
Møteinnkalling

Utvalg: Nordreisa driftsutvalg
Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset
Dato: 11.10.2011
Tidspunkt: 10:00

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

Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.
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                                        Saksliste

Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr
PS 74/11 Referatsak

RS 262/11 Klage på vedtak om avslag på nedsettelse av 
minsteareal for elg- Havnnes elgvald

2009/4932

RS 263/11 Utsendelse av protokoll fra møte i Rovviltnemda i 
region 8 den 1.6.2011

2009/3871

RS 264/11 Lisensfelling av bjørn 2011 - region 5, 6, 7 og 8 2009/1678
RS 265/11 Melding om vedtak - søknad om deling gnr 

1942/83/1
2011/2150

RS 266/11 Melding om vedtak - søknad om konsesjon for 
erverv av gnr 1942/66/6

2011/3145

RS 267/11 Fritak for  feieavgift - gnr 1942/69/3 2011/3132

RS 268/11 Fritak for feieavgift ,  gnr 1942/62/7 2011/3113
RS 269/11 Fritak kommunale gebyrer for eiendom 

1942/47/180
2011/41

RS 270/11 Kommunale avgifter -  gnr 1942/28/11-5 2011/3098

RS 271/11 Utslipptillatelse gbr.1942/57/69 2011/3071
RS 272/11 Midlertidig brukstillatelse gbr.1942/43/79 2011/1817

RS 273/11 Tillatelse til fasadeendring gbr1942/14/20 2011/3281
RS 274/11 Tillatelse til utskifting av tankanlegg for 

flydrivstoff gbr.1942/47/418
2011/2683

RS 275/11 Igangsettingstillatelse gbr.1942/43/66 2011/1818

RS 276/11 Igangsettingstillatelse 
sigevannsbehandlingsdamm gbr.1942/18/6

2011/1451

RS 277/11 Rammetillatelse sigevannsbehandlingsanlegg 
gbr.1942/18/6

2011/1451

RS 278/11 Tilbygg/påbygg bolig gbr.1942/14/115 2011/3230
RS 279/11 Byggetillatelse garasje gbr.1942/23/4 2011/3329

RS 280/11 Byggetillatelse tilbygg fritidsbolig 
gbr.1942/29/53

2011/3682

RS 281/11 Byggetillatelse garasje gbr.1942/47/23 2011/3637
RS 282/11 Byggetillatelse tilbygg garasje gbr.1942/47/421 2011/3687

RS 283/11 Byggetillatelse fritidsbolig 1942/29/92 2011/3492
RS 284/11 Byggetillatelse fritidsbolig gbr.1942/57/69 2011/3648

RS 285/11 Byggetillatelse lagerhall gbr.1942/47/499 2011/3775
RS 286/11 Byggetillatelse bolig gbr.194213/136 2011/3293
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RS 287/11 Byggetillatelse garasje gbr.1942/43/124 2011/3787
RS 288/11 Byggetillatelse midlertidig bygning 

gbr.1942/14/138
2011/3859

RS 289/11 Byggetillatelse redskapsbu gbr.1942/47/103 2011/3580

RS 290/11 Byggetillatelse uthus gbr.1942/67/1 2011/3767
RS 291/11 Byggetillatelse naust gbr.1942/69/18 2011/3707

RS 292/11 Byggetillatelse garasje gbr.1942/22/24 2011/3722
RS 293/11 Byggetillatelse speekerbu og lysmaster 

gbr.1942/43/63/1
2011/3876

RS 294/11 Ferdigattest hytte gbr.1942/44/2 2010/5240

RS 295/11 Ferdigattest gbr.1942/13131 2010/4782
RS 296/11 Ferdigattest gbr.1942/27/10 2009/7631

PS 75/11 Deling av eiendom 1942/18/13 2011/2374
PS 76/11 Deling av eiendom 1942/60/3 2011/2416

PS 77/11 Klage - Deling av eiendom 1942/49/1 2011/1711
PS 78/11 Etablering av gruvedrift i Biedjovaggi -

Planprogram for reguleringsplan -Forslag.
2011/1165
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Fylkesmannen i Troms
Romssa FyIkkamånni

Saksbehandler
Per Olav Aslaksen

Nordreisa kommune
Utviklingsavdelingen
Postboks 174
9156 Storslett

Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode
77  64 22 01  16.08.2011 2011/3742 - 3 433.53

Deres dato Deres ref.
22.06.2011

Klage på vedtak om avslag på nedsettelse av minsteareal for elg — Havnnes
elgvald, Nordreisa kommune

Fylkesmannen har behandlet klage fra Havnnes elgvald på Nordreisa kommunes vedtak i
driftsutvalgets sak 46/11. Fylkesmannen fatter slikt

vedtak

I medhold av lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker § 34
avvises klage fra Havnnes elgvald. Det foreligger ikke påklagbart enkeltvedtak.

Vedtak om avvisning kan påklages til Direktoratet for naturforvaltning innen tre uker etter
rnottakelse av dette brev. Eventuell klage sendes Fylkesmannen.

Vi viser til klage fra Havnnes elgvald v/Einar 1-1. Giæver datert 14. juni 2011 på Nordreisa
kommunes vedtak i driftsutvalget 31. mai 2011 om avslag på søknad om endring av
rninsteareal for jakt på elg. Videre vises til driftsutvalgets behandling av klagen 21. juni 2011,
og oversendelse til Fylkesmannen 22. juni 2011. Vi viser også til brev datert 27. juni 2011 fra
Einar H. Giæver til Fylkesmannen.

Bakgrunn
Gjeldende minsteareal for jakt på elg i denne del av Nordreisa kommune (nord/vest for
Reisafjellet) er 5000 daa fastsatt av Nordreisa kommune i forskrift av 29. april 2004.

Søknad fra Havnnes elgvald
I brev datert 11. april 2011 søker Havnnes elgvald om nedsettelse av minstearealet, og at man
kan ta ut et større antall dyr. I søknaden skriver  Giæver  "Vi forstår at antall elg på Uløy og
Havnnes 80/1 er betydelig og antallet er i vekst, i hvert fall på Havnnes 80/1. Beiteskadene i
skogen er betydelig, hva også en tidligere undersøkelse viste."

Kommunens behandling av søknaden
Nordreisa kommune tok søknaden under behandling samtidig med tildeling av
fellingstillatelser for elg i 2011. I saksutredningen viste kommunen til at den såkalte 50 %
regelen (forskrift om forvaltning av hjortevilt og bever § 6), som gir anledning til å fravike

Fylkeshuset, Strandvegen 13
Postboks 6105, 9291 Tromsø

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

Avdeling postmottak@fmtr.no
Miljøvernavdelingen ~v.fylkesmannen.no/troms
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Nordreisa kommune avslo søknaden med henvisning til resultater fra elgtelling i 2011, og
rnener at ønsket uttak kan oppnås uten å redusere minstearealet.
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gjeldende minsteareal med inntil 50 % oppover eller nedover, har vært benyttet maksimalt i
området de siste årene.

Klage
I brev datert 14. juni 2011 påklager Einar H. Giæver Nordreisa kommunes avgjørelse om å
ikke sette ned minstearealet. I klagen skriver han også at elgstammen er i vekst på Uløy, og at
elgstammen på øya ikke er utsatt for påkjørsler på vei eller jernbane.

Kommunens behandling av klagen
Driftsutvalget i Nordreisa kommune vedtok i møte 31. mai 2011 å avslå klagen fra Einar
Giæver om nedsetting av minsteareal på eiendommen 80/1 på Uløya. Vedtak om tildeling av
elg og minsteareal for området nord/vest for Reisafjellet ble opprettholdt.

Fylkesmannens vurdering
Selv om denne saken berører både tildeling av fellingstillatelser og endring av minsteareal,
oppfatter Fylkesmannen at Einar H. Giæver i klagebrevet datert 14. juni 2011 kun klager på
avgjørelsen om å ikke redusere minstearealet. Fylkesmannen har derfor først og fremst tatt
stilling til de formelle bestemmelsene omkring endring av minsteareal, og ikke det faglige
grunnlaget for eventuell endring av minsteareal.

Forskrift om forvaltning av hjortevilt og bever § 5 gir kommunen hjemmel til å fastsette
rninsteareal for jakt på elg i en forskrift. Forvaltningslovens kapittel VII har egne regler for
fastsettelse av forskrift. Disse må følges for at forskriften skal bli gyldig.

Forskjellen på enkeltvedtak og forskrift er viktig å ha klart for seg, blant annet fordi minste-
areal fastsettes i forskrift mens fellingstillatelser tildeles ved enkeltvedtak. I motsetning til
enkeltvedtak som kan påklages, er det ikke klagerett på forskrift. Nordreisa kommune skulle
derfor ikke ha vurdert endring av minsteareal i samme sak som tildeling av fellingstillatelser.

Siden det ikke er klagerett på forskrifter må kommunen i stedet sende eventuelt forslag om ny
forskrift ut på høring til berørte interesser. Først etter å ha innhentet uttalelser kan kommunen
ta stilling til om det skal fastsettes nytt minsteareal i hele eller deler av kommunen. Dersom
kommunen ikke benytter sin myndighet til å endre minsteareal, er ikke dette et påklagbart
enkeltvedtak.

Forskrift om forvaltning av hjortevilt og bever § 5 gir grunneiere og andre som har rettslige
interesser i forvaltning av hjortevilt, anledning til å fremmeforslag om endring av forskrift
om minsteareal overfor kommunen. Grunneiere har altså ikke anledning til å  søke  om endring
av minsteareal for eget vald og få dette innvilget i et enkeltvedtak.

Om et vald likevel leverer en søknad om endring av minstearealet, kan kommunen kun
behandle dette som et forslag til endring av minstearealet. Siden den kommunale forskriften
om adgang til jakt på elg og minsteareal gjelder heler kommunen, kan ikke kommunen sende
et slikt forslag fra et enkeltvald direkte ut på høring. Før kommunen sender et forslag til
endring av minsteareal på høring, må også minsteareal i resten av kommunen vurderes og
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eventuelle andre behov for endringer må også innarbeides i et forslag til ny forskrift for hele
kommunen. Om kommunen etter en totalvurdering beslutter å ikke sende forslag til endring
av minsteareal på høring, er dette altså ikke et enkeltvedtak og dermed ikke påklagbart.

I dette tilfellet mottok kommunen en henvendelse med ønske om endring av minsteareal for
Havnnes elgvald formulert som søknad. I tråd med det som er sagt ovenfor hadde valdet kun
anledning til å foreslå endring av minstearealet. Forskrift om forvaltning av hjortevilt og
bever gir ikke valdet rett til å få behandlet en søknad som enkeltvedtak. Det Nordreisa
kommune reelt gjorde da kommunen formulerte avslag på søknaden, var å fatte en beslutning
om ikke å sende forslag om endring av forskrift på høring.

Kommunen fattet altså ikke et påklagbart enkeltvedtak, men besluttet å ikke bruke sin
rnyndighet til å foreslå endring av minstearealet. Av denne grunn har ikke Havnnes elgvald
klagerett i denne saken. Fylkesmannen har derfor ikke tatt stilling til de faglige realitetene, og
klagen er avvist.

Med hilsen

athrme enaug
fylkesmiljøvernsjef

Therese Sigu en
fagsjef

Kopi: Havnnes elgvald, v/Einar H Gicever, Postboks 1, 9159 Havnnes
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Fylkeshuset, Strandvegen 13 Telefon: 77  64  20 00 Avdeling postmottak@fmtr.no
Postboks 6105, 9291 Tromsø Telefaks: 77 64 21 39 Miljøvernavdelingen www.fylkesmannen.noltroms
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Dato: 23.8.2011
Sted: Tromsø, Fylkeshuset, møterom Senja
Møtetid: 09.00-15.30

Tilstede:
Rovviltnemnda:
Willy Ørnebakk (leder)
Odd Iver Sara
Sigrun Hestdal
John Karlsen

Meldt forfall:
Rut Olsen
Einar Johansen

ROVVILTNEMNDA I REGION 8
Troms og Finnmark

Protokoll fra møte i
Rovviltnemnda i region 8 den 23.8.2011

Andre inviterte:
Thomas Johansen Statens naturoppsyn (SNO)
Thomas Strørnseth, Scandlynx
Erlend Winje, Leve i naturen
Morten Kjørstad, Rovdata
Cathrine Henaug, FM i Troms, miljøvernavd

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

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

Utvida sekretariat:
Gunhild Breidalen, Mattilsynet
Anders Bals, Reindriftsforvaltninga Troms
Elle Risten Wigelius, FM i Finnmark, miljøvernavd
Oddny M. Asbøl, FM Troms, landbruksavd
Andreas Røsæg, FM i Troms, miljøvernavd
Gøril Einarsen, FM i Troms, miljøvernavd
Heidi-Marie Gabler, FM i Troms, miljøvernavd
Therese Sigurdsen, FM i Troms, miljøvernavd (ref)

Gunn Anita Skoglund Sara og Ingolf Balto,
Reindriftsforvaltninga Øst-Finnmark

Møtet
Etter velkomst og kort orientering om dagsorden av leder Willy Ørnebakk startet nemnda med
sakslista og behandlet sak 16, 17, 18 og 20. Deretter presenterte Thomas Johansen fra SNO
data på felte jerv vinteren 10/11 og ynglinger våren 2011. Han gikk også gjennom status for
familiegrupper av gaupe, samt kadaver av sau og rein registrert av SNO fra 01.01.10-dd.
Nemnda behandlet deretter sak 19 kvote for lisensfelling av jerv i region 8 2011/2012. Etter
lunsj fikk nemnda orientering fra Thomas Strømseth om prosjektet jerven og gaupa i nord.
Morten Kjørstad leder av Rovdata fortalte så om Rovdata. Vi fikk innlegg om utvalgenes
konklusjoner for nye erstatningsordninger for tap av sau og rein til fredet rovvilt før Erlend
Winje orienterte om arbeidet med anbefalinger rundt omlegging av drift i forbindelse med
rovdyrproblemer. Willy Ørnebakk avsluttet med en kort orientering rundt rovviltforliket som
vil bli presentert av MD 2. september.

Saksbehandler:
Therese Sigurdsen
776 42205
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Sak 16/11 Godkjenning av innkalling og saksliste

Behandling: Innstilling til vedtak enstemmig vedtatt.

Innstilling  til vedtak:
_Rovviltnemnda for region 8 godkjenner innkalling og saksliste til møte  23.8.2011.
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Sak 17/11 Orienteringssaker
• Nenmdas møter med organisasjoner, lag, foreninger evt. andre siden forrige møte

1.6.2011.
• Kort orientering fra Fylkesmannen i Fimlinark
• Kort orientering fra Fylkesmannen i Troms

Sak 18/11 Referatsaker

Behandling: Innstilling til vedtak enstemmig vedtatt.

Innstilling til vedtak:
1?ovviltnemnda tar utsendte referatsaker i perioden 24. 05.11 — 15.08.11 til orientering.

Type Innhold Avs/Mot Dok.dato

U VS: Anbefaling fra rovviltnemnda om lisensfelling bjørn 2011 'Anders Johansen Bal... 15.08.2011

I Ko i av brev til SkadefellingslaGet i Sør Varan er Fylkesmarmen i Finnm... 03.08.2011

I Ko i av brev til SkadefellingslaGet i Sør VaranGer Fylkesmannen i Finnm... 26.07.2011

I Kopi av brev til Finnmarkseiendommen - svar på høring Fylkesmannen i Finnm... 21.07.2011

I Ko i av brev til Skadefellin sla et i Sør Varancrer Fylkesmannen i Finnm... 18.07.2011

I Anbefaling fra rovviltnemndene om lisensfelling av bjørn Direktoratet for nat... 04.07.2011

I Uttalelse om rovdy olitikk Troms fylkeskommune 07.07.2011

I Innspill til Finnmarkseiendomrnens strategiske plan Adresseliste 21.02.2011

I Ko i av brev til StortinGet - ny rovdy Balsfjord kommune 22.06.2011

I Amnodning om å sette i gan strakstiltak... Selnes bondelag 15.06.2011

I Felling av bjørn i Sør-Varanger kommune Direktoratet for nat... 17.06.2011

U Utsendelse av rotokoll fra møte i Rovvi... adresseliste 15.06.2011

U Anmodning om utbetaling av midler Direktoratet for nat... 09.06.2011

U Protokoll fra møte i Rovviltnemnda i region 8 Adresseliste 08.06.2011

U Vedtak om betin et skadefellin stillatel... Adresseliste 08.06.2011

U Anbefaling om kvote for betinget skadefellingstillatelse 'Lars Bendik Austmo' 27.05.2011

U Rovviltnemnda i re ion 8 sin anbefaling kvote betingede Direktoratet for nat... 26.05.2011
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kvoter får hsensfejhng på . jrv 201072011
*, *it .11-L51-tat:411

tit .:Vedtak enskmMig vedlått.
Waftilif~1,..",bflk >ispiwr,t t fi

Ink«1111n  vedtak  .
Roviltieiiid for 4IiibnisrokJEinnifi:, brkifølger,,,E~sketinne's innstilliig, og;vedtarmedr ...,:t
de,tte(eli vo åk:43:ijb'&''er:,iitfdetgi.senSfeWii.,gen;20441,it)lf±JKvoteneisett*eSl..på:bakgruntt;åv:,„,:3.
forvaliningsplan for rovvilt vedtatt •2L9.2007. -'^

R'irofehe:;og4libensorfiråaene,fOrde1es:sofxr5følgenmell'OH Troifis`:.ogWinnMat ,
r...' .'t.c 2,1

Finnmark: Kvote på 22 jetver, fordelt på 20 jerver i sone B og to jerver i sone A. I sone
kan det niaksimali felles èn tispe. Dette betyr at jakta innen sone A blir stoppet når èn tispe er
felt.

,) C
Troms:xyge;p42:ljeryer., forde4 pk13: jerver irsone . B åtte jeryer i soneÅ jrsoneA kan
det maksinialt felles fire tisper Dette betyr at jakta innen sone.Ablirtstoppetnår fire tisper er
felt.

= ; '

Felle,sifor:på49,-F.,innwarl%),g,TIj91318:sams,44:Ingliledex. ay nenwda.kan Vd:ikesmennene
stenge a'cr:14.3elter;delerAVfellingsornrådene.Fotdelte dyr slral kunne.omfordeles på,tYers aY
fylkesgrenseneiyed.behoY.

Rovviltnewndaregion 8,y,ilkpresis,ere.at!det,båsle i Stortingsmelding nr,15.,(Rovvili i norsk
natur)5pgtj..fotsktiftArnforvaltning,av, forutsette'Satuttak av,rovvilti all hovedsak
skjerglennorn ordinær, frivillig jaktifelling. -

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

- Lov ont foryaltning,av haturens man old av.1.7.2009,.;
Innst. S. nr. 1742003,2004):

- Lovzav.29.5.1981dm viltet (Vilt1oven)
- Forskrift.av. 18.3.2005 om forvaltning av rovvilt.

Forvaltningsplan for rovvilt i region 8, vedtatt 21.9.07
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Saksfremstilling:

Kvote for lisensfelling av jerv i region 8

Det innstilles om en kvote på totalt 43 jerver under lisensfellingen 2011/2012.
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Finnmark: Kvote på 22 jerver fordelt på 20 jerver i sone B og to jerver i sone A. I sone A
kan det maksimalt felles èn tispe. Dette betyr at fellingen innen sone A blir stoppet når èn
tispe er felt.

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

Destandsmål og rovviltnemndas myndighet
Bestandsmålene i region 8 er fastsatt i "Forskrift om forvaltning av rovvilt (FOR-2005-03-18-
242)". Bestandsmålene for jerv i region 8, er ti ynglinger, hvorav tre ynglinger skal være i
Finnmark og sju ynglinger i Troms.

Nemndas myndighet for forvaltning av jerv baseres på gjennomsnittet av dokumenterte data
om ynglinger de tre siste årene. Ifølge forskriftens § 10, har rovviltnemnda myndighet til å
fatte vedtak om kvote for lisensfelling av jerv dersom gjennomsnittlig antall ynglinger av jerv
de tre foregående år ligger over de nasj onalt fastsatte bestandsmålene for regionen.

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

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

Bestandsmålet på ti jerver har i hele perioden vært oppfylt i region 8. Gjennomsnittlig antall
ynglinger fra 2007 til og med 2010 er det doble av bestandsmålet på 10 ynglinger (tabell 1)
(Figur 1-3). Bestanden har gjennomsnittlig vært over det fylkesvise bestandsmålet i 2008 -
2010 både for Finnmark: 3 (reelt 5,7) - og Troms fylke: 7 (reelt 12,7).

Tabell  1. Jerveynglinger i region 8 fra 2007 til og med 2010 fordelt på forvaltningssone A og B (A
prioritert jerv, B prioritert beitedyr) (- angir # hiuttak)
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Figur 1-3. Jerveynglinger fra 2007-2010 i Finnmark, Troms og totalt for region 8. Bestandsmålet er henholdsvis
3, 7 og 10 ynglinger. I A-området skal rovviltarten forvaltes slik at det regionale bestandsmålet nås og
opprettholdes. I B-området er det ikke ønskelig med rovvilt.

I Troms har registrerte jerveynglinger i stor grad vært i A-området for jerv (Kart 1-4) (Tabell
1). I Finnmark har situasj onen vært annerledes, da ynglingene i størst grad har vært i B
området som er prioritert for beitedyr. Bestandsmålet for jerv har i begge fylkene vært oppfylt
siden 2007. I Troms har bestandsmålet på syv vært oppfyll alle år i forvaltningssone A, men i
Finnmark var det kun i 2009 at bestandsmålet på tre ynglinger ble oppfylt i A-området. Etter
en rekke skadefellinger, ekstraordinære uttak og hiuttak i B-området i Finnrnark forventes det
at en overvekt av ynglingene på sikt vil forskyves til A-området.
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V*.
Kart 1-4. Jerveynglinger antatt og dokumentert av Statens naturoppsyn i perioden 2007-2010 i region
8. Skravert blått felt er forvaltningssone A for jerv, dvs, hvor arten forvaltes slik at bestandsmålet nås
og opprettholdes.
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Jerveynglinger i 2011
Per 2.8.2011 er det i år registrert 18 ynglinger i region 8. I Troms er det registrert 12
ynglinger, hvorav to ynglinger hunn med to unger samt en valp i forlatt hi ble avlivet.
I Finnmark er det registrert seks ynglinger hvorav tre tisper med unger er tatt ut ved hiuttak.
-Ynglingene er foreløpig ikke godkjent av det nasjonale overvåkningsprogrammet for rovvilt,
som konkluderer i rapport 1. oktober.

Finnmark: To av ynglingene ligger innenfor A-området og en tredje ligger like utenfor
grensen til forvaltningsområdet. En av ynglingene innen forvaltningsornrådet ble tatt ut ved
hiuttak. Ynglingen like utenfor grensen ble også tatt ut, samt en tredje i Vestertana utenfor
forvaltningsområdet. Da hiuttakene var trukket fra, var det i Finnmark en yngling innenfor
forvaltningsområdet for jerv, og to utenfor.

Troms: På fem lokaliteter er det dokumentert yngling ved observasjon av unger eller spor
etter unger. På syv lokaliteter er det antatt yngling ut fra aktivitet på kjent hiplass, eller ut fra
funn på barmarkskontroll. Dette gir til sammen 12 lokaliteter der SNO mener det har vært
ynglinger av jerv i Troms i 2011. To av disse er tatt ut på hiuttak. Alle 12 ynglingene var i A-
området.

Kjent avgang av jerv
Total årlig kjent avgang av jerv har i 2009/2010 og i 2010/2011 vært på rundt førti individer
per sesong. Siden 1.6.2010 — 1.6.2011 er kjent avgang 40 jerver i region 8: syv felt på
lisensfelling, 18 felt på skadefelling, tolv på hiuttak, og tre med ukj ent dødsårsak. Fordelingen
er på 15 hunner, 21 hanner og fire med ukjent status.

Finnmark: Totalt er 24 gått ut av bestanden i perioden 1.6.2010 — 1.6.2011, hvorav ti ble felt
ved skadefelling (fem felt av SNO), fem ved lisensjakt, og ved hiuttak ble det tatt ut tre tisper
og fem valper. I tillegg ble en skinnbit funnet ved en hilokalitet, den ble også regnet som
avgang av en jerv. Når en ser bort fra avgang av valper og individer med ukj ent alder, var det
18 jerver, hvorav seks tisper og tolv hanner som i sesongen 2010/2011 gikk ut av bestanden.
NIens tilsvarende tall for sesongen 2009/2010 var åtte tisper og ti hanner.

Troms: Kjent avgang i perioden 1.6.2010 — 1.6.2011 var på 16 jerver: åtte felt av SNO ved
skadefelling, to felt ved lisensjakt, samt ei tispe og tre valper tatt ut fra hi. I tillegg ble to
valper funnet sommeren 2010 i Bardu. Totalt elleve jerver som ikke var valper gikk ut av
bestanden i Troms i 20010/2011. Av disse elleve j ervene var det syv tisper og fire hanner. I
tilsvarende periode i 2009/2010 var uttaket, med unntak av syv valper, på 13 tisper og syv
hanner.

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

Siden 2008 har SNO samlet jerveskit på vinteren for DNA analyser. Tall fra 2008 viser 59
ulike individ i Troms, hvorav 34 hunner i 2008 med en reduksjon til 47 ulike individ hvorav
30 hunner i 2009. I Finnmark var tallene totalt 32 jerver hvorav 16 hunner i 2008, med en
økning til 34 individ totalt, hvorav 16 hunnjerver i 2009. I 2010 er det samlet inn totalt 243
prøver i Finnmark og 143 prøver i Troms som skal analyseres.

En foreløpig gjennomgang av DNA innlagt i Rovbase tilsier at det i 2010 er funnet DNA i
totalt 63 jerver i Finnmark, hvorav 26 tisper, hvorav 10 er døde - og 37 hanner, hvorav 11 er
døde. Fylkesmannen vil avvente en oppsummering av DNA inntil DNA-rapporten for 2010
foreligger.

Erstatning for tap av sau og rein til fredet rovvilt

Finnmark  -  sau
Sammenliknet med året før, gikk tapene innen sauenæringen ned i 2010. Erstattet beløp i
2010 var 1 474 863 kr. — mot 2,8 millioner kroner i 2009. Antall søknader gikk ned fra 49 i
2009 til 39 i 2010. Totaltapet ble oppgitt til 296 søyer og 1048 lam, og av disse ble 265 søyer
og 962 lam omsøkt erstattet som drept av rovvilt. Fylkesmannen erstattet 117 søyer og 490
lam (totalt 607 dyr).

Statens naturoppsyn (SNO) undersøkte 125 sauekadaver i 2010. 58 av disse ble påvist tatt av
rovvilt (31 drept av bjørn, 15 av gaupe, seks av fredet rovvilt, seks av jerv). De dokumenterte
rovviltdrepte sauene utgjorde på fylkesbasis 9,56 % av de erstattede dyrene. Hele 48 % av de
dokurnenterte tilfellene ble påvist i Neiden, forårsaket av bjørn. Hvis man holder Neiden
beitelag utenfor summeringen, utgjorde de dokumenterte kadavrene i resten av fylket 6,04 %
av de erstattede dyrene.

Tabell 2. Ta av sau til fredet rovvilt i Finnmark 1992-2010

Erstatning for sau drept av fredet rovviit

1900 Finnrnark 1992-2010
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Finnmark  -  rein
Fylkesmannen i Finnmark har utbetalt 27,75 millioner kroner i erstatning for rein drept av
fredet rovvilt i reindriftsåret 2009/2010 (01.04 - 31.03) mot 28,9 i 2008/2009. Nedgangen
skyldes først og fremst at reineierne har dokumentert færre kadaver som drept av rovvilt.

Reineierne i Finimiark rapporterte om 56 325 dyr som tapt på beite i løpet av reindriftsåret
09/10 mot 62 264 i 08/09. Av dette tapet ble det søkt erstatning for totalt 47 424 rein som
drept av rovvilt (49 105 året før), henholdsvis 20 080 i øst-Finnmark (20 060 i 08/09) og 27
344 (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 4 704 (5 570 i 08/09) i øst-Finnmark og 5 746 (6 570 i
08/09) dyr i Vest-Finnmark reinbeiteområde.

Av de inimieldte kadavrene har Statens naturoppsyn dokumentert 542 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, og 5,2 % av det totale antall rein
som ble erstattet.

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 dokurnenterte skadene.

Troms  -  Sau
Fylkesmannen i Troms erstattet 2180 sau og lam som tatt av fredet rovvilt i 2010, og rundt 4,5
millioner ble utbetalt. Det er for beitesesongen 2010 søkt om erstatning for 5 993 sau og lam
(Figur 4). Dette er siden forrige år en økning i innmeldte tap med 643 dyr. I 2010 har Statens
naturoppsyn undersøkt og registrert 210 kadaver av sau, hvor 65 sauekadaver er
dokumentert/antatt drept av fredet rovvilt. De siste år har dokumentasjon av kadaver gått ned.

Av erstattede sau og lam er erstatningsprosenten til de ulike rovviltartene omtrentlig: 31 % til
jerv, 13 % til gaupe, 11 % til kongeørn og 45 % til uspesifisert fredet rovvilt. De
dokumenterte tapene til fredet rovvilt utgjør 3,0 % av totalt antall erstattet, en reduksjon fra
3,6 % i 2009.
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Figur 4. Utviklingen i omsøkt og erstattet tap av sau, og utvikling i antall søknader
samt i antall dokumenterte sauekadaver tatt av rovvilt.
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Troms  — Rein
Fylkesmannen i Troms har behandlet søknader om erstatning for rein tatt av fredet rovvilt, fra
41 driftsenheter i Troms reinbeiteområde for reindriftsåret 2009/2010 (Figur 5).
Sommerflokkene av rein i Troms reinbeiteområde utgjør ca 16 000 dyr. Det er søkt om
erstatning for 4 315 rein tatt av fredet rovvilt, en økning fra 3 652 rein i f.jor. Det er videre
oppgitt et tap på 781 rein som reineierne har registrert eller anslått å være forårsaket av andre
årsaker som påkjørsler av bil, sult på grunn av nedising av beiter, sykdom m.m.

Fylkesmannen i Troms har erstattet 2 207 rein, hvorav 1 758 kalver og 368 simler og 81
bukker. Dette er en reduksjon fra fjoråret da 2 514 rein ble erstattet. Reduksjonen skyldes i
hovedsak noe redusert dokumentasjon av reinkadaver som er tatt av fredet rovvilt. I
reindriftsåret 2009/2010 har Statens naturoppsyn undersøkt og registrert 203 kadaver av rein i
Troms reinbeiteområde, hvorav 130 reinkadaver er dokumentert/antatt drept av fredet rovvilt.
Dette utgjør 5,9 % av de rein som er erstattet.

Erstatningsutbetalingen var i 2010 på 8,2 millioner, en økning fra 8,1 millioner i 2009.
Det ble meldt inn mest tap til gaupe, deretter kongeørn og så jerv, noen få rein ble innmeldt
som tapt til bjørn. Det ble ikke søkt om eller erstattet rein som tatt av ulv.
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Rein omsøkt og erstattet som drept av fredet rovvilt i
Troms reinbeiteområde 1991/92 - 2009/10
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Figur 5. Tap av rein til fredet rovvilt i Troms 91/92-09/10

Vurderinger av dagens jervebestand i forhold til kommende
lisensfellingsperiode
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Finnmark
Foregående år (2010/2011) i Finnmark fylke ble det først på bakgrunn av fem antatte eller
dokumenterte ynglinger tildelt en lisenskvote på 15 jerver i B-området og to jerver innen A-
området, hvorav inntil èn tispe. Da ytterligere en yngling ble dokumentert, utvidet
rovviltnemnda etter Fylkesmannens anbefaling kvotevedtaket til 20 jerver i B-området og to
jerver innen A-området, hvorav inntil en tispe.

Våren 2011 har minimum seks jervetisper med relativt stor sikkerhet ynglet i Finnmark (ikke
kvalitetssikret av det nasjonale overvåkningsprogrammet), tre av disse er tatt ut ved hiuttak.
Dette er like mange ynglinger som i 2010. Årets foreløpige antall ynglinger på seks, hvorav
tre ble tatt ut ved hiuttak, tilsier at man netto ligger på bestandsmålsetningen i fylket på antall
ynglinger dvs, tre ynglinger. Antallet registrerte individer basert på funn av DNA i 2010 er
imidlertid høyere enn målsetningen på tre ynglinger tilsier (3 ynglinger * 6,14 = 18 individer).

Kvote i A-området i Finnmark
Kun en av seks ynglinger lå imidlertid innenfor forvaltningsområde A i 2010 og 2011, to av
seks i 2009 og tre av fem i 2008. Skal man sette seg mål om å nå bestandsmålsetningen på tre
ynglinger innen A-området i snitt over tre år må primært bestanden i B-området reguleres.
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Bestanden i A-området tåler imidlertid en begrenset jakt. Det anses som viktig å åpne for jakt
mht. opprettholde og øke interessen for jervejakt i området inntil bestanden øker og i større
grad må reguleres innen A-området.

Med en omregningsfaktor på 6,3 individer pr. yngling innen A-området tilsvarer dette basert
på 3, 1 og 1 ynglinger i henholdsvis 2009, 2010, og 2011, teoretisk ca. 10,5 individer. DNA
innsamling i 2008 og 2009 viser at antallet individer, inkludert individer i grenseområdene,
sannsynligvis er høyere. 1A-området langs grensen mot Finland mellom Karigasniemi og
Angeli rapporteres det om økende jervetrafikk fra fjellområdene på finsk side til vinterbeite-
områdene for rein på norsk side i Anarjohka. Dette bør ilegges vekt. Resultater fra forskning
tilsier at 10 % av bestanden kan felles gjennom jakt for å opprettholde en stabil bestand. På
denne bakgrunn er det tilrådelig at det fortsatt åpnes for et forsiktig uttak (med tispekvote)
gjemiom lisensfelling i A-onlrådet. Det anbefales en kvote på to jerver innen A-området,
hvorav inntil en tispe.

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

Kvotenivået i B-området bør opprettholdes tilsvarende som i 2010 for å begrense tap av
beitedyr i disse områdene. Siden forvaltningsplanen ikke legger opp til etablering av
reproduserende jerv i B-området, er det ikke hensiktsmessig med tispekvote i B-området i
2011.

Med utgangspunkt i seks ynglinger i B-området i 2011 tilsier dette en bestand på 6,3 individer
eldre enn ett år per yngling, dvs, totalt ca. 38 individer. Av disse ble seks tisper og tolv hanner
tatt ut/felt. Dette tilsier at bestanden i B-området er minimum 38 minus 18 = 20 individer.
Vanskelige registreringsforhold på kysten kan ha medført at alle ynglinger ikke har blitt
funnet, og at bestanden er større enn dette.

Resultatet fra den foreløpige gjennomgangen av DNA-undersøkelsene i 2010 var minimum
63 jerver minus 21 døde, som gir 42 gjenlevende før sesongen 2011. Av disse var det avgang
på 18 voksne i 2011, noe som tilsier at minimumsbestanden nå sannsynligvis ligger rundt 24
individer.

Det anbefales en jervekvote på 20 jerver i B-området i 2010/2011. Total kvote for Finnmark
blir da 22 jerver.

Troms  — kvote i A- og B-området
Etter barmarkskontroll har SNO rapportert til NINA at det i 2011 har vært tolv ynglinger av
jerv i Troms, alle i A-området. To av disse er tatt ut ved hiuttak.

I Troms ble kvoten for 2009/2010 satt til 16 jerver basert på 13 dokumenterte/antatte
ynglinger våren 2009.
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Sak 20/11 Kvote for lisensfelling av ulv 201112012

Behandling: Innstilling til vedtak enstemmig vedtatt. Videre ber Rovviltnemnda
sekretariatet om at saksfremlegg for lisensfelling av ulv i Troms utarbeides til neste
ordinære mate.

Innstilling til vedtak:
Rovviltnemnda for Troms og Fimimark følger Fylkesmennenes innstilling, og vedtar med
dette en kvote på 2 ulv under lisensfellingen 2011/2012 i Finnmark Kvotene settes på
bakgrunn av forvaltningsplan for rovvilt vedtatt 21.09.2007, data om biologiske og
bestandsmessige forhold, og om skade- og konfliktsituasjonens, jf. Rovviltforskriften § 3
tredje ledd og § 6.

Lisensfellin sområde/ eriode
Finnmark: Kvote på 2 ulv i Finnmark fylke i perioden 1. oktober 2011 til og med 31.
inars 2012.

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

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

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

Politiske foringer og lovverk som ligger til grunn
Følgende dokumenter er lagt til grunn for forslaget:
- St. meld. nr. 15 (2003-2004) Rovvilt i norsk natur
- Lov om forvaltning av naturens mangfold av 01.07.2009
- Innst. S. nr. 174 (2003-2004)
- Lov av 29.05.1981 om viltet (Viltloven)
- Forskrift av 18.03.2005 om forvaltning av rovvilt.
- Forvaltningsplan for rovvilt i region 8, vedtatt 21.09.07.

Saksfremstilling:
Lisensfelling av Ulv
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Bestandsmål, rovviltnemndas myndighet og bakgrunnen for lisensfelling

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

Side 23



Side 14 av 22

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

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

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

Rovviltforskriften sier at felling bare kan gjennomføres dersom det ikke finnes annen
tilfredsstillende løsning ut fra prinsippet om geografisk differensiert forvaltning. Sekretariatet
ser med dagens skadesituasjon ingen annen tilfredsstillende løsning enn å iverksette
lisensfelling av ulv for å bremse hyppigheten og varigheten av ulv som streifer i fylket, samt
begrense skader på rein forvoldt av ulv.

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

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

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

Bestandsstatus

Norge
Rapporten fra Høgskolen i Hedmark," Ulv i Norge pr. 15. april 2011 — Foreløpige
konklusjoner for vinteren 2010/2011, Rapport 6 vinteren 2010/2011. Rapporten viser at det
pr. 15. april er verifisert 3 ynglinger av ulv i 2010 i helnorske revirer innenfor yngleområdet
for ulv i Norge. Yngling er påvist i revirene Kynna, Slettås (Hedmark) og Linnekleppen
(Østfold).
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Siste foreløpige rapport viser at det var en mindre nedgang i ulvebestanden fra forrige vinter
til sist vinter i Norge. Vinteren 2009-2010 ble det registrert mellom 31 og 37 ulver som kun
hadde tilhold i Norge, mot 33 til 35 vinteren 2010-2011. Det var også en nedgang i antallet
ulver som lever på tvers av riksgrensen, fra mellom 33 og 37 ulver til 22 eller 23.
Samlet sett betyr disse tallene at det var færre ulv innenfor Norges grenser sist vinter enn i
fjor. Nedgangen var fra mellom 64 og 74 ulver til mellom 55 og 58 ulver.

Skandinavia
Sist vinter ble det registrert mellom 286 og 335 ulver i Skandinavia, mot 252 og 291 ulver
vinteren 2009-2010, og dette er det høyeste antallet som har blitt registrert i nyere tid.
Veksten fra i fjor til i år har skjedd i Sverige, hvor antallet ulver steg fra mellom 144 og 154
ulver vinteren 2009-2010 til mellom 188 og 207 ulver sist vinter. Veksten tilsvarer en
bestandsvekst på over 30 prosent ref. Rovdata.
Mot 31 valpekull født i 2010, forventer man at det blir født mellom 34 og 40 valpekull i
Skandinavia i 2011.

Finland
Jfr. Ilpo Kojola, ref.Vargsymposiet 2011, har antallet ulveflokker i Finland har gått ned siden
2006/2007, og har spredt seg mer utover landet siden da. I april 2010 var det 6-8 finske og 10
finsk-russiske flokker.

Ref. opplysninger fra Kojola ble en ulveflokk registrert øst for Ivalo på grensen ved Russland
i 2010. Denne har status som "removed" etter skadefelling i 2010, men det kan være
enkeltindivider i området. Opplysninger fra Metsahallitus tilsier at det var en god del aktivitet
av enkeltindivider av ulv i Lappland i 2010. Her har det vært aktivitet i Nellim, Karigasniemi
og Saarisalke.

Finnmark
Ulv i Norge Pr. 5 desember. Foreløpige konklusjoner vinteren 2010/2011.
I Finnmark i Karasjok 1 ikke stasjonær ulv samt 0-1 ikke-stasjonær ulv i Balsfjord i Troms.
En ulv observert ved Iesjavri i Karasjok i juni 2011, hvor fire reinsimler skal ha blitt drept. I
tillegg manglet flere kalver simle.

Forekomst i Finnmark
1.4 Ulv
Det er årlig streifdyr av ulv som trekker inn i fylket. I det siste året har det vært flest tap av
rein til ulv i Karasjok i området Suossjavri, Mollesjohka og Ravnastua. Tidligere har
Anarjohkaområdet vært mest belastet med tap til ulv vinterstid. I Troms er det nest siste sikre
tegnet på ulv tilbake i tid fra observasjon i 2006 som ble gjort av et individ som ble observert
på strekningen Altevannet og helt ut til området rundt Storsteinnes i Balsfjord kommune. I
november 2010 ble spor etter en ulv observert i samme område. Dette viste seg å være en ulv
med opprinnelse fra Russland. Via DNA er det dokumentert at det i løpet av 2010 har vært
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minst to individer i Troms og Finnrnark, et individ var en blanding av skandinavisk/russisk
opprinnelse (i Karasjok) og en av russisk opprinnelse (Troms).

Avgang de siste årene
Det ble åpnet for lisensjakt på to ulver fra januar til mars 2011, uten resultat.
I Finnmark ble ulv sist felt ved en skadefellingstillatelse da en hannuly ble felt
08.04.05 i Sør-Varanger.

Tap av rein til ulv i Finnmark de siste årene

2009: Vinteren 2009 ble 21 rein drept av ulv i Kautokeino.
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Dokumenterte/ antatt drepte rein forårsaket av ulv i 2010. Skadene i Pasvik og Karasjok skjedde om høsten,
mens skadene i Kautokeino skjedde i februar.

2010: En rein ble drept av ulv i februar 2010 i Kautokeino og 26 rein ble drept av ulv i
oktober/ november ved Karasjok. Ulven (e) oppholdt seg i Karasjok i tre-flre uker og
medførte splitting og uro i flere reinflokker på høstbeite. DNA av en ulven i Karasjok var en
blanding med sørskandinavisk/ østlig avstamning. Ulven(e) trakk så ut av området. Etter
skadene i Karasjok ble tre rein drept/skadet i Pasvik i Sør-Varanger kommune. Ulvene synes
å trekke i grenseområdene mellom Norge og Finland. Det har vært gitt skadefellingstillatelse i
Finland i slutten av november/ desember.

2011:
Fire simler ble drept av ulv ved Iesjavri i juni 2011. En ulv er observert ved Iesjavri.
I tillegg manglet flere kalver simle
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Dokumenterte/ antatte observasjoner og spor av ulv i Finnmark per 6.12.2010.
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Finnmark  -  rein
Fylkesmannen i Finnmark har utbetalt 27,75 millioner kroner i erstatning for rein drept av
fredet 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
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erstatning for 7 646 rein i Finnmark Av de inmneldte 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 Finmnark,
og stod for kun 0,7 % av de dokumenterte skadene.

Antall dokumenterte rein til ulv i 2010/2011 var 3 rein i Sør-Varanger i Pasvik samt 29 rein i
Karasjok .

Bakgrunn for åpning for Lisensfelling av ulv
De siste årene har det årlig vært ulv inne i vinterbeiteområdene for rein som gjør skade.
Meldinger om observasjoner av ulv sammenfaller ofte med at det blir skader på rein i
området. Skadene skjer gjerne i et begrenset område og periode før ulven flytter til et nytt
område og gjør skade i en ny flokk. Da ulven har et stort potensiale for å vandre langt på kort
tid er skadefelling ofte vanskelig,  særlig  høst og vinterstid hvor det er korte dager pga.
mørketid samt varierende sporforhold. Åpning for lisensfelling gir mulighet for reineiere som
oppdager ulv i reinbeiteområdene til å felle denne uten først å kontakte Fylkesmannen/
Direktoratet for Naturforvaltning for å søke om fellingstillatelse. Ordinære jegere får også
mulighet til å felle ulv om de skulle komme over dette, gitt at j egeren har løst lisens.
Vi forventer at Lisensjakt øker sjansene for uttak av ulv som utgjør et betydelig
skadepotensiale i reinbeiteområdene. Dette i tillegg til eventuelle skadefellingsforsøk når
akutte tap oppstår.

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

Politiske foringer og lovverk som ligger til grunn
Følgende dokumenter er lagt til grunn for forslaget:
- St. meld. nr. 15 (2003-2004) Rovvilt i norsk natur
- Lov om forvaltning av naturens mangfold av 01.07.2009
- Innst. S. nr. 174 (2003-2004)
- Lov av 29.05.1981 om viltet (Viltloven)
- Forskrift av 18.03.2005 om forvaltning av rovvilt.
- Forvaltningsplan for rovvilt i region 8, vedtatt 21.09.07.
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Sak 21/11
Klage fra Naturvernforbundet på kvote for kvotejakt på gaupe 2011

Innstilling  til vedtak: Rovviltnemnda i region 8 opprettholder sitt vedtak om kvote for
kvotejakt på gaupe av 6.1.2011. Saken oversendes til Miljøverndepartementet for endelig
avgjørelse.

Saksfremstilling
Royviltnemnda i region 8 viser til klage fra Norges Naturvernforbund og fra forbundets
fylkeslag i Finnmark, datert 31.1.2011. Det fremmes klage på rovviltnemndas vedtak i sak
25/10 den 6. januar 2011. Hvor det ble fattet vedtak om en kvote på -37- gauper under
kvotejakta 2011. Klager beklager at klagen kommer sent, da de først ble gjort oppmerksom på
vedtaket gjennom en videresendt e-post fra Fylkesmannen i Finnmark den 20. januar.
Vedtaket ble lagt ut på Fylkesmannen i Troms sin hjemmeside 21. januar og på
Fylkesmannen i Finnmark sin hjemmeside den 25. januar.

Klage på vedtaket
Norges naturvemforbund og forbundets fylkeslag i Finnmark klager på rovviltnemnda i
region 8 sitt vedtak om kvote på 37 gauper under kvotejakta 2011. Det bes om at kvoten
reduseres betydelig. Samtidig bes det om oppsettende virkning siden vedtak om kvotej akt er
gjort mer enn en måned etter det tidspunktet forskriften sier.

Det vises til at bestandsmålet for gaupe er ti årlige ynglinger som et gjennomsnitt av de tre
siste registreringsårene. Mens registrerte ynglinger i disse tre årene ligger marginalt over
bestandsmålet, med et gjennomsnitt på elleve ynglinger. Naturvernforbundet framhever at
gaupebestanden må gis rom for naturlige svingninger, og understreker at en forvaltning som
tar utgangspunkt i bestandsmålet på ti årlige ynglinger som et maksimumstall, ikke vil  være  i
samsvar med Naturmangfoldslovens § 5, som i første ledd sier at forvaltningsmålet for arter
"er at artene og deres genetiske mangfold ivaretas på lang sikt og at artene forekommer i
levedyktige bestander i sine naturlige utbredelsesområder. Så langt det er nødvendig for å nå
dette målet ivaretas også artenes finksjonsområder og de øvrige økologiske betingelsene som
de er avhengige av."
Klager viser til at kvoten som nenmda har vedtatt vil utgjøre drøyt 40 % av bestanden, mens
det hevdes et stabiliserende uttak vil være på under 20 % av bestanden. Naturvemforbundet
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anser at kvoten kommer i klar konflikt med "føre-var-prinsippet" som nå følger direkte av
I\Tatunnangfoldloven og derfor er gjeldende norsk rett.

Klager viser til at de oppgitte tall for dokumenterte tap til gaupe for beitesesongen 2010 i
Troms og Finnmark har vært stabile eller reduserte.

Klager viser til skriv fra Miljøverndepartementet av 22.10.2009 (endring av kommentarer til
rovviltforskriften § 11, første ledd) hvor det står at vedtak for kvotej akt på gaupe skal gjøres
senest i månedsskiftet november/desember året før for å sikre reell klagebehandling.
1\laturvernforbundet henviser til forvaltningsloven og ber om at iverksettelsen av nemndas
vedtak utsettes til klagesaksbehandlingen er gjennomført.

Klager mener at om forekomsten av rovdyr helt skal unngås i store områder som benyttes som
utmarksbeite, så er det i strid med naturmangfoldloven og med rovdyrforlikets dobbelte
målsetting.

Rovviltnemnda i Region 8 sin vurdering av klagen
Følgende politiske føringer og lovverk lå ved behandling til grunn for forvaltningen av gaupe
i region 8: St.meld.nr. 15 (2003-2004) Rovvilt i norsk natur, Innst. S. nr. 174 (2003-2004),
Lov om forvaltning av naturens mangfold av 1.7.2009, Lov av 29.5.1981 om viltet
(viltloven), Forskrift av 18.3.2005 om forvaltning av rovvilt, og forvaltningsplan for rovvilt i
region 8, vedtatt 21.9.2007.

Rovviltnemndas myndighet
Rovviltnemnda i region 8 er gitt myndighet til forvaltning av rovvilt gjennom
rovviltforskriften ved gitte betingelser. Som det fremgår av forskriftens § 1, erformålet  med

forskriften å sikre en bærekraftig forvaltning av gaupe, jerv, bjørn, ulv og kongeørn. Innenfor
en slik ramme skal forvaltningen også ivareta hensynet til næringsutøvelse og andre
samfunnsinteresser. Forvaltningen skal være differensiert slik at hensynet til ulike interesser
vektlegges forskjellig i ulike områder og for de ulike rovviltarter. Forskrifien skal sikre en

forvaltning som vektlegger forutsigbarhet og lokal medvirkning.

Oppsettende virkning
Klager ba om oppsettende virkning, siden vedtaket var gjort mer enn en måned etter det
tidspunktet forskriften sier. Da rovviltnemnda ikke var vedtaksdyktige på planlagt møte i
månedsskiftet november/desember, ble møtet flyttet til 6.1.2011, hvor vedtaket ble gjort.
Rovviltnemnda sendte 4.2.2011 svar per e-post (også postet), hvor de vurderte kravet om
oppsettende virkning på følgende måte:

Naturvernforbundet ber om oppsettende virkning (utsatt iverksettelse av vedtak) inntil klagen
er behandlet. Etter forvaltningsloven § 42 kan underinstansen, klageinstans eller annet
overordnet organ beslutte at vedtak ikke skal iverksettes før klagefristen er ute eller klagen er
avgjort. En slik anmodning om utsetting skal jamfør forvaltningsloven avgjøres snarest mulig.
Rovviltnemnda har i samråd med sekretariatet gjennomgått klagen og vurdert utsettelse av
iverksettelsen av vedtaket. Følgende momenter inngår i denne vurderingen:

• Bestandsmålene i region 8 er forskriftsfestet jf "Forskrift om forvaltning av rovvilt"
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av Miljøverndepartementet den 18. mars 2005. Bestandsmålene er jf forskriften også
fordelt på ftlkene i regionen. I region 8 er bestandsmålsetningen 10 ynglende gauper,
hvorav fire skal være i Finnmark ftlke. Rovviltnemnden har myndighet til å fatte
vedtak om kvote for felling etter forskriften § 11 (kvote for jakt på gaupe) når
bestanden av den enkelte art ligger over de nasjonalt fastsatte bestandsmålene for
regionen, jf rovviltforskrifiens § 4. Nemndens myndighet skal for gaupe baseres på
glennomsnittet av de tre siste års dokumenterte data om ynglinger fra Nasjonalt
overvåkingsprogram for rovvilt, jf forskriften § 3 tredje ledd. Som det fremgår av
rovviltforskriftens § 11 bør rovviltnemndas kvotevedtak i størst mulig grad baseres på
utvikling av bestanden de siste tre årene slik dette er rapportert i Nasjonalt
overvåkingsprogram for rovvilt. I tillegg også bl.a. på den skade viltet gjør, da kvote
for jakt på gaupe også er motivert ut fra skadereduksjon, samt de øvrige momenter
som fremgår av naturmangfoldloven § 16 fjerde ledd.

• Rovviltnemndens vedtak er forankret i den regionale forvaltningsplanen for rovvilt,
data om biologiske og bestandsmessige forhold og om skade- og konfliktsituasjonen,
jf rovviltforskrifien § 3 tredje ledd og § 6. Hensikten med å iverksette skademotivert
kvotejakt er for å begrense veksten og/eller utbredelsen av gaupebestanden.
Rovviltnemnda har myndighet til dette dersom bestanden er over bestandsmålet for
regionen. Rovviltforskrifien sier at felling bare kan glennomføres dersom det ikke
finnes annen tilfredsstillende løsning utfra prinsippet om geografisk differensiert
forvaltning Rovviltnemnda ser med dagens skadesituasjon ingen annen
tilfredsstillende losning enn å iverksette kvotejakt på gaupe for å begrense skadene
gaupa gjør på rein og bufe.

• Konsekvenser for utsettelse av vedtaket. Hvis vedtaket utsettes til klagen er behandlet
vil dette kunne medføre lavere uttak gjennom ordinær kvotejakt og økt behov for
ekstraordinært uttak, som ikke er i tråd med nasjonale eller regionale mål.

• Etter en foreløpig gjennomgang av de faktiske forhold i klagen er det ikke overveiende
sannsynlig at klagen tas til følge.

Konklusjon oppsettende virkning:
Etter en samlet vurdering finner Rovviltnemnda for region 8 ikke grunnlag for å fravike
hovedregelen om at vedtaket iverksettes straks. Kravet om at klagen gis oppsettende virkning
tas ikke til følge.

Det foreligger ikke klagerett på beslutningen om ikke å utsette iverksettelse av nemndas
vedtak (oppsettende virkning), men spørsmålet kan bringes inn for Miljøverndepartementet
etter ordlyden i § 42 som vist til overfor.

Kvoten
Det fremgår av rovviltforskriftens § 4 at det nasjonale bestandsmålet for gaupe er 65 årlige
ynglinger, hvorav bestandsmålet for region 8 er ti årlige ynglinger. Bestandsmålet og
grensene for differensiert forvaltning er et kompromiss mellom ulike interesser.
Rovviltnemnda ser det som sin oppgave å holde bestandstallet så nært ti årlige ynglinger som
mulig. Om bestanden kommer under bestandsmålet er det akkurat like dårlig som om

Side 31



Side 22 av 22

bestanden er over bestandsmålet. Rovviltnemnda har i sin forvaltningsplan, vedtatt 21.9.2007,
basert størrelsen på sone A på sannsynligheten for, og målsettingen om å nå og opprettholde
bestandsmålene. Rovviltnenmda har i forvaltningsplanen sagt at det ikke er ønskelig med
rovvilt i sone B, og at nemnda ønsker å bruke tilgjengelige virkemidler for å begrense antall
rovvilt i B-området. Før forvaltningsplanen ble vedtatt var den til uttalelse til Direktoratet for
naturforvaltning.

Rovviltnemnda vil vise til eget vedtak av 6.1.2011 hvor kvoten ble fordelt på A- og B-
områder, og med tispekvoter innen A-områdene. I A-områdene skal bestandsmålene nås og
opprettholdes, i B-områdene skal beitedyr ha prioritet.

Rovviltnemnda forutsetter at det bestandstallet som den skal forvalte, ikke er i konflikt med
naturmangfoldsloven § 9, føre-var-prinsippet. Og heller ikke i konflikt med lovens § 5,
forvaltningsmål for arter. Rovviltnemnda vil likevel bemerke at tiltak etter
naturmangfoldloven skal veies opp mot andre samfunnsinteresser jf. § 14. En slik avveining
skal ikke medføre at målet i § 5 fravikes, men at tiltaket vil kunne medføre at målet i 5 nås
på en annen måte eller i et annet tempo enn hvis naturrnangfoldet hadde vært eneste hensynet
å ta, jf. prinsippet om en geografisk differensiert rovviltforvaltning.

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

Konklusjon
Nevnte lovverk, stortingsmelding og forvaltningsplan for rovvilt i region 8 ligger til grunn for
Nedtaket som er fattet av nemnda. Gjennom arbeidet med forvaltningsplanen for rovvilt i
region 8 mener rovviltnenmda at bestandsrnålet for gaupe er ivaretatt ved en differensiert
forvaltning hvor det er tatt hensyn både til gaupas naturlige utbredelse og mulighet for økt
genetisk variasjon, og til menneskers virksomhet med bufe- og tamreindrift.

Nemnda er gitt ansvar for forvaltning av gaupe, jf. rovviltforskriften og bruker kvotejakta som
en av forvaltningsmetodene for gaupe. Rovviltnemnda mente 6.1.2011 at det var grunnlag for
et uttak på 37 gauper for å komme nærmest mulig bestandsmålet på gaupe i region 8, samt å
nå målsettingen om at B-områdene skal prioriteres beitedyr.

Rovviltnemnda i region 8 mener at kvoten for jakt på gaupe er i tråd med regjeringens mål for
forvaltningen av gaupe. Nemnda kan ikke se at klagen tilfører saken nye momenter som gir
grunnlag for å endre vedtaket. Saken oversendes Miljøverndepartementet for endelig
avgjørelse.
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Adresseliste

Deres ref.: V3r ref. (bes oppgitt ved svar): Dato:
2011/8794 ART-VI-KMV 18.08.2011
Arkivkode:
445.21

Lisensfelling av bjørn 2011 - region 5, 6, 7 og 8

Lisensfelling er en skademotivert felling av et bestemt antall individer av en viltart, med hjemmel i
natunnangfoldloven § 18, der kvoten er fastsatt av offentlig myndighet og der det kreves at jegeren er
registrert som lisensjeger i Jegerregisteret for å kunne delta.

Med hjemmel i Lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold  §  18, første ledd,
bokstav b og § 77, jf. forskrift 18. mars 2005 nr. 242 om forvaltning av rovvilt
(rovviltforskriften)  § 13, jf. §§  1 og 3, fatter Direktoratet for naturforvaltning vedtak om
lisensfelling av bjørn innenfor region 5, 6, 7 og 8 i 2011. Kvoten settes til totalt 19 bjørner,
hvorav fem bjørner innenfor region 5, seks bjørner innenfor region 6, to bjørner innenfor region
7 og seks bjørner innenfor region 8. Nærmere kvote- og områdeavgrensning følger av dette
vedtak.

Lisensfellingen iverksettes for å forhindre framtidige skader på husdyr.

Et uttak av 19 bjørn vurderes ikke å være til skade for bestandens overlevelse.

DIREKTORATET FOR
NATURFORVALTNING

Bakgrunn
Ved behandlingen av St.meld. nr. 15 (2003-2004) fastsatte Stortinget nasjonale bestandsmål for gaupe,
jerv, bjørn, ulv og kongeorn, jf. Innst. S. nr. 174 (2003-2004). Det ble også vedtatt å opprette åtte
forvaltningsregioner for rovvilt, samt et nytt forvaltningsområde for ynglende ulv, jf. Innst. S. nr. 174
(2003-2004).

Gjennom forskrift 18. mars 2005 nr. 242 om forvaltning av rovvilt (rovviltforskriften) § 7 er de
regionale rovviltnemndene gitt myndighet til å fatte vedtak om kvote for lisensfelling etter forskriftens
§ 10 når bestandene ligger over de nasjonalt fastsatte bestandsmålene for hver enkelt art i regionene.

Rovviltforskriften § 7 (Generelle bestemmelser om vedtak fattet av rovviltnemnden):
Rovviltnemnden har myndighet til å fatte vedtak om kvote for felling etter forskriften § 8 og §
10 og kvote for jakt etter forskriften § 11 når bestanden av den enkelte art ligger over de
nasjonalt fastsatte bestandsmålene for regionen, jf forskrifien § 4. Nemndens myndighet skal
for ulv og bjørn baseres på de siste dokumenterte data om siste års ynglinger fra Nasjonalt
overvåkingsprogram for rovvilt, jf forskriften § 3 tredje ledd. Tilsvarende skal nemndens

Besøksadresse: Telefon: Videokonf: Internett: Saksbehandler:
Tungasletta 2 73 58 05 00 73 90 51 40 www.dirnat.no Knut Morten Vangen
Postadresse: Telefaks: E-post: Telefon:
Postboks 5672 Sluppen 73 58 05 01 Postmottak@dimat.no 73 58 09 11
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myndighet for gaupe og jerv baseres på gjennomsnittet av dokumenterte data om ynglinger de
tre siste årene .fta Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt. (...)

Direktoratet for naturforvaltning har myndighet til å fatte vedtak om alle former for felling og jakt
dersom situasjonen tilsier det, jf. naturmangfoldloven § 18 og rovviltforskriften § 13. Direktoratet kan
fatte slike vedtak også der bestanden ligger under det fastsatte bestandsmålet for en region eller for
landet. Det er et vilkår at slik felling eller jakt ikke er skadelig for bestandens overlevelse, og at det
ikke finnes annen tilfredsstillende løsning ut fra prinsippet om en geografisk differensiert forvaltning.

Lovgrunnlaget
Det rettslige grunnlaget for avgjørelsen er Lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens
mangfold (naturmangfoldloven) § 18, første ledd, bokstav b og § 77, jf. forskrift 18. mars 2005 nr. 242
om forvaltning av rovvilt (rovviltforskriften) § 13, jf. §§ 1 og 3, hvor det fremgår:

Naturmangfoldloven § 18 (annet uttak av vilt og lakse- og innlandsfisk etter vurdering av
myndighetene):

Kongen kan ved forskrift eller enkeltvedtak tillate uttak av vilt og lakse- og innlandsfisk (...)

b) for å avverge skade på avling, husdyr, tamrein, skog, fisk, vann eller annen eiendom,(...)

Vedtak etter første ledd bokstav a til f kan bare treffes hvis uttaket ikke truer bestandens
overlevelse og formålet ikke kan nås på annen tilfredsstillende måte.(...)

Naturmangfoldloven § 77 (overgangsbestemmeler):
Beslutninger om delegering av myndighet, forskrifter eller enkeltvedtak med hjemmel i
bestemmelser som oppheves eller endres ved denne loven, står fortsatt ved lag inntil Kongen
bestemmer annet. (...)

Rovviltforskriften § I (formål):
Formålet med denne forskrift er å sikre en bærekraftig forvaltning av gaupe, jerv, bjørn, ulv
og kongeørn. Innenfor en slik ramme skal forvaltningen også ivareta hensyn til
næringsutøvelse og andre samfunnsinteresser. Forvaltningen skal være differensiert slik at
hensynet til ulike interesser vektlegges forskjellig i ulike områder og for de ulike rovviltarter.

Forskriften skal sikre en forvaltning som vektlegger forutsigbarhet og lokal medvirkning.

Rovviltforskriften § 3 (nasjonale bestandsmål og bestandsovervåking):
I Norge skal det årlig være 65 ynglinger av gaupe, 39 ynglinger av jerv og 15 ynglinger av
bjørn. Det skal være 3 årlige ynglinger av ulv innenfor forvaltningsområdet for ynglende ulv,
der familiegruppens revir i sin helhet ligger i Norge. Dersom over halvparten av reviret ligger
innenfor forvaltningsområdet for ynglende ulv, skal reviret regnes som innenfor forvaltnings-
området. Når en del av reviret ligger i Sverige skal familiegruppen ikke regnes med i målet på
3 årlige ynglinger.(...)

Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt skal gi data om status og utvikling i rovvilt-
bestandene, herunder også beskrive det antall årlige ynglinger som er dokumentert i
regionene. Metodikk, datagrunnlag og resultater skal være offentlig tilgjengelig.
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Rovviltforskriften § 13 (Direktoratet for naturforvaltnings myndighet til å fatte vedtak om felling og
jakt):

Direktoratet for naturforvaltning kan fatte vedtak om skadefelling, kvote for betinget
skadefelling, kvote for lisensfelling av gaupe, jerv, bjørn og ulv eller kvotejakt på gaupe av
eget tiltak eller etter søknad. Direktoratet kan fatte slike vedtak også der bestanden ligger
under det fastsatte bestandsmålet for en region eller for landet. Det er et vilkår at slik felling
eller jakt ikke er skadelig for bestandens overlevelse. Dessuten er det et vilkår at det ikke
finnes annen tilfredsstillende løsning ut fra prinsippet om en geografisk differensiert
forvaltning, jf. forskriften § I og § 6. (...)

Det vises også til St.meld. nr. 15 (2003-2004) Rovvilt i norsk natur og Stortingets behandling av
denne, jf. Innst. S. nr. 174 (2003-2004).

Etter naturmangfoldloven § 7 skal prinsippene i lovens §§ 8 til 12 legges til grunn som retningslinjer
ved utøving av offentlig myndighet.

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

Direktoratet for naturforvaltning viser videre til Representantforslag 163 S (2010-2011), og Stortingets
behandling av dette den 17. juni 2011 hvor det ble inngått et nytt enstemmig rovviltforlik.

Av rovviltforliket i 2011 fremgår det innledningsvis at norsk rovviltforvaltning fremdeles skal skje
innenfor rammen av bestemmelsene i naturmangfoldloven og Stortingets behandling av denne,
Bernkonvensjonen og den todelte målsettingen etter rovviltforliket av 2004, og den videre oppfølging
av dette.

Det nasjonale bestandsmålet for bjørn skal etter rovviltforliket i 2011 reduseres fra 15 til 13 årlige
ynglinger, men Stortinget har ikke tatt stilling til hvilken region eller regioner som skal få redusert
regionalt bestandsmål for bjørn. Ettersom det nasjonale bestandsmålet er fordelt på fire av
forvaltningsregionene for rovvilt må det gjøres en nærmere vurdering av hvilken region eller regioner
som skal få redusert bestandsmål for bjørn. Endring av bestandsmålet for bjørn krever endring i
rovviltforskriften, og Miljøverndepartementet vil sende et endringsforslag på høring høsten 2011.

Vi har i vårt vedtak vektlagt at Stortinget har redusert det nasjonale bestandsmålet på bjørn til 13 årlige
ynglinger. Med den bestandssituasjonen vi har pr i dag, der ingen av regionene med mål om yngling
av bjørn har nådd dette, vil vurderingen av hvilken region eller regioner som skal få redusert
bestandsmål for bjørn, ikke være avgjørende for fastsettelse av kvotens størrelse i år. Kvoten og
områdeavgrensning for lisensfelling i region 5-8 må uansett fastsettes slik at bestanden har en fortsatt
vekst mot de fastsatte bestandsmål. Det skandinaviske bjørneprosjektet har beregnet at måloppnåelse
på bjørn vil ta fiere år (se beskrivelse av dette under Vurdering av bjørnens bestandsstørrelse og
skadepotensial), og dette vil fortsatt være tilfelle selv om bestandsmålet nå reduseres noe.
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Rovviltnemndenes anbefalinger
Region 5:  Rovviltnemnda i region 5 har gitt følgende anbefaling i møte den 4. mai 2011:

Region 6: Rovviltnemnda i region 6 har gitt følgende anbefaling i møte den 4. august 2011:

Region 7:  Rovviltnemnda i region 7 har gitt følgende anbefaling i e-post den 18. august 2011:

Region 8:  Rovviltnemnda i region 8 har gitt følgende anbefaling i brev av 12. august 2011:

"Rovviltnemnda i region 8 anbefaler med dette Direktoratet for naturforvaltning å åpne for
lisensfelling på til sammen elleve bjørn i region 8 (tre i Troms og åtte i Finnmark) i 2011.

Det anbefales at det åpnes for lisensfelling av tre bjørner i B-området i Troms fylke.

DIREKTORATET FOR
NATURFORVALTNING

Rovviltforliket i 2011 legger videre til grunn at det er et mål at den regionale myndigheten i
rovviltforvaltningen skal styrkes. Dagens praksis med at de regionale rovviltnemndene har myndighet
til å fastsette kvoter for lisensfelling for arter der regionalt bestandsmål er oppnådd videreføres.
Samtidig er det understreket at også i de tilfeller  der bestandsmålet ikke er nådd,  skal
rovviltnemndenes syn tillegges betydelig vekt. Direktoratet har derfor i brev av 4. juli 2011 bedt
rovviltnemndene i region 5-8 om en anbefaling av kvoter og områdeavgrensning for høstens
lisensfelling av bjørn.

"Rovviltnemnda viser til at det i en del prioriterte beiteområder i Hedmark årlig er omfattende skader
på sau forårsaket av bjørn. Rovviltnemnda anmoder DN om å åpne for lisensfelling av bjørn i
Hedmark i 2011 og at gjenværende del av skadefellingskvoten overføres til lisensfelling.
Rovviltnemnda anser at det maksimalt kan felles 10 bjørner totalt på skadefelling og lisensfelling.
Avgrensning av fellingsområdet anbefales opprettholdt som i 2010, da det i stor grad er de samme
skadeområdene fra år til år. Rovviltnemnda anmoder Direktoratet om å medvirke til at
lisensfellingsperioden for bjørn utvides til 15.11"

"Område uten mål om yngling av bjørn: seks bjørner. Område med mål om yngling: null bjørner.
Binne med unge(r) samt hennes unger (uansett alder) er unntattfra fellingstillatelsen."

"Rovviltnemnda i Nordland anmoder med dette om lisensfelling på 2 bjørn i Sør-ftlket og Saltdal
kommune høsten 2011, med unntak av fastsatte yngleområder for bjørn i gleldende forvaltningsplan."

1 Finnmark anbefales det at det åpnes for lisensfelling av totalt åtte bjørner:
- To bjørner i A-området i Sør-Varanger, hvorav inntil en voksen binne i antatt reproduktiv alder.
Dette tilsier at ved en felling av en ung binne, kan jakten fortsette, om derimot en voksen binne felles,
stoppes jakta. Øvre Pasvik nasjonalpark innerst i Pasvik bør unntas for jakt.
- To bjørner i B-området øst for Kirkenes (vestgrense: Bokfjorden og Pasvikelva, øst- og sørgrense:
Russland).
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- To bjørner i B-området vest for Kirkenes (vestgrense: Nesseby kommune, estgrense: Langflorden).
- To bjørner i de deler av Karasjok og Kautokeino som ligger i B-området og kommunene Nesseby,
Vadsø, Vardø, Berlevåg, Båtsfjord, Tana, Gamvik Lebesby, Porsanger og Alta."

Direktoratet for naturforvaltning sin vurdering
Generelt om uttak av rovvilt:
Naturmangfoldloven og Bernkonvensjonen setter de overordnete rammebetingelsene for uttak av
rovvilt, og Stortinget har i rovviltforliket i 2011 presisert at norsk rovviltforvaltning skal skje innenfor
rammen av disse bestemmelsene.

Bernkonvensjonens artikkel 9 er sentral hva gjelder adgang til uttak av rovvilt for å beskytte bestemte
interesser. Bestemmelsen inneholder to generelle vilkår i tillegg til flere spesielle vilkår. For at det skal
kunne gjøres unntak fra artiklene 6 og 7 og gis tillatelse til felling av rovvilt, må begge de generelle
vilkårene være oppfylt samt ett av de spesielle vilkårene. Det første generelle vilkåret er at det ikke
finnes noen annen tilfredsstillende løsning. Det andre generelle vilkåret er at unntaket ikke vil være
skadelig for bestandens overlevelse. Det mest aktuelle spesielle vilkåret er at unntaket skal avverge
alvorlig skade på blant annet husdyr og tamrein. Bestemmelsen er gjennomført i naturmangfoldloven §
18, som slår fast at det ved forskrift eller enkeltvedtak kan tillates uttak av vilt og lakse- og
innlandsfisk bl.a. for å avverge skade på husdyr og tamrein. Vedtak om uttak kan bare treffes hvis
uttaket ikke truer bestandens overlevelse og formålet ikke kan nås på annen tilfredsstillende måte.

Om lisensfellin
I St.meld. nr. 15 (2003-2004) er det lagt opp til en økt vektlegging av lisensfelling og kvotejakt som
framtidige beskatningsformer på rovvilt. Innenfor rammen av norsk lovverk og hensynet til Bern-
konvensjonens bestemmelser vil dette innebære at felling av bjørn kan foregå som lisensfelling.
Bakgrunnen for dette er ønske om å utvikle jakt og fellingsformer som sikrer økt alminneliggjøring av
rovviltartene og bred deltagelse av lokale jegere.

Stortinget har, gjennom rovviltforliket i 2011, sagt at det skal gis økt adgang til lisensfelling av
hannbjørner slik at forekomsten av hannbjørner i prioriterte beiteområder reduseres. Ved siden av økte
kvoter vil en utvidet lisensfellingsperiode være et moment som gir jegerne økt adgang til lisensfelling
av bjørn.

Av rovviltforliket fremgår det at lisensfellingsperioden for bjørn skal utvides på en slik måte at
fellingsperiodens start endres til 21. august. Stortinget begrunner endringsforslaget sitt med at dette vil
samordne jaktstarten for bjørn med Sverige, at det vil gi en periode før elgjakta hvor bjørn kan jaktes
mer spesielt og at det vil gi mulighet for å kombinere lisensfelling av bjørn med reinsjakt i områder
hvor dette kan være aktuelt. Miljøverndepartementet vedtok med umiddelbar ikrafttredelse
regelendringen den 6. juli 2011, noe som betyr endret starttidspunkt for lisensfelling av bjørn fra og
med høsten 2011.

Vurderin av liørnens bestandsstørrelse o skade otensial:
Det følger av naturmangfoldloven § 8 at beslutninger som berører naturmangfoldet skal bygge på
eksisterende og tilgjengelig kunnskap om bl.a. arters bestandssituasjon og utvikling, samt effekten av
påvirkninger.
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Rovdata rapporterer årlig bestandsstatus for gaupe, jerv, ulv og bjørn gjennom Nasjonalt
overvåkingsprogram for rovvilt. Bestanden av brunbjørn i Norge blir primært overvåket ved å
analysere DNA fra innsamlede ekskrementer og hår. De analyserte prøvene med DNA gjør det mulig å
slå fast hvor mange brunbjørn som minimum har vært innom Norge i løpet av ett år, hvor de har
oppholdt seg og fordelingen mellom hanner og hunner.

Bestandsmålet er gitt i antall årlige ynglinger. På grunn av manglende kvalitet på datagrunnlaget har
overvåkingsprogrammet ikke klart å verifisere binner med årsunger i 2010 gjennom
feltregistreringene. Overvåkinga har derfor tatt i bruk en ny metode, som er utviklet av Det
skandinaviske bjørneprosjektet (Bischof og Swenson 2010), til å beregne hvor mange kull som
sannsynligvis er født i Norge hvert år. Metoden tar utgangspunkt i det innsamlede DNA-materialet og
bygger blant annet på kunnskap om fordeling mellom kjønn og alder i den svenske bjørnebestanden.
Den baserer seg også på kunnskap om hvor ofte binnene føder og hvor gamle de er første gang de
føder, samt størrelsen på leveområdene og dødeligheten i bestanden.

Ut fra antallet hunnbjørn er det beregnet at det ble født seks (6,2) kull med bjørnunger i 2010. Dette er
det samme antallet kull (5,7) som ble beregnet født i 2009. Modellen gjør en beregning av hvor mange
kull det ble født på landsbasis i 2010, og anslår at det ble født mellom to og elleve bjørnekull, men at
det mest sannsynlig ble født 6 kull. Resultatene fra DNA-analysene identifiserte 166 ulike individer av
bjørn i 2010, mot 164 i 2009. Av de 166 individene var 53 hunnbjørn og 113 hannbjørn. Resultatene
viser at det er klart mest bjørn i Hedmark og Nord-Trøndelag, etterfulgt av Finnmark og Troms. Ti av
de 166 individene som ble påvist i 2010 døde i løpet av året. 106 av bjørnene (64 prosent) har blitt
påvist i Norge tidligere år.

Antallet på 166 ulike individer er et minimumstall, da en ikke kan gå ut fra at en har lykkes i å samle
materiale etter samtlige individer i områdene. Samtidig er det slik at bjørnebestanden i
grenseområdene i hovedsak er felles med Sverige. Mange ekskrement- og hårprøver i grenseområdene
kan således stamme fra svenske bjørner på vandring i Norge.

Bestandssituasjonen for bjørn i Norge er sterkt påvirket av bestandssituasjonen på svensk side.
Bjørnestammen i Sverige er vurdert til å bestå av ca 3200 individer. På svensk side er det åpnet for
skydds- og lisensjakt. De siste årene har kvotens størrelse økt betydelig grunnet ny kunnskap om
tilvekst og populasjonsstørrelse. I 2011 er det åpnet for lisensjakt på totalt 293 bjørner i Sverige.

I Skandinavia finnes binnene hovedsakelig i tre geografisk atskilte områder, som i varierende grad
berører Norge i dag, og som gjenspeiler hvor bestanden overlevde i første halvdel av 1900-tallet etter å
ha vært truet av utryddelse. På grunn av bjørnens sosiale organisering har hunnbjørner en langt mindre
utvandringsdistanse enn hannbjørner, og de slår seg som regel til nær de områdene der de har vokst
opp. Norge ligger i ytterkanten av utbredelsesområdet for en økende bjørnebestand i Skandinavia, og
som en konsekvens av dette har ikke bestanden i Norge en normal kjønns- og aldersfordeling. DNA-
analysene av biologisk materiale fra bjørn de siste årene viser at det er langt flere hannbjørner enn
hunnbjørner innom Norge, og kjønn på felte bjørner i Norge de siste årene gir det samme bildet av
kjønnsfordeling.

Selv om det beregnede antallet ynglinger ligger langt under målene for alle regionene og hele
Norge samlet, er det mulig å oppnå målene innenfor rimelig tid dersom dødelighet forårsaket av
mennesker holdes på et minimumsnivå. Legger man vekstratene i Sverige til grunn, kan man beregne
den absolutt korteste tiden som ville kreves for å oppnå målene med utgangspunkt i dagens
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bestandsnivå. Det skandinaviske bjørneprosjektet har beregnet dette, og resultatene viser at
måloppnåelse er mulig innen 7-8 år i alle regionene og landet som helhet, bortsett fra i Region 7. Disse
beregningene forutsetter en lavest mulig avskytning, sannsynligvis også i nærliggende områder i
nabolandene. Beregningene tar ikke hensyn til innvandring fra nabolandene. År til måloppnåelse kan
derfor i realiteten være kortere fordi vi forventer fortsatt innvandring fra nabolandene.

Føre-var-prinsippet i naturmangfoldloven § 9 kommer til anvendelse i situasjoner hvor man ikke har
tilstrekkelig kunnskap. § 9 slår fast at når det treffes en beslutning uten at det foreligger tilstrekkelig
kunnskap om hvilke virkninger den kan ha for naturmiljøet, skal det tas sikte på å unngå mulig
vesentlig skade på naturmangfoldet. For bjørn foreligger det betydelig vitenskapelig kunnskap om
bestandssituasjonen og effekten av påvirkninger.

Det følger videre av naturmangfoldloven § 14 første ledd at tiltak etter loven skal avveies mot andre
viktige samfunnsinteresser. Annet ledd slår fast at ved vedtak i medhold av loven som berører samiske
interesser direkte, skal det innenfor rammen som gjelder for den enkelte bestemmelse legges tilbørlig
vekt på hensynet til naturgrunnlaget for samisk kultur. Vårt vedtak er fattet på bakgrunn av potensialet
for rovviltskader og det ivaretar slik sett både andre samfunnsinteresser etter første ledd og
naturgrunnlaget for samisk kultur etter annet ledd.

Bjørn er totalt sett en vesentlig skadevolder på sau, selv om skadene varierer mye, både mellom år og
områder. Bjørn er ikke ansett for å være en vesentlig skadevolder på tamrein. Det ble i 2010 erstattet
ca 4700 sau som drept av bjørn og 56 tamrein som drept av bjørn.

8000

7000

•

6000

5000

c u 4000

•

3000

cn

•

2000

1000

0 1 I
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Figur 1. Antall sau erstattet som drept av bjørn 2001 — 2010; hele landet.
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Tabell 1. Antall sau dokumentert eller antatt som bjørnedrept og antall sau erstattet som drept av bjørn 2008-
2010; aktuelle fylker.

Figur 2. Antall tamrein erstattet som drept av bjørn 2001/2002 — 2009/2010; hele landet.
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I henhold til den todelte målsettingen, som ble understreket gjennom rovviltforliket i 2011, er  hvor
skadene skjer av betydning for  hvilke  tiltak som er aktuelle å iverksette. Som det framkommer av
kartene under fra 2009 og 2010, er de påviste bjørneskadene både innenfor og utenfor de prioriterte
rovviltområdene.
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Figur 3. Totalt antall bjørner registrert ved landsdekkende DNA-innsamling i 2009 og 2010, samt total registrert
avgang av bjørn og dokumenterte skader på sau og tamrein. Oransje områder markerer det som av
rovviltnemndene er prioritert yngleområde for bjørn, jf. regionale forvaltningsplaner for rovvilt.
NB! Yngleområdet for bjørn i Nordland ble endret i mars 2011 (se Om arealdifferensiering i rovviltregionene),
noe som betyr at de fleste skadene i denne regionen nå er utenfor prioritert yngleområde.

Et prioritert rovviltområde er de deler av regionen hvor rovviltnemnda ønsker å oppnå det fastsatte
regionale bestandsmålet for en angitt rovviltart. I tråd med rovviltforliket av 2011 skal saueproduksjon
og andre produksjoner basert på utmarksbeite tilpasses gjennom forebyggende tiltak og omstilling i
prioriterte rovviltområder, med utgangspunkt i forekomsten av rovvilt i beiteområdet. Det vil si at
rovviltet gis tydelig prioritet fremfor produksjoner basert på utmarksbeite, og at det skal praktiseres en
høy terskel for tillatelse til uttak av rovvilt i slike områder. Vi har derfor i vårt vedtak kun åpnet for
lisensfelling utenfor de prioriterte rovviltområdene. Dette er også i tråd med anbefalingene fra
rovviltnemndene, med unntak av nemnda i region 8 som anbefalte lisensfelling også i det prioriterte
rovviltområde i Pasvik.
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Figur 4.  Total avgang av bjørn fra jaktåret 2003/2004 til 2010/2011.

Kjent avgang av bjørn i Norge hittil i 2011/2012 er på totalt 13 bjørner, alle hannbjørner; 2 i
Finnmark, 4 i Nord-Trøndelag, 5 i Hedmark og 2 i Oppland. Det betyr at kjent avgangfer
lisensfellingens start allerede er større enn avgangen hele forrige jaktår.

DIREKTORATET FOR
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Om arealdifferensierin i rovviltre ionene:
Av rovviltforliket i 2011 fremgår det at soneinndelingen må forvaltes tydelig. Det vil si at det skal
være tydelige forvaltningsmessige forskjeller i henholdsvis prioriterte rovviltområder og prioriterte
beiteområder.

For å øke forutsigbarheten i beitenæringen skal det, utenfor prioriterte yngleområder for bjørn, gis økt
adgang til lisensfelling av hannbjørner slik at forekomsten av hannbjørner i prioriterte beiteområder
reduseres.

I sine forvaltningsplaner legger rovviltnemndene opp til en begrenset utbredelse av ynglende bjørn
innenfor regionene for å redusere tap og konfliktnivå.

Rovviltnemnda i Nordland har i mars 2011 gjort endringer i sin forvaltningsplan for rovvilt.
Endringene omfatter bl.a. at de prioriterte bjørnområdene er endret siden forrige forvaltningsplan. De
nye prioriterte bjørneområdene i Nordland omfatter indre deler av Nordland mellom Rana og Saltdal
(område 1) og indre deler av Nordland mellom Sulis i Fauske kommune og Bjørnefjell i Narvik
kommune (område 2). Direktoratet har lagt den nye forvaltningsplanen til grunn for vår vurdering av
kvotens størrelse og områdeavgrensning i denne regionen.

Vi har i vårt vedtak fulgt anbefalingene fra rovviltnemndene når det gjelder kvote og
områdeavgrensning, med unntak av anbefalingen fra rovviltnemnda i region 8. Rovviltnemnda i region
8 anbefalte å åpne for lisensfelling på til sammen elleve bjørner i region 8, tre i Troms fylke og åtte i
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Finnmark fylke. Direktoratet kan ikke se at det er grunnlag for å åpne for lisensfelling innenfor A-
området i Pasvik. Vi viser i den forbindelse til tidligere beskrivelser i dette vedtaket om at
naturmangfoldloven og Bernkonvensjonen setter de overordnete rammebetingelsene for uttak av
rovvilt, og at lisensfelling på bjørn iverksettes for å forhindre framtidig skade på husdyr og/eller
tamrein. Vi kan ikke se at skadepotensialet innenfor A-området i Pasvik er av en slik art at
lisensfelling kan iverksettes. Når det gjelder situasjoner knyttet til bjørn som utvikler uønsket atferd og
konflikter mellom bjørn og mennesker, viser vi til at slike tilfeller vurderes konkret i hvert enkelt
tilfelle og løses gjennom bruk av særskilt kompetent personell, og eventuell felling med hjemmel i
naturmangfoldloven § 18, bokstav c. Det vises i den forbindelse til felling av to hannbjørner i Sør-
Varanger i sommer.

Med bakgrunn i påviste bjørneskader i region 8, og det faktum at også denne regionen skal ha en vekst
i bjørnebestanden innenfor de prioriterte bjørneområdene, finner vi grunnlag for å åpne for
lisensfelling av inntil seks bjørner innefor deler av B-områdene i Troms og Finnmark. Utviklingen i
påviste bjørneskader og erstattede bjørneskader i regionen de tre siste årene (2008-2010) framkommer
i tabell 1. Foreløpig i 2011 er det ikke påvist noen bjørneskader på sau i Troms. I Finnmark er det
påvist 36 bjørneskader, alle i B-området i Tana og Sør-Varanger.

Konklusjon
Utviklingen i bjørnebestanden i Norge skjer sakte, og bestanden er i dag betydelig under det nasjonalt
fastsatte bestandsmålet. Ingen av regionene som har nasjonale mål om ynglinger av bjørn har nådd
dette i dag. Ut fra en totalvurdering av alle ovennevnte forhold anser Direktoratet for naturforvaltning
det likevel for forsvarlig å fastsette en begrenset kvote for lisensfelling av bjørn innenfor nærmere
avgrensede områder. De fastsatte fellingsområdene, som i sin helhet er utenfor de prioriterte
bjørneområdene, reduserer sannsynligheten for å felle binner ned til et minimum.

Et uttak av 19 bjørn vurderes ikke å være til skade for bestandens overlevelse. Det vises i den
forbindelse til beskrivelse av bjørnens bestandssituasjon i Norge og Skandinavia.

Ut fra prinsippet om en geografisk differensiert forvaltning, er andre løsninger vurdert, men ikke
funnet tilfredsstillende innenfor de prioriterte beiteområdene.

Et uttak på inntil 19 bjørner utenfor de prioriterte bjørneområdene, vil også bidra til et jevnere forhold
mellom binner og hannbjørner enn i dag, jf rovviltforliket i 2011.

1. Kvoten settes til totalt 19 bjørner, hvorav fem bjørner innenfor region 5, seks bjørner
innenfor region 6, to bjørner innenfor region 7 og seks bjørner innenfor region 8

Nærmere av rensnin er av kvoter o områder;
1.1. Region 5  - Hedmark;

5  bjørner innenfor et område med følgende områdeavgrensning;
Asnes, Våler, Elverum og iimot kommuner vest for Glomma.
Nord-Odal, Stange, Løten, Hamar, Ringsaker, Alvdal, Folldal, Tynset, Tolga og Os
kommuner.
Stor-Elvdal og Rendalen kommuner: Vest for Glomma fra Hovda til Koppang, vest for Rv
30 fra Koppang til Øvre Rendal, nord for vegen Øvre Rendal-Fiskevollen og nord for rett
linje fra Fiskevollen til Jopålskletten.
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1.2. Region 6  —Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal;
6 bjørner innenfor Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal fylke utenfor vedtatt
yngleområde for bjørn.

1.3. Region 7  —Nordland;
2  bjørner innenfor sørfylket og Saltdal kommune med unntak av i vedtatte yngleområder for
bjørn. Sørfylket har følgende avgrensning: Fra grensa mot Nord-Trøndelag langs
svenskegrensa nord til kommunegrensa mellom Rana og Saltdal. Så vestover langs denne til
E6 og videre sørover langs E6 til Ranafjorden. Videre ut Ranafjorden og sør for Nesna
kommune. De nordøstlige delene av sørfylket som omfattes av vedtatt yngleområde 1 (indre
deler av Nordland mellom Rana og Saltdal, mellom Kallvatnet i Rana kommune og
Junkerdalen i Saltdal kommune) er unntatt for jakt.

1.4. Region 8  —Finnmark og Troms;
Finnmarlc
4  bjørner innenfor de delene av Sør-Varanger kommune som ligger i B-området, de deler av
Karasjok og Kautokeino kommuner som ligger i B-området og kommunene Nesseby, Vadsø,
Vardø, Berlevåg, Båtsfjord, Tana, Gamvik, Lebesby, Porsanger og Alta.

Troms:
2  bjørner innenfor B-området i Troms fylke. Fellingsområdet omfatter kommunene Skånland,
Gratangen, Lavangen, Salangen, Bardu, Sørreisa, Dyrøy (fastlandet), Lenvik (fastlandet),
Målselv, Balsfjord, Tromsø, Lyngen, Storfjord, Kåfjord, Nordreisa og Kvænangen.

2.  Andre vilkår:
A. Lisensfellingen omfatter også områder vernet etter naturmangfoldloven der

vernebestemmelsene åpner for dette eller der forvaltningsmyndigheten har gitt
nødvendig dispensasjon.

B. Fellingsperioden er 21. august til og med 15. oktober.
C. Forsøk på felling kan bare skje i perioden fra 1 time før soloppgang til 2 timer før

solnedgang.
D. Lisensfelling av bjørn krever grunneiers tillatelse.
E. Bruk av hund under lisensfellingen er tillatt, med unntak av løs, på drevet halsende

hund.
F. Binne med unge(r), samt hennes unger (uansett alder) er unntatt fra lisensfellingen.
G. Lisensfelling på bjørn etter dette vedtak kan ikke drives som åtejakt. Et åte defineres

som animalsk eller vegetabilsk materiale eller annet som er utplassert eller på annen måte
tilordnet med hensikt å lokke til seg vilt.

H. Direktoratet for naturforvaltning kan til en hver tid stanse lisensfellingen eller endre
fastsatt kvote dersom nye bestandsopplysninger eller opplysninger om irregulær avgang
tilsier det.

Direktoratet gjør oppmerksom på at all avgang av bjørn innenfor den enkelte region etter at vedtaket er
fattet belastes aktuell lisenskvote. Bjørn felt ved lisensfelling belastes ikke kvote for betinget
skadefelling i regionen. Direktoratet har i brev av 30. mai 2011 gitt fylkesmennene betinget
fellingstillatelse på bjørn som kan iverksettes etter gitte vilkår.

12
Side 44



Administrasjon og andre vilkår
De som ønsker å delta på lisensfelling foretar en særskilt registrering i Jegerregisteret
w w..e erre isteret.no. Lisensfelling kan bare utøves av registrert lisensjeger. For å kunne registrere
seg som lisensjeger må en ha betalt jegeravgift for gjeldende jaktår. Alle som deltar i lisensfelling
plikter å holde seg jevnlig oppdatert om gjenværende kvote. Lisensen skal medbringes under
felling/fellingsforsøk.

Under lisensfelling på bjørn skal jaktlag og/eller personer som jakter alene ha tilgang til godkjent
ettersøkshund, jf. forskrift 22. mars 2002 nr. 313 om utøvelse av jakt, felling og fangst § 23. Det stilles
ingen ytterligere krav til lisensjeger, utover de krav som følger av forskrift 22. mars 2002 nr. 313 om
utøvelse av jakt, felling og fangst (se www.lovdata.no). Her står også krav om bLa. våpen og
ammunisjon.

Direktoratet for naturforvaltning og Norges jeger- og fiskerforbund har utarbeidet et teoretisk e-
læringskurs for bjørnejegere. Formålet med dette kurset er å øke interessen for bjørnejakt og styrke
kunnskapen om jaktformen. Dette er foreløpig et frivillig tilbud, men alle jegere oppfordres til å
gjennomføre dette kurset. E-læring for bjørnejegere finner dere her:
htt ://www.trainin ortal.no/mintra/ /n'ff. I forbindelse med revisjon av forskrift om utøvelse av jakt,
felling og fangst som nå er sendt på høring, høres det på å gjøre denne opplæringen obligatorisk. I
tillegg høres det på et forslag om en obligatorisk skyteprøve for bjørnjegere.

Felling eller forsøk på felling skal umiddelbart meldes til fylkesmannen og Statens naturoppsyn. Jeger
skal fremvise felt dyr for Statens naturoppsyn for umiddelbar kontroll, merking og prøvetaking av
biologisk materiale, og jeger skal kunne påvise fellingssted etter anmodning fra Statens naturoppsyn,
politiet eller fylkesmannen. Vilt som er avlivet i medhold av naturmangfoldloven § 18 tilfaller i
utgangspunktet Viltfondet, jf. lov om jakt og fangst av vilt (viltloven) § 48. Når det gjelder
lisensfelling på bjørn, beholder jeger/jaktlag kjøttet og skinnet av felt bjørn. Viltfondet opprettholder
sin eiendomsrett til prøver og deler av viltet, herunder kraniet, i samsvar med instruks for ivaretakelse
av døde rovdyr som finnes på:
htt ://www.rovdata.no/ ortals/rovdata/dokumenter/instrukser/Ivaretakelse dode rovd r. df.
Vi gjør videre oppmerksom på at omsetting eller videresalg av deler av felt bjørn utenfor landets
grenser omfattes av CITES-bestemmelsene.

Fylkesmannen administrerer lisensfellingen på bjørn og etablerer hensiktsmessige ordninger i forhold
til oppdaterte resultater om felling og gjenstående kvoter. Fylkesmannen gir ytterligere informasjon
knyttet til krav om rapportering fra jeger og informasjon om aktuelle vernebestemmelser.
Fylkesmannen er ansvarlig for gjennomføring av evt. ettersøk av skadet bjørn.

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

Med hilsen
Direktoratet for naturforvaltning

Janne Sollie.
chrektør

ngve
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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

Gunnvor Mathiasen

9181 HAMNEIDET

Delegert vedtak
Delegert utvalg drift - nr. 198/11

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2011/2150-4 35913/2011 1942/83/1 28.09.2011

Melding om vedtak - søknad om deling gnr 1942/83/1

Det søkes her om fradeling av bebygd parsell til lagerformål på om lag 1,5 daa fra eiendom gnr 
83, bnr 1 i Nordreisa kommune. Søknaden er mottatt 26.05.11.

Henvisning til lovverk:
Jordloven § 9 og 12
Matrikkellovens § 6
Plan- og bygningsloven §§ 20-1, 26-1, 27-1, 27-2, 27-4 og 28-1

Saksopplysninger: 
Søker: Gunnvor Mathiassen, 9181 Hamneidet
Erverver: Nils Ole Mathiassen, Nordveien 44, 9180 Skjervøy

Eiendommen ligger på Hamneidet, ca 1,5 km fra RV 866 mot Skjervøy. Parsellen som søkes
fradelt er den gamle driftsbygningen på eiendommen med ca 1,5 da tomt.

I følge gårdskart fra Skog og landskap har eiendommen gnr 83/1 et totalareal på 886,1 daa. Av
dette er 10,5 daa klassifisert som fulldyrka jord, 3,8 daa overflatedyrka jord, 9,8 daa
innmarksbeite, 435,8 daa uproduktiv skog og resten annet areal. Det er regulert et hyttefelt som
utgjør ca 150 daa. Parsellen som ønskes fradelt er bebygd med den gamle driftsbygningen på 
eiendommen og skal brukes til lagerformål. Arealet er tidligere overflate dyrket. Kjøperen av 
parsellen er barnebarn til eier.

Vurdering etter 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.
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Parsellen som søkes fradelt er ca 1,5 daa bebygd med den gamle driftsbygningen på
eiendommen. Bygningen skal jfr søknaden benyttes til lager og kjøpes av et barnebarn til eier.
Eiendommen 83/1 har ikke vært i selvstendig siden slutten av 70-tallet og jordbruksarealene er 
heller ikke høstet på mange år og delvis igjengrodd. Det er ikke selvstendig landbruksdrift i
området.

Den gamle driftsbygningen ligger ca 30 m fra bolighuset og adkomsten skal gå forbi bolighuset.
Kjøper av driftsbygningen ønsker å vedlikeholde fjøset så det ikke forfaller mer og vil derfor ha 
bygningen på tomt for å sikre investeringene hvis det blir eierskifte på hovedeiendommen. Det er 
ikke snakk om å bygge om til fritidsformål.

I jordlovens § 12 heter det at eiendom som er eller kan nyttes til jordbruk eller skogbruk ikke kan 
deles uten samtykke. Formålet med delingsforbudet er å sikre og holde ressursgrunnlaget på 
bruket samlet for nåværende og fremtidige eiere. Gnr 83, brn 1 har små ressurser for selvstendig
drift og en fradeling av det omsøkte arealet til det oppgitte formålet vil ikke forringe 83/1
vesentlig.

Vurdering etter plan- og bygningsloven:
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. Før det gjøres vedtak skal blant annet fylkeskommunen og statlig 
myndighet, hvis saksområde blir direkte berørt, være gitt mulighet til å uttale seg. Søknaden har 
vært på høring, men ingen av høringsinstansene har gitt noen uttalelser. Når de unnlater å svare 
vil det si at de ikke har noe i mot tiltaket. 

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. 

Denne delingen omfatter altså den gamle driftsbygningen som allerede står der og det er ikke 
opplyst at det er planer om at det skal bygges noe mer på parsellen. Bygget skal restaureres og 
brukes til lager o.a. 

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 blir til kommunal veg. Den planlagte adkomsten skal gå forbi bolighuset på 
eiendommen 83/1, men det er også mulighet å legge adkomsten på annet sted på eiendommen. 
Det må foreligge veiavtale over eiendommen 83/1 som sikrer adkomst til omsøkt parsell. Denne
må tinglyses, enten ved egen avtale eller i skjøtet.

I flg. § 28-1 kan grunn bare bebygges, eller eiendom opprettes eller endres, dersom det er

Side 48



Side 3 av 3

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. 
Denne delen av eiendommen ligger ikke i faresonen for noen av delene.

Den omsøkte parsellen ligger innenfor 100-meters grensen fra strandsonen, men på andre siden 
av vegen. Vi kan ikke se at fradelingen kommer i konflikt med strandsonen eller andre forhold 
siden den allerede er bebygd og bruken av bygningen om parsellen ikke blir vesentlig.

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.

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 og har ikke vært det på mange tiår.

Gnr 83, brn 1 har små ressurser for selvstendig drift og en fradeling av det omsøkte arealet til det 
oppgitte formålet vil ikke forringe 83/1 vesentlig.

Etter det vi vurderer kommer ikke det omsøkte området i konflikt med landbruksinteresser, 
natur- og kulturmiljø, friluftsliv og landskapsinteresser i området da formålet med bruken av 
parsellen ikke blir vesentlig endret fra i dag. 

Side 49



Side 4 av 4

Vedtak:
Nordreisa kommune godkjenner fradeling av opptil 1,5 daa tidligere overflate dyrka jord bebygd 
areal til lagerformål fra gnr 83, brn 1 i Nordreisa kommune.

Dette gjøres jfr følgende:
 Deling godkjennes jfr jordlovens § 12
 Omdisponering godkjennes jfr jordlovens § 9
 Deling godkjennes jfr matrikkellovens § 6
 Dispensasjon fra delings- og byggeforbudet i 100 meters beltet i strandsonen godkjennes jfr 

plan- og bygningsloven § 1-8 
 Deling godkjennes jfr plan- og bygningsloven §§ 20-1-m, 26-1, 27-1, 27-2, 27-4 og 28-1

Ved avgjørelsen er det lagt vekt på at fradeling ut i fra vår vurdering ikke vil komme i konflikt
med landbruksinteresser, natur- og kulturmiljø og friluftslivet i området siden bruken av
parsellen ikke blir vesentlig endret fra dagens bruke. 

Delingstillatelsen er vurdert i forhold til formål og forvaltningsmål i Naturmangfoldloven og 
tiltaket har ingen innvirkning på prinsippene som skal vurderes i §§ 8-12. Fradelingen har lite å si 
for ressursgrunnlaget på eiendommen og samfunnsinteresser og bosettingshensyn taler for deling.

Det settes følgende vilkår:
 Eventuelle byggetiltak på eiendommen kan ikke igangsettes før byggesøknad er levert,

søknaden er behandlet og godkjenning er gitt.
 Ved eventuelt bygging skal det sikres god estetisk utforming i samsvar med tiltakets

funksjon og i samspill med omgivelser og stedlig byggeskikk. Det skal ikke brukes farger
på tak eller vegg som skiller seg ut fra omgivelsene på en negativ måte.

 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.

 Den nye parsellen må sikres tinglyst rett til adkomst over gnr 83, brn 1.
 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 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 
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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, 
www.slf.dep.no, eller ved henvendelse til landbrukskontoret.

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

Med hilsen

May Halonen
konsulent

Kopi til:
Nils Ole Mathiassen Nordveien 44 9180 SKJERVØY
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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

Dagfinn Knutsen
Stornes
9151  STORSLETT

Delegert vedtak
Delegert utvalg drift - nr. 193/11

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2011/3145-4 35658/2011 27.09.2011

Melding om vedtak - søknad om konsesjon for erverv av gnr 1942/66/6

Viser til deres søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom gnr 66, brn 6 i Nordreisa
kommune, datert 27.07.11.

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

Saksopplysninger: 
Søker: Dagfinn Knutsen, Stornes, 9151 Storslett
Overdrager: Ann-Jorunn Dreyer, Lakselv, Bjørsletta, 9042 Laksvatn

Bakgrunn for søknaden er at søker på sikt ønsker å starte opp med skiferdrift på eiendommen.
Søker bor på Stornes der han eier gnr 1/14. Dette er ca 3 km fra konsesjonseiendommen. 

Overdrager eier pr i dag 7/24 deler av eiendommen, mens resten av eiendommen (17/24) står 
matrikkelført på Edvard Knutsen som er død og som var far til konsesjonssøker. Ved et eventuelt 
kjøp av hele eiendommen må 17/24 deler av eiendommen først skiftes.

Eiendom 66/6 ligger i Straumfjord, om lag 15 km nord for Storslett sentrum. Eiendommen har 
ikke bolighus og der står kun et gammelt verkstedbygg i dårlig stand. I følge skog og landskap 
har eiendommen et totalareal på 214,8 daa. Av dette er 126 daa uproduktiv skog og resten skrinn 
fastmark/fjell.

Kjøpesummen er kroner 30 000.

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

Eiendommen har ikke noe dyrka eller dyrkbar mark. Kjøperens formål er på sikt å starte med 
skiferdrift. På naboeiendommen er det i årevis blitt drevet med skiferdrift, men uttaket her er 
vissnok nå ganske redusert. 

Det er positivt at det er planer om å ivareta eiendommen. Vi anbefaler at den uskiftet delen av 
eiendommen som står på Edvard Knutsen, skiftes slik at hele eiendommen kommer over på en 
eier. Hvis det i forbindelse med oppstart av skiferdrift skal settes opp produksjonslokaler eller 
andre bygninger som er nødvendig, må det søkes om byggetillatelse jfr. plan- og bygningsloven. 

Vedtak:
Nordreisa kommune viser til konsesjonsloven §§ 1 og 2 og innvilger Dagfinn Knutsen konsesjon 
for erverv av 7/24 deler av gnr 66, brn 6 i Nordreisa kommune.

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:
Ann-Jorunn Dreyer Lakselvbukt, Bjørsletta 9042 LAKSVATN

Side 53



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

Erna Hansen
v/Ragnhild Osnes
ragnhild.osnes@uit.no

  

Delegert vedtak
Delegert utvalg drift - nr. 175/11

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2011/3132-2 31745/2011 1942/69/3 29.08.2011

Fritak for  feieavgift - gnr 1942/69/3

Saksopplysninger: 
Søknad om fritak for feieavgift datert 26.07.11

Vurderinger:
Bolig på eiendommen gnr. 69/3 er ubebodd.
Eiendommen er registrert med feieavgift og eiendomsskatt.

Alle bolighus omfattes av Nordreisa kommunes feieordning, som også gjelder tilsyn av ildsted.
Bolig som er ubebodd kan fritas fra ordningen.

Vedtak:
Bolig på eiendommen gnr. 69/3 fritas for feiing og feieavgift fra 01.10.2011, da boligen ikke er i 
bruk til boligformål.
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

Bjarne Myrheim
Oksfjordhamn
9151  STORSLETT

Delegert vedtak
Delegert utvalg drift - nr. 172/11

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2011/3113-9 31563/2011 1942/62/7 26.08.2011

Fritak for feieavgift ,  gnr 1942/62/7

Saksopplysninger: 
Søknad om fritak av renovasjonsavgift og evt. andre kommunale avgifter, datert 25.07.11.

Søknad som gjelder fritak for renovasjon og slam er videresendt Avfallsservice AS, som er 
behandlingsinstans i hht Forskrift for renovasjon i kommuner tilsluttet Avfallsservice AS.

Søknad om fritak for feieavgift behandles av Nordreisa kommune i hht Forskrift om 
brannforbyggende tiltak og tilsyn.
  
Vurderinger:
Bolig på eiendommen gnr 62/7 er for tiden ubebodd. Ildsted er fjernet og rør murt igjen.
Eiendommen er registrert med feieavgift og eiendomsskatt.

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

Det finnes ingen hjemmel for fritak for eiendomsskatt.

Vedtak:
Bolig på eiendommen gnr. 62/7 fritas for feiing og feiegebyr fra 01.07. 2011, da boligen er 
ubebodd og ildsted fjernet.
Det må meldes fra til kommunen dersom boligen tas i bruk til boligformål.
Innbetalt feieavgift for 3.termin, kr 156,25, godskrives neste termin.
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Klageadgang
Vedtaket kan påklages til Nordreisa kommune.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til 
påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.

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

Med hilsen

Kari Larsen
1.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

Hanne Kristin Hellem

hannekri_1@hotmail.com

Delegert vedtak
Delegert utvalg drift - nr. 176/11

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2011/41-4 31868/2011 1942/47/180 30.08.2011

Fritak for kommunale avgifter for eiendommen 1942/47/180

Saksopplysninger: 
Søknad om midlertidig fritak for kommunale avgifter datert 18.08.2011

Vurderinger:
Bolig på eiendommen gnr. 47/180 er for tiden ubebodd pga uavklarte problemstillinger vedr 
kjøp/salg av eiendommen.

Boligen er registrert med vann- ,kloakk og feieavgift, samt eiendomsskatt.
Kommunale avgifter/eiendomsskatt er betalt for 3.termin 2011.

Forskrift for vann- og kloakkgebyrer for Nordreisa kommune inneholder gebyrplikt for fast 
eiendom som er tilknyttet kommunal vann –og/eller avløpsledning.
Samme forskrift åpner for midlertidig opphør som varer mindre enn 12 måneder.
Midlertidig opphør medfører at vanninntaket plomberes av kommunen.

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

Det finns ingen hjemmel for fritak for eiendomsskatt.

Vedtak:
Eiendommen gnr 47/180 innvilges midlertidig fritak for vann-, kloakk- og feieavgift i perioden 
01.10.11 til 01.10.12, da boligen ikke er i bruk.
Vanninntaket skal plomberes av kommunen.
Det innvilges ikke fritak for eiendomsskatt.
Dersom boligen tas i bruk før fritaksperiodens utgang, plikter eier å melde fra om dette til 
kommunen.
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Klageadgang
Vedtaket kan påklages til Nordreisa kommune.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til 
påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.

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

Med hilsen

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

Lydia Jakobsen
Sonjatunveien 4
9151  STORSLETT

Delegert vedtak
Delegert utvalg drift - nr. 174/11

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2011/3098-2 31722/2011 1942/28/11 29.08.2011

Kommunale avgifter -  gnr 1942/28/11-5

Saksopplysninger:
Søknad om fritak for kommunale avgifter datert 25.07.11

Vurderinger:
Bolig på eiendommen 28/11-5 er ubebodd.
Boligen er registrert med feieavgift og eiendomsskatt.

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

Det finns ikke hjemmel for fritak for eiendomsskatt.

Vedtak:
Bolig på eiendommen gnr. 28/11-5 fritas for feiing og feiegebyr fra 01.07.11, da boligen er 
ubebodd.
Dersom boligen tas i bruk til boligformål, plikter eier å melde fra om dette til kommunen.
Feieavgift for 3.termin -11 er tilbakeført.

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 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» 2011/3071-3 1942/57/13 23.09.2011

SAK: VEDTAK - SØKNAD OM UTSLIPPSTILLATELSE GNR 1942/57/69
Saken er behandlet som saksnr 191/11 i Delegert utvalg drift.
Saksdokumenter:

 Søknad om utslippstillatelse av 22.07.2011
 Saksbehandlingsgebyr utslippssaker er ikke betalt.

Saksutredning:
 Søknaden gjelder utslippstillatelse for fritidsbolig på eiendommen 1942/57/69
 Søknaden gjelder også ansvarsrett for Rørtjeneste Nord A/S for utførelse av anlegget. 
 Det er privat vannforsyning i området. Et infiltrasjonsanlegg vurderes ikke å komme i 

konflikt med andre interesser. 
 Forholdene på stedet vurderes slik at slamavskiller og infiltrasjonsanlegg kan bygges i 

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

tømmes hvert 3 år.
Henvisning til delegasjon: Delegasjonsreglement vedtatt av Nordreisa kommunestyre sak 71/95.

Vedtak: 
1. Utslippstillatelse gis for fritidsbolig på eiendommen 1942/57/69
2. Det skal monteres slamavskiller og infiltrasjonsanlegg 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. Rørtjeneste Nord A/S 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 infiltrasjonsanlegget 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

Klageadgang:  Partene har klagerett etter Forvaltningsloven. Frist er tre uker fra du mottar melding 
om vedtak. Du kan få flere opplysninger om klagerett ved å kontakte oss.

Med hilsen

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

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

www.nordreisa.kommune.no

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

«KONTAKT»

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
«REF» 2011/1817-9 34646/2011 1942/43/79 19.09.2011

MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE
Svar på anmodning om midlertidig brukstillatelse etter plan- og bygningsloven § 21-10

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

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

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 21-10 gis midlertidig brukstillatelse i henhold til 
anmodning datert 01.09.2011 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.

Brukstillatelsen gjelder hele tiltaket / følgende deler av tiltaket:
Hele fløyen foruten tilbygg til fløy og området ved tilbygg mellom akse A og D/1 og 2.

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.
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Tidsbegrenset brukstillatelse:
Brukstillatelsen gjelder fram til 01.12.2011 og opphører uten nærmere varsel samme dato om det 
ikke foreligger søknad om forlenget brukstillatelse eller anmodning om ferdigattest.

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:
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

Martin Sveen
Kirkevegen 10
9151  STORSLETT

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2011/3281-2 32419/2011 1942/14/19/20 02.09.2011

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:
178/11 Delegert utvalg drift

Byggested: Lundevegen 10, 9151 
STORSLETT

Gnr/Bnr: 14/20

Tiltakshaver: Martin Sveen Adresse: Kirkevegen 10, 9151
STORSLETT

Ansvarlig søker: Adresse:   
Tiltakets art: Endring av bygg – Fasadeendring, 

utvendig veranda mindre enn 50 m²
Bruksareal:

VEDTAK:

Tillatelse:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl) § 20-2 godkjennes søknad om tillatelse til tiltak 
uten ansvarsrett mottatt 16.08.2011 for fasadeendring og oppføring av veranda.

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. 

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 2011/3281.

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» 2011/2683-2 30723/2011 1942/47/418 22.08.2011

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:
171/11 Delegert utvalg drift

Byggested: Flyplassvegen 16, 9152 
SØRKJOSEN

Gnr/Bnr: 47/418

Tiltakshaver: AVINOR AS Adresse: Postboks 150, 2061
GARDERMOEN

Ansvarlig søker: AK Granheim AS Adresse: Professor Birkelands vei 26B, 
1081 OSLO

Tiltakets art: Nytt tankanlegg – Utskifting av 
gammelt tankanlegg for 
flydrivstoff.

Bruksareal: 40m3

VEDTAK:

Tillatelse:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl) § 20-1 godkjennes søknad om tillatelse i ett trinn 
mottatt 27.06.2011 for oppføring av nytt tankanlegg for flydrivstoff.

Det vises for øvrig til søknadens vedlagte tegninger, situasjonskart og godkjente søknader om 
ansvarsrett og kontrollerklæringer.
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Vilkår:
Tiltaket skal utføres i samsvar med ovennevnte dokumentasjon og på følgende vilkår:
Tiltaket skal være i henhold til Direktoratet for samfunnssikkert og beredskap (DSB) krav for 
tankanlegg for flydrivstoff.

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
AK Granheim AS

Org. nr. 958 633 564

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, planid: 19422007_001

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 2011/2683.

Med hilsen

Ketil Jensen
Byggesaksbehandler
Direkte innvalg: 77 77 07 59

Tilsvarende brev sendt til:
AK Granheim AS Professor Birkelands vei 26B 1081 OSLO
AVINOR AS Postboks 150 2061 GARDERMOEN
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Nordreisa kommune
Teknisk avdeling

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

www.nordreisa.kommune.no

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

«KONTAKT»

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
«REF» 2011/1818-9 34606/2011 1942/43/66 19.09.2011

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

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

Saksnr: Behandlet i:
182/11 Delegert utvalg drift

Byggested: Flomstadveien 7, 9151 
STORSLETT

Gnr/Bnr: 43/66

Tiltakshaver: Stiftelsen Nybo Adresse: Flomstadveien 1, 9151
STORSLETT

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

Tiltakets art: Endring av bygg – ombygging og
bruksendring

Bruksareal:

VEDTAK:

Tillatelse:
I medhold av pbl 2008 § 21-4 godkjennes søknad om tiltak etter pbl 2008 § 20-1 om tillatelse til 
igangsetting av ombygging og bruksendring av hybelhus til barnehage. 
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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
Steinar Pettersen VVS-Tenikk 
LTD

Org. nr. 992 154 705

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

Ansvarsområde: Ventilasjonsanlegg.

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

Foretak Godkjenningsområde
AR-Ing AS

Org. nr. 953 499 290

SØK -        Ansvarlig søker, tiltakskl. 2
PRO/KPR - Ansvarlig prosjekterende og kontrollerende
                    for prosjektering, tiltakskl. 1.

Ansvarsområde: Bygninger og installasjoner.
Elektro-kjøl A/S

Org. nr. 947 213 873

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

Ansvarsområde: Ventilasjon.

Malermester Løvoll A/S

Org. nr. 984 960 026

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

Ansvarsområde: Våtrom, tre og betongarbeider.

Rørlegger Helgesen A/S

Org. nr. 989 976 028

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

Ansvarsområde: Vann og avløp VVS.

SAKSUTREDNING/BEGRUNNELSE FOR VEDTAKET:

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.

Uttalelse/krav fra andre myndigheter:
Arbeidstilsynets samtykke foreligger.

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 etaten i denne sak, vennligst referer til saksnummer 2011/1818.

Med hilsen

Ketil Jensen
Byggesaksbehandler
Direkte innvalg: 77 77 07 59

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

Kopi til:
Steinar Pettersen VVS-teknikk LTD Rederveien 35 9014 TROMSØ
Malermester Løvoll A/S Moan 33 9151 STORSLETT
Rørlegger Helgesen A/S Havnegata 30 9180 SKJERVØY
Elektro-kjøl AS Industrivegen 4 9152 SØRKJOSEN
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Nordreisa kommune
Teknisk avdeling

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

www.nordreisa.kommune.no

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

«KONTAKT»

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
«REF» 2011/1451-9 36187/2011 M38 30.09.2011

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

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

Saksnr: Behandlet i:
203/11 Delegert utvalg drift

Byggested: Galsomelen, 9151 STORSLETT Gnr/Bnr: 18/6
Tiltakshaver: Avfallservice AS Adresse: Hovedvegen 62, 9152

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

SKJERVØY
Tiltakets art: Nytt anlegg - nytt 

anlegg/konstruksjon
Bruksareal: 962m²

VEDTAK:

Tillatelse:
I medhold av pbl 2008 § 21-4 godkjennes søknad om tiltak etter pbl 2008 § 20-1 mottatt 
25.09.2011 om tillatelse til igangsetting av gravearbeider og bygningsmessige arbeider for 
sigevannsbehandlignsdamm. 
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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
Klasvoll Maskinstasjon AS

Org. nr. 936 217 761

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

Ansvarsområde: Anlegg, 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
AR-ing AS

Org. nr. 953 499 290

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

Ansvarsområde: Anlegg, bygninger og installasjoner 

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.

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

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

Det er ansvarlig søkers ansvar å påse at alle fag er dekket med ansvarsrett før arbeidet igangsettes
jf pbl § 23-4.
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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 2011/1451.

Med hilsen

Ketil Jensen
Byggesaksbehandler
Direkte innvalg: 77 77 07 59

Tilsvarende brev sendt til:
Avfallservice AS Hovedvegen 62 9152 SØRKJOSEN
AR-ING AS Postboks 112 9189 SKJERVØY

Kopi til:
Klasvoll Maskinstasjon AS Hovedvegen 62 9152 SØRKJOSEN
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Nordreisa kommune
Teknisk avdeling

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

www.nordreisa.kommune.no

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

«KONTAKT»

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
«REF» 2011/1451-8 35835/2011 M38 28.09.2011

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:
196/11 Delegert utvalg drift

Byggested: Galsomelen, 9151 STORSLETT Gnr/Bnr: 18/6
Tiltakshaver: Avfallservice AS Adresse: Hovedvegen 62, 9152

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

SKJERVØY
Tiltakets art: Nytt anlegg - nytt 

anlegg/konstruksjon
Bruksareal: 962m²

VEDTAK

Tillatelse:
I medhold av plan- og bygningsloven § 21-4 godkjennes søknad om rammetillatelse mottatt  for 
anlegging av rensedamm for sigevann fra deponi.

Det vises for øvrig til søknadens vedlagte tegninger, situasjonskart og godkjente søknader om 
ansvarsrett samt kontrollerklæringer.
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Dispensasjoner:
Det er gitt dispensasjon fra plan- og bygningsloven § 11-7 LNF-område.

Godkjenning av foretak for ansvarsrett:

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

Foretak Godkjenningsområde
AR-ING AS

Org. nr. 953 499 290

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

Ansvarsområde: Bygninger og installasjoner.

SAKSUTREDNING/BEGRUNNELSE FOR VEDTAKET:

Sak10 § 6-4. Rammetillatelse

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

      Rammetillatelse kan i tillegg omfatte andre forhold. 

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

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

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

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

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).

Øvrige opplysninger:
Det må sendes egen søknad på Infiltrasjonsanlegget for sigevannsdammen, i tilegg til søknad om 
utslippstilatelse.

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  2011/1451.

Med hilsen

Ketil Jensen
Byggesaksbehandler
Direkte innvalg: 77 77 07 59

Tilsvarende brev sendt til:
AR-ING AS Postboks 112 9189 SKJERVØY
Avfallservice AS Hovedvegen 62 9152 SØRKJOSEN
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Nordreisa kommune
Teknisk avdeling

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

www.nordreisa.kommune.no

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

«KONTAKT»

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
«REF» 2011/3230-2 31827/2011 1942/14/115 29.08.2011

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:
180/11 Delegert utvalg drift

Byggested: Moan 33, 9151 STORSLETT Gnr/Bnr: 14/115
Tiltakshaver: Kyrre Løvoll & Line Bertelsen 

Løvoll
Adresse: Moan 33, 9151 STORSLETT

Ansvarlig søker: Malermester Løvoll AS Adresse: Moan 33, 9151 STORSLETT
Tiltakets art: Endring av bygg - utvendig tilbygg 

større enn 50 m²
Bruksareal: 123m²

VEDTAK:

Tillatelse:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven 2008 (pbl 2008) §§ 20-1 og 21-4 godkjennes søknad om 
byggetillatelse mottatt 09.08.2011 for oppføring av tilbygg og påbygg av enebolig.  

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:

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
Malermester Løvoll AS

Org. nr. 984 960 026

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, 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

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

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

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

Byggegrunn, miljøforhold mv:
I henhold til søknad ansees byggegrunn sikret i hht pbl 2008 § 28-1
(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.
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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:
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 87



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 2011/3230.

Med hilsen

Ketil Jensen
Byggesaksbehandler
Direkte innvalg: 77 77 07 59

Tilsvarende brev sendt til:
Malermester Løvoll AS Moan 33 9151 STORSLETT
Kyrre Løvoll & Line Bertelsen Løvoll Moan 33 9151 STORSLETT

Side 88



Nordreisa kommune
Teknisk avdeling

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

www.nordreisa.kommune.no

Sigmund Hansen
Nymoen
9151  STORSLETT

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2011/3329-2 31869/2011 1942/23/4 30.08.2011

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:
177/11 Delegert utvalg drift

Byggested: Nymoen, 9151 STORSLETT Gnr/Bnr: 23/4
Tiltakshaver: Sigmund Hansen Adresse: Nymoen, 9151 STORSLETT
Ansvarlig søker: Adresse:   
Tiltakets art: Nytt bygg - ikke boligformål under 

70 m²
Bruksareal: 60m²

VEDTAK:

Tillatelse:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl) § 20-2 godkjennes søknad om tillatelse til tiltak 
uten ansvarsrett mottatt 19.08.2011 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. 

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

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.
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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 2011/3329.

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

Trond Holm
Olderskogen 16
9151  STORSLETT

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2011/3682-2 35044/2011 1942/29/53 21.09.2011

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:
187/11 Delegert utvalg drift

Byggested: Svartfoss, 9151 STORSLETT Gnr/Bnr: 29/53
Tiltakshaver: Trond Holm Adresse: Olderskogen 16, 9151

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

mindre enn 50 m²
Bruksareal: 40m²

VEDTAK:

Tillatelse:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl) § 20-2 godkjennes søknad om tillatelse til tiltak 
uten ansvarsrett mottatt 13.09.2011 for oppføring av tilbygg til fritidsbolig.

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.

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 2011/3682.

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

Dan Robert Karlsen
Hovedvegen 41B
9152  SØRKJOSEN

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2011/3637-2 34973/2011 1942/47/23 21.09.2011

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:
186/11 Delegert utvalg drift

Byggested: Hovedvegen 41B, 9152 
SØRKJOSEN

Gnr/Bnr: 47/23

Tiltakshaver: Dan Robert Karlsen Adresse: Hovedvegen 41B, 9152
SØRKJOSEN

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

70 m²
Bruksareal: 68m²

VEDTAK:

Tillatelse:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl) § 20-2 godkjennes søknad om tillatelse til tiltak
uten ansvarsrett mottatt 09.09.2011 for oppføring av Garasje.

Det vises for øvrig til søknadens vedlagte tegninger og situasjonskart.
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Planstatus:
Reguleringsplan Sørkjosen Øst, 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 2011/3637.

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

Jens P Seppola
Nessevegen 16
9152  SØRKJOSEN

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2011/3687-2 35075/2011 1942/47/421 21.09.2011

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:
188/11 Delegert utvalg drift

Byggested: Nessevegen 16, 9152 
SØRKJOSEN

Gnr/Bnr: 47/421

Tiltakshaver: Jens P Seppola Adresse: Nessevegen 16, 9152
SØRKJOSEN

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 14.09.2011 for oppføring av tilbygg til garasje.

Det vises for øvrig til søknadens vedlagte tegninger og situasjonskart.
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Planstatus:
Reguleringsplan Sørkjosen Øst 3, 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.

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 2011/3687.

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» 2011/3492-2 34956/2011 1942/29/92 21.09.2011

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:
185/11 Delegert utvalg drift

Byggested: Svartfoss, 9151 STORSLETT Gnr/Bnr: 29/92
Tiltakshaver: Lillian & Ottar Remmen Adresse: Høgegga 17, 9151

STORSLETT
Ansvarlig søker: Byggmann AS Adresse: Eidevegen 1A, 9180

SKJERVØY
Tiltakets art: Nytt bygg - boligformål under 70 

m²
Bruksareal: 63m²

VEDTAK:

Tillatelse:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl) § 20-1 godkjennes søknad om tillatelse i ett trinn 
mottatt 20.08.2011 for oppføring av fritidsbolig.

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

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

Foretak Godkjenningsområde
Jowa Maskin A/S

Org. nr. 989 434 632

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

Ansvarsområde: Grunnarbeid og utvendig vann/avløp.

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

Foretak Godkjenningsområde
Byggmann AS

Org. nr. 980 085 805

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

Ansvarsområde: Bygninger og installasjoner uten 
begrensning (spesifiser ansvarsområde)

Rørlegger Arne Halvorsen

Org. nr. 955 764 854

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

Ansvarsområde: Rør og sanitærarbeid.

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:
Det blir ikke gitt ferdigattest før utslipptillatelse foreligger og 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.
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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 2011/3492.

Med hilsen

Ketil Jensen
Byggesaksbehandler
Direkte innvalg: 77 77 07 59

Tilsvarende brev sendt til:
Lillian & Ottar Remmen Høgegga 17 9151 STORSLETT
Byggmann AS Eidevegen 1A 9180 SKJERVØY

Kopi til:
Jowa Maskin A/S Kildal 9151 STORSLETT
Rørlegger Arne Halvorsen Kildal 9151 STORSLETT
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Nordreisa kommune
Teknisk avdeling

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

www.nordreisa.kommune.no

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

«KONTAKT»

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
«REF» 2011/3648-2 35294/2011 23.09.2011

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:
190/11 Delegert utvalg drift

Byggested: Oksfjordhamn, 9151 STORSLETT Gnr/Bnr: 57/69
Tiltakshaver: Torstein Karlsen Adresse: Solbakkmelen 19, 9152

SØRKJOSEN
Ansvarlig søker: BYGGtorget Betongservice A/S Adresse: Industrivegen 24, 9152

SØRKJOSEN
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 12.09.2011 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
BYGGtorget Betongservice A/S

Org. nr. 944 896 600

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

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
Rørtjeneste Nord A/S

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: VVS/Sanitær.

Godkjenning av personlig ansvarsrett for selvbygger:
Med hjemmel i SAK10 § 6-8 gis personlig ansvarsrett til:Torstein Karlsen for følgende 
godkjenningsområder og fagområder: UTF/KUT - Ansvarlig utførende og kontrollerende av 
utførelsen, tiltakskl. 1 Ansvarsområde: Tre og betongarbeid.

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.

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 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.

Side 107



Side 4 av 4

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 avdelingen i denne sak, vennligst referer til saksnummer 2011/3648.

Med hilsen

Ketil Jensen
Byggesaksbehandler
Direkte innvalg: 77 77 07 59

Tilsvarende brev sendt til:
BYGGtorget Betongservice A/S Industrivegen 24 9152 SØRKJOSEN
Torstein Karlsen Solbakkmelen 19 9152 SØRKJOSEN

Kopi til:
Rørtjeneste Nord A/S Tømmernesvegen 14 9152 SØRKJOSEN

Side 108



Side 5 av 5

Side 109



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» 2011/3775-2 35607/2011 1942/47/499 26.09.2011

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:
192/11 Delegert utvalg drift

Byggested: 9152 SØRKJOSEN Gnr/Bnr: 47/499
Tiltakshaver: Sjøtransport Eiendom A/S Adresse: Sørkjosen, 9152

SØRKJOSEN
Ansvarlig søker: BYGGtorget Betongservice A/S Adresse: Industrivegen 24, 9152

SØRKJOSEN
Tiltakets art: Nytt bygg - ikke boligformål over 

70 m²
Bruksareal: 596m²

VEDTAK:

Tillatelse:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl) § 20-1 godkjennes søknad om tillatelse i ett trinn 
mottatt 20.09.2011 for oppføring av Lagerhall.

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

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

Foretak Godkjenningsområde
BYGGtorget Betongservice A/S

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 Sørkjosen øst 3 – Havna Industriområde, planid: 19421979_003

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

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

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

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

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

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

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 2011/3775.

Med hilsen

Ketil Jensen
Byggesaksbehandler
Direkte innvalg: 77 77 07 59

Tilsvarende brev sendt til:
Sjøtransport Eiendom A/S Sørkjosen 9152 SØRKJOSEN
BYGGtorget Betongservice A/S Industrivegen 24 9152 SØRKJOSEN
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Nordreisa kommune
Teknisk avdeling

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

www.nordreisa.kommune.no

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

«KONTAKT»

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
«REF» 2011/3293-5 35902/2011 1942/13/136 28.09.2011

BYGGETILLATELSE
Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens 2008 § 20-1

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

Saksnr: Behandlet i:
197/11 Delegert utvalg drift

Byggested: , 9151 STORSLETT Gnr/Bnr: 13/136
Tiltakshaver: Tone Gamst Adresse: Pynten 2, 9151 STORSLETT
Ansvarlig søker: Byggmester Tor Bertelsen AS Adresse: Bakkeby, 9153 ROTSUND
Tiltakets art: Nytt bygg - boligformål - over 70 

m²
Bruksareal: 187m²

VEDTAK:

Tillatelse:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl) § 20-1 godkjennes søknad om tillatelse i ett trinn 
mottatt 16.08.2011 for oppføring av Enebolig.

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

Side 114



Side 2 av 2

Godkjenning av foretak for ansvarsrett:

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

Foretak Godkjenningsområde
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.
Jowa Maskin AS

Org. nr. 989 434 632

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

Ansvarsområde: Grunnarbeid.

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

Foretak Godkjenningsområde
AR-ing AS

Org. nr. 953 499 290

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

Ansvarsområde: Bygninger og installasjoner.

Rørtjeneste Nord A/S

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: VVS/Sanitær.

SAKSUTREDNING/BEGRUNNELSE FOR VEDTAKET:

Planstatus:
Reguleringsplan for boligområdet Rovdas 3, planid: 19422009_004

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.
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 2011/3293.

Med hilsen

Ketil Jensen
Byggesaksbehandler
Direkte innvalg: 77 77 07 59

Tilsvarende brev sendt til:
Rørtjeneste Nord AS Postboks 173 9156 STORSLETT
Byggmester Tor Bertelsen AS Bakkeby 9153 ROTSUND
AR-ing Postboks 112 9189 SKJERVØY
Tone Gamst Pynten 2 9151 STORSLETT

Kopi til:
Jowa Maskin AS                         Kildalen             9151    STORSLETT
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Nordreisa kommune
Nordreisa kommune

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

Yngve Stavang
Fosseng 11
9151  STORSLETT

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2011/3787-2 35994/2011 1942/438124 29.09.2011

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:
75/11 Delegert utvalg drift

Byggested: Fosseng 11, 9151 STORSLETT Gnr/Bnr: 43/124
Tiltakshaver: Yngve Stavang Adresse: Fosseng 11, 9151

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

70 m²
Bruksareal: 28m²

VEDTAK:

Tillatelse:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl) § 20-2 godkjennes søknad om tillatelse til tiltak 
uten ansvarsrett mottatt 21.09.2011 for oppføring av Garasje, uthus, anneks til bolig

Det vises for øvrig til søknadens vedlagte tegninger og situasjonskart.
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Planstatus:
Reguleringsplan for Storslett Vest, planid: 19421995_002

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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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 2011/3787.

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

Nordreisa kommune
Postboks 174
9156  Storslett

Att. John Arne Jensen

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2011/3859-2 36029/2011 29.09.2011

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:
201/11 Delegert utvalg drift

Byggested: Lundevegen 20, 9151 
STORSLETT

Gnr/Bnr: 14/138

Tiltakshaver: Nordreisa kommune Adresse: Postboks 174, 9156 Storslett
Ansvarlig søker: Adresse:   
Tiltakets art: Nytt bygg - ikke boligformål over 

70 m²
Bruksareal: 100m²

VEDTAK:

Tillatelse:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl) § 20-2 godkjennes søknad om tillatelse til tiltak 
uten ansvarsrett mottatt 28.09.2011 for oppføring av midlertidig undervisningslokale.

Det vises for øvrig til søknadens vedlagte tegninger og situasjonskart.
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Side 2 av 2

Planstatus:
Reguleringsplan Moan skole 2, planid: 19422001_006.

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).

Øvrige opplysninger:
Midlertidige bygninger kan ikke stå lengre enn 2 år, hvis tiltaket skal stå lengre enn 2 år skal det 
foreligge fullstendig byggesøknad etter plan- og bygningsloven § 20-1. 

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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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 2011/3859.

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

Stig Ole Mikkelsen
Sletta 8
9152  SØRKJOSEN

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2011/3580-4 35745/2011 1942/47/103 27.09.2011

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:
195/11 Delegert utvalg drift

Byggested: Sletta 8, 9152 SØRKJOSEN Gnr/Bnr: 47/103
Tiltakshaver: Stig Ole Mikkelsen Adresse: Sletta 8, 9152 SØRKJOSEN
Ansvarlig søker: Adresse:
Tiltakets art: Nytt bygg - ikke boligformål under 

70 m²
Bruksareal: 15m²

VEDTAK:

Tillatelse:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl) § 20-2 godkjennes søknad om tillatelse til tiltak 
uten ansvarsrett mottatt 07.09.2011 for oppføring av uthus.

Det vises for øvrig til søknadens vedlagte tegninger og situasjonskart.
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Side 2 av 2

Planstatus:
Reguleringsplan for 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.

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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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 2011/3580.

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

Odd-Eirik Steinsvik
Steinsvik
9151  STORSLETT

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2011/3767-2 35972/2011 1942/67/1 29.09.2011

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:
200/11 Delegert utvalg drift

Byggested: Steinsvik, 9151 STORSLETT Gnr/Bnr: 67/1
Tiltakshaver: Odd-Eirik Steinsvik Adresse: Steinsvik, 9151 STORSLETT
Ansvarlig søker: Adresse:   
Tiltakets art: Nytt bygg - ikke boligformål under 

70 m²
Bruksareal: 16m²

VEDTAK:

Tillatelse:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl) § 20-2 godkjennes søknad om tillatelse til tiltak 
uten ansvarsrett mottatt 19.09.2011 for oppføring av uthus.

Det vises for øvrig til søknadens vedlagte tegninger og situasjonskart.
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Side 2 av 2

Planstatus:
LNF-område

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.

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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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 2011/3767.

Med hilsen

Ketil Jensen
Byggesaksbehandler
Direkte innvalg: 77 77 07 59

Kopi til:
Dagfinn Viken Steinsvik 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

Kjell - Øystein Kiil
Langslett
9153  ROTSUND

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2011/3707-2 35932/2011 1942/69/2 28.09.2011

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:
199/11 Delegert utvalg drift

Byggested: Langslett, 9153 ROTSUND Gnr/Bnr: 69/18
Tiltakshaver: Kjell - Øystein Kiil Adresse: Langslett, 9153 ROTSUND
Ansvarlig søker: Adresse:   
Tiltakets art: Nytt bygg - ikke boligformål under 

70 m²
Bruksareal: 34m²

VEDTAK:

Tillatelse:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl) § 20-2 godkjennes søknad om tillatelse til tiltak 
uten ansvarsrett mottatt 15.09.2011 for oppføring av Naust.

Det vises for øvrig til søknadens vedlagte tegninger og situasjonskart.
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Side 2 av 2

Planstatus:
LNF-område

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.

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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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 2011/3707.

Med hilsen

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

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

www.nordreisa.kommune.no

Tor Jørgen Storslett
Røyelen
9151  STORSLETT

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2011/3722-2 35671/2011 1942/22/24 27.09.2011

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:
194/11 Delegert utvalg drift

Byggested: Røyelen, 9151 STORSLETT Gnr/Bnr: 22/24
Tiltakshaver: Tor Jørgen Storslett Adresse: Røyelen, 9151 STORSLETT
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 15.09.2011 for oppføring av Garasje.

Det vises for øvrig til søknadens vedlagte tegninger og situasjonskart.
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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.

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 2011/3722.

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

Nordreisa Idrettslag
Postboks 112
9151  STORSLETT

Att. Elin Kaasen

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2011/3876-2 36171/2011 1942/43/63 30.09.2011

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:
202/11 Delegert utvalg drift

Byggested: 9151 STORSLETT Gnr/Bnr: 43/63
Tiltakshaver: Nordreisa Idrettslag Adresse: Postboks 112, 9151

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

70 m²
Bruksareal: 25m²

VEDTAK:

Tillatelse:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl) § 20-2 godkjennes søknad om tillatelse til tiltak 
uten ansvarsrett mottatt 28.09.2011 for oppføring av lysmaster og speekerbu.

Det vises for øvrig til søknadens vedlagte tegninger og situasjonskart.
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Planstatus:
Reguleringsplan for Storslett Vest, planid: 19421992_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 2011/3876.

Med hilsen

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

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

www.nordreisa.kommune.no

Tor-Eivind Båtnes
Båtnes
9151  STORSLETT

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2010/5240-6 31719/2011 1942/44/2 29.08.2011

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

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

Saksnr: Behandlet i:
173/11 Delegert utvalg drift

Byggested: Båtnes, 9151 STORSLETT Gnr/Bnr: 44/2
Tiltakshaver: Tor-Eivind Båtnes Adresse: Båtnes, 9151 STORSLETT
Ansvarlig søker: BYGGtorget Betongservice AS Adresse: Industrivegen 24, 9152

SØRKJOSEN
Tiltakets art: Nytt bygg - boligformål under 70 

m²
Bruksareal: 35

VEDTAK:

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 21-10 gis ferdigattesten i henhold til ferdigmelding 
datert 17.08.2011 fra ansvarlig søker på oppføring av utleiehytte.

Saksutredning/begrunnelse for vedtaket:

I innsendte sluttdokumentasjonen er det bekreftet av ansvarlig kontrollerende for utførelsen at 
sluttkontrollen ikke har avdekket feil eller mangler som hindrer ferdigattest, jf forskrift om 
byggesak (byggesaksforeskriften) § 8-1.
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Event. tilleggeinformasjon:
Kronehøyde er innmålt av byggesaksbehandler Ketil Jensen og Var/Gis konsulent Jim Hansen 
den 26.08.2011 og er på 2,34 meter over havet.

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

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

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

Ved all kontakt med etaten i denne sak, vennligst referer til saksnummer 2010/5240.

Med hilsen

Ketil Jensen
Byggesaksbehandler
Direkte innvalg: 77 77 07 59

Kopi til:
BYGGtorget Betongservice AS Industrivegen 24 9152 SØRKJOSEN
Rørleggerm. Arne Halvorsen Øvre Kildal 9151 STORSLETT
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Nordreisa kommune
Teknisk avdeling

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

www.nordreisa.kommune.no

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

«KONTAKT»

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
«REF» 2010/4782-4 33541/2011 1942/13/131 12.09.2011

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

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

Saksnr: Behandlet i:
181/11 Delegert utvalg drift

Byggested: Rovdas, 9151 STORSLETT Gnr/Bnr: 13/131
Tiltakshaver: Ingar Elvebakken Adresse: Prestvannveien 1 L, 9011

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

SØRKJOSEN
Tiltakets art: Nytt bygg - boligformål - over 70 

m²
Bruksareal: 148

VEDTAK:

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 21-10 gis ferdigattesten i henhold til ferdigmelding 
datert 05.09.2011 fra ansvarlig søker på enebolig.

Saksutredning/begrunnelse for vedtaket:

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

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

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

Ved all kontakt med etaten i denne sak, vennligst referer til saksnummer 2010/4782.

Med hilsen

Ketil Jensen
Byggesaksbehandler
Direkte innvalg: 77 77 07 59

Tilsvarende brev sendt til:
BYGGtorget Betongservice AS Industrivegen 24 9152 SØRKJOSEN
Ingar Elvebakken Prestvannveien 1 L 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» 2009/7631-9 34691/2011 1942/27/10 19.09.2011

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:
184/11 Delegert utvalg drift

Byggested: Geira, 9151 STORSLETT Gnr/Bnr: 27/20
Tiltakshaver: Per Wiggo Teigen Adresse: Postboks 611, 9171

LONGYEARBYEN
Ansvarlig søker: Betongservive AS Adresse: Industriveien 24, 9152

SØRKJOSEN
Tiltakets art: Nytt bygg - boligformål - over 70 

m²
Bruksareal: 92

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 99 gis ferdigattesten i henhold til ferdigmelding datert 
07.06.2011fra ansvarlig søker registrert i kommunen 16.09.2011.

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 2009/7631.
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Med hilsen

Ketil Jensen
Byggesaksbehandler
Direkte innvalg: 77 77 07 59

Tilsvarende brev sendt til:
Betongservive AS Industriveien 24 9152 SØRKJOSEN
Per Wiggo Teigen Postboks 611 9171 LONGYEARBYEN

Kopi til:
Rørleggerm. Arne Halvorsen Øvre Kildal 9151 STORSLETT
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Nordreisa 
kommune
          

Arkivsaknr:       2011/2374-5

Arkiv:                1942/18/13

Saksbehandler:  Julie Heidenberg

Dato:                 27.09.2011

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
75/11 Nordreisa driftsutvalg 11.10.2011

Deling av eiendom 1942/18/13

Henvisning til lovverk:
Jordloven §§ 9 og 12
Matrikkellovens § 6
Plan- og bygningsloven §§ 1-8, 19-2, 20-1, 26-1, 27-1, 27-2, 27-4 og 28-1

Vedlegg
1 Kart

Rådmannens innstilling
Nordreisa kommune godkjenner ikke fradeling av ca 2 daa dyrka jord til boligformål fra 
eiendom 18/13 i Nordreisa kommune.

Dette gjøres jfr følgende:
 Omdisponering jfr jordlovens § 9 
 Deling jfr jordlovens § 12 
 Deling jfr matrikkellovens § 6
 Deling 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 fradeling vil redusere sentrumsnære jordbruksarealer, og 
vil kunne føre til restriksjoner for landbruket. 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 1 tomt til boligformål på om lag 2 daa fra eiendom 18/13 i 
Nordreisa kommune. Søknaden er mottatt 09.06.2011.

Søker: Birger Hermansen, Tømmernes, 9151 Storslett
Erverver: Johannes Hermansen, Tømmernes, 9151 Storslett

Eiendommen ligger på Tømmernes om lag 2 km fra Storslett sentrum. Parsellen som søkes
fradelt består av fulldyrka jord.

I følge gårdskart fra Skog og landskap har eiendom 18/13 med grunneiendommer et totalareal 
på 151,2 daa. Av dette er 81 daa fulldyrka jord, 1,3 daa skog på høy bonitet, 30,8 daa skog på
middels bonitet, 8,9 daa skog på lav bonitet, 11 daa uproduktiv skog, og 18,2 daa annet areal.

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

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

Nabovarsel
Det foreligger ikke dokumentasjon for nabovarsling i hht. plan- og bygningslovens § 21-3. Dette 
er etterlyst, men administrasjon har ikke mottatt nabovarsel. Ved en eventuell fradeling må det 
stilles vilkår om nabovarsel før oppmåling av tomt foretas.
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Høringsuttalelse
Søknaden er sendt på høring til NVE, sametinget, fylkesmannen i Troms og Troms 
fylkeskommune. Fylkesmannen i Troms har uttalt seg til saken innen høringsfristen. Det antas at 
de andre høringsinstansene ikke har noen innsigelser til saken.

Fylkesmannen i Troms, datert 25.08.2011
Fylkesmannen i Troms tilrår at søknaden avslås.

Fylkesmannen i Troms viser til kommunens brev av 17.8.2011 hvor spørsmålet om
dispensasjon fra kommuneplanens arealdel oversendes for uttalelse.

Det er søkt om fradeling av dyrka mark til boligtomt.

Eiendommen ligger på Tømmernes, om lag 2 km fra Storslett. Den består i følge Skog og
landskap sine gårdskart av til sammen 151 dekar fordelt på 81 dekar dyrka mark og 40 dekar
skogsmark, resten annet areal.

Parsellen som søkes fradelt til boligtomt ligger helt ned mot Reisaelva og består av om lag 2
dekar dyrka mark. Den ligger i et område med sammenhengende arealer dyrka mark, og vil få
adkomst over dyrka mark.

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

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
kulturmiljo, friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser.

Fylkesmannens vurderinger og anbefalinger til Nordreisa kommune:
Fradelingen vil føre til nedbygging av dyrka mark. Regjeringen har de siste årene flere ganger
innskjerpet kommunenes ansvar for å ta vare på jordressursene i sin forvaltning etter plan- og
bygningsloven og etter jordloven. Tiltaket det her er søkt om vil være i strid med dette
ansvaret.

Vi antar også at tiltaket vil føre til drifts- og miljømessige merulemper for landbruksdrift ved
at rene boliginteresser etableres som en øy inne i et sammenhengende areal med dyrka mark.
Fylkesmannen i Troms kan ut fra landbruksmessige hensyn ikke tilrå at det i dette tilfellet
dispenseres fra kommuneplanens arealdel hva gjelder oppretting av boligtomt på 2 dekar.

Vi viser også til forbudet mot bygging og deling i 100-meters-sonen mot vassdrag. Parsellen
ligger helt inntil Reisaelva, et vassdrag som er varig verna. Med de klimaendringer vi har sett
de senere år vil vi i tillegg være betenkt dersom kommunen godkjenner at det oppføres bolig
så nært et område som kan bli berørt av en 200 års flom.

Vi anbefaler derfor at Nordreisa kommune avslår søknaden, og vil vurdere å påklage
kommunens vedtak om så ikke skjer. Vi ber derfor om å få tilsendt avgjørelsen i saken når
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denne foreligger.

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
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.

Fradeling av omsøkt tomt vil berøre fulldyrka jord. Landbruks- og matministeren har uttalt at 
det er et mål å halvere avgangen med dyrka mark i løpet av 2010. Fradeling av disse arealene vil
være i strid med dette målet.

Eiendom 18/13 har vært i drift med saueproduksjon t.o.m. 2009 med om lag 200 vinterfôra sau.
Etter dette har fulldyrka jord vært leid bort til et annet gårdsbruk i drift. Størrelsen på
eiendommen tilsier at det er fullt mulig å drive selvstendig regningssvarende drift på 
eiendommen. I tillegg er dette i et sentralt og aktivt jordbruksområde i kommunen. Behovet for 
sentrumsnære jordbruksarealer er fremdeles stort, og det er veldig viktig å ta vare på disse 
ressursene.

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

I flg. § 27-1 skal opprettelse eller endring av eiendom til bygningsformål for opphold av 
mennesker eller dyr ikke gjennomføres med mindre det er forsvarlig adgang til hygienisk 
betryggende og tilstrekkelig drikkevann, samt slokkevann.   
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I flg. § 27-2 skal bortføring av avløpsvann være sikret i samsvar med forurensningsloven før 
opprettelse eller endring av eiendom til bebyggelse skjer.
Det er planlagt å koble seg på kommunalt vannforsyningsnett og avløpsnett.

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 det foreligge veiavtale over eiendom 18/13 som sikrer adkomst til 
omsøkt parsell. Denne tinglyses sammen med skjøte.

I flg. § 28-1 kan grunn bare bebygges, eller eiendom opprettes eller endres, dersom det er 
tilstrekkelig sikkerhet mot fare eller vesentlig ulempe som følge av natur- eller miljøforhold. Det 
samme gjelder for grunn som utsettes for fare eller vesentlig ulempe som følge av tiltak.
I følge skredkart fra NGU er det ikke stein- eller snøskredfare i området hvor den omsøkte 
parsellen ligger. I følge flomsonekart vil omsøkt tomt bli noe berørt av en 200 års flom.

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. 
Da det søkes fradeling på dyrka jord er ikke dette et spesielt friluftsområde. Tomten ligger 
veldig nært Reisaelva og innenfor 100 meters belte, men det er elveforebygning i dette område 
som gjør at tomta ikke kommer helt inntil elva.

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. 
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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. Fradelingens 
konsekvenser for eiendommens drift i framtida er sentral. Formålet med delingsforbudet er å 
sikre og holde ressursene på bruket samlet for nåværende og framtidige eiere. Det skal tas vare 
på de inntektsmuligheter eiendommen har.

Fradelingen vil føre til nedbygging av dyrka mark. Regjeringen har de siste årene flere ganger
innskjerpet kommunenes ansvar for å ta vare på jordressursene i sin forvaltning etter plan- og
bygningsloven og etter jordloven. Tiltaket det her er søkt om vil være i strid med dette
ansvaret.

Etablering av rene boliginteresser som en øy inne i et sammenhengende areal med dyrka mark 
vil kunne føre til drifts- og miljømessige merulemper for landbruksdrift. Det er viktig å ivareta 
sentrumsnære jordbruksarealer.

Det er positivt med tilrettelegging for bosetning, men det vil trolig være andre muligheter for 
etablering av tomter på Tømmernes som ikke vil føre til de samme konsekvensene som 
etablering av den omsøkte tomten trolig vil gjøre. I tillegg ligger omsøkt tomt utsatt for 200 års 
flom.
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Nordreisa 
kommune
          

Arkivsaknr:       2011/2416-6

Arkiv:                1942/60/3

Saksbehandler:  Julie Heidenberg

Dato:                 27.09.2011

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
76/11 Nordreisa driftsutvalg 11.10.2011

Deling av eiendom 1942/60/3

Henvisning til lovverk:
Jordloven §§ 9 og 12
Matrikkellovens § 6
Plan- og bygningsloven §§ 19-2, 20-1, 26-1, 27-1, 27-2, 27-4 og 28-1

Vedlegg
1 Oversikt tomter
2 Kartutskrift

Rådmannens innstilling
Nordreisa kommune godkjenner ikke fradeling av om lag 1750 m2 dyrkbar jord til etablering av 
to hyttetomter fra eiendom 60/3 i Nordreisa kommune.

Dette gjøres jfr følgende:
 Omdisponering jfr jordlovens § 9 
 Deling jfr jordlovens § 12 
 Deling jfr matrikkellovens § 6
 Deling jfr plan- og bygningsloven §§ 20-1-m, 26-1, 27-1, 27-2, 27-4 og 28-1
 Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel godkjennes ikke jfr plan- og bygningslovens 

19-2. 

Ved avgjørelsen er det lagt vekt på at hyttetomtene vil etter fradeling være fritt omsettelige, og
kan overdras til personer uten tilknytning til eiendommen eller til landbruksnæringa. Dette kan
føre til krav om restriksjoner for landbruket som er bygd opp i området de senere år.
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 2 tomter til fritidsformål på om lag 1750 m2 til sammen fra 
eiendom 60/3 i Nordreisa kommune. Søknaden er mottatt 14.06.2011.

Søker: Anna-Marie og Bergsvein Killi, Oksfjordhamn, 9151 Storslett

Eiendommen ligger ved Oksfjordvannet om lag 2 km fra E6 og 30 km fra Storslett sentrum.
Parsellen som søkes fradelt består av skog på middels bonitet (lettbrukt dyrkbar jord) og grenser 
til fulldyrka jord.

I følge gårdskart fra Skog og landskap har eiendom 60/3 inklusiv grunneiendom et totalareal på
1771,6 daa. Av dette er 16 daa fulldyrka jord, 12,9 daa innmarksbeite, 179,3 daa skog på 
middels bonitet, 45,7 daa skog på lav bonitet, 810,3 daa uproduktiv skog, og 704,4 daa annet 
areal.

Det er ikke beskrevet i søknaden hva hyttetomtene skal benyttes til, men det antas at de skal
selges.

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

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

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

Det er ikke framsatt grunner av særlig vekt for dispensasjonen

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

Høringsuttalelser
Søknaden er sendt på høring til statens vegvesen, Troms fylkeskommune, sametinget, 
reindriftsforvaltningen vest-Finnmark, fylkesmannen i Troms og NVE. Det er fylkesmannen i 
Troms og statens vegvesen som har uttalt seg innen høringsfristen, og det antas derfor at de 
andre høringsinstansene ikke har noen innsigelser til saken.

Fylkesmannen i Troms, datert 25.08.2011
Fylkesmannen i Troms tilrår at Nordreisa kommune avslår søknaden om dispensasjon fra 
kommuneplanens arealdel.

Fylkesmannen i Troms viser til kommunens brev av 18.8.2011 hvor spørsmålet om
dispensasjon fra kommuneplanens arealdel oversendes for uttalelse.
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Det er søkt om fradeling av 2 parseller på hhv 1,05 og 0,7 dekar til hyttetomter.

Eiendommen ligger ved Oksfjordvannet om lag 2 km fra E6 og 30 km fra Storslett. Den
består i følge Skog og landskap sine gårdskart av om lag 1771 dekar fordelt på 16 dekar dyrka
mark, 12,9 dekar innmarksbeite, 225 dekar skogsmark, resten annet areal.

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

Fylkesmannens vurderinger og anbefalinger til Nordreisa kommune:
Hytteparsellene består av dyrkbar skogsmark, og grenser inntil dyrka mark i drift.
Oppretting av to hyttetomter inntil dyrka mark vil kunne føre til drifts- og miljømessige
ulemper for framtidig landbruk. Hyttetomtene vil etter fradeling være fritt omsettelige, og kan
overdras til personer uten tilknytning til eiendommen eller til landbruksnæringa. Dette kan
føre til krav om restriksjoner på en ellers fullt ut forsvarlig landbruksdrift.

Dette er en eiendom med store arealer, og det bør være mulig å finne en plassering av
hyttetomter hvor ulempene for landbruksdrift kan unngås.

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

Statens vegvesen, datert 12.09.2011
Statens vegvesen viser til høring på søknad om deling av eiendommen gnr. 60 bnr. 3 i
Nordreisa kommune.

Statens vegvesen har ingen innsigelser til fradelingen.

Endelig avkjørselstillatelse vil bli gitt når avkjørselen har fått utforming som angitt i
vegnormalen. Videre må vilkår gitt i tilsagn datert 3.9.2007 være oppfylt.

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. 
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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.

Det har trolig ikke vært selvstendig drift på eiendom 60/3. Størrelsen på eiendommen tilsier at
man ikke klarer å drive en selvstendig regningssvarende drifts på den. Omsøkte tomter grenser 
til fulldyrka jord både vestover og sørover. Jorda leies av et gårdsbruk i drift. Dette gårdsbruket 
har sommerseter på naboeiendommen og benytter mesteparten av arealene i området. Etablering 
av hyttetomter i dette området og inntil dyrkamark kan føre til restriksjoner for landbruket.

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

I flg. § 27-1 skal opprettelse eller endring av eiendom til bygningsformål for opphold av 
mennesker eller dyr ikke gjennomføres med mindre det er forsvarlig adgang til hygienisk 
betryggende og tilstrekkelig drikkevann, samt slokkevann.   
I flg. § 27-2 skal bortføring av avløpsvann være sikret i samsvar med forurensningsloven før 
opprettelse eller endring av eiendom til bebyggelse skjer.
Det er planlagt privat brønn og felles septiktank. Søknaden er sendt til teknisk avdeling i 
kommunen for vurdering av grunn. Før en eventuell fradeling må grunn være sikret.

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 gitt midlertidig tillatelse til utvidet bruk av eksisterende avkjørsel. Endelig
tillatelse vil bli gitt når spesielle kriterier blir forbedret.

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

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

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

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

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

Ut i fra de prinsippene som skal vurderes kan vi ikke se at 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. Hytteparsellene 
består av dyrkbar skogsmark, og grenser inntil dyrka mark i drift. Oppretting av to hyttetomter 
inntil dyrka mark vil kunne føre til drifts- og miljømessige ulemper for framtidig landbruk. 

Omsøkte parseller ligger inntil fulldyrka jord i et jordbruksområde som er opparbeidet mer og 
mer de seinere årene. Hyttetomtene vil etter fradeling være fritt omsettelige, og kan overdras til 
personer uten tilknytning til eiendommen eller til landbruksnæringa. Dette kan føre til krav om 
restriksjoner på en ellers fullt ut forsvarlig landbruksdrift.

Eiendom 60/3 har et stort totalareal, og det bør være mulig å finne en plassering av hyttetomter 
hvor ulempene for landbruksdrift kan unngås.
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Nordreisa 
kommune
          

Arkivsaknr:       2011/1711-11

Arkiv:                1942/49/1

Saksbehandler:  Julie Heidenberg

Dato:                 27.09.2011

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
77/11 Nordreisa driftsutvalg 11.10.2011

Klage - 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.

Søknaden var første gang til behandling i driftsutvalget 30.08.2011, og søknaden ble da
innvilget. Fylkesmannen i Troms har nå påklaget vedtaket, og saken er derfor til 
klagebehandling.

Klage – dispensasjon fra kommuneplanens arealdel ved søknad om deling av gnr. 49 bnr. 
1 i Nordreisa kommune.

Fylkesmannen i Troms påklager kommunens avgjørelse.

Fylkesmannen i Troms viser til kommunens brev av 12.9.2011, hvor det går fram at det er
gitt dispensasjon fra kommuneplanens arealdel i forbindelse med søknad om fradeling av 2
parseller i 100-meters-sonen.

Fylkesmannen fikk saken til uttalelse i juni i år, og viste i brev av 27.6.2011 til forbudet mot
deling av bygging i 100-meters-sonen, til Stortingsmelding nr. 26 om Regjeringens
miljøpolitikk og riktes tilstand og til statlige retningslinjer for differensiert forvaltning av
strandsonen langs sjø, den siste datert 25.3.2011.

Vi viste til at tiltaket er planlagt helt nede i fjæra, og at vi så på dette som fritidsparseller da
det skal legges inn vann og septiktank i forbindelse med bygging. Vi pekte på at for at
allmennheten skal kunne oppholde seg, og ferdes i strandsonen, er her et generelt forbud mot
bygging og deling.
Ut fra miljøvernmessige forhold anbefalte vi derfor Nordreisa kommune å avslå søknaden.

Driftsutvalget i Nordreisa kommune behandlet saken på sitt møte den 30.8.2011, og ga her
dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og fra forbudet mot deling og bygging av naust i
strandsonen. Det ble ved avgjørelsen lagt vekt på at driftsutvalget tidligere har gitt tillatelse til
bygging av naust hvor det skulle legges inn vann. Det het videre at tiltaket kun er få km fra
dette tiltaket v/krysset til Ravelseidet.

Fylkesmannens vurderinger og klage:
Fylkesmannen har ikke registret å ha mottatt søknad om fradeling av naust hvor det skal
legges inn vann og septiktank. Slik vi ser det blir naust bare brukt i forbindelse med
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oppbevaring av båt. Når det skal legges inn vann og septiktank vil bygningen i praksis framstå
som et fritidshus, og søknaden må behandles deretter. Etablering av fritidshus vil føre til en
hent annen, og mer intensiv bruk av fjæra. En større grad av privatisering. Det er nettopp dette
en vil unngå med forbudet mot deling og bygging i denne sonen.

Fylkesmannen i Troms påklager med dette kommunens avgjørelse om å tillate dispensasjon
fra kommuneplanens arealdel ved søknad om deling av to parseller hver på 0,8 dekar.

Ny 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. 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 
strandsonen. 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. Det er et nasjonalt 
mål at strandsonen skal bevares som natur- og friluftsområde tilgjengelig for alle.

Tidligere behandling

Saksprotokoll i Nordreisa driftsutvalg - 30.08.2011

Behandling:
Forslag fra driftsutvalget:

Nordreisa kommune godkjenner fradeling av 2 tomter à om lag 800m2 daa dyrkbar jord til naust
formål fra eiendom 49/1 i Nordreisa kommune.

Dette gjøres jfr følgende:
 Omdisponering godkjennes jfr jordlovens § 9
 Deling godkjennes jfr jordlovens § 12
 Deling jfr matrikkellovens § 6
 Deling godkjennes jfr plan- og bygningsloven §§ 20-1-m, 26-1, 27-1, 27-2, 27-4 og 28-1
 Dispensasjon fra delings- og byggeforbudet i 100 meters beltet i strandsonen godkjennes 

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

2.

Ved avgjørelsen er det lagt vekt på at driftsutvalget tidligere har gitt tillatelse til bygging av 
naust hvor det skulle legges inn vann. Tiltaket er kun få km fra dette tiltaket v/krysset til 
Ravelseidet. Det er positivt at de selger hovedeiendommen slik at det blir på en person og at det 
kanskje blir drift på den. Det er av stor samfunnsmessig interesse at folk vil bosette seg i 
distriktene. Vi har og tidligere sagt at for at en eiendom skal selges og den skal stå på en person, 
kan vi gi tomt til tidligere eiere.

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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Driftsutvalgets forslag enstemmig vedtatt:

Vedtak:
Nordreisa kommune godkjenner fradeling av 2 tomter à om lag 800m2 daa dyrkbar jord til naust
formål fra eiendom 49/1 i Nordreisa kommune.

Dette gjøres jfr følgende:
 Omdisponering godkjennes jfr jordlovens § 9
 Deling godkjennes jfr jordlovens § 12
 Deling jfr matrikkellovens § 6
 Deling godkjennes jfr plan- og bygningsloven §§ 20-1-m, 26-1, 27-1, 27-2, 27-4 og 28-1
 Dispensasjon fra delings- og byggeforbudet i 100 meters beltet i strandsonen godkjennes 

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

2.

Ved avgjørelsen er det lagt vekt på at driftsutvalget tidligere har gitt tillatelse til bygging av 
naust hvor det skulle legges inn vann. Tiltaket er kun få km fra dette tiltaket v/krysset til 
Ravelseidet. Det er positivt at de selger hovedeiendommen slik at det blir på en person og at det 
kanskje blir drift på den. Det er av stor samfunnsmessig interesse at folk vil bosette seg i 
distriktene. Vi har og tidligere sagt at for at en eiendom skal selges og den skal stå på en person, 
kan vi gi tomt til tidligere eiere.

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

Rådmannens innstilling
Nordreisa kommune godkjenner ikke fradeling av 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.

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.
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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.

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
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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.
• 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.
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• 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
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
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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.

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

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

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

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

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

Ut i fra de prinsippene som skal vurderes kan vi ikke se at 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.
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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Nordreisa 
kommune
          

Arkivsaknr:       2011/1165-5

Arkiv:                U20

Saksbehandler:  Geir Lyngsmark

Dato:                 28.09.2011

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
78/11 Nordreisa driftsutvalg 11.10.2011

Etablering av gruvedrift i Biedjovaggi - Planprogram for reguleringsplan -
Forslag.

Henvisning til lovverk:

Plan og bygningsloven av 2008.

§ 12-8. Oppstart av reguleringsplanarbeid

      Når planarbeidet igangsettes, skal berørte offentlige organer og andre interesserte varsles. Når 
forslagsstilleren er en annen enn planmyndigheten selv, skal planspørsmålet legges fram for 
planmyndigheten i møte. Kommunen kan gi råd om hvordan planen bør utarbeides, og kan bistå i 
planarbeidet. 

      Forslagsstilleren skal alltid kunngjøre en melding om oppstart av planarbeidet i minst én avis som er 
alminnelig lest på stedet, og gjennom elektroniske medier. Registrerte grunneiere og festere i planområdet, 
og så vidt mulig andre rettighetshavere i planområdet samt naboer til planområdet, skal når de blir direkte 
berørt, på hensiktsmessig måte underrettes om at planarbeidet tas opp. 

      Ved varsel om oppstart og kunngjøring skal avgrensningen av planområdet angis. 

§ 12–9 Behandling av planprogram for planer med vesentlige virkninger

For planer som kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn, skal det utarbeides planprogram etter 

reglene i § 4–1. Planprogram kan unnlates for nærmere bestemte reguleringsplaner når disse er i samsvar 

med kommuneplanens arealdel eller områderegulering og hvor virkningene er tilfredsstillende beskrevet i 

overordnet plan.

Forslag til planprogram skal sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn senest samtidig med varsel 

om oppstart av planarbeidet. Forslaget skal også gjøres tilgjengelig gjennom minst én avis som er 

alminnelig lest på stedet og elektroniske medier. Frist for å gi uttalelse skal være minst seks uker.

Planprogrammet fastsettes ordinært av kommunestyret. Kommunestyret kan delegere myndigheten til å 

fastsette planprogram i samsvar med kommunelovens regler.

Ved behandling av planprogrammet kan kommunestyret fastsette at det skal gjennomføres en 

områderegulering dersom dette er nødvendig for en forsvarlig planavklaring og plangjennomføring for 

bygge- og anleggstiltak, flerbruk og vern i forhold til berørte private og offentlige interesser.
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Vedlegg
1 Planprogram for reguleringsplan for etablering av gruvedrift i Bidjoàvaggi
2 Oversendelsesbrev fra Rambøll - Etablering av gruvedrift i Biedjovaggi -

Planprogram for reguleringsplan -Forslag.

Rådmannens innstilling
Planprogram for reguleringsplan for etablering av gruvedrift i Bidjoàvaggi godkjennes og 
sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn i henhold til beskrivelse i planprogrammet.

Saksopplysninger
Arctic Gold AB ønsker å etablere gruvevirksomhet for uttak av mineraler (gull og kobber) i og
rundt det nedlagte gruveområdet i Biedjovággi i Kautokeino og Nordreisa kommuner.
Utarbeidelse av reguleringsplan for mineraluttak med uttaksvolum på over 2 mill m3 masse eller
dersom minst 200 dekar samlet overflate blir berørt, fanges opp av § 2 f) i ”Forskrift om
konsekvensutredninger”, jfr. forskriftens vedlegg1 pkt. 3, og utløser således automatisk plikt til
utarbeidelse av konsekvensutredning.
Reguleringsplanen vil ihht. ny planlov bli fremmet som en detaljplan, jfr. PBL § 12-3.

Den videre saksgangen kan i korte trekk oppsummeres slik:
1. Forslagsstiller Arctic Gold AB v/Rambøll (konsulent) utarbeider forslag til planprogram.
Planprogrammet er en plan for planleggingen, og skal bla beskrive tiltaket, antatte
problemstillinger som vil bli belyst, hvilke alternativer som skal vurderes og hvilket
opplegg for medvirkning som er planlagt.

2. Forslag til planprogram sendes ut på høring til berørte parter/offentlige instanser med
høringsfrist på minimum 6 uker. Samtidig kunngjøres varsel om reguleringsplanoppstart.
Dersom berørte myndigheter har vurdert at planen kan komme i konflikt med nasjonale
eller viktige regionale hensyn, skal kommunene (ansvarlig myndighet) dessuten
forelegge planprogrammet for Miljøverndepartementet før fastsetting.

3. På bakgrunn av forslaget og innkomne merknader fastsetter Kautokeino og Nordreisa
kommune planprogrammet.

4. Forslagsstiller utarbeider forslag til reguleringsplan med konsekvensutredning på
bakgrunn av fastsatt planprogram, som oversendes de to respektive kommunene.

5. Planutvalgene i kommunene tar stilling til om planforslaget m/konsekvensutredning skal
legges ut til offentlig ettersyn med høringsfrist på minimum 6 uker.

6. Med bakgrunn i innkomne høringsuttalelser, fremmer planadministrasjonen i den enkelte
kommune saken for kommunestyret til vedtak.

Arctic Gold AB legger med dette frem forslag til planprogram.
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1. FORORD 

Arctic Gold AB ønsker å etablere gruvevirksomhet for uttak av mineraler (gull og kobber) i og 
rundt det nedlagte gruveområdet i Biedjovággi i Kautokeino og Nordreisa kommuner.  
 
Utarbeidelse av reguleringsplan for mineraluttak med uttaksvolum på over 2 mill m3 masse eller 
dersom minst 200 dekar samlet overflate blir berørt, fanges opp av § 2 f) i ”Forskrift om 
konsekvensutredninger”, jfr. forskriftens vedlegg1 pkt. 3, og utløser således automatisk plikt til 
utarbeidelse av konsekvensutredning. 
 
Reguleringsplanen vil ihht. ny planlov bli fremmet som en detaljplan, jfr. PBL § 12-3. 
Den videre saksgangen kan i korte trekk oppsummeres slik: 
 

1. Forslagsstiller Arctic Gold AB v/Rambøll (konsulent) utarbeider forslag til planprogram. 
Planprogrammet er en plan for planleggingen, og skal bla beskrive tiltaket, antatte 
problemstillinger som vil bli belyst, hvilke alternativer som skal vurderes og hvilket 
opplegg for medvirkning som er planlagt. 
 

2. Forslag til planprogram sendes ut på høring til berørte parter/offentlige instanser med 
høringsfrist på minimum 6 uker. Samtidig kunngjøres varsel om reguleringsplanoppstart. 
Dersom berørte myndigheter har vurdert at planen kan komme i konflikt med nasjonale 
eller viktige regionale hensyn, skal kommunene (ansvarlig myndighet) dessuten 
forelegge planprogrammet for Miljøverndepartementet før fastsetting. 

 
3. På bakgrunn av forslaget og innkomne merknader fastsetter Kautokeino og Nordreisa 

kommune planprogrammet. 
 

4. Forslagsstiller utarbeider forslag til reguleringsplan med konsekvensutredning på 
bakgrunn av fastsatt planprogram, som oversendes de to respektive kommunene.  
 

5. Planutvalgene i kommunene tar stilling til om planforslaget m/konsekvensutredning skal 
legges ut til offentlig ettersyn med høringsfrist på minimum 6 uker. 
 

6. Med bakgrunn i innkomne høringsuttalelser, fremmer planadministrasjonen i den enkelte  
kommune saken for kommunestyret til vedtak. 

 
 
Arctic Gold AB legger med dette frem forslag til planprogram. 
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2. INNLEDNING OG BAKGRUNN  

2.1 Kort presentasjon av Arctic Gold AB 

Tiltakshaver er det svenske prospekterings- og gruveutviklingsforetaket Arctic Gold AB, hvis 
hovedprosjekt er utvinning av gull- og kobberforekomsten i Biedjovággi. Arctic Gold AB driver 
prosjektet i Biedjovággi gjennom datterselskapet Arctic Gold Operations AB. For nærmere 
informasjon om selskapet og dets historie vises det til bedriftens hjemmeside www.arcticgold.se. 
 

2.2 Om planarbeidet 

Formål 
Arctic Gold sin intensjon med planarbeidet er å tilrettelegge for fremtidig utvinning av gull og 
kobber fra de påviste forekomstene ved Biedjovággi-området. Sentrale problemstillinger knyttet 
til planarbeidet vil bl.a. være: 
 

• Lokalisering av ulike uttaksområder samt driftsformer innenfor disse (dagbrudd vs. 
underjordisk gruvedrift) 

• Lokalisering av veganlegg og påhugg v/underjordsdrift. 
• Lokalisering og utforming av deponiområde(r) for avgangsmasser og gråberg 
• Lokalisering av og behov for øvrig nødvendig infrastruktur herunder; veier, 

driftsbygninger og annen teknisk infrastruktur. 
 
Bakgrunn 
Kobber- og gullforekomsten ved Biedjovággi ble oppdaget på begynnelsen av 50-tallet, og det 
ble i de påfølgende årene drevet muting/oversiktskartlegging av området i regi av selskapet 
Boliden.  
I periodene 1970-1975 og 1985-1991 ble det drevet aktiv gruvedrift i regi av hhv. selskapene  
A/S Bidjovagge gruver  og Outokompo Oy. Etter at drifta opphørte det vært drevet sporadisk 
letevirksomhet i området frem til 2008. I 2010 overtok Arctic Gold AB prosjektet (rettighetene) 
fra selskapet IGE Nordic AB og gjenopptok prospekteringsarbeidet.  
 
Med bakgrunn i økte priser på gull og kobber samt positive prospekteringsresultater, har 
selskapet besluttet at man nå ønsker å få på plass nødvendige tillatelser og planer for å kunne 
gjenoppta driften, som grunnlag for endelig beslutning om driften skal gjenopptas eller ikke.  
 

2.3 Formålet med planprogrammet 

Ihht. plan- og bygningslovens bestemmelser kapittel 4 § 4.1 stilles det krav om at det for alle 
reguleringsplaner som kan ha vesentlige virkninger for miljø- og samfunn, skal utarbeides et 
planprogram som grunnlag for planarbeidet.  
 
Planprogrammet skal gjøre rede for: 

• Formålet med planarbeidet. 
• Planprosessen med frister. 
• Opplegg for medvirkning og informasjon, spesielt i forhold til grupper som antas å bli 

særlig berørt. 
• Hvilke alternativer som vil bli vurdert. 
• Behovet for utredninger, og evt. metode. 
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Planprogrammet er å betrakte som ”en plan for den videre planleggingen” og skal legges ut til 
offentlig ettersyn før det vedtas av kommunen. Vedtatt planprogram definerer innholdet i og 
omfanget av den påfølgende regulerings- og konsekvensutredningsprosessen. 
 

2.4 Krav om konsekvensutredning 

Tiltaket omfatter utarbeidelse av reguleringsplan (detaljplan) for uttak av malmer for utvinning 
av kobber og gull, samt etablering av deponeringsområde for avgangsmasser. Målsetningen i 
planen er, basert på foreløpige vurderinger, at man over en 10 års periode skal kunne ta ut om 
lag 350 000 tonn malm årlig, dvs. til sammen 3,5 millioner tonn masse noe som tilsvarer om lag 
2,2 mill m3 sand (avgangsmasser). I tillegg kommer uttak av gråberg (ikke mineralisert 
sideberg). De planlagte uttaksområdene (11 stk.) er lokalisert innenfor 6 områder hvor selskapet 
har søkt om utvinningsrett. De ulike undersøkelsesområdene utgjør et samlet areal på om lag 6 
km2 (6000 dekar). Samlet overflate som blir berørt er imidlertid langt mindre. I henhold til  § 2 
f) i plan- og bygningslovens forskrift om konsekvensutredninger (av 01.07.09), skal 
reguleringsplaner som inneholder tiltak som nevnt i forskriftens vedlegg 1 alltid 
konsekvensutredes.  I henhold til  vedlegg 1, underpunkt 3 omfatter dette blant annet følgende 
tiltak: ”uttak av malmer, mineraler, stein, grus, sand, leire eller andre masser dersom minst 200 
dekar samlet overflate blir berørt eller et samlet uttak omfatter mer enn 2 millioner m3 masse, 

samt torvskjæring på et område mer enn 1 500 dekar”. 
 
Med bakgrunn i dette vurderes tiltaket å utløse krav til utarbeidelse av konsekvensutredning. 
 
 

2.5 Om reguleringsplanen 

Reguleringsplanen vil bli utarbeidet som en detaljregulering jfr. PBL §12-3. Begrunnelsen for valg 
av denne plantypen er at området planlegges tilrettelagt for èn tiltakshaver og for en ensartet 
type virksomhet (gruvevirksomhet) med en relativt enkel infrastrukturtilrettelegging 
(internveger, strøm, vann- og avløp). Utgangspunktet for reguleringen er at tiltakene planen 
åpner for (gruvevirksomheten) skal igangsettes/iverksettes så snart som mulig etter at planen er 
vedtatt, dvs. kort tidshorisont mht. gjennomføring. En detaljplan har i motsetning til en 
områdeplan en begrenset gyldighet/varighet. Dersom vedtatte bygge- og anleggstiltak ihht. 
planen ikke er gjennomført innen 5 år, vil tiltakshaver måtte søke om fristforlengelse for 
gjennomføring av tiltak ihht. planen. 
 
Reguleringsplanforslaget vil utarbeides iht. plan- og bygningslovens bestemmelser, 
kartforskriften, retningslinjer/veileder fra Miljøverndepartementet samt føringer gitt fra de 
berørte kommunene. Reguleringsplanforslaget vil bestå av følgende hoveddokumenter: 
 

1. Plankart 
2. Bestemmelser og retningslinjer 
3. Planbeskrivelse med bla følgende vedlegg; 

a. Konsekvensutredning 
b. ROS-analyse 

 
Som følge av at planområdets avgrensing er lokalisert i to ulike kommuner (Kautokeino og 
Nordreisa), vil hver av kommunene vedta sin geografiske del av planen. 
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3. BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET 

3.1 Planområdets lokalisering og avgrensning 

Lokalisering: 
Planområdet er lokalisert rundt fjellområdet Biedjovággi som ligger omlag 35 kilometer (i 
luftlinje) nordvest for Kautokeino kirkested. Planområdets nordlige del som innbefatter det 
tidligere gruveområdet ligger i Kautokeino kommune (Finnmark fylke), mens planområdets 
sørlige deler ligger i Nordreisa kommune Troms fylke), se kartutsnitt nedenfor.  
 

Kartutsnitt som viser tiltaksområdets lokalisering (Google earth). 

 

 
Foto tatt fra eksisterende atkomstveg sør for planområdet. Det gamle gruveområdet er lokalisert like i 
bakkant av fjellområdet i bakgrunnen. 
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Planområdets avgrensning: 
 

 
Kartutsnitt som viser planområdets avgrensning (stiplet linje). Direktoratet for Mineralforvaltning har 
innvilget Arctic Gold AB utvinningsrett for de fem nordligste utvinningsområdene (rosa linje).  Søknad om 
utvinningsrett for det sydligste utvinningsområdet (område 6) er enda ikke behandlet.  
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Området som tenkes å inngå i reguleringsplanen innbefatter alle de 6 delområdene Arctic Gold 
tidligere har søkt Direktoratet for Mineralforvaltning om utvinningsrett for. Utvinningsrett er nylig 
innvilget for fem de fem nordligste av disse. Hvert av områdene utgjør omlag 1 km2 (til sammen 
6 km2). I samråd med Kautokeino og Nordreisa kommune har man kommet frem til at det vil 
være hensiktsmessig å sette planavgresningen noe videre enn dette, gjennom at man også tar 
med en randsone/buffersone rundt de aktuelle områdene.   
 
Da det foreløpig er uklart hvorvidt man blir å hente vann fra Reisavannet, slik man gjorde sist det 
var drift i anlegget, har Kautokeino kommune anbefalt at man i tillegg utvider varslingsområdet 
mot sørvest, til også å omfatte trase for gammel vann- og strømledning ned mot Reisavannet 
(traseen går i all hovedsak langs eksisterende veg). Planområdet som varsles har et samlet areal 
på til sammen 19,4 km2 (19 427 dekar).  
 
All den tid man planlegger å benytte eksisterende veg mellom Kautokeino og planområdet 
(kommunal/fylkesveg) som atkomstveg frem til planområdet, vurderes det ikke aktuelt å 
integrere denne vegen som en del av planområdet. Begrunnelsen for dette er at vegen allerede 
er etablert og at det ikke vurderes å være behov for flytting av eksisterende veglinje. Eventuelle 
nødvendige utbedringstiltak på vegen (eks. mindre breddeutvidelser, masseutskifting, 
dreneringstiltak, m.m.) forutsettes løst gjennom enkeltsaksbehandling ved siden av 
reguleringsplanen. 
 
Planområdets ulike deler er lokalisert i varierende høyde over havet. De nordligste og sydligste 
områdene ligger lavest (nord ca 600 m.o.h. og sydfeltet ca. 470 m.o.h.), mens sentralområdene 
rundt det tidligere gruveområdet ligger på mellom 700 og 740 moh. 
 

 
 

3.2 Kort om Kautokeino og Nordreisa kommuner 

3.2.1 Kautokeino kommune 

Kautokeino (nordsamisk: Guovdageaidnu) er et tettsted og en kommune i Finnmark. Kommunen 
grenser i nord mot Kvænangen og Alta, i øst mot Karasjok og i vest mot Nordreisa. Mot sør ligger 
Finland. Kommunen er Norges største i utstrekning med et samlet areal på 9 707,42 km², og er 
med det nesten dobbelt så stor som Norges nest største kommune, Karasjok. Kommunens 
administrasjonssenter er Kautokeino tettsted (kirkested). I tillegg til tettstedet består kommunen 
av flere mindre bygder herunder bl.a.; Masi (Maze), Stornes og Sjuosjavri, Lahppoluoppal, Siebe, 
Aidejavri, Soahttefielbma. Innbyggertallet i Kautokeino kommune har de siste 20 årene vært 
relativt stabilt og var i 2011 (per 1. januar) på til sammen 2 935 personer. Det bor i Kautokeino 
tettsted 1 339 personer, mens det i den nest største bygda, Masi, bor nærmere 400. Totalt i 
kommunen er det 763 personer som er mellom 0-19 år (25 %). 
 
I Kautokeino finner man institusjoner som Beaivváš, Samisk Høgskole/Sámi Allaskuvla, 
Sametinget (opplæringsavdelinga), NRK Sápmi, Kautokeino film, Internasjonalt Samisk 
Filmsenter AS, Regionkontoret for Mattilsynet, Duodjeinstituhtta (Duodji=Samisk håndverk, 
instituhtta = institutt), International Centre for Reindeer Husbandry (ICR), Gáldu- 
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kompetansesenter for urfolks rettigheter, Samisk videregående skole og Reindriftsskole (den 
eneste i landet), og den samiskspråklige avisa Ávvir. 
 
Kautokeino regnes som det kulturelle hovedsetet for det nordsamiske området, og rundt 90 % av 
innbyggerne har nordsamisk som morsmål. Kommunen hører til forvaltningsområdet for samisk 
språk og heter offisielt Kautokeino kommune på norsk og Guovdageainnu suohkan på 
nordsamisk. Kautokeino var den første, og lenge den eneste, kommunen i Norge som likestilte 
samisk med norsk i offentlig forvaltning. Kautokeino er videre Norges største samekommune - og 
reindriftskommune.  
 
Av kommunens sysselsatte mellom 15-74 har man følgende fordeling mellom yrkesgrupper: 
 

I alt Lederyrker Akademiske 

yrker 

Høyskole-

yrker 

Kontor-

yrker 

Salgs- og 

serviceyrker 

Bønder, 

fiskere, 

etc. 

Håndverkere Operatører, 

sjåfører 

mv. 

Andre 

yrker 

1394 92 

(6%) 

251 

(18%) 

236 

(17%) 

49 

(3%) 

331 

(24%) 

221 

(16%) 

91 

(7%) 

56 

(4%) 

66 

(5%) 

Tabell: Fordeling av kommunens sysselsatte (antall og %-vis andel) i alderen mellom 15-74 år (Kilde SSB). 

 

Særskilt om reindriftsnæringen 
SSBs sysselsettingsdata har ingen egen yrkeskategori for reindriftsutøvere. I følge 
”Totalregnskapet” for reindrifta, publisert på www.reindrift.no, framgår det imidlertid at det i 
2009 var registrert ca 400 årsverk innenfor reindriftsnæringen i kommunen.  
 
 

3.2.2 Nordreisa kommune 

Nordreisa kommune ligger i Troms fylke og grenser i nord mot Skjervøy, i øst mot Kvænangen og 
Kautokeino, og i vest mot Kåfjord. I sør har kommunen også grense mot Finland. Kommunen har 
et samlet areal på 3 436 km2 hvorav mesteparten består av landareal (3 351 km2). 
 
Kommunen i løpet av den siste 10-årsperioden hatt relativt stabile befolkningstall og hadde i 
2008 om lag 4 800 innbyggere. Kommunens administrasjonssenter er Storslett som har om lag  
1 500 innbyggere og ligger om lag 80 kilometer (i luftlinje) nord for planområdet.  Rett utenfor 
Storslett ligger tettstedet Sørkjosen med i underkant av 900 innbyggere. I Sørkjosen ligger også 
Sørkjosen lufthavn med daglig flyforbindelse til Tromsø, Hammerfest og Kirkenes med Widerøe. 
Foruten om Storslett og Sørkjosen består kommunen av en lang rekke mindre bygder. En stadig 
økende andel av befolkningen bor i sentrumsområdene (60 %), mens andelen i bygdene er 
avtagende (40 %).  
 
Av kommunens yrkesaktive befolkning ligger Nordreisa på fylkesgjennomsnittet mht. andel 
offentlig ansatte (40 %) og ansatte innenfor privat sektor (60 %). Av kommunens sysselsatte 
mellom 15-74 har man følgende fordeling mellom yrkesgrupper: 
 

I alt Leder-

yrker 

Akademiske 

yrker 

Høyskole-

yrker 

Kontor

-yrker 

Salgs- og 

serviceyrker 

Bønder, 

fiskere, 

etc. 

Håndverkere Operatører, 

sjåfører 

mv. 

Andre 

yrker 

2090 137 

(6%) 

215 

(10%) 

372 

(18%) 

114 

(5%) 

672 

(32%) 

133 

(6%) 

162 

(8%) 

172 

(8%) 

114 

(6%) 

Tabell: Fordeling av kommunens sysselsatte (antall og %-vis andel) i alderen mellom 15-74 år (Kilde SSB). 
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3.3 Tidligere gruvedrift og letevirksomhet 

 
Perioden 1950-1974:  
Indikasjon på at det kunne finnes mineraler i Biedjovággiområdet fikk man da en lokal reingjeter 
fant den første blokken med kobber og gull. Selskapet Boliden AB startet opp muting i 1952, og 
drev oversiktskartlegging av området de påfølgende årene. Den norske stat kjøpte ressursen av 
Boliden i 1956, og da ble det statlige selskapet Kautokeino Kobberfelter Statens Undersøkelser 
(KKSU) stiftet. Dette selskapet sto for undersøkelsene i området fram til 1963, da Norges 
Geologiske Undersøkelser (NGU) tok over arbeidet. NGU gjennomførte omfattende 
undersøkelser, blant annet gikk man ned til ca 200 meters dyp for å få bedre oversikt over 
forekomsten - som i dag kalles C- området.  
 
I 1967 tok A/S Bleikvassli Mining Company over prosjektet fra staten, og dannet datterselskapet 
A/S Bidjovagge Gruver. Dette selskapet utviklet prosjektet videre, og startet opp virksomhet i 
1970. Gruvedriften pågikk fra 1971 til 1975, og konsentrerte seg om utvinning av kobber. At det 
også var en del gull i malmen visste man jo, men utvinning av dette var ikke en prioritert del av 
virksomheten. De første årene var det dagbruddsdrift i A- og C-området, i 1975 også 
underjordisk drift i C-området.  I juni 1975 ble virksomheten avbrutt på grunn av problemer med 
knusing og oppredning, samt på grunn av lave metallpriser. Den totale mengden brutt malm i 
denne perioden er av forskjellige årsaker noe usikker, men det antas at ca 400 000 tonn malm 
ble tatt ut mellom 1971 og 1975. 
 
 
Perioden 1974-1997: 
I 1974 ble Bleikvassli-konsernet kjøpt opp av A/S Sydvaranger - inklusive Biedjovággi Gruver, og 
prospekteringsarbeidet i området fortsatte i regi av Sydvaranger. Outokumpu Oy kjøpte 
prosjektet i 1983, og innledet en intensiv prospekteringsvirksomhet - først og fremst innrettet 
mot gull. Selskapet gjenåpnet gruven i 1985, og drev virksomheten fram til 1991. På dette 
tidspunktet hadde man vunnet ut malm fra 13 dagbrudd og 2 underjordsgruver. Produksjonen 
stoppet imidlertid opp nok en gang, bla på grunn av lave metallpriser, stort renoveringsbehov 
samt Outokumpus nye forretningsstrategi om å satse sterkere på stålproduksjon og smelteverk 
og mindre på gruvevirksomhet. Prospekteringen fortsatte imidlertid fram til 1995, delvis ved 
hjelp av tilskuddsordninger. I løpet av disse årene ble de fleste byggene revet, unntatt 
fortykkeren (som enda står, og benyttes til lagringsplass). Det totale brytningsvolumet under 
Outokumpus drift var på ca 1 950 000 tonn, og sammenlagt har det dermed blitt brutt om lag 
2,3 millioner tonn malm i Biedjovággi. Virksomheten i området opphørte da Outokumpu trakk 
seg ut, men det norske selskapet Geologiske Tjenester fortsatte prospekteringsarbeidet ut 1996 
sammen med det kanadiske selskapet Hendricks Minerals of Canada (HMC). All 
prospekteringsvirksomhet i regi av mindre, børsnoterte selskap opphørte imidlertid i kjølvannet 
av den internasjonale Bri-X skandalen i 1997 - som svekket de økonomiske forutsetningene for 
slike selskap.  
 
 
Perioden 2006 - 2011 
I 2006 ble prospekteringsvirksomheten i området gjenopptatt av det svenske selskapet IGE 
Nordic AB (datterselskap til International Gold Exploration AB) og pågikk fram til 2008. IGE`s 
interesse kjølnet imidlertid, og det ble ikke utført noe arbeid i 2009. I 2010 overtok så Arctic Gold 
AB prosjektet fra IGE Nordic AB, og gjenopptok prospekteringsarbeidet. Samtidig begynte 
selskapet arbeidet med å få på plass nødvendige tillatelser og planer for å kunne gjenoppta 
gruvedrifta.  
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Gamle dagbrudd, underjordsanlegg, bygninger med mer 
Gruvedrifta i området har tidligere blitt drevet i en kombinasjon mellom bruk av dagbrudd og 
underjordiske anlegg.  De gamle uttaksområdene er lokalisert innenfor et omlag 600 meter bredt 
og 3,1 kilometer langt område som er orientert i nord-sør retning. Området utgjør et samlet 
areal på i underkant av 2 km2.  Kartutsnitt som viser lokalisering av de gamle uttaksområdene og 
resterende malmopplag er vist på kartutsnitt nedenfor. Gruveanleggets opprinnelige 
bygningsmasse bestod i all hovedsak av to bygninger. Hovedanlegget (flerbruksbygg; 
anrikningsverk, administrasjon, verksted, kantine, overnatting m.m.) var lokalisert like inntil det 
gamle C-bruddet som ligger langs hovedveien gjennom området. Like sør for dette ble det 
etablert et såkalt ”fortykningsbygg”. I forbindelse med nedleggelse av drifta ble hovedanlegget 
sanert (fjernet), mens fortykningsbygget ble stående og brukes i dag som lager for gamle 
borekjerner. 
 

 
Foto som viser det tidligere gruveanlegget i området under driftsperioden (øverst) og etter nedleggingen 
(nederst). Produksjons- og administrasjonsbygningen sees til høyre i det øverste bildet. Den er revet/sanert. 
Bygningen til venstre ”fortykkeren” er i dag den eneste gjenværende bygningen i området. Bygningen eies av 
Kautokeino kommune.  
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Kartutsnitt (ortofoto) som viser resterende/gjenværende malmopplag samt opprinnelige bygningsanlegg i området. 
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Dagbruddene D og Gerd er gjenfylt med restprodukter (anrikningssand) og overdekket med 
bergmasser. De øvrige dagbruddene og underjordanleggene er fylt med vann. Området 
inneholder også flere mindre marginalmalmstipper (malm med lavere mineralinnhold), som 
samlet inneholder om lag 300 Ktonn malm. 
 

 
Foto som viser gammelt dagbrudd før (venstre) og etter (høyre) gjenfylling. 

 

 
Kartutsnitt som viser det gamle gruveområdet sett fra vest mot øst.(Kilde: Norge i 3D.no). 

 

3.4 Eiendomsforhold 

Den delen av planområdet som ligger i Nordreisa kommune består utelukkende av Statsgrunn 
som forvaltes av Statsskog, mens den delen av planområdet som ligger i Kautokeino eies av 
Finnmarkseiendommen (FeFo). Tabellen nedenfor angir hvilke eiendommer (registrert i 
matrikkelen) som ligger innenfor og i randsonen inn mot planområdet. 
 
I tillegg til de 5 reindriftshyttene (gjeterhyttene) som fremgår av tabellen over opplyser 
Reindriftsforvaltningen (e-mail fra Morten Utsi, datert 23.08.11) at det i ihht. deres arkiv er 
registrert ytterligere 5 reindriftsutøvere med hytte i området (Aslak Andreas Eira, Ole Mathis J. 
Eira, Mikkel Isak J. Eira, Olav Anders Eira/ Mathis Amund Eira, og Mathis J. Pulk).  
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Tabell: Oversikt over eiendommer (punktfester) som ligger innenfor og som grenser opp mot planområdet. 

Eiendom  
(gnr/bnr/fnr) 

Eiendommens 
størrelse 

Hjemmelshaver/feste Kommune 

10/1 Ikke oppgitt FeFo (Finnmarkseiendommen) Kautokeino 

10/1/1* Punktfeste FeFo/Kautokeino kommune Kautokeino 

10/1/7 Gjeterhytte FeFo /Johan M. M. Eira Kautokeino 

10/1/8 Gjeterhytte FeFo /Nils Isak M. Eira  Kautokeino 

10/1/10 Gjeterhytte FeFo /Johan Anders O. Eira Kautokeino 

10/1/11 Gjeterhytte FeFo /Lars Johan J. Eira Kautokeino 

10/1/15 Gjeterhytte FeFo/Isak Mathis O. Eira. Kautokeino 

10/1/16 Gjeterhytte FeFo /Isak Nilsen Eira Kautokeino 

29/1 Ikke oppgitt Statskog  Nordreisa 

29/1/44 Ingen info Statskog/  Nordreisa 
*10/1/1– Innbefatter den gamle 8-kantete driftsbygningen (fortykkeren) som står igjen i området. 
Kautokeino kommune står som eier av denne bygningen og har tidligere hatt planer/intensjoner om å 
etablere et museum i bygget.  

 

 
I tillegg til disse opplyses det at ytterligere 3 utøvere er registrert med tomt, men at det er 
usikkert hvorvidt disse har oppført hytte eller ikke (Per Ole Eira, Johan Isak J. Eira og  Isak I. 
Eira) . Kartutsnitt som viser lokalisering av ulike reindriftshytter og punktfester er vist på 
kartutsnittet nedenfor. 
 

 
Kartutsnitt som viser lokalisering av registrerte reindriftshytter og tomter for oppføring av hytter i området 
(kilde: Reindriftsforvaltningen i Vest-Finnmark). 
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3.5 Naturforhold 

3.5.1 Klimatiske forhold 

Biedjovággiområdet har et typisk innlandsklima med små nedbørsmengder, kalde vintre og 
varme somre. De høyereliggende delene av planområdet ligger om lag 700 meter over havet og 
er følgelig utsatt for vind. Planområdet øvre deler er uten vegetasjon og følgelig svært utsatt for 
vind. Sterk vind vinterstid kombinert med store snømengder i enkelte områder medføre 
opphopning av store sneskavler, mens området for øvrig blåses mer eller mindre bart. 
 

 
Foto av det gamle gruveanlegget tatt sommer, vinter og vår.  

 

3.5.2 Landskap og naturforhold 

 
Landområder og vassdrag 
Størstedelen av planområdet ligger innenfor et større sammenhengende fjellområde som 
strekker seg videre helt frem til kysten i nord  (Kvænangsbotn og Storslett). Dette fjellområdet 
grenser i vest mot  Reisadalen (Reisaelva) i vest som munner ut i Reisafjorden v/Storslett og i 
øst mot dalføret Njivlovuopmi og elva Njivlojohka som renner nordlig retning. 
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Planområdet strekker seg i nord-sør retning. Planområdets nordlige deler (nordfeltet) består av 
et noe lavereliggende område (ca. 500 m.o.h.) som består delvis av myr og grunnlendt mark 
med sparsom vegetasjon. Gjennom denne delen av området renner det flere mindre bekker i 
nord-sørlig retning. Fra nordområdet stiger terrenget gradvis opp mot planområdets sentrale 
deler som ligger rundt det gamle gruveområdet som ligger mellom 650 og 700 meters høyde. 
Den sentrale delen av det gamle gruveområdet ligger oppe på et relativt flatt platå på om lag 720 
meters høyde. Den høyeste fjelltoppen i området ligger like sør for det gamle gruveområdet. 
Området har et tilnærmet alpint landskapspreg med lite vegetasjon og mye fjell i dagen. Fra 
planområdets sentrale deler faller terrenget relativt bratt ned mot sør. Planområdets sørligste del 
(syd-feltet) ligger innenfor et større sammenhengende lavereliggende myrpreget område som 
ligger på om lag 480 meters høyde. Denne delen av området har noe mer vegetasjon og fremstår 
mer frodig enn planområdets øvrige deler. 
 
Inngrepsfrie naturområder (INON) 
Størstedelen av planområdet er ifølge direktoraktet for naturforvaltning sin kartlegging definert 
som såkalt inngrepsnære naturområder (<1 km fra inngrep). Dette skyldes primært tidligere 
gruvevirksomhet i området , eksisterende atkomstveg samt høyspenttrase sør og vest for 
planområdet. Kun en mindre del av planområdets nordlige del ligger innenfor kategorien 
inngrepsnært område (<1-3 km fra inngrep). 
 

 
Kartutsnitt som viser inngrepsfrie naturområder i området rundt Biedjovággi (kilde Dirnat.no). Grønn= 
villmarkspregede områder (>5 km fra inngrep), hvit = inngrepsnære naturområde (< 1 km fra inngrep). 

 

 

3.5.3 Dyre- og planteliv 

Ifølge Direktoratet for naturforvaltnings naturbase (dirnat.no) er det ikke gjort noen særskilte 
artsdataregistreringer innenfor planområdet. Langs myrdraget som grenser inn mot planområdet 
i sør er det registrert trekklei for elg. For øvrig har man mangelfull kunnskap knyttet til dyre- og 
plantelivet innenfor selve planområdet. Området Stuorajávri som ligger om lag 4 kilometer 
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nordøst for planområdet, omfattes av en rekke vatn og tjern med omkringliggende myrområder. 
Deler av området ble foreslått vernet i utkast til verneplan for myrer og våtmarker. Området er 
rikt på vannfugl, og særlig ender og vadefugl opptrer i store antall. Viktige arter er brunnakke, 
krikkand, toppand, bergand og havelle. Hele 18 arter vadefugl er registrert, og 11 av disse 
hekker regelmessig her. Ifølge Direktoratet for naturforvaltnings naturbase (dirnat.no) er det 
ikke gjort registreringer av nasjonalt eller regionalt viktige naturtyper innenfor planområdet. Like 
sør for Reisavannet er det imidlertid gjort en registrering av en A-lokalitet (Guhkesjávri). 
 

3.5.4 Grunnforhold 

De høyereliggende midtre delene av planområdet består i all hovedsak av fjell i dagen, mens de 
lavereliggende områdene mot nord og sør består av myrområder. Planområdet ligger langt over 
marin grense og det er således ikke fare for at det skal finnes leire/kvikkleire i området. 
 

3.5.5 Kulturminner 

Ihht. Riksantikvarens kulturminnedatabase (www.kulturminnesøk) er det ikke angitt noen typer 
kulturminner innenfor planområdet. I tilknytning til vestre deler av Reisavannet (Raisajávri) i 
Nordreisa og Stuorajávri i Kautokeino, som begge ligger sør for planområdet, er det imidlertid 
angitt flere ulike typer automatisk freda kulturminner herunder gravfelt, teltboplasser, 
bosetningsområder, fangstlokaliteter og gravminner. 
 
Finnmark Fylkeskommune (også på vegne av Troms Fylkeskommune) har sammen med 
Sametinget gjennomført §9-undersøkelser i området i juli-august 2011 etter anmodning fra 
Arctic Gold AB. Fylkeskommunens undersøkelser synes ikke å vise noen funn, mens Sametingets 
undersøkelser viser funn av et 50-talls automatisk fredede kulturminner, hovedsakelig fra 
villreinfangstperioden og intensiv og ekstensiv reindrift frem til forrige århundre. 
 

 
Kartutsnitt fra Riksantikvarens hjemmeside (www.kulturminnesok.no). 
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3.6 Naturressurser 

3.6.1 Reindrift 

Området rundt Biedjovággi er et svært sentralt område for reindrifta. Planområdets vestre og 
sørlige deler ligger innenfor reinbeitedistrikt 42 Beahcegealli (distriktsgrensa sammenfaller med 
fylkesgrensa for Troms). Planområdets øvrige deler ligger innenfor fellesområdet Kautokeino 
vestre sone (30A). 
 
Planområdet er ifølge reindriftskart (kilde: reindrift.no) definert som vår- og høstbeiteområde.  
Ifølge Reindriftsforvaltningens kart er det etablert sammenhengende reingjerdeanlegg langs 
vest-, sør- og østsiden av planområdet. Inntil planområdets sørlige deler er det oppført om lag et 
titalls reindriftshytter (gjeterhytter). Det er registrert noen trekkleier vest for planområdet, en 
drivingsled som går delvis gjennom planområdets østre deler samt et oppsamlingsområde like 
sør for planområdet. 
 
Reinbeitedistriktene 34 Ábborášša, 35A Fávrrosorda, 42 Beahcegealli og 36 Cohkolat har for en 
tid tilbake søkt om oppføring av et nytt arbeids- og reinsperregjerde i tilknytning til planområdet. 
Deler av det omsøkte gjerdeanlegget er lokalisert innenfor og inntil planområdets vestre og 
sørlige deler. Søknaden har vært på høring, og blitt behandlet av Områdestyret en gang.  Endelig 
vedtak i Landbruksdepartementet er ikke fattet, bl.a. med henvisning til innsigelser fra 
Fylkesmannen i Finnmark og med henvisning til behovet for koordinering med Arctic Gold AB sine 
planer. Saken vil med bakgrunn i dette måtte behandles på nytt av Områdestyret etter at 
Reindriftsforvaltningen i Vest-Finnmark har koordinert/avklart sakens ulike sider nærmere med 
søker (Gjerdestyret) og Arctic Gold AB. 
 
 
 

3.7 Samfunnsinteresser 

3.7.1 Atkomstveg 

Den offentlige delen av eksisterende atkomstveg fra Kautokeino tettsted til gruveområdet er på 
ca. 4 mil. Veiens nordlige deler ble etablert i forbindelse med den tidligere gruvevirksomheten i 
området. I den perioden gruveanlegget var i drift hadde vegen status som Riksveg.  De første 13 
km fra Kautokeino (Rv.93) til bygda Čunovuohppi er i dag helårs åpen fylkesveg (Fv. 6), mens 
resterende vegstrekning mellom Čunovuohppi og Biedjovággi er omgjort til kommunal veg.  
 
Kommunal veg stopper i dag ved parkeringsplass nede i bakken før man starter oppstigningen 
mot det gamle gruveområdet, om lag 5 kilometer sør for der hvor den gamle 
gruvedriftsbygningen var lokalisert. Denne kommunale delen av vegen er i dag ikke vinterbrøytet 
og er følgelig ikke i bruk den delen av året som vegen krever brøyting. Ifølge kommunen er det 
ikke etablert noen vegbom, og vegen benyttes så lenge den er farbar. Eksisterende veg har 
sammenhengende fast dekke (asfalt/oljegrus). Vegen er kjørbar med personbil, men enkelte 
delstrekninger bærer preg av manglende vedlikehold og vil måtte oppgraderes/rehabiliteres.  
 
Fra det punktet hvor kommunal veg stopper og nordover, er vegen ikke lengre å betrakte som 
offentlig veg. Denne delen av vegen var tidligere en del av gruveområdet og var i denne perioden 
å betrakte som en anleggsveg. De første 6 kilometerne av veien, frem til der den gamle 
driftsbygningen var lokalisert, er vegen i kjørbar stand med personbil, selv om enkelte deler av 
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vegen bærer preg av manglende vedlikehold. Vegen har grusdekke. Nord for dette blir vegen 
gradvis dårligere før den etter en stund endrer karakter til en kjerreveg/traktorveg.  
 

 
Kartutsnitt som viser eksisterende atkomstveg mellom Kautokeino og planområdet. 

 

 

 
Kartutsnitt som viser overgang mellom kommunal veg og den gamle anleggsveien. 

 

Čunovuohppi 

Biedjovággi 

Kautokeino 

Privat veg (gammel intern gruveveg)  
 

Fylkesveg 
 

Kommunal veg 
 

Nordlig endepunkt for 
kommunal veg 

Gammel anleggsveg 
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Bilde tatt fra Rv.93 i Kautokeino tettsted, avkjørsel mot Biedjovaggi til venstre (kilde: Google earth). 

 
 

 
Nederst: Fra eksisterende atkomstveg (kilde: Google earth). 
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3.7.2 Øvrig teknisk infrastruktur 

 
Vann: 
I forbindelse med tidligere gruvevirksomhet ble det etablert vanntilførsel fra Reisavannet, hvor 
det er etablert et pumpehus som fremdeles står. Fra pumpehuset ble vannet ført i omtrent 
samme trase som kraftledningen, som også gikk frem til det tidligere gruveområdet. Det er 
knyttet usikkerhet til hvor mye av ledningsnettet som ble fysisk fjernet i forbindelse med 
nedleggelsen av anlegget.  
 
Strøm:  
I forbindelse med tidligere gruvevirksomhet ble det etablert en 3 MVA trafostasjon i nordenden 
av Reisavannet, se kartutsnitt nedenfor. Fra trafostasjonen ble det etablert en 22 kV luftlinje 
frem til gruveområdet.  I forbindelse med avslutningen av gruvedrifta ble mesteparten av 22 kV 
linja demontert, med unntak av de 3 første kilometerne som fremdeles står. Trafoen og 
linjenettet eies i dag av selskapet Ymber energi. 
 

 
Kartutsnitt som viser eksisterende trafo og 22 kV luftledning sør og vest for planområdet. 
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3.7.3 Friluftsliv/utmarksbruk 

Området rundt Biedjovággi er et svært attraktivt og mye brukt område i friluftssammenheng, 
spesielt i den perioden området er tilgjengelig fra bilveien (vår – sommer- høst). Områdets 
nærhet til Reisadalen nasjonalpark gjør at mange bruker området som start-/stoppunkt for sine 
fotturer til nasjonalparken og andre tilgrensende områder. Langs vegen opp til gruveområdet er 
det etablert to parkeringsplasser som er mye brukt.  
 
Områdene rundt planområdet er rikt på gode fiskevann, og benyttes i stor grad av sportsfiskere. 
Strekningen mellom Biedjovággi og Kautokeino er et av de mest attraktive rypejaktområdene i 
landet, og er i følge Finnmarkseiendommens statistikk et av områdene med høyest jegertetthet. I 
jaktsammenheng benyttes området også i stor grad under elgjakta. Myrområdene i randsonen 
rundt planområdet er rikt på gode multemyrer, noe som trekker mye folk til området på 
sensommeren (juli/august). 
 
Selv om det ikke går noen godkjente barmarksløyper gjennom området, går det en lang rekke 
stier/tråkk i området som benyttes av syklister. Det arrangeres blant annet årlig et større 
terrengsykkelritt (”Offroad Finnmark”) som følger eksisterende anleggsveg gjennom 
planområdet. Anleggsveien som går gjennom planområdet er for øvrig også godkjent 
scooterløypetrase, og benyttes følgelig mye i vinterhalvåret. 
 
 
 

4. BESKRIVELSE AV TILTAKET 

 

4.1 Kjente mineralforekomster og mineralressurser 

 

4.1.1 Generelt 

De kjente forekomstene består av et 10-talls gull- og kobberforekomster som ligger i de lavere 
delene av det proterozoiske grønnsteinsbeltet kjent som ”Kautokeino grønnsteinsbelte”. 
Bergartene i området består av omdannede, basiske vulkanitter samt sedimentære bergarter. 
Forekomstene ligger i en nord-sydlig antiklinal, og mineraliseringene sitter som årer, sprekk-
fylling og til en viss grad impregnert (dissemination) i omkringliggende bergarter. Bergartene 
som er mineralisert er for en stor del albitt-feltspat og grafittførende albitt-feltspat. Ofte opptrer 
også mineralisering i nærheten av kalkholdige bergarter.  
 
Malmen i området består av flere større og mindre kropper spredd utover i det gamle 
gruveområdet, men den strekker seg også videre mot nord og syd. Malmkroppene er ofte 
skiveformet med individuelle lengder, ofte mellom 100 og 200 meter, og tykkelsen varierer fra 5 
til 35 meter. Mineraliseringstypen varierer også noe mellom de ulike kroppene. På enkelte steder 
består mineraliseringen av kobberkis med innslag av gull, ofte sammen med kalkholdige 
mineraler og svovel- og/eller magnetkis. Andre steder består malmen nesten utelukkende av 
disseminert, fritt gull, eller som gull-telluritt som man ikke ser med det blotte øye – og oftest 
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med beskjedent kobberinnhold. I tilknytning til de gamle dagbruddene samt i området nord for 
de tidligere uttaksområdene (nord-feltet) finnes følgende kjente (dokumenterte) 
mineralressurser:  
 

I felt På tipp Totalt 
1 500 000 tonn 300 000 tonn 1 800 000 tonn 

 
De dokumenterte mineralressursene består av til sammen 8 ulike forekomster, hvor ca 
halvparten finnes under det tidligere D-dagbruddet, se kartutsnitt nedenfor. Dette er i dag fylt 
med gråberg og oppredningssand.  
 

 
Kartutsnitt som viser lokalisering av kjente mineralressurser angitt i tonn. 
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4.1.2 Områder med godkjent undersøkelsestillatelse 

Gjennom kjøpet av selskapet IGE Nordic AB, overtok Arctic Gold rettighetene knyttet til flere 
områder i og rundt det gamle gruveområdet, som Direktoratet for mineralforvaltning (ihht. lov 
om mineralforvaltning) har godkjent undersøkelsestillatelse for, se kartutsnitt nedenfor. Dette gir 
blant annet selskapet en eksklusiv rett fremfor andre til å søke om utvinningstillatelse innenfor 
undersøkelsesområdet.  
 

 
Kartutsnitt som viser avgrensning av områder med godkjent undersøkelsestillatelse. Lokaliteter hvor det 
har vært gjennomført prøveboring (borehull) er angitt med røde punkter. 
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4.1.3 Områder med godkjent utvinningsrett 

Med bakgrunn i positive prøveresultater fra prospekteringsarbeidet valgte Arctic Gold i desember 
2010 å søke Direktoratet for mineralforvaltning om utvinningsrett (jfr. minerallovens § 29) for 6 
ulike delområder, som hver utgjør et areal på 1 km2, se kartutsnitt nedenfor.  
 

 
Kartutsnitt som viser områder hvor Arctic Gold har søkt og fått innvilget utvinningsrettigheter for. 
Søknaden for det sydligste området (sydfeltet) er ikke ferdig behandlet. Hvert område utgjør et areal på  
1 km2.  
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For å kunne få utvinningstillatelse må søkeren kunne dokumentere å ha funnet en forekomst av 
statens mineraler, som er eller innen rimelig tid vil kunne bli drivverdig. For å være drivverdig 
må den som driver ut forekomsten gjøre dette med et økonomisk overskudd. Det er ikke et 
absolutt krav at forekomsten må være drivverdig pr. dato. Det kan også gis utvinningstillatelse 
dersom søkeren sannsynliggjør at utviklingen på mineralmarkedene innen for en kortere 
tidshorisont vil bli drivverdig. Innehaveren av utvinningstillatelsen har med denne fått en 
sikkerhet framfor andre til å kunne utvinne og nyttiggjøre seg forekomsten. 
 
I september 2011 innvilget Direktoratet for Mineralforvaltning Arctic Gold AB utvinningsrett for de 
5 nordligste området. Det 6. området (sydligste) ble vurdert å være for lite undersøkt til at 
utvinningsrett kunne innvilges.  
 
 

4.1.4 Planlagt lete- og prospekteringsvirksomhet 

Det ble i løpet av sommeren 2010 boret ca. 2 000 meter, mens man i løpet av 2011 planlegger å 
bore ytterligere 8000 meter for å få bedre kunnskapsgrunnlag i områder der man har 
indikasjoner på mulig mineralisering. I tillegg skal boringene bidra til å undersøke potensialet for 
nye mineraliseringer. Boreprogrammet for 2011 avsluttes i månedsskiftet september/oktober, 
men fortsetter i 2012. 
 
Målsettingen er å øke tonnasjen til 3,5 mill tonn totalt, noe som vil kunne gi grunnlag for omlag 
10 års drift (350 000 tonn/år). Arctic Gold planlegger også på sikt å undersøke de 
”satellittområdene” som selskapet har undersøkelsesrett på i nærheten av gruveområdet, og som 
inngikk i kjøpet fra IGE Nordic AB.  
 

 
Foto som viser letevirksomhet fra området sommeren 2010. 
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4.2 Uttaksområder og driftsformer 

 

4.2.1 Generelt 

Gruvedrift utføres enten gjennom etablering av dagbrudd eller som underjordisk drift. Den gamle 
gruvevirksomheten i området foregikk gjennom en kombinasjon mellom begge driftsformene. 
Malmforekomstene i området vurderes å være av en slik beskaffenhet at en kombinasjon mellom 
begge driftsformene også vurderes å være mest aktuelt også for fremtidig drift. 
 
For de malmkroppene som ligger helt opp i dagen (liten eller ingen overdekning) har 
malmbrytingen tidligere skjedd ved bruk av dagbrudd. Fortsettelsen mot dypet har blitt brutt 
med skivepall og etterlatt åpne rom, som har blitt delvis gjenfylt med gråberg for å slippe 
transport ut av bruddet, samt deponering på bakkenivå. Den fremtidige malmbrytingen kommer 
sannsynligvis til å skje på omtrent samme måte som tidligere.  
 

4.2.2 Lokalisering av malmuttaksområder og driftsformer innenfor disse 

Basert på foreløpige vurderinger gis det i dette avsnittet en beskrivelse av hvor de ulike 
malmuttaksområdene tenkes lokalisert (plassering) samt hvilken driftsform (dagbrudd vs. 
underjordisk drift) som tenkes benyttet på de ulike områdene.  Med bakgrunn i relativt dårlig 
kartgrunnlag samt det forhold at Arctic Gold fremdeles driver kartlegging av malmkroppenes 
utbredelse og beskaffenhet, tas det forbehold om at det vil kunne komme mindre 
endringer/justeringer etter hvert som områdene kartlegges nærmere.  
 
Det vurderes aktuelt å etablere til sammen 11 ulike uttaksområder innenfor planområdet. De 
fleste av områdene er tildelt kvinnenavn, etter tidligere ansatte ved gruveanlegget. De ulike 
uttaksområdene planlegges drevet i en kombinasjon mellom: 
 

1. Ren underjordsdrift  
2. Ren dagbruddsdrift 
3. Kombinasjon av dagbrudd (fase 1) og underjordsdrift (fase 2) 

 
Malmen fra uttaksområdene forutsettes fraktet med truck langs den eksisterende anleggsvegen 
frem til anrikningsverket. Med unntak av ett uttaksområde, nordfeltet, ligger alle de planlagte 
uttaksområdene i nær tilknytning til denne vegen. Til disse områdene vil det således kun være 
behov for å etablere korte tilførselsveger. Fra nordfeltet vil det imidlertid være behov for å 
etablere en ny anleggsveg på omlag 1 800 meter frem til eksisterende hovedveg. 
 
Nedenfor gis en kort beskrivelse av de 11 ulike uttaksområdene - fra nord mot sør. Kart som 
viser de ulike områdenes lokalisering og avgrensning fremgår av kapittel 8.3. 
 
1 . Nordfeltet (underjordisk drift):   
Denne mineraliseringen, som  tidligere ikke har vært i produksjon, begynner om lag 50 meter 
under jorda og strekker seg ytterligere 100 meter nedover. Uttaksområdet planlegges for 
underjordsdrift, men dagbruddsdrift kan foreløpig ikke utelukkes. Malmkroppen er overlagret 
med unyttbare bergarter og kommer derfor trolig til å angripes fra en nedstigningsrampe som 
starter nærheten av uttaksområdet. Malmen forutsettes fraktet på truck til anrikningsverket.  
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2. Djupmalmen (underjordsdrift) 
Denne mineraliseringen som ligger atskilt i fra Karin og B-bruddet har tidligere ikke vært i 
produksjon. Påvist malm ligger på om lag 300 meters dybde så eventuelt uttak vil måtte skje 
gjennom underjordsdrift. Området vil trolig måtte angripes fra bunnen av Karen eller B-bruddet i 
nord, gjennom etablering av påhugg med tilhørende rampe.  
 
3. Karin (kombinasjon dagbrudd/underjordsdrift): 
Malmkroppen har tidligere vært drevet som et rent dagbrudd uten underjordsdrift. Malmen har 
blitt brutt ned til 50 meters dybde (nedre kotehøyde på ca. 530 m.o.h.). Fremtidig driftsform vil 
være dagbrudd i kombinasjon med underjordisk drift. Resterende malm planlegges tatt ut 
gjennom restbryting innenfor ulike deler av bruddet samt gjennom etablering av en rampe fra 
dagbruddsbunnen ned til fortsettelsen under dagbruddet. Den fysiske avgrensningen av 
dagbruddet vil i all hovedsak være lik den for det opprinnelige dagbruddet (muligens noen 
marginale endringer). Både B-bruddet og Karin er vannfylte med et antatt vannvolum på 781 
000 m3 (Karin = 169 000 m3, B=612 000 m3). Den første oppgaven som må gjennomføres før 
produksjon kan igangsettes, vil være utpumping av vannet fra de to bruddene. Dette vurderes å 
kunne gjennomføres i løpet av ca. 4 måneder (7 000 m3 per døgn), under forutsetning av at 
vannet tilfredsstiller nødvendige miljømessige krav slik at man unngår særskilte utslippskrav 
(rensning eller mengdebegrensning).  
 
4. B-bruddet (kombinasjon dagbrudd/underjordsdrift): 
Har tidligere vært drevet som et rent dagbrudd uten underjorddrift. Malmbrytingen har skjedd 
ned til 80 meters dyp (nedre kotehøyde på ca. 530 m.o.h.). Fremtidig driftsform vil være 
dagbrudd i kombinasjon med underjordisk drift. Resterende malm planlegges å brytes gjennom 
restbryting innenfor ulike deler av bruddet samt gjennom etablering av en rampe fra 
dagbruddsbunnen ned til fortsettelsen under dagbruddet. Den fysiske avgrensningen av 
dagbruddet vil i all hovedsak være lik den for det opprinnelige dagbruddet (muligens noen 
marginale endringer).  
 
5. Franciska  (kombinasjon dagbrudd/underjordsdrift): 
Malmkroppen har tidligere vært drevet som et rent dagbrudd uten underjordsdrift. Malmen har 
blitt brutt ned til 40 meters dybde (nedre kotehøyde på ca. 578 m.o.h.). Fremtidig driftsform vil 
være dagbrudd i kombinasjon med underjordisk drift. Resterende malm planlegges tatt ut 
gjennom restbryting i bunnen av bruddet samt gjennom etablering av en rampe fra 
dagbruddsbunnen ned til fortsettelsen under dagbruddet. Bruddet inneholder om lag 120 000 m3 
vann som vil kunne pumpes ut i løpet av ca. 20 dager (7 200 m3  per døgn).  
 
6. Inger – A – Eva (kombinasjon dagbrudd/underjordsdrift): 
Malmen i dette området har tidligere blitt brutt gjennom dagbrudd (3 stk.) og underjordsdrift. 
Området er i dag gjenfylt med vann. Det gjennomføres for tiden boringer i området for å 
kartlegge malmen nærmere. Eventuell fremtidig malmutvinning vil trolig skje gjennom en 
kombinasjon av dagbrudd og underjordsdrift.  Dagbruddets avgrensing vil trolig være tilnærmet 
lik de opprinnelige dagbruddenes. 
 
7. D-bruddet (underjordisk drift):  
Dette er den i særklasse største gjenværende malmforekomsten  (>700 ktonn). Malmkroppen 
har tidligere vært drevet som et rent dagbrudd uten underjordsdrift. Malmen har blitt brutt ned 
til 50 meters dybde (nedre kotehøyde på ca. 613 m.o.h.) og har siden blitt gjenfylt med 
anrikningssand. Planlagt driftsform vil være underjordisk drift. For atkomst til denne malmen, 
foreslås det rampdriving fra det nærliggende A-dagbruddet i nord, som har et ferdig 
rampepåhugg og en underjordsrampe. Brytingen må starte i en sikker avstand fra 
dagbruddsbunnen da denne er gjenfylt med anrikningssand. Senere utredninger og vurderinger 
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vil avgjøre hvordan den endelige løsningen blir utformet for å minimalisere malmtapet. 
Alternative løsninger kan være drenering av det fylte bruddet, utpumping av massene eller 
stabilisering av massens nedre del. Malmkroppens dybde under dagbruddet er ca. 180 meter. Et 
uttak av to paller, hver på 15 meter, og siden en 10 meter gjenværende horisontal pæle. Denne 
brytningsteknikken vil være aktuell å anvende for andre malmkropper der høyden overstiger 30-
40 meter.  
 
8. Hilde og C-malmene (underjordisk drift):  
Hilde og C-malmene beregnes å bli tilgjengelige gjennom å drive en rampe fra D-forekomsten 
over til H-tunnelen. Alternativt kan den gamle nedfarten fra C-området benyttes, dersom denne 
viser seg å være tilgjengelig.  
 
9. Laura (dagbrudd):  
Denne mineraliseringen som ligger atskilt i fra C-malmene har tidligere ikke vært i produksjon. 
Senere undersøkelser tyder på at malmkroppen går helt opp i dagen, noe som trolig gjør 
lokaliteten mest egnet for dagbruddsdrift. En eventuell fortsettelse fra dagbruddsbunnen via 
rampe til en et underjordsanlegg, vil også kunne bli et aktuelt scenario.  
 
10. Mini (dagbrudd): 
Denne mineraliseringen vil mest sannsynlig brytes ut i et mindre dagbrudd. Kjent malmkvantitet 
er svært liten og inngrepets størrelse vil derfor være svært begrenset.  
 
11. Syd-feltet (driftsform uavklart): 
I dette området har man påtruffet en mindre mineralisering. Det vil være behov for å 
gjennomføre mer omfattende prøveboring (kartlegging) i området før man kan ta endelig stilling 
til hvilken driftsform (dagbrudd/underjords drift) som vil være mest aktuell.  
 
 

4.2.3 Driftsmetoder  

 
Dagbruddsdrift:  
Dagbruddsbrytning utføres ved at jordoverdekningen fjernes hvoretter det anlegges en 
nedkjøringsrampe fra bakken til bergoverflaten. Malmbrytingen skjer deretter gjennom boring og 
sprengning i ulike paller (trappstegsformasjoner ned mot bunnen av bruddet). Sluttdypet er 
avhengig av økonomien og bredden på malmkroppen. I driftskostnadene medregnes også 
brytingen av sideberget (gråberg). Malmens verdi må derfor være relativt høy dersom det skal 
være lønnsomt å drive bruddet ned til store dyp. Malm og gråberg fraktes deretter opp av 
dagbruddet med truck og legges på respektive opplag (hauger). Malmen lagres nært inntil 
knuseverket, mens gråberget legges på egne deponi (gråbergstipper) for å kunne brukes til 
diverse bygningstiltak, fremtidig utvinning eller bare deponering.  Vann som eventuelt renner inn 
i dagbruddet (fra sprekker i berget, overflatevann og snesmelting) må pumpes opp og tas hånd 
om. 
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Prinsippskisse som viser eksempel på mulig utforming av  
dagbruddsvegg (kilde: dirmin.no) 

 
Underjords drift:   
Underjords malmbryting utføres ved at man graver seg ned gjennom jordoverdekningen og 
sprenger et påhugg i berget som senere blir tunellmunning for tunneller og gruvegangsystem 
som behøves for å ta seg fram med mer kjøretøy til malmlagene.  
 

 
 Foto som viser eksempel på et vanlig påhugg til underjordanlegg. 
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Malm og gråberg brytes gjennom boring/spregning, og fraktes så opp til overflaten med hjelp av 
trucker, heisanlegg eller lignende. I en underjordsgruve må det også bygges ventilasjonsanlegg 
for inn og utmating av frisk/brukt luft. For ventilasjon må det drives flere stigegruveganger til 
brytningsområdene under jorda. Plassering av disse kan ikke gjøres før det foreligger et mer 
detaljert malmbilde og det har blitt utarbeidet en mer detaljert brytningsplan. De overjordiske 
delene av disse anleggene kommer til å bestå av ”stålskorsteiner” i 2-5 meters høyde. De vil 
måtte være høyere enn snødybden i snørike vintre. Det kan også være aktuelt å anlegge 
heisanlegg for malm/personfrakt etterhvert som gruvene blir dypere.  
 
Vann som eventuelt renner inn i gruven fra bergsprekker må pumpes ut og tas hånd om.  
Ved utpumping av vann fra de gamle dagbruddene kommer man til de dypeste delene og 
posisjonene som ligger i tilknytning til og under disse. Ved å drive en tunell fra A-bruddet over til 
D-malmen og videre til H-tunellen under Hilde vil man kunne få atkomst til alle tidligere 
underjordsanlegg. Nord-feltet og Laura vil få egne ramper (ved alternativ dagbrudd) i tilknytning 
til lokalitetene.  Nedenfor vises to skisser som illustrerer prinsipper for aktuell 
malmbrytningsmetodikk. 
 

K
ils

tig
o
rt

Brytningsskärningar

Lastning med fjärrstyrning

Långhålsborrning
Panostus

Laddning

 

 

Prinsippskisser som illustrerer aktuell malmbrytningsmetodikk under jord. 
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4.3 Oppredningsmetode (anrikning) 

Fra gruvene/dagbruddene transporteres malmen til anrikningsverket i trucker/lastebiler. I 
anrikningsverket transporteres malmen til en knusehall hvor malmen knuses ned til mindre 
fraksjoner.  Herfra fraktes malmen videre til en råmalmsilo for oppbevaring før den går inn i 
selve oppredningsverket. Her blir malmen knust, malt og renset/skilt ut ved flotasjon og 
filtrering/tørking. Etter denne prosessen sitter man igjen med kobber- og gullkonsentrat og 
avgangsmasser (restmasser). Konsentratet lastes over på kjøretøy og fraktes til aktuelle 
smelteverk for videre bearbeiding. Avgangsmassene pumpes ut av anrikningsverket i rørsystem 
frem til et nærliggende deponiområde. Gjennomsnittlig partikkelstørrelse på 
konsentrat/avgangsmasser ligger på om lag 50 µm.  
 
Nedenfor følger et forenklet flytskjema som ulike faser i anrikningsprosessen. Skjemaet er hentet 
fra en tilsvarende kobbergruve i Harjavalta i Finland.  
 

 
Forenklet flytskjema som viser ulike faser/trinn i anrikningsprosessen. Skjemaet  
er hentet fra et tilsvarende gruveanlegg i Harjavalta i Finland. 
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4.4 Massedeponering  

 

4.4.1 Avgangsmasser  

Planene som skal utarbeides omfatter også utredning av egnede deponiområder for 
avgangsmasser (restprodukt etter anrikningen). Restproduktsmengde er beregnet til 325 -
330 000 tonn per år, hvilket tilsvarer ca 200 000 m³ oppredningssand årlig.  
 
Etter hvert som dagbruddsområdene er ferdig drevet og kan fristilles, vil trolig enkelte av disse 
også bli benyttet som deponi/vannklaringsbasseng (hvilke må vurderes på et senere tidspunkt). I 
tillegg til dette vurderes det å være behov for å etablere et nytt deponiområde gjennom bygging 
av en kunstig dam. Deponiet vil måtte dimensjoneres for en minimums driftstid på 10 år, noe 
som tilsvarer om lag 2 mill m3 oppredningssand.  
 
Dammene fylles suksessivt igjen ved at avgangsmassen (sanden) synker til bunns etter hvert 
som den tilføres. Et ferdig fylt magasin kan enten avsluttes med en vannoverflate (vannspeil), 
eller alternativt påføres overdekningsmasse og eksempelvis tilsås.  
 
 

 
Illustrasjon som viser deponiområde for avgangsmasser med vannspeil. 

 
Generelt sett krever lave dammer stort areal mens høyere dammer innebærer mer komplisert og 
kostbar produksjon og overvåkning (større risiko). Lokalisering nært inntil anrikningsverket, helst 
nedstrøms dette, er ønskelig, da dette forenkler kontroll og flytting av utslippspunkt og tømning 
av ledninger ved driftsavbrudd. All den tid deponier er å betrakte som permanente 
konstruksjoner som er relativt arealkrevende, er det viktig å sikre at slike anlegg plasseres i god 
avstand fra underliggende mineraliseringer som på sikt vil kunne utnyttes. Tre ulike generelle 
prinsipper (”innovermetoden”, ”utovermetoden” og ”oppovermetoden”) på fysisk oppbygning av 
et deponi er vist på figur nedenfor: 
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Skisse som viser ulike oppbygningsmetoder på deponidammer. Øverst ”utovermetoden”, midten 
oppovermetoden” og nederst ”innovermetoden”.  

 
Valg av metode avhenger av flere ulike forhold og vil måtte vurderes nærmere når man har tatt 
endelig stilling til hvor deponiet skal lokaliseres. Basert på foreløpige vurderinger anses 2 
lokaliseringsalternativ å være aktuelle.  Kartutsnitt som viser lokalisering/avgrensing av disse 
fremgår av kapittel 8.4. Nedenfor gis en kort beskrivelse av og begrunnelse for de to aktuelle 
alternativene: 
 
 
Deponiområde, alternativ 1: 
Dette er Arctic Gold sitt foretrukne (ønskede) alternativ og innebærer etablering av et nytt 
deponi nord i området langs østsiden av anleggsveien. Området, som samlet sett utgjør et areal 
på om lag 200 000 m2, grenser i vest inntil et stort gammelt gråbergsområde. Denne 
lokaliseringen gir nær og nedstrøms plassering i forhold til anrikningsverket (alternativ 1), 
samtidig som det ligger ved siden av (utenfor) et estimert mineralisert område. Kontrollerende 
diamantboringer må gjennomføres før eksakt plassering gis. Gjenvinning av vann planlegges via 
en liten intern dam i deponiet.  
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Deponiområde, alternativ 2:  
Det andre alternativet består i å fortsette deponeringen som ved tidligere drift i området, 
gjennom å etablere nye dammer i forlengelsen av (nord for) det gamle hoveddamanlegget. 
Området utgjør samlet sett et areal på om lag 200 000 m2, hvorav om lag 40 000 m2 utgjøres av 
det tidligere damanlegget. Ved å gjøre inngrep i de tidligere dammene (massene) vil 
miljøpåvirkningskonsekvensene for disse områdene måtte utredes/dokumenteres, noe som vil 
kunne medføre store kostnader og tidsbruk.  Muligheter for å heve de gamle dammene og 
utnytte eksisterende områder vil også bli vurdert nærmere.  
 
 
 

4.4.2 Gråberg 

I tillegg til avgangsmasser fra selve anrikningsprosessen vil gruvedrifta utløse behov for 
deponering av betydelig mengder gråberg (ikke-mineralisert sideberg). Dette er masser som må 
fjernes før malmbrytningen kan påbegynnes og masser som separeres fra malmen under 
brytingen. Gråbergets ”miljøkvalitet” og sammensetning vil bli analysert i forbindelse med 
uttaket.  Rent gråberg vil bli separert fra sulfid- og metallholdig gråberg. Det rene gråberget vil 
også bli benyttet til bygging av veger, dammer og lignende.  
 
Gråberget søkes primært deponert så nært inntil produksjonsplassen som mulig.  Ved 
underjordisk drift vil man i første omgang deponere berget i de ferdig brutte områdene for til 
slutt å deponere ved rampen i munningen. I dagbruddene vil man deponere slike masser inne i 
selve bruddområdene evt. i randsonen rundt disse. I nye deponiområder vil gråberget bli lagret i 
opplagshauger. I forbindelse med avslutningen av gruvedrifta vil den endelige fysiske 
utformingen av gråbergsdeponiene avklares nærmere med berørte myndigheter. 
 
Basert på foreløpige beregninger anslås forventet uttaksvolum av gråberg å utgjøre om lag 2 
mill. m3. All den tid man fremdeles driver omfattende prospektering i området vil dette anslaget 
være beheftet med usikkerhet. Om lag halvparten av gråberget (ca. 1 mill. m3) planlegges 
deponert i gamle dagbrudd og underjordiske anlegg. De resterende massene (ca. 865 000 m3) 
planlegges deponert i ulike områder, se tabell nedenfor: 
 

Deponiområde Nytt / gammelt deponi Størrelse * høyde Volum i m3 
1. Nordfeltet Nytt deponi 10 000 m2 * 3m høyde 30 000 m3 
2. B-bruddet Nytt gråberg på gammelt 

gråberg deponi 
15 000 m2 * 2 m høyde 30 000 m3 

3. D-bruddet Nytt gråberg på gammelt 
gråbergdeponi 

100 000m2 * 1, 65 m 
høyde 

165 000 m3  

4. Laura Nytt deponi 108 000 m2 * 6 m høyde 640 000 m3 

SUM   865 000 m3 

 

 

På de neste sidene følger en kort beskrivelse av de planlagte gråbergsdeponiene samt kartutsnitt 

som viser områdenes størrelse/lokalisering. 
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Nordfeltet:  
I tilknytning til påhugget/rampen for tunellen som tenkes lokalisert noe sør for nordfeltet, 
planlegges det etablert et nytt mindre deponiområde (ca. 10 000 m2) for deponering av om lag 
30 000 m3 gråberg, noe som vil gi en gjennomsnittlig deponihøyde på ca. 3 meter. Kartutsnittet 
nedenfor viser deponiets planlagte lokalisering. 
 

 
 Kartutsnitt som viser planlagt lokalisering av nytt gråbergsdeponi (grønt område) i tilknytning til  
tunnelpåhugget like sør for nordfeltet. 

Side 211



 
PLANPROGRAM BIEDJOVÁGGI 41 (78) 
 
 
 
 
 
 

Ramboll 

 

B-bruddet:  
I tilknytning til B-bruddet planlegges et mindre areal på om lag 15 000 m2 innenfor den nordlige 
delen av eksisterende gråbergsdeponi hevet med omlag 2 meters høyde, noe som gir et samlet 
volum på om lag 30 000 m3. Kartutsnittet nedenfor viser deponiets planlagte lokalisering. 
 

 
Kartutsnitt som viser planlagt lokalisering av nytt gråbergsdeponi i tilknytning til B-Bruddet (rødt felt i øvre 
høyre hjørne). 
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D-bruddet:  
Eksisterende gråbergsdeponi like nord for D-bruddet, som utgjør et areal på om lag 100 000m2, 
planlegges hevet med om lag 1,65 meter høyde, noe som gir et samlet gråbergsvolum på  
165 000 m3. Kartutsnittet nedenfor viser deponiets planlagte lokalisering. 
 

 
Kartutsnitt som viser eksisterende gråbergsdeponi, like nord for D-bruddet, som planlegges hevet (rødt 
område like nord for D-feltet). Oransje felter (3 stk.) angir lokalisering av malmtipper. 
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Laura:  
Like nord for Laura, planlegges det inntil hovedveien etablert et nytt større gråbergsdeponi på 
om lag 108 000 m2. Deponiet planlegges med en gjennomsnittlig høyde på om lag 6 meter, noe 
som gir et samlet volum på 640 000 m3  gråberg. 
 

 
Kartutsnitt som viser nytt planlagt gråbergsdeponi (grønn/turkis farge), like nord for Laura. 
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4.5 Bygningsanlegg 

For å skape en mest mulig rasjonell drift, særlig mht. kommunikasjon/transport og snørydding 
vinterstid m.m., planlegges det i utgangspunktet etablert et sammenbygd bygningsanlegg 
(hovedanlegg) som skal huse samtlige funksjoner og behov, herunder anrikningsverk, verksted, 
kontorer, tekniske anlegg, diverse lagerfunksjoner, overnattingsfasiliteter, kantine, matsal, 
kontorer, slighåndteringsanlegg (slig=konsentrat) m.m. Det er foreløpig ikke gjort noen 
detaljerte vurderinger knyttet til byggets størrelse/dimensjonering eller arkitektoniske utforming. 
Basert på erfaringer fra tilsvarende anlegg som er i drift på andre steder, anslås det imidlertid at 
det vil være behov for å oppføre et bygg med en samlet grunnflate på mellom 7 000-8 000 m2, 
med en (rektangulær) avlang utforming.  
 
Byggets ulike deler vil trolig gis varierende høyde, mellom 8 - 15 meter over bakkenivå. For å 
sikre gode logistikkmessige forhold vil det måtte settes av tilstrekkelig areal for parkering, 
transport m.m. rundt bygningen. Eksempel på et tilsvarende anlegg etablert i Stekenjokk i 
Västerbotten i Sverige er vist på foto nedenfor. 
 

 
Foto som viser tilsvarende anrikningsanlegg etablert i Stekenjokk i Sverige. Den høye siloen til venstre på 
bygget vil bli erstattet med et lavere lager av type Pahtavara (Blaiken). 
 
 

Bygget må plasseres på en lokalitet hvor man er sikker på at det ikke er underliggende 
mineraliseringer som kan utnyttes. Bygget vil videre måtte søkes tilpasset omkringliggende 
terreng på en best mulig måte, herunder gis en plassering som minimaliserer opphopning av sne, 
da dette vil kunne medføre betydelige driftsmessige utfordringer mht. brøyting vinterstid. Av 
hensyn til fremherskende vindretninger, vil det av hensyn til sneopplag trolig være mest aktuelt 
å plassere bygget i nord-sydlig retning. 
 
Det vil i direkte tilknytning til anrikningsverket være behov for etablering av flere ulike 
aktiviteter/funksjoner som gjør at det samlede arealbehovet (tomtestørrelsen) vil være på om 
lag 15.000 m2. Følgende anlegg/funksjoner planlegges etablert innenfor dette området: 

• Trafikk-/logistikkareal: 
o Kjøreveger (for ulike typer transport) 
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o Parkeringsareal 
o Areal for oppstilling/lager m.m. 

• Utendørs knuseverk for grovknusing av malm.  
• Mindre takoverbygd malmopplag som dekker noen dagers drift, vil bli plassert mellom 

anrikningsverket og knuseverket. 
 
Hovedanlegget søkes primært gitt en lokalisering som minimerer den samlede 
transportavstanden fra de ulike bruddområdene. Dette gjøres både ut fra økonomiske forhold 
(transport koster penger) og ut fra et ønske om å minimere de miljømessige konsekvensene i 
form av støv, støy og avgassutslipp. Basert på foreløpige vurderinger anses 2 ulike 
lokaliseringsalternativer å være aktuelle. Disse er vist på kartutsnitt under kapittel 8.4. 
 
Anrikningsverk, alternativ 1:  
Dette lokaliseringsalternativet som ligger langs vestsiden av hovedvegen, like nord vest for 
uttaksområde nr. 6 (Inger–A–Eva), er Arctic Gold sitt foretrukne (ønskede) alternativ. Basert på 
de til nå kjente mineraliseringene i området, vurderes denne nordligste lokaliseringen å være den 
mest egnede. Dette begrunnes også ut fra at det er i nordområdet man har størst forventninger 
om å finne nye fremtidige mineraltilskudd (tilganger). En lokalisering i dette området vil følgelig 
medføre kortere transportavstander, noe som vil være en stor fordel både mht. driftsøkonomi og 
miljømessige forhold knyttet til trafikkstøy/støv. Fra hovedvegen planlegges det etablert en 
atkomstveg med om lag 375 meters lengde like nord for uttaksområde nr. 6 (Inger-A-Eva). 
 
Anrikningsverk, alternativ 2:  
Dette lokaliseringsalternativet ligger langs østsiden av hovedvegen like øst for D-bruddet. 
Dette vurderes å være den nest beste lokaliseringen sett ut fra et produksjonssynspunkt, da 
denne lokaliseringen ligger like inntil (øst for) den til nå klart største kjente malmforekomsten 
(D-bruddet).  Fra hovedvegen planlegges det etablert en atkomstveg med om lag 415 meters 
lengde like nord for uttaksområde nr. 7 (D-bruddet). 
 
I tillegg til de to over beskrevne alternativene er også den opprinnelig tomta for anrikningsverket 
vurdert. Basert på lokaliseringen av de til nå kjente mineraliseringene vurderes ikke dette som et 
aktuelt lokaliseringsalternativ. Det eneste som taler for denne lokaliseringen er at området 
tidligere har vært benyttet til samme formål tidligere. 
 
Rigg-/lagerområde: 
Spesielt i forbindelse med oppføringen av hovedanlegget, men også i tilknytning den ordinære 
driftsperioden vil det være behov for å etablere et større utendørs rigg- og lagringsområde 
(maskiner, bygnings- og anleggsmateriell m.m.). Størrelse og lokalisering av et slikt område er 
foreløpig ikke vurdert. Det vil imidlertid være naturlig at et riggområde plasseres i nær 
tilknytning til selve hovedanlegget.  
 
Brakkerigger: 
Under oppstartsfasen vil det måtte påregnes behov for etablering av midlertidige brakkerigger. 
Etter hvert som hovedbygningen ferdigstilles vil disse bli fjernet. 
 
Øvrige eksterne anlegg: 
Eksterne anlegg slik som ventilasjonsstiger og vifter må av geografiske årsaker plasseres atskilt 
fra hovedanlegget på lik linje med vannpumpestasjoner. Drikkevannstilgang forutsettes primært 
å kunne løses gjennom grunnboring. Gråvann fra rengjøring, vasking og sanitæranlegg bør 
kunne deponeres sammen med restproduktene fra hovedanlegget. Oljefeller for avfallsvann må 
anlegges.  
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4.6 Størrelse og omfang på drifta 

Det forutsettes helårs drift i anlegget – 24 timer i døgnet, 365 dager i året. Kortere driftsstans for 
reparasjon og vedlikehold vil opptre, og varer erfaringsmessig i 3 – 5 dager. Driften skal styres 
og planlegges av foretaket selv. Arbeid knyttet til utdriving og malmproduksjon kommer 
eventuelt til å utføres av entreprenør. Valg av entreprenør avhenger av tilgang på personell og 
utstyr, samt på pris.   
 
Produksjonsanlegget forutsettes dimensjonert for behandling av om lag 350 000 tonn råmalm 
per år, og utvinning av 25-30 000 tonn kobber-/gullkonsentrat pr år. Omfanget på 
produksjonsanlegget vil således være på nivå med det tidligere anlegget på området. 
Konsentratet lastes og transporteres med bruk av trailer/lastebil til et smelteverk i Sverige eller 
Finland – alternativt fraktes det til nærmeste havn for utskipning til annet smelteverk. De 
kommersielle avtalene avgjør valg av kjøper/smelteverk.   
 
 

4.7 Transportbehov (atkomstveg) 

En årsproduksjon på om lag 350.000 tonn råmalm vil gi om lag 21 000 tonn ferdig produkt som 
skal transporteres ut av gruveområdet. Dette forventes i snitt å kunne generere om lag 2 
lastebilstransporter hver dag året rundt. Lastebiler med lasteplan for steintransport vil bli 
benyttet. For materialtransport til/fra området benyttes primært tilgjengelige lokale 
transportører, samt ledig returtransportkapasitet fra sligtransportøren (slig=konsentrat). 
 
Busstransport mellom Kautokeino og gruven vil bli etablert slik at personell og varer kan 
transporteres flere ganger daglig. Det naturlige bostedet for de ansatte vil etter hvert som 
anlegget kommer i drift være Kautokeino, hvor det finnes gode tilbud både mht. offentlig og 
teknisk infrastruktur; Dette i motsetning til opplegget fra tidligere driftsperioder, hvor man hadde 
overnattingsmuligheter i hovedbygningen ved anlegget. 
 
 

4.8 Utslipp og støy 

I etterkant av nedleggelsen av gruvedrifta har NIVA i perioden 1985 – 1993 utført omfattende 
kontrollundersøkelser i vassdragene nedstrøms det gamle anlegget. Det er i denne perioden ikke 
påvist unormale tungmetallkonsentrasjoner i den nærmeste vassdragsstrekning som mottar 
drensvann fra gruveområdet. Selv om kobberkonsentrasjonene i drensvann fra deponier og 
dagbrudd viser at det pågår forvitring av kismineraler, har materialtransporten av 
forvitringsprodukter hittil vært så vidt beskjeden at avrenningen fra gruveområdet ikke har noen 
konsekvenser for vannkvaliteten i vassdraget nedenfor. Undersøkelser viser at gruveavfallet 
forvitrer tregt (kilde: NIVA – rapporter). De føste undersøkelsene antyder basiske forhold som 
tydeligvis nøytraliserer syreproduksjonen fra sulfidrestene. Det antas at kalkgehalten i 
berggrunnen gir en betydelig bufferkapasitet. 
 

Gruvevann som pumpes ut av dagbrudd og gruveganger skal benyttes til prosessvann og skal 
justeres for bruk i prosessen, jf kap. 4.9. For å skille ut gull- og kobberkonsentratet planlegges 
det å benyttes flotasjonskjemikalier. Avgangsmassene planlegges deponert i ferdige dagbrudd og 
en kunstig dam som vil fungere som vannklaringsbassenger. Prosessvannet kan gjenbrukes etter 
justering av pH og utfelling. Den planlagte virksomheten kommer imidlertid til å gi utslipp av 
prosessvann som kan inneholde rester av flotasjonskjemikalier, samt ha et lavt metallinnhold. 
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Tiltak for å ta hånd om dette overskuddsvannet må vurderes for hvert delområde. Flere teknikker 
kan brukes, hvorav naturlig rensing gjennom basisk berggrunn er det viktigste.   
 

Ved tunnel og gruvedrift benyttes det vann som kjølemiddel ved fjellboring. Det kan også 

forekomme vannlekkasjer i bergrommene under jord, avhengig av geologiske forhold. Vann som 

renner eller pumpes ut skal fanges opp og behandles i form av settling i bassenger, samt at alt vann 

går gjennom oljeutskiller. Vannet kan sannsynligvis gjenbrukes som prosessvann etter justering, slik 

at en slipper utslipp. 

 

Utslipp til luft forventes i all hovedsak å bestå av avgasser fra hjullastere og trucker til transport 
av malm inne på anleggsområdet, og fra lastebiler for transport av konsentrater til smelteverk, 
samt transport av personell og forsyninger til virksomheten. Også en del nitrogenutslipp fra 
sprengningsgasser kan forekomme. Utslipp til luft kan forekomme som følge av oppvarming av 
bygningene – litt avhengig av hvilken energikilde som benyttes.  
 
Støv fra sandmagasinene kan forekomme hvis været er tørt. Men den største støvkilden står nok 
transporten på interne grusveier for. Ved behov kan veiene vannes for å redusere støvingen. 
Utslipp til vann fra gråbergshaugene kommer til å være svært begrenset. Det viser NIVA’s 
rapport om utslippene fra de gamle gråbergstippene som finnes i området i dag og 
sammensetningen på gråberget er den samme i dag som da.   
 
 

4.9 Øvrig teknisk infrastruktur 

Vanntilførsel: 
I forbindelse med den tidligere gruvedriften i området ble nødvendig vann pumpet opp til 
anleggsområdet fra Reisavannet. Det ble etablert en pumpestasjon ved Reisavannet og vannet 
ble ført herfra gjennom nedgravde vannledninger. Hvorvidt de gamle vannledningene ble fjernet 
helt eller delvis i forbindelse med nedleggingen av anlegget, vil måtte undersøkes nærmere. Det 
gamle pumpehuset ved Reisavannet ble ikke revet, men det er usikkert hvilken tilstand dette 
anlegget har i dag. Hvorvidt det fortsatt kan være aktuelt/akseptabelt å benytte Reisavannet som 
vannkilde må vurderes nærmere, men dette er sannsynligvis lite aktuelt. 
 
Som vanntilførsel til anrikningsverket (produksjonsvann) vil det trolig være mulig å gjenbruke 
vannet i eksisterende gjenfylte dagbrudd eller i tilgrensende dammer/vann uten å måtte 
reetablere vannledning/pumpestasjon fra Reisavannet. Samlet vannvolum i de gamle 
dagbruddene er beregnet å utgjøre et sted mellom 1 400 000 m³ till 1 500 000 m³, med 
følgende fordeling: 
 

• Karin   ~ 169 000 m³ 
• B –dagbruddet  ~ 612 000 m³ 
• Franciska  ~ 120 000 m³ 
• A-Inger-Eva   ~ 471 000 m³ 
• Hilde   ~ 21 000 m³ 
• C-dagbruddet  ~ 68 000 m³ 
• Totalt ~ 1 461 000 m³ 

 
Studier av produksjonsdata fra det gamle gruveanlegget viser at det årlige vannbehovet for drifta 
av selve anrikningsverket lå på om lag 1 mill m³.  Ordinært konsumvann 
(drikkevann/sanitærvann) vil trolig kunne løses gjennom grunnboringer i nærområdet rundt 
anrikningsverket.  
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Strøm /energi: 
Det finnes en kraftledning i området som ble benyttet i forrige driftsperiode. Denne slutter i dag 
under fjellet sør for gruveområdet (den siste strekningen opp til gruveområdet er tatt ned). 
Tilknytning til eksisterende strømnett bør derfor kunne reetableres i form at luftledning eller 
jordkabel.  
  
Mobilnett/bredbånd: 
Det kommer til å bli behov for både mobil- og bredbåndstilknytning. I dag mangler dekning for 
mobiltelefon i området, men det er rapportert om at mobiloperatører har planer om å sette opp 
master for å dekke også dette området. Hvorvidt bredbåndsoppkobling kan skje trådløst er ikke 
undersøkt enda. 
 
Annet: 
Den eneste bygningen som er igjen etter forrige driftsperiode er en åttekantet bygning 
(fortykker) som i dag brukes til lager. Det vil mest sannsynlig ikke bli bruk for denne bygningen i 
den planlagte virksomheten. Hvorvidt bygget skal fjernes eller beholdes er ikke avklart. 
 
 
 

4.10 Personell og arbeidskraft 

 
Personellbehov: 
Personellbehovet anslås totalt sett å utgjøre ca. 100 årsverk per år, hvorav 50 i driftsselskapet 
og 50 hos ulike entreprenørbedrifter og underleverandører.  
 
Skiftordninger : 
Det tenkes tre skift året rundt i oppredningsverket. I gruvene tilpasses dette driftens behov. 
 
Rekrutteringsutfordringer: 
Selskapets personellbehov kommer til å omfatte mange ulike utdanningsbakgrunner, så som 
prosessingeniører, prosessarbeidere, elektrikere, verkstedsmedarbeidere, mekanikere, 
administrativt personell, kantinepersonale, rengjøringspersonell mm. Dertil kommer 
entreprenører i forbindelse med boring, sprengning, lasting, transport, knusing med mer.  
 
Boligbehov og boligløsninger: 
Nærmeste lokalsamfunn er Kautokeino, og der forutsettes det at arbeidstakerne blir bosatt. 
Busstransport tenkes satt opp for å serve transport av personell og forsyninger. Kautokeino 
kommune forutsettes å bidra med øvrige samfunnstjenester som helsetilbud, redningstjenester, 
skole- og barnehageplasser med mer. 
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4.11 Nødvendige tillatelser/godkjenninger/planer  

 

4.11.1  Behov for tillatelser/godkjenninger: 

Endelig tillatelse til oppstart av gruvevirksomhet betinger godkjenning av søknad om 
driftskonsesjon fra Direktoratet for mineralforvaltning. Driftskonsesjon betinger bl.a. at følgende 
sentrale planer/ tillatelser/godkjenninger er på plass: 

• Utvinningsrett etter mineralloven. Utvinningsrett er foreløpig innvilget for fem av seks 
omsøkte områder innenfor planområdet.  

• Vedtatt reguleringsplan og konsekvensutredning etter plan- og bygningslovens 
bestemmelser. Reguleringsplan vedtas av kommunestyret i den enkelte kommune. 

• Utslippstillatelse etter forurensningsloven gis av Klima og forurensningsdirektoratet 
(KLIF). 

• Driftsplan med planer for drift (uttaket) og avslutning med istandsetting. Planen skal 
også omfatte tiltak for sikring både under drift og avslutning.  Driftsplan består av en 
beskrivende del samt tilhørende kart og tegninger. Driftsplan godkjennes av Direktoratet 
for Mineralforvaltning. 

 
I tillegg til dette vil det være behov for godkjenning knyttet til følgende forhold: 

• Grunnerverv/fradeling (etter plan- og bygningsloven) 
• Søknad om byggetillatelser (etter plan- og bygningslovens bestemmelser) 

 
 

4.11.2  Oppstart og driftstid 

 
Planlagt oppstart  av gruvedrift:  
Det antas at drifta i området tidligst vil kunne igangsettes i løpet av 2014. Dette forutsetter 
imidlertid at det ikke oppstår uforutsette forsinkelser knyttet til den videre prosessen med 
fremskaffelse av nødvendige godkjenninger og tillatelser. 
 
Driftstid: 
For å kunne forsvare grunnlagsinvesteringene knyttet til etablering av gruveanlegget har Arctic 
Gold har en målsetning om å påvise mineraliseringer som vil kunne sikre minimum 10 års drift 
basert på et årlig uttaksvolum på 350 000 malm. All den tid Arctic Gold enda ikke har noe klart 
bilde av de ulike malmkroppenes mektighet er det vanskelig å gi noe presist estimat på forventet 
driftstid. Resultater fra pågående og fremtidig prospektering vil avgjøre dette. 
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5. OVERORDNEDE PLANER OG RETNINGSLINJER 

I dette kapitlet gis det en oversikt over relevante planer, retningslinjer, m.m. som inneholder 
tema/føringer som vurderes å ha relevans for plan- og utredningsarbeidet. 
 
 

5.1 Statlige og regionale føringer 

5.1.1 Nasjonale miljømål 

Stortingsmelding nr. 26 (2006-2007)”Regjeringens miljøpolitikk og rikets miljøtilstand” 
omhandler blant annet miljøpolitiske hovedutfordringer og de nasjonale miljømålene for 
arealforvaltning, friluftsliv m.m. Meldingen også sentrale føringer for fremtidig arealpolitikk mht. 
miljøutfordringer. Følgende føringer anses å være særlig relevant for det videre plan- og 
utredningsarbeidet: 

• Reindriftens arealgrunnlag skal sikres og avklares i forhold til andre bruks- og 

verneinteresser gjennom kommunale og regionale planprosesser. 

• Fjellområdene skal forvaltes som landskap der kultur- og naturressursene, 

næringsmessig utnytting og friluftsliv sikres og gjensidig utfyller hverandre. 

• Miljøkvaliteter i landskapet skal bevares og styrkes gjennom økt kunnskap om verdier og 

bevist planlegging og arealpolitikk. 

• Vassdragene skal forvaltes gjennom helhetlig arealpolitikk som sikrer vassdragslandskap, 

vassdragsbelter og vannressurser. 

 

5.1.2 Rikspolitisk retningslinje for samordnet areal- og transportplanlegging 

Rikspolitisk retningslinje for samordnet areal- og transportplanlegging (T-5/93 – vedtatt aug. 
1993) definerer ulike målsetninger. En av sentral målsetning i retningslinjen er at arealbruk og 
transportsystem skal utvikles på en slik måte de fremmer samfunnsøkonomisk effektiv 
ressursutnyttelse, med miljømessig gode løsninger og god trafikksikkerhet. 
 

5.1.3 Forskrift om vern for Reisa nasjonalpark (Ráisa álmotlas meahcci). 

I medhold av naturvernloven av 19. juni 1970, ble det ved kgl. Res. av 28. november 1986 
fastsatt at et område i Nordreisa kommune i Troms fylke legges ut som nasjonalpark med navnet 
Reisa nasjonalpark (Ráisa álbmotlas meahcci). Nasjonalparken dekker et areal på 803 km2 og 
ligger i sin helhet i Nordreisa kommune (Troms fylke).  
 
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”, jfr. forskriftens kap. III.  I forskriftens punkt 1.1 heter det at: ”Landskapet skal 
være vernet mot tekniske inngrep av enhver art, herunder oppføring av bygninger og anlegg, 

vegbygging, bergverksdrift, vassdragsregulering, graving og påfylling av masse, sprenging og 

boring, drenering og annen form for tørrlegging, framføring av luft- og jordledninger, bygging av 

bruer og klopper, merking av stier og løyper o.l.”  I forskriftens punkt 1.2 heter det imidlertid at 
følgende tiltak er unntatt fra bestemmelsene u punkt 1.1:  
 

- uttak i nåværende størrelsesorden av vann fra Ráisjavri (Reisavatn) til ”Biddjovagge 
gruber” 

- drift og nødvendig vedlikehold av eksisterende  
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- anlegg for slikt vannuttak  

- kraftlinje  

- bygninger  

- reindriftsanlegg  

- bruer og klopper og  

- stier og løyper 

 
Forskriften gir for øvrig bestemmelser og føringer knyttet til bl.a. plante- og dyrelivet, 
motorferdsel, forurensning , ferdsel og skjøtsel m.m. Planområdets sørvestre del (trase ned mot 
Reisavannet) grenser helt inntil verneplanområdet. Det nærmeste av de planlagte 
uttaksområdene (syd-feltet) ligger om lag 4 kilometer unna grensa for verneområdet. 
 
 

 
Kartutsnitt som viser avgrensningen av Reisa nasjonalpark (kilde: Nordatlas.no). 

 
 
 

5.1.4 Utkast til verneplan for myrer og våtmarker  

 
Området Stuorrajávri  
Påbegynt verneplanprosess for myrer og våtmarker i Finnmark, i regi av Fylkesmannen i 
Finnmark, ligger midlertidig på is inntil Miljøverndepartementet avgjør hvordan saken skal 
sluttføres. Kandidatområdene i planen, herunder Stuorrajávri-området, omfattes av 
naturmangfoldloven § 44 som gir området en form for midlertidig vern i en periode framover, 
trolig til vernespørsmålet er avgjort. Kandidatområdet Stuorrájavri ligger nord og vest for 
innsjøen med samme navn. Områdets vestlige deler ligger om lag 5 kilometer sør og øst for det 
planlagte gruveområdet, se kartutsnitt neste side. 
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Kartutsnitt som viser avgrensning og lokalisering av kandidatområdet Stuorrájavri (kilde: Nordatlas.no) 
 

5.1.5 Verneplan III for vassdrag 

Stortinget vedtok i 1986 å gi Reisavassdraget varig vern gjennom verneplan III.  Vernet 
begrunnes blant annet ut fra: 

• Områdets størrelse og beliggenhet 
• At vassdraget utgjør en viktig del av et særpreget og variert landskap fra høyfjellsvidde i 

sør, stedvis skarp overgang til nordvendt dalføre med etter hvert flat og bred dalbunn 
med utløp i fjord. 

• Stort naturmangfold knyttet til elveløpsform, geomorfologi og landform, botanikk, 
landfauna (fugleliv) og vannfauna.  

• Friluftsliv er viktig bruk. 
 
Dette innebærer at ”Rikspolitiske retningslinjer for vernede vassdrag” skal legges til grunn for 
planlegging og tiltak. Følgende punkter i retningslinjene vurderes som relevante: 
 

• Sikre å utvikle friluftsverdien, særlig i områder med befolkningskonsentrasjoner. 
• Sikre verdien knyttet til forekomster/områder i de vernede vassdragenes nedbørsfelt som 

er faglig dokumentert at har en betydning for vassdragets verneverdi. 
• Sikre de vassdragsnære områdenes verdi for landbruk og reindrift mot nedbygging der 

disse interessene er en del av grunnlaget for vernevedtaket. 
• Unngå inngrep som reduserer verdien ofr landskapsbilde, naturvern, friluftsliv, vilt, fisk, 

kulturminner og kulturmiljø. 
 

5.1.6 Retningslinje for behandling av støy i arealplaner 

Etablering av gruvevirksomhet vil nødvendigvis medføre noe støy knyttet til ulike sider ved drifta. 
Miljøverndepartementet har utarbeidet en egen retningslinje T-1442 for behandling av støy i 
arealplansaker, vedtatt den 26.01.05, som gir føringer for planlegging av arealbruk i støyutsatte 
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områder, samt områder hvor det legges til rette for støyende virksomheter. Det bemerkes at 
retningslinjen er veiledende og således ikke rettslig bindende. Myndigheter med innsigelsesrett 
kan imidlertid avgi innsigelse dersom tiltaket medfører vesentlige avvik fra retningslinjene. 
 

5.1.7 Inngrepsfrie naturområder (INON): 

Direktoratet for naturforvaltning har gjennomført kartlegging som viser hvilke områder som 
ligger en kilometer eller mer unna tyngre tekniske inngrep. Det har siden midten av 1990-tallet 
vært en politisk målsetting at inngrepsfri natur i størst mulig grad skal bevares for framtida. 
Målet om å bevare gjenværende inngrepsfri natur er uttrykt i flere stortingsmeldinger de senere 
årene. Blant annet i St.meld. nr. 17 (1998-99) ”Verdiskaping og miljø – muligheter i 
skogsektoren”, nr. 39 (2000-2001) ”Friluftsliv”, nr. 42 (2000-2001) ”Biologisk mangfold”, nr. 21 
(2004-2005) og nr. 26 (2006-2007) ”Regjeringens miljøvernpolitikk og rikets miljøtilstand”. 
I Stortingsproposisjon 1 S (2009-2010) fra Miljøverndepartementet, er INON et eget arbeidsmål 
som går ut på å ”sikre at gjenværende naturområder med urørt preg blir tatt vare på”. 
 

5.1.8 Sametingets retningslinjer for endret bruk av utmark (meahcci) 

Sametingets retningslinjer for endret bruk av utmark gir føringer for hvordan samiske hensyn 
skal ivaretas på en best mulig måte gjennom ulike plan- og utbyggingstiltak. Retningslinjenes 
formål er å sikre at offentlige myndigheter og Finnmarkseiendommen foretar en grundig og 
forsvarlig vurdering av virkningene for samisk kultur, reindrift, utmarksbruk, næringsutøvelse og 
samfunnsliv før det treffes avgjørelse i saker om endret bruk av utmark/meahcci i Finnmark 
fylke. På den måten skal retningslinjene bidra til å sikre naturgrunnlaget for å sikre videre 
utvikling av samisk kultur, reindrift, utmarksbruk, næringsutøvelse og samfunnsliv, samt en 
bærekraftig bruk og forvaltning av dette naturgrunnlaget på samenes egne premisser. 
Retningslinjene gjelder for statlige, fylkeskommunale og kommunale myndigheter samt 
Finnmarkseiendommens behandling av saker om endret bruk av meahcci/utmark i Finnmark 
fylke, jf. Finnmarkslovens § 4 og § 10. 
 

5.1.9 Sametingets mineralveileder for undersøkelser og drift på 
mineralressurser 

Sametinget vedtok i juni 2010 en egen mineralveileder for hvordan Sametinget og 
mineralselskaper kan forholde seg til hverandre ved mineralvirksomhet i samiske områder. 
Denne mineralveilederen legger opp til at det inngås avtaler mellom Sametinget og selskaper om 
undersøkelsesarbeider og planer om søknad om driftskonsesjon. Veilederen skal klargjøre 
Sametingets rolle ved undersøkelser, utvinning og drift i hele det tradisjonelle samiske området. 
Dette omfatter både metaller, som staten hevder eiendomsretten til, og industrimineraler, 
byggeråstoff og naturstein, som er grunneiers mineraler. Mineralveilederen har i tillegg som 
særlig formål å sikre rettssikkerheten og forutberegneligheten for berørte samiske interessene 
ved forvaltning og utnyttelse av mineraler i samiske områder. 
 

5.1.10  Sametingets planveileder 

Sametinget har utarbeidet en egen veileder for sikring av naturgrunnlaget for samisk kultur, 
næringsutøvelse og samfunnsliv ved planlegging etter plan- og bygningsloven (plandelen). 
Veilederen er tenkt brukt ved planlegging etter plan- og bygningslovens plandel, og er laget for å 
rettlede kommuner, fylkeskommuner og andre som utarbeider planer etter denne loven. 
Planveilederen er ikke juridisk bindende i forhold til hva og hvordan samiske hensyn skal 

Side 224



 
54 (78) KAUTOKEINO OG NORDREISA KOMMUNER 
 
 
 
 
 

Rambøll 

vurderes, slik retningslinjen om endret bruk av utmark etter Finnmarkslovens § 4 er. 
Planveilederen etablerer imidlertid et klarere grunnlag for Sametingets pliktige deltakelse i 
planarbeidet. 
 

5.1.11  Fylkesplaner 

Fylkesplan for Finnmark fylke: Planen ble vedtatt i juni 2005 og er gjeldende for perioden 
2006 – 2011. Planen gir føringer knyttet til hvilke innsatsområder og strategier som skal 
prioriteres. Retningslinjene i denne planen er et virkemiddel for å samordne og styre arealbruken 
på tvers av kommunegrenser i Finnmark, og gir klare regionale signaler til kommunene. 
Fylkesplanen gir følgende retningslinjer knyttet utviklingsstrategier for Finnmarks natur- og 
kulturlandskap: 

• Vi i Finnmark tar ansvar for å motvirke spredt bygge- og anleggsvirksomhet i Finnmark. 

• Vi i Finnmark vil samlokalisere ny utbygging til områder med etablert infrastruktur. 

• Vi i Finnmark vil strebe etter å finne frem til gode løsninger og helhetsvurderinger når det 

oppstår interessekonflikter i forhold til arealdisponering i forbindelse med 

utbyggingstiltak. 

• Vi i Finnmark vil stille krav til både letevirksomhet og eventuell utvinning av malmer og 

mineraler. 

• Vi i Finnmark gir alle mineralsaker en konkret vurdering og vil sikre en dialog mellom 

Finnmarkseiendommen og aktuelle interessenter.  

 

I planen gis det retningslinjer for arealbruk og stedsutvikling i fylket og i kapittel 4.3, som 
omhandler mål for langsiktig bruk av Finnmarks natur- og kulturlandskap heter det: 
” Fylket har store mineralforekomster som har vært utnyttet og utnyttes i dag. Gjennom tidligere 
kartlegginger er det påvist mage interessante malm-, mineral- og natursteinsforekomster, som 

kan gi sysselsetting knyttet til bryting/uttak og foredling, spesielt i indre Finnmark. En uavklart 

rettighetssituasjon har resultert i at mange  aktører enda ikke har ønsket å satse på utvinning. 

Opprettelse av Finnmarkseiendommen og en ny minerallov vil være avklarende i planperioden. 

 
Fylkesplan for Troms fylke 2010-2013  (”Troms – vilt, vakkert og vått”): Planen ble 
vedtatt av fylkestinget i desember 2009. Fylkesplanen har fokus på å skape attraktive og robuste 
lokalsamfunn, men behandler også temaer som miljø og klima, næring, kultur, kompetanse og 
kommunikasjons- og infrastruktur. Den definerer mål og strategier for de ulike politikkområdene 
og er det viktigste strategiske verktøyet for utforming av politikk i Troms i perioden. Følgende 
mål/tema i planen vurderes å kunne ha relevans for det kommende planarbeidet: 
 
• Kapittel 3 – Robuste og attraktive lokalsamfunn:  
o Hovedmål: ”Troms fylke skal ha robuste og attraktive lokalsamfunn, der det er samspill mellom 
by og distrikt”. 

� Under kapittel 3.1 om nordområdene – et strategisk satsingsområde, er det definert 
følgende delmål: Nordområdenes ressurser og strategiske plassering skal benyttes til 
fellesskapets beste slik at vekstkraften og verdiskapningen i landsdelen styrkes” 

� Under kapittel 3.3 om Arealpolitikk, stedsutvikling og bolyst er det definert følgende 
delmål: ”Hovedtrekkene i bosetningsmønsteret i Troms skal opprettholdes, slik at 
livskraftige lokalsamfunn skapes. En langsiktig og bærekraftig arealpolitikk skal sikres” 

� Under kapittel 3.4 om folkehelse er det definert følgende delmål; ”I Troms skal oppvekst- 
og levekårene for alle bedres gjennom helsefremmende og forebyggende arbeid lokalt og 

regionalt”. Videre heter det at målene skal nås bl.a. ved å: 
• sikre befolkningens helse og trivsel gjennom areal- og samfunnsplanleggingen  

• sikre alle brukergrupper tilgang til bruk av nær- og friluftsområder. 
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• Bidra til samarbeid mellom lokale og regionale aktører og nasjonale myndigheter 

om folkehelse. 

 
• Kapittel 5 – Næringspolitikk: 
o Hovedmål: Troms skal ha et utviklingsorientert, nyskapende og konkurransedyktig næringsliv 

med vekt på økt lokal verdiskapning og utvikling av nye arbeidsplasser i alle deler av fylket:  
� Under kapittel 5.1 om ressursbaserte næringer er det definert følgende delmål: 

”ressursene i fylket skal bidra til verdiskapning og utvikling i tråd med prinsippet om 

bærekraftig utvikling”. Under avsnittet industri heter det videre at målet skal nås bl.a. 
ved å: 

• Sikre og videreutvikle industrien i fylket med basis i kompetanse samt naturgitte 

fortrinn og lokale forutsetninger. 

• Øke konkurransekraften og verdiskapningen i bergindustrien. 

• Utnytte de muligheter som oppstår med utvikling av malmforekomster i våre 

naboland.  

 
• Kapittel 8 Kommunikasjons- og infrastrukturpolitikk: 
o Hovedmål: Kommunikasjoner og infrastruktur i Troms skal forvaltes og utvikles på en 

bærekraftig måte for å gi samfunns- og næringsliv gode vilkår for utvikling og markedstilgang. 
� Under kapittel 8.1 om transportinfrastruktur er det definert følgende delmål: ” innbyggere 

og næringsliv i troms skal ha trygge, effektive, miljøvennlige og forutsigbare 

transportmuligheter”.  Dette skal bl.a. oppnås gjennom å: 
• Prioritere investeringer i infrastruktur til næringstransport og veger som knytter 

regioner sammen. 

 

5.2 Kommunale planer 

5.2.1 Kommuneplanens samfunnsdel 

Kautokeino kommune:  
Kautokeino kommune har ikke tidligere hatt noen egen samfunnsdel tilknyttet kommuneplanen 
sin, men har nylig igangsatt med utarbeidelse av planprogram for det videre arbeidet. 
Målsetningen er at ny samfunnsdel skal kunne vedtas innen utgangen av 2012. 
 
Nordreisa kommune:   
Gjeldende samfunnsdel (perioden 1987 – 1997) ble vedtatt av Nordreisa kommunestyre den 
16.12.98. Denne planen er utdatert og ifølge kommuneplanlegger Geir Lyngsmark benyttes 
denne i liten eller ingen grad i forbindelse med kommunal forvaltning. Det ble i 2008 (sak 
0046/08) gjort vedtak på at planen skal revideres. Grunnet ressursmangel lå dette arbeidet i 
bero i perioden 2008-2010. Arbeidet ble gjenopptatt i 2010 og kommunen har laget et 
høringsutkast som har vært på høring. Målsetningen er at revidert samfunnsdel skal kunne bli 
lagt ut til offentlig ettersyn i løpet av våren 2012. Kommunen ønsker å prioritere å få utarbeidet 
og vedtatt en ny planstrategi for kommunen, jfr. bestemmelser gitt gjennom kapittel 10 i ny 
plan- og bygningslov. Dette vil trolig påvirke fremdriften på kommuneplanarbeidet noe, og det er 
derfor foreløpig uavklart når tid ny samfunnsdel vil kunne vedtas. 
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5.2.2 Gjeldende arealplaner 

 
Kautokeino kommune: 
Gjeldende arealplan for det aktuelle området er kommuneplanens arealdel som ble vedtatt i 
1992. I planen er det avsatt et større sammenhengende område til råstoffområde for 
mineraluttak som innbefatter hele det opprinnelige gruveanlegget. Det avsatte området 
inneholder samtlige av de opprinnelige uttaksområdene hvor det tidligere har vært aktiv 
gruvedrift (fra det nordligste uttaksområdet Karin til det sørligste området Laura). I tillegg inngår 
også et større areal vest for det gamle gruveanlegget frem til kommunegrensa mot Nordreisa, 
samt et mindre areal øst for det gamle gruveanleggets nordlige deler, se kartutsnitt nedenfor.  
 

 
Kartutsnitt som viser gjeldende kommuneplan (arealdel) for Kautokeino kommune. Lilla område = 
råstoffområde – grønne områder = LNF-områder. De ulike delområdene som Arctic Gold har søkt om 
utvinningsrett for er angitt med svart heltrukken linje. 

 
Områdene rundt det avsatte råstoffområdet er i kommuneplanen avsatt til ordinært LNF-område 
(landbruks-, natur- og friluftsområde), uten bestemmelser om spredt utbygging. De nordligste 
delene av det planlagte gruveanlegget (nordfeltet), hvor det tidligere ikke har vært gruvedrift,  
inngår i dette området. Kommunen har nylig igangsatt arbeid med revisjon av arealdelen og har 
for tiden planprogram for dette arbeidet under utarbeidelse. Målsetningen er at dette arbeidet 
skal ferdigstilles innen utgangen av 2012. Tidligere gruvedrift som ble avviklet på 90-tallet ble 
etablert uten at det ble laget reguleringsplan. Det er for øvrig ikke noen gjeldende 
reguleringsplaner innenfor nærområdet til det planlagte gruveområdet. 
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Nordreisa kommune: 
Gjeldende arealplan for det aktuelle området er kommuneplanens arealdel som ble vedtatt i 
2001. I denne planen inngår alt areal rundt det aktuelle området i et stort sammenhengende 
område som i planen er avsatt som ordinært LNF-område  (landbruks-, natur- og friluftsområde) 
uten bestemmelser om spredt utbygging. De sørligste delene av det planlagte gruveområdet 
inngår i dette området. Kommunen har nylig igangsatt arbeid med revisjon av arealdelen og har 
for tiden planprogram for dette arbeidet under utarbeidelse. Målsetningen er at dette arbeidet 
skal ferdigstilles innen utgangen av 2012. Tidligere gruvedrift som ble avviklet på 90-tallet ble 
etablert uten at det ble laget reguleringsplan. Det er for øvrig ikke noen gjeldende 
reguleringsplaner innenfor nærområdet til det planlagte gruveområdet. 
 

5.3 Øvrige planer, rapporter, utredninger, vedtekter m.m. 

 
Kommunal beredskapsplan: 
Kautokeino kommunestyre har den 30.08.00 vedtatt en kommunal kriseplan (beredskapsplan) 
som innenfor enkelte områder vil kunne være relevant for det kommende planarbeidet, særlig 
mht. utarbeidelse av risiko- og sårbarhetsanalysen for tiltaket.  
 
Øvrige rapporter utarbeidet i forbindelse med avslutningen av gruveanlegget: 
I forbindelse nedleggelse av det gamle gruveanlegget ble det utarbeidet flere ulike 
rapporter/utredninger. Norsk Institutt for Vannforskning (NIVA) har blant annet gjennomført 
omfattende kontrollundersøkelser knyttet til avrenning fra det nedlagte gruveanlegget i perioden 
1985-1992. Norges vassdrags og energidirektorat (NVE) har utarbeidet en rapport som 
omhandler landskapmessige forhold knyttet til nedleggingen av gruveanlegget. I tillegg har 
Paulsen RI utarbeidet flere rapporter knyttet til riving/sanering av bygnings- og anleggsmessige 
installasjoner i det gamle anlegget. Nedenfor gis en kort oversikt over rapporter som vurderes å 
være relevant å innhente opplysninger fra i det kommende planarbeidet: 
 

• NIVA rapport – ”Bidjovagge gruver A/S – kontrollundersøkelser i vassdrag 1985-1987. 
ISBN: 85-577-1290-2. Utgitt 1988 (19 sider). Forfatter:  Iversen, E. 

• NIVA rapport – ”Bidjovagge gruver A/S – kontrollundersøkelser i vassdrag 1988-1989. 
ISBN: 82-577-1732-0. Utgitt 1990 (20 sider). Forfatter:  Iversen, E. 

• NIVA rapport – ”Bidjovagge gruver A/S – kontrollundersøkelser i vassdrag 1990-1991. 
ISBN: 82-577. Utgitt 1993. Forfatter:  Iversen, E. 

• NIVA rapport – ”Kontrollundersøkelser i vassdrag 1992-1992 – Norsulfid A/S avd. 
Bidjovagge gruber. ISBN: 82-577. Utgitt 1993 (27. Sider). Forfattere:  Iversen, E og  
Arnesen R.T. 

• NIVA rapport – ”Norsulfid A.S Avd. Bidjovagge gruber. Undersøkelser i i forbindelse med 
nedleggelse av driften.  ISBN: 82-577-2746-6. Utgitt 1995 (35. Sider). Forfattere:  
Iversen, E., Efraimsen, H. 

• NVE rapport nr 27 1996. Nedleggelse, landskapsmessige forhold. Forfatter: Torbjørn 
Sneve. 

• Outokumpu Mining Services, Dato 6.4.1994. Bidjovagge Mine. Raimo Frimodig/rst. 
Beskrivelse av infrastructure, buildings and processing equipment. 

• Paulsen RI, Dato 4.8.95. Prisforespørsel for nedlegging av anleggsveien till Reisavann 
m.m. 

• Paulsen RI, Dato 15 juli 1994. Projektbeskrivelse for Rivings-, sikrings- og 
deponeringsarbeider. 

• Paulsen RI, Dato 16 mai 1994. Avviklingsplan. 
• Paulsen RI, Dato 21.7.95. Projektbeskrivelse for avsluttende landskapsbearbeiding. 

Side 228



 
58 (78) KAUTOKEINO OG NORDREISA KOMMUNER 
 
 
 
 
 

Rambøll 

 
 

5.4 Avtaler og tillatelser 

Med bakgrunn i føringer gitt gjennom Sametingets nylig vedtatte mineralveileder for 
undersøkelser og drift- på mineralressurser (se omtale under punkt 6.1.9), inngikk  
Arctic Gold AB, Sametinget og Reinbeitedistriktene D-34 Ábborášša og D-30A Vestre 
sonestyre/Oarjjabealli  i desember 2010 en avtale om faktiske undersøkelsesarbeider etter 
metaller, og en intensjonsavtale om forhandlinger om søknad om gruvedrift i Bidjovagge, 
Kautokeino kommune.  Avtalen om det faktiske undersøkelsesarbeidet ivaretar partenes ansvar 
for samarbeid ved planlegging og gjennomføring av undersøkelsesarbeider. Reindriftens rett til 
bruk av området følger av alders tids bruk, og har alminnelig ekspropriasjonsrettslig vern (jf. 
reindriftsloven § 4). Intensjonsavtalen er ment å avklare hvordan prosessen mellom partene skal 
foregå, og hvilke temaer som det skal forhandles om for eventuell søknad om konsesjon til 
gruvedrift. Kopi av begge avtalene følger vedlagt, se vedlegg 8.2. 
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6. KONSEKVENSUTREDNINGEN  

 

6.1 Innledning 

6.1.1 Konsekvensutredning vs. planbeskrivelse 

Det er kun tema som antas å ha beslutningsrelevans som utredes i planarbeidet. Utvalg av 
relevante utredningstema er gjort på bakgrunn av beskrivelsen av planområdet i kapittel 3, samt 
andre skjønnsmessige vurderinger. Det skilles mellom tema som skal utredes særskilt gjennom 
konsekvensutredningen, og tema som skal behandles gjennom planbeskrivelsen, jf kapittel 6.4 
og 6.5. 
 
Konsekvensutredningen utarbeides som et vedlegg til planbeskrivelsen. Hovedproblemstillinger 
og konklusjoner innarbeides imidlertid i planbeskrivelsen. 
 

6.1.2 Grunnlagsdata 

Konsekvensutredningen vil ta utgangspunkt i kjent kunnskap; åpen statistikk, tilgjengelige 
rapporter/utredninger, intervjuer med ressurspersoner og lokalkjente, høringer/folkemøter 
(varsel om oppstart) samt ved supplerende feltarbeider.  
 
I planprogramsfasen er det utført/vil bli utført nødvendige forundersøkelser: 

a) Kulturminner: Finnmark fylkeskommune har i feltsesongen 2011 gjennomført § 9-
undersøkelser i planområdet, for samt veien til Kautokeino og traseer for el og vann (til 
Reisavann). 

b) Kartgrunnlag: Eksisterende kartgrunnlag for området har dårlig nøyaktighet (20 meters 
høydekoter), og det er derfor behov for å skaffe til veie et mer presise data. Det er i 
2011 gjennomført flyfotografering av området. Basert på dette vil det i løpet av høsten 
bli produsert kart med en meters ekvidistanse, samt ortofoto for hele planområdet. 

c) Tilstandsrapport veg: Eksisterende atkomstveg mellom Kautokeino og gruveområdet 
har variabel kvalitet, og for enkelte delstrekninger vil det være behov for oppgradering. 
For å kartlegge utbedringsbehovet og kostnader ved evt. oppgradering, vil det bli 
utarbeidet en tilstandsrapport for den aktuelle vegen. 
 

 
 

6.2 Alternativer som foreslås utredet 

6.2.1 Innledning 

Det er i hovedsak lokalisering av anrikningsverk og deponiområder som tenkes underlagt 
alternativsvurdering.  
 
I kapittel 4.4 og 4.5 ble to alternative deponeringsområder og to alternative lokaliseringer av 
anrikningsverk presentert. Lokaliseringsalternativene må velges ut fra bla hensynet til effektiv 
drift, transportbehov, vind- og snøforhold samt grunnforhold - herunder nødvendig avstand til 
eksisterende gruver, deponier med mer. Nye bygg/deponier bør dessuten ikke plasseres på 
arealer som kan inneholde drivverdige malmforekomster.  
 

Side 230



 
60 (78) KAUTOKEINO OG NORDREISA KOMMUNER 
 
 
 
 
 

Rambøll 

På denne bakgrunn er det satt sammen to komplette ”alternativspakker” (alternativ 1 og 2) som 
er ulike med hensyn til lokalisering av anrikningsverk og deponiområde. I tillegg utredes også 0-
alternativet. Lokalisering av de ulike uttaksområdene (11 stk.) og gråbergsdeponi er lik for begge 
alternativene. 
 

6.2.2 0-alternativet  

Konsekvensene ved et tiltak framkommer ved å måle/sammenligne forventet tilstand etter at 
tiltaket er gjennomført, mot forventet tilstand uten at tiltaket realiseres.  
 
Alternativet som representerer videreføring av dagens status kalles ”0-alternativet”. Her skal 
man altså vurdere konsekvensene av at planlagt tiltak ikke blir gjennomført. 
 

6.2.3 Alternativ 1 (hovedalternativ) 

Alternativ 1 er forslagsstillers foretrukne alternativ, og består av alternativ 1 for både 
deponiområde og anrikningsverk, jf kart i vedlegg. 8.4.  
 
Deponiområde, alternativ 1  
Området, som samlet sett utgjør et areal på om lag 200 000 m2, grenser i vest inntil et stort 
gammelt gråbergsområde. Denne lokaliseringen gir nær og nedstrøms plassering i forhold til 
alternativ 1 for anrikningsverk, se under. Samtidig ligger det utenfor et estimert, mineralisert 
område. Kontrollerende diamantboringer må imidlertid gjennomføres før eksakt plassering kan 
angis. Gjenvinning av vann planlegges via en liten intern dam i deponiet.  
 
Anrikningsverk, alternativ 1:  
Basert på de til nå kjente mineraliseringene i området, vurderes denne nordligste lokaliseringen å 
være den mest egnede. Dette begrunnes også ut fra at det er i nordområdet man har størst 
forventninger om å finne nye fremtidige mineraltilskudd (tilganger). En lokalisering i dette 
området vil følgelig medføre kortere transportavstander, noe som vil være en stor fordel både 
mht. driftsøkonomi og miljømessige forhold knyttet til trafikkstøy/støv. Fra hovedvegen 
planlegges det etablert en atkomstveg på ca 375 m like nord for uttaksområde nr. 6 (Inger-A-
Eva). 
 
Jf for øvrig nærmere beskrivelse i kapittel 4.4 og kart i kapittel 8.4. 
 
 

6.2.4 Alternativ 2 (Sekundæralternativ) 

Alternativ 2 vurderes ikke å være optimalt i forhold til kriteriene nevnt i 6.2.1, og er derfor ikke 
forslagsstillers primærønske. Alternativet består i at både deponiområde og anrikningsverk 
lokaliseres lengre mot sør enn i alternativ 1. 
 
Deponiområde, alternativ 2:  
Består i å fortsette deponeringen som ved tidligere drift i området, gjennom å etablere nye 
dammer i forlengelsen av (nord for) det gamle hoveddamanlegget. Området utgjør samlet sett et 
areal på om lag 200 000 m2, hvorav om lag 40 000 m2 utgjøres av det tidligere damanlegget. 
Ved å gjøre inngrep i de tidligere dammene (massene) vil miljøpåvirkningskonsekvensene for 
disse områdene måtte utredes/dokumenteres, noe som vil kunne medføre store kostnader og 
tidsbruk. Muligheter for å heve de gamle dammene og utnytte eksisterende områder vil bli 
vurdert nærmere.  
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Anrikningsverk, alternativ 2:  
Innebærer at anrikningsverket plasseres langs østsiden av hovedvegen like øst for D-bruddet. 
Dette vurderes ikke å være optimalt ut fra et produksjonssynspunkt, da denne lokaliseringen 
ligger like inntil (øst for) den til nå klart største kjente malmforekomsten (D-bruddet). Fra 
hovedvegen må det for dette alternativet etablert en atkomstveg på ca 415 m nord for 
uttaksområde nr. 7 (D-bruddet). 
 
Jf for øvrig nærmere beskrivelse i kapittel 4.5 og kart i kapittel 8.4. 

 
 

6.3 Metode 

Som utgangspunkt benyttes standard metode for konsekvensanalyse definert i Statens 
vegvesens håndbok 140. Hvert enkelt KU-tema utredes etter følgende struktur: 
 

1. Områdets verdi: Vurderes på en tredelt skala; liten-middels-stor 
2. Tiltakets omfang: Vurderes på en femdelt skala fra ”Meget stort negativt” til ”Meget 

stort positivt” 
3. Tiltakets konsekvens: For hvert utredningstema sammenholdes områdets verdi og 

tiltakets omfang, jf ”Konsekvensvifta” i handbok 140. 
 

 

 
Figur: Konsekvensvifte (kilde: Statens vegvesen 
håndbok 140) 

 
 
 
 
 
 
 

 
Samlet vurdering 
Sammenstilling. Til slutt sammenstilles alle 
konsekvenser i en samlet vurdering. Her vil 
også tema som bearbeides i 
planbeskrivelsen inngå i helhetsvurderingen. 
 
 
Eventuelle avbøtende tiltak vurderes og 
foreslås. 
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6.4 Tema som skal konsekvensutredes 

6.4.1 Landskap 

Definisjon Landskap er et område som er formet under påvirkning fra, og i samspill mellom 
naturlige og menneskelige faktorer, dvs. de visuelle omgivelsene (Den europeiske 
landskapskonvensjonen). 
 

Antatte 

konsekvenser 

Utvidet virksomhet/terrenginngrep kan påvirke opplevelsen av landskapet i 
tiltaksområdet (nær- og fjernvirkning).  

Datagrunnlag 
og kilder 

Kjent kunnskap: 
Kart, fotos, tidligere rapporter og utredninger.  
 
Behov for suppleringer: 
Utredningsområdet vil bli befart, og det tas fotos fra områder som blir visuelt berørt av 
tiltaket, herunder hytter, utsiktspunkter, mye brukte traseer (veier, stier m.m.). Nye kart 
og ortofotos vil bli benyttet. 
 

Metode/rapport Metodikk i henhold til Vegdirektoratets håndbok 140 – Konsekvensutredninger - 
benyttes. Denne metodikken bygger på følgende: 
 
Landskapets verdi i tiltaksområdet fastsettes fra blant annet følgende parametere: 
Landskapets sjeldenhet i regionen, landskapets mangfold og romdannelser, 
vegetasjonssammensetning, vann - vassdrag, spesielle landskapskvaliteter. I dette 
arbeidet benyttes ”Nasjonalt referansesystem for landskap”- utviklet av Institutt for Skog 
og Landskap på Ås. 
 
På bakgrunn av den fastsatte verdien vurderes også landskapets sårbarhet i forhold til 
det aktuelle tiltak. Her vil tiltakets synlighet og karakter/dominans i forhold til 
omgivelsene være viktige. I denne sammenheng konstrueres et synlighetskart som viser 
fra hvilke områder en kan se tiltaket/inngrepet.  
 
Etter ovennevnte vurderinger fastsettes deretter tiltakets omfang etter en samlet 
vurdering av virkningene for landskapsbildet. Siste operasjon er så å sette verdi og 
omfang inn i konsekvensviften (jfr. 6.3), slik at de samlede konsekvenser for 
landskapsbildet kommer fram. Etter at landskapskonsekvensene er utredet, vil det bli 
gjort en vurdering av avbøtende tiltak som vil redusere evt. negative konsekvenser for 
landskapsbildet.   
 
Visualisering: 
For å kunne vurdere og dokumentere konsekvenser for landskapsbildet er 
fotovisualisering av situasjonen før og etter tiltaket av avgjørende betydning. I dette 
arbeidet er det to aktuelle metoder:  

1. Fotomontasjer – hvor en tar fotos fra utvalgte steder, og så benytter en 3D-
konstruksjon av tiltaket sett fra samme posisjon og vinkel. En vil da få et meget 
realistisk bilde av tiltaket sett fra det utvalgte stedet.  

2. Terrengmodell med ortofoto – Det lages en 3D-modell av tiltaksområdet og 
omgivelsene som draperes med ortofoto av området. I denne modellen legger 
man så inn en 3D-tegning av tiltaket (veger, bygninger, massedeponier m.m.). 
Denne metodikken gjør at en i neste omgang kan studere tiltakets virkninger 
sett fra alle standpunkter ved å rotere modellen. Forskjellen fra 1 er at en fra de 
valgte standpunkter vil se tiltaket i en konstruert modell og ikke i et foto.  
 

I dette prosjektet taler følgende forhold for at sistnevnte metode bør benyttes: 
• Hele tiltaksområdet er oversiktlig og uten høyere trevegetasjon.   
• Det blir konstruert et helt nytt og meget nøyaktig kart av området. 
• Ortofoto av området (under konstruksjon) vil være av god kvalitet 
• Ved en modell kan en studere og vurdere virkningene av tiltaket fra at hvilket 

som helst sted i området og de nære omgivelser. Dette er av meget stor 
betydning både når konsekvensene skal vurderes og når en skal presentere 
tiltaket for offentlige myndigheter, berørte interessenter og publikum. En slipper 
også nye runder med fotografering dersom en underveis i plan- og 
beslutningsprosessen ønsker å vurdere tiltaket fra andre steder enn de utvalgte 
fotostandpunktene. I dette prosjektet er fotosesongen kort.  
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6.4.2 Friluftsliv 

Definisjon Opphold og fysisk aktivitet i friluft i fritiden med sikte på miljøforandring og 
naturopplevelse. Dette temaet grenser opp mot tema ”Utmarksbruk”, og må sees i noe 
sammenheng med dette – kanskje spesielt i samiske områder. 
 

Antatte 
problemstillinger 

Ny gruvedrift kan influere på områdets attraktivitet og bruk i friluftssammenheng, 
herunder i fht. tur, jakt, fiske med mer. I dette arbeidet blir framtidig bruk av 
eksisterende anleggsveg i friluftssammenheng, både sommerstid og vinterstid et av 
flere viktige forhold å vurdere i konsekvensutredningen. 
 

Datagrunnlag og 
kilder 

Kjent kunnskap: 
Eksisterende beskrivelser og kvalitetsvurderinger fra utredningsområdet, 
kommuneplanen, fagrapporter, offentlige dataregistre; FRIDA, Naturbase, FeFo, 
håndbøker DN m fl 
 
Behov for suppleringer: 
Befaringer, intervjuer med lokalbefolkning, lokale organisasjoner, kommunene, 
Fylkesmannens miljøvernavdelinger, Finnmark og Troms fylkeskommuner m fl 
 

Metode/rapport Utredning av friluftsliv skal inneholde en beskrivelse av området, hva slags kvaliteter 
det har for friluftsliv, beskrivelse av eksisterende bruk og brukere, og en verdivurdering 
av området. Forventede virkninger av tiltaket skal beskrives, likeså vurdering av 
virkningenes omfang samt forslag til avbøtende tiltak.  
 

 
 

6.4.3 Naturmiljø 

Definisjon Naturmiljø omfatter naturtyper og artsforekomster som har betydning for planters og dyrs 
levegrunnlag. Opplevelsesaspektet i naturmiljøet behandles under tema Friluftsliv, mens 
naturressursaspektet vurderes under temaene reindrift og utmarksbruk, samt landbruk og 
Geo-ressurser (de to sistnevnte i planbeskrivelsen). 
 
Som influensområde regnes hele arealet i alle de seks områdene som er planlagt, samt 
områder utenfor, i den grad de berøres av infrastruktur som veger, kraftledninger med 
mer. I tillegg kommer bekker og vassdrag som får avrenning fra brudd og deponimasser. 
 

Antatte 
konsekvenser 

Utredningsområdet ser ut til å ha nokså rik berggrunn, hvilket kan gi grunnlag for 
næringsrikt jordsmonn/god mineralsammensetning - og følgelig en variert flora. Det er 
derfor potensial for å påvise rødlistede arter, spesielt i evt kildeforekomster og i myr. Søk 
i artsdatabanken gir ikke treff på rødlistede arter innenfor undersøkelsesområdet. Flere 
rødlistede arter er imidlertid registrert i nærheten. 
 

Datagrunnlag 
og kilder 

Kjent kunnskap: 
Naturbase, Artsdatabanken, tidligere gjennomførte undersøkelser. 
 
Behov for suppleringer: 
Feltarbeid sommeren 2011, samt evt supplerende feltarbeid sommeren 2012. 
Fylkesmannens miljøvernavdeling samt lokalkjente/ressurspersoner kontaktes 
 

Metode/rapport Viktige naturtyper etter DN`s Håndbok nr 13 (2007) registreres og visualiseres på kart. 
Det samme gjelder rødlistede arter. Registreringen vil også omfatte funksjonsområder for 
vilt i henhold til DNs Håndbok nr 11 (2000) om viltkartlegging.  
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6.4.4 Kulturmiljø 

Definisjon Jf definisjon i Lov om kulturminner. 
 

Antatte 

konsekvenser 

Det må utredes hvorvidt tiltaket berører verdifulle kulturmiljø, automatisk fredede 
kulturminner eller andre nyere tids kulturminner. 
 

Datagrunnlag 

og kilder 

Kjent kunnskap: 
http://askeladden.ra.no; tidligere rapporter/utredninger  
 
Behov for suppleringer: 
Befaring, informasjonsinnhenting fra Sametinget og Finnmark og Troms fylkeskommuner, 
Nordreisa og Kautokeino kommuner, m fl. 
 

Metode/rapport Statens vegvesens Håndbok 140 (2006) vil legges til grunn for utredningens oppbygging 
og metodikk.   
 
Beskrivelse og kartfesting av kjente automatisk fredete og nyere tids kulturminner, 
samiske og andre. Beskrivelsen vil omfatte en redegjørelse av kulturminnenes 
vernestatus.   
 
Definisjon, beskrivelse, kartfesting og verdivurdering av kulturmiljø. Kvaliteter som 
representativitet, autentisitet, sammenheng og miljø, arkitektonisk og kunstnerisk 
kvalitet, fysisk tilstand, identitet og symbol er viktige kriterier for verdivurdering av 
kulturminner og kulturmiljø. Kulturmiljø gis verdi etter skalaen: Liten – Middels – Stor. 
 
Vurdering av verdi, omfang, konsekvenser og evt. avbøtende tiltak. 
 

 
 
 

6.4.5 Naturressurser - Reindrift 

Definisjon Reindrift vurderes å være det mest sentrale temaet i konsekvensutredningen. Det 
benyttes en uavhengig organisasjon (NINA) til arbeidet, med assistanse av en 
reindriftsutøver fra et annet område av landet. 
 

Antatte 

konsekvenser 

Tiltaksområdet ligger sentralt i et reinbeiteområde, og inngrepene kan få vesentlige 
konsekvenser for driften. Utfordringer knyttet til etablering av samlegjerde inngår også i 
vurderingen her. 
 

Datagrunnlag og 

kilder 

Kjent kunnskap: 
Offentlig tilgjengelig statistikk og kartdata, herunder bla www.reindrift.no 
 
Behov for suppleringer: 
Høst- og vinterbefaring, innsamling av data fra berørte næringsutøvere, 
reindriftsmyndigheter, kommunene m fl 

 

Metode/rapport Konsekvensutredningsmetodikken består i hovedsak av: 
 

1. Presentasjon av reindriftens bruk av området på siida-, distrikts og sonenivå 
(30A). 

2. Klima og beitemessige forhold i inngrepsområdet og influensområder. 
3. Produksjon av vegetasjons- og beitekart for inngreps- og influensområder basert 

på nye flybilder og satellittbilder. Arbeidet omfatter utarbeidelse av 
arealstatistikker (beitetyper) samt beregning av tapt beite i form av 
reinbeitedøgn/fôrenheter.  

4. Befaring av inngrepsområder og influensområder i samarbeid med involverte 
reinbeitedistrikter/siida, sonestyre (30A) og Guorbavuopmi gjerdestyre. 

5. Arealberegninger og vurderinger av inngreps- og influensområder i forhold til 
reindriftens arealbruk i området.  

6. Vurderinger av inngrepets reindriftsmessige konsekvenser i inngrepsområdet og 
influensområder relatert til reinbeitedistrikt/siida, sone og gjerdeprosjekt. Her vil 
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vi bruke oppdaterte arealbrukskart for reindriften. Vi vil også ta utgangspunkt i 
bruk av metodikk som bruker reindriftstermer med hensyn til reindriftens bruk av 
området (driftstermer og beitetermer) utviklet av Svonni (1983). Det vil 
dessuten bli arrangert møter med involverte reinbeitedistrikter/siidagrupper, 
sonestyret (30A) samt Guorbavuopmi gjerdestyre for å innhente ytterliggere 
informasjon.  

7. Forventede økonomiske konsekvenser basert på beitetap og driftsmessige 
konsekvenser.  

8. Avbøtende tiltak og anbefalinger  
9. Konsekvensutredningen følger for øvrig opplegget til Håndbok 140 (Statens 

Vegvesen) med hensyn til presentasjon av inngrepets verdi, omfang og 
konsekvenser i form av tabeller og diagrammer (”konsekvensvifta”).  

10. Rapportering  

 
Referanser:  
Svonni, L.G.1983. Fjellrenskøtselns årscykel sett ur en helhetsbedømning av markbehovet 
och hur olika orsakskedjor styr detta behov. SOU rapport 1983-67. Umeå. 
Statens Vegvesen. 2006. Håndbok 140 Konsekvensanalyser. 290 s.  

 
 

6.4.6 Naturressurser - Utmarksbruk 

Definisjon Som utmarksbruk regnes samers og andre bygdefolks bruk av utmarka til matauk, 
småskala næringsvirksomhet/kombinasjonsnæringer. Reindrift samt friluftsaktiviteter i 
rekreasjons-/opplevelsessammenheng utredes under andre tema; hhv Reindrift, Friluftsliv 
og Landskap, selv om grensegangen her kan være noe flytende. 
 

Antatte 

konsekvenser 

Det må utredes hvorvidt ny gruvedrift vil påvirke/endre folks bruk av utmarka til 
næringsvirksomhet, høsting, jakt, sanking med mer. Naturgrunnlaget for samisk kultur, 
næringsutøvelse og samfunnsliv vil stå sentralt. 
 

Datagrunnlag og 

kilder 

Kjent kunnskap: 
- Kommuneplanens arealdel 
- FOR 2007-06-11 nr 738: Sametingets retningslinjer for vurderingen av samiske 

hensyn ved endret bruk av meahcci/utmark i Finnmark 
- Sametingets planveileder 
- Sametingets mineralveileder 
- Div forskningsrapporter og offentlig statistikk (SSB) 

 
Behov for suppleringer: 
Intervju med relevant fagpersonell i Kautokeino og Nordreisa kommuner, FeFo, 
Fylkesmannens miljøvernavdeling, berørte utmarkslag, næringsutøvere, jeger- og 
fiskerforeninger m fl. Reindrifta vil kunne gi informasjon om reindriftsutøvere som evt 
driver tilleggsnæring/kombinasjonsbruk i området. Høring av planprogrammet/varsel om 
oppstart vil dessuten bidra med supplerende informasjon (skriftlige innspill, folkemøter, 
møter med berørte parter med mer). 
 

Metode/rapport Det tas utgangspunkt i den sedvanlige bruken av området, og hvorvidt denne bruken kan 
videreføres. Det skal legges vekt på tidligere tiltak i området, samt det nye tiltakets 
karakter, varighet og omfang. Utredningen vil for øvrig bygge på hensyn og premisser 
trukket opp i Sametingets retningslinjer for endret bruk av utmark samt Sametingets 
planveileder. 
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6.4.7 Miljøforhold – forurensning og utslipp 

Definisjon Temaet omhandler forurensningsfare, herunder støy og avrenning til grunn, vann og 
vassdrag. 
 
Formålet er å utarbeide dokumentasjon av støy fra gruvedriften til omkringliggende 
områder. Berørte parter kan være næringsutøvere, fritidsboliger, dyreliv og intern støy for 
arbeidere i området. Detaljeringsgrad vil være som normalt for konsekvensutredninger.  
 

Antatte 

konsekvenser 

Avrenning fra gruver kan føre til tungmetallforurensing og pH-påvirkning i resipient. 
Tiltaksområdet grenser til flere vassdrag, og i forhold til forurensningsproblematikk vil 
avrenning fra gruvevirksomheten til nærliggende vassdrag måtte konsekvensvurderes.  
Støy knyttet til tiltaket må også konsekvensutredes. 
 

Datagrunnlag og 

kilder 

Kjent kunnskap: 
NIVA har gjort grundige analyser over flere år som legges til grunn, jf. kap. 5.3. I tilegg 
nyttes vann-nettdatabasen, støykildedatabaser, digitalt kartgrunnlag med mer. 
 
Behov for suppleringer: 
Tidligere måleprogram gjenoptas for å få en kontinuitet i overvåkingen av vannkvaliteten. 
Det tilstrebes målepunkter som korresponderer med de gamle, samt at nye målepunkter 
etableres nedstrøms for nye utvinningsfelt og deponier. I tillegg kommer befaring, 
lydmålinger med mer. 
 

Metode/rapport Resultater, beregningsgrunnlag og forutsetninger samles i en oversiktlig rapport der all 
nødvendig dokumentasjon og beskrivelser inngår. Tiltakshaver ønsker allerede i 
reguleringsplansaken å utrede dette temaet på et såpass grundig nivå at det tilfredsstiller 
kravene Klif stiller i forhold til behandling av søknad om utslippstillatelse.  
 
Forurensning av grunn, vann og vassdrag 
Den totale vannbalansen i området i dag, samt forventet påvirkning ved tiltaket, skal 
beskrives. Konsekvensvurderingen vil baseres på foreslått utvinningsmetode, lagring av 
gråberg og avgangsmasser, hvilke flotasjonskjemikalier som planlegges nyttet, 
rensemetoder og forventet utslipp av overskuddsvann. For å vurdere forurensingstilstand i 
resipient før gruvestart undersøkes vann-nettdatabasen og NIVA-rapportene gjennomgås. 
Konsekvensutredningsmetodikken består i hovedsak av:  
 

1. Befaring av anleggsområdet og influensområder 

2. Vurdering av resipienter 

3. Vurdering av avrenning fra gruvevirksomheten basert på valgt løsning og 
rensemetoder 

4. Rapportering  

Støy 
Basert på resultater fra lydmålinger, støykildedatabaser og et digitalt kartgrunnlag 
illustreres forventet støybidrag i utredningsområdet. Siden det er snakk om store arealer 
vil vi finne en formålstjenelig oppdeling av området og oppløsning/detaljgrad på 
støysonekart. Støysonekart presenteres med soneinndeling iht T-1442 (rød, gul, hvit 
sone). Det er tatt med ett driftsscenario i dette arbeidet.  
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6.5 Tema som skal behandles i planbeskrivelsen 

I tillegg til de særskilte utredningstema som er beskrevet i kapittel 6.4, er det behov for en 
nærmere vurdering og beskrivelse av en rekke andre problemstillinger/forhold. Disse innarbeides 
i planbeskrivelsen sammen med konsekvensutredningene. Aktuelle tema er blant annet følgende 
(listet i alfabetisk rekkefølge): 
 

6.5.1 Barn og unges interesser 

I hht plan- og bygningsloven skal det også redegjøres for om barn og unges interesser berøres, 
og hvordan planforslaget eventuelt forholder seg til dette. 
 

6.5.2 Byggeskikk og estetikk 

Tiltakets forhold til byggeskikk og estetikk skal dokumenteres. 
 

6.5.3 Geologiske ressurser 

Det skal redegjøres for hvorvidt det finnes andre geologiske ressurser i området enn 
malmforekomster, eksempelvis løsmasser. 
 
 

6.5.4 Landbruk 

Eventuelle landbruksinteresser i området skal dokumenteres. Det kan evt. være snakk om 
beiteinteresser. 
 

6.5.5 Næringsliv og sysselsetting 

Ringvirkninger for lokalt næringsliv og sysselsetting skal beskrives. Influensområdet begrenses til 
Kautokeino og Nordreisa kommuner, med hovedvekt på Kautokeino.  
 

6.5.6 Samfunnstjenester og sosial infrastruktur 

Hvilke samfunnstjenester tiltaket krever skal belyses, sett opp mot tilgjengelig kapasitet. Dette 
gjelder skole, barnehage, helsetjenester med mer. Bosetting og boligbehov beskrives også her. 
 

6.5.7 Samiske interesser  

På bakgrunn av KU (fortrinnsvis reindrift og utmarksbruk) samt de enkelte tema i 
planbeskrivelsen skal det lages en sammenstilling av hvordan de samiske interessene er berørt 
og ivaretatt i planarbeidet. 
 

6.5.8 Teknisk infrastruktur 

Tiltaket har behov for teknisk infrastruktur i form av veg, vann, avløp, kraftforsyning, 
teleforbindelser og annen kommunikasjon. Det må vurderes hvilke alternativer som finnes, og 
hvorvidt det er behov for tiltak/oppgradering. 
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Vann, avløp og overvann: Stipulere behov for vannforsyning/avløp/rensing, vurdere alternative 
løsninger, definere evt. videre utredningsbehov. Avbøtende tiltak vurderes. 
 
Offentlig veg, transport, utskipning og kaifasiliteter: Beskrive eksisterende, overordnede 
vegsystem/infrastruktur knyttet til aktuelle transportruter, beskrive transportbehov/trafikk, 
utrede evt. behov for tiltak i/utenfor planområdet. 
 
Energi og kommunikasjoner: Det vil gjøres energi-/effektberegninger basert på erfaringstall. 
Eksisterende energiforsyning vurderes, herunder behov/muligheter for oppgradering. Alternative 
løsninger vil vurderes, herunder gi anbefaling om miljøvennlig energibruk 
 

6.5.9 Universell utforming 

Det skal redegjøres for hvordan hensynet til universell utforming er ivaretatt i planforslaget. 
 
 
 
 

6.6  Risiko og sårbarhetsanalyse 

Risiko- og sårbarhetsanalyser er pålagt i henhold til PBL § 4-3, og skal vise alle risiko- og 
sårbarhetselementer som har betydning for om arealet er egnet til utbyggingsformål. Eventuelle 
endringer som følge av tiltaket selv skal også inngå i analysen. Foreløpig kan det se ut til at det 
er risiko- og sårbarhetsfaktorer knyttet til selve tiltaket som vil være de mest sentrale, og ikke 
nødvendigvis risiko- og fareforhold knyttet til selve planområdet.  
 
Temaet vil bli beskrevet med utgangspunkt i offentlige databaser, planer og utredninger, 
www.dsb.no m fl. Det vil i tillegg bli gjennomført befaring av området, informasjonsinnhenting fra 
KU, kommunene, lokalkjente, fylkesmannen m fl. Rambølls metodikk for risiko- og 
sårbarhetsanalyser er i samsvar med NS 5814 og foregår i 4 trinn: 

• Initiering 
• Identifikasjon og analyse av risikoer 
• Identifikasjon av risikoreduserende tiltak 
• Rapportering 

 
I ROS-analysen benyttes verktøyet RamRisk. RamRisk er et egenprodusert Excel-basert verktøy 
som enkelt får frem det aktuelle risikobildet av uønskede hendelser. Det vil være nødvendig å 
”avstemme” ROS-analysen mot forhold som utredes og behandles i KU’en. 
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7. MEDVIRKNING OG FRAMDRIFT 

7.1 Medvirkning og informasjon 

7.1.1 Planprosessen frem til i dag 

I forkant av arbeidet med utarbeidelse av planprogram for tiltaket som nå tar til, har Arctic Gold 
AB (og det tidligere selskapet IGE Nordic) gjennom flere år gjennomført en omfattende 
prospekterings- og kartleggingsvirksomhet av mineralforekomstene i området.  I desember 2010 
inngikk selskapet i (ihht. retningslinjer gitt gjennom Sametingets mineralveileder) en avtale med 
Sametinget og reinbeitedistriktene D-34 Ábborášša og D-30A Vestre sonestyre/Oarjjabealli om 
faktiske undersøkelsesarbeider etter metaller og en intensjonsavtale om forhandlinger om søknad 
om gruvedrift i Biedjovággi. Det har både i forkant og etterkant av avtalen vært gjennomført en 
lang rekke møter mellom selskapet og de øvrige avtalepartene. 
 
Det er et omfattende utredningsarbeid som nå skal gjennomføres og man ønsker derfor i en tidlig 
fase av prosjektet å involvere/informere offentlige instanser og alle øvrige parter som kan tenkes 
å kunne bli påvirket av tiltaket. Målsettingen med dette er blant annet å få skapt en felles 
forståelse omkring hvilke tema som må konsekvensutredes og hvordan selve utredningen skal 
foregå (metodikk).  
 
Offentlig høring av planprogrammet sikrer berørte parter/instanser en lovbestemt rett til å 
komme med innspill til den videre planprosessen. For å fange opp mest mulig relevante tema har 
man valgt å gjennomføre en relativt omfattende prosess i forkant av denne høringsprosessen.     
Det har blant annet blitt avholdt 5 møter med sentrale planaktører, se tabellen nedenfor. 
 
Møtedato Møteparter 
04.05.11 Reindriftsforvaltningen i Vest-Finnmark samt lederne for reinbeitedistrikt 34 og 

35. 
04.05.11 Administrativ og politisk ledelse i Kautokeino kommune 
19.05.11  Planadministrasjonen i Nordreisa kommune (telefonmøte) 
20.06.11 Felles planoppstartsmøte med Nordreisa og Kautokeino kommune.  
20.06.11 Felles informasjonsmøte/folkemøte i Kautokeino med samlet befaring av 

planområdet 
 
Den 20. juni ble det arrangert et åpent informasjonsmøte på Thon hotell i Kautokeino, hvor alle 
sentrale offentlige instanser, lag, foreninger og pressen var invitert til å delta. Møtet var godt 
besøkt og talte til sammen omlag 40 deltakere. Etter møtet ble det arrangert en felles befaring til 
planområdet slik at alle deltakerne fikk tatt planområdet nærmere i øyesyn.  
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Bilde fra informasjonsmøte på Thon hotell Kautokeino den 20.06.11. Møteleder Klemet Erland  
Hætta (ordfører i Kautokeino) på talestolen.  

 

 
Bilde fra befaringen av planområdet den 20. juni 2011. 
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7.1.2 Videre planprosess 

Nedenfor gis en kort oppsummering av sentrale milepæler i planprosessen, samt en beskrivelse 
av opplegg for medvirkning og offentlig informasjon som tenkes gjennomført i prosessens ulike 
faser: 
 
• Planoppstartsmøte, jfr. PBL § 12-8 1. ledd. Felles planoppstartsmøte med begge 

kommunene ble gjennomført den 20. juni. På møtet deltok representanter fra Arctic Gold AB, 
Rambøll, planadministrasjonen samt ordførerne fra begge kommunene. Det foreligger eget 
referat fra møtet. Det ble fra politisk ledelse i begge kommunene signalisert at man stilte seg 
positiv til prosjektet og at man ønsket å avsette planadministrative ressurser til saken for å 
sikre unødvendige forsinkelser mht. fremdrift. Planprogrammet som nå er utarbeidet følger for 
øvrig opp de øvrige signalene som ble gitt fra kommunene i planoppstartsmøtet. 

 
 

• Høring, behandling og fastsetting av planprogram: Rambøll utarbeider på vegne av 
forslagsstiller et forslag til planprogram som oversendes begge kommunene. Dersom 
kommunene ikke har vesentlig merknader til forslaget legges så planprogrammet ut på høring 
i 6 uker jfr. PBL § 4-1. Samtidig kunngjøres også oppstart av reguleringsplan- og 
konsekvensutredningsarbeidet, jfr. PBL 12-8 første ledd. Kunngjøring skjer via lokal presse 
(Altaposten, Ávvir, Finnmark dagblad, Nordlys og Fremtid i nord). I tillegg tilskrives offentlige 
instanser og berørte parter direkte. Forslaget til planprogram legges ut i begge kommunene 
samtidig (felles høring). Planprogrammet vil for øvrig også bli tilgjengeliggjort via begge 
kommunenes respektive hjemmesider. I løpet av høringsperioden vil det bli gjennomført et 
folkemøte i begge kommunene. Dato for slikt møte vil bli kunngjort i lokalpressen. Grunnet 
høy andel samisktalende vil møtet i Kautokeino bli tolket til samisk. 

 
Med bakgrunn i innkomne høringsuttalelser vil forslagsstiller gjøre nødvendige revisjoner av 
planprogrammet før det oversendes til de to kommunene for endelig fastsetting. Forelegging 
av planprogrammet for Miljøverndepartementet vil være aktuelt dersom statlige og regionale 
myndigheter vurderer at planen/tiltaket kan komme i konflikt med nasjonale eller viktige 
regionale hensyn.  
 
Planprogrammet skal fastsettes innen rimelig tid, normalt senest innen 10 uker etter frist for 
uttalelser. Kopi av fastsatt planprogram sendes så ut til de som har avgitt høringsuttalelse til 
programmet. 
 

• Høring og offentlig ettersyn av planforslag med konsekvensutredning: 
Når forslagsstiller har utarbeidet komplett forslag til reguleringsplan med tilhørende 
konsekvensutredning, oversendes denne kommunene som tar stilling til hvorvidt planforslaget 
skal legges ut til offentlig ettersyn. Ved positiv avgjørelse legges planforslaget og 
konsekvensutredningen ut til offentlig ettersyn i 6 uker (jfr. PBL § 12-11 og Forskrift om 
konsekvensutredninger § 10). Kunngjøring skjer via lokal presse (Altaposten, Avvir, Finnmark 
dagblad, Nordlys og Fremtid i nord). I tillegg tilskrives offentlige instanser og berørte 
interessenter direkte. Det gjennomføres felles høring (parallelt) i begge kommunene samtidig. 
Plandokumentene vil for øvrig også bli tilgjengeliggjort via begge kommunenes respektive 
hjemmesider. I løpet av ettersynsperioden vil det bli gjennomført ett folkemøte i hver av  
kommunene. Dato for slikt møte vil bli kunngjort i lokal presse. Grunnet høy andel 
samisktalende vil møtet i Kautokeino bli tolket til samisk.  
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Kommunene skal med bakgrunn av høringen ta stilling til om det er behov for 
tilleggsutredninger eller ytterligere dokumentasjon om bestemte forhold. Eventuelle 
tilleggsutredninger skal sendes på høring til dem som har avgitt uttalelse. 

 
• Vedtak av reguleringsplan og konsekvensutredning: 

Med bakgrunn i innkomne høringsuttalelser skal planforslaget med tilhørende 
konsekvensutredning til sist behandles av kommunestyrende i begge de to kommunene etter 
nærmere regler gitt ihht. PBL §12-12 og forskrift og konsekvensutredninger § 12). 
Kommunestyrets vedtak kan påklages jfr. PBL § 1-9.  Når planen evt. er vedtatt, vil berørte 
parter/instanser bli tilskrevet og underrettet om klageadgang og frist for klage. Vedtatt plan 
vil bli kunngjort i lokal presse og for øvrig gjort tilgjengelig via den enkelte kommunes 
hjemmeside. 

 
 
 

7.2 Fremdrift 

Tabellen nedenfor gir en oversikt over tenkt fremdrift for planprosessen etter PBL: 
 

 
 
Det vil alltid være betydelig usikkerhet knyttet til fremdriften i en så vidt omfattende planprosess 
som dette. Intensjonen er imidlertid at man innen utgangen av 1. kvartal 2013 skal kunne ha en 
godkjent reguleringsplan med tilhørende konsekvensutredning for tiltaket.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aktivitet (milepæler) juni Sept Okt Nov Des 2012 2013

Planoppstartsmøte med kommunene

Oversendelse av forslag til planprogram til kommune

Saksbehandling planprogram 

Varsel om planoppstart/offentlig ettersyn av planprogram (6 ukers høring)

Fastsettelse/vedtak av planprogram i kommunene

Oversendelse av reguleringsplan m/konsekvensutredning til kommunene 3. kvartal

Offentlig ettersyn (6 ukers høring) 4. kvartal

Sluttbehandling i kommunene 4. kvartal 1. kvartal
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8. VEDLEGG 

8.1 Avtale om faktiske undersøkelser i Bidjovagge 
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8.2 Intensjonsavtale om forhandlinger for søknad om driftskonsesjon 
for gruvedrift 
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8.3 Kartutsnitt med lokalisering av planlagte uttaksområder 

 

 

S
id

e 2
4
8



 
78 (78) KAUTOKEINO OG NORDREISA KOMMUNER 
 
 
 
 
 

Rambøll 

8.4 Kartutsnitt med alternative lokaliseringer av deponi og anrikningsverk 
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