekke tilbake betingede fellingstillatelser, for eksempel hvis det
blir registrert eller fattet mistanke om annen avgang i løpet av perioden, eller hvis kjønns- og
alderssammensetningen blant skutte dyr er uheldig. Ved et eventuelt vedtak om felling kan det
gis et fellingsvederlag for dokumenterte utgifter på inntil kr. 20.000,- som en engangssum til
fellingslaget som eventuelt opprettes i forbindelse med en felling.
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Politiske føringer og lovverk som ligger til grunn
Følgende dokumenter er lagt til grunn for forslaget:
- St. meld. nr. 15 (2003-2004) Rovvilt i norsk natur
- Lov om forvaltning av naturens mangfold av 01.07.2009
- Innst S nr. 174 (2003-2004)
- Lov av 29.05.1981 om viltet (Viltloven)
- Forskrift av 18.03.2005 om forvaltning av rovvilt.
- Forvaltningsplan for rovvilt i region 8, vedtatt 21.09.07.

Saksfremstilling:
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Betingede skadefellingstillatelser
Målet med en fellingstillatelse er i utgangspunktet å felle bestemte individer
knyttet til bestemte situasjoner, og ikke å regulere en rovviltbestand. Fellingstillatelser
avgrenses derfor i tid og rom. Skadefelling er et virkemiddel for å avhjelpe akutte
skadesituasjoner som kan oppstå, mens regulering av bestandsstørrelsen skal skje gjennom
lisensfelling eller kvotejakt.

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

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

En fellingstillatelse kan iverksettes i flere områder samtidig, forutsatt at nødvendig
kommunikasjon er etablert for å hindre overskyting ift. vedtatt kvote. Det kan gis midler til
administrasjon og organisering av fellingslag ved førstegangs iverksetting av fellingstillatelser
på inntil 20 000,- kroner. Fylkesmennene har avsatt midler til akutte tiltak, og midlene her kan
brukes som fellingsvederlag til oppnevnte lag i forbindelse med en eventuell felling. Dette gis
som en engangs sum. Det har de senere år vært en ramme på 20 000,- kr til den enkelte
tillatelse til dette.

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

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

Bestandssituasjonen for store rovdyr i region 8
Gaupe
I treårsperioden 2009 - 2011 er det i snitt påvist 11,8 årlige ynglinger av gaupe i regionen
(tabell 1). For registreringsperioden 2010/2011 er det konkludert med 11,5 ynglinger av det
nasj onale overvåkningsprogrammet (NINA rapport 724 mai 2011).

Kjent avgang
Avgang siden 01.06.10 er på 18 gauper, hvorav 16 er felt på kvotejakt, en er død i forbindelse
med forskningsprosjekt og en ble påkjørt av bil. Fordelingen er på ti hunner og åtte hanner.

Jerv
I perioden 2008-2010 er det i snitt påvist 19,7 årlige ynglinger av jerv i region 8.
Jervbestanden har vært stabil de senere år. Per 24.05.11 er det i år registrert 9 ynglinger i
region 8. I Troms er det så langt registrert 3 ynglinger, hvorav en yngling (hunn med to unger)
er avlivet. I Finnmark er det registrert 6 ynglinger hvorav tre er tatt ut ved hiuttak.
Registreringen pågår fremdeles.

Kjent avgang
Total årlig kjent avgang på jerv har variert sterkt de siste årene i regionen. Siden 01.06.10 er
kjent avgang 41 jerv i region 8: 7 felt på lisensfelling, 19 felt på skadefelling, 12 på hiuttak,
og tre med ukjent dødsårsak. Fordelingen er på 16 hunner, 21 hanner og fire med ukjent
status. Per 24.05.2011 pågår det fremdeles ekstraordinært uttak av jerv på bakgrunn av vedtak
fattet av Direktoratet for naturforvaltning. Forrige år var kjent avgang på 40 jerv.

Kjent avgang i Finnmark er 24 jerv: 10 felt ved skadefelling (hvorav 5 av SNO), 5 ved
lisensjakt, tre tisper ved hiuttak og 5 valper. En skinnbit av jerv er funnet ved en hilokalitet.
Totalt 18 dyr som ikke var valper gikk ut av bestanden i Finnmark.

I Troms er kjent avgang på 17 jerv: 8 felt ved skadefelling (SNO), 2 ved lisensjakt, ei tispe
ved hiuttak og 4 valper. I tillegg til to valper som ble funnet sommeren 2010 i Bardu. Totalt
11 jerv som ikke var valper gikk ut av bestanden i Troms.
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Betinget skadefellingskvote var 10 dyr i region 8 forrige sesong, den ble utvidet til 15 jerv i
januar. I Finnmark ble fem jerv belastet rovviltnemndas betingete skadefellingskvote via
skadefellingstillatelser gitt av FM, i tillegg ble fire felt ved skadefelling innen perioden av
SNO. I Troms ble det gitt flere skadefellingstillatelser på jerv i slutten av
lisensfellingsperioden, både av Fylkesmannen og av DN. En jerv ble felt i Lavangen på
skadefellingstillatelse.

Ulv
Det er ikke påvist ynglinger av ulv, eller revirmarkerende par i region 8 de siste år, kun
observasjoner av streifdyr. I 2010 har tendensen til streifdyr vært økende særlig i Finnmark, et
individ ble også dokumentert i Troms, som er første år på lenge.

Nærmeste yngling på finsk side var øst for Ivalo på grensa mellom Russland og Finland.
Denne flokken har status som "Removed" i Finland etter skadefelling, men det kan være
streifdyr i området igjen. I 2010 var det en økning i omfanget av streifdyr i finsk Lapland sett
i forhold til årene før.

Kjent avgang
Fylkesmannen i Finnmark ga skadefellingstillatelse på to ulver i Karasjok høsten 2010, og
Direktoratet for Naturforvaltning fattet vedtak om ekstraordinært uttak av en ulv i Karasjok
uten at det ulv ble felt. Ulven trakk ut av området. Forrige sesong hadde fylkene en samlet
kvote på 5 betingede fellingstillatelser på ulv, ingen ble belastet.

Bjørn
Det blir årlig registrert bjørnebinne med unger i både Troms og Finnmark.
Overvåkingsmetodikken for å vurdere antall bimier med unger er revurdert, status for 2009 er
to binner med årsunger i region 8 basert på estimater fra det skandinaviske bjørneprosjektet.
I 2010 ble det samlet DNA fra 55 bjørn i region 8, Finnmark: 32 hvorav 16 binner og Troms:
23 hvorav 12 binner. I 2009 ble det samlet DNA fra 55 bjørn i region 8, Finnmark: 32 hvorav
14 binner, og Troms: 23 hvorav ni binner.

Kjent avgang
Avgang siden 01.06.10 er totalt to bjørn i region 8. En felt på lisensfelling i B området ved
Høybuktmoen i Kirkenes og en felt på skadefelling i Neiden.

Bestandsmål
Bestandsmålet for gaupe, jerv og ulv i region 8 er oppfylt, og nemnda i region 8 har
myndighet til å fastsette kvote for betingede fellingstillatelser på gaupe, jerv og ulv i regionen
for perioden 1. juni 2011 til og med 15. februar 2012. DN har myndighet til å fatte eventuelt
kvote om betingede fellingstillatelser i tilfeller der de nasjonale målene i regionen ikke er
nådd, dette gjelder for kommende sesong skadefelling bjørn i region 8.

Fylkesmennene administrerer skadefellingstillatelsene. Skadefellingstillatelser belastes kvota
for lisensfelling etter at nemnda har fattet vedtak om kvote for kvote og lisensfelling. Et høyt
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antall, vist seg å være behov for dette for å nå bestandsmålene og begrense tap av sau og rein.
Skadefellingstillatelser gis til skadefellingslaget i leve i naturen. Av midler til forebyggende
og konfliktdempende tiltak ønsker rovviltnemnda og fylkesmennene å satse på jakt kurs, både
for jerv og gaupe da målsettingen er at bestandsreguleringen av rovviltet skal skje gjennom
ordinær kvotejakt og lisensfelling.

Tabell 1. Bestandssituasjonen og bestandsmål for de store rovdyra i region 8.

'Inkludert tre dokumenterte ynglelokaliteter hvor tispe med unger ble avlivet, ei i Troms og to i Finnmark.
2Inkludert seks dokumenterte ynglelokaliteter hvor tispe og to unger er avlivet.
3 Inkludert en dokumentert ynglelokalitet i Finnmark der tispe og 3 unger er avlivet , samt en ynglelokalitet i
Troms der tispe og 2 unger er avlivet.

Tap av rein og sau

Finnmark  -  sau
Fylkesmannen utbetalte 1,47 millioner kroner i erstatning for 607 sau og lam i 2010.
Totaltapet var på 1336 sau og lam hvorav 1234 var omsøkt erstattet, som var en markert
nedgang fra 2009 med totaltap på 1894 hvor omsøkt var 1769 sau og lam, hvor 1158 ble
erstattet. 39 sauebønder søkte om erstatning, som var en reduksjon på 10 søknader siden
2009.

Av de omsøkte dyrene var 58 sauer (71 i 2009) dokumentert drept av fredet rovvilt.
Dokumentasjon i 2010 var fordelt på følgende arter: bjørn (31), gaupe (15), fredet rovvilt (6)
og jerv (1). I 2009 var dokumentasjon fordelt på bjørn (25), gaupe (24), Jerv (17), kongeørn
(2). De dokumenterte rovviltdrepte sauene utgjorde i 2010 4,7 % av de erstattede dyrene.

Dokumentasjon på både gaupe og jerveskader gikk ned i 2010 fra året før, mens
dokumentasjon på bjørneskader økte. To beiteområder var berørt av bjørn i 2010.

Tabell 2. Ta av sau til fredet rovvilt i Finnmark 1992-2009
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Finnmark  -  rein
Fylkesmannen i Finnmark har utbetalt 27,75 millioner kroner i erstatning for rein drept av
freclet rovvilt i reindriftsåret 2009/2010 (01.04 - 31.03) mot 28,9 i 2008/2009. Dette er en
nedgang fra året før. Nedgangen skyldes først og fremst at reineierne har dokumentert færre
kadaver som drept av rovvilt.

De dokumenterte kadavrene utgjorde 5,2 % av det totale antall rein som ble erstattet. De
resterende 94,8 % av antall erstattete rein ble erstattet på grunnlag av skjønn fra
Fylkesmannen I disse tilfellene har man vurdert at det er en sannsynlighetsovervekt for at
rovvilt er årsak til tapet.

Reineierne i Finnmark rapporterte om 56325 dyr som tapt på beite i løpet av reindriftsåret
09/10 mot 62 264 i 09/10. Av dette tapet ble det søkt erstatning for totalt 47424 rein som
drept av rovvilt (49 105 året før), henholdsvis 20 080 i Øst-Finnmark (20060 i 08/09) og
27344 (29 045 i 08/09) i Vest-Finnmark (omfatter også deler av Nord-Troms).

Fylkesmannen i Finnmark har utbetalt erstatning for totalt 10 452 rein (12 140 rein året før) i
reindriftsåret 09/10, henholdsvis 4704 (5570 i 08/09) i Øst-Finnmark og 5746 (6 570 i 08/09)
dyr i Vest-Finnmark reinbeiteområde. Til sammenligning ble det for reindriftsåret 07/08 gitt
erstatning for 7 646 rein i Fimimark. Av de innmeldte kadavrene har Statens naturoppsyn
dokumentert 542 rein rein som drept av fredet rovvilt. Dette er en nedgang fra driftsåret før
hvor det ble dokumentert 721 dyr. De dokumenterte kadavrene utgjør 1,45 % av det omsøkte
tapet.

Av de kadavrene som Statens naturoppsyn dokumenterte som drept av fredet rovvilt, var flest
tatt av gaupe (47,1 %). Dette er en økning fra tidligere. På de neste plassene følger kongeørn
med 25,9 % av tilfellene, ikke spesifisert rovvilt med 9,6 %, og jerv med 15,3 %.
Dokumenterte skader av ulv utgjør 1,3 %. Bjørn er ingen stor skadevolder på rein i Finnmark,
og stod for kun 0,7 % av de dokumenterte skadene.

Tabell 3. Tap av rein til fredet rovvilt 1 Finnmark 96/97-09/10
Rein drept av fredet rovvilt i Vest-Finnmark og Øst-Finnrnark

reinbeiteornråder til og med reindriftsåret 2009/2010.
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Fylkesmannen utbetalte 4,5 millioner kroner i erstatning for 2180 sau og lam som drept av
fredet rovvilt i 2010. I 2009 ble totalt 2160 sau ble erstattet.

Det var for beitesesongen 2010 søkt om erstatning for 5993 sau og lam. Dette var en økning i
innmeldte tap fra 2009 med 643 dyr. Krav til dokumentasjon om at sau er tatt av rovvilt er en
svært viktig del av erstatningsordningen. I 2010 undersøkte og registrerte Statens naturoppsyn
210 kadaver av sau, hvor 65 sauekadaver er dokumentert/antatt drept av fredet rovvilt. De
siste år har dokumentasjon av kadaver gått ned.

De dokumenterte tapene til fredet rovvilt utgjorde 3,0 % av totalt antall erstatta, en reduksjon
fra 3,6 % i 2009. Direktoratet for naturforvaltning har i brev av 2008 påpekt at
dokumentasjonsgraden bør ligge på 5-8 % for tap til jerv og gaupe, for tap til bjørn og
kongeøm bør dokumentasjonsgraden være høyere.

Tabell 4. Tap av sau til fredet rovvilt i Troms 2000 - 2010
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Troms- rein
I Troms reinbeiteområde var det 41 driftsenheter i 2009/2010. Sommerflokkene av rein i
Troms reinbeiteområde utgjør ca 16 000 dyr. Det ble søkt om erstatning for 4315 rein tatt av
fredet rovvilt, en økning fra 3652 rein i 2009. Det ble oppgitt et tap på 781 rein som reineierne
har registrert eller anslått å være forårsaket av andre årsaker som påkjørsler av bil, sult på
grunn av nedising av beiter, sykdom m.m.

Fylkesmannen i Troms erstattet 2207 rein, hvorav 1758 kalver og 368 simler og 81 okserein.
Dette er en reduksjon fra året før da 2514 rein ble erstattet. Reduksjonen skyldes i hovedsak
noe redusert dokumentasjon av reinkadaver som er tatt av fredet rovvilt. I reindriftsåret
2009/2010 undersøkte og registrerte Statens naturoppsyn 203 kadaver av rein i Troms
reinbeiteområde, hvorav 130 reinkadaver er dokumentert/antatt drept av fredet rovvilt. Dette
utgjør 5,9 % av rein som ble erstattet.
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Erstatningsutbetalingen var på kr 8,2 millioner, en økning fra 8,1 millioner fra året før.

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

Tabell 5. Tap av rein til fredet rovvilt i Troms 1991/92-2009/10
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Dokumentert

Sak 13/11
Detaljert fremdriftsplan for forvaltningsplan for rovvilt

Prosjektleder Andreas Røsæg legger frem fremdriftsplanen på møtet i rovviltnemnda den 1.
juni.

Behandling: Rovviltnemndas innstilling til vedtak fremlagt 1. juni enstemmig vedtatt.
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Innstilling til vedtak  fra  Rovviltnemnda i region 8 fremlagt  1.  juni:
Rovviltnemnda for region 8 tar detaljert fremdrifisplan for forvaltning av rovvilt i region 8 til
orientering Nemnda ønsker å opprettholde A og B områder prioritert for henholdsvis rovdyr
og beitedyr. B områdene for beitedyr ønskes større. Nemnda ønsker å evaluere tidligere mål
og lage nye fremtidige målsettinger  i  forvaltningsplanen.

Innstilling til vedtak:
Rovviltnemnda for region 8 tar detaljert fremdriftsplan for forvaltning av rovvilt i region 8 til
orientering.
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Sak 14/11
Innspill fra rovviltnemnda i region 8 til revisjonen av rovdyrforliket i
Stortinget.

Behandling: Innstilling til vedtak enstemmig vedtatt.
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Innstilling til vedtak:
Rovviltnemnda for region 8 oversender innspill til Stortingets miljø- og energikomite med
kopi til politiske partier.

Leder av rovviltnemnda Willy ørnebakk la frem et notat for utgangspunkt til diskusjon.
Følgende innspill oversendes energi og miljøkomiteen med kopi til de politiske partiene i
forbindelse med forhandlinger om rovdyrforliket:

Rovviltpolitikken fra 2011 og videre
• Det må vedtas som et overordnet mål, og som et krav til forvaltningen, at det vedtatte

bestandsmålet skal overholdes

• Det må vedtas at skadefellingsregimet er forvaltningens verktøy som aktivt må brukes for å
overholde bestandsmålet når den ordinære jakta/fellingen ikke har gitt det ønskede resultatet

• Antall aktører må reduseres

• Nemndene har allerede det formelle ansvaret etter rovviltforskriften, nemndene må tilføres
ansvaret hele året uansett hvor stor bestanden er (§7,§8) ; og DNs rolle må reduseres

• Fylkesmannen må gis ansvaret for felling/uttak hele året. Fylkesmannen må gis hjemmel til å
rekvirere SNO i fredningsperioden (§9)

• Statens Naturoppsyn , SNO, må styrkes fordi dokumentasjon av rovviltbestand må ha høy
prioritet, jfr bl.a. forslag til ny erstatningsordning for reindrifta

• Det må videreutvikles bedre rutiner for registrering og dokumentasjon av rovviltbestand, samt
at disse må gjennomføres over hele landet

• Bestanden av gaupe må flyttes ut av reindriftsområdene, dvs sør for Trøndelag. Kunnskapen
som f eks ScandLynx-prosjektet har skaffet må tas i bruk

• Bestanden av bjørn må dokumenteres via DNA og ikke ynglinger

• Fylkesmannen må gis myndighet til alene å gi disp til motorferdsel i forbindelse med
skadefellingsoppdrag /tilsyn/fellefangst

• Det må gis tillatelse til bruk av elektronisk varsling ved bruk av felle / bås

• Gaupej akta må forlenges og tillates ut april mnd

• Kravet om grunneiers tillatelse må f:jernes

• Det må gis åpning for skuddpremier. Selv med høye premier vil kostnadene bli mindre enn

ved å sende ut lønnet mannskap på ekstraordinære oppdrag

• Det må etableres erstatningsordninger som dekker de reelle tapene

• Dialogen og samhandlingen mellom LMD og MD og de underliggende etater må bedres
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Sak 15/11
Eventuelt
Ingen saker innmeldt.
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,rifttr-
Fylkesmannen i Troms
Romssa FyIkkamänni

Saksbehandler
Knut Ivar Kristoffersen

Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode
77 64 22  07 24.06.2011 2011/3579 - 2 443.1

Deres dato Deres ref.

Lokale lag og foreninger som forvalter vassdrag med anadrome laksefisk
Troms grunneier og sjølaksefiskerlag v/Karin A. Karlsen, 9147 Birtavarre

Foreløpig informasjon til lokalt nivå om regulering av fiske fra og med 2012

For sesongen 2011 ble det gjennomført en forenklet revisj osprosess mht. vurdering av
bestemmelsene for fiske. I Troms er forskriftene for fiske i både elv og sjø de samme som i
2010. Imidlertid har Direktoratet for naturforvaltning (DN) varslet en grundigere
gjennomgang med sikte på reviderte bestemmelser for fiske fra og med 2012. Tidligere har
DN fastsatt bestemmelsene for fiske i sjøen, mens Fylkesmarmen har fastsatt bestemmelsene
for fiske i vassdragene. Fra og med 2012 vil DN også fastsette bestemmelsene for fiske i
vassdragene. Imidlertid vil Fylkesmannen fortsatt ha en sentral oppgave i forhold til lokale
prosesser og skal komme med forslag til bestemmelser for både elv og sjø.

DN vil revidere retningslinjene for regulering, og har innkalt oss til møte i slutten av august
for å klargjøre opplegget for regulering. DN har nylig også orientert oss om at vi skal ha klar
forslag til bestemmelser for 2012 innen 1. oktober 2011, og anbefalt at vi planlegger med
sikte på lokale prosesser. Før de reviderte retningslinjene foreligger kan vi imidlertid ikke
komme med noe klart oppdrag til lokalt nivå Imidlertid foreligger viktig
bestandsdokumentasjon og tilrådninger i den nye rapporten fra Vitenskapelig råd for
lakseforvaltning (deres rapport m-. 3 med vedlegg). Rapporten er svært omfattende, slik at vi
ikke kan sende den ut i papirversjon. Dere finner den imidlertid på hjemmesida til
Vitenskapelig råd for lakseforvaltning (htt ://www.vitenska sradet.no). I vedlegget til
rapporten finner dere rådets vurdering og tilrådninger for hvert enkelt vassdrag. Det foreligger
også gytefisktellinger utført av Ferskvannsbiologen fra flere vassdrag i Troms høsten 2010.
Vi går ut fra at de vassdrag som var omfattet av dette er kjent med resultatet. Rapporten finner
dere også på vår hjemmeside
(htt ://www. lkesmannen.no/fa orn.as x?m=4085&amid=3483497). I tillegg foreligger det
nye rapporter fra Norsk institutt for naturforvaltning som belyser bestandstilstanden i
Målselva (NINA Rapport 648) og Reisaelva (NINA Minirapport 336). Disse blir nå lagt ut på
vår hjemmeside (htt ://www.f lkesmannen.no/troms). Vi forventer også at det med det aller
første vil foreligge rapport fra videovervåking av oppvandringen i Laukhelle-Lakselva i 2010.
Rapporten vil bli lagt ut på vår hjemmeside når den foreligger. Vi viser også til diverse
bakgrunnsinformasjon på htt ://www.mil'ostatus.no.

Vi tilrår at dere snarest mulig begynner å tenke gjennom hva som kan være aktuelt mht. nye
bestemmelser for fiske, særlig gjelder dette de vassdrag og som kommer dårlig ut av

Fylkeshuset, Strandvegen 13
Postboks 6105, 9291 Tromsø

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

Avdeling postmottak@fmtr.no
Miljøvernavdelingen www.fylkesmannen.no/troms

Side 131



vurderingene til Vitenskapelig råd for lakseforvaltning. Vi vil komme tilbake til saken straks
de nye retningslinjene fra DN foreligger, men det synes ikke å bli før i slutten av august. Fra
den tid og fram til vi skal ha vårt forslag klart for hele fylket er det da kun ca. en måned. Dere
rnå derfor være forberedt på kort first for arbeidet.

Annet

Ellers minner vi om kravene til fangstrapportering. Vi går ut fra at disse er kjent, og tilrår for
vassdragene rapportering på htt ://wwwfan stra .no, ved bruk av tidligere tilsendt
brukernavn og passord. Dersom noen har mistet dette, må dere ta kontakt med oss.

På samme måte som tidligere minner vi også om at samtlige som forvalter fiske bidrar til å
hindre spredning av lakseparasitten  Gyrodactylus salaris  gjennom krav om desinfeksjon av
fiskeutstyr. Eventuelle spørsmål om dette rettes til Mattilsynets distriktskontor.

Med hilsen

Cat
(//(41

hriiie Henauk,
fylkesmiljøvernsjef

Knut M. Nergård
fagansvarlig

Xopi: Kommunene i Troms
Direktoratet for naturforvaltning v/Eyvin Solsnes, Postboks 5672 Sluppen,
7485 Trondheim
Troms ftlkeslag av NJFF, v/Stein-Ole Sommerseth, 9470 Gratangen
Lakserådet for Troms (ved e-post til medlemmene)
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Ecofact AS avd. Nord
v/Ingve Birkeland
Postboks 117
9305 Finnsnes

DERES REF. VÅR REF:

Innvilget dispensasjon fra verneforskriften - tillatelse til lavtflyvning og landing
med helikopter i Reisa nasjonalpark i forbindelse med kartleggingsprosjekt

Med hjemmel i naturmangfoldloven  §  48 gir Nasjonalparkstyret for Reisa nasjonalpark
og Raisduottarhaldi landskapsvernområde med dette Ecofact AS avd. Nord ved Yngve
Birkeland tillatelse til lavtflyvning og landing med helikopter i forbindelse med vilt- og
naturtypekartlegging i et område sør for Raisj avre i Reisa nasjonalpark.

Tillatelsen er gitt med følgende vilkår:

Vedtak

1. Tillatelsen gjelder en dag i perioden 24. - 30. juni 2011
2. Dispensasjonen skal medbringes under feltarbeidet
3. Flyvningen skal klareres med berørt reinbeitedistrikt og skje i forståelse med

reindriftsnæringen i området

Vedtaket kan innen 3 -tre- uker påklages til Direktoratet for naturforvaltning, Trondheim.

Eventuell klage sendes gjennom Nasjonalparkstyret.

Det vises til søknad datert 16. juni 2011

ck:tsft.tro-

SAKSBEHANDLER: ARKIVKODE: DATO:
Knut M. Nergård 432.2 20.06.2011
Tlf.:776 42210

Søknaden
For å forbedre grunnlagsmateriale for forvaltningsplanarbeidet for Reisa nasjonalpark har Ecofact
Nord AS har fått i oppdrag å gjennomføre viltkartlegging og naturtypekartlegging (palsmyrer) i
områdene sør for Raisjavre i Reisa nasjonalpark. Ecofact planlegger å gjennomføre feltarbeid 27.
juni 2011. Siden områdene ligger langt fra allfarvei har Ecofact vurdert det som mest
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kostnadseffektivt å bli transport inn i området med helikopter. Kartleggingsteamet som består av
4 personer som skal jobbe i ulike deler av kartleggingsområdet. De fire personene vil utgjøre to
kartleggingslag som vil arbeide i ulike områder av kartleggingsområdet. Planen er å fly de to
lagene inn i karleggingsområdet 27 juni. I tillegg ønskes det å fly over kartleggingsområdet for å
ta bilder for å få bedre oversikt over området og derigjennom bli mer målrettet med hensyn til
hvilke områder som skal prioriteres. I følge søker vil de kontakte reindriften i området om den
planlagte helikopterflygingen.

Regelverk for Reisa nasjonalpark
Reisa nasjonalpark ble opprettet ved kg1. Res. 28. november 1986. Formålet med Reisa
nasjonalpark er å bevare et vakkert og tilnærmet urørt fjell- og dalområde med dets plante- og
dyreliv og geologiske forekomster, og å gi allmennheten adgang til friluftsliv i et slikt område.

I henhold til verneforskriftene for Reisa nasjonalpark er motorferdsel til lands og til vanns,
herunder landing og lavtflyvning ( flyvning under 300 m) med luftfartøy generelt forbudt.

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra et vernevedtak dersom det ikke strider mot
vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, jfr.
Naturmangfoldloven § 48.

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

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

Nasjonalparkstyrets vurdering
Nasjonalparkstyret mener at dette er et nødvendig kartleggingsprosjekt som vil bedre
kunnskapsgrunnlaget om trua og sårbare arter og naturtyper i området. Denne kunnskapen er
nødvendig for å kunne sette presise bevaringsmål og forvaltningsmål for nasjonalparken.
Kartleggingen skal gjennomføres i et område som ligger langt fra allfarvei.
Nasjonalparkstyret mener derfor at det vil være mest rasjonalt om de som skal gjennomføre
kartleggingen kan transporteres inne i området med helikopter. Nasjonalparkstyret ser det
også som fornuftig at området kartlegges gjennom helikopterflyging og fotografering av
området.

Prosjektet gjennomføres av erfarne omitologer og profesjonelt kartleggingspersonell.
Nasjonalparkstyret mener det at det ikke er fare for at andre vil søke om tillatelse på samme
grunnlag og således skape presedens for en utvikling som på sikt kan skade verneformålet, jfr.
naturmangfoldlovens § 10.

Lavtflyvning og landing med helikopter vil kunne forstyrre dyreliv og friluftsliv og således
stride imot vernefoimålet. Nasjonalparkstyret vurderer det imidlertid slik at forstyrrelsen i
forbindelse med dette prosjektet vil bli relativt kortvarig og ikke medføre økt samlet
belastning. Nasjonalparkstyret vurderer derfor at en tillatelse ikke strider mot føre var
prinsippet.
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Med hilsen

Hilde Nyvoll
Leder av nasjonalparkstyret

Sigrund Hestdal

Etter nasjonalparkstyrets vurdering kan dette kartleggingsprosjektet vanskelig gjennomføres
uten bruk av helikopter, jfr. naturmangfoldlovens §12.

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

På grunnlag av det som er nevnt ovenfor mener nasjonalparkstyret at tiltaket ikke vil påvirke
vemeverdiene nevneverdig eller strider mot vernevedtakets formål. Søknaden tilfredsstiller
kravet i natunnangfoldloven § 48 til å gi dispensasjon og søknaden kan derfor innvilges.

Nesteleder

Kopi :
- Direktoratet for naturforvaltning, Postboks 5672, Sluppen, 7485 TRONDHEIM

- Fjello'enesten/SNO avd. Storslett, Halti, 9151 STORSLE1
Statskog Troms, Postboks 63 Sentrum, 7801 Namsos

- Lensmannen i Nordreisa, 9151 STORSLETT
- Reindriftsforvaltningen i Vest-Finnmark, 9520 KAUTOKE1NO
- Rbd 36 v/Peer M Gaup, Aksomuotki, 9520 KAUTOKE1NO
- Rbd 35B v/Mikkel Nilut, 9520  KA UTOKE1NO
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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

Knut Haug Rasmussen
Oksfjordhamn
9151 STORSLETT

Delegert vedtak
Delegert utvalg drift - nr. 152/11

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2010/2219-17 27856/2011 1942/57/13 18.07.2011

Delegert vedtak - ny plassering av godkjent tomt gnr 1942/57/13

Saksopplysninger: 
Grunneier: Knut Haug Rasmussen, Oksfjordhamn, 9151 Storslett 
Kjøper: Anne-Karin Rasmussen, Solbakkmelen 9, 9152 Sørkjosen 

Søknad om deling av hyttetomt ble behandlet og godkjent i Driftsutvalget i Nordreisa i sak 29/11 den
26.4.11 som omsøkt.

Vi har den 18.07.11 mottatt en melding fra søker og kjøper som ønsker å endre plasseringa av tomta. 
Tomta skal fortsatt plasseres utafor det dyrka arealet, men på den andre siden av eiendommen. Adkomsten 
skal gå rundt dyrka marka som først ment. 

Vurderinger:
Vi kan ikke se at denne plasseringa er noe mer uhensiktsmessig en den godkjente tomta, men må for 
ordens skyld gjøre et nytt vedtak vedrørende dette. Det vil også bli tatt med vilkår for delingen som ikke 
var blitt med på forrige vedtak. 

Vedtak:
Nordreisa kommune godkjenner fradeling av om lag 2 daa dyrkbart markslag på ny plassering til 
fritidsformål på eiendom 57/13 i Nordreisa kommune.
Dette gjøres jfr følgende:
 Omdisponering jfr jordlovens § 9
 Deling jfr jordlovens § 12 
 Deling jfr plan- og bygningsloven §§ 63, 66 og 68
 Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel jfr plan- og bygningslovens 19-2.

Ved avgjørelsen er det lagt vekt på at omsøkt fradeling har lite å si for ressursgrunnlaget på eiendommen 
og forsvarlig ut i fra hensynet til den avkastning eiendommen kan gi. Eiendommen
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er ikke i drift, men leies ut. Området er lite dyrkbart. Det er av stor samfunnsmessig interesse at folk vil 
bruke utkantstrøk. Det kan opprettholde trivsel og ikke minst butikken som er i bygda.

Nordreisa kommune har også sagt at det i utkantstrøk kan være blandet bebyggelse med fritidshus og 
fastboende. Fra tomta til fjellfoten er det 700 meter. Eiendommen har vært
inngjerdet tidligere, men for 6 år siden ble gjerdet tatt bort og da ble det mer åpent for reinen og
passere. Tomten blir på innsiden av hvor det gamle gjerdet gikk tidligere. Etter befaring og hva gamle folk 
har erfart går den gamle trekkveien helt under foten av fjellet.

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

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

 Evt byggetiltak kan ikke igangsettes før byggesøknad og søknad om utslippstillatelse er levert, 
søknadene er behandlet og godkjenninger er gitt.

 Ny eier av omsøkt parsell må søke Statens vegvesen om utvidet bruk av eksisterende avkjørsel fra 
E6 og det må tinglyses veiavtale over eiendommen 57/13 som sikrer adkomst til omsøkte parsell.

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

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

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

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

Med hilsen

May Halonen
konsulent

Kopi til:
Reindriftsforvaltningen Vest-Finnmark, Avzziluodda, 9520 KAUTOKEINO
Anne-Karin Rasmussen, Solbakkmelen 9, 9152 SØRKJOSEN

Vedlegg til Reindriftsforvaltningen:
1 Vedr fradeling av 2 dekar på eiendommen 57/13
2 Kartutsnitt
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Knut Rasmussen og Ann Karin Rasmussen

Oksfjordhamn

9151 Storslett

Nordreisa Kommune

Utviklingsavd

9151 Storslett

Med Hilsen

10 /22i

Vedr: Fradeling av tomt 2 dekar på eiendommen 57/13 i Oksfjordhamn.

Knut Rasmussen og Ann Karin Rasmussen

-1121- V--CA-LA-}`-,- 2 cU  ,S

dato: 18 juli 2011

Som avtalt med sender vi melding om at vi endrer plassering av tomt for fritidsbolig i henhold til

vedlagt kart.
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GIS/LINE WebInnsyn - Kartutskrift

Nordreisa
kommune

Grunnkart
Målestokk: 1:3 471

Dato 18.07.2011

100 m
Med forbehold om feil i kartgrunniaget.

,11[7.1416,6611~111,.,
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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

Halti Nasjonalparksenter AS
Hovedveien 2
9151  STORSLETT

Att. Odd Rudberg

Delegert vedtak
Delegert utvalg drift - nr. 128/11

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2011/2088-2 25118/2011 1942/29/1 28.06.2011

Delgert vedtak - Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket

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

Viser til søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket, datert 20.05.2011. Det søkes her 
om tilskudd til oppgradering av stier/vei i friluftsområde.

Lovhjemmel:
Nordreisa kommune har behandlet søknaden i henhold til:
 ”Forskrift om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket” gitt av

landbruksdepartementet 04.02.04.
 Kommentarer til ovennevnte forskrift gitt av Statens landbruksforvaltning 18.02.05.
 Strategier for SMIL- og NMSK midler for Nord-Troms regionen 2010-2013, vedtatt av

driftsutvalget i Nordreisa kommune 20.4.2010.

Saksopplysninger: 
Søker: Halti nasjonalparksenter, Storslett

Målet med denne søknaden er å oppgradere og reparere gamle stier/hesteveier som benyttes til 
friluftsliv. Dette er en del av et større prosjekt, Visitor Point Reisadalen, som skal knytte sammen 
informasjon og infrastruktur mellom ulike turområder og som gjør at det er mulig å sette dette i 
et system for brukere, næring og forvaltning i en helhetlig og balansert dimensjon. Dette skal 
være åpent for allmennheten og for næring.
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Vurderinger:
”Forskrift om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket” § 5 omfatter ”Tilskudd til
kulturlandskapstiltak og forurensningstiltak”. Det kan bl.a. innvilges tilskudd til tiltak som 
tilrettelegger for større tilgjengelighet og opplevelser i landskapet, og som holder verdifulle 
områder åpne.

Dette er et prosjekt som tilrettelegger for en stor interessegruppe da dette er i et veldig populært 
turområde i kommunen. Tilretteleggingen vil gjøre området enda mer attraktivt og kunne oppnå 
sine mål om bl.a. å øke besøkstallet til Nordreisa kommune.

I følge strategier for forvalting av spesielle miljøtiltak i jordbruket i Nord-Troms region 2010-
2013, kan prosjektet innvilges med inntil 70 % av godkjent kostnadsoverslag. Da dette er en del 
av et større prosjekt vil det være en større del av det samla kostnadsoverslaget som vil kunne 
godkjennes sammen med dette kostnadsoverslaget til det formål SMIL – midlene skal brukes til. 
Søknaden vil innvilges med 100 % av omsøkte midler, men dette vil være under 70 % av de 
totale kostnadene. 

Vedtak:
Nordreisa kommune innvilger kroner 30 000,- i engangstilskudd til Halti 
nasjonalparksenter AS til oppgradering og reparasjon av stier og gamle hesteveier.

Vilkår:
 Dersom arbeidet avsluttes uten at det er fullført, må kommunen få beskjed.

Utbetaling:
Fylkesmannen utbetaler tilskudd etter skriftlig anmodning fra søker til kommunen.
Engangstilskuddet utbetales når tiltaket er gjennomført. For engangstilskudd over kr 10 000,- kan
det foretas delutbetaling etter hvert som tiltaket blir gjennomført. Minst 25 % av tilskuddet
holdes tilbake til arbeidet er fullført, ferdiggodkjenning foreligger og evt. Sluttrapport godkjent
av fylkesmannen, eller den fylkesmannen gir fullmakt.

Det skal føres regnskap med en oversikt over alle utgiftene, egen arbeidsinnsats, ekstrn
finansiering og dudnadstimer. Regnskap med regnskapssammendrag og alle billag leveres
kommunen ved anmodning om sluttutbetaling.

Ved istandsetting/vedlikehold av bygninger etter § 5, utsteder fylkesmannen eller den
fylkesmannen gir fullmakt til, ferdigattest.

Kontroll:
Kommunen, fylkesmannen, statens landbruksforvaltning eller riksrevisjonen kan iverksette
kontroll av tiltaket. Tilskuddsmottaker plikter å gi alle nødvendige opplysninger som kreves i
denne forbindelse.

Tilbakebetaling:
Tilskudd kan kreves tilbakebetalt, helt eller delvis, dersom det oppstår forhold som er i strid med
forutsetningene for innvilgning av tilskuddet.

Arbeidsfrist:
Tiltaket skal være gjennomført innen 31.12.2012. Dersom det er ønskelig med lenger arbeidsfrist
må kommunen få skriftlig beskjed om det senest en måned før fristen er ute.
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Klageadgang
Vedtaket kan påklages til Nordreisa kommune, utviklingsavdelingen.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen 
da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.

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

Med hilsen

Julie Heidenberg
jordbrukssjef

Kopi til:
Fylkesmannen i Troms, landbruk Postboks 6105 9291 TROMSØ
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Nordreisa kommune
Utviklingsavdeling

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

Morten Fredriksen
Loppevoll
9151  STORSLETT

Delegert vedtak
Delegert utvalg drift - nr. 132/11

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2011/2313-2 26361/2011 223 05.07.2011

Delegert vedtak - Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket, eiendom 
1942/8/2

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

Viser til søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket, datert 31.05.2011. Det søkes her 
om tilskudd til rydding av gammelt beiteareal som er grodd igjen. 

Lovhjemmel:
Nordreisa kommune har behandlet søknaden i henhold til:
 ”Forskrift om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket” gitt av

landbruksdepartementet 04.02.04.
 Kommentarer til ovennevnte forskrift gitt av Statens landbruksforvaltning 18.02.05.
 Strategier for SMIL- og NMSK midler for Nord-Troms regionen 2010-2013, vedtatt av

driftsutvalget i Nordreisa kommune 20.4.2010.

Saksopplysninger: 
Søker: Morten Fredriksen, Loppevoll, 9151 Storslett

Målet med prosjektet denne søknaden omhandler er å rydde et gammelt beiteområde som har 
grodd igjen, i form av hogst og fjerning av trær og busker. Området er gjerdet inn og skal 
benyttes som beite til storfe.

Vurderinger:
”Forskrift om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket” § 5 omfatter ”Tilskudd til
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kulturlandskapstiltak og forurensningstiltak”. Det kan bl.a. innvilges tilskudd til tiltak som 
ivaretar biologisk mangfold og gammel kulturmark, og som tilrettelegger for økt biologisk 
mangfold. Dette prosjektet inngår under dette. 

I følge prioriterte tiltak i jordbruket i Nordreisa kommune 2010 – 2013 for SMIL tilskudd, skal 
rydding av gamle beitearealer som skal tas i bruk til beite igjen prioriteres når det skal tildeles 
tilskudd. I følge strategier for forvalting av spesielle miljøtiltak i jordbruket i Nord-Troms region 
2010-2013, kan prosjektet innvilges med inntil 70 % av godkjent kostnadsoverslag. I søknaden er 
det søkt om 75 % tilskudd. 

Tiltak Kostnadsoverslag % tildeling Tildelt tilskudd
Hogstarbeid 23 400,- 70 16 380,-
Oppsamling og bortkjøring 26 000,- 70 18 200,-

Totalt 49 400,- 70 34 580,-

Vedtak:
Nordreisa kommune innvilger kroner 34 580,- i engangstilskudd til Morten Fredriksen til 
rydding av gammelt beiteareal.

Vilkår:
 Dersom arbeidet avsluttes uten at det er fullført, må kommunen få beskjed.
 Miljøplan trinn 2 må være innlevert innen 31.12.2011.

Utbetaling:
Fylkesmannen utbetaler tilskudd etter skriftlig anmodning fra søker til kommunen.
Engangstilskuddet utbetales når tiltaket er gjennomført. For engangstilskudd over kr 10 000,- kan
det foretas delutbetaling etter hvert som tiltaket blir gjennomført. Minst 25 % av tilskuddet
holdes tilbake til arbeidet er fullført, ferdiggodkjenning foreligger og evt. Sluttrapport godkjent
av fylkesmannen, eller den fylkesmannen gir fullmakt.

Det skal føres regnskap med en oversikt over alle utgiftene, egen arbeidsinnsats, ekstrn
finansiering og dudnadstimer. Regnskap med regnskapssammendrag og alle billag leveres
kommunen ved anmodning om sluttutbetaling.

Ved istandsetting/vedlikehold av bygninger etter § 5, utsteder fylkesmannen eller den
fylkesmannen gir fullmakt til, ferdigattest.

Kontroll:
Kommunen, fylkesmannen, statens landbruksforvaltning eller riksrevisjonen kan iverksette
kontroll av tiltaket. Tilskuddsmottaker plikter å gi alle nødvendige opplysninger som kreves i
denne forbindelse.

Tilbakebetaling:
Tilskudd kan kreves tilbakebetalt, helt eller delvis, dersom det oppstår forhold som er i strid med
forutsetningene for innvilgning av tilskuddet.
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Arbeidsfrist:
Tiltaket skal være gjennomført innen 31.12.2013. Dersom det er ønskelig med lenger arbeidsfrist
må kommunen få skriftlig beskjed om det senest en måned før fristen er ute.

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

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

Med hilsen

Julie Heidenberg
jordbrukssjef

Kopi til:
Fylkesmannen i Troms, landbruksavd. Postboks 6105 9151 STORSLETT
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Nordreisa kommune
Utviklingsavdeling

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

Pål Halvor Bjerkli
Straumfjordnes
9151  STORSLETT

Delegert vedtak
Delegert utvalg drift - nr. 133/11

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2011/2551-2 26416/2011 1942/65/34 05.07.2011

Delegert vedtak - Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket, eiendom 
1942/65/34

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

Viser til søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket, datert 01.06.2011. Det søkes her 
om tilskudd til ombygging av vei til natursti og utmarksbeite.

Lovhjemmel:
Nordreisa kommune har behandlet søknaden i henhold til:
 ”Forskrift om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket” gitt av

landbruksdepartementet 04.02.04.
 Kommentarer til ovennevnte forskrift gitt av Statens landbruksforvaltning 18.02.05.
 Strategier for SMIL- og NMSK midler for Nord-Troms regionen 2010-2013, vedtatt av

driftsutvalget i Nordreisa kommune 20.4.2010.

Saksopplysninger: 
Søker: Pål Halvor Bjerkli, Straumfjordnes, 9151 Storslett

Målet med prosjektet denne søknaden omhandler, er å reparere seterveien som fører til 
utmarksbeite og natursti i området. Veien ble vinteren 2010 berørt av den ekstreme telen, noe 
som medførte at smeltevannet i 2011 tok ny led og store deler av veien ble ødelagt. Denne veien 
benyttes både til føring av dyr til utmarksbeite og av turgåere som benytter turmulighetene i 
området. 

Vurderinger:
”Forskrift om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket” § 5 omfatter ”Tilskudd til
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kulturlandskapstiltak og forurensningstiltak”. Det kan bl.a. innvilges tilskudd til tiltak som 
tilrettelegger for større tilgjengelighet og opplevelser i landskapet, og som holder verdifulle 
områder åpne.

Dette er et prosjekt som tilrettelegger for en større gruppe brukere, da dette gjelder tilførselsvei 
til natursti. I tillegg er det viktig med tilgjengelighet for å kunne benytte de gode utmarksbeitene.

I følge strategier for forvalting av spesielle miljøtiltak i jordbruket i Nord-Troms region 2010-
2013, kan prosjektet innvilges med inntil 70 % av godkjent kostnadsoverslag. I følge prioriterte 
tiltak i jordbruket i Nordreisa kommune 2010-2013 for SMIL tilskudd, er skjøtsel av ferdselsårer 
i jordbruksladskapet noe av det som skal prioriteres. Men blant årets søknader er det tiltak som 
skal prioriteres framfor dette, og kommunen har ikke nok midler til å innvilge alle søknadene 
som omsøkt. Dermed vil ikke søknaden kunne oppnå maksimal prosenttildeling.

Tiltak Kostnadsoverslag % tildeling Tildelt tilskudd
Graving og planering 81 000,- 47,4 38 438,-

Totalt 81 000,- 47,4 38 438,-

Vedtak:
Nordreisa kommune innvilger kroner 38 438,- i engangstilskudd til Pål Halvor Bjerkli til 
reparasjon av tilførselsvei til natursti og utmarksbeite.

Vilkår:
 Dersom arbeidet avsluttes uten at det er fullført, må kommunen få beskjed.
 Miljøplan trinn 2 må være innlevert innen 31.12.2011

Utbetaling:
Fylkesmannen utbetaler tilskudd etter skriftlig anmodning fra søker til kommunen.
Engangstilskuddet utbetales når tiltaket er gjennomført. For engangstilskudd over kr 10 000,- kan
det foretas delutbetaling etter hvert som tiltaket blir gjennomført. Minst 25 % av tilskuddet
holdes tilbake til arbeidet er fullført, ferdiggodkjenning foreligger og evt. Sluttrapport godkjent
av fylkesmannen, eller den fylkesmannen gir fullmakt.

Det skal føres regnskap med en oversikt over alle utgiftene, egen arbeidsinnsats, ekstrn
finansiering og dudnadstimer. Regnskap med regnskapssammendrag og alle billag leveres
kommunen ved anmodning om sluttutbetaling.

Ved istandsetting/vedlikehold av bygninger etter § 5, utsteder fylkesmannen eller den
fylkesmannen gir fullmakt til, ferdigattest.

Kontroll:
Kommunen, fylkesmannen, statens landbruksforvaltning eller riksrevisjonen kan iverksette
kontroll av tiltaket. Tilskuddsmottaker plikter å gi alle nødvendige opplysninger som kreves i
denne forbindelse.

Tilbakebetaling:
Tilskudd kan kreves tilbakebetalt, helt eller delvis, dersom det oppstår forhold som er i strid med
forutsetningene for innvilgning av tilskuddet.
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Arbeidsfrist:
Tiltaket skal være gjennomført innen 31.12.2013. Dersom det er ønskelig med lenger arbeidsfrist
må kommunen få skriftlig beskjed om det senest en måned før fristen er ute.

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

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

Med hilsen

Julie Heidenberg
jordbrukssjef

Kopi til:
Fylkesmannen i Troms, landbruksavd. Postboks 6105 9291 TROMSØ
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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

Statskog SF
Postboks 174
2402 ELVERUM

Delegert vedtak
Delegert utvalg drift - nr. 111/11

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2011/1949-3 23400/2011 1942/29/22 17.06.2011

Melding om vedtak - søknad om deling av 1942/29/22

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

Viser til søknad om deling av ca 5 daa bebygd parsell fra festeeiendommen gnr 29, brn 22.

Saksopplysninger: 

Søker: Statskog SF, 2402 Elverum
Erverver: Roald Hammari, Sappen, 9151 Storslett

Eiendommen 29/22 ligger i Reisadalen, ca 35 km fra Storslett. Roald Hammari har festet hele 
eiendommen siden 1979. Nå søkes den bebygde delen av eiendommen fradelt for salg som 
selvstendig eiendom til Hammari. På den omsøkte parsellen er det en brannskade fjøs og det er 
også noen uthus på eiendommen som forutsettes flyttet innenfor grensene til den nye 
eiendommen. Eiendommen har ikke bolighus. 

Eiendommen er i kommuneplanen definert til landbruk, natur- og friluftområde, men siden dette 
er deling til uendret bruk, medfører ikke delingen dispensasjon fra kommuneplanen. Vi velger 
likevel å vurdere de forskjellige områdene innenfor landbruk, naturmangfold og natur- og 
friluftområdene.

Vurderinger:
Landbruk
Hammari har tidligere høstet gnr 29/22 og 29/12 (som han nå har solgt) for salg av grovfòr. Det 
er sist søkt om produksjonstilskudd i 2002. Eiendommen høstes nå av bruk i drift. Fradelingen 
har trolig ingen betydning for landbruksdrifta på eiendommen og i området. Arealet som søkes 
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fradelt skal arronderes rundt det gamle tunet som omfatter en brannskadet fjøs. Den øvrige 
bebyggelsen på eiendommen skal også flyttes inn på tomtearealet. 

Kulturminner
I følge økonomisk kartverk er det ikke registrert kulturminner på den omsøkte eiendommen. 
Søknaden gjelder fradeling av allerede eksisterende bebyggelse det framgår ikke av søknaden at 
det skal bygges noe på eiendommen. Hvis det likevel under arbeidet i jorden kommer fram 
gjenstander eller andre levninger som viser eldre aktivitet i området må arbeidet stanses og 
melding sendes Samisk kulturminneråd og Kulturetaten, Troms fylkeskommune, jfr 
Kulturminneloven § 8 andre ledd.

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

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

Avkjørsel/adkomst
Den omsøkte parsellen skal ha vegrett over gnr 29/1 som grenser rundt 29/22 på alle kanter. 
Dagens adkomst går også her. Statskog SF forbeholder seg vegrett over den omsøkte parsellen til 
resteiendommen gnr 29, brn 22. Dette må tinglyses. Det må søkes om utvidet bruk av 
eksisterende adkomst fra Statens vegvesen. 

Risikovurdering
I følge skredkart fra NGU er det ikke stein- eller snøskredfare i området hvor den omsøkte 
parsellen ligger. Eiendommen ligger heller ikke utsatt til for flom.

Vurdering i forhold til naturmangfoldloven:

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

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

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

Vurdering opp mot naturmangfoldloven:
Området er søkt opp i Artstatabanken som er en nasjonal kunnskapskilde for biologsk mangfold 
og på miljostatus.no. Det er på den omsøkte parsellen eller i området ikke gjort funn av
rødlistearter i kategoriene sårbar, nær truet, sterkt truet eller kritisk truet. Det er heller ikke 
registrert sårbare naturtyper i området. Ut i fra de prinsippene som skal vurderes kan vi ikke se at 
det omsøkte parsellen kommer i konflikt med hovedformålet i det som naturmangfoldloven skal 
verne om.

Vedtak:
Nordreisa kommune viser til plan- og bygningsloven §§ 20-1-m, 26-1, 27-1, 27-2, 27-4 og 28-1
og jordloven § 12 godkjenner fradeling av 5 daa påstående bebyggelse fra eiendom gnr. 29 bnr. 
22 i Nordreisa kommune som omsøkt.

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

Fradeling vil ikke komme i konflikt med landbruksinteresser, natur- og kulturmiljø og
friluftslivet i området siden arealet fradeles til uendret bruk. Delingstillatelsen er vurdert i forhold 
til formål og forvaltningsmål i Naturmangfoldloven og tiltaket har ingen innvirkning på 
prinsippene som skal vurderes i §§ 8-12.

Det settes følgende vilkår:

 Den omsøkte tomta må ha tinglyst veiavtale over eiendommene som må krysses for å sikre 
adkomst. Gnr 29/22 må også ha tinglyst veiavtale over den omsøkte tomta for å sikre 
adkomsten til resteiendommen av gnr 29/22. Den nåværende avkjørselen skal brukes og det 
må søkes om utvidet bruk av eksisterende avkjørsel fra Statens vegvesen. 

 Hvis det under arbeidet i jorden kommer fram gjenstander eller andre levninger som viser
eldre aktivitet i området må arbeidet stanses og melding sendes Samisk kulturminneråd og
Kulturetaten, Troms fylkeskommune, jfr Kulturminneloven § 8 andre ledd.

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

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

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

Med hilsen

May Halonen
konsulent

Kopi til:
Roald Hammari Sappen 9151 STORSLETT

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

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

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

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

«KONTAKT»

Delegert vedtak
Delegert utvalg drift - nr. 134/11

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
«REF» 2010/2651-9 26985/2011 1942/30/4 08.07.2011

Melding om vedtak - søknad om deling gnr 1942/30/4

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

Saksopplysninger: 
Søker: Oddmund Hasselberg, Bjørkeng, 9151 Storslett

Ingvald Hasselberg, Vinnelys, 9151 Storslett
Ella Evensen, Solbakken 27, 9152 Sørkjosen

Erverver: Ella Evensen

Eiendommen ligger i Reisadalen ved FV 866, om lag 33 km fra Storslett sentrum. I følge 
gårdskart fra Skog og landskap har eiendom gnr 30/4 to parseller og et totalareal på ca 130
daa. Av dette er ca 49 daa fulldyrka jord, 72 daa produktiv skog og ca 8,5 daa annet areal. Det 
søkes om fradeling av ca 2000 m2 tomt til fritidsformål og parsellen består av produktiv skog på 
middels bonitet og er delvis dyrkbart.

Planstatus
Eiendommen ligger i et LNF-område (landbruk, natur- eller friluftsområde) i kommuneplanens
arealdel, og det er nødvendig med dispensasjon fra plan- og bygningsloven § 19-2. Tomten ligger
også innenfor 50 metersbeltet til Gapperuselva, og det er nødvendig med dispensasjon fra plan og
bygningsloven § 1.8.

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

Det er ikke framsatt særlige grunner for dispensasjonen

Høringsuttalelser
Søknaden er sendt på høring til Fylkesmannen i Troms, Sametinget, Reindriftsforvaltingen, 
Statens vegvesen og Troms fylkeskommune den 26.10.2010. 

Sametinget varslet i brev av 10.11.2010 følgende:
Samediggi / Sametinget må foreta en befaring før vi kan uttale oss til saken. Ut fra vår kjennskap til det 
aktuelle området vurderer vi det som sannsynlig at automatisk fredete samiske kulturminner kan bli berørt av 
det aktuelle tiltaket. Tiltaket kan ikke iverksettes før befaringen er foretatt, og vår uttalelse foreligger. 
Befaringen vil bli utført i løpet av feltsesongen 2011.

Statens vegvesen kom med følgende i brev av 11.11.2010:
Før søknad innvilges og deling kan gjennomføres, må det foreligge tillatelse til utvidet bruk av eksisterende 
avkjørsel på eiendommen 30/4. På grunnlag av de oppgitte opplysninger har Statens vegvesen i brev til 
tiltakshaverne datert 11.11.10, gitt tillatelse til utvidet bruk av eksisterende avkjørsel på eiendommen 30/4. 
Statens vegvesen har ingen øvrige merknader til søknaden.

Reindriftsforvaltninga kom med følgende i brev av 23.11.2010.
Områdestyret for Vest-Finnmark har ingen merknader til søknad om deling av gnr. 30 bnr. 4 i Nordreisa kommune, 
slik beskrevet i høringsbrevet med vedlegg. Denne uttalelsen er gitt medhold av Områdestyrets delegasjon i sak 
62/2009.

Sametinget har befart området og ga i brev av 17.06.11 følgende uttalelse:
Vi viser til vårt varsel om befaring av 10.11.2010.

Området er befart uten at det ble registrert automatisk fredete samiske kulturminner i feltet som reguleringen 
omfatter. Sámediggi/Sametinget har ingen merknader til den foreslåtte planen.

Skulle det likevel under arbeid i marken komme frem gjenstander eller andre levninger som viser eldre aktivitet 
i omtrådet, må arbeidet stanses og melding sendes Sámediggi/Sametinget og Troms fylkeskommune omgående, 
jf. Lov juni 1978 nr. 50 om kulturminner (kml.) §§ 8 og 9. Vi forutsetter at dette pålegget formidles til den som 
skal utføre arbeidet i marken. Vi gjør oppmerksom på at denne uttalelsen bare gjelder for Sámediggi/
Sametinget, og viser til egen uttalelse fra Troms fylkeskommune.

Ingen av de andre høringsinstansene har kommet med uttalelser. 

Faglige vurderinger:

Vurdering i forhold til Jordloven:
Etter Jordlovens § 9 går det fram at dyrka jord ikke må brukes til formål som ikke tar sikte på
jordbruksproduksjon, og at dyrkbar jord heller ikke må omdisponeres slik at den ikke er egna til 
jordbruksproduksjon i framtida. Formålet med omdisponeringsforbudet er å verne produktive 
arealer og jordsmonnet. Det grunnleggende formålet med bestemmelsen er jordvern, dvs. å sikre 
matproduserende areal.
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Omdisponeringsforbudet legger opp til et strengt jordvern. Det viser kravet om at ”særlege høve” 
må foreligge for å gi samtykke. Søknaden kan avslås selv om det foreligger ”særlege høve”. Det 
skal foretas en samlet vurdering av forholdene. Det kan tas hensyn til godkjente planer etter plan 
og bygningsloven, drifts- eller miljømessige ulemper for landbruket i området, kulturlandskapet 
og det samfunnsgagnet omdisponering vil gi. Forholdene kan ligge slik an at lovens vilkår for 
fradeling kan være oppfylt selv om det dreier seg om fradeling av dyrka eller dyrkbar jord. Det 
kan for eksempel dreie seg om fradeling av dyrka jord fra en driftsenhet hvor fradelingen vil ha 
lite å si for ressursgrunnlaget på eiendommen eller det kan dreie seg om et tilfelle hvor 
samfunnsinteresser av stor vekt taler for deling.

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

Parsellen som søkes fradelt består av produktiv lauvskog og er delvis dyrkbart. I følge gårdskart
fra Skog og landskap har eiendommen 30/4 et totalareal på ca 130 daa. Av dette er ca 49 daa
fulldyrka jord, 72 daa produktiv skog og ca 8,5 daa annet areal. 45 daa er leid ut og høstet av 
bruk i drift. 

En fradeling av det omsøkte arealet til fritidsformål vil ikke forringe gnr 30, brn 4 vesentlig.
Eiendommen har ikke vært i drift de siste 30 årene men jordbruksarealene har vært høstet årlig 
med bortleie. Skogarealene er små og har bare verdi som ved til eget bruk. De oppdyrka arealene 
ligger et stykke unna den omsøkte tomta og tomta ligger greit plassert inntil veg og 
eiendomsgrense. Vi mener at delingen er forsvarlig ut i fra hensynet til den avkastningen 
eiendommen kan gi i framtiden og fradelingen har heller ikke betydning for landbruksdrifta 
verken på eiendommen eller i området, 

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

I flg. § 27-1 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.

Teknisk avdeling har vurdert utslippsforhold og vannforsyning for omsøkte tomt som følgende:

Drikkevann i området forsynes av private anlegg der også grunnvann benyttes som vannkilde.
En kan ikke se at et utslipp vil komme i konflikt med andre interesser i området.
Med bakgrunn i kunnskap om lokale forhold, kan slamavskiller og jordrenseanlegg bygges i 
samsvar med Retningslinjer for utforming og drift av separate avløpsanlegg. Avløpsanlegg må 
plasseres slik at det ikke kommer i konflikt med vannforsyningsanlegg, både for eksisterende 
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boliger og for omsøkt tomt. Det bør avsettes plass på omsøkt tomt for avløpsanlegg for bolig.
Konklusjon: Etter søknad vil utslippstillatelse kunne gis i samsvar med Forurensningsforskriften.

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

Statens vegvesen har i brev til tiltakshaverne datert 11.11.10, gitt tillatelse til utvidet bruk av 
eksisterende avkjørsel på eiendommen 30/4. I tillegg må den omsøkte tomta sikres tinglyst 
vegrett hvis adkomsten går via gnr 30/4.

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

I følge skredkart fra NGU er det ikke stein- eller snøskredfare i området. Den omsøkte parsellen 
ligger heller ikke utsatt til for flomfare. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Det omsøkte arealet er delvis dyrkbar og eiendommen har små ressurser for selvstendig og 
lønnsom jordbruksdrift. Det er mindre og mindre husdyr i området og vi kan derfor ikke se at 
delingen har konsekvenser for landbruket eller er uforsvarlig ut i fra den avkastningen som 
eiendommen kan gi. Vi kan heller ikke se at fradelingen vil komme i konflikt med 
reindriftsinteressene, naturmangfoldet, kulturmiljø og friluftslivet i området.

Eiendommen 30/4 står oppført på Harda Hasselberg og er et dødsbo. Søkerne er søsken og 
arvinger etter avdøde grunneier. Det er altså ikke foretatt et skifte etter at grunneieren døde. Vi 
gjør oppmerksom på at skifte må gjennomføres før hjemmelshaverne kan utstede skjøte og få den 
fradelte tomta tinglyst på ny eier. 

Vedtak:
Nordreisa kommune godkjenner fradeling av opptil 2 daa dyrkbar skog til fritidsformål fra gnr 
30, brn 4 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, 27-1, 27-2, 27-4 og 28-1
 Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel godkjennes jfr plan- og bygningslovens 19-2.

Ved avgjørelsen er det lagt vekt på at gnr 30, brn 4 har små ressurser for selvstendig og lønnsom 
jordbruksdrift. Det er mindre og mindre husdyr i området og vi kan derfor ikke se at delingen har 
konsekvenser for landbruket eller er uforsvarlig ut i fra den avkastningen som eiendommen kan 
gi. Vi kan heller ikke se at fradelingen vil komme i konflikt med reindriftsinteressene, 
kulturmiljø og friluftslivet i området.

Delingstillatelsen er vurdert i forhold til formål og forvaltningsmål i naturmangfoldloven og 
tiltaket har ingen innvirkning på prinsippene som skal vurderes i §§ 8-12. 

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

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

 Det må søkes om utslippstillatelse før avløpsanlegg etableres. 
 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.

 Dersom adkomsten fra offentlig vei må gå over en annen eiendom en den fradelte 
parsellen, må vegrett sikres med tinglyst vegrett. 

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

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

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

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

Vi gjør oppmerksom på at ubebygde tomter ikke større en 2 daa og som er godkjent etter plan og bygningsloven og
etter jordloven kan erverves konsesjonsfritt etter konsesjonslovens § 4, første ledd nr 2. Ved alle erverv som er
konsesjonsfrie må kjøper fylle ut skjemaet ”egenerklæring om konsesjonsfrihet” som må følge skjøtet til tinglysning 
påført dokumentasjon fra kommunen om at ervervet er konsesjonsfritt. Skjema kan hentes på internett
www.slf.dep.no , www.statkart.no, eller ved henvendelse til landbrukskontoret.

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

Med hilsen

May Halonen
konsulent

Likelydende brev er sendt til alle tre søkerne.
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Deres ref
2010/2912

FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMARKKU FYLKKAMÂNNI
Juridisk stab Juridihkalaå hovdengoddi

Nordreisa kommune
v/ Utviklingsavdelingen

Postboks 174
9156 STORSLETT

Deres dato

Saksbehandler/direkte telefon: Jon Beldo - 78 95 03 03

Vår ref
Sak 2011/1480
Ark 421.3

Vår dato
27.06.2011

Vedrørende klagesak for gnr. 71 bnr. 5 i Nordreisa kommune -
settefylkesmannssak

Fylkesmannen i Finnmark viser til brev 11. april 2011 fra Fornyings-, administrasjons- og
kirkedepartementet om oppnevning som settefylkesmann.

Sakens bakgrunn
Saken gjelder søknad om fradeling av gnr. 71 bnr. 5, og ble av Nordreisa kommune
behandlet som dispensasjonssak, jf. plan- og bygningsloven (plbl.) § 19-2.
Driftsutvalget i kommunen innvilget dispensasjon i møte 18. januar 2011. Fylkesmannen i
Troms har påklaget vedtaket, og 15. mars 2011 gjorde kommunen vedtak om ikke å ta
Fylkesmannens klage til følge.

Vedtakets begrunnelse lyder: "Nordreisa kommune godkjenner fradeling av om lag 700 m2
dyrkbar jord som tilleggsareal til hyttetomt fra eiendom 71/5 i Nordreisa kommune".

Klagesaken ble etter dette oversendt Fylkesmannen i Troms for klagebehandling.

Fylkesmannen i Troms har imidlertid ansett seg inhabil i saken, og Fornyings-,
administrasjons-, og kirkedepartementet har oppnevnt Fylkesmannen i Finnmark til
settefylkesmann.

to 1,729 R

112/Æi/s

Klagebehandlingen
Fylkesmannen bemerker at Fylkesmannen i Troms' v/Landbruksavdelingen klage er ansett
rettidig, og at det er klagerett i henhold til forvaltningsloven (fvl.) §§ 28, 29 og 30, jf. plbl. §
1-9.

Klagen behandles i medhold av plbl. § 1-9 og delegasjon av avgjørelsesmyndighet fra
Miljøvern-/Kommunaldepartementet, se rundskriv T-2/09 pkt. 2.7. For behandling av klager
etter ny plbl. § 1-9 gjelder fvl. regler så langt annet ikke er bestemt. Fylkesmannens
kompetanse i klagesaken fremgår av fvl. § 34. Fylkesmannen kan prøve alle sider av saken,
herunder saksbehandlingen, lovanvendelsen og skjønnsutøvelsen.

Postadresse: Telefon: Telefaks: E-post: Internett:
Statens hus 78 95 03 00 78 95 03 07 postmottak@fmfi.no www.fylkesmannen.no/Finnmark
9815 VADSØ Side 160



Det skal ved behandlingen av saken legges vekt på hensynet til det kommunale selvstyret
ved prøvingen av det frie skjønn. Fylkesmannen anser sakens faktiske sider for å være
tilfredsstillende belyst, jf. fvl. § 17 første ledd og § 33 femte ledd til å foreta
realitetsbehandling av den foreliggende klagen.

Fylkesmannens vurdering
Fradeling er søknadspliktig etter plbl. § 20-1 første ledd bokstav m. For å nekte fradeling
kreves det etter alminnelige legalitetsprinsipper hjemmel i plbl. med tilhørende regelverk. Det
kan kort konstateres at det omsøkte tiltak er i strid med kommuneplanens arealdel for
Nordreisa kommune. Dette har heller ikke vært omstridt under klagebehandlingen. Det må
videre konstateres at angjeldende bestemmelse faller innenfor hva kommunen kan
bestemme med rettsvirkninger. Det vises til plbl. § 11-6, § 11-5, jf § 11-1.

Tiltaket vil således i utgangspunktet være i strid med plangrunnlaget, og følgelig ulovlig etter
plbl. § 11-6. Tillatelse til deling av eiendommen er etter dette betinget av at det gis
dispensasjon etter plbl. § 19-2, jf. § 19-1.

Plbl. § 19-2 annet ledd, lyder:

Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i
lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være
klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Det kan ikke dispenseres fra
saksbehandlingsregler.
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Problemstillingen er om dispensasjon skal innvilges i saken. Vilkårene for å gi dispensasjon
er angitt i plbl. § 19-2. For det første krever ordlyden at hensynene bak den bestemmelsen
det dispenseres fra, eller hensyn i lovens formålsbestemmelse, ikke blir vesentlig tilsidesatt. I
tillegg må det foretas en interesseavveining, hvor fordelene ved tiltaket må vurderes opp
mot ulempene.

Det må foreligge en klar overvekt av hensyn som taler for dispensasjon.
I følge forarbeidene (0t. prp. nr 32 s. 242) til den nye plan- og bygningsloven er meningen
med erstatning av uttrykket "særlige grunner" med detaljert angivelse av kriteriene for
dispensasjon gjort for å klargjøre og innstrammedispensasjonsadgangen i forhold til
gjeldende lov.

Det aktuelle området er avsatt til landbruk i gjeldende kommuneplan. Det må således antas
at en dispensasjon til tilleggsareal for aktiviteter i tilknytning til fritidsformål derfor vil være så
vesentlig atskilt fra de formål det er naturlig å fremme i området at, etter avveiningen av
argumenter for og mot, må fordelene med å gi dispensasjon klart overstige ulempene. Særlig
må dette gjelde når for eksempel den omsøkte grønnsaksproduksjon også kan gjennomføres
ved leie av arealet.

Videre må det ses hen til øvrig lovverk som regulerer landbrukseiendommer. Jordlova § 12
nedsetter delingsforbud for landbrukseiendommer, og de hensyn som begrunner dette —
blant annet fare for reduksjon av fremtidig næringsgrunnlag — vil være relevante også ved
vurderingen av plbl. § 19-2.

De argumenter kommunen har lagt til grunn taler for at dispensasjon kan gis, er etter
Fylkesmannens vurdering ikke i henhold til de rammer plan- og bygningsloven etter
ovennevnte tolkning forutsetter.

Kommunen har i avgjørelsen lagt vekt på at fradeling av tilleggsareal trolig ikke vil føre til
konsekvenser for landbruket eller friluftsinteresser. Delingstillatelsen er vurdert i forhold til
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formål og forvaltningsmål i naturmangfoldloven og tiltaket har ingen innvirkning på
prinsippene som skal vurderes i §§ 8-12.

Fylkesmannen kan imidlertid vanskelig se at dette kan medføre at fordelene ved
dispensasjon er klart større enn ulempene. Dette må særlig ses i sammenheng med at hele
ordningen med fri overdragelse kan føre til at fradelt område overdras til personer uten
tilknytning til landbruket. Dette kan, som klager anfører, medføre at det kan oppstå krav om
restriksjoner som er i strid med formålene for forsvarlig landbruksdrift.

I saksdokumentene er det oppgitt at søker skal bruke tilleggsparsellen til dyrking av poteter
og grønnsaker og vedproduksjon til eget bruk. Fylkesmannen vil påpeke i den forbindelse at
søker kan inngå leieavtale for disse aktiviteter, slik at det ikke blir nødvendig å endre
arealstatus fra landbruk til fritidsbruk.

Vurderingen av saken innebærer at Fylkesmannen ikke kan se at det finnes argumenter av
en slik vekt som taler for dispensasjon. Hensynet til landbruket taler mot at dispensasjon kan
gis. Idet området er avsatt til landbruk gjennom kommuneplan, samt at fradeling jf. ovenfor,
har negative konsekvenser for landbruket, kan Fylkesmannen ikke se at vilkårene for
dispensasjon, jf. plbl. § 19-2 er oppfylt.

Det fattes slikt

Vedtak:
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Fylkesmannen tar klagen til følge. Nordreisa kommunes vedtak om fradeling av tomt
fra gnr.71 bnr. 5 overprøves.

Fylkesmannen treffer med hjemmel i forvaltningsloven § 34 fjerde ledd vedtak om at
det ikke skal foretas fradeling av gnr. 71 bnr. 5 i Nordreisa kommune.

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

Med hilsen

Tor Stafsnes Anne Cathrine Præsteng
assisterende fylkesmann juridisk leder

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og derfor uten underskrift.

Kopi til:
Tor-Erik Olsen Nedre Ringvei 12 9180 SKJERVØY
Fylkesmannen i Troms Postboks 6105 9291 TROMSØ
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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

Arnulf Vangen
Svartfoss
9151  STORSLETT

Delegert vedtak
Delegert utvalg drift - nr. 165/11

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2011/1447-5 30166/2011 1942/29/8 16.08.2011

Delegert vedtak - Deling av eiendom 1942/29/8

Det søkes om fradeling av det bebodde bolighuset på eiendommen gnr 29/8 i Nordreisa
kommune. Søknaden legges fram med to alternativ. Alternativ 1 er på ca 4,4 daa og alternativ 2
er på ca 3,1 daa.

Søknaden er mottatt 30.03.11. Vi beklager den lange saksbehandlingstida, men pga stor 
sakspågang har bebygde tomter ikke vært prioritert.

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

Vedtak:
Nordreisa kommune godkjenner fradeling av om lag 4,4 daa bebygd areal til boligformål fra 
eiendom 29/8 i Nordreisa kommune.

Dette gjøres jfr følgende:
 Deling godkjennes jfr jordlovens § 12 
 Deling jfr matrikkellovens § 6
 Deling godkjennes jfr plan- og bygningsloven §§ 20-1-m, 26-1, 27-1, 27-2, 27-4 og 28-1
 Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel godkjennes jfr plan- og bygningslovens 19-2. 

Ved avgjørelsen er det lagt vekt på at dette er et ledd i generasjonsskifte på en eiendom som er i 
drift. Eiendommen har et eldre bolighus som vil bli det nye hovedhuset på eiendommen.
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Delingstillatelsen er vurdert i forhold til formål og forvaltningsmål i Naturmangfoldloven og 
tiltaket har ingen innvirkning på prinsippene som skal vurderes i §§ 8-12.

Det settes følgende vilkår:
 Fradelt parsell må sikres veirett ved tinglyst avtale over eiendommene 29/8 og 29/15. 

Dette må tinglyses sammen med nyetablert tomt.
 Byggetiltak kan ikke igangsettes før byggesøknad er levert, søknaden er behandlet og 

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

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

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

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

Saksopplysninger: 
Det søkes om fradeling av det bebodde bolighuset på eiendommen gnr 29/8 i Nordreisa
kommune. Søknaden legges fram med to alternativ. Alternativ 1 er på ca 3,1 daa og alternativ 2
er på ca 4,4 daa.

Søker/grunneier: Arnulf Vangen, Svartfoss, 9151 Storslett
Medsøker: May Helen Vangen, Bekkestien 2, 9151 Storslett

Eiendommen ligger på Svartfoss i Reisadalen, omlag 40 km fra Storslett sentrum. Det er
sauedrift på eiendommen. I følge gårdskart fra Skog og landskap har eiendom 29/8 et totalareal
på 157 daa. Av dette er 78,2 daa fulldyrka jord, 51 da produktiv skogmark og resten annet areal.

Parsellen (begge alternativene) som søkes fradelt ligger på en høyde om lag 70 m fra 
driftbygningen og består av eierens bolig og er benevnt som jorddekt fastmark. Om lag ¼ av
den omsøkte parsellen er produktiv skog. På eiendommen er det også et annet eldre bolighus som
til tider har vært bebodd av eierens datter, May Helen Vangen.

Driftsenheten består også av 29/97 i Bilto som Vangen kjøpte i 2009 med begrunnelse om at
eiendommen styrket grovforgrunnlaget på egen eiendom. Denne eiendommen har et totalareal på
ca 167 daa. Arealene er fordelt med 58,4 daa fulldyrka jord, 97,1 daa produktiv skog og resten 
annet areal.

I delingssøknaden er det opplyst at delingen er et ledd i et generasjonsskifte. Eieren ønsker eget
bolighus fradelt for selv å bo der, før gården overdras til datteren. Hvis søker ikke får boligen
fradelt, vil han ikke overføre eiendommen. Datteren har opplyst at hun og familien på sikt har
skal overta gården og drive den videre såfremt faren får bolighuset sitt fradelt på egen tomt.

Planstatus
Eiendommen ligger i et LNF-område (landbruk, natur- eller friluftsområde) i kommuneplanens
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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 særlige grunner for dispensasjon.

Høringsuttalelser
Søknaden er sendt på høring til fylkesmannen i Troms, sametinget, reindriftsforvaltningen og 
Troms fylkeskommune. Det er bare reindriftsforvaltningen som har uttalt seg innen fristen og det 
antas derfor at de andre ikke har noen innsigelser til saken.

Reindriftsforvaltningen Vest-Finnmark, datert 24.06.2011:
Saken har vært på høring i rbd. 42 Beahcegeani.

Områdestyret for Vest-Finnmark har ingen merknader til søknad om deling av gnr. 29 bnr 8 ved
Svartfoss i Nordreisa kommune.

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

Faglig vurdering
Vurdering i forhold til Jordloven:
I jordlovens § 1 står det at: Arealressursane bør disponerast på ein måte som gir ein tenleg,
variert bruksstruktur ut frå samfunnsutviklinga i området og med hovudvekt på omsynet til
busetjing, arbeid og driftsmessig gode løysingar. Ein samfunnsgagnleg bruk inneber at ein tek
omsyn til at ressursane skal disponerast ut frå framtidige generasjonar sine behov.

I jordlovens § 12 heter det at eiendom som er eller kan nyttes til jordbruk eller skogbruk ikke kan
deles uten samtykke. Formålet med delingsforbudet er å sikre og holde ressursgrunnlaget på 
bruket samlet for nåværende og fremtidige eiere. Samtidig kan det gis samtykke dersom
samfunnsinteresser av stor vekt taler for det, eller delingen er forsvarlig ut i fra hensynet til
avkastningen eiendommen kan gi. Det skal da tas hensyn til om delingen fører til drifts- eller
miljømessige ulemper for landbruket i området.

Eiendommen er i selvstendig drift, og hadde pr 1.1.2011 59 vinterfora sau. Dagens eier ønsker å
fradele egen bolig fra driftsenheten for så å overdra eiendommen til datteren. Eiendommen har
også et eldre bolighus som kan bebos. Hvis ikke delingssøknaden blir innvilget blir det heller
ikke gjennomført generasjonsskifte i denne omgangen.
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Den omsøkte parsellen ligger på en høyde kun 70 meter fra driftsbygningen. Adkomsten går 
langs eiendomsgrensen, delvis på 29/8 og delvis på naboeiendommen 29/15. Gårdsveien som går
gjennom 29/8 er ikke i bruk til den omsøkte tomta.

En parsell som blir godkjent fradelt er fritt omsettelig og kan selges til personer som ikke har
tilknyting til eiendommen eller til landbruksdrift. Dette kan føre til krav om restriksjoner på en
ellers fullt ut forsvarlig landbruksdrift i området. Den omsøkte parsellen søkes fradelt som et ledd 
i generasjonsskifte. Fradelingen kan dermed også være positiv fordi eier har sagt at han mest 
sannsynlig kommer til å legge ned drifta om noen år. Dette kan forhindres ved at han får eget 
bolighus på tomt for så å overdra driftsenheten til datteren som ønsker å bosette seg på 
eiendommen med familien. Bosettingshensynet og samfunnsinteressene taler for fradeling.

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

I flg. § 27-1 skal opprettelse eller endring av eiendom til bygningsformål for opphold av 
mennesker eller dyr ikke gjennomføres med mindre det er forsvarlig adgang til hygienisk 
betryggende og tilstrekkelig drikkevann, samt slokkevann.   
I flg. § 27-2 skal bortføring av avløpsvann være sikret i samsvar med forurensningsloven før 
opprettelse eller endring av eiendom til bebyggelse skjer.
Den omsøkte parsellen er bebygd og søknaden er derfor ikke vurdert på dette punktet.

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. 
Avkjørsel går fra kommunal vei. Ved en eventuell fradeling og senere overdragelse av eiendom,
må omsøkt parsell sikres veirett ved tinglyst avtale over eiendommene 29/8 og 29/15.

I flg. § 28-1 kan grunn bare bebygges, eller eiendom opprettes eller endres, dersom det er 
tilstrekkelig sikkerhet mot fare eller vesentlig ulempe som følge av natur- eller miljøforhold. Det 
samme gjelder for grunn som utsettes for fare eller vesentlig ulempe som følge av tiltak.
I følge skredkart fra NGU er det ikke stein- eller snøskredfare i området hvor den omsøkte 
parsellen ligger. Det er heller ikke flomfare i område.

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

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

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

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

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

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

Samla 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. Den omsøkte tomta 
grenser inntil driftsbygningen og blir ved fradeling fritt omsettelig. Dette kan føre til krav om 
restriksjoner på drifta og er ikke positivt for framtidig drift.

Fradelinga er oppgitt å være et ledd i generasjonsskifte. Dette er en eiendom som i dag er i drift 
med saueproduksjon. Det er veldig positivt at yngre generasjoner ønsker å overta en slik 
eiendom. Eiendommen har et eldre bolighus som vil bli hovedhuset på eiendommen ved 
fradeling av dagens hovedhus. Bosettingshensynet og samfunnsinteressene på dette punket taler 
for fradeling.
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Vedtaket kan påklages til det organ som har truffet vedtakket. 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 sendes skriftlig til Nordreisa kommune, Utviklingsavdelingen, 9151 Storslett.  Angi hvilke vedtak det klages 
over, den eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent at det 
kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem.

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

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

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

Ved eventuelle spørsmål til oppmåling kan oppmålingsingeniør kontaktes på 
tlf: 77770764 / 40419291 eller 77770762

Med hilsen

Julie Heidenberg
jordbrukssjef

Vedlegg
1 kart

Kopi til:
May Helen Vangen Bekkestien 2 9151 STORSLETT
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Nordreisa kommune
v/ utviklingsavdelingen

Postboks 8004 Dep
9156 STORSLETT

Deres ref Deres dato
11.04.2011

Saksbehandler/direkte telefon: Jon Beldo - 78 95 03 84

Vedtakets lyder:

FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÅRKKU FYLKKAMÅNNI
Juridisk stab Juridihkala§ hovdengoddi

Vår ref
Sak 2011/1481
Ark 421.3

Vår dato
23.06.2011

Klage på dispensasjonsvedtak - Nordreisa kommune — Gnr. 29 bnr.
8

Fylkesmannen i Finnmark viser til brev 11. april 2011 fra Fornyings-,
administrasjons- og kirkedepartementet om oppnevning som settefylkesmann.

Sakens bakgrunn
Saken gjelder søknad om fradeling av gnr. 29 bnr. 8, og ble av Nordreisa kommune
behandlet som dispensasjonssak, jf. plan- og bygningsloven (plbl.) § 19-2.
Driftsutvalget i kommunen innvilget dispensasjon i møte 18. januar 2011. Fylkesmannen i
Troms har påklaget vedtaket, og 15. mars 2011 gjorde kommunen vedtak om ikke å ta
Fylkesmannens klage til følge.

Nordreisa kommune godkjenner fradeling av 1 daa bebygd hyttetomt fra eiendom 29/8 i Nordreisa
kommune.

Ved avgjørelsen er det lagt vekt på at tomta ligger på en grusrygg som ikke er dyrkbar. Hytta har vært
der i mange år og ikke ført til noen hindringer for landbruket. At den får en selvstendig tomt hindrer ikke
mer. Det er også av samfunnsmessig interesse at man bruker Reisadalen. Det er forsvarlig å dele tomta.
Det er en styrke for bruket ved å selge ei hyttetomt. Arealet er tidligere omdisponert til hytteformål.

Klagesaken ble etter dette oversendt Fylkesmannen i Troms for klagebehandling.

Fylkesmannen i Troms har imidlertid ansett seg inhabil i saken, og Fornyings-,
administrasjons-, og kirkedepartementet har oppnevnt Fylkesmannen i Finnmark til
settefylkesmann.

Klagebehandlingen
Fylkesmannen bemerker at Fylkesmannen i Troms' v/Landbruksavdelingen klage er ansett
rettidig, og at det er klagerett i henhold til forvaltningsloven (fvl.) §§ 28, 29 og 30, jf. plbl. §
1-9.

Postadresse: Telefon: Telefaks: E-post: Internett:
Statens hus 78 95 03 00 78 95 03 07 postmottak@fmkno www.fylkesmannen.no/Finnmark
9815 VADSØ
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Klagen behandles i medhold av plbl. § 1-9 og delegasjon av avgjørelsesmyndighet fra
Miljøvern-/Kommunaldepartementet, se rundskriv T-2/09 pkt 2.7. For behandling av klager
etter ny plbl. § 1-9 gjelder fvl. regler så langt annet ikke er bestemt. Fylkesmannens
kompetanse i klagesaken fremgår av fvl. § 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 prøvingen av det frie skjønn. Fylkesmannen anser sakens faktiske sider for å være
tilfredsstillende belyst, jf. fvl. § 17 første ledd og § 33 femte ledd til å foreta
realitetsbehandling av den foreliggende klagen.

Fylkesmannens vurdering
Fradeling er søknadspliktig etter plbl. § 20-1 første ledd bokstav m. For å nekte fradeling
kreves det etter alminnelige legalitetsprinsipper hjemmel i plbl. med tilhørende regelverk. Det
kan kort konstateres at det omsøkte tiltak er i strid med kommuneplanens arealdel for
Nordreisa kommune. Dette har heller ikke vært omstridt under klagebehandlingen. Det må
videre konstateres at angjeldende bestemmelse faller innenfor hva kommunen kan
bestemme med rettsvirkninger. Det vises til plbl. § 11-6, § 11-5, jf § 11-1.

Tiltaket vil således i utgangspunktet være i strid med plangrunnlaget, og følgelig ulovlig etter
plbl. § 11-6. Tillatelse til deling av eiendommen er etter dette betinget av at det gis
dispensasjon etter plbl. § 19-2, jf. § 19-1.

Plbl. § 19-2 annet ledd, lyder:

Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i
lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være
klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Det kan ikke dispenseres fra
saksbehandlingsregler.

Problemstillingen er om dispensasjon skal innvilges i saken. Vilkårene for å gi dispensasjon
er angitt i plbl. § 19-2. For det første krever ordlyden at hensynene bak den bestemmelsen
det dispenseres fra, eller hensyn i lovens formålsbestemmelse, ikke blir vesentlig tilsidesatt. I
tillegg må det foretas en interesseavveining, hvor fordelene ved tiltaket må vurderes opp
mot ulempene.

Det må foreligge en klar overvekt av hensyn som taler for dispensasjon.
I følge forarbeidene (0t. prp. nr 32 s 242) til den nye plan- og bygningsloven er meningen
med erstatning av uttrykket "særlige grunner" med detaljert angivelse av kriteriene for
dispensasjon gjort for å klargjøre og innstramme  dispensasjonsadgangen i forhold til
gjeldende lov.

Videre må det ses hen til øvrig lovverk som regulerer landbrukseiendommer. Jordlova § 12
nedsetter delingsforbud for landbrukseiendommer, og de hensyn som begrunner dette —
blant annet fare for reduksjon av fremtidig næringsgrunnlag — vil være relevante også ved
vurderingen av plbl. § 19-2.

De argumenter kommunen har lagt til grunn taler for at dispensasjon kan gis, er etter
Fylkesmannens vurdering ikke i henhold til de rammer plan- og bygningsloven etter
ovennevnte tolkning forutsetter.

Kommunen har i avgjørelsen lagt vekt på at tomten ligger på en grusrygg som ikke er
dyrkbar, at hytten har vært der i mange år uten hindring for landbruket, at en selvstendig tomt
ikke "...hindrer mer". Til dette bemerker Fylkesmannen at tomten er omgitt av mer eller
mindre sammenhengende arealer dyrket jord. Dette må særlig ses i sammenheng med at
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hele ordningen med fri overdragelse kan føre til at fradelt område overdras til personer uten
tilknytning til landbruket. Dette kan, som klager anfører, medføre at det kan oppstå krav om
restriksjoner som er i strid med formålene for forsvarlig landbruksdrift.

Det er også argumentert for at det er av samfunnsmessig interesse å benytte Reisadalen, og
at det er en styrke for bruket ved å selge en hyttetomt, samt at arealet tidligere er
omdisponert til hytteformål. Disse argumenter er etter Fylkesmannens oppfatning ikke
tilstrekkelige til å medføre at fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn ulempene, jf
plbl. § 19-2.

Vurderingen av saken fører til at Fylkesmannen ikke kan se at det finnes avgjørende
argumenter som taler for dispensasjon. Hensynet til landbruket taler mot at dispensasjon kan
gis. Idet området er avsatt til landbruk gjennom kommuneplan, samt at fradeling har negative
konsekvenser for landbruket, kan Fylkesmannen ikke se at vilkårene for dispensasjon, jf.
plbl. § 19-2 er oppfylt.

Det fattes slikt

Vedtak

Fylkesmannen tar klagen til følge. Nordreisa kommunes vedtak om fradeling av tomt
fra gnr. 29 bnr. 8 overprøves.

Fylkesmannen treffer med hjemmel i forvaltningsloven §  34 fjerde ledd vedtak om at
det ikke skal foretas fradeling av gnr. 29 bnr. 8 i Nordreisa kommune.

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

Med hilsen

Tor Stafsnes Anne Cathrine Præsteng
assisterende fylkesmann juridisk leder

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og derfor uten underskrift.

Kopi til:
Hermod Strand Drabeng 9060 LYNGSEIDET
Fylkesmannen i Troms Postboks 6105 9291 Tromsø
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Nordreisa 
kommune
          

Arkivsaknr:       2011/2524-3

Arkiv:                Q14

Saksbehandler:  Roy Jørgensen

Dato:                 18.08.2011

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
59/11 Nordreisa driftsutvalg 30.08.2011

Nordkjosvegen

Rådmannens innstilling
Med hjemmel i Vegloven § 8- 2. ledd, nedklassifiserer Nordreisa kommune deler av 
Nordkjosvegen  fra kommunal veg til privat veg. Dette gjelder for strekningen Kvenneset ved 
nedkjøringen til renseanlegget -  til Nordkjosneset.

Saksopplysninger
Nordkjosvegen er kommunal veg hvor det er fastboende til Lehki ca. 2,2  fra krysset med E6. 
Denne vegstrekning har vært vedlikeholdt og rustet opp med fast dekke i 2009. Fra Lehki til 
Nordkjosneset har ikke vegen vært vedlikeholdt de siste 40- 60 årene, noe vegen bære preg av.
Dette er en strekning på en kilometer hvor det ikke er fastboende, men et par hytter/ 
fritidsboliger.

I forbindelse med omlegging av hovedkloakken fra Storslett, ble det etablert ny renseanlegg på
Kvenneset ble vegen rustet opp fram til renseanlegget.  Som en del av avtalen om grunnkjøp
foretok kommunen noe utbedring av de verste strekningene på vegen til Nordkjosneset.  Likevel 
er vegen i svært dårlig forfatning og tilnærmet ikke kjørbar for vanlige personbiler.
Kommunen har mottatt krav fra Aase Sandnes om at vegen rustes opp.  Sandnes har hytte ved 
vegenden og er en av flere grunneiere på eiendommen gnr 4 bnr 2 som den kommunale vegen 
passerer.

Vurdering
Nordkjosvegen fra Kvenneset til Nordkjosneset er i svært dårlig forfatning. Flere steder har det 
skjedd masseutglidninger, slik at vegbanen er så smal at personbiler kan så vidt kan passere. 
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Likeledes er det en rekke steder setninger i vegbanen. Vegen mangler grusdekke fullstendig. En 
har forståelse for at brukerne av vegen klager på vegens standard.

Dersom en skulle ruste opp vegen til en gjennomsnittlig standard for grusveg, vil kostnaden blir 
ganske høy.  Her er det behov for sikre vegen mot utglidning, skifte flere stikkrenner, utskifte 
leirmasser i vegbanen, rydde skog og renske veggrøfter. I tillegg må det kjøres inn grusmasser 
til forsterkningslag, bærelag og toppdekke med knust grus/ veggrus.
Tilsammen vil en anslå en kostnad på ca. 7-800.000 for å få en normal standard på grusvegen.
Det må derfor vurderes hvorvidt det er samfunnsmessig forsvarlig å bruke så mye penger på 
dette tiltaket. Som nevnt er det et to, tre fritidseiendommer som benytter vegen som adkomst. I 
tillegg er det sannsynlig at enkelte benytter vegen til utflukt.
Foruten å ruste opp vegen vil det også påløpe driftskostnader både sommer og vinter.  Dette er 
det ikke rom for i nåværende budsjett. 
Kommunen står derfor overfor valget mellom følgende alternativer:

1. Nedklassifisere vegen til privat veg. I samsvar med vegloven § 8- 2.ledd.
2. Ruste opp vegen og vedlikeholde den
3. Stenge vegen med bom.
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Nordreisa 
kommune
          

Arkivsaknr:       2011/2417-2

Arkiv:                Q03

Saksbehandler:  Roy Jørgensen

Dato:                 18.08.2011

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
60/11 Nordreisa driftsutvalg 30.08.2011

Søknad om snøbrøyting av veg

Søknad datert 7.06.2011 fra beboere /bedrifter tilknyttet veg til Mælen

Rådmannens innstilling
Brøyting av veg fram til Mælen søkes innarbeidet i budsjettet for 2011/2012.  Fra og med høsten 
2012 – 2018 vil Mælen inngå i den totale kommunale brøytemasse.

Saksopplysninger
Nordreisa kommune har mottatt søknad fra beboerne og bedriftene som har vegen til Mælen 
som adkomst til sine eiendommer. Vegen er delvis privat veg og delvis kommunal veg. 
Mælenvegen har avkjøring fra E6 mellom Motorsenteret AS og LPG-stasjonen.  Kommunal veg 
utgjør ca 100 meter av vegens totallengde på 550 meter.  Strekningen har tidligere blitt 
vedlikeholdt av private oppsitterne / søkerne.  

Vurdering
Kommunen er forpliktet til å vedlikeholde den kommunale delen av Mælenvegen. Det er 
imidlertid ikke laget snuplass ved enden av kommunal veg.   I hht. reguleringsplanen skal 
Hansabakken videreføres slik at denne vegen ender ut i Mælenvegen. Dette er pr. dato ikke 
gjennomført. Hadde denne vegen vært bygd, ville den kommunale brøyting av disse to vegene 
blitt slått sammen og kommunen har brøytet fram til krysset mellom Hansabakken  og Mælen.  
Kostnadene med rydding av vegkrysset utgjør tilnærmet det samme som å brøyte dagens 
vegløsning helt fram til Mælen.
En anslår at kostnadene ved brøyting av hele vegen vil være 15-16.000, hvorav den kommunal 
vegen inkl. kryss vil utgjøre ca 8.000 pr, brøytesesong.
For brøytesesongen 2011 vil dette utgjøre ca 7000 kroner og for 2012 kr 9.000 for hele 
vegstrekningen.
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Någjeldende brøytekontrakter utløper våren 2012.
Fra høsten 2012 vil en gjennomføre ny anbudsrunde på all brøyting i hele kommunen for 
perioden høsten 2012 – 2018.  Da vil Mælen innarbeides i de øvrige brøyteroder som settes ut 
på anbud. 
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Nordreisa 
kommune
          

Arkivsaknr:       2011/3309-2

Arkiv:                140

Saksbehandler:  Dag Funderud

Dato:                 18.08.2011

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
61/11 Nordreisa driftsutvalg 30.08.2011

Utprøving av Veileder- Metode for landskapsanalyse i kommuneplan

Henvisning til lovverk:

Rådmannens innstilling
Nordreisa kommune viser til henvendelsen fra Fylkesmannen i Troms om deltagelse i prosjekt 
Utprøving av Veileder- Metode for landskapsanalyse i kommuneplan og signaliserer med dette 
at kommunen er positiv til å delta i et slikt prosjekt.

Saksopplysninger
Kommunen har fra Fylkesmannen i Troms fått forespørsel om deltagelse i et prosjekt.

Direktoratet for naturforvaltning og Riksantikvaren har fått tilsagn om midler for å prøve ut en 
helt ny veileder for kartlegging av landskap som grunnlag for overordnet arealplanlegging. I 
Norge vil det bli valgt ut to pilotkommuner som skal få anledning til å delta i prosjektet. I denne 
sammenheng har regionalt nivå i Troms forespurt om det fins kommuner i Troms som også kan 
tenke seg å påta seg et slikt prosjekt. Vår kommune er en av totalt fem kommuner i Troms som 
får denne forespørselen.
Forutsetningen for å kunne påta seg et slikt prosjekt er følgende:
• Prosjektet må være sterkt ønsket og godt forankret dvs, både administrativt og politisk i
kommunen. I tillegg bør prosjektet tilknyttes en reell kommuneplanprosess.
I arbeidet med veilederen må en også prøve ut om det er muligheter for å forenkle arbeidet med 
å kartlegge og verdisette landskapet i kommunen. Videre er det av stor betydning at 
landskapsanalysen gjennomføres i samarbeid med lokalbefolkning m.m. (jf. Den Europeiske 
Landskapskonvensjonens krav om medvirkning). For å gjennomføre prosjektet forutsetter det 
både landskapsfaglig — og prosessfaglig kompetanse. Eventuell innleid kompetanse/fagfolk bør 
komme fra fylket/landsdelen.
Kommunen må regne med å bruke egne ressurser til å styre prosjektet og i arbeidet med å skape 
reell medvirkning i analyseprosessen. Prosjektet vil trolig foregå over 2 år. I år er det bevilget 
150.000 til hver kommune og trolig vil samme sum bli innvilget for 2012.
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Vurdering
Nordreisa kommune fikk en uformell forespørsel fra Fylkesmannen i Troms i juni om interesse 
for deltakelse i et prosjekt for utprøving av ny metode/veileder for landskapsanalyse i 
kommuneplan. Formålet med veilederen er å vise en systematisk metode for å analysere landskapet i kommunen 
og vurdere konsekvenser for landskapet av arealbruksendringer i kommuneplanens arealdel. Her legges til grunn at 
landskaper (og skal være) i endring, men at endringene skal skje på en måte som folk ønsker. 

Kommunen har plikt til å ivareta landskapshensynet i planleggingen, men har pr i dag svært 
liten mulighet til å gjøre dette på en tilstrekkelig god måte. Dette dreier seg både om kompetanse 
og kapasitet. Prosjektet vil gi kunne kommunen tilgang til nødvendig kompetanse på feltet. 

Arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel (vår / sommer 2011) viser at ”alle” anser natur, 
miljø mv som det viktigste fortrinn og satsingsområdet for kommunen. Landskapet er i dette 
perspektivet kanskje vår viktigste ressurs.

Nordreisa kommune er en av Norges viktigste utmarks- og vernekommuner. Vi har over 1000 
km2 med verneområder (etter naturmangfoldsloven), mesteparten av kommunen er vernet 
vassdrag (nedbørsfeltet til Reisaelva og Fiskeelva), nasjonal laksefjord, nasjonal laksevassdrag. 
Storslett er nasjonalparklandsby og Nordreisa nasjonalparkkommune.

Nordreisa har et uttalt ønske om å gjøre ”naturen til næring” – både opplevelsesnæringer / 
turisme og også videreutvikling av konvensjonelle næringer (landbruk, bergindustri mv). Særlig 
opplevelsesnæringer bygger mye av sine produkt på landskapskvaliteter. Hva disse er og 
hvordan de beste kan brukes er fortsatt et ubesvart spørsmål. Prosjektet vil bidra her.

Kommunen har gjennomført stedsutviklingsprosjekt (2000-2003) og vil satse ganske mye 
ressurser på å fremstå som en nasjonalparklandsby fremover. Byggeskikk, som aspekt i 
landskapsbegrept, har vært mye fokusert i kommunen, men vi har ikke fått veldig godt grep på 
de praktiske metodene for å få dette til.

Nordreisa, Kvænangen, Skjervøy og Kåfjord vil etablere et felles plankontor i løpet av 2011. 
Hvis Nordreisa blir med i prosjektet vil kunnskapen også komme de andre kommunene til gode.

Avslutning
Nordreisa kommune har i dag store uløste utfordringer på plansiden. Vi jobber frem mot et 
kommuneplansystem og vil trolig ha arealplan ferdig for høring i januar 2012, vi vil ha 
kommuneplan samfunnsdel ferdig for høring mot sommeren 2011. Et landskapsprosjekt vil 
inngå i begge disse arbeidene da vi prøver å samkjøre prosessene. Vi bør uansett vurdere å 
etablere en kommunedelplan for landskap som et tydelig og markert planverkøy. 
Administrasjonen mener dette vil være et positivt prosjekt som vil gi ny kunnskap om 
kartlegging av landskapstyper i kommunen og anbefaler at vi søker om deltagelse.
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Nordreisa 
kommune
          

Arkivsaknr:       2011/680-2

Arkiv:                233

Saksbehandler:  Dag Funderud

Dato:                 11.07.2011

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
62/11 Nordreisa driftsutvalg 30.08.2011

Prosjekt ungdomskontakt

Henvisning til lovverk:

Vedlegg
1 Prosjektsøknad, Prosjekt ungdomskontakt

Rådmannens innstilling
Nordreisa kommune oppretter et 3 årlig prosjekt med tilsetting av ungdomskontakt med 
forbehold om fullfinansiering i 2012 og 2013. 
Prosjektet legges til Utviklingsavdelingen i samarbeid med Familiesenteret.
Til styringsgruppa oppnevnes en repr fra levekårsutvalget 2011-15 og en fra driftsutvalget 2011-
15. I tillegg skal styringsgruppa bestå av enhetsleder Familiesenteret, enhetsleder 
Utviklingsavdelingen og enhetsleder Storslett skole.

Saksopplysninger
Nordreisa kommune ved Familiesenteret og Utviklingsavdelingen søkte i begynnelsen av 
februar 2011 om midler til et rusforebyggende prosjekt. Planen er å opprette en ungdomskontakt 
med base på Point /Ungdommens hus som skal drive forebyggende og oppsøkende virksomhet 
rettet mot ungdom.
Kommunen har nå fått svar om at vi er tildelt 275.000 som skal dekke kostnader for ett halvt år. 
I søknaden har kommunen skissert et tre årlig prosjekt. Det er imidlertid slik at midler deles ut 
kun år for år, slik at det er ikke mulig å få noe endelig avklaring på hele treårsperioden nå. Dette 
må derfor tas med som en forutsetning videre.

I søknaden har kommunen formulert følgende, bakgrunn, organisering tiltak og mål.

Plan som beskriver arbeidet i tilskuddsperioden 
Sammen med Familiesenteret ønsker vi at Ungdommens hus kan fungere som en base for 
utøvende rusforebyggende arbeid. Med bakgrunn i en økende rusproblematikk blant ungdom 
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ønsker vi å tilrettelegge for flere aktiviteter knyttet til disse lokalene. Vi ser mange muligheter 
når det gjelder å få til meningsfylte aktiviteter her, både på dag og kveldstid. 

Beskriv organisatorisk forankring av tiltaket
Prosjektet er forankret hos rådmannen og er et samarbeid mellom Familiesenteret, Kulturskolen 
og Storslett skole i Nordreisa kommune.  Familiesenteret har fagenhetene barnevern, 
helsestasjon, rustjeneste, samordnet enhet for funksjonshemmede og åpen barnehage
Med basis i Ungdommens hus ønsker vi å drive oppsøkende virksomhet mot risikogrupper, og 

videre utvikle aktiviteter som kan nå unge som ikke er med i organiserte fritidsaktiviteter

Følgende må være beskrevet i plan for tilskuddsperioden:
Beskriv innhold/tjenestetilbud i tiltaket
Med basis i Ungdommens hus ønsker vi å drive oppsøkende virksomhet og samtidig tilby økte 
aktiviteter på Ungdommens hus. Med større utadrettet virksomhet er målsettingen at tiltaket, 
aktivitetene skal være med på å bidra til holdningsendringer i forhold til rusproblematikk blant 
ungdom. Videre å forsøke redusere antallet unge som dropper ut av skolen. Kulturskolen kan 
også være en aktør i tiltaket med et utvidet tilbud

Prosjektet skal drive oppsøkende virksom rettet mot ungdom generelt og de som er i faresonen 
spesielt. 
Etablere/utvikle aktiviteter som er rusforebyggende og spesielt rettet mot unge som er i 
risikosonen. 
Etablere/utvikle samarbeid med frivillige lag og foreninger sammen med frivillighetssentralen, 
ungdommens hus og skolene.

Målgruppe(r) og anslag over antall brukere som vil omfattes av tiltaket
Målgruppen for prosjektet er ungdom i alderen 8.klasse til 1 klasse ved vgs.
Totalt utgjør ungdomskoleelevene et antall på 198 stk. I tillegg kommer ca. 100 elever ved
Nordreisa videregående skole.

Målsetting(er) for tiltaket
Målsettingene i prosjektet er:

 Få bedre oversikt over ungdomsmiljøet spesielt i forhold til rusproblematikk
 Komme i bedre i dialog med ungdommen, spesielt de som er i risikosonen
 Tilrettelegge / motivere og forsøke å trekke dem med i nye aktiviteter  
 Redusere antall bekymringsmeldinger hos barnevern, politiet mm
 Redusere antall rusrelaterte saker der ungdom er delaktig hos politiet

Beskriv den metodiske fremgangsmåten i tiltaket
Oppsøkende virksomhet, planmessig arbeid rettet mot ungdom og med konkrete tiltak. 
Med base på Ungdommens hus ønsker vi å drive oppsøkende virksomhet som rusforebygging. 
Utvikle aktiviteter som kan nå unge som ikke er i organiserte fritidsaktiviteter.

Beskriv hvordan individuell plan i tiltaket og på systemnivå i kommunen blir ivaretatt
Det opprettes ei styringsgruppe for prosjektet, se pkt1 over.  Prosjektet skal også samarbeide 
med kulturleder og familiesenteret.
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Budsjett:

INNTEKTER 2011 2012 2013 SUM
Omsøkt tilskudd kr    622 000 kr    622 000 kr    622 000 kr     1.866.000 
Kommunal 
egenandel, kontor kr      50 000 kr      50 000 kr      50 000 kr         150.000 
Kommunal egenand. 
Pers kr    108 000 kr    108 000 kr    108 000       kr       324.000          
SUM INNTEKTER kr    780 000 kr    780 000 kr    780 000 kr     2.340.000 

UTGIFTER 2011 2011 2011 SUM
Prosjektleder ink 
pensj kr    550 000 kr    550 000 kr    550 000 kr     1 650 000 
Kontor, adm kr     50 000 kr     50 000 kr     50 000 kr         150 000 
Tiltak kr     60 000 kr     60 000 kr     60 000 kr         180 000 
Kompetanseheving kr     22 000 kr     22 000 kr     22 000   kr           66.000   
Kommunale 
egenandel * kr    108 000 kr    108 000 kr    108 000 kr         324.000   
SUM UTGIFTER kr    780 000 kr    780 000 kr    780 000 kr     2 340 000 

* Fem personer i fire timer pr.mnd. med 450 kr/time ( 5x4x12x450=108.000)

I budsjettet er det lagt inn kommunale egenandeler i form av kontor, eget arbeid og 
kompetanseheving. 

Organisering av prosjektet
Det planlegges å opprette ei styringsgruppe og ei arbeidsgruppe. I styringsgruppa foreslås det 
følgende sammensetning:
To politikere, en fra driftsutvalget og en fra leverkårsutvalget
Enhetsleder familiesenteret
Enhetsleder Utviklingsavdelingen
Enhetsleder Storslett skole

I arbeidsgruppa foreslås det følgende sammensetning:
Klubbleder Point
En lærer fra Storslett skole
En person fra familiesenteret
En person fra politiets forebyggende enhet
Prosjektleder/Ungdomskontakt

Administrativt vil stillingen sortere under kulturleder.  Familiesenteret skal ha det faglige 
veiledningsansvaret for stillingen/prosjektet.

Vurdering
Ideen til å søke slike prosjektmidler kom under idedugnad på Point/UH i januar i år. 
Bakgrunnen er de bekymringsmeldingene som rustjenesten, barnevernet og ikke minst politiet 
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kom med i begynnelsen av året i forbindelse med årsmelding og statistikk for 2010. Den viste 
sterk økning i antallet saker. 

Vi ønsker gjennom dette prosjektet å styrke det forebyggende arbeidet mot barn og unge, 
gjennom å opprette en ungdomskontakt stilling som skal drive oppsøkende virksomhet rettet 
mot barn og unge i risikosonen, samt sette i gang tiltak på Point eller andre steder i kommunen.
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Nordreisa 
kommune
          

Arkivsaknr:       2011/2915-1

Arkiv:                058

Saksbehandler:  Dag Funderud

Dato:                 13.07.2011

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
63/11 Nordreisa driftsutvalg 30.08.2011

Prosjekt framtidas kunnskapsarena

Henvisning til lovverk:

Vedlegg
1 Prosjektplan framtidas kunnskapsarena

Rådmannens innstilling
Nordreisa kommune oppretter et 3 årlig prosjekt med tilsetting av prosjektleder for prosjektet 
Framtidas kunnskapsarena med forbehold om fullfinansiering i 2012 og 2013. 
Prosjektet legges til Utviklingsavdelingen med biblioteksjef som nærmeste leder.

Saksopplysninger
Det etablerte biblioteksamarbeidet mellom de seks kommunene i Nord-Troms ønsker å styrke 
og kvalitetssikre samarbeidet med felles koordinator. Oppretting av studiebibliotek for voksne 
som tar utdanning har vært en suksess, og må videreutvikles. 
Gjennom samarbeidet med barnehage, grunnskole, studiesentra og språksentra vil bibliotekene i 
regionen legge til rette for læring og være kunnskaps- og læringsarenaer gjennom hele 
utdanningsløpet. Med utgangspunkt i vår bibliotekplan og målene i Kunnskapsløftet i skolen, 
skal vi heve kvaliteten på bibliotektjenesten til målgruppen. Målet er at alle barn og unge skal få 
det samme tilbudet fra biblioteket i hele Nord-Troms uansett i hvilken kommune de bor i. 
Prosjektet er tenkt å være 3-årig.

Hovedmål er å videreutvikle det etablerte regionale biblioteksamarbeidet i Nord-Troms ved å 
utvikle og kvalitetssikre bibliotekene som kunnskaps- og læringsarena

Folkebibliotekene i Nord-Troms skal:
 Være kunnskapssenter og læringsarena for barnehage, grunnskole, studiesentra og 

språksentra i regionen
 Styrke samarbeidet mellom folkebibliotekene, grunnskolene og barnehagene i regionen
 Styrke det etablerte biblioteksamarbeidet i Nord-Troms
 Videreutvikle bibliotekene som studiebibliotek for voksne studenter
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 Heve kvaliteten på bibliotektjenesten for hele utdanningsløpet
 Gi målgruppene samme tilbud fra alle bibliotekene i Nord-Troms kommunene
 Styrke satsingen på flerkulturelle bibliotektjenester i regionen, med fokus på det samiske 

og finsk/kvenske

Organisering
Prosjekteier:
Kvænangen kommune, Kåfjord kommune, Lyngen kommune, Nordreisa kommune, Skjervøy 
kommune og Storfjord kommune v/ Nord-Troms Regionråd 

Prosjektansvarlig: 
Nordreisa kommune

Samarbeidsparter:
Hovedsamarbeidspart i prosjektet: Grunnskolene i regionen v/Regionkontoret 
Andre samarbeidsparter: Troms fylkesbibliotek, Nord-Troms Studiesenter, Bibliotek og 
kulturbussen i Nord-Troms/ Davvi-Romssa girjerádjo ja kulturbusse, Biblioteksamarbeidet i 
Nord-Troms.
Biblioteksamarbeidet i Nord-Troms skal fungere som ei ressursgruppe for prosjektet 
Regionkontoret i Nord-Troms kan bruke de skolefaglig ansvarlige som ressursgruppe fra 
skolesida 

Arbeidsgiverrollen:
Vertskommunen Nordreisa kommune

Stillingen som prosjektleder har vært lyst ut og det er tilsatt prosjektleder i første omgang for 12 
mnd. Prosjektleder er fra Nordreisa og ønsker kontorsted Nordreisa kommune. Prosjektleder er 
tilsatt og har arbeidssted i tilknytning til Nordreisa bibliotek.

Styringsgruppe:
Styringsgruppe er foreløpig ikke etablert men vil bestå av:
 Prosjektleder
 1 biblioteksjef
 Regionkontoret
 1 representant fra Troms fylkesbibliotek
 1 oppvekstsjef
 1 representant fra Nord-Troms Studiesenter

Hovedsamarbeidsparter i prosjektet er grunnskolene i regionen v/Regionkontoret i Nord-Troms, 
(regionkontakten). Regionkontoret er et samarbeidsorgan for kompetanse- og skoleutvikling i 
Nord-Tromskommunene og Troms fylkeskommune. 
Andre samarbeidsparter er Troms fylkesbibliotek, Nord-Troms Studiesenter (NTSS) og 
Bibliotek og kulturbussen i Nord-Troms/Davvi-Romssa girjerádjo ja kulturbusse.

Finansiering
Inntekter:
Nasjonalbiblioteket (tilskudd 1. år)   500.000
Troms fylkesbibliotek (tilskudd 1. år)      50.000
Troms fylkeskommune (tilskuddd over 3 år)    980.000 (pr år 326.000)
Egenandel/egeninnsats fra 6 kommuner (pr år) 1.000.000

Vurdering
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Det viktigste gjenværende satsingsområdet i den regionale bibliotekplanen for Nord-Troms er å 
utvikle bibliotektjenestene for barn og unge. Målet framover er å utvikle bibliotekene til å bli 
like gode kunnskaps- og læringsarenaer for barn og unge som bibliotekene har klart å bli for 
voksne studenter som tar desentralisert utdanning. Barn og ungdom skal få det samme tilbudet 
fra biblioteket i hele Nord-Troms uansett hvilken kommune de bor i. Samtidig må tilbudet til 
regionens voksne studenter videreutvikles. Man ønsker en mer helhetlig utvikling av 
bibliotekene som kunnskapssentra i våre lokalsamfunn. 

I dag er det velfungerende regionalt samarbeid om skoler og barnehager i Nord-Troms via 
Regionkontoret i Nord-Troms som er et samarbeidsorgan for kompetanse- og skoleutvikling i 
Nord-Troms kommunene og Troms fylkeskommune.  Det er dessuten et godt regionalt 
biblioteksamarbeid. Disse to sektorene skal nå arbeide i fellesskap for å realisere målene i den 
regionale bibliotekplanen. Dette samarbeidet skal ha ei regional forankring. 

Folkebibliotekene i Nord-Troms skal framstå som kunnskaps- og læringsarenaer i kommunene. 
Gjennom samarbeid og kompetanseheving skal bibliotekene i samarbeid med grunnskolene
forbedre og utvikle tjenestene til barn og unge i regionen på lik linje med tjenestene til 
studentene. I dag er tjenestene til barn og unge svært ulike i de forskjellige kommunene, og et 
viktig mål i prosjektet er at man ønsker å gi et likt og helhetlig tilbud til alle i regionen. Det er 
viktig å styrke arbeidet med informasjonskompetanse og litteraturformidling, og arrangere 
kompetansehevende kurs for bibliotek- og skoleansatte. 

Til nå har bibliotekene vært en læringsarena for voksne som tar utdanning på sitt hjemsted; ved 
bruk av ny teknologi som lyd/bilde-studio og godt interkommunalt samarbeid har dette vært en 
suksess. Bibliotekene vil, gjennom samarbeid med skole og barnehage, styrke sin rolle som 
kunnskapsressurs gjennom hele det attenårige utdanningsløpet. 
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Prosjektplan ”Framtidas kunnskapsarena” 

1. Prosjektbeskrivelse 

1.1 Sammendrag 
Det etablerte biblioteksamarbeidet mellom de seks kommunene i Nord-Troms ønsker å styrke 
og kvalitetssikre samarbeidet med felles koordinator. Oppretting av studiebibliotek for voksne 
som tar utdanning har vært en suksess, og må videreutvikles.  
Gjennom samarbeidet med barnehage, grunnskole, studiesentra og språksentra vil 
bibliotekene i regionen legge til rette for læring og være kunnskaps- og læringsarenaer 
gjennom hele utdanningsløpet.  
Med utgangspunkt i vår bibliotekplan og målene i Kunnskapsløftet i skolen, skal vi heve 
kvaliteten på bibliotektjenesten til målgruppen.  
Målet er at alle barn og unge skal få det samme tilbudet fra biblioteket i hele Nord-Troms 
uansett i hvilken kommune de bor i. 
 

1.2 Bakgrunn 
Bibliotekene i Nord-Troms består av syv faste enheter og en bokbuss som hovedsakelig er 
finansiert gjennom midler fra Sametinget. Nord-Troms består av de seks kommunene 
Storfjord, Gáivuotna-Kåfjord, Lyngen, Skjervøy, Nordreisa og Kvænangen og grenser til 
Finland og Sverige. Nord-Troms har små kommunesentra som ligger langt fra hverandre og 
med spredt bosetning utenom sentrumsområder i daler, langs fjorder og på øysamfunn. Det er 
lange avstander mellom kommunesentrene. Områdets historie er preget av et tre stammers 
møte mellom samer, kvener og nordmenn, den sterke fornorskningspolitikken og senere 
revitaliseringen av samisk og kvensk språk og kultur. I mange av regionens barnehager og 
skoler blir det i dag gitt undervisning i samisk og finsk. Bibliotekene ønsker å framheve 
regionens historie ved å sette et spesielt fokus på vår flerkulturelle bakgrunn. 
 
Tidligere har det vært vanskelig å drive utviklingsarbeid i disse små bibliotekenhetene på 
grunn av få ansatte og små økonomiske ressurser. I 2004 tok bibliotekene selv initiativ til å 
videreutvikle bibliotektjenestene i regionen ved et interkommunalt biblioteksamarbeid. Det 
ble opprettet et AU bestående av to biblioteksjefer, hvorav én var formell leder for 
biblioteksamarbeidet.  
 
De første satsingsområdene ble arbeidet med en felles bibliotekplan for Nord-Troms og 
utvikling av bibliotekene som studiebibliotek i samarbeid med det nyopprettede prosjektet 
Nord-Troms studiesenter (NTSS). Målet var å høyne utdanningsnivået i en region hvor 
andelen av folk med utdanning på høgskole- og universitetsnivå var svært lavt og med det øke 
regionens kompetansenivå.  
 
Våren 2006 foretok alle bibliotekansatte, representanter fra regionrådet, Nord-Troms 
studiesenter, Troms fylkesbibliotek og utdanningstilbydere for voksne en studiereise til Sør-
Sverige for å hente inspirasjon til utviklingen av en desentralisert studiesentermodell for 
etablerte voksne studenter, hvor bibliotekene skulle spille en sentral rolle i de enkelte 
kommunene. Vi besøkte blant annet Sandviken bibliotek i Sverige som ble årets bibliotek i 
Sverige i 2010.  
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Sentralt i bibliotekplanen var å få til en koordinatorressurs for det regionale 
biblioteksamarbeidet. Høsten 2007 fikk samarbeidet en 50 % koordinatorressurs for å utvikle 
bibliotekenes tilbud til voksne studenter som tok desentralisert utdanning gjennom NTSS. 
Stillingen var en 3-årig prosjektstilling finansiert gjennom prosjektet NTSS med Nord-Troms 
regionråd som arbeidsgiver og et av bibliotekene som arbeidssted. Koordinator deltok også i 
biblioteksamarbeidets AU sammen med leder for biblioteksamarbeidet.  

 
Bibliotekplan for det regionale biblioteksamarbeidet i Nord-Troms 2008-2011 ble godkjent i 
Nord-Troms Regionråd og i alle kommunene i 2007/2008. Fire av kommunene gikk over i en 
felles base Mikromarc i 2007 og felles låneregler for disse kommunene ble vedtatt. Tre av 
kommunene deltar også i bokbuss-samarbeidet. Vi har gjennom disse tiltakene etablert et godt 
bibliotekfaglig nettverk og med det et utmerket grunnlag for å løfte bibliotekene i Nord-
Troms videre. Et viktig resultat av planen er at to av tre kommuner som bare hadde halv 
stilling som biblioteksjef, i årene etter har økt til full stilling. Et viktig grunnlag for at disse 
kommunene kan bidra i bibliotekutviklingsarbeidet og ha mulighet for å rekruttere 
fagutdannede bibliotekarer ved nytilsettinger.  

 
Koordinator var i årene 2007-2010 en viktig ressurs for daglig drift av biblioteksamarbeidet, 
og hovedfokusområdet for bibliotekene ble naturlig nok utviklingen av tilbudet til voksne 
studenter – studiebibliotekene - som var et av hovedsatsningsområdene i vår regionale 
bibliotekplan. Det er nå en minimumsstandard for studiebibliotekenes tilbud som blant annet 
inkluderer egne studierom i alle bibliotekene med tilgang også utenom ordinær åpningstid ved 
nøkkelkontrakter. Her er det tilgang til pensumlitteratur, pc-er, kopimaskin, trådløst nettverk, 
telefon og videokonferanseutstyr i alle bibliotekene. Det er foretatt en brukerundersøkelse 
blant studiesenterets studenter for å kartlegge behov og forbedringsområder, og utviklet en 
Metodehåndbok for arbeidet med studiebibliotekene og voksne studenter etter inspirasjon fra 
Sandviken bibliotek som vi besøkte i 2006. Det er også gjennomført flere kompetansehevende 
tiltak for de ansatte i regionens bibliotek.  
 
Gjennom NTSS-modellen har andelen høgskoleutdannede i regionen økt. Svært få av 
studentene hopper av utdanningsløpet. Gunnar Grepperud og Gunilla Roos ved U-vett, 
Universitetet i Tromsø, har gjort et casestudium av studerende ved studiesentra i Norge, der 
NTSS er en del av materialet. Rapporten ”Tredje vågens studerande” foreligger nå. De har 
tenkt å gjøre et ytterligere forskningsarbeid på noen studiesentra i Norden med analyse av 
deres funksjon, sammenligne studiesentraene med andre kompetanseaktører og kartlegge hva 
”folk” i regionen tenker om kompetanse. NTSS er forespurt om å være case i den videre 
forskningen, og har svart ja til å være med i dette treårige forskningsprosjektet som starter i 
desember 2010. 
 
Utviklingen av bibliotekenes studiebibliotektilbud er en suksess. Bibliotekene har utviklet seg 
til å være aktive aktører som læringsarenaer for voksne studenter, og koordinatorressursen var 
helt avgjørende for resultatet. For å få til en videre utvikling av samarbeidet ser vi 
nødvendigheten av å få til en fast løsning på koordinatorressursen og muligheten til å realisere 
andre satsingsområder i bibliotekplanen. Det er nødvendig å få en fast løsning på 
koordinatorressursen for at samarbeidet skal vokse videre, og at de andre satsingsområdene i 
bibliotekplanen skal realiseres.  
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1.3 Forutsetninger 
Bibliotekene i Nord-Troms har et etablert regionalt samarbeid siden 2004. Det er utarbeidet 
felles regional plan for biblioteksamarbeidet. Planen er vedtatt i alle seks kommuner, samt 
regionrådet. Det viktigste gjenværende satsingsområdet i den regionale bibliotekplanen er å 
utvikle bibliotektjenestene for barn og unge. Målet framover er å utvikle bibliotekene til å bli 
like gode kunnskaps- og læringsarenaer for barn og unge som vi har klart å bli for voksne 
studenter som tar desentralisert utdanning. Barn og ungdom skal få det samme tilbudet fra 
biblioteket i hele Nord-Troms uansett hvilken kommune de bor i. Samtidig finnes områder 
som er viktige å arbeide med for å videreutvikle tilbudet for regionens voksne studenter som 
tar desentralisert utdanning. Vi ønsker i framtiden en mer helhetlig utvikling av bibliotekene 
som kunnskapssentra i våre lokalsamfunn. For å få realisert dette prosjektet er det nødvendig 
med en nasjonal, regional og lokal økonomisk satsing.  
 
Det er i dag et velfungerende regionalt samarbeid om skoler og barnehager i Nord-Troms, og 
vi har et godt regionalt biblioteksamarbeid. Utfordringen er å få disse to sektorene til å 
arbeide sammen i fellesskap for å realisere målene i den regionale bibliotekplanen og målene 
til Kunnskapsløftet i skolen. Dette samarbeidet bør ha ei regional forankring. 
For å realisere målene se vi behov for to stillinger som prosjektmedarbeidere - én med fot 
innenfor bibliotekene og én som har forankring i skolesektoren.  
 
I forbindelse med arbeidet ”Bibliotekene som møteplass”(Nord-Troms studiesenter) var 
koordinator en viktig ressurs for å lykkes med prosjektet.  Å bygge opp likeverdige tjenester i 
alle bibliotek i regionen vil kreve en koordinator med bibliotekfaglig bakgrunn og vil samtidig 

være nødvendig for å få kontinuitet og framdrift i utviklingen av samarbeidet. 
 
 Koordinator vil være ansvarlig for oppfølging av regionale samarbeidsoppgaver, som blant 
annet skal omfatte utviklingsarbeid, møter, planlegging og gjennomføring av 
kompetansehevende tiltak for alle bibliotekansatte i Nord-Troms. I det regionale samarbeidet 
er alle bibliotek/kommuner likeverdige deltakere. For å lykkes og videreføre den positive 
faglige utvikling i samarbeidet i bibliotekene, er koordinatoren nødvendig for å styrke og 
kvalitetssikre tilbudet til alle våre brukere. I prosjektperioden må koordinator også være 
prosjektleder 
 
Folkebibliotekene i Nord-Troms skal framstå som kunnskaps- og læringsarenaer i 
kommunene. Gjennom samarbeid og kompetanseheving skal vi forbedre og utvikle tjenestene 
til barn og unge i regionen på lik linje med tjenestene til studentene. I dag er tjenestene til 
barn og unge svært ulike i de forskjellige kommunene, og vi ønsker å gi et likt og helhetlig 
tilbud til alle i regionen. Det er viktig å styrke arbeidet med informasjonskompetanse og 
litteraturformidling, og arrangere kompetansehevende kurs for bibliotek- og skoleansatte. En 
prosjektmedarbeider med pedagogisk bakgrunn for skolesamarbeidet er nødvendig i dette 
arbeidet. 
 
Til nå har bibliotekene vært en aktør som læringsarena for voksne som tar utdanning på sitt 
hjemsted, ved bruk av ny teknologi som lyd/bilde-studio og godt interkommunalt samarbeid 
har dette vært en suksess. Bibliotekene vil, gjennom samarbeid med skole og barnehage, 
styrke sin rolle som kunnskapsressurs gjennom hele det attenårige utdanningsløpet.  
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1.3.1 Biblioteket som kunnskapsressurs for barnehagene 

Folkebibliotekene har betydning som kunnskapsressurs i forhold til førskolebarn. 
I dag kommer barnehagene sporadisk på besøk til bibliotekene. I 3 av kommuner kjører 
bokbussen innom barnehagene, noe som er svært populært. Lesing og språkstimulering i tidlig 
alder har stor betydning for læringsevnen videre i livet. Oppretting av lesegrupper, bokprat, 
forpliktende avtaler mellom bibliotek og barnehage og besøk på foreldremøter i barnehagen 
vil være aktuelle tiltak. 
 Det å koble lek, bilder, barn og utvikling - med fokus på boka som møteplass - oppfattes som 
en god vei å gå for leseutvikling og leseglede. Begrepsstimulering og språklig bevisstgjøring i 
førskolealder er viktig for barns utvikling av leseferdigheter senere. (se vedlegg: Ole Bok) 
 

1.3.2 Biblioteket som kunnskapsressurs for grunnskolen                 

For å sikre at barn og unge i grunnskolealder i Nord-Troms får et godt og allsidig 
bibliotektilbud, må samarbeid mellom folkebibliotekene og skolene formaliseres på en slik 
måte at partene er gjensidig forpliktet i forhold til hverandre. Dette er i tråd med 
”Handlingsplan for skolebibliotek i Troms” som understreker biblioteket som sentral i skolens 
pedagogiske virksomhet og ”Bibliotekplan for Troms 2011-2016” hvor biblioteket som 
kunnskapsressurs er et av fire hovedområder, og der samarbeid mellom folke- og 
skolebibliotek tillegges stor vekt.  
 
I læreplanverket Kunnskapsløftet fremheves de fire ferdighetene lesing, skriving, regning og 
digital kompetanse. Folkebiblioteket skal legge til rette for økt leselyst og leseevne hos barn 
og unge i regionen. Det har en særlig rolle når det gjelder samarbeid med skolen om å utvikle 
grunnleggende ferdigheter som å kunne lese og kunne uttrykke seg muntlig og skriftlig 
gjennom økt fokus på litteratur. Ut over det å sørge for at samlingene brukes, må det også 
samarbeides om å øke litteraturkunnskapen blant det pedagogiske personalet. Dette skal 
omfatte både fag- og skjønnlitteratur. I tillegg skal det etableres faste ordninger for 
litteraturformidling på to klassetrinn i grunnskolen i regionen. Økt leselyst vil gi bedre lese- 
og skriveferdigheter, noe som også er viktig for de to andre ferdighetene. Folkebiblioteket kan 
også ha en rolle når det gjelder utvikling av digitale ferdigheter, og kan legge til rette for en 
felles leseblogg i litteratursamarbeidet.. Folkebiblioteket har en helt klar rolle når det gjelder 
opplæring i informasjonskunnskap, særlig rettet mot det pedagogiske personalet. 
 
Folkebibliotekene i Troms skal fortsette samarbeidet med skolen om den litterære delen i Den 
kulturelle skolesekken. Folkebibliotekene fungerer som lokalkontakt og er med på 
tilrettelegging av forfatterbesøk og skrivekurs for elevene i grunnskolen, sammen med Troms 
fylkesbibliotek og lærere ved den enkelte skole. 
 
Det er viktig å skape møteplasser for ansatte innen skole, barnhage og bibliotek., slik at 
bibliotekarer og lærerne tilegner seg kompetanse om ny barne- og ungdomslitteratur, og kan 
gjøre aktivt bruk av den i skolen.               
 

1.3.3 Studiebibliotekene  

Folkebibliotekene i Nord-Troms etablerte tjenesten ”Studiebibliotek” allerede i 2005. 
Bibliotekene i regionen er samarbeidspartnere med Nord-Troms studiesenter (NTSS) og 
fungerer som møteplass i studiesentermodellen Megler – Motor - Møteplass (se vedlegg: 
Informasjon om NTSS).  
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Nord-Troms studiesenter startet opp som et prosjekt i 2006 og er i dag etablert som en fast 
institusjon som tilbyr desentraliserte studier til den voksne befolkningen i Nord-Troms. 
Studiesenteret legger forholdene til rette for utdanning på høgskole- og universitetsnivå. Man 
har ingen permanente tilbud, men tilbyr ordinære studier fra ulike utdanningsinstitusjoner. 
Ansvarlig for studiesenteret er Nord-Troms regionråd.  
 
I dagens kunnskapssamfunn er det å være oppdatert med det nyeste av teknologiske 
hjelpemidler alfa og omega. Studiebibliotekene må videreutvikles og ha felles standard på 
sine digitale senter. Metodehåndboken må oppdateres. Alle studenter ved campus ved 
høgskoler og universitet i Troms og Finnmark har obligatorisk kurs i 
informasjonskompetanse. Dette kurset omfatter bruk av biblioteket og kilder som er relevante 
i forhold til studiefaget (eks. e-bøker, e-tidskrift og betalingsdatabaser) samt kildekritikk ved 
innhenting av informasjon fra internett. Dette fungerer ikke bestandig i forhold til 
fjernstudenter. Skal studenten få en god informasjonskompetanse, er det viktig at kursing og 
opplæring skjer i samarbeid med de lokale studiebibliotekene. Desentraliserte studenter må 
opplæres til å bruke de elektroniske kilder som om de var på campus.  
 

1.3.4 Flerkulturelle bibliotektjenester   

Nord-Troms kommunene er historisk sett flerkulturelle samfunn med norsk, samisk og 
finsk/kvensk kultur. Mange av grunnskolene i kommunene gir tilbud om opplæring i samisk 
og finsk. Tradisjonelt har bibliotekene kjøpt inn mer av samiske media enn finsk/kvenske. 
I bibliotekene i Nord-Troms skal det finsk/kvenske og finske være like synlig som det 
samiske, og derfor er det viktig å styrke satsingen på flerkulturelle bibliotektjenester. 
Bibliotekene har rustet opp sine samlinger på disse områdene. Bibliotek- og kulturbussen i 
Nord-Troms må videreutvikles til å bli en viktig formidlingsarena for norsk, samisk og 
finsk/kvensk litteratur, språk, historie, kunst og kultur for barn og unge i regionen. Likeledes 
må samarbeidet med de regionale språksentra utvikles og styrkes. (Halti kvenkultursenter, 
Senter for nordlige folk, Storfjord språksenter, Samisk språktjeneste i Kåfjord). 
 

1.4 Målsetting 
Hovedmål er å videreutvikle det etablerte regionale biblioteksamarbeidet i Nord-Troms ved å 
utvikle og kvalitetssikre bibliotekene som kunnskaps- og læringsarena 
 
Folkebibliotekene i Nord-Troms skal: 

• Være kunnskapssenter og læringsarena for barnehage, grunnskole, studiesentra og 
språksentra i regionen 

• Styrke samarbeidet mellom folkebibliotekene, grunnskolene og barnehagene i 
regionen 

• Styrke det etablerte biblioteksamarbeidet i Nord-Troms 
• Videreutvikle bibliotekene som studiebibliotek for voksne studenter 
• Heve kvaliteten på bibliotektjenesten for hele utdanningsløpet 
• Gi målgruppene samme tilbud fra alle bibliotekene i Nord-Troms kommunene 
• Styrke satsingen på flerkulturelle bibliotektjenester i regionen, med fokus på det 

samiske og finsk/kvenske 
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1.5 Forankring 
Prosjektet vil styrke og utvikle det regionale samarbeidet og forankre det i skole- og 
biblioteksektoren. På rektormøter i regionen er det allerede vist stor interesse for prosjektet.  
Hovedsamarbeidsparter i prosjektet er grunnskolene i regionen v/Regionkontoret i Nord-
Troms, (regionkontakten). Regionkontoret er et samarbeidsorgan for kompetanse- og 
skoleutvikling i Nord-Tromskommunene og Troms fylkeskommune.  
Andre samarbeidsparter vil være Troms fylkesbibliotek, Nord-Troms Studiesenter (NTSS), 
Bibliotek og kulturbussen i Nord-Troms/Davvi-Romssa girjerádjo ja kulturbusse og 
Biblioteksamarbeidet i Nord-Troms  
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2. Organisering av prosjektet 

2.1 prosjektorganisering 
Prosjekteier: Kvænangen kommune, Kåfjord kommune, Lyngen kommune, Nordreisa 
kommune, Skjervøy kommune og Storfjord kommune v/ Nord-Troms Regionråd  
 

Prosjektansvarlig: Kommunen hvor prosjektleder er ansatt  
 
Samarbeidsparter: 

Hovedsamarbeidspart i prosjektet: Grunnskolene i regionen v/Regionkontoret  
Andre samarbeidsparter: Troms fylkesbibliotek, Nord-Troms Studiesenter, Bibliotek og 
kulturbussen i Nord-Troms/ Davvi-Romssa girjerádjo ja kulturbusse, Biblioteksamarbeidet i 
Nord-Troms. 
Biblioteksamarbeidet i Nord-Troms skal fungere som ei ressursgruppe for prosjektet  
Regionkontoret i Nord-Troms kan bruke de skolefaglig ansvarlige som ressursgruppe fra 
skolesida  
 

Prosjektstillinger: 1 bibliotekar (100 % stilling), 1 pedagog (50 % stilling)  
 

Arbeidsgiverrollen: Vertskommunen/vertskommunene til ansatte i prosjektet  
 
 

2.2 Styringsgruppa 
Styringsgruppa bør bestå av: 

• Prosjektleder 
• 1 biblioteksjef 
• Regionkontoret 
• 1 representant fra Troms fylkesbibliotek 
• 1 oppvekstsjef 
• 1 representant fra Nord-Troms Studiesenter 
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3. Aktiviteter og milepæler 

3.1 Aktivitetsplan 

Aktivitet Beskrivelse Resultat (indikatorer) 
Forankre prosjektet 
 

Gjøre prosjektet kjent i grunnskolene i 
alle Nord-Troms kommunene, samt 
biblioteksektoren. 
 
 
Studietur til en region i Norge som har 
godt samarbeid mellom grunnskoler og 
folkebibliotek og godt utviklede 
tjenester til barn og unge. Ansatte ved 
bibliotekene i Nord-Troms, 
styringsgruppa og rektorer fra 
grunnskoler i regionen deltar. 

Skape entusiasme for prosjektet 
Delta på møter i skole- og 
biblioteksektor. 
Oppslag i lokalavisa. 
 
Bli kjent 
Få inspirasjon og utvikle 
nettverk 

Kompetanseheving Kompetansehevende tiltak i form av 
etterutdanning . 
Kursing av ansatte 

Felles kompetanseheving for 
bibliotek i Nord-Troms og 
grunnskolene i regionen. 
 

Videreutvikle 
studiebibliotekene i 
Nord-Troms.  

Bedre studenters tilgang til 
universitetets og høgskolenes 
ressurser. 
Videreføre samarbeidet med Nord-
Troms studiesenter. 

Samarbeidsavtale mellom 
studiebibliotekene i Nord-Troms 
og Universitetsbibliotekene og 
høgskolebibliotekene i Troms og 
Finnmark. 

Styrke bibliotektjenestene 
til barnehagene 

Bedre samarbeidet og utarbeide 
forpliktende avtaler mellom 
barnehagene og folkebibliotekene i 
Nord-Troms. 

Samarbeidsavtale mellom 
bibliotek og barnehager i hver 
kommune. 
Metodehåndbok for 
bibliotektjenester til barn og 
unge. 
 

Styrke bibliotektjenestene 
til barn og unge i Nord-
Troms 

Utvikle bibliotekene i Nord-Troms til å 
bli kunnskapssenter og læringsarenaer. 
Utvikle regional samarbeidsavtale 
mellom alle grunnskoler og 
folkebibliotek i regionen. 

Forpliktende felles regional 
samarbeidsavtale 
Metodehåndbok for 
bibliotektjenester til barn og 
unge 

Revidere regional plan 
for biblioteksamarbeidet i 
Nord-Troms 

Med utgangspunkt i gjeldende plan, 
lage plan for perioden 2012-2016 

Ny regional plan for 
biblioteksamarbeidet i Nord-
Troms, juni 2012 

Utvikle felles 
arenaer/møteplasser for 
Lærere, barnehage- og 
bibliotekansatte i 
regionen 

Arrangementer som f.eks. 
Barnebokforum i Nord-Troms. Andre 
Tiltak vil være å arrangere felles kurs 
om temaene leselyst, lesestimulering, 
informasjonskompetanse og digital 
kompetanse.  

Barnebokforum i Nord-Troms 
Felles kurs 
 

Lesestimuleringstiltak Gjennomføre ulike 
lesestimuleringstiltak i regionen. Bedre 
kompetansen blant bibliotek- og skole- 
og barnehageansatte. 

Felles kurs 
Ole Bok i alle Nord-Troms 
kommunene 
Felles DKS-arrangement 

Handlingsplan for 
skolebibliotektjenesten 

Arbeide fram en handlingsplan for 
skolebibliotektjenesten i Nord-Troms. 

Handlingsplan for 
skolebibliotektjenesten i Nord-
Troms, juni 2014 
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Koordinator for 
biblioteksamarbeidet i 
Nord-Troms 

Arbeide fram løsninger for fast 
finansiering av koordinatorressurs for 
biblioteksamarbeidet i Nord-Troms 

Fast koordinator fra 2014 

Styrke flerkulturelle 
bibliotektjenester  

Spesielt fokus på å styrke lærere, 
barnehage- og bibliotekansattes 
kunnskaper om samisk og 
kvensk/finsk språk, historie, kunst og 
kultur.  

Kurs i samarbeid med Senter for 
nordlige folk, Nord-Troms 
museum, Samisk 
bibliotektjeneste og Halti 
kvenkultursenter, m.fl. 

Bok- og kulturbussen i 
Nord-Troms 

Utvikle kulturdelen av bussens 
virksomhet. Dette skal være tilbud 
rettet mot barn og unge i Nord-Troms. 

Bok- og kulturbussen på 
festivaler i Nord-Troms med 
egne barnearrangement, som eks. 
Riddu Riddu, Paaskivikko. 
DKS-turnéer hvor bussen er 
formidlingsarena 

 
 
 

3.2 Milepæler 

Milepæler Tid Ansvar 
Utlysning av prosjektlederstilling Febr. 2011 Nord-Troms Regionråd i 

samarbeid med 
Biblioteksamarbeidet i 
Nord-Troms 

Ansettelse av prosjektleder April/mai 
2011 

Nord-Troms Regionråd i 
samarbeid med 
Biblioteksamarbeidet i 
Nord-Troms 

Konstituering av styringsgruppe Mai 2011 Nord-Troms Regionråd i 
samarbeid med 
Biblioteksamarbeidet i 
Nord-Troms 

Studietur 
Til en region i Norge med godt utviklet samarbeid mellom 
bibliotek og grunnskole og gode bibliotektilbud til barn og 
unge 

Sept./okt.. 
2011 

Biblioteksamarbeidet gjør 
forarbeidet. 
Prosjektleder 

Lyse ut og tilsette prosjektmedarbeider, dersom det er 
finansiering til det. 

Sept. - okt. 
2011 

Styringsgruppa 

Utarbeide og få vedtatt samarbeidsavtaler med 
Universitetsbibliotek og høgskolebibliotek i Troms og 
Finnmark 

Sept. - des. 
2011 

Prosjektleder og 
prosjektmedarbeider i 
samarbeid med Troms 
fylkesbibliotek 

Starte arbeidet med å revidere regional plan for 
biblioteksamarbeidet i Nord-Troms 

Okt. 2011 Prosjektleder i samarbeid 
med biblioteksjefkollegiet 
i Nord-Troms 

Kompetansehevende tiltak – bibliotekansatte og ansatte 
innen skole 

Okt. - nov. 
2011 

Prosjektleder og 
prosjektmedarbeider 

Utarbeide og få vedtatt felles regional samarbeidsavtale 
mellom alle grunnskoler og folkebibliotekene i Nord-Troms 

Nov. 2011-
juni 2012 

Prosjektleder i samarbeid 
med biblioteksjefkollegiet 
i Nord-Troms. 
Den enkelte kommune 

Utarbeide forpliktende avtaler mellom barnehagene og 
folkebibliotekene i Nord-Troms 

Nov. 2011-
juni 2012 

Prosjektleder i samarbeid 
med biblioteksjefkollegiet 
i Nord-Troms. 
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Sikre videre finansiering av prosjektet. 
Utarbeide og sende inn søknad til Nasjonalbiblioteket og 
Troms fylkekommune 

Sept. - nov. 
2011 

Prosjektleder og 
styringsgruppa 

Skrive prosjektrapport og korrigere prosjektplanene 
 

Mars 2012 Prosjektleder 

Sluttføring av ny plan for biblioteksamarbeidet i Nord-
Troms. Vedta i alle kommuner 

Juni 2012 Prosjektleder 
Den enkelte kommune i 
Nord-Troms 

Gjennomføre lesestimuleringstiltaket ”Ole Bok” i alle Nord-
Troms kommunene 

Sept. - nov. 
2012 

Den enkelte kommune 

Sikre videre finansiering av prosjektet. 
Utarbeide og sende inn søknad til Nasjonalbiblioteket og 
Troms fylkekommune 

Sept. - nov. 
2012 

Prosjektleder og 
styringsgruppa 

Arbeide fram handlingsplan for skolebibliotektjenester i 
regionen 

Jan. - aug. 
2013 

Prosjektleder, 
prosjektmedarbeider, 
biblioteksjefkollegiet og 
repr. fra 
grunnskolesektoren 

Arbeide fram finansiering av en fast stilling som koordinator 
for biblioteksamarbeidet i Nord-Troms 

Aug. 2013-
jan. 2014 

Prosjektleder i samarbeid 
med styringsgruppe og 
biblioteksjefkollegiet 

Arbeide fram en minimumsstandard for bibliotektjenester 
for barn og unge i regionen 

Aug. 2013-
jan. 2014 

Prosjektleder, 
prosjektmedarbeider og 
biblioteksjefkollegiet 

Metodehåndbok for bibliotektjenester til barn og ungdom Aug. 2013-
jan. 2014 

Prosjektleder 
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4. Økonomi 
 
Kostnadsoverslag 

Aktiviteter  Kostnader 
Kr 

Reise og diett 110.000 
Kurs og møter, prosjektleder og koordinator 55.000 
Prosjektleder 100 %, 2 år 9 mnd. 1.596.000 
Prosjektmedarbeider 50 %, ca. 2 år  582.000 
Materiell (inventar og rekvisita) 50.000 
Kontorleie 105.000 
Kompetanseheving ansatte i bibliotek, skole og barnehage 450.000 
Bibliotekar, 20 % fra hver kommune 1.561.000 
Vikar for bibliotekar fra hver kommune (10 %) 780.500 
Vikar for lærere ved kurs og arrangement 330.000 
Kulturformidling/arrangementer 600.000 
”Ole Bok” i 6 kommuner 600.000 
Stillingsannonser 15.000 
Sum kostnader 6.834.500 

 
 

Finansieringsplan Kr           
Troms fylkeskommune v/næringsetaten 1.005.500 
Troms fylkeskommune v/fylkesbiblioteket  50.000 
Nasjonalbiblioteket 2.150.000 
Sametinget 300.000 
Egeninnsats (arbeidstimer) 1.655.000 
Egeninnsats (kontantinnskudd) 1.674.000 
  
  
Sum finansiering 6.834.500 
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5. Vedlegg 
 
Oversikt vedleggene 

Vedlegg 1 Regional plan for biblioteksamarbeidet i Nord-Troms 
Vedlegg 2 ”Informasjon om NTSS” 
Vedlegg 3 Prosjektbeskrivelse ”Ole Bok” 
Vedlegg 4 Budsjett 
Vedlegg 5 Tilsagnsbrev Nasjonalbiblioteket 
Vedlegg 6 Tilsagn fra Troms fylkesbibliotek 
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Nordreisa 
kommune
          

Arkivsaknr:       2011/3220-2

Arkiv:                

Saksbehandler:  Dag Funderud

Dato:                 16.08.2011

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
64/11 Nordreisa driftsutvalg 30.08.2011

Høring- Søknad om konsesjon for utbygging av Fosselva.

Henvisning til lovverk:
Vannressursloven
Energiloven

Rådmannens innstilling
Nordreisa kommune stiller seg positiv til utbygging av Tiemann kraftverk i Fosselva. 
Kommunen ber om at følgende tiltak/ avbøtende tiltak blir satt i verk:
 Sikring av demning
 Skjerming av demningen med leplanting eller fargevalg på demningen
 Sikre at turstien opp til fossen er intakt etter utbyggingen

Tiltaket vil bli lagt inn i rulleringen av kommunens arealplan 2011/2012.

Saksopplysninger
NVE har oversendt søknad fra Tiemann Kraft AS, datert 09.06.2011, om tillatelse til å bygge 
Tiemann kraftverk i Nordreisa kommune. Tiltaket ligger 11,5 km fra kommunesenteret Storslett 
nordover langs E6. Fosselva med vassdrag nr 208.321Z har sitt utspring fra Forsvatnet på kote 
422. Nedbørfeltet på 8 km2 er omgitt av flere fjelltopper, noen på over 900 meter. Fra 
Forsvatnet renner Fosselva i nordvestlig retning. Ved kote 400 stuper elva uti
fossen Fosselvfossen. Den er godt synlig nede fra E6. Fra fossefoten renner elva med jevnt fall i 
nordvestlig retning og uti Straumfjorden ved Nylund.
Tiltaket ligger i sin helhet innenfor eiendommen Fossen gnr 65 bnr 19 og 20 og berører 4 
fallrettshavere. Prosjektet planlegges med en inntaksdam i Fosselva på kote 290. 
Inntaksdammen er en betongdam 3 m høy og 20 m lang. Neddemt areal utgjør ca. 0,5 da. 
Kraftverket skal ikke ha reguleringer eller overføringer fra andre vassdrag. Fra inntaket føres 
vannet i 1500 m lang nedgravd GRP-rør ned til stasjonen på kote 15.

Total fallhøyde er 275 m. Rørdiameteren er 600 mm. Midlertidig arealbehov; 38 da.
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I planlagt rørgatetrasé bygges en 4 m brei anleggsvei. Veien fjernes etter at anleggsarbeidene er 
fullført. Kraftstasjonen bygges på oversiden av E6 på sørsida av Fosselva. En kort steinsatt 
kanal fører vannet tilbake til elva. Stasjonsbygget på 70 m2 vil bestå av et betongfundament 
med overbygg av tre. Permanent arealbehov; 0,5 da. I kraftstasjonen installeres 1 Pelton turbin 
med installert effekt på 1,6 MW og en årsproduksjon på 3,2 GWh.
Kraftverket får en utbyggingskostnad på 15,8 mill kr, som gir en utbyggingspris på 5,36 
kr/kWh. Planlagt minstevannsføring forbi demningen i Fosselva; 23 l/s om sommeren (1/5-30/9) 
og 13 l/s om vinteren (1/10-30/4). Slipp av minstevannsføring er lik 5-persentilen av 
middelvannføringen. Området benyttes til fotturer opp til fossen og til naturbeite for husdyr 
(sau). Fiskeinteresser er ikke berørt da det ikke fins fisk i elva. Sporadisk småvilt jakt kan 
forekomme. Undersøkelse av biologisk mangfold ble utført 23. juli 2007. 

Rapportens verdivurderinger er som følger;
o Med referanse til Kålås, Viken og Bakken, 2006 slår rapporten i avsnitt 5.4.fast at en rekke
   rødlistede arter av pattedyr og fugler opptrer innenfor nedbørfeltet til Fosselva. Verdi; stor.
o Middels verdi for naturtyper og inngrepsfri natur
o Middels verdi for rødlistet planteart grannsildre
o Ingen forekomst av truede vegetasjonstyper. Liten verdi for dette tema

Tiltaket vil medføre at ca. 2,5 km2 med inngrepsfri natur INON-sone 2 går tapt. I inngrepsfri 
natur INON sone 1vil 6,0 km2 gå tapt og i stedet få status som sone 2-område.
Konsekvens av utbyggingen for det biologiske mangfold anses som størst i anleggsfasen, men 
vil avta etter som tiden går. Total konsekvens vurderes til mellom liten og middels negativ.
Sommeren 2009 ble gjort en tilleggsundersøkelse av kryptogamer (moser og lav) og naturtyper. 
Det ble avgrenset 2 bekkekløfter. Den ene (kote 130) av lokal verdi C, den andre (kote 60) av 
regional verdi B.
Sistnevnte har rike mosesamfunn. Ingen rødlistede kryptogamer. Konklusjoner fra 
undersøkelsen; Verdi m h t biologisk mangfold settes til noe over middels og konsekvens av 
tiltaket til litt over middels.

Vurdering
Søknaden omfatter konsesjon for bygging og drift av Tiemann kraftstasjon i Fosselva i 
Straumfjorden. Søknaden skal både behandles etter vannresursloven og energiloven. Kommunen 
er høringsinnstans. Kommunene blir spesielt bedt om å gi synspunkter om planen bør 
gjennomføres, evt valg av alternativ. Videre gi informasjon om kjente allmenne interesser som 
landskap, friluftsliv, fisk eller vilt blir berørt av tiltaket. NVE ønsker også forslag til avbøtende 
tiltak som kan redusere skader. 

Høringsdokumentet er svært grundig når det gjelder alle typer undersøkelser også når det gjelder 
flere av de punktene som kommunen er bedt om å kommentere. Dette gjelder spesielt for fisk og 
vilt. Kommunen har ingen ytterligere kommentarer eller merknader. Når det gjelder landskap og 
friluftsliv, så er denne fossen et populært turmål og det blir viktig at dammen sikres på en slik 
måte at den ikke er til fare for familier med barn som tar turen opp. Landskapsmessig så vil de 
bli en beskjeden demning (3x20 meter) men her ønsker kommunen at det blir vurdert tiltak for å 
dempe det visuelle innsynet. Tenker da på leplanting av stedegne treslag nedenfor demningen, 
fargevalg på demningen med mer.

Det går i dag en sti opp til fossen, som sagt, som blir mye brukt. Hvis denne blir berørt av 
vegbyggingen og rørgaten, må den settes i stand slik at det fortsatt blir mulig å benytte stien.

Forholdet til arealplanen
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Omsøkte areal er i dagens kommuneplan satt av til LNF-område. Kommunen jobber med 
rullering av arealplanen og dette tiltaket vil bli innarbeidet i den nye planen. Den ventes å 
ferdigstilles i 2012. Hvis byggearbeidene ikke kommer i gang før planen er ferdig, vil det derfor 
ikke kreves dispensasjon.
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Nordreisa 
kommune
          

Arkivsaknr:       2010/4604-9

Arkiv:                1942/33/14

Saksbehandler:  Julie Heidenberg

Dato:                 15.08.2011

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
65/11 Nordreisa driftsutvalg 30.08.2011

Klage - Søknad om konsesjon for erverv av fast eiendom 1942/33/14

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

Vedlegg
1 Situasjonskart

Rådmannens innstilling
Nordreisa kommune avslår søknad fra Tom Skorpen om konsesjon for erverv av fast eiendom
33/14 i Nordreisa kommune.

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

I vurderingene er det lagt vekt på at eiendommen ligger 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. 
Eiendommen er i tillegg like ved anlagt rasteplass og stier for friluftsliv, spesielt rekreasjon og 
fiske. Formålet med erverv av denne eiendommen er fritidsformål og etablering av hytte, noe 
som ikke er ønskelig i dette området.

Saksopplysninger
Det søkes her om konsesjon for erverv av fast eiendom 33/14 i Nordreisa kommune. Søknaden 
er mottatt 21.09.2010. 

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

Side 211



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.

Søknaden ble første gang behandlet i driftsutvalget 09.11.2010 hvor saken ble utsatt for 
befaring. Søknaden ble tatt opp til ny behandling i driftsutvalget etter befaring av eiendommen 
31.05.2011. Søknaden ble da ikke innvilget, og dette er påklaget av advokat Svein Kittelsen. 
Klagen er mottatt 28.06.2011.

Klage over vedtak, deres ref: 2010/4604-7

Tom Skorpen har bedt meg påklage vedtak av 6.6.2011 med avslag på konsesjonssøknad
for erverv av gnr. 33, bnr. 14.

I
Avslaget er begrunnet i at erverv av eiendommen vil kunne føre til restriksjoner for
samfunnet. Det fremgår av saksopplysingene at formålet ervervet skal tjene, -
fritidseiendom for søker-, anses negativt for naturverdiene og vil være negativt for
rekreasjon og friluftsliv i området. Konkret knyttes dette til at det nylig er anlagt en
rasteplass med tilknyttede stier som skal sikre allmenn ferdsel og friluftsliv i området,
spesielt rekreasjon og fiske. På denne bakgrunn anses konsesjon for erverv av
eiendommen å kunne føre til restriksjoner for samfunnet som ikke lar seg forene med
konsesjonslovens §§ 1,2,og 9.

Det synes lagt avgjørende vekt på at NVE har motsatt seg konsesjon. NVE henviser
til at arealet delvis ligger innenfor virkeområdet for Rikspolitiske retningslinjer for
verna vassdrag og at Stortinget har pålagt ansvarlig forvaltningsmyndighet å
forhindre inngrep som reduserer verneverdiene.

Jeg finner grunn til å påpeke at det søkes konsesjon til erverv av området. Søknaden
skal således vurderes etter de regler og retningslinjer som gjelder for konsesjon til
erverv og ikke etter reglene for omdisponering. Jeg finner også grunn til å påpeke at
RPR primært retter seg mot planlegging og enkeltsaksbehandling i forhold til planer.

Il
Det fremgår av bemerkningene fra selger i brev av 9.4.2011, at kommunen har tatt
eiendommen tilbruk til frilufteformål, herunder bl.a. etablert rasteplass som ligger
delvis på eiendommen. Kommunen har uten nærmere avtale med grunneier lagt til
rette for at allmennheten kan bruke eiendommen til fiske og andre friluftsaktiviteter.
Den offentlige bruk av eiendommen har til dels hindret utnyttelse av eiendommen
som landbrukseiendom.

III
Det angis i saksopplysingene følgende:

NVE mener det er viktig å 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.

Det bærende element i avslaget er således hensynet til å sikre allmennhetens bruk
av arealet. Allmennhetens bruk er imidlertid tilfredsstillende sikret gjennom
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allemannsretten slik denne er definert i friluftsloven. Allemannsretten kan utøves
uavhengig av hvem som eier en eiendom og influeres således ikke av Tom Skorpens
erverv.

Allmennhetens bruk skal skje uten skade eller ulempe for eier, jfr. friluftslovens § 11.
Slik allmennhetens bruk er beskrevet i brevet fra grunneier, skjer bruken ikke
innenfor disse rammer. Anlegg av rasteplass er under enhver omstendighet ikke
hjemlet i friluftsloven. Den bruk som begrunner avslaget er således uhjemlet og
beskyttes ikke av konsesjonsloven.

Konsesjonslovens formål i § 1, første ledd nr 4, - hensynet til miljøet, allmenne
naturverninteresser og friluftsinteresser - omfatter ikke å sikre bruksrett til areal for
allmenn bruk, men kun å hindre erverv som er til hinder for lovlig bruk for allmennheten.
Sikringen av allmenn ferdsel og friluftsliv innebærer i dette tilfelle at det
legges avgjørende vekt på utenforliggende hensyn i forhold til konsesjonslovens
formål.

Hensynet til å sikre allmennhetens interesser vil som påpekt ovenfor ikke influeres av
hvem som er eier av eiendommen. De hensyn som begrunner vedtaket vil således
ivaretas ved vurderingen av om dispensasjon etter plan- og bygningsloven ved en
eventuell byggesøknad. Her hører også en vurdering etter RPR mest naturlig
hjemme.

Konsesjonslovens formål, - å oppnå et effektivt vern for landbrukets produksjonsarealer
og slike eier- og bruksforhold som er mest ganglige for samfunnet – kan uansett sikres mer 
hensiktsmessig ved at det settes vilkår for ervervet som pålegger drift av gjenværende 
landbruksareal. Allemannsinteressene vil ikke hindres ved dette.

IV
Avslaget vil på bakgrunn av ovenstående anføres ikke å være begrunnet i saklige hensyn ut fra 
konsesjonsloven og på denne bakgrunn påstås omgjort.

Kommunens vurdering
Nordreisa kommune, ved jordbrukssjef Julie Heidenberg, har etter å ha mottatt klagen vært i 
kontakt med NVE for å få bekreftet at tidligere uttalelse de har gitt til saken gjelder for 
konsesjon av hele eiendom 33/14 og ikke bare omdisponering av gitte arealer. Dette kunne 
misforstås i deres tidligere uttalelse. NVE ved saksbehandler Eva Forsgren bekreftet at 
uttalelsen gjaldt hele eiendom 33/14. 

Konsesjonslovens formål er å oppnå et effektivt vern om landbrukets produksjonsarealer, og 
slike eier- og bruksforhold som er mest ganglig for samfunnet. Innunder her menes det at man 
bl.a. skal tilgodese hensynet til miljøet, allmenne naturverninteresser og friluftsinteresser 
(konsesjonsloven § 1 pkt 4). 

I rundskriv M-2/2009 om konsesjon og boplikt står det under 8.2.1 Avgjørelse av konsesjonssak 
som gjelder eiendom som skal nyttes til landbruksformål, konsesjonsloven § 9, følgende:
”I jordlovens formålsbestemmelse finnes uttrykkene ”busetjing”, ”driftsmessig gode løysingar” 
og ”kulturlandskap”. Disse momentene er også nevnt i konsesjonsloven § 9. Departementet 
mener at begrepene bør tolkes likt.”

Side 213



I rundskriv M-2/2009 om konsesjon og boplikt står det under 8.2.7 Hensynet til helhetlig 
ressursforvaltning og kulturlandskap, følgende:
”Med kulturlandskap menes landskapsbildet, mangfoldet i naturen og kulturhistoriske verdier. 
Hensynet til kulturlandskapet er knyttet til produksjon av miljøgoder som turveier og natur- og 
kulturopplevelser for allmennheten. Det samme gjelder muligheten for jakt, fiske, rekreasjon og 
turisme. Kulturlandskapet er et samfunnsgode som landbruket har et særlig ansvar for å 
ivareta, men det må tas hensyn til at kulturlandskapet endres over tid i takt med utviklingen i 
landbruket. Det kan gi grunnlag for avslag eller konsesjonsvilkår hvis konsesjonssøker skal 
bruke eiendommen på en måte som bidrar til å redusere kulturlandskapsverdiene.”

Ved konsesjonsvurdering skal det tas utgangspunkt i søkers formål med ervervet. 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 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 rasteplass og stier for 
friluftsliv, spesielt rekreasjon og fiske. Ved bygging av hytte vil det privatisere større deler av 
eiendommen og hemme bruken av den. Dette vil ikke hindre salg av eiendommen, men salg til 
dette konkrete formålet.

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. Dette skal legges alminnelig vekt under 
behandling av en konsesjonssøknad. Loven legger til rette for at man skal kunne ta hensyn som 
støttes i annen lovgivning, rikspolitisk retningslinjer eller andre hensyn som ikke er formalisert. 
Lovens formål angir rammene for de hensyn som er relevante. I dette tilfellet hvor det er store 
friluftsinteresser i området og eiendommen ligger innunder nedbørsfeltet til elva anses dette til å 
ha betydning for om søknaden bør innvilges eller ikke. En kan ikke se at man ikke har forholdt 
seg til konsesjonsloven ved tidligere behandling av konsesjonssøknaden.

Påstanden om at Nordreisa kommunen har tatt seg til rette på eiendommen uten noen avtale med 
grunneier er trolig ikke korrekt. Veien som går på eiendom 33/14 og har sammenheng med 
rekreasjonsområdet har ikke blitt anlagt etter at parkeringsplassen ble anlagt av statens vegvesen 
på 90-tallet. Dette er arbeid kommunen ikke har gjort, og er ikke et moment for å innvilge en 
konsesjonssøknad. At privatpersoner tar seg til rette på eiendommen er ikke vesentlig for om 
konsesjon skal gis eller ikke.
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Tidligere behandling

Saksprotokoll i Nordreisa driftsutvalg - 31.05.2011

Behandling:
Innstilling enstemmig vedtatt

Vedtak:
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 rasteplass 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.

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.

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 rasteplass og stier for
friluftsliv, spesielt rekreasjon og fiske. Formålet med erverv av denne eiendommen er
fritidsformål og etablering av hytte. Dette vil kunne føre til restriksjoner for samfunnet.

Saksopplysninger
Det søkes her om konsesjon for erverv av fast eiendom 33/14 i Nordreisa kommune.

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

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

Opplysninger vedr. salg av eiendom 33/14 i Nordreisa kommunen mottatt fra Tor-Erik 
Carlsen 09.04.2011
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.
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Vurdering
Virkemidlene i konsesjonsloven skal brukes slik at det oppnås vern om landbrukets
produksjonsarealer, og slike eier- og bruksforhold som er mest ganglig for samfunnet. Søkerens
formål med ervervet står sentralt i vurderingen, enten eiendommen erverves til landbruksformål
eller andre formål. Formålet med ervervet må vises opp mot de hensyn loven fremmer er mest
ganglig for samfunnet, om søker får konsesjon eller om eiendommen bør overdras til andre. 
Etter loven har ingen krav på konsesjon, men konsesjon må gis med mindre det er saklig grunn 
til å avslå.

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

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

Arkivsaknr:       2010/2172-12

Arkiv:                1942/29/27

Saksbehandler:  Julie Heidenberg

Dato:                 15.08.2011

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
66/11 Nordreisa driftsutvalg 30.08.2011

Deling av eiendom 1942/29/27

Henvisning til lovverk:
Jordloven §§ 9 og 12
Matrikkellovens § 6
Plan- og bygningsloven §§ 1-8, 19-2, 20-1, 26-1, 27-1, 27-2, 27-4 og 28-1

Vedlegg
1 Skisse Deling tomt

Rådmannens innstilling
Nordreisa kommune godkjenner ikke fradeling av om lag 750 m2 dyrkbar jord til fritidsformål 
fra eiendom 29/27 i Nordreisa kommune.

Dette gjøres jfr følgende:
 Omdisponering godkjennes ikke jfr jordlovens § 9 
 Deling godkjennes ikke jfr jordlovens § 12 
 Deling jfr matrikkellovens § 6
 Deling godkjennes ikke 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 

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

19-2. 

Ved avgjørelsen er det lagt vekt på en fradeling vil kunne føre til konsekvenser for 
friluftsinteressene, som har en samfunnsmessig verdi. Mellom omsøkt tomt og Reisaelva er det 
om lag 50 meter. Dette er et område hvor det sommerstid ferdes mange fiskere. Tomta ligger 
tilbaketrukket fra elva og blir trolig ikke til hinder for ferdselen langs elva og allemannsretten, 
men det vil likevel kunne påvirke bruken.
Delingstillatelsen er vurdert i forhold til formål og forvaltningsmål i Naturmangfoldloven og 
tiltaket har ingen innvirkning på prinsippene som skal vurderes i §§ 8-12.
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Saksopplysninger
Det søkes her om fradeling av en hyttetomt på om lag 750 m2 fra eiendom 29/27 i Nordreisa 
kommune. Parsellen som søkes fradelt er delvis igjengrodd innmarksbeite. Søknaden er mottatt 
27.04.2010. I den opprinnelige søknaden var det søkt om to hyttetomter. Pga nærliggende 
fritidsbolig ble det av driftsutvalget stilt krav om reguleringsplan. Etter dette ble søknaden 
endret til å gjelde en hyttetomt. Søknaden ble sendt på høring og sametinget varslet befaring av 
området før eventuell fradeling kunne foretas. Sametinget har vært på befaring i feltsesongen 
2011.

Søker: Morten Mo Vik og Linda Pedersen Vik, Jan Mayenvegen 16, 9013 Tromsø

Eiendommen ligger på Hellighesja like nord for Svartfoss bru, om lag 37 km fra Storslett
sentrum. I følge gårdskart fra Skog og landskap har eiendom 29/27 et totalareal på 24 daa. Av
dette er 10,9 daa innmarksbeite, 4,8 daa produktiv skog på middels bonitet og resten annet
markslag. 

Planstatus
Eiendommen ligger i et LNF-område (landbruk, natur- eller friluftsområde) i kommuneplanens
arealdel, og det er nødvendig med dispensasjon fra plan- og bygningsloven § 19-2. Tomten 
ligger også innenfor 100 metersbelte til Reisaelva, og det er nødvendig med dispensasjon fra 
plan- og bygningsloven § 1.8.

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

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

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

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

Det er ikke framsatt grunner av særlig vekt for dispensasjonen

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

Høringsuttalelser
Søknaden er sendt på høring til sametinget, NVE region nord, fylkesmannen i Troms, 
reindriftsforvaltningen vest-Finnmark, og Troms fylkeskommune. NVE og Troms 
fylkeskommune har ikke kommet men noen uttalelse innen høringsfristen, og det antas dermed 
at de ikke har noen innsigelser til saken.

Fylkesmannen i Troms, datert 02.11.2010:
Fylkesmannen i Troms tilrår at søknaden avslås.

Vi viser til kommunens brev av 21.10.2010 hvor det går fram at det er søkt om fradeling av
hyttetomt i 100-meters-beltet på Hellighesja nord for Svartfossen ved Reisaelva. (Tidligere
søknad om to hyttetomter er redusert til ei hyttetomt).

Soria Moria og Stortingsmelding nr. 26 "Regjeringens miljøvernpolitikk og rikets
miljøtilstand" (2006-2007):
I plattformen for regjeringssamarbeidet, ofte kalt Soria Moria, mellom Arbeiderpartiet,
Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet fremkommer det blant annet at:
•"Allemannsretten er den viktigste bærebjelken for at alle skal kunne utøve et aktivt friluftsliv. 
Det er derfor viktig at denne ikke svekkes, og at det kontinuerlig gjøres et arbeid for å sikre at 
allemannsretten fortsatt står sterkt både i den juridiske og i den allmenne rettsoppfatning".

Videre fremkommer det av Stortingsmelding nr. 26 "Regjeringens miljøvernpolitikk og rikets
miljøtilstand" (2006-2007) at:
• Det er et nasjonalt mål at fritidsbebyggelsen ikke skal redusere store sammenhengende 
naturområder og viktige naturverdier, kulturmiljøer og verdifulle landskap. Utbygging av 
fritidsboliger skal skje med vekt på hensynet til ressursbruk og estetikk
Regjeringen vil:
 Oppfordre kommunene til å sikre miljøverdier og friluftsliv i vassdragsnaturen,

gjennom innføring av byggeforbud nærmere innsjøer og vassdrag enn 50 - 100 meter.
 Bidra til bevaring av vassdragslandskapet som en ressurs for friluftsliv og for det

biologiske mangfoldet og sikre mot forurensning og erosjon.
 Arbeide for å hindre nedbygging av vassdrag og vassdragslandskap i byer og

tettsteder, samt åpne opp og restaurere vassdrag.

Reisavassdraget er et varig verna vassdrag, Vassdragsvernet er i første rekke et vern mot
kraftutbygging. Men både regjeringen og Stortinget har henstilt om at andre inngrep som kan
skade verneverdiene bør unngås. Dette ut fra den tankegang at når samfunnet velger bort
muligheten for å produsere samfunnsnyttig elektrisk kraft med den hensikt å ta vare på 
verneverdiene, så skal ikke andre utbyggingstiltak (og ofte da også mindre samfunnsnyttig 
tiltak) forringe evt. ødelegge de verdiene som verneplanene for vassdragene skulle ivareta. Det 
er derfor i strid med regjerings vassdragspolitikk om de samme verdiene blir forringet gjennom 
kortsiktig og tilfeldig arealplanlegging.

Fylkesmannens vurderinger og anbefalinger til Nordreisa kommune:
Eiendommen ligger på Hellighesja like nord for Svartfossen bru. Ifølge brevet fra kommunen
er dette er område hvor det sommerstid ferdes mange fiskere.
Tomta ligger i et LNF-område. Tomta ligger også innenfor 100-metersbeltet til Reisaelva.
Tomta vil ligge 50 meter fra elvebredden.
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Hytter vil vanligvis utnytte større arealer enn tomta. Det er delvis gjengrodd beitemark
mellom hytta og elva, dvs noe åpent terreng mot elva. Ved ny drift av jorda vil det bli åpne
jorder mellom hytta og elva/kantsonen. Hytter så nær elva vil føles privatiserende uansett.

Hyttebyggingen vil kunne berøre verneverdier som friluftslivet i området. Dette er område
hvor det sommerstid ferdes mange fiskere. Tomta ligger tilbaketrukket fra elva og blir trolig
ikke til hinder for ferdselen langs elva og allemannsretten. Det vil likevel kunne påvirke
bruken.

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.

Oppsummert synes det som om lokaliseringen av hytten vil være i strid med de sentrale 
politiske føringer som er gitt av regjeringen. Vi anbefaler derfor at Nordreisa kommune avslår 
søknaden. Dersom kommunen innvilger fradeling vil Fylkesmannen i Troms vurdere å påklage 
vedtaket.

Reindriftsforvaltningen Vest-Finnmark, datert 23.11.2010:
Søknaden har vært på høring i rbd 36 Cohkolat.

Områdestyret for Vest-Finnmark har ingen merknader til søknad om deling av gnr. 29 bnr. 27 i
Nordreisa kommune, slik beskrevet i høringsbrevet med vedlegg.

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

Sametinget, datert 15.08.2011:
Vi viser til vårt varsel om befaring av 10.11.2010.

Området er befart uten at det ble registrert automatisk fredete samiske kulturminner i feltet som
reguleringen omfatter. Simediggi/Sametinget har ingen merknader til den foreslåtte planen.
Skulle det likevel under arbeid i marken komme frem gjenstander eller andre levninger som 
viser eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes Såmediggi/Sametinget og 
Troms fylkeskommune omgående, jf. Lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner (km1.) §§ 8 og 9. 
Vi forutsetter at dette pålegget formidles til den som skal utføre arbeidet i marken.

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

Faglig vurdering
Vurdering i forhold til Jordloven:
I jordlovens § 1 står det at: Arealressursane bør disponerast på ein måte som gir ein tenleg,
variert bruksstruktur ut frå samfunnsutviklinga i området og med hovudvekt på omsynet til
busetjing, arbeid og driftsmessig gode løysingar. Ein samfunnsgagnleg bruk inneber at ein tek
omsyn til at ressursane skal disponerast ut frå framtidige generasjonar sine behov.

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

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

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

Fra 1. juli 2009 har alle eiere av jordbruksarealer driveplikt. Jordbruksareal er fulldyrka jord, 
overflatedyrka jord og innmarksbeite. Dersom eiendommen har slikt areal, er det driveplikt på
den, uansett hvor stort arealet er. Driveplikten varer gjennom hele eiertiden, fra du blir eier og til
du overdrar eiendommen til noen andre.

Eiendommen 29/27 er liten og har ikke ressurser til egen drift. Det har ikke vært drift av 
arealene på over 25 år. I en avstand på en mil oppover og nedover Reisadalen er det nå kun to 
sauebruk igjen, og disse har ikke mangel på beitearealer.

Vi kan ikke se at en evt fradeling har konsekvenser for landbruket i området.

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

I flg. § 27-1 skal opprettelse eller endring av eiendom til bygningsformål for opphold av 
mennesker eller dyr ikke gjennomføres med mindre det er forsvarlig adgang til hygienisk 
betryggende og tilstrekkelig drikkevann, samt slokkevann.   
I flg. § 27-2 skal bortføring av avløpsvann være sikret i samsvar med forurensningsloven før 
opprettelse eller endring av eiendom til bebyggelse skjer.
Det opplyses i søknaden at fritidsboligen skal ha privat vannforsyning og vannanlegg. Søknaden
er derfor sendt til teknisk avdeling i kommunen for vurdering:

”Drikkevann i området forsynes av private anlegg der også grunnvann benyttes som vannkilde.  
En kan ikke se at et utslipp vil komme i konflikt med andre interesser i området.

Med bakgrunn i kunnskap om lokale forhold, kan slamavskiller og jordrenseanlegg bygges i 
samsvar med Retningslinjer for utforming og drift av separate avløpsanlegg.  
Avløpsanlegg må plasseres slik at det ikke kommer i konflikt med vannforsyningsanlegg, både 
for eksisterende boliger og for omsøkt tomt.  Det bør avsettes plass på omsøkt tomt for 
avløpsanlegg for fritidsbolig.

Side 224



Etter søknad vil utslippstillatelse kunne gis i samsvar med Forurensningsforskriften.”

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. 
På kart vedlagt søknaden er det tegnet inn at det skal være parkeringsplass ved RV 865. Ved en
eventuell godkjenning av fradeling må det stilles vilkår om at det søkes Statens vegvesen om 
utvidet bruk av eksisterende avkjørsel. Det må tinglyses avtale om rett til atkomst over eiendom 
29/27 som sikrer atkomst til omsøkt parsell.

I flg. § 28-1 kan grunn bare bebygges, eller eiendom opprettes eller endres, dersom det er 
tilstrekkelig sikkerhet mot fare eller vesentlig ulempe som følge av natur- eller miljøforhold. Det 
samme gjelder for grunn som utsettes for fare eller vesentlig ulempe som følge av tiltak.
I følge skredkart fra NGU er det ikke stein- eller snøskredfare i området hvor den omsøkte
parsellen ligger.

I flg. § 1-8 skal det i 100-metersbelte langs sjøen og langs vassdrag tas særlig hensyn til natur-
og kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser. 
Grensen på den omsøkte tomta ligger ca 50 meter fra Reisaelva. Dette er et område hvor det
sommerstid ferdes mange fiskere. Tomta ligger noe tilbaketrukket fra elva, men hytter vil 
vanligvis utnytte større arealer enn tomta. Området mellom elva og omsøkt tomt er delvis 
gjengrodd beiteareal. Ved ny drift av jorda vil det bli åpne jorder mellom hytta og 
elva/kantsonen. En evnt fradeling av omsøt tomt kan påvirke bruken langs elva i dette området.

Vurdering i forhold til naturmangfoldloven:
Alle tiltak må vurderes opp mot naturmangfoldsloven som tok til å gjelde fra 1.7.2009. I
naturmangfoldslovens § 1 heter det: Lovens formål er at naturen og dens biologiske,
landskapsmessige og geologiske mangfold og økologiske prosesser tas vare på ved
bærekraftig bruk og vern, også slik at den gir grunnlag for menneskenes virksomhet, kultur,
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
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og på miljostatus.no. Det er på den omsøkte parsellen eller i området ikke gjort funn av
rødlistearter i kategoriene sårbar, nær truet, sterkt truet eller kritisk truet. Det er heller ikke 
registrert sårbare naturtyper i området. 

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

Samla vurdering
For å samtykke til deling må enten samfunnsmessige interesser av stor vekt tale for det, eller at 
deling er forsvarlig ut fra hensynet til den avkastning eiendommen kan gi. En evnt fradeling av 
omsøkt tomt vil trolig ikke føre til store konsekvenser for landbrukseiendommen og landbruket i 
området, da behovet for beitemark ikke er så stor i området.

Plassering av hyttetomt i områder så nært reisaelva og i nærheten av områder som benyttes mye 
i sesonger, er uheldig i forhold til privatisering av områder som skal være tilgjengelig for 
allmenn ferdsel. Hytter vil vanligvis utnytte større arealer enn tomta. Det er delvis gjengrodd 
beitemark mellom omsøkt tomt og elva, dvs noe åpent terreng mot elva. Ved ny drift av jorda vil 
det bli åpne jorder mellom hytta og elva/kantsonen. Hytter så nær elva vil føles privatiserende.
Hyttebyggingen vil kunne berøre verneverdier som friluftslivet i området. Dette er område hvor 
det sommerstid ferdes mange fiskere. Tomta ligger tilbaketrukket fra elva og blir trolig ikke til 
hinder for ferdselen langs elva og allemannsretten. Det vil likevel kunne påvirke bruken.

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. Fradeling av omsøt areal til fritidsformål vil trolig være i 
strid med de sentrale politiske føringer som er gitt av regjeringen.
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Nordreisa 
kommune
          

Arkivsaknr:       2011/1711-7

Arkiv:                1942/49/1

Saksbehandler:  Julie Heidenberg

Dato:                 15.08.2011

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
67/11 Nordreisa driftsutvalg 30.08.2011

Deling av eiendom 1942/49/1

Henvisning til lovverk:
Jordloven §§ 9 og 12
Matrikkellovens § 6
Plan- og bygningsloven §§ 1-8, 19-2, 20-1, 26-1, 27-1, 27-2, 27-4 og 28-1

Vedlegg
1 Kart 49-1

Rådmannens innstilling
Nordreisa kommune godkjenner ikke fradeling av 2 tomter à om lag 800m2 daa dyrkbar jord til 
naust/fritids formål fra eiendom 49/1 i Nordreisa kommune.

Dette gjøres jfr følgende:
 Omdisponering godkjennes ikke jfr jordlovens § 9 
 Deling godkjennes ikke jfr jordlovens § 12 
 Deling jfr matrikkellovens § 6
 Deling godkjennes ikke 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 

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

19-2. 

Ved avgjørelsen er det lagt vekt på at det er søkt om fradeling til naust/fritid hvor det skal legges 
inn vann og septiktank i bygningene. Disse blir da å regne som hyttetomter. Tiltaket skal
gjennomføres helt nede i fjæra. Denne sonen fremstår som attraktiv for allmennheten.
Delingstillatelsen er vurdert i forhold til formål og forvaltningsmål i Naturmangfoldloven og 
tiltaket har ingen innvirkning på prinsippene som skal vurderes i §§ 8-12.
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Saksopplysninger
Det søkes her om fradeling av to tomter på hver ca 800 m2 (oppmålt på kart) til naust/fritid fra 
eiendom gnr 49, brn 1 i Nordreisa kommune. Tomtene skal være til eget bruk. Søknaden er 
mottatt 19.04.11.

Søkere: Harald Jensen, Grønebakkane 83, 5363 Ågotnes
Heidi Jensen, Eidesjøen, 5382 Skogsvåg

Eiendommen ligger i Bakkeby, langs Rv 866, om lag 20 km fra Storslett sentrum. Parsellen som
søkes fradelt består av tidligere fulldyrka areal som ikke er høstet de siste årene.

I følge gårdskart fra Skog og landskap har eiendom gnr 49/1 et totalareal på 271,8 daa. Av dette
er 7,6 daa fulldyrka jord, 4,2 daa innmarksbeite, 60,5 daa skog på middels bonitet, 21,8 daa skog
på lav bonitet, 165,4 daa uproduktiv skog og resten annet areal. 

Begrunnelsen for fradelingen er at de skal selge hovedeiendommen og beholde en nausttomt 
hver. Sitat fra søknad: ”Heidi og Harald er født og oppvokst i denne fjæra. Vi ønsker et varig 
minne derfra.” Formålet med søknaden er oppgitt til naust/fritid.

Planstatus
Eiendommen ligger i et LNF-område (landbruk, natur- eller friluftsområde) i kommuneplanens
arealdel, og det er nødvendig med dispensasjon fra plan- og bygningsloven § 19-2. Tomten 
ligger også innenfor 100 metersbelte til strandsonen, og det er nødvendig med dispensasjon fra 
plan- og bygningsloven § 1.8.

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

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

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.

Ordinære nausttomter til tradisjonelle naust som skal brukes til oppbevaring av båter og
utstyr er ikke en dispensasjon fra kommuneplan. Et naust skal regnes som et uthus og skal
ikke være egnet for beboelse/overnatting. I dette tilfellet, og slik søknaden er utformet,
tolker vi at dette er en dispensasjonssak. Det er oppgitt at det tomtene skal brukes til er
naust/fritid og det skal være innlagt vann og septiktank med overløp til sjø. Dette er ikke
vanlig i tradisjonelle naust i kommunen.
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Nabovarsel
Det foreligger ikke nabovarsel ved søknaden. Hvis søknaden om fradeling skulle innvilges må 
det stilles vilkår om at nabovarsel foreligger ved søknaden før oppmåling av tomt foretas.

Høringsuttalelser
Søknaden er sendt på høring til fylkesmannen i Troms, statens vegvesen, sametinget, Troms 
fylkeskommune og reindriftsforvaltningen. Sametinget, Troms fylkeskommune og 
reindriftsforvaltningen har ikke uttalt seg innen fristen og det antas dermed at de ikke har noen 
innsigelser til saken.

Fylkesmannen i Troms, datert 27.06.2011:
Fylkesmannen i Troms tilrår at søknaden avslås.

Fylkesmannen i Troms viser til kommunens brev av 16.6.2011, hvor det går fram at det er
søkt dispensasjon fra kommuneplanens arealdel i forbindelse med søknad om fradeling av 2
parseller i 100-meters-sonen.

I plan og bygningsloven § 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.

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

Stortingsmelding nr. 26 "Regjeringens miljovernpolitikk og rikets miljotilstand" (2006 -
2007):
• Det er et nasjonalt mål at strandsonen skal bevares som natur- og friluftsområde tilgjengelig 
for alle. Regjeringen ønsker en strengere og mer langsiktig strandsoneforvaltning. Det er derfor 
nødvendig igjen å oppfordre kommunene til en streng praksis ved behandling av plansaker og 
dispensasjoner i 100-metersbeltet langs sjø.

Statlige retningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjø, datert 25.3.20100.
Her slås det blant annet fast at byggeforbudet i 100-metersbeltet langs sjø stadig gjelder, og at
kommunen skal avklare framtidig arealbruk i strandsonen gjennom planlegging, først og fremst i 
kommuneplanen.

I forhold til disse retningslinjene ligger tiltaket i et område med mindre press på arealene.
Retningslinjene presiserer at også i disse områdene er 100-metersbeltet av nasjonal interesse, og 
at bygging her bare skal tillates etter en konkret vurdering ut fra lokale forhold. Ved søknad om 
tiltak i 100-metersbeltet i dette området skal følgende retningslinjer legges til grunn:

• Utbygging bør så langt som mulig legge til områder som er utbygd fra før. Utbygging
i urørte områder med spesielle friluftsinteresser, natur- og landskapskvaliteter eller 
kulturminnekvaliteter skal unngås. Det gjelder for eksempel utbygging i kyst- og
fjordlandskaper med spesielle kvaliteter.
• Spørsmålet om bygging skal vurderes i forhold til allmenne interesser. Det bør ikke
tillates utbygging i områder som har spesiell verdi i forbindelse med friluftsliv og
allmenn ferdsel, naturkvaliteter, naturmangfold, kulturminner, kulturmiljøer og
landskap.
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• Alternative plasseringer bør vurderes og velges dersom det er mulig.
• Behovet for næringsutvikling og arbeidsplasser, for eksempel stasing på reiseliv og turisme,
skal tillegges vekt i vurderingen av tiltak i 100-metersbeltet. Disse hensynene må veies opp mot 
hensynet til allmenne interesser.
• Vurderingen vil være avhengig av hva slags type tiltak det gjelder. Det kan være grunnlag
for å tillate visse tiltak nær sjøen, som for eksempel brygger, naust, næringstiltak og sjørettede
reiselivsanlegg.
• Muligheten for fritidsfiske gjennom å tillate oppføring av naust og brygge skal også
tillegges vekt i vurderingen av tiltak i 100-metersbeltet. Disse interessene må veies opp mot
hensynet til allmenne interesser, og mulighetene for felles brygger og naust bør også vurderes.

Fylkesmannens vurderinger og anbefalinger til Nordreisa kommune:
Eiendommen ligger innerst i Bakkebyfjorden, langs RV 866, om lag 20 km fra Storslett
sentrum. Tiltaket er planlagt helt nede i fjæra. Det er søkt om fradeling til naust/fritid, men da
det skal legges inn vann og septiktank i bygningene blir dette å regne som hyttetomter.

For at allmennheten skal kunne oppholde seg, og ferdes i strandsonen, er her et generelt
forbud mot bygging og deling. I dette tilfellet skal tiltaket gjennomføres helt nede i fjæra.
Denne sonen fremstår som attraktiv for allmennheten. Både grunneier og allmennheten
vil oppleve etablering av 2 hyttetomter som en privatisering av et i utgangspunkt attraktivt
naturområde.

Oppsummert synes det som om tiltaket vil være i strid med de sentrale politiske føringer som er 
gitt av regjeringen. Ut fra miljøvernmessige forhold anbefaler vi derfor at Nordreisa kommune 
avslår søknaden. Vi ber med dette om å få tilsendt vedtak i saken når dette foreligger.

Statens vegvesen, datert 08.07.2011:
Statens vegvesen viser til høring på delingssøknad for eiendommen gnr. 49 bnr. 1 i Nordreisa
kommune.

Det må søkes om utvidet bruk av eksisterende avkjørsel til de nye eiendomsparsellene. Ut
over dette har Statens vegvesen ingen innsigelser til delingssøknaden.

Vi anmoder om at vårt referansenummer oppgis ved videre korrespondanse.

Faglig vurdering
Vurdering i forhold til Jordloven:
I jordlovens § 1 står det at: Arealressursane bør disponerast på ein måte som gir ein tenleg,
variert bruksstruktur ut frå samfunnsutviklinga i området og med hovudvekt på omsynet til
busetjing, arbeid og driftsmessig gode løysingar. Ein samfunnsgagnleg bruk inneber at ein tek
omsyn til at ressursane skal disponerast ut frå framtidige generasjonar sine behov.

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

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

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

De omsøkte parsellene består av fulldyrka jord som ikke er høstet de senere årene, og 
eiendommen er for liten til å drive selvstendig og regningssvarende drift. Det er lite aktivt 
jordbruk i området. Landbruks- og matministeren har uttalt at det er et mål å minske avgangen 
med dyrka mark. Fradeling av disse arealene vil være i strid med dette målet. Et alternativ kan 
være å flytte tomtene lengre vekk fra eiendomsgrensen slik at de omsøkte arealene blir på det 
som det i www.skogoglandskap.no benevnes som innmarksbeite (areal som kan beites, men 
ikke høstet maskinelt).

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

I flg. § 27-1 skal opprettelse eller endring av eiendom til bygningsformål for opphold av 
mennesker eller dyr ikke gjennomføres med mindre det er forsvarlig adgang til hygienisk 
betryggende og tilstrekkelig drikkevann, samt slokkevann.   
I flg. § 27-2 skal bortføring av avløpsvann være sikret i samsvar med forurensningsloven før 
opprettelse eller endring av eiendom til bebyggelse skjer.
Søknaden er ikke blitt vurdert ved teknisk avdeling i kommunen, siden dette gjelder bygging av
naust som normalt ikke har innlagt vann og septik. Men i søknaden står det at det skal være
vannforsyning tilknyttet vannverk og septiktank med overløp til sjø. Hvis delingssøknaden blir
godkjent må det først søkes om utslippstillatelse før andre tiltak iverksettes.

I flg. § 27-4 må det før opprettelse eller endring av eiendom til bebyggelse blir godkjent enten 
være sikret lovlig atkomst til veg som er åpen for alminnelig ferdsel eller ved tinglyst dokument 
eller på annen måte være sikret vegforbindelse som kommunen godtar som tilfredsstillende. 
Avkjørsel fra offentlig veg må være godkjent av vedkommende vegmyndighet, jf. veglova §§ 40 
til 43. Dersom vegforbindelse etter kommunens skjønn ikke kan skaffes uten uforholdsmessig 
vanske eller utgift, kan kommunen godta en annen ordning. 
Ved en eventuell fradeling må nye eiere av omsøkte parseller søke Statens vegvesen om utvidet
bruk av eksisterende avkjørsel. Det må tinglyses veiavtale over eiendommen gnr 49/1 som sikrer
adkomst til omsøkte parseller.

I flg. § 28-1 kan grunn bare bebygges, eller eiendom opprettes eller endres, dersom det er 
tilstrekkelig sikkerhet mot fare eller vesentlig ulempe som følge av natur- eller miljøforhold. Det 
samme gjelder for grunn som utsettes for fare eller vesentlig ulempe som følge av tiltak.
I følge skredkart fra NGU er det ikke stein- eller snøskredfare i området hvor de omsøkte
parsellene ligger.
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I flg. § 1-8 skal det i 100-metersbelte langs sjøen og langs vassdrag tas særlig hensyn til natur-
og kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser. 
Et naust skal brukes til oppbevaring av båter og utstyr og skal ikke brukes til boformål eller
overnatting. Tomta må ikke gjerdes inn slik at dette blir til hinder for allmennhetens ferdsel.
Normalt vil ikke en nausttomt ha konsekvenser for interessene i strandsonen. Slik denne
søknaden er formulert kan det se ut som om naustene skal brukes til fritidsformål når det skal
være innlagt vann og septik. Dette er ikke ønskelig i strandsonen.

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

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

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

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

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

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

Vurdering
For å samtykke til deling må enten samfunnsmessige interesser av stor vekt tale for det, eller at 
deling er forsvarlig ut fra hensynet til den avkastning eiendommen kan gi. De omsøkte tomtene
består av fulldyrka jord. Antall dekar dyrka jord på eiendom 49/1 tilsier at en ikke kan drive 
økonomisk forsvarlig selvstendig drift på eiendommen. Landbruks- og matministeren har uttalt 
at det er et mål å minske avgangen med dyrka mark.

Tiltaket er planlagt helt nede i fjæra. Det er søkt om fradeling til naust/fritid, men da
det skal legges inn vann og septiktank i bygningene blir dette å regne som hyttetomter.
For at allmennheten skal kunne oppholde seg, og ferdes i strandsonen, er her et generelt
forbud mot bygging og deling. I dette tilfellet skal tiltaket gjennomføres helt nede i fjæra.
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Denne sonen fremstår som attraktiv for allmennheten. Både grunneier og allmennheten
vil oppleve etablering av 2 hyttetomter som en privatisering av et i utgangspunkt attraktivt
naturområde. Det er et nasjonalt mål at strandsonen skal bevares som natur- og friluftsområde 
tilgjengelig for alle.
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