
Møteinnkalling

Utvalg: Nordreisa driftsutvalg
Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset
Dato: 15.11.2011
Tidspunkt: 10:00

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 07 10, eller pr e-post til 
postmottak@nordreisa.kommune.no  

Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.
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                                        Saksliste

Utv.saksnr Sakstittel U.Off. Arkivsaksnr.

PS 80/11 Referatsak

RS 297/11 Melding om vedtak - søknad om deling gnr 
1942/73/3

2011/2042

RS 298/11 Endringstillatelse gbr.1942/45/1 2009/6345

RS 299/11 Tillatelse til flytting av tiltak gbr.1942/56/15 2009/2942

RS 300/11 Byggetillatelse spikertelt gbr.1942/81/6 2011/4249

RS 301/11 Klagebehandling - klage etter plan- og 
bygningsloven - Dispensasjon fra kommuneplan -
22/3- Nordreisa - Omgjøring

2009/9265

RS 302/11 Byggetillatelse tilbygg gbr.1942/65/14 2011/3591

RS 303/11 Delegert vedtak - søknad om deling gnr 
1942/41/11

2011/2962

RS 304/11 Byggetillatelse tilbygg garasje gbr.1942/15/58 2011/3994

RS 305/11 Delegert vedtak - søknad om deling av 
grunneiendom gnr. 1942/29/50

2011/3645

RS 306/11 Byggetillatelse fritidsbolig gbr.1942/22/61 2011/3922

RS 307/11 Rammetillatelse bolig gbr.1942/60/11 2011/4007

RS 308/11 Nye ansvarsretter gbr.1942/15/41 2011/1312

RS 309/11 Dispensasjon fra uttaksbegrensingen ved 
Oksfjorddalen grustak gbr.1942/61/3

2011/1845

RS 310/11 Melding om vedtak - søknad om deling gnr 
1942/65/32

2011/2107

RS 311/11 Ferdigattest gbr.1942/47/1/11 2011/1980

RS 312/11 Ferdigattest gbr.1942/27/14 2010/3785

RS 313/11 Byggetillatelse enebolig gbr.1942/5/26 2011/2113

RS 314/11 Ferdigattest gbr.1942/33/32 2011/4063

RS 315/11 Byggetillatelse ombygging/bruksendring 
gbr.1942/43/126

2011/4050

RS 316/11 Melding om vedtak - søknad om deling av 
grunneiendom gnr. 1942/3/2

2011/3708

RS 317/11 Fritak for vannavgift - gnr. 1942/47/418 2011/3880

RS 318/11 Økoløft Nordreisa og Kåfjord. Godkjenning av 
sluttrapport og utbetaling av tilskudd

2009/3455

RS 319/11 Byggetillatelse tilbygg gbr.1942/57/27 2011/4128

RS 320/11 Søknad om deling av gnr 1942/24/4 2011/3467

RS 321/11 Byggetillatelse tilbygg barnehage gbr.1942/46/20 2011/3995
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RS 322/11 Ferdigattest gbr.1942/18/19 2011/4299

RS 323/11 Godkjenning av eksisterende bygg 
gbr.1942/48/11

2011/4132

RS 324/11 Tillatelse til å deponere rester etter nedbrent hytte 
gbr.1942/29/32

2009/8737

RS 325/11 Fritak for feiing for eiendommen gnr. 1942/43/29 2011/4057

RS 326/11 Fritak fra kommunale avgifter på gnr. 1942/3/25 2011/4163

RS 327/11 Delegert vedtak – Søknad om godkjenning av 
plan for nydyrking gnr 1942/2/3

2011/1680

RS 328/11 Delegert vedtak – Søknad om deling gnr. 
1942/2/3

2011/2182

PS 81/11 Søknad om fritak på boplikt på gnr 1942/74/1 2011/3991

PS 82/11 Forslag til planprogram og merknadsbehandling 
for reguleringsplan E6 Langslett - Sørkjosen.

2011/1434

PS 83/11 Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom 
1942/56/5

2011/3850

PS 84/11 Budsjett 2012  Blir ettersendt når saken er klar

PS 85/11 Økonomiplan 2012-2015  Blir ettersendt når 
saken er klar
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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

Steinar Hansen

9153 ROTSUND

Delegert vedtak
Delegert utvalg drift - nr. 204/11

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2011/2042-4 36269/2011 1942/73/3 03.10.2011

Melding om vedtak - søknad om deling gnr 1942/73/3

Det søkes her om fradeling av tomt til boligformål på om lag 2 daa fra eiendommen 73/3 i 
Nordreisa kommune. Den omsøkte parsellen er bebygd med bolighuset på eiendommen. 
Søknaden er mottatt 23.05.2011.

Saksopplysninger: 
Søker: Steinar Hansen, 9153 Rotsund

Eiendommen ligger i Rotsundelvdalen ca 2 km fra E6 og ca 2 mil sør for Storslett. I følge
gårdskart fra Skog og landskap har eiendom 73/3 et totalareal på 159,9 daa. Av dette er
24,9 daa fulldyrka jord, 1 daa innmarksbeite, 22,8 daa skog på høy bonitet, 58,7 daa skog på
middels bonitet, 49,4 daa uproduktiv skog og resten annet areal. 

I tillegg til 73/3 eier Hansen 73/9, 75/8 og 9. Til sammen er driftsenheten omtrent 1100 daa i 
areal og om lag 60 daa av dette er fulldyrka jord. Hansen driver med geitmelkeproduksjon.

Begrunnelsen for søknaden er at grunneier til sammen har tre bolighus og ønsker å selge det ene 
til boligformål. 

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.
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Før det gjøres vedtak skal blant annet fylkeskommunen og statlig myndighet, hvis saksområde
blir direkte berørt, være gitt mulighet til å uttale seg. Ved vurderingen av om det skal gis 
dispensasjon fra planer skal statlige og regionale rammer og mål tillegges særlig vekt.

Det er ikke framsatt grunner av særlig vekt for dispensasjonen.

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

Det har ikke kommet inn noen høringsuttalelser i saken.

Vurderinger

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

I jordlovens § 12 heter det at eiendom som er eller kan nyttes til jordbruk eller skogbruk ikke kan 
deles uten samtykke. Formålet med delingsforbudet er å sikre og holde ressursgrunnlaget på 
bruket samlet for nåværende og fremtidige eiere. 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. Vilkårene for å samtykke til deling er enten at 
samfunnsinteresser av stor vekt taler for det eller at deling er forsvarlig ut fra hensyn til den 
avkastning eiendommen kan gi.

Den omsøkte bebygde parsellen består av våningshuset og tunet på 73/3 og grenser inntil 
fulldyrka jord, samt en ubebygd boligtomt som ble fradelt i 2002. Boligen har hittil vært utleid. 
Den omsøkte parsellen grenser inntil dyrka mark i drift. 

Det er normalt ikke positivt med fradeling av boligtomter som grenser til dyrka mark. Tomta blir 
med dette fritt omsettelig og kan overdras til personer uten tilknyting til eiendommen eller til 
landbruksdrift. Dette kan føre til krav om restriksjoner på en ellers fullt ut forsvarlig 
landbruksdrift i området, men i en helhetsvurdering av om samfunnsinteressene er så store at 
deling kan godkjennes, kan det være av betydning om bygninger og tun skal brukes til bolig. 

All deling reduserer ressursgrunnlaget på en eiendom, men vi kan ikke se at denne delingen fører 
til vesentlig reduksjon av ressursene. Denne driftsenheten har totalt tre bolighus og dette huset 
har i årevis blitt leid ut. Salg av dette til boligformål vil føre til en mer stabil bosetting, noe som 
er positivt. 

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

I flg. § 27-4 må det før opprettelse eller endring av eiendom til bebyggelse blir godkjent enten
være sikret lovlig atkomst til veg som er åpen for alminnelig ferdsel eller ved tinglyst dokument
eller på annen måte, være sikret vegforbindelse som kommunen godtar som tilfredsstillende.
Avkjørsel fra offentlig veg må være godkjent av vedkommende vegmyndighet, jf. veglova §§ 40
til 43. Dersom vegforbindelse etter kommunens skjønn ikke kan skaffes uten uforholdsmessig
vanske eller utgift, kan kommunen godta en annen ordning.
Den omsøkte parsellen har adkomst til kommunal veg over 73/3. Adkomst må sikres med 
tinglyst vegrett.

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.
Iflg søknaden har boligen privat septik- og vannanlegg. Ifgl NGUs aktsomhetskart for snø- og 
steinskredkart er det ikke fare for ras av noe slag på denne delen av eiendommen.

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

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

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

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

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. Formålet med 
delingen er bolig og dette er positivt for bosettinga i distriktet. Vi vektlegger at 
bosettingshensynet og samfunnsinteressene veier tyngre enn landbruksinteressene i dette tilfellet, 
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og at deling er forsvarlig ut i fra hensynet til den avkastning eiendommen kan gi. Etter det vi 
vurderer kommer ikke det omsøkte området i konflikt med natur- og kulturmiljø, friluftsliv og 
landskapsinteresser i området. 

Vedtak:
Nordreisa kommune godkjenner fradeling av opptil 2,0 daa bebygd tunområde til boligformål fra 
gnr 73, brn 3 i Nordreisa kommune.

Dette gjøres jfr følgende:
 Deling godkjennes jfr jordlovens § 12
 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 formålet med delingen er bolig og dette er positivt for 
bosettinga i distriktet. Vi vektlegger at bosettingshensynet og samfunnsinteressene veier tyngre 
enn landbruksinteressene i dette tilfellet, og at deling er forsvarlig ut i fra hensynet til den 
avkastning eiendommen kan gi. Etter det vi vurderer kommer ikke det omsøkte området i 
konflikt med natur- og kulturmiljø, friluftsliv og landskapsinteresser i området. 

Delingstillatelsen er vurdert i forhold til formål og forvaltningsmål i Naturmangfoldloven og
tiltaket har ingen innvirkning på prinsippene som skal vurderes i §§ 8-12. 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 73, brn 3.
 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 
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og telefri. Det kan til tider være ventetid for å få oppmålingen utført, men boligtomter vil bli prioritert. I forkant av 
utmålingen vil du bli kontaktet. Dersom du har spesielle ønsker om tidspunkt for kartforretningen må du ta kontakt 
med oppmålingskontoret i god tid før oppmålingen. Etter at oppmålingen har funnet sted, vil målebrev bli utstedt og
sendt Statens kartverk for tinglysning.

Vi gjør oppmerksom på at ervervet kan være konsesjonspliktig for kjøper, avhengig av størrelsen på tomta og om det 
foreligger nært slektskap. Ved alle erverv som er konsesjonsfritt må kjøper fylle ut skjemaet ”egenerklæring om
konsesjonsfrihet” som må følge skjøtet til tinglysning påført dokumentasjon fra kommunen om at ervervet er
konsesjonsfritt. Ved konsesjonsplikte erverv må ”søknad om konsesjon ved erverv av fast eiendom” sendes
kommunen. Både ”egenerklæring”, SLF-360 og ”søknad om konsesjon”, SLF-359 kan hentes på internett,
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
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Nordreisa kommune
Teknisk avdeling

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

www.nordreisa.kommune.no

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

«KONTAKT»

Deres ref:  Vår ref: Arkivkode Dato
«REF» 1038632/2011 1942/45/1 19.10.2011

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

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

Saksnr: Behandlet i:
217/11 Delegert utvalg drift

Byggested: Elvenes, 9151 STORSLETT Gnr/Bnr: 45/1
Tiltakshaver: Kjell Båtnes Adresse: Postboks 195, 9151

STORSLETT
Ansvarlig søker: Byggerådgiveren Pål Lyngstad Adresse: Nyvollveien 6, 9147

BIRTAVARRE
Tiltakets art: Nytt bygg - ikke boligformål over 

70 m²
Bruksareal: 83m²

Til tidligere tillatelse godkjent 11.09.2009 er det den 14.10.2011 mottatt søknad om tillatelse til 
endring.

VEDTAK:

Søknaden:
I medhold av plan- og bygningsloven § 20-1 godkjennes søknad om endret tillatelse for 
oppføring av Hytte.
Endringene er ny godkjent plassering samt endring av størrelse fra 83m² BRA til 92m² BRA

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

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

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

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

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

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

Ved all kontakt med avdelingen i denne sak, vennligst referer til saksnummer 2009/6345.

Med hilsen

Ketil Jensen
Byggesaksbehandler
Direkte innvalg: 77 77 07 59

Tilsvarende brev sendt til:
Kjell Båtnes Postboks 195 9151 STORSLETT
Byggerådgiveren Pål Lyngstad Nyvollveien 6 9147 BIRTAVARRE
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Nordreisa kommune
Teknisk avdeling

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

www.nordreisa.kommune.no

Knut-Ove Tvedt
Vigdarvegen 3
5550  SVEIO

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2009/2942-4 36305/2011 1942/56/5 03.10.2011

TILLATELSE TIL TILTAK UTEN ANSVARSRETT
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:
205/11 Delegert utvalg drift

Byggested: 9151 STORSLETT Gnr/Bnr: 56/15
Tiltakshaver: Knut-Ove Tvedt Adresse: Vigdarvegen 3, 5550 SVEIO
Ansvarlig søker: Adresse:   
Tiltakets art: Flytting av tiltak Bruksareal:

VEDTAK:

Tillatelse:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl) § 20-2 godkjennes søknad om tillatelse til tiltak 
uten ansvarsrett mottatt 29.09.2011 for flytting av spikertelt med platt fra eiendommen 
gbr.1942/56/5 til eiendommen gbr.1942/56/15.

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

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

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

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

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

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

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

ØVRIGE LOVBESTEMMELSER:

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

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

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

Ved all kontakt med avdelingen i denne sak, vennligst referer til saksnummer 2009/2942.

Med hilsen

Ketil Jensen
Byggesaksbehandler
Direkte innvalg: 77 77 07 59

Kopi til:
Roy Arne Iversen Stien 3 9151 STORSLETT
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Nordreisa kommune

Teknisk avdeling

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

www.nordreisa.kommune.no

Asbjørn Johan Jensen
Kifjord
9100  KVALØYSLETTA

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2011/4249-2 40101/2011 1942/81/6 01.11.2011

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:
234/11 Delegert utvalg drift

Byggested: Havnnes, 9159 HAVNNES Gnr/Bnr: 81/6
Tiltakshaver: Asbjørn Johan Jensen Adresse: Kifjord, 9100

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

70 m²
Bruksareal: 18m²

VEDTAK:

Tillatelse:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl) § 20-2 godkjennes søknad om tillatelse til tiltak 
uten ansvarsrett mottatt 26.10.2011 for oppføring av Spikertelt.

Det vises for øvrig til søknadens vedlagte tegninger og situasjonskart.

Side 15



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 2011/4249.

Med hilsen

Ketil Jensen
Byggesaksbehandler
Direkte innvalg: 77 77 07 59

Kopi til:
Ole Jensen Høgegga 19 9151 STORSLETT
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Fylkesmannen i
Nordland

Saksbehandler, innvalgstelefon og e-post:
Erlann Mortensen, 75531609
emo@fmno.no

Vår dato
17.10.2011
Deres dato

Vår referanse
2011/5364
Deres referanse

Vår arkivkode
423.1

Nordreisa kommune
Postboks 174
9156 STORSLETT

Klagebehandling - Klage etter plan- og bygningsloven - Dispensasjon fra
kommuneplanen - 22/3 - Nordreisa - Omgjøring

Det vises til oversendelse fra Fornyings, administrasjon og kirkedepartementet av 04.07.11
samt oversendelse fra Nordreisa kommune til Fylkesmannen i Troms datert 06.06.11.

Fylkesmannen omgjør Nordreisa kommunes vedtak om dispensasjon. Vilkårene for
dispensasjon er ikke oppfylt.

Bakgrunn for klagen:

Øystein Mikalsen fremmet den 20.10.09 søknad om deling av grunneiendom. Det søkes om
dispensasjon fra kommuneplan. Eiendommen er oppgitt å være overfiatedyrka areal, på ca
1 dekar, som skal benyttes til boligtomt for Tove Mette Kristiansen og Eirik Rognmo.

Kommunen sendte søknaden ut på høring 08.12.09. Parsellen er i følge kart fulldyrka jord, i
et område med sammenhengende dyrket mark. Det gis også en nærmere beskrivelse av
eiendommen. Det opplyses at tomten i kommuneplanen er definert som landbruk, natur- og
friområde (LNF) og at det er nødvendig med dispensasjon fra plan- og bygningsloven § 7.
Det er ikke oppgitt særlige grunner for dispensasjon. En fradeling vil ikke få konsekvenser
for friluftsinteresser, kulturlandskap eller reindrift. Fradeling til boligformål er veldig
positivt, men tomten er på fulldyrket jord, og vil ha fulldyrket jord på tre kanter. Dette er
veldig ugunstig for landbruket på og rundt tomten. Tomten vil bli fritt omsettelig, og kan
medføre restriksjoner for landbruket.

Fylkesmannen i Troms ved landbruksavdelingen sendte 10.12.09 en tilråding til kommunen
om å avslå søknad om dispensasjon. Det vises til at eiendommen ligger i et LNF-område i
kommuneplanens arealdel, og at det kreves dispensasjon. Det vises til at landbruks- og
matministeren har uttalt at nedbygging av dyrka mark skal halveres fram til 2010.
Gjennomføring av deling vil bryte med dette formålet. Fradeling vil på sikt kunne føre til

Statens hus Kommunalavdelinga E-post
Moloveien 10, 8002 Bodø postmottak@fmno.no
Telefon: 75 53 15 00 Telefon: 75 53 15 00 Internett
Telefaks: 75 52 09 77 Telefaks: 75 53 15 83 www.fylkesmannen.no/nordland
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"Avvik fra arealplaner reiser særlige spørsmål. De ulike planene er som oftest blitt

til gjennom en omfattende beslutningsprosess og er vedtatt av kommunens øverste

folkevalgte organ, kommunestyret. Planene omhandler dessuten konkrete forhold.

Det skal ikke være en kurant sak åfravike gjeldende plan.

Dispensasjoner må heller ikke undergrave planene som informasjons- og

beslutningsgrunnlag. Utfra hensynet til offentlighet, samråd og medvirkning i

planprosessen, er det viktig at endringer i planer av betydning ikke skjer ved

dispensasjoner, men behandles etter reglene om kommuneplanlegging og

reguleringsplaner. Innstrammingen er likevel ikke til hinder for at det f.eks.

dispenseres fra eldre planer som ikke er fullt utbygget, og der

reguleringsbestemmelsene er til hinder eller direkte motvirker en hensiktsmessig

utvikling av de gjenstående eiendommene." (Vår utheving)

F Ikesmannens vurderin :

Det er søkt om dispensasjon til å fradele boligeiendom i LNF-område hvor bygging uten
tilknytning til tradisjonell landbruksvirksomhet ikke er tillatt. Det er imidlertid ikke sendt
grunngitt søknad om dispensasjon, som er et krav etter plan- og bygningsloven § 19-1. De
fordeler som er gitt for dispensasjon kommer i hovedsak fra kommunen. Kommunen burde
heller ha bedt tiltakshaver selv begrunne søknaden, for så å eventuelt supplere dette.
Fylkesmannen kan imidlertid ikke se at dette har betydning for vår behandling av saken.

Som fordeler for tiltaket har kommunen hevdet at tiltaket ikke kommer i strid med LNF-
formålet, da det allerede er bygd i området. Det er en fordel med nye boliger, og at unge
bosetter seg i distriktet. Kommunen mener fradeling av 1 dekar er forsvarlig i forhold til
avkastningen. Det styrker gårdsdrifta å kunne selge en tomt. Det er ikke høstet i området de
siste årene, siden det er dårlig vekst. Tomtekjøper er også en mulig driver av gården.

Som ulemper har kommunen i høringsoversendelsen vist til at parsellen er fulldyrket jord, i
et område med sammenhengende dyrket mark. Eiendommen vil også ha fulldyrket jord på
tre kanter, som vil være veldig ugunstig for landbruket på og rundt tomten. Tomten vil bli
fritt omsettelig, og kan medføre restriksjoner for landbruket. Rådmannen mener også at
deling ikke er forsvarlig ut fra den avkastning eiendommen kan gi. Fylkesmannen i Troms
har også pekt på at det finnes alternative plasseringer hvor ulempen for landbruksdriften
blir vesentlig mindre, og at landbruks- og matministeren har ønsket at dyrket mark bygges
ned i mindre omfang enn i dag. Eiendommen er en av få som ikke er utsatt for
overvintringsskader, og bærer i følge befaring preg av å være høstet

Som nevnt over bør dispensasjon ikke gis der statlig myndighet har uttalt seg negativt. I
dette tilfellet har Fylkesmannen i Troms, som statlig landbruksmyndighet, gitt negativ
uttalelse til høring, og påklagd vedtaket i to runder. De har også sagt at selv om jorden er
sandholdig og tørkesvak har den god vekst.

Fylkesmannen i Nordland kan ikke se at fordelene er klart større enn ulempene. De anførte
fordeler er i hovedsak fravær av LNF-interesser, samt fordeler med salg/nybygging.
Fylkesmannen ser også fordelen ved at unge etablerer seg i distriktet, men mener at dette
ikke er tilstrekkelig for å dispensere fra planen, spesielt ettersom det er alternative
plasseringer som gir mindre negativ virkning for landbruket. Ulempene med en
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dispensasjon er at man mister i alle fall ett mål med fulldyrket jord. En dispensasjon i denne
saken kan også ha negativ presedensvirkning, da det åpner for en vid
dispensensasjonsadgang. En slik nedbygging av landbruksjord bør eventuelt skje gjennom
en planprosess, hvor alle berørte interesser kan gi innspill, og ikke gjennom en mer tilfeldig
dispensasjonspraksis. Da kan også kvaliteten og verdien av omsøkt parsell vurderes mer
inngående, og i et større perspektiv. For å gi dispensasjon må det kreves at fordelene er
vesentlig større enn de er i den foreliggende sak.

Fylkesmannen i Nordland kan ikke se at fordelene ved å dispensere er klart større enn
ulempene, og dispensasjon etter plan- og bygningsloven § 19-2 må således avslås.

Vedtak:

Fylkesmannen omgjør kommunens vedtak, og treffer nytt vedtak i sak 2009/9265, slik at
dispensasjon avslås etter plan- og bygningsloven § 19-2, da vilkårene for dispensasjon ikke
er oppfylt.

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven § 1-9, jf. rundskriv T-8/86 fra
Miljøverndepartementet og Kommunaldepartementet og rundskriv T-2/09 fra
Miljøverndepartementet, jf. forvaltningsloven § 34.

Avgjørelsen kan ikke påklages videre, jf. forvaltningsloven § 28.

Sakens parter er underrettet ved kopi av dette brev.

ed hilsen




c-




Roar Arne Kvitvik (e.f.)
avdelingsdirektør

()r
Tor Sande
kontorsjef




Kopi til:





Fylkesmannen i Troms Postboks 6105 9291 TROMSØ
Tove Mette Kristiansen og Eirik Rognmo Rognmo 9151 STORSLETT
øystein Mikalsen Røyelen 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» 2011/3591-4 37184/2011 1942/65/14 07.10.2011

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:
211/11 Delegert utvalg drift

Byggested: Straumfjordnes, 9151 
STORSLETT

Gnr/Bnr: 65/14

Tiltakshaver: Oddbjørn Johansen Adresse: Straumfjordnes, 9151
STORSLETT

Ansvarlig søker: Marvik bygg Adresse: Straumfjordnes, 9151
STORSLETT

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

Bruksareal: 64m²

VEDTAK:

Tillatelse:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven 2008 (pbl 2008) §§ 20-1 og 21-4 godkjennes søknad om 
byggetillatelse mottatt 04.10.2011 for oppføring av tilbygg til bolig.  

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

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

Foretak Godkjenningsområde
Marvik Bygg

Org. nr. 989 722 948

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

Ansvarsområde: Bygninger og installasjoner 

Godkjenning av personlig ansvarsrett for selvbygger:
Med hjemmel i SAK10 § 6-8 gis personlig ansvarsrett til: Oddbjørn Johansen for følgende 
godkjenningsområder og fagområder: (UTF)Utførende av Bygninger og installasjoner.

SAKSUTREDNING/BEGRUNNELSE FOR VEDTAKET:

Planstatus:
LNF-område.

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

Administrasjonens drøfting/begrunnelse:
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.
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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.
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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 2011/3591.

Med hilsen

Ketil Jensen
Byggesaksbehandler
Direkte innvalg: 77 77 07 59

Tilsvarende brev sendt til:
Oddbjørn Johansen Straumfjordnes 9151 STORSLETT
Marvik bygg Straumfjordnes 9151 STORSLETT
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Nordreisa kommune
Utviklingsavdeling

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

Roald Wahlmann
Kildal
9151  STORSLETT

Delegert vedtak
Delegert utvalg drift - nr. 218/11

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2011/2962-3 38683/2011 1942/41/11 19.10.2011

Delegert vedtak - søknad om deling gnr 1942/41/11

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

Det søkes om fradeling av 450 m2 tilleggsareal til bebygd boligtomt fra eiendommen 41/11 i 
Nordreisa kommune. Søknaden er mottatt 15.7.2011.

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

Saksopplysninger: 
Eier/søker: Roald Wahlmann, Kildal, 9151 Storslett
Kjøper: Joar Wahlmann, Kildal, 9151 Storslett

Saksopplysninger: 
Eiendommen 41/11 er ca 2,2 daa, ubebygd og består av ikke produktiv skogsmark. Eiendommen 
ligger i Kildal, ca 2,5 km fra Storslett sentrum. 41/11 grenser inntil boligtomta 41/16 hvor Joar 
Wahlmann bor. Formålet med tilleggsarealet er å sette opp en garasje på arealet, samt å få en mer 
utnyttelse av eiendommene. 

Vurderinger:
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 for å fradele 
omsøkt parsell til boligformål. Saken skal da også behandles i forhold til jordloven. 
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Saken er ikke sendt til høring da den omsøkte eiendommen er svært liten og har liten betydning 
for landbruket i området. I området ellers er det mye dyrka mark og bebyggelse og området er 
derfor trolig godt kartlagt med hensyn til eventuelle kulturminner. Det er heller ikke sendt ut 
nabovarsel, da delingen gjelder tilleggstomt og det ikke er andre bolighus i umiddelbar nærhet. 

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

Eiendommen gnr 41/11 er på totalt ca 2,2 daa og er ubebygd. Det er altså ikke en 
landbrukseiendom i den forstand og vurderingene som må gjøres i forhold til jordlovens 
formålsparagraf er derfor ikke nødvendig. Det er likevel nødvendig med delingstillatelse i 
forhold til § 12 i og med at eiendommen ligger utenfor regulert området. Vi kan heller ikke se at 
eiendommen har vesentlig betydning for landbruket i området da arealet ikke er kategorisert som 
dyrkbart. 

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

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

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.

Avkjørsel fra offentlig veg må være godkjent av vedkommende vegmyndighet. Gnr 41, brn 16 
har allerede godkjent adkomst og det omsøkte tilleggsarealet blir å grense inntil boligtomta slik 
at samme avkjørsel kan benyttes. Deling av tilleggsareal vil ikke føre til utvida bruk av 
adkomsten. Ifgl NGUs skredkart er det ikke fare for ras av noe slag i området. I flg NVEs
flomsone kart er eiendommen og området utsatt for 10 års flom og mer, men siden dette gjelder 
tilleggsareal til bebygd boligtomt og hvor det skal føres opp en garasje kan vi ikke se at dette skal 
vektlegges her. 

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.
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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:
Delingen gjelder tilleggsareal til bebygd boligtomt fra gnr 41/11 som totalt er på ca 2,2 daa. 
Eiendommen ligger i LNF-område. 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. Gnr 41/11 er ikke en landbrukseiendom og det omsøkte areal vil helle ikke 
komme i konflikt med landbruket i området. Det omsøkte arealet vil ikke komme i konflikt med 
reindriftsinteressene, naturmangfoldet, kulturlandskapet og friluftsinteressene. Etablering av 
større boligtomter i distriktet er positivt og bør vektlegges med hensyn til bosetningen. 

Vedtak:
Nordreisa kommune godkjenner fradeling av om lag 450 m2 ikke produktiv skogsmark fra gnr 
41, brn 11 i Nordreisa som tilleggsareal til den bebygde boligtomta gnr 41, brn 16.

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

Ved avgjørelsen er det lagt vekt på at fradeling ikke vil komme i konflikt med 
landbruksinteresser, natur- og kulturmiljø og friluftslivet i området. Det omsøkte arealet skal 
være tilleggsareal til boligtomta gnr 41/16. Fradelingen har ingenting å si for ressursgrunnlaget 
på eiendommen og samfunnsinteresser taler for deling. Etablering av større boligtomter i 
distriktet er positivt for bosettingen. 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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Det settes følgende vilkår:
 Eventuelt byggetiltak kan ikke igangsettes før byggesøknad er levert, søknaden er 

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

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

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

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

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

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

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

Vi gjør oppmerksom på at ervervet kan være konsesjonspliktig for kjøper, avhengig av størrelsen på tomta og om det 
foreligger nært slektskap. Ved alle erverv som er konsesjonsfritt må kjøper fylle ut skjemaet ”egenerklæring om 
konsesjonsfrihet” som må følge skjøtet til tinglysning påført dokumentasjon fra kommunen om at ervervet er 
konsesjonsfritt. Ved konsesjonsplikte erverv må ”søknad om konsesjon ved erverv av fast eiendom” sendes 
kommunen. Både ”egenerklæring”, SLF- 360 og ”søknad om konsesjon”, SLF-359 kan hentes på internett, 
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.     

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

Opplysning: 
Du har betalt saksbehandlingsgebyr som var beregnet på at saken skulle sendes på høring. Vi har 
valgt og ikke sende saken på høring og skal derfor tilbakebetale det du har betalt for mye, kr 
2280. Eventuelt kan vi redusere oppmålingsgebyret med tilsvarende beløp. Du må gi 
tilbakemelding om hva du velger å gjøre. 
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Med hilsen

May Halonen
konsulent

Kopi til:
Joar Wahlmann Kildal 9151 STORSLETT

Side 29



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

Jostein Jensen
Postboks 171
9156  STORSLETT

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2011/3994-2 38912/2011 1942/15/58 20.10.2011

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:
224/11 Delegert utvalg drift

Byggested: Lyngsmark, 9151 STORSLETT Gnr/Bnr: 15/58
Tiltakshaver: Jostein Jensen Adresse: Postboks 171, 9156

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

mindre enn 50 m²
Bruksareal: 30m²

VEDTAK:

Tillatelse:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl) § 20-2 godkjennes søknad om tillatelse til tiltak 
uten ansvarsrett mottatt 10.10.2011 for oppføring av tilbygg til garasje.

Det vises for øvrig til søknadens vedlagte tegninger og situasjonskart.

Side 30



Side 2 av 2

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.

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 2011/3994.

Med hilsen

Ketil Jensen
Byggesaksbehandler
Direkte innvalg: 77 77 07 59

Side 32



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

Eyolf Vangen
Kildestad
9151 STORSLETT

Delegert vedtak
Delegert utvalg drift - nr. 228/11

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2011/3645-3 39269/2011 1942/29/50 24.10.2011

Delegert vedtak - søknad om deling av grunneiendom gnr. 1942/29/50

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

Det søkes om deling av tilleggsareal til gnr 29/55 fra gnr 29/50.

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

Saksopplysninger: 
Grunneier/søker: Eyolf og Torgunn Nilsen, Kildestad, 9151 Storslett
Kjøper: Tor Martin Nilsen, Høgegga 58, 9151 Storslett m.fl.

Det søkes om deling av ca 70 m2 fra gnr 29/50 til den bebygde hyttetomta 29/55 som grenser 
inntil. 29/50 er en ubebygd hyttetomt på ca 2 daa. Bygningen på 29/55 er litt over grensen til 
nabotomta og søknaden går ut på å rette opp dette. 

Vurderinger:
Eiendommene ligger i et LNF-område (landbruk, natur- eller friluftsområde) i kommuneplanens
arealdel, og det er nødvendig med dispensasjon fra plan- og bygningsloven § 19-2. Saken skal da 
også behandles i forhold til jordloven. Eiendommene ligger innenfor 100 metersonen til 
Reisaelva, og det er nødvendig med dispensasjon fra plan- og bygningsloven § 1-8.

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

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

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

I plan og bygningsloven § 1-8. - Forbud mot tiltak mv. langs sjø og vassdrag – heter det:
I 100-metersbeltet langs sjøen og langs vassdrag skal det tas særlig hensyn til natur- og 
kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser.

I 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.

Saken er ikke sendt til høring da den omsøkte eiendommen er svært liten, er godkjent fradelt til 
fritidsformål og fradelingen har liten betydning for landbruket i området. I området ellers er det 
en del dyrka mark i drift. 

Det er heller ikke sendt ut nabovarsel, da delingen gjelder tilleggstomt og det ikke er andre 
bolighus i umiddelbar nærhet. Grunneieren på eiendommen 29/21 som er rundt 29/50 og 29/55 er 
samme som eier av 29/50. 

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

Eiendommen gnr 29/50 er på 2 daa og ubebygd. Det er altså ikke en landbrukseiendom i den 
forstand og vurderingene som må gjøres i forhold til jordlovens formålsparagraf er derfor ikke 
nødvendig. Det er likevel nødvendig med delingstillatelse i forhold til § 12 i og med at 
eiendommen ligger utenfor regulert området. Vi kan heller ikke se at eiendommen har vesentlig 
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betydning for landbruket i området da arealet ikke er kategorisert som dyrkbart og allerede 
fradelt til hytteformål.

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

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

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.

Dette gjelder utvidelse av en etablert og bebygd hyttetomt med ca 70 m2. Samme avkjørsel skal 
benyttes og trafikken til og fra tomta blir ikke endret med at tomta blir større. Ifgl NGUs 
skredkart er det ikke fare for ras av noe slag i området. Tomtene ligger oppå en bakke og det er 
dermed heller ikke flomfare her.

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

I dette tilfellet er dette i praksis en grensejustering av en grense mellom to tomter og arealet er 
allerede i bruk. Vi kan ikke se at Naturmangfoldlovens prinsipper er nødvendig å vurdere i denne 
saken i og med at marka og området allerede er tatt i bruk til det den søkes til. 

Delingen gjelder tilleggsareal til bebygd hyttetomt fra gnr 29/50 som totalt er på ca 2 daa.
Eiendommen ligger i LNF-område. 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. Gnr 29/50 er ikke en landbrukseiendom og det omsøkte areal vil helle ikke 
komme i konflikt med landbruket i området. Det omsøkte arealet vil ikke komme i konflikt med
reindriftsinteressene, naturmangfoldet, kulturlandskapet og friluftsinteressene. Vi kan ikke se at 
noen forhold taler mot delingen. 

Vedtak:
Nordreisa kommune godkjenner fradeling av om lag 70 m2 ikke produktiv skogsmark fra gnr 29, 
brn 50 i Nordreisa som tilleggsareal til den bebygde hyttetomta gnr 29, brn 55.

Dette gjøres jfr følgende:
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 Deling godkjennes jfr jordlovens § 12
 Deling jfr matrikkellovens § 6
 Deling godkjennes jfr plan- og bygningsloven §§ 20-1-m, 27-4 og 28-1
 Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel godkjennes jfr plan- og bygningslovens 19-2.
 Dispensasjon fra delings- og byggeforbudet i 100 meters beltet fra Reisaelva godkjennes jfr

plan- og bygningsloven § 1-8. 

Ved avgjørelsen er det lagt vekt på at fradeling ikke vil komme i konflikt med
landbruksinteresser, natur- og kulturmiljø og friluftslivet i området. Det omsøkte arealet skal
være tilleggsareal til hyttetomta gnr 29/55. Fradelingen har ingenting å si for ressursgrunnlaget
på eiendommen og samfunnsinteresser taler for deling. Delingstillatelsen er ikke vurdert i forhold 
til formål og forvaltningsmål i naturmangfoldloven da dette ikke er relevant.

Det settes følgende vilkår:
 Eventuelt byggetiltak kan ikke igangsettes før byggesøknad er levert, søknaden er 

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

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

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

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

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 dere bli kontaktet. Dersom du har spesielle ønsker om tidspunkt for kartforretningen må du ta kontakt 
med oppmålingskontoret i god tid før oppmålingen. Etter at oppmålingen har funnet sted, vil målebrev bli utstedt og
sendt Statens kartverk for tinglysning. 

Vi gjør oppmerksom på at ervervet kan være konsesjonspliktig for kjøper, avhengig av størrelsen på tomta og om det 
foreligger nært slektskap. Ved alle erverv som er konsesjonsfritt må kjøper fylle ut skjemaet ”egenerklæring om
konsesjonsfrihet” som må følge skjøtet til tinglysning påført dokumentasjon fra kommunen om at ervervet er
konsesjonsfritt. Ved konsesjonsplikte erverv må ”søknad om konsesjon ved erverv av fast eiendom” sendes
kommunen. Både ”egenerklæring”, SLF- 360 og ”søknad om konsesjon”, SLF-359 kan hentes på internett,
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.
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Ved eventuelle spørsmål til oppmåling kan oppmålingsingeniør kontaktes på tlf: 77770764 / 40419291 eller
77770762

Med hilsen

May Halonen
konsulent

Kopi til:
Tor Martin Nilsen Høgegga 58 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» 2011/3922-3 38688/2011 1942/22/61 19.10.2011

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:
220/11 Delegert utvalg drift

Byggested: Røyelen, 9151 STORSLETT Gnr/Bnr: 22/61
Tiltakshaver: Ronny Løvoll Adresse: Rustadveien 73C, 1389

HEGGEDAL
Ansvarlig søker: Malermester Løvoll AS Adresse: Moan 33, 9151 STORSLETT
Tiltakets art: Nytt bygg - boligformål under 70 

m²
Bruksareal: 50m²

VEDTAK:

Tillatelse:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven 2008 (pbl 2008) §§ 20-1 og 21-4 godkjennes søknad om 
byggetillatelse mottatt 04.10.2011 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
Malermester Løvoll AS

Org. nr. 984 960 026

SØK -         Ansvarlig søker, 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
Rørlegger Helgesen AS

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 avløpsanlegg. 
Innoros OY

Org. nr. FI 1067842-1

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

Ansvarsområde: Bygninger og installasjoner.

Erikosraikaune RK, Raine 
Kuusikorpi

Org. nr. FI 14045226

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

Ansvarsområde: Bygninger og installasjoner.

SAKSUTREDNING/BEGRUNNELSE FOR VEDTAKET:

Planstatus:
LNF-område

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

Gjennomføringsplan:
Gjennomføringsplan foreligger jf pbl 2008 § 21-2, og SAK10 § 5-3
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Administrasjonens drøfting/begrunnelse:
Foretakene med sentral godkjenning, som søker om ansvarsrett, bekrefter at de oppfyller pbl 
2008 § 22-1 og SAK10 §§ 10-1 og 10-2 til ansvarsrett for omsøkte fagområder.

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

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

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

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

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

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

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.

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

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

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 2011/3922.

Med hilsen

Ketil Jensen
Byggesaksbehandler
Direkte innvalg: 77 77 07 59
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Tilsvarende brev sendt til:
Malermester Løvoll AS Moan 33 9151 STORSLETT
Ronny Løvoll Rustadveien 73C 1389 HEGGEDAL

Kopi til:
Rørlegger Helgesen AS Havnegata 30 9180 SKJERVØY
Innoros OY Herralahdenraitti 2 28360 PORI
Erikosraikaune RK, Raine Kuusikorpi Salmiketi 15A12 65200 VASA
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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» 2011/4007-3 38838/2011 1942/60/11 20.10.2011

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:
223/11 Delegert utvalg drift

Byggested: Oksfjordmamn, 9151 STORSLETT Gnr/Bnr: 60/11
Tiltakshaver: Bjørn Olav Bangstad Adresse: Postboks 8, 9156

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

m²
Bruksareal: 137m²

VEDTAK

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

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

Foretak Godkjenningsområde
Byggmester Tor Bertelsen AS

Org. nr. 990 317 143

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

Org. nr. 997 141 725

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

Ansvarsområde: Gravearbeider/planering.
Rørtjeneste Nord AS

Org. nr. 991 534 903

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

Ansvarsområde: Rør og sanitær.

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. 
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Planstatus:
LNF-område

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Avfall:
Alt avfall som tiltaket genererer, og som ikke gjenbrukes i egen virksomhet, må leveres til 
mottak godkjent av forurensningsmyndighetene. Viser for øvrig til avfallsforskrift kap. 15, 
Byggavfall.
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Dokumentasjon ved tilsyn:
Kopi av denne tillatelse sammen med beskrivelse av tiltaket, godkjent situasjonsplan for 
plassering Tegninger og ansvarsretter skal være tilgjengelig på byggeplassen.

ØVRIGE LOVBESTEMMELSER:

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

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

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

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

Ved all kontakt med avdelingen i denne sak, vennligst referer til saksnummer  2011/4007.

Med hilsen

Ketil Jensen
Byggesaksbehandler
Direkte innvalg: 77 77 07 59

Tilsvarende brev sendt til:
Byggmester Tor Bertelsen AS Bakkeby 9153 ROTSUND
Bjørn Olav Bangstad Postboks 8 9156 STORSLETT

Kopi til:
Rørtjeneste Nord AS Postboks 173 9156 STORSLETT
BEK Maskin AS Bærsletta 9 9151 STORSLETT
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Nordreisa kommune
Teknisk avdeling

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

www.nordreisa.kommune.no

Rambøll Norge AS
Kongleveien 45
9510  ALTA

Att. Birgit.N.Wisløff

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2011/1312-11 36514/2011 1942/15/41 04.10.2011

GODKJENNING AV ANSVARSRETT
Svar på søknad etter pbl 2008 kap. 23

Saksnr: Behandlet i:
206/11 Delegert utvalg drift

Byggested: Lyngsmark 10, 9151 STORSLETT Gnr/Bnr: 15/41
Tiltakshaver: Nordreisa kommune Adresse: Postboks 174, 9156 Storslett
Ansvarlig søker: Rambøll Norge AS Adresse: Kongleveien 45, 9510 ALTA
Tiltakets art: Endring av bygg -  påbygg, tilbygg Bruksareal: 3250m²

Viser til igangsettingstillatelse gitt i sak 11/1312 den 15.07.2011

VEDTAK:

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:
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Foretak Godkjenningsområde
JARO AS

Org. nr. 976 241 053

PRO/KPR - Ansvarlig prosjekterende og kontrollerende
                    for prosjektering, tiltakskl. 1.
UTF/KUT - Ansvarlig utførende og kontrollerende
                    av utførelsen, tiltakskl. 2.

Ansvarsområde: Prosjektering og montering av 
prefabrikkerte betongelementer.

Mikalsen Installasjon AS

Org. nr. 935 633 702

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

Ansvarsområde: Brannalarmanlegg.

Blikkenslager Bjørn Mella AS

Org. nr. 993 562 823

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

Ansvarsområde: Bygninger og installasjoner.

Jens Jensen AS

Org. nr. 983 437 273

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

Ansvarsområde: Stålkonstruksjoner.

VEKAS AS

Org. nr. 974 526 190

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

Ansvarsområde: Sanitær/sprinkel/ varmeanlegg.
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Klagerett:
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.

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

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

Med hilsen

Ketil Jensen
Byggesaksbehandler
Direkte innvalg: 77 77 07 59

Kopi til:
Vekas AS Postboks 3324 9275 TROMSØ
Nordreisa kommune Postboks 174 9156 Storslett
Jaro AS Posboks 2181 9508 ALTA
Harald Nilsen AS Postboks 278 9502 ALTA
Mikalsen Instalasjon AS Postboks 109 9189 SKJERVØY
Blikkenslager Bjørn Mella AS Humleveien 13 9514 ALTA
Jens Jensen AS Postboks 2008 9507 ALTA
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Nordreisa kommune
Teknisk avdeling

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

www.nordreisa.kommune.no

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

«KONTAKT»

Delegert vedtak
Delegert utvalg drift - nr. 214/11

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
«REF» 2011/1845-5 38047/2011 14.10.2011

DISPENSASJON
Svar på søknad om dispensasjon fra reguleringsplan, jf pbl-08 §§ 19-2 og 19-4.
Vedtak hjemlet i delegasjonsreglement vedtatt av kommunestyret i sak 71/95.

Byggested: Oksfjorddalen
9151STORSLETT

Gnr/Bnr: 61/3

Tiltakshaver: Kåre Solvang Adresse: Oksfjord,             
9151 STORSLETT

Tiltakets art: Utvidelse av 
utaksbegrensinger.

Vedtak:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 19-2 og 19-4 gis følgende dispensasjon fra 
reguleringsplanen for Oksfjordalen grustak, planid: 19422008_004.

 Det tillates utvidet uttak av fyllmasser fra 1500m3 til 6000m3 i 2011 og 2012.

Høringsuttalelser:
Tiltaket har vært ute på høring og ingen merknader er kommet inn til kommunen innen 
høringsfristen.
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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.

Med hilsen

Ketil Jensen
Byggesaksbehandler
Direkte innvalg: 77770759

Side 52



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

Jan Peder Simonsen
Straumfjordnes
9151 STORSLETT

Delegert vedtak
Delegert utvalg drift - nr. 207/11

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2011/2107-4 36583/2011 1942/65/32 04.10.2011

Melding om vedtak - søknad om deling gnr 1942/65/32

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

Det søkes om fradeling av tilleggsareal på om lag 1,4 daa fra eiendommen 65/32 til boligtomta 
65/71 i Nordreisa kommune. Søknaden er mottatt 24.05.2011. 

Saksopplysninger: 
Søkere: Jan Peder og Inge Simonsen og Synnøve Johansen
Tomtekjøper: Jan Peder Simonsen

Etter at søknaden kom inn er hovedeiendommen 65/32 solgt og ny eier er Jean Kasper Risto. Det 
omsøkte tilleggsarealet inngikk ikke i salget. 

Eiendom 65/32 ligger i Straumfjord, om lag 11 km nord for Storslett sentrum. I følge skog og 
landskap har eiendommen et totalareal på 123,3 daa. Av dette er 10,5 daa innmarksbeite og 33,4 
daa produktiv skog på middels bonitet. I tillegg er det 10 daa uproduktiv skog og resten annet 
areal.

Grensa på den eksisterende tomta gnr 65/71 går igjennom bolighuset på tomta. Formålet med 
tilleggsarealet er å få egne bygninger innenfor egen tomt. Totalt vil 65/71 med nytt tilleggsareal 
være på om lag 2,4 daa. Det omsøkte arealet består av ca 700 m2 skog på middels bonitet og 
resten delvis bebygd tunareal.

Planstatus
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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.

Det er ikke framsatt grunner av særlig vekt for dispensasjonen.

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

Det har ikke kommet inn noen høringsuttalelser i saken.

Vurderinger

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

I jordlovens § 12 heter det at eiendom som er eller kan nyttes til jordbruk eller skogbruk ikke kan
deles uten samtykke. Formålet med delingsforbudet er å sikre og holde ressursgrunnlaget på
bruket samlet for nåværende og fremtidige eiere. 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. Vilkårene for å samtykke til deling er enten at
samfunnsinteresser av stor vekt taler for det eller at deling er forsvarlig ut fra hensyn til den
avkastning eiendommen kan gi.

I juni år kjøpte Jean Kasper Risto eiendommen. Formålet med kjøpet var å flytte dit etter at bolig 
var restaurert. Han bor pr i dag lengre ut i Straumfjorden. Størrelsen på eiendommen tilsier at det 
ikke er mulig å drive en økonomisk forsvarlig selvstendig drift på denne eiendommen. Jorda som 
tidligere er dyrket, skal dyrkes opp på nytt og leies ut. 

Arealet er allerede bebygd og vi kan ikke se at det omsøkte tilleggsarealet kan føre til 
restriksjoner for landbruksdrifta i området. Det er positivt med litt større boligtomter i distriktet. 
Vi kan heller ikke se at ressursgrunnlaget på eiendommen blir vesentlig redusert. 

Vurdering etter 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
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måte at det dannes tomter som er uegnet til bebyggelse på grunn av sin størrelse, form eller 
plassering etter reglene i denne lov.

Søknaden går ut på tilleggsareal til allerede bebygd tomt. Tilleggsarealet er delvis bebygd. Det er 
ikke opplyst at det i denne omgangen bygges eller endres noe på eiendommen nå.
I flg. § 27-4 må det før opprettelse eller endring av eiendom til bebyggelse blir godkjent enten
være sikret lovlig atkomst til veg som er åpen for alminnelig ferdsel eller ved tinglyst dokument
eller på annen måte, være sikret vegforbindelse som kommunen godtar som tilfredsstillende.
Avkjørsel fra offentlig veg må være godkjent av vedkommende vegmyndighet, jf. veglova §§ 40
til 43. Dersom vegforbindelse etter kommunens skjønn ikke kan skaffes uten uforholdsmessig
vanske eller utgift, kan kommunen godta en annen ordning.

Den omsøkte parsellen har adkomst til kommunal veg over 65/32. Adkomst må sikres med 
tinglyst vegrett for både 65/71 og tilleggsarealet.

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

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

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

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

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. Formålet med 
delingen er tilleggsareal til allerede bebygd boligtomt og dette er positivt for bosettinga i 
distriktet. Vi vektlegger at bosettingshensynet og samfunnsinteressene veier tyngre enn 
landbruksinteressene i dette tilfellet, og at deling er forsvarlig ut i fra hensynet til den avkastning 
eiendommen kan gi. Etter det vi vurderer kommer ikke det omsøkte området i konflikt med 
natur- og kulturmiljø, friluftsliv og landskapsinteresser i området.
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Vedtak:
Nordreisa kommune godkjenner fradeling av opptil 1,4 daa tilleggsareal til 65/71 til boligformål 
fra gnr 65, brn 32 i Nordreisa kommune. Det omsøkte arealet består av ca 700 m2 skog på 
middels bonitet og resten delvis bebygd tunareal. 

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

Ved avgjørelsen er det lagt vekt på at formålet med delingen er bolig og dette er positivt for
bosettinga i distriktet. Vi vektlegger at bosettingshensynet og samfunnsinteressene veier tyngre
enn landbruksinteressene i dette tilfellet, og at deling er forsvarlig ut i fra hensynet til den
avkastning eiendommen kan gi. Etter det vi vurderer kommer ikke det omsøkte området i
konflikt med natur- og kulturmiljø, friluftsliv og landskapsinteresser i området.

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

 Gnr 65/71 samt tilleggsarealet må sikres tinglyst rett til adkomst over gnr 65, brn 32.
 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 
med oppmålingskontoret i god tid før oppmålingen. Etter at oppmålingen har funnet sted, vil målebrev bli utstedt og
sendt Statens kartverk for tinglysning.
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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:
Jean Kasper Risto Strømmen 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» 2011/1980-4 36700/2011 1942/47/1 05.10.2011

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

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

Saksnr: Behandlet i:
208/11 Delegert utvalg drift

Byggested: Høeghvollen, 9152 
SØRKJOSEN

Gnr/Bnr: 47/1

Tiltakshaver: Reisa Skinnprodukter Adresse: Sappen, 9151 STORSLETT
Ansvarlig søker: Byggmann AS Adresse: Eideveien 1A, 9180

SKJERVØY
Tiltakets art: Nytt bygg - ikke boligformål 

over 70 m²
Bruksareal: 218

Byggetillatelse/Igangsettingstillatelse sak-dato 13.05.2011

VEDTAK:

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 21-10 gis ferdigattesten i henhold til ferdigmelding 
datert 03.10.2011 fra ansvarlig søker på 2 lavoer med mellombygg. 

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 2011/1980.

Med hilsen

Ketil Jensen
Byggesaksbehandler
Direkte innvalg: 77 77 07 59

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

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

www.nordreisa.kommune.no

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

«KONTAKT»

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
«REF» 2010/3785-4 36717/2011 1942/27/14 05.10.2011

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

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

Saksnr: Behandlet i:
209/11 Delegert utvalg drift

Byggested: Geira, 9151 STORSLETT Gnr/Bnr: 27/14
Tiltakshaver: Petter Salomonsen Adresse: Hannestadfjellet 39, 1715

YVEN
Ansvarlig søker: Byggmann AS Adresse: Eideveien 1 A, 9180

SKJERVØY
Tiltakets art: Nytt bygg - boligformål under 70 

m²
Bruksareal: 34

Byggetillatelse/Igangsettingstillatelse sak-dato 03.12.2010

VEDTAK:

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 21-10 gis ferdigattesten i henhold til ferdigmelding 
datert 03.10.2011 fra ansvarlig søker på oppføring av hytte.

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 2010/3785.

Med hilsen

Ketil Jensen
Byggesaksbehandler
Direkte innvalg: 77 77 07 59

Tilsvarende brev sendt til:
Byggmann AS Eideveien 1 A 9180 SKJERVØY
Petter Salomonsen Hannestadfjellet 39 1715 YVEN

Kopi til:
Kjell Mølleng Maskinstasjon Hysingjord 9151 STORSLETT
Rørtjenesten Nord AS Tømmernesvegen 9151 STORSLETT
AR-Ing. AS Postb. 112 9189 SKJERVØY
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Nordreisa kommune
Teknisk avdeling

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

www.nordreisa.kommune.no

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

«KONTAKT»

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
«REF» 2011/2113-5 38201/2011 1942/5/26 17.10.2011

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:
215/11 Delegert utvalg drift

Byggested: Nordkjosen, 9151 STORSLETT Gnr/Bnr: 5/26
Tiltakshaver: Lasse.H.Ørnebakk Adresse: , 9162 SØRSTRAUMEN
Ansvarlig søker: NORD BYGG Odd Hansen Adresse: Rådhusbakken 1, 9990

BÅTSFJORD
Tiltakets art: Nytt bygg - boligformål - over 70 

m²
Bruksareal: 146m²

VEDTAK:

Tillatelse:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven 2008 (pbl 2008) §§ 20-1 og 21-4 godkjennes søknad om 
byggetillatelse mottatt 23.05.2011 for oppføring 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:

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
Kjell Mølleng Maskinstasjon

Org. nr. 922 341 117

UTF/KUT - Ansvarlig utførende og kontrollerende
                    av utførelsen, tiltakskl. 1.
Ansvarsområde: Opparbeiding/planering av tomt, 
gravearbeider.

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
NORD BYGG Odd Hansen

Org. nr. 971 006 900

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

Ansvarsområde: Bygninger og installasjoner.
Pyhannan Rakennustuote Oy

Org. nr. 1102510-7

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

Ansvarsområde: Bygninger og installasjoner.

Rørtjeneste Nord

Org. nr. 981 634 578

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

Ansvarsområde: Rør og sanitærarbeider.

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 og geoteknisk rapport 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. Tilknyttes kommunalt vannverk og avløpsledninger. 

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 2011/2113.

Med hilsen

Ketil Jensen
Byggesaksbehandler
Direkte innvalg: 77 77 07 59

Tilsvarende brev sendt til:
NORD BYGG Odd Hansen Rådhusbakken 1 9990 BÅTSFJORD
Lasse.H.Ørnebakk 9162 SØRSTRAUMEN

Kopi til:
Kjell Mølleng Maskinstasjon Hysingjord 9151 STORSLETT
Pyhannan Rakennustuote Oy Leiviskantie 2 92930 Pyhanta, FINLAND
Rørtjeneste Nord Tømmernesvegen 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» 2011/4063-2 39138/2011 1942/33/32 24.10.2011

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:
226/11 Delegert utvalg drift

Byggested: Holmen, 9151 STORSLETT Gnr/Bnr: 33/32
Tiltakshaver: Inge Bjørn Hansen Adresse: Jørnsgate 38B, 9405

HARSTAD
Ansvarlig søker: Ing.Øyvind Isaksen AS Adresse: Skoleveien 21, 9180

SKJERVØY
Tiltakets art: Nytt bygg - boligformål under 70 

m²
Bruksareal: 55

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 99 gis ferdigattesten i henhold til ferdigmelding datert
11.10.2011 fra ansvarlig søker registrert i kommunen 14.10.2011.

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 2011/4063.
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Med hilsen

Ketil Jensen
Byggesaksbehandler
Direkte innvalg: 77 77 07 59

Tilsvarende brev sendt til:
Inge Bjørn Hansen Jørnsgate 38B 9405 HARSTAD
Ing.Øyvind Isaksen AS Skoleveien 21 9180 SKJERVØY
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Nordreisa kommune
Teknisk avdeling

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

www.nordreisa.kommune.no

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

«KONTAKT»

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
«REF» 2011/4050-2 39158/2011 24.10.2011

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:
227/11 Delegert utvalg drift

Byggested: Skarpsno 4B, 9151 STORSLETT Gnr/Bnr: 43/126
Tiltakshaver: Steinar Henriksen Adresse: Skarpsno 4, 9151

STORSLETT
Ansvarlig søker: Byggmann A/S Adresse: Eideveien 1A, 9180

SKJERVØY
Tiltakets art: Endring av bygg - bruksendring og 

ombygging/tilbygg
Bruksareal: 124m²

VEDTAK:

Tillatelse:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven 2008 (pbl 2008) §§ 20-1 og 21-4 godkjennes søknad om 
byggetillatelse mottatt 13.10.2011 for ombygging, tilbygg og bruksendring av garasje til 
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:

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
Kjell Mølleng Maskinstasjon

Org. nr. 922 341 117

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

Ansvarsområde: Gravearbeider og vann/avløp utvendig.

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

Foretak Godkjenningsområde
Byggmann A/S

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.
Rørtjeneste Nord

Org. nr. 981 634 578

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

Ansvarsområde: Rør og sanitærarbeider.

SAKSUTREDNING/BEGRUNNELSE FOR VEDTAKET:

Planstatus:
Reguleringsplan for Storslett Vest, planid: 19421992_001

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

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

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

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

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

Byggegrunn, miljøforhold mv:
I henhold til søknad ansees byggegrunn sikret i hht pbl 2008 § 28-1
(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. Tilknyttes kommunalt vannverk og avløpsledninger. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ved all kontakt med avdelingen i denne sak, vennligst referer til saksnummer 2011/4050.

Med hilsen

Ketil Jensen
Byggesaksbehandler
Direkte innvalg: 77 77 07 59

Tilsvarende brev sendt til:
Byggmann A/S Eideveien 1A 9180 SKJERVØY
Steinar Henriksen Skarpsno 4 9151 STORSLETT

Kopi til:
Kjell Mølleng Maskinstasjon Hysingjord 9151 STORSLETT
Rørtjeneste Nord Tømmernesveien 9151 STORSLETT
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Nordreisa kommune
Utviklingsavdeling

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

Jon-Inge Vang
Storvik
9151 STORSLETT

Delegert vedtak
Delegert utvalg drift - nr. 216/11

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2011/3708-3 38547/2011 1942/3/2 18.10.2011

Delegert vedtak - søknad om deling av grunneiendom gnr. 1942/3/2

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

Det søkes om fradeling av 2 daa delvis bebygd tilleggsareal til boligtomt fra eiendommen 3/2 i 
Nordreisa kommune. Søknaden er mottatt 15.9.2011.

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

Saksopplysninger: 
Eier/søker: Jon-Inge Vang, Storvik, 9151 Storslett
Kjøper: Viggo Vang, Storvik, 9151 Storslett

Søker eier eiendom 3/2, 3/3, 3/10 og 3/20. Driftsenheten ligger i Storvik ved RV 355 om lag 26 
km fra Storslett sentrum. Det drives med melkeproduksjon på ku. All fulldyrka jord på gården 
dyrkes i tillegg til leieareal. I følge gårdskart fra Skog og landskap har eiendommene 3/2, 3/3, 
3/10 og 3/20 et totalareal på 2067 daa. Av dette er 171,7 daa fulldyrka jord, 15,5 daa 
innmarksbeite, 256,6 daa skog på middels bonitet, 1088,7daa uproduktiv skog og 534,8 daa annet 
areal. Av dette igjen er det på eiendom 3/10 et totalareal på 147 daa. Av dette er 16,4 daa 
fulldyrka jord, 27 daa skog på middels bonitet, 53,7 daa uproduktiv skog og 49,6 daa annet areal.

Driftsenheten har tre bolighus. Disse står på 3/3 (godkjent fradelt), 3/20 og på 3/10 hvor 
grunneier bor. Det søkes om tilleggsareal til boligtomta 3/22 hvor foreldrene til grunneieren bor. 
3/22 er ca 600 m2 og med det omsøkte tilleggsareal vil da boligtomta bli på om lag 2,6 daa. 
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Planstatus
Eiendommen ligger i et LNF-område (landbruk, natur- eller friluftsområde) i kommuneplanens
arealdel, og det er nødvendig med dispensasjon fra plan- og bygningsloven § 19-2 for å fradele 
omsøkt parsell til boligformål.

Saken er ikke sendt til høring da det omsøkte området er i bruk pr i dag som boligtomt og 
tomtegrensa på 3/22 går igjennom huset. 3/22 grenser inntil tunet på gården men bruken vil ikke 
bli endret fra dagens bruk. Det er derfor heller ikke sendt ut nabovarsel, da delingen gjelder 
tilleggstomt. Tilleggsarealet ble søkt fradelt og godkjent i sak 02/01289, men oppmålinga ble 
ikke gjennomført og delingstillatelsen ble med det foreldet. 

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

Det omsøkte arealet er i dag i bruk, er delvis bebygd og består av uthus, hage og hagevekster. 
Tomtegrensa går også igjennom en utvidelse av bolighuset. Utvidelsen av tomta vil ikke føre til
noe mer restriksjoner for landbruket. Tomteutvidelsen vil heller ikke føre til mer bygging. Vi kan 
ikke se at den omsøkte tilleggstomta er vesentlig i forhold til ressursgrunnlaget på driftsenheten 
siden dette arealet mest er som en grenseregulering til arealet som allerede er i bruk til 
boligformål. Det er heller ingen grunn til å tro at kulturlandskapet og friluftsinteressene vil bli 
berørt av det omsøkte tiltaket. 

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

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

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.

Avkjørsel fra offentlig veg må være godkjent av vedkommende vegmyndighet. Gnr 3, brn 22 har 
allerede godkjent adkomst og benytter samme adkomstveg som driftsbygningen på 3/2. Deling 
av tilleggsareal vil ikke føre til utvida bruk av adkomsten. Hvis tilleggstomta får eget bruksnr, må 
det sikres at begge bruksnr får tinglyst adkomst over gnr 3, brn. 2. Ifgl NGUs skredkart er det 
ikke fare for ras av noe slag på denne delen av eiendommen og parsellen er allerede bebodd. 
Boligen har pr i dag innlagt vann og privat septik som er vanlig i området og disse forholdene 
trenger ikke nærmere vurdering.
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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.

Siden dette gjelder tilleggsareal til bebygd boligtomt og arealet allerede er i bruk, kan vi ikke se 
at prinsippene i naturmangfoldloven er relevant og har noe å si for at det omsøkte tilleggsarealet 
godkjennes fradelt. 

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. Det omsøkte arealet 
vil ikke komme i konflikt med reindriftsinteressene, naturmangfoldet, kulturlandskapet og
friluftsinteressene. Omsøkt areal ligger inntil dyrka mark som er i drift. Men boligtomta ligger 
der allerede og arealet brukes til boligformål. Etablering av større boligtomter i distriktet er 
positivt og bør vektlegges med hensyn til bosetningen. 

Vedtak:
Nordreisa kommune godkjenner fradeling av om lag 2 daa delvis bebygd hage- og tunareal fra 
gbr 3, brn 2 i Nordreisa som tilleggsareal til den bebygde boligtomta gnr 3, brn 22.

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

Ved avgjørelsen er det lagt vekt på at fradeling ikke vil komme i konflikt med
landbruksinteresser, natur- og kulturmiljø og friluftslivet i området. Det omsøkte arealet er 
allerede delvis bebygd og i bruk til boligformål som tilleggsareal til boligtomta gnr 3/22 .. 
Fradelingen har lite å si for ressursgrunnlaget på eiendommen og samfunnsinteresser taler for 
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deling. Etablering av boligtomter i distriktet er positivt for bosettingen. Naturmangfoldloven er 
ikke relevant i denne saken

Det settes følgende vilkår:
 Hvis det ikke tidligere er tinglyst adkomst over gnr 3, brn 2 til gnr 3, brn 22 må dette gjøres 

nå. Det godkjente tilleggsarealet må tas med i denne sammenhengen.
 Eventuelt byggetiltak kan ikke igangsettes før byggesøknad er levert, søknaden er 

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

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

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

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

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

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

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

Vi gjør oppmerksom på at ervervet kan være konsesjonspliktig for kjøper, avhengig av størrelsen på tomta og om det 
foreligger nært slektskap. Ved alle erverv som er konsesjonsfritt må kjøper fylle ut skjemaet ”egenerklæring om 
konsesjonsfrihet” som må følge skjøtet til tinglysning påført dokumentasjon fra kommunen om at ervervet er 
konsesjonsfritt. Ved konsesjonsplikte erverv må ”søknad om konsesjon ved erverv av fast eiendom” sendes 
kommunen. Både ”egenerklæring”, SLF- 360 og ”søknad om konsesjon”, SLF-359  kan hentes på internett, 
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.     

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

May Halonen
konsulent

Kopi til:
Viggo Vang Storvik 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

Avinor AS
Sørkjosen Lufthavn
  9152  Sørkjosen

Att. Jonny Steinsvik

Delegert vedtak
Delegert utvalg drift - nr. 210/11

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2011/3880-2 36996/2011 221 06.10.2011

Fritak  for vannavgift -  gnr. 1942/47/179

Saksopplysninger: 
Søknad om varig fritak for vannavgift for lagerbygg som tidligere var Birkelund Sagbruk i 
Sørkjosen, datert 27.09.2011

Vurderinger:
Avinor AS er eier av gnr. 47/179, tidligere Birkelund Sagbruk. Bygningen på eiendommen 
brukes nå kun som lagerbygg, og det er ikke behov for vann i bygget.
Eier søker derfor om permanent fritak for vannavgift for eiendommen.

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 varig opphør av vann/kloakkabonnement under forutsetning av at 
stikkledning frakobles der den i sin tid ble tilkoblet.

Stikkledning til gnr. 47/179 er tilkoblet under vei, der det i tillegg ligger mange andre kabler som 
kan skape store problemer ved en evt. graving/frakobling.
Kommunen fraviker derfor krav om frakobling av stikkledning under spesielle forutsetninger.

Vedtak:
Eiendommen gnr. 47/179 innvilges fritak for vannavgift under følgende forutsetninger:
-Rutine for gjennomspyling av vanninntak for å hindre brakkvannsdannelse følges av Avinor AS.
-Nordreisa kommune skal på forespørsel få innsyn i Avinors logg for denne rutinen.
-Ved evt eiendomsoverdragelse fra Avinor AS til annen eier, må krav om fysisk frakobling 
påregnes.
Fritaket gjøres gjeldende fra 01.10.2011.
Klageadgang
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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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Statens landbruksforvaltning
Norwegian Agrieultural Authority

Vår dato:

Vår referanse:

Deres dato:

Deres referanse:

Vedlegg:

Kopi til:

Nordreisa kommune
Postboks 174
9156 STORSLETT

29.09.2011
200906959-11/325
05.04.2011

Tilsagnsnr. 586031

Postadresse: Postboks 8140 Dep.

NO-0033 Oslo, Norway

Besøksadresse: Stortingsgt. 28

E-post: postmottak@slf.dep.no

Internett: www.slf.dep.no

Org.nr: NO 981 544 315 MVA

Bankkonto: 7694 05 02280

Økoløft i Nordreisa og Kåfjord. Godkjenning av sluttrapport og utbetaling av
tilskudd

Vi viser til sluttrapport datert 21.03.2011 og prosjektregnskap med revisjonsuttalelse
oversendt med brev av 13.05.11.

Målet for prosjektet var 10 % forbruk av økologisk mat i barnehager, skoler, sfo og
helsesentra. Iflg. sluttrapporten er det ikke oppnådd noe når det gjelder forbruk. På
produksjonssiden var målet 10 % økologisk areal. Dette målet er tilnærmet nådd for
Nordreisa kommune når areal i karens regnes med.

Det var spesifisert noen delmål/tiltak i prosjektet og sluttrapporten viser at noe av dette er
gjennomført. Dette gjelder spesielt oppretting av møteplasser for produsenter og
kompetanseheving for ulike målgrupper. Anstrengelser som er gjort for å gjennomføre en del
andre mål og tiltak har ikke ført fram og sluttrapporten redegjør for årsaker til dette. Det
framgår at forholdsvis lav motivasjon hos produsenter og andre involverte, samt utfordringer
på leveranser av bl.a. melk er viktige årsaker. Prosjektet har vært med som pådriver for
miljøfyrtårnsertifisering i flere av kommunens etater og det legges en viss vekt på dette i
rapporten.

Hovedinntrykket er at Økoløft i Nordreisa og Kåfjord har hatt vanskelig for å få fotfeste og
framdrift i prosjektperioden. Noe er likevel oppnådd og prosjektet har utvilsomt medvirket
til generelt høyere kunnskapsnivå om økologisk produksjon og forbruk.

Prosjektet hadde i utgangspunktet store utfordringer og innenfor den brede satsingen som
Økoløft har representert må det forventes stor bredde når det gjelder resultatoppnåelsen.
Sluttrapporten godkjennes som grunnlag for utbetaling av resterende tilskudd.
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Regnskapet viser samlede prosjektkostnader på kr 1 111 870. Forutsetningen for tilskuddet
fra SLF var inntil 50 % kostnadsdekning innenfor et maksimalt tilskudd på kr 554 000.
Regnskapet viser samlede prosjektkostnader på kr 1 111 870 og det utbetales dermed fullt
tilskudd. Det er tidligere utbetalt kr 484 750. Resterende tilskudd utgjør kr 69 250.

Kr 69 250 vil bli utbetalt til kontonr. 4740.05.03954.

Med hilsen
for Statens landbruksforvaltning

'),c)
jørn uso

seksjonssjef
Carl Erik emb
seniorrådgiver
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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

Knut Lilleng
Oksfjordhamn
9151  STORSLETT

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2011/4128-2 39566/2011 1942/57/27 26.10.2011

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:
231/11 Delegert utvalg drift

Byggested: Strandbakken 7, 9151 
STORSLETT

Gnr/Bnr: 57/27

Tiltakshaver: Knut Lilleng Adresse: Oksfjordhamn, 9151
STORSLETT

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

mindre enn 50 m²
Bruksareal: 36m²

VEDTAK:

Tillatelse:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl) § 20-2 godkjennes søknad om tillatelse til tiltak 
uten ansvarsrett mottatt 19.10.2011 for oppføring av tilbygg til enebolig.

Det vises for øvrig til søknadens vedlagte tegninger og situasjonskart.
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Planstatus:
Reguleringsplan for boligområde Sanbukt 1, planid: 19421987_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 2011/4128.

Med hilsen

Ketil Jensen
Byggesaksbehandler
Direkte innvalg: 77 77 07 59
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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

Nord-Troms jordskifterett
Pb 6602
9296 TROMSØ

Delegert vedtak
Delegert utvalg kommunestyret - nr. 106/11

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
Saksnr 1900-2011-0003
Ref nr 944/11/ØN

2011/3467-4 36840/2011 1942/24/4 05.10.2011

Søknad om deling av gnr 1942/24/4

Vi har den 29.08.11 mottatt søknad om deling av gnr 24, brn 4 i Nordreisa jfr skifteplan 
utarbeidet av jordskifteretten og i enighet med involverte parter i rettsmøte den 31.05.11. 

Saksopplysninger: 
Grunneiere på gnr 24/4 er:
Harald Erik Johannessen - eierandel ½ part
Geirmund Rundhaug - eierandel 1/6 part 
Kirsti Marie Moskodal - eierandel 1/6 part
Hans-Gunnar Johannessen - eierandel 1/6 part

Søknaden går ut på deling av eiendommen 24/4 som er i sameie med en halvpart hver mellom 
Harald Erik Johannessen og de tre andre eierne (som er søsken). Partene har brukt de enkelte 
delene av eiendommen fram til i dag og ønsker å få fradelt de parsellene som de har oppfattet å 
ha vært eier av. 

De ønsker fradelt to nye eiendommer fra gnr 24/4 som skal tilhøre søsknene i sameie med like 
stor andel hver. Harald Erik Johannessen vil etter delingen stå som eneeier av det som gjenstår på 
gnr 24/4. Partene er enige om delingen som vil være slik bruken har vært praktisert. 

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

Det sentrale er fradelingens konsekvenser for eiendommens drift i framtida. Formålet med 
delingsforbudet er å sikre og holde ressursene på bruket samlet for nåværende og framtidige 
eiere. Det skal tas vare på de inntektsmuligheter eiendommen har. Således vil fradeling av dyrket 
jord og produktiv skog forringe en eiendoms avkastningsevne, uansett om den er stor eller liten.
Produktivt areal vil i de fleste tilfeller ikke kunne fradeles uten å komme i strid med hensynet til 
den avkastning eiendommen kan gi. Det må imidlertid foretas en konkret vurdering. 

Selv om det fortsatt vil være et sameie på de nye eiendommene vil 24/4, nå komme i eneeie og 
det er positivt for drifta på gården, både nå og i framtiden. Vi ser det derfor som positivt at 
eiendommen blir delt mellom de to involverte familiene. Dette vil føre til ryddigere eierforhold 
og mer rasjonell landbruksdrift på gnr 24/4 som er i drift pr i dag når man ikke trenger å forholde 
seg til flere deleiere. Ressursgrunnlaget vil i utgangspunktet bli svekket på gnr 24/4, men 
delingen vil bli gjennomført slik bruken har vært. Det har aldri vært et alternativ at en av partene 
skulle overta hele gnr 24/4 alene. Vi ser heller ikke at avkastningsevnen blir redusert vesentlig 
siden eiendommen har blitt drevet slik den nå er blitt delt. 

Den ene nye eiendommen vil grense opp til Rv 866 og adkomsten til den tilgrensede 
eiendommen 24/9 går over denne eiendommen. Den andre nye eiendommen blir å ligge mellom 
24/9 og Reisaelva og må sikres tinglyst adkomst over eiendommene som må krysses for 
adkomst. Dette for at eiendommen skal kunne nyttes til landbruksdrift som krever transport av 
maskiner og redskaper. 24/9 bør også ha tinglyst adkomst over den nye eiendommen (nytt 
bruksnr) som blir mellom den og riksveien. 

Vi kan ikke se at tiltaket omfattes av naturmangfoldloven. 

Vedtak:
Nordreisa kommune godkjenner fradeling av to nye grunneiendommer fra gnr 24, brn 4 i 
Nordreisa som omsøkt. 

Godkjenningen gjøres jfr følgende:
 Delingen godkjennes jfr jordlovens § 12
 Deling godkjennes jfr matrikkellovens § 6
 Deling godkjennes jfr plan- og bygningsloven § 20-1-m

Ved avgjørelsen er det lagt vekt på at formålet med delingen er oppheving av sameie på gnr 24/4
som følge av sak i jordskifteretten. Opphevingen av sameiet og delingen vil føre til en mer 
rasjonell landbruksdrift på eiendommen nå og for framtiden, og delingen vil være slik bruken har 
vært praktisert. Tiltaket vil ikke komme i konflikt med natur- og kulturmiljø, friluftsliv, 
landskapsinteresser og naturmangfoldet i området.

Det settes følgende vilkår:
 Jfr plan- og bygningsloven § 27-4 må den nye grunneiendommen mellom 24/9 og 

Reisaelva sikres adkomst over involverte eiendommer. Dette for at eiendommen skal kunne 
nyttes til eventuelt rasjonell og framtidig landbruksdrift. 
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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

May Halonen
konsulent

Kopi til:
Geirmund Rundhaug Valleveien 1559 3960 STATHELLE
Advokat Øystein Teigland 3840 SELJORD
Harald Erik Johannessen Moskodal 9151 STORSLETT
Hans-Gunnar Johannessen Moskodal 9151 STORSLETT
Kirsti Marie Moskodal Svartfoss 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» 2011/3995-2 37773/2011 1942/46/20 12.10.2011

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:
212/11 Delegert utvalg drift

Byggested: Skogly 12, 9152 SØRKJOSEN Gnr/Bnr: 46/20
Tiltakshaver: Stranda barnehage Adresse: Skogly 12, 9152

SØRKJOSEN
Ansvarlig søker: Byggmann A/S Adresse: Eideveien 1A, 9180

SKJERVØY
Tiltakets art: Endring av bygg - utvendig tilbygg 

mindre enn 50 m²
Bruksareal: 17m²

VEDTAK:

Tillatelse:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl) § 20-1 godkjennes søknad om tillatelse i ett trinn 
mottatt 10.10.2011 for oppføring av tilbygg til Barnehage.

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
Kjell Mølleng Maskinstasjon

Org. nr. 922 341 117

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

Ansvarsområde: Graving til fundamentering.

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 A/S

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.
Rørtjeneste Nord

Org. nr. 981 634 578

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

Ansvarsområde: Rør og sanitærarbeid.

SAKSUTREDNING/BEGRUNNELSE FOR VEDTAKET:

Planstatus:
Reguleringsplan for Sørkjosen Øst 4, planid: 19421979_008

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

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.

Side 90



Side 4 av 4

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 2011/3995.

Med hilsen

Ketil Jensen
Byggesaksbehandler
Direkte innvalg: 77 77 07 59

Tilsvarende brev sendt til:
Byggmann A/S Eideveien 1A 9180 SKJERVØY
Stranda barnehage Skogly 12 9152 SØRKJOSEN

Kopi til:
Kjell Mølleng Maskinstasjon Hysingjord 9151 STORSLETT
Rørtjeneste Nord Tømmernesvegen 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

Bent Gunnar Solvang
Tømmernes
9151  STORSLETT

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2011/4299-2 40338/2011 1942/18/19 02.11.2011

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:
235/11 Delegert utvalg drift

Byggested: Tømmernes, 9151 STORSLETT Gnr/Bnr: 18/19
Hjemmelshaver: Bent Gunnar Solvang Adresse: Tømmernes, 9151 

STORSLETT
Fagkyndig: Øivind Hermansen Adresse: Kirkevegen 15F, 9151 

STORSLETT
Tiltakets art: Endring av bygg – Ferdigattest 

gammelt tilbygg
Bruksareal: 140m²

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 99 gis ferdigattesten i henhold til ferdigmelding datert
28.10.2011 fra Fagkyndig registrert i kommunen 28.10.2011.

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

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

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

Ved all kontakt med etaten i denne sak, vennligst referer til saksnummer 2011/4299.

Med hilsen

Ketil Jensen
Byggesaksbehandler
Direkte innvalg: 77 77 07 59

Kopi til:
Øivind Hermansen Kirkevegen 15F 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

Torhild Forså
Sletta 11
9152  SØRKJOSEN

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2011/4132-2 39613/2011 1942/48/11 26.10.2011

GODKJENNING AV EKSISTERENDE FRITIDSBOLIG
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:
233/11 Delegert utvalg drift

Byggested: Sokkelvik, 9152 SØRKJOSEN Gnr/Bnr: 48/11
Tiltakshaver: Torhild Forså Adresse: Sletta 11, 9152 SØRKJOSEN
Ansvarlig søker: Adresse:
Tiltakets art: Godkjenning av bygg - boligformål 

under 70 m²
Bruksareal: 40m²

VEDTAK:

Tillatelse:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl) §§ 20-2 og 21-4 godkjennes søknad om 
godkjenning av eksisterende fritidsbolig mottatt 19.10.2011.

Det vises for øvrig til søknadens vedlagte tegninger, situasjonskart og uttalelse vedrørende 
geoteknisk stabilitet og rasfare.
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Planstatus:
LNF-område

Uttalelse/krav fra andre myndigheter:
Uttalelse vedrørende geoteknisk stabilitet og rasfare av Statens vegvesen.

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.

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 2011/4132.

Med hilsen

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

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

Asveig E Hasselberg
Vinnelys
9151  STORSLETT

Melding om vedtak

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2009/8737-5 40485/2011 1942/29/1 02.11.2011

Tillatelse til å deponere rester etter nedbrent hytte gbr.1942/29/32

VEDTAK

Tillatelse:
Asveig Hasselberg gis tillatelse til å deponere rester etter nedbrent hytte på eiendommen 
gbr.1942/29/32 på stedet der hytten var plassert.

Administrasjonens drøfting/begrunnelse:
Det medfører et større terrenginngrep for å flytte disse restene til godkjent deponi, derfor er det 
av miljømessige hensyn bedre å deponere restene på stedet.

Vilkår:
Restene av den nedbrente hytten skal garves ned og det skal planeres over disse med stedlige 
masser og tilsåes på stedet.
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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 2009/8737 .

Med hilsen

Ketil Jensen
Byggesaksbehandler
Direkte innvalg: 77 77 07 59

Kopi til:
Statskog SF Postboks 63 Sentrum 7801 NAMSOS
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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

Annbjørg Syrstad
Kroken 4
9151  STORSLETT

Delegert vedtak
Delegert utvalg drift - nr. 229/11

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2011/4057-2 39311/2011 1942/43/29 25.10.2011

Fritak for feiing for eiendommen  gnr. 1942/43/29

Saksopplysninger: 
På vegne av eier søkes det om fritak for feiing og feiegebyr for bolig på eiendommen gnr. 43/29.

Vurderinger:
Boligen er ikke bebodd og vil ikke være bebodd i nærmeste framtid.

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

Vedtak:
Eiendommen gnr. 43/29 fritas for feiing og feiegebyr fra 01.10.2011 da boligen ikke er i bruk.
Så snart boligen tas i bruk, 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

Side 99



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

Morten Bergland
Storvik
9151  STORSLETT

Delegert vedtak
Delegert utvalg drift - nr. 230/11

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2011/4163-2 39321/2011 1942/3/25 25.10.2011

Fritak fra kommunale avgifter på gnr. 1942/3/25

Saksopplysninger: 
Søknad om fritak for kommunale avgifter, datert 20.10.2011

Vurderinger:
Bolig på eiendommen gnr. 3/25 er totalskadet av brann, og er ikke bebodd.
Eiendommen er registrert med feieavgift og eiendomsskatt.

Vedtak:
Eiendommen gnr. 3/25 fritas for feiegebyr og eiendomsskatt fra 01.10.2011, da boligen er 
totalskadet av brann og skal rives.

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                                                                                        Kopi: feier
sekretær                                                                                                       øk.avdeling v/Evanger
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Nordreisa kommune
Utviklingsavdeling

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

Pål Halvard Bjerkli
Straumfjordnes
9151 STORSLETT

U.off.: offl. § 13, fvl. § 13 nr. 1

Delegert vedtak
Delegert utvalg drift - nr. 221/11

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2011/1680-7 38780/2011 1942/2/3 21.10.2011

Delegert vedtak - søknad om godkjenning av plan for nydyrking gnr 1942/2/3

Viser til søknad om godkjenning av plan for nydyrking av om lag 31 daa på eiendom 2/3 i 
Nordreisa kommune. Søknaden er mottatt 13.4.2011.

Henvisning til lovverk:
Jordloven § 1 og 11
Forskrift om nydyrking 

Saksopplysninger: 
Søker: Pål Halvor Bjerkli, Straumfjordnes, 9151 Storslett
Grunneier: Ann-Mari og Steinar Olsen, Storvik, 9151 Storslett 

Eiendommen ligger i Storvik, om lag 1,5 mil fra E6 i Straumfjordbotn. Det søkes om nydyrking 
på parsellen på om lag 31 daa som ligger vest for FV355 mot Vuohpi. Det er også gjort avtale 
om deling og kjøp av parsellen som tilleggsjord til gnr 65/34 som Pål Halvor Bjerkli driver i 
Straumfjorden. 

I følge gårdskart fra Skog og landskap har eiendommen 2/3 et totalareal på 953,7 daa. Av dette
er 26,9 daa fulldyrket jord, 1,7 daa overflate dyrka jord, 20,6 daa innmarksbeite, 113,8 daa skog 
på middels bonitet, 394,4 daa uproduktiv skog og resten myr, og skrinn- og skrinn fastmark. 

Arealet som søkes nydyrket består av ca 10,5 daa tidligere overflate dyrka og fulldyrka jord, ca 
13 daa skog på middels bonitet og resten uproduktiv skog. Dyrka marka ble sist høstet i ca 1985. 

Vurderinger:
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Søker Pål Halvor Bjerkli driver med geitmelkproduksjon på eiendom 65/34. Han har en 
melkekvote på om lag 160 000 liter, og høster arealer både i Oksfjord og Straumfjord. I Oksfjord 
har han en sommerseter som benyttes sommerhalvåret. 

Ved siste søknad om produksjonstilskudd viste oversikten at Bjerkli disponerer 639 daa fulldyrka 
jord, overflate dyrka jord og innmarksbeite. Av dette eier han kun ca 1/3 del, totalt 225 daa. 
Formålet med nydyrkingen er å styrke grovfôrgrunnlaget på egen eiendom. Han og kona eier 
også naboeiendommen 2/9,14 som de kjøpte som tilleggsjord i 2009. 

Planstatus
Eiendommen ligger i et LNF-område (landbruk, natur- eller friluftsområde) i kommuneplanens
arealdel.

Høringsuttalelser
Søknaden er sendt på høring til Reindriftsforvaltningen Vest-Finnmark, Sametinget, 
Fylkesmannen i Troms og Troms fylkeskommune, kulturetaten. 

Fra Fylkesmannen i Troms, datert 17.6.2011:
Fylkesmannen i Troms mener at en bred kantsone på 10 -15 m fra middel høyvann mot Vuohpi 
må etableres før nydyrkingstiltaket kan igangsettes. En bred kantsone skal hjelpe til å hindre 
forringelse av dette viktig bløtbunnsområdet i strandsonen.

Fylkesmannen viser til kommunens brev mottatt 30.05.2011 vedrørende søknad om nydyrking på gnr. 2 bnr. 3 i 
Nordreisa kommune. Søknaden gjelder nydyrking av 33 daa. Området som søkes består av ca 11 daa tidligere
fulldyrka mark, overflatedyrket jord og innmarksbeite, 13,2 daa middels bonitet lauvskog og resten uproduktiv skog. 
Området ligger i et Landbruks-, natur- og friluftsområder (LNF). Formålet med nydyrkingen blir å styrke 
grovforgrunnlaget.

Saken er sendt til Fylkesmannen for uttalelse i tråd med forskrift om nydyrking § 9. Forskriftens § 5 første avsnitt 
lyder "Ved avgjørelsen skal det legges særlig vekt på hvilke virkninger tiltaket kan påregnes å få for natur-
kulturlandskapsverdiene, jf § 3 fjerde ledd. Ved denne vektleggingen skal det tas hensyn til om det på arealet er 
sjeldne miljøverdier og hvor sjeldne miljøverdiene er."

Prosjektet er vurdert på grunnlag av de tilgjengelige data vi har, som rovbasen, naturbasen, vannmiljø, vann-nett 
med mer. Som ble nevnt i søknaden grenser tiltaksområdet mot Vuohpi (Myrli), som i naturbasen er beskrevet som 
et bløtbunnsområde i strandsone. Det er også en smal sone med strandeng i området. Området er klassifisert som 
"viktig" eller kategori B. Den vesentlige delen av bukta inngår i et større viltområde, som er yngleområde for ærfugl 
med en verdivekting av 1. Lokaliteten av ærfugl forekomsten finnes på kartet, se vedlegg. Registreringen ble 
gjennomført i 1999. Forekomsten gir vekt til viktigheten av dette bløtbunnsområdet og fører til en enda sterkere 
behov for tiltak som skal beskytte naturtypen.

Fylkesmannen mener at det er viktig å beskytte strandsonen mot avrenning fra jordbruksaktiviteter og anbefaler en 
bred kantsone. I et slikt bløtbunnsområde i strandsonen med noe strandeng, vil det være aktuelt med en kantsone på 
ca 10 — 15 m fra middel høyvann. Bredden på kantsonen kan vurderes av kommunen, men vi vil anbefale en 
kantsone på minst 10 m. Endelig avgjørelsen kan i så fall gjøres i samråd med fylkesmannen i Troms 
miljøvernavdelingen.

Vi har ingen ytterligere merknader.

Fra Reindriftsforvaltningen Vest-Finnmark, datert 24.6.2011:

Saken har vært på høring i rbd. 36 Cohkolat. Områdestyre for Vest-Finnmark har ingen merknader til søknad om 
nydyrking gnr 1942/2/3 i Storvik. Denne uttalelsen er gitt i medhold av Områdestyrets delegasjon i sak 62/2009.

Fra Sametinget, datert 11.07.2011: Varsel om befaring
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Vi viser til Deres brev av 27.05.2011.
Ut fra vår generelle kjennskap til det aktuelle området finner vi det sannsynlig at det kan være samiske kulturminner 
som ikke er registrert. Sametinget må derfor foreta en befaring før endelig uttale1se kan gis. Befaringa vil bli utført i 
løpet av feltsesongen 2011.

Ifølge Lov 9. juni 1978 nr. 50 orn kulturminner (kml) 5 10 bærer tiltakshaver utgifter for kulturminneforvaltningens
befaring Av søknaden og kommunens høringsbrev fremgår det at Pål Halvor Bjerkli er tiltakshaver i denne saken. 
Vedlagt følger kopi av brev med varsel om befaring og utgiftsdekning til tiltakshaveren.

Sametinget gjør samtidig kommunen oppmerksom på at en befaring med påfølgende uttalelse ikke kan foretas før vi 
har mottatt en skriftlig aksept av vårt budsjettoverslag fra tiltakshaveren.

Tiltaket kan ikke iverksettes før vår endelige uttalelse foreligger.

Hvis planen skulle bli trukket tilbake, eller av andre grunner ikke lenger er aktuell, ber vi om å få beskjed om dette 
slik at vi kan avlyse befaringa. Vi gjør forøvrig oppmerksom på at denne uttalelsen bare gjelder Sametinget, og viser 
til egen uttalelse Troms fylkeskommune.

Fra Sametinget, datert 26.08.2011: Uttalelse etter befaring

Nydyrking Gbnr 2/3, Storvik Nordreisa kommune: Uttalelse etter befaring

Vi viser til Deres brev av 27.05.2011 og til vårt varsel om befaring av11.07.2011.

Området er befart uten at det ble registrert automatisk fredete samiske kulturminner i feltet som omfattes av 
nydyrkningstiltaket. Sametinget har ingen merknader til den foreslåtte plan for nydyrking.

Skulle det likevel under arbeid i marken komme frem gjenstander eller andre levninger som viser eldre aktivitet i 
området, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget og Troms fylkeskommune, Kulturetaten omgående, jf. 
Lov av 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner (km1.) §§ 8 og 9. Vi forutsetter at dette pålegget formidles til den som 
skal utføre arbeidet i marken.

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

Regning for utgiftene i forbindelse med befaringen vil bli sendt tiltakshaver i egen ekspedisjon.

Troms fylkeskommune har ikke kommet med noen uttalelse.

Faglig vurdering

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

Det søkes her om nydyrking til matproduksjon. Det er pr i dag for lite dyrka areal i forhold til
produksjon på eiendommen. I tillegg til eget areal, har søker mye leieareal, og behovet for eget 
arealet er stort. Omsøkt areal ligger inntil egen eiendom, gnr 2/9, 14 som ble kjøpt i 2009. og 
økning av dyrka mark inntil dette arealet fører til effektivisering og bedre utnyttelse av 
jordbruksarealene. Det er positivt at driftsgrunnlaget styrkes for driftsenheten, og at 
nydyrkingstiltaket legger til rette for en driftsmessig god løsning.

Vurdering etter nydyrkingsforskriften
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I nydyrkingsforskriftens § 1 står det: Formålet med denne forskriften er å sikre at nydyrking skjer 
på en måte som tar hensyn til natur- og kulturlandskap. Det skal legges vekt på hensynet til 
miljøverdier som biologisk mangfold, kulturminner og landskapsbildet. Det skal for øvrig legges 
vekt på å sikre driftsmessig gode løsninger.

Forskriftens § 5 første avsnitt lyder "Ved avgjørelsen skal det legges særlig vekt på hvilke
virkninger tiltaket kan påregnes å få for natur- og kulturlandskapsverdiene, jf § 3 fjerde ledd.
Ved denne vektleggingen skal det tas hensyn til om det på arealet er sjeldne miljøverdier og hvor
sjeldne miljøverdiene er."

Tiltaksområdet grenser mot Vuohpi, som i naturbasen som i naturbasen er beskrevet som et 
bløtbunnsområde i strandsone. Det er også en smal sone med strandeng i området. I følge 
Fylkesmannen i Troms er området klassifisert som "viktig" eller kategori B. Den vesentlige delen 
av bukta inngår i et større viltområde, som er yngleområde for ærfugl med en verdivekting av 1. 
Forekomsten gir vekt til viktigheten av dette bløtbunnsområdet og fører til en enda sterkere 
behov for tiltak som skal beskytte naturtypen.

Fylkesmannen mener at det er viktig å beskytte strandsonen mot avrenning fra 
jordbruksaktiviteter og anbefaler en bred kantsone. I et slikt bløtbunnsområde i strandsonen med 
noe strandeng, vil det være aktuelt med en kantsone på ca 10 — 15 m fra middel høyvann. 
Bredden på kantsonen kan vurderes av kommunen, men vi vil anbefale en kantsone på minst 10 
m. Endelig avgjørelsen kan i så fall gjøres i samråd med fylkesmannen i Troms 
miljøvernavdelingen.

Selv om hovedbruket til Bjerkli ligger i Straumfjorden mener vi at dyrking og kjøp av denne 
parsellen fører til en driftsmessig bedre løsning enn i dag. Bjerkli eier allerede naboeiendommen 
og høster også mange andre parseller/eiendommer i Storvik. Det er mer økonomisk forutsigbart å 
dyrke opp eget areal framfor å påkoste på leid areal. Nydyrking av arealer er også positivt i 
kulturlandskapet er også positivt fordi dette åpner opp kulturlandskapet som trues av igjengroing. 

Vurdering opp mot naturmangfoldloven:

Jfr naturmangfoldlovens § 7 skal 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. 

Fylkesmannen i Troms, miljøvernavdelingen som har kompetanse på naturmangfoldloven har 
kommet med kommentarer til nydyrkingsplanen og har undersøkt og kommentert forholdene i 
området. Vi mener derfor at prinsippene som naturmangfoldloven omfatter er vurdert og ivaretatt 
på beste måte. Dette vil bli tatt hensyn i den videre gjennomføringa av tiltaket. 

Vedtak:
Nordreisa kommune godkjenner plan om nydyrking av om lag 31 daa på eiendommen 2/3 i
Nordreisa kommune som omsøkt. Tillatelsen er gitt jfr § 4 i forskrift om nydyrking, og forankret 
i jordlovens § 11. 

Ved avgjørelsen er det lagt vekt på at Pål Halvor Bjerkli har behov for mer eget dyrka areal, og at 
nydyrking av omsøkt areal under visse forutsetninger ikke vil føre til konsekvenser for 
kulturlandskap og naturfaglige verdier. Nydyrkingstiltaket vil styrke grovforgrunnlaget for 
driftsenheten og er en arronderingsmessig god løsning.

Side 105



Side 5 av 5

Nydyrkingstiltaket er vurdert i forhold til formål og forvaltningsmål i naturmangfoldloven og 
utforminga av tiltaket vil bli gjort i henhold Fylkesmannen i Troms, miljøvernavdelingens 
merknader. Vi mener med dette at prinsippene i naturmangfoldlovens §§ 8-12 er vurdert og blir 
ivaretatt forsvarlig før iverksetting av nydyrkingstiltaket.

Det settes følgende vilkår:
 Fylkesmannen i Troms setter som krav at det må etableres en bred kantsone på 10 -15 m 

fra middel høyvann mot Vuohpi før nydyrkingstiltaket kan igangsettes. Bredden på 
kantsonen skal vurderes av kommunen, evt i samråd med Fylkesmannen i Troms 
miljøvernavdelingen. En bred kantsone skal hjelpe til å hindre forringelse av dette viktig 
bløtbunnsområdet i strandsonen.

 Det må settes kantsoner på minst 6 meter mot eventuelle elver, bekker eller dammer med
årsikker vannføring. Langs vassdrag uten årssikker vannføring skal sonen være minst 2
meter. Som vassdrag regnes stillestående eller rennende overflatevann med årssikker 
vannføring og vannløp uten årssikker vannføring dersom det adskiller seg tydelig fra
omgivelsene.

 Arbeidet med å utarbeide en grøfteplan for nydyrkingsfeltet må fullføres før tiltaket 
iverksettes.

 Tiltakshaver (eller den som utfører arbeidet) har meldeplikt etter Kulturminnelovens § 8, 
andre ledd, å melde fra til kulturminnemyndighetene dersom det skulle oppdages spor etter 
tidligere menneskelig aktivitet under dyrkingsarbeidet. Arbeidet må da stanses umiddelbart 
og melding straks sendes kulturetaten eller sametinget som forvalter slike saker.

 Ferdselsveier/stier som regelmessig brukes må ikke dyrkes igjen, og det må settes port i 
eventuelle gjerder.

 Er nydyrking ikke iverksatt innen tre år etter at godkjenning er gitt, faller tillatelsen bort.
Dette jfr forskrift om nydyrking § 4.

Vi ber om at landbrukskontoret kontaktes når dyrkingen er gjennomført slik at arealet kan 
oppdateres i landbruksregistret og i kartbasen.

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

Vedlegg
1 Fra Fylkesmannens miljøvernavdeling - Merknader til plan for 

nydyrkning -gnr 1942/2/3 i Nordreisa kommune

Kopi til:
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Ann-Mari og Steinar Olsen Storvik 9151 STORSLETT
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Fylkesmannen i Troms
Romssa FyIkkamånni

Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode
Jacqueline Randles 77642209  17.06.2011 2011/3084 - 2 522.1

Deres dato Deres ref.
27.05.2011

Nordreisa kommune - Utviklingsavdeling

9156 Storslett

11/lerknader til plan for nydyrking - gnr/bnr 2/3 i Nordreisa kommune

Fylkesmannen i Troms mener at en bred kantsone på 10 -15 m fra middel høyvann mot
Vuohpi må etableres før nydyrkingstiltaket kan igangsettes. En bred kantsone skal hjelpe til å
hindre forringelse av dette viktig bløtbunnsområdet i strandsonen.

Fylkesmannen viser til kommunens brev mottatt 30.05.2011 vedrørende søknad om
nydyrking på gnr. 2 bnr. 3 i Nordreisa kommune. Søknaden gjelder nydyrking av 33 daa.
Området som søkes består av ca 11 daa tidligere fulldyrka mark, overflatedyrket jord og
innmarksbeite, 13,2 daa middels bonitet lauvskog og resten uproduktiv skog. Området ligger i
et Landbruks-, natur- og friluftsområder (LNF).

Formålet med nydyrkingen blir å styrke grovforgrunnlaget.

Saken er sendt til Fylkesmannen for uttalelse i tråd medforskrift  om nydyrking §  9.
Forskriftens § 5 første avsnitt lyder "Ved  avgjørelsen skal det legges særlig vekt på hvilke
virkninger tiltaket kan påregnes å få for natur- kulturlandskapsverdiene, jf § 3 fjerde ledd.
Ved denne vektleggingen skal det tas hensyn til om det på arealet er sjeldne miljøverdier og
hvor sjeldne miljøverdiene er."

Prosjektet er vurdert på grunnlag av de tilgjengelige data vi har, som rovbasen, naturbasen,
vannmiljø, vann-nett med mer.

Som ble nevnt i søknaden grenser tiltaksområdet mot Vuohpi (Myrli), som i naturbasen er
beskrevet som et bløtbunnsområde i strandsone. Det er også en smal sone med strandeng i
området. Området er klassifisert som "viktig" eller kategori B. Den vesentlige delen av bukta
inngår i et større viltområde, som er yngleområde for ærfugl med en verdivekting av 1.

Lokaliteten av ærfugl forekomsten finnes på kartet under. Registreringen ble gjennomført i
1999. Forekomsten gir vekt til viktigheten av dette bløtbunnsområdet og fører til en enda
sterkere behov for tiltak som skal beskytte naturtypen.

Fylkeshuset, Strandvegen 13
Postboks 6105, 9291 Tromsø

Telefon: 77 64 2G' 00
Telefaks: 77 64 21 39

Avdeling postrnottak@fmtr.no
Miljøvernavdelingen www.fylkesmannen.no/troms
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Vi har ingen ytterligere merknader.

athrine ug
fylkesmiljøvernsjef

Figur 1 Ærfugl forekomst som registrert i naturbase
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Fylkesmannen mener at det er viktig å beskytte strandsonen mot avrenning fra
jordbruksaktiviteter og anbefaler en bred kantsone. I et slikt bløtbunnsområde i strandsonen
med noe strandeng, vil det være aktuelt med en kantsone på ca 10 — 15 m fra middel høyvann.
Bredden på kantsonen kan vurderes av kommunen, men vi vil anbefale en kantsone på minst
10 m. Endelig avgjørelsen kan i så fall gjøres i samråd med fylkesmannen i Troms
miljøvernavdelingen.
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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

Ann-Mari og Steinar Olsen
Storvik
9151 STORSLETT

Delegert vedtak
Delegert utvalg drift - nr. 225/11

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2011/2182-4 38987/2011 1942/2/3 21.10.2011

Delegert vedtak - søknad om deling gnr 1942/2/3

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

Det søkes om deling av en parsell på ca 33 da fra gnr 2, brn 3 i Nordreisa hvor formålet er å selge 
parsellen som tilleggsjord. Søknaden er mottatt 27.05.2011.

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

Saksopplysninger: 
Søker/eier: Ann-Mari og Steinar Olsen, Storvik, 9151 Storslett 
Kjøper: Pål-Halvor Bjerkli, Straumfjordnes, 9151 Storslett 

Parsellen på gnr 2/3 skal selges som tilleggsjord til Pål Halvor Bjerkli som driver gnr 65/34 i 
Straumfjordnes. Det er også søkt om nydyrking på samme parsell (sak 2011/1680) og denne er 
godkjent. Bjerkli familien eier også naboeiendommen 2/9 og 14 som grenser inntil denne
parsellen. 

I følge gårdskart fra Skog og landskap har eiendommen 2/3 et totalareal på 953,7 daa. Av dette
er 26,9 daa fulldyrket jord, 1,7 daa overflate dyrka jord, 20,6 daa innmarksbeite, 113,8 daa skog 
på middels bonitet, 394,4 daa uproduktiv skog og resten myr, og skrinn- og skrinn fastmark. 

Arealet som søkes nydyrket består av ca 10,5 daa tidligere overflate dyrka og fulldyrka jord, ca 
13 daa skog på middels bonitet og resten uproduktiv skog. Dyrka marka ble sist høstet i ca 1985. 
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Vurderinger:
Saken er ikke sendt til høring da den omsøkte parsellen skal selges til landbruksformål, altså 
fortsatt være LNF (landbruk, natur og fritid). Det er også søkt om godkjenning av 
nydyrkingsplan for parsellen og i den sammenheng har nydyrkingssaken vært til høring hos de 
instansene som skal uttale seg i slike saker. Disse vurderingene tas også med i denne saken.
Nydyrkingsplanen er godkjent. 

Vurderinger etter jordloven:
Eiendommen gnr 2/3 er på totalt 394 daa og parsellen som søkes fradelt er på ca 33 daa og 
ubebygd. Arealet består av ca 10,5 daa tidligere overflate dyrka og fulldyrka jord, ca 13 daa skog 
på middels bonitet og resten uproduktiv skog. Dyrka marka på parsellen ble sist høstet i ca 1985 
da denne parsellen ble sist ble brukt av et nabobruk i drift. Gnr 2/3 var i selvstendig drift fram til 
ca 2000. Resten av dyrka marka høstes av et annet bruk i drift. 

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 fra 
hensynet til den avkastning eiendommen kan gi.

Det kan foreligge samfunnsinteresser av stor vekt dersom det fradelte arealet skal selges til en 
som har landbrukseiendom fra før og det derfor oppnås en god bruksrasjonalisering. Det sentrale 
er om eiendommens avkastningsmuligheter på kort eller lang sikt reduseres. Et annet praktisk 
viktig hensyn er om fradelingen vil kunne gi drifts- og miljømessige ulemper. Det kan også gis 
tillatelse til deling dersom deling er forsvarlig av hensyn til eiendommens avkastningsevne.

Deling av en eiendom vil alltid føre til reduksjon i eiendommens avkastningsevne. Eiendommen 
2/3 har ikke vært i selvstendig drift på 11 år, men dyrka marka høstes av bruk i drift. 
Jordbruksarealene på eiendommen er for små til selvstendig og lønnsom drift etter dagens krav. 
Formålet med delingen er tilleggsjord til et geitmelkbruk som har behov for mer jord. 

Pål Halvor Bjerkli driver med geitmelkproduksjon på eiendom 65/34. Han har en melkekvote på
om lag 160 000 liter, og høster arealer både i Oksfjord og Straumfjord. I Oksfjord har han en 
sommerseter som benyttes sommerhalvåret. Ved siste søknad om produksjonstilskudd viste 
oversikten at Bjerkli disponerer 639 daa fulldyrka jord, overflate dyrka jord og innmarksbeite. 
Av dette eier han kun ca 1/3 del, totalt 225 daa.  Han og kona eier også naboeiendommen 2/9, 14 
som de kjøpte som tilleggsjord i 2009. 

Kjøp av den omsøkte parsellen som tilleggsjord til et bruk i drift og som har stort behov for eget 
areal. Dette er av stor samfunnsinteresse. Siden Bjerkli familien også eier og dyrker 
naboeiendommen vil kjøpet av parsellen føre til en god bruksrasjonalisering. Vi kan ikke se at 
dette vil føre til drifts- og miljømessige ulemper, heller tvert i mot. 

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

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

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

Det framgår av delingssøknaden at adkomsten skal gå via gnr 2/9 som grenser inntil den omsøkte 
parsellen og som eies av kjøpers kone. Hvis det skal lages egen avkjørsel til den omsøkte 
parsellen må Statens vegvesen. 

Eiendommen skal dyrkes opp og ikke bebygges. Skred- og flomfare er derfor ikke vurdert. Siden 
parsellen skal dyrkes opp, er alle natur- og miljøforhold vurdert og tatt med i godkjenningen av 
nydyrkingsplanen som er godkjent i sak 2011/1680. 

Den omsøkte parsellen ligger i strandsonen. I plan- og bygningslovens § 1-8. Forbud mot tiltak 
mv. langs sjø og vassdrag. Står det: I 100-metersbeltet langs sjøen og langs vassdrag skal det tas 
særlig hensyn til natur- og kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser. Andre 
tiltak etter § 1-6 første ledd enn fasadeendringer kan ikke settes i verk nærmere sjøen enn 100 
meter fra strandlinjen målt i horisontalplanet ved alminnelig høyvann. Dette er likevel ikke til 
hinder for fradeling ved innløsning av bebygd festetomt etter tomtefestelova. 

I § 1-6. Tiltak står det: Med tiltak etter loven menes oppføring, riving, endring, herunder 
fasadeendringer, endret bruk og andre tiltak knyttet til bygninger, konstruksjoner og anlegg, 
samt terrenginngrep og opprettelse og endring av eiendom, jf. § 20-1 første ledd bokstav a til m. 
Som tiltak regnes også annen virksomhet og endring av arealbruk som vil være i strid med 
arealformål, planbestemmelser og hensynssoner. 

Formålet med delingen er tilleggsjord. Dette medfører ikke dispensasjon i forhold til 
kommuneplanen og dermed medfører delingen heller ikke dispensasjon fra bygge- og 
deleforbudet i strandsonen. 

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

I lovens § 4 om forvaltningsmål for naturtyper og økosystemer heter det:
Målet er at mangfoldet av naturtyper ivaretas innenfor deres naturlige utbredelsesområde ogmed 
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
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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.

Den omsøkte parsellen ligger inntil Vuophi som i naturbasen er beskrevet som et 
bløtbunnsområde i strandsone. Godkjenning av nydyrkingsplanen på omsøkte parsell har vært til 
høring. Fylkesmannens miljøvernavdeling har kommet med merknader og krav om hvordan 
kantsonene skal utformes for at naturtypen i område skal bevares best mulig. 

Nydyrkingssaken har også vært til høring hos kulturetaten hos Troms fylkeskommune og 
Sametinget. Sametinget har befart området uten at det ble registrert automatisk fredete samiske 
kulturminner i feltet som omfattes av nydyrkningstiltaket.

Vedtak:
Nordreisa kommune godkjenner fradeling av om lag 33 daa fra gnr 2, brn 3. Formålet er 
tilleggsjord til bruk i drift.

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

Ved avgjørelsen er det lagt vekt på det omsøkte arealet selges som tilleggsjord til et bruk i drift. 
Fradelingen har ingenting å si for ressursgrunnlaget på eiendommen og samfunnsinteresser av 
stor vekt taler for deling. Kjøper eier også naboeiendommen og kjøp av den omsøkte parsellen 
vil føre til en god bruksrasjonalisering og mer eid jord.

I forbindelse med nydyrkingsplanen er tiltaket på den omsøkte parsellen vurdert i forhold til 
formål og forvaltningsmål i naturmangfoldloven og utforminga av tiltaket vil bli gjort i henhold 
Fylkesmannen i Troms, miljøvernavdelingens merknader. Vi mener med dette at prinsippene i 
naturmangfoldlovens §§ 8-12 er vurdert og blir ivaretatt forsvarlig før iverksetting av 
nydyrkingstiltaket og dermed også før fradeling og salg av parsellen som en del av driftsenheten 
til kjøper. 

Det settes følgende vilkår:
 Eventuelt byggetiltak kan ikke igangsettes før byggesøknad er levert, søknaden er

behandlet og godkjenning er gitt.
 Adkomst skal gå via gnr 2/9,14. Hvis det skal være ny avkjørsel fra RV355 til den nye 

parsellen, må dette søkes om fra Statens vegvesen. 
 Dersom det under arbeid i marken oppdages gjenstander eller spor etter tidligere

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

 Ved eventuelt bygging skal det sikres god estetisk utforming i samsvar med tiltakets
funksjon og i samspill med omgivelser og stedlig byggeskikk. Det skal ikke brukes farger
på tak eller vegg som skiller seg ut fra omgivelsene på en negativ måte.
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 Jfr plan- og bygningslovens § 21-9 vil tillatelse til tiltak etter § 20-1 første ledd bokstav 
mfalle 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 parsellen som er godkjent fradelt. Før oppmåling/oppretting av matrikkelenhet kan skje må 
gebyret være betalt. Ved eventuelle spørsmål vedrørende dette kan oppmålingsingeniør kontaktes på tlf: 77770764 / 
40419291 eller 77770762. 

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

Konsesjon:
Vi gjør oppmerksom på at ervervet er konsesjonspliktig for kjøper. Ved konsesjonsplikte erverv må ”søknad om 
konsesjon ved erverv av fast eiendom” sendes kommunen.  Søknadsskjema SLF-359 kan hentes på internett, 
www.slf.dep.no , eller ved henvendelse til landbrukskontoret. Konsesjonsvedtak må være gjort og følge skjøte til 
tinglysning.

Med hilsen

May Halonen
konsulent

Kopi til:
Pål Halvor Bjerkli Straumfjordnes 9151 STORSLETT
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Arkivsaknr:       2011/3991-3

Arkiv:                1942/74/1

Saksbehandler:  May Halonen

Dato:                 31.10.2011

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
81/11 Nordreisa driftsutvalg 15.11.2011

Søknad om fritak på boplikt på gnr 1942/74/1

Henvisning til lovverk:
Konsesjonsloven § 1 og 5

Rådmannens innstilling

Nordreisa kommune innvilger fritak på boplikten til Hilde Berg på gnr 74, brn 1, jfr 
konsesjonsloven §§ 1 og 5. 

Dette begrunnes med at eiendommen ikke har bolighus. Boplikt jfr konsesjonslovens § 5 er 
knyttet til konsesjonsfrie erverv og et av kravene er at eiendommen må ha et bolighus. 

Saksopplysninger

Hilde Berg, som bor i Tromsø, eier gnr 74, brn 1 og har fått innvilget tidsbegrenset fritak for 
boplikten på eiendommen fram til 21.2.2012. Siden fristen nå nærmer seg og konsesjonsloven 
vedrørende boplikt er endret, søker hun om fritak for boplikten. 

Hilde Berg overtok eiendommen gnr 74, brn 1 øverst i Rotsundelvdalen i 1994 fra sin far. Hun 
har hatt gjentatte utsettelse på boplikten og søkte sist i 2007 om konsesjon på 74/1 for fortsatt å
beholde eiendommen, men ikke flytte dit. Vedtak ble gjort i fylkeslandbruksstyret i sak 33/08 
med følgende vedtak:
"Fylkeslandbruksstyret innvilger konsesjon for Hilde Berg sitt erverv av eiendommen gnr. 74
bnr. 1 i Nordreisa kommune, jf konsesjonslovens §§ 9 og 1 medhold av konsesjonslovens § 11 
settes det som vilkår at Hilde Berg bosetter seg på eiendommen senest 21.2.2012".

Ifølge Skog og landskap har eiendommen 74/1 et totalareal på 2952 daa. Av dette er om lag 45 
daa fulldyrka og overflate dyrka jord, 448 daa produktiv skog på høy bonitet, 1100 daa skog på 
middels bonitet, 1166 daa lav bonitet og ikke produktiv skog, samt resten myr, jorddekt- og 
skrinn fastmark. Vi har ikke opplysninger om at dyrka marka har vært i drift, mens det i løpet av 
de 15 siste årene har vært betydelig drift av skogen. 
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Vurdering

I 2009 ble reglene om boplikt endret og fra 1.7.2009 er boplikten ved erverv av 
landbrukseiendommer lagt inn under konsesjonsloven. 

Endringene gjelder også konsesjonsfrie erverv. Boplikt i 5 år oppstår når man overtar 
landbrukseiendom konsesjonsfritt fra nær familie eller man har odelsrett til eiendommen. Denne 
formen for boplikt følger direkte av konsesjonsloven § 5 andre ledd og er personlig. Det vil si at 
for å oppfylle boplikten må eieren selv være folkeregistrert som bosatt på eiendommen. Eieren 
må flytte til eiendommen innen ett år. Eiendommen må oppfylle et arealkrav og ha et 
bolighus. Det er lovbestemt boplikt på 5 år når du overtar fra nær slekt eller har odel og, 
eiendommen har over 25 dekar fulldyrka/overflatedyrka jord eller over 500 dekar produktiv 
skog. Eiendommen må også ha et hus som har vært eller er i bruk som helårsbolig. 

Denne eiendommen oppfyller arealkravene men har ikke bolighus. Eiendommen hadde heller 
ikke bolighus på overdragelsestidspunktet i 1994 da den ble overdratt fra far til datter. Skogen er 
driftet i alle år og det er tatt ut betydelige mengder med skog.

Eiendommen er ervervet i 1994. I konsesjonsloven § 22, 5. ledd står det: Ved lovbestemt bo- og 
driveplikt som har oppstått etter tidligere konsesjonslov § 6 første ledd nr. 1, får den nye 
bestemmelsen i § 5 annet ledd anvendelse selv om eiendommen er ervervet før loven trådte i 
kraft. 

Loven er klar på dette punktet og søknaden skal behandles etter gjeldene lovverk. Vi ser derfor
liten grunn til ytterligere vurderinger vedrørende søknaden om fritak fra boplikten. Fritaket som 
er gitt gjelder fram til 21.2.2012 og etter den tid vil da Hilde Berg ha fritak på boplikten på 
eiendommen så lenge hun eier den og eiendommen ikke har bolighus. 
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Arkivsaknr:       2011/1434-12

Arkiv:                L12

Saksbehandler:  Geir Lyngsmark

Dato:                 04.10.2011

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
82/11 Nordreisa driftsutvalg 15.11.2011

Forslag til planprogram og merknadsbehandling for reguleringsplan 
massedeponi E6  Langslett - Sørkjosen.

Henvisning til lovverk:

Plan- og bygningsloven av 2008 :

§ 12-8. Oppstart av reguleringsplanarbeid

§ 12-9. Behandling av planprogram for planer med vesentlige virkninger

Vedlegg
1 Oversendelse av forslag til planprogram og merknadsbehandling for E6 langslett - Sørkjosen
2 Forslag til planprogram
3 Merknadsbehandling

Rådmannens innstilling

Forslag på planprogram og merknadsbehandling for reguleringsplan for massedeponi vedr. ny 
trase for E6 Langslett – Sørkjosen anbefales vedtatt.

Saksopplysninger

På grunnlag av sak PS 62/10 Kommunedelplan for E6 Langslett – Sørkjosen oversender Statens 
vegvesen forslag på planprogram og merknadsbehandling for reguleringsplan for massedeponi .
Kommunedelplan vedtatt i sal PS 62/10 avklarte lokalisering / valg av vegtrasè og behovet for 
reguleringsplaner tilknyttet kommunedelplanen.

Det forutsettes utarbeidet følgende reguleringsplaner:
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1. Massedeponi ved Langslett med konsekvensutredning
2. Vegtrasè E6 Langslett – Sørkjosen.

Som oppfølging av kommunedelplanen fremmes nå planprogram for reguleringsplan 
Massedeponi på Langslett.
Melding om oppstart planarbeid vedr. reguleringsplan for vegtrasè forventes før årsskiftet 
2011/2012. Konsekvensutredninger vedrørende vegtrasè er foretatt i overordnet plan 
(kommunedelplanen).

Deponiområde Sørkjosen havn.
Etter vurdering av komplekse planforhold og tidsbruk/ framdrift foretatt av Staten vegvesen og
Nordreisa kommune er planlegging og utredning av deponiområde Sørkjosen havn overført 
Nordreisa kommune. Området er ikke forkastet som deponiområde.

Vurdering

Forslag på planprogram for deponi og merknadsbehandlingen anses å gi en god vurdering av 
forhold som har betydning for samfunn og miljø som blir berørt av tiltaket. 
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    • Oversendelse av ferslag til PlanPro
far E6 Langslett-Sarkjosen

Vedlagt følger forslag til planprogram
uttaielser.

Nordreisa kommune tar over ansvaret og videmfører arbeidet med planlegging og utredning
av et eventuelt deponiområdefindustriområde ved Sørkjosen havn.

Forslaget til planprogram for deponi samt merknadsbehandling legges også ut på
. e

Med hilsen

Ingunn Syrstad
konsulent

vedlegg

Soksbeilandierfinnvalgser.

Ingium Syntad doint>

dePani

Vår referanse:
20111079584-036

9 merknadsbehandling

Deres referonse:

merktukNbehandling med alle

NORDREISA KOMMUNE
SERVICEKONTORET

Vår dato:
29.09.2011

Postadnesse Telefon: 06640 Kontoradresse Fakblraadresse
Statens vegvesen Telefaks: 75 55 29 51 Sentrum 33 Statens vegvesen
Region nord firmapost-nordovegvesen.no 91.56 STORSLETT Regnskap
Postboks 1403 Blis§ordveien 18
8002 lloda Org.nr: 971032081 9815 VADSO

Telefon: 78 94 15 50
Telefaks: 78 95 33 52
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Statens vegvesen

MASSEDEPONI
Prosjekt E6 Langslett-Sørkjosen

Nordreisa

Region nord
Plan og prosjektering

Dato: September 2011
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Steten&vegVesen Regioh ,nord:skal..Som tiltekshaVer •Literbeide.en, reguleringsplan for, mesSedeponi
tøknytning til fiygging:ey tunnel gjenhom Relsafiellet. Vi har.vtirdert flere alternetive ereeler til depOni

v twerkuctdrriesser: „ , !: .•

Mulige.fOrSleg:til.deponiområder er presentert soni:Itemakart i yedtatt- kOmmunedelplan.. Nordreisa
kOmmune er planmY.ndighet og ansVerlig•rnyndighet. Statens yegyesen er tiltakShaver:Og har hjemrriel
til:å drive planleggingietter plan- og bygningSlovens § 3-7: "

Statens: vegVesen vurderer :fOrsieg til deponiorni-6der til å falle inn under oppfangskriteriene .for
konsekvensutredning.og tilrår ovenfår NOrdreisa kommune et filteket utredes ihlit: ,§§ 3 Og 4 i Forskrift
om konsekveriSlitredninger. NordreiSa:kOrn.rniane anser tilteket SOm utredningsPliktig.

Formålethied en konsekvenSutredning er å sikre at hensynet til miljø, naturressurser og tanifunn blir
tatt i betraktning under fOr'beredeise av planen, Og nårdet tes stilling til orn, og eventuelt på hvilke
vilkår planen Skal gjennomføres.

Forslag til planprogram er utarbeidet av Statens vegveSen og i samarbeid med Nordreisa kommune.
Forsläg til planprogrem annonseres, sendeS på høring til berørte myndigheter,
interesseorganisesjoner og grunneiere, sämtidig som det leggeS ut til offentlig ettersyn.

Forslag til planprogram legges ut til offentlig ettersyn på følgende steder
• Nordreisekommune
• Storslett trafikkstasjon

Plandokumentene gjøres også tilgjengelig på internett på følgende steder:
• ve v h ri /
• .n rd eisa.komm n o

Eventuelle høringsuttalelser sendes innen 15.juli 2011 til:

Statens vegvesen Region nord
Postboks 1403
8002 Bodø

eller:

fi a t- ord v s n. o

I tilfelle spørsmål kan Bjørn Tore Olsen ved Statens vegvesen kontaktes på tlf. 06640, eller Rune
Benonisen ved Nordreisa kommune på tlf. 777 70700.
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2.0 BESKRIVELSE AV PROSJEKTET

2.1 Bakgrunn/behov for massedeponering

Arbeidet med planlegging av ny E6 for kryssing av Reisafjellet har pågått i lang tid. I desember 2010
vedtok Nordreisa kommune vegalternativ 1 i forslag til kommunedelplan for Reisafjellet som grunnlag
for bygging av ny veg. Vegtraseen følger i hovedsak eksisterende veg med unntak av ny tunnel.
Veganlegget detaljplanlegges og arealbehov for tiltaket fastsettes i reguleringsplanarbeidet.

Vegalternativet har en total lengde på over 10 000 meter, hvor tunnelen utgjør ca. 4620 meter.
Tunnelen har en profil på 9,5 meter.

Beregningene for tunnelmasseoverskudd baseres på tunnelprofil T9,5 med en teoretisk
sprengningsprofil på 72m2. Isolert sett gir tunnelalternativet et masseoverskudd på:

4620m x 72 = 332 640 pfm2.

Pfm2 er en måleenhet som benyttes ved beregning av faste masser. Når fjellmassene tas ut og
bringes til deponi er det vanlig å benytte en omregningsfaktor på 1,4. Omregningsfaktoren hjelper oss
til å finne fram til det konkrete massebehovet som må deponeres.

332 640 x 1,4 =  465 700 ulm2.

Ulm2 står for utlastede løse masser og uttrykker det konkrete deponibehovet. Bruk av masser til
veganlegget i dagen kommer til fratrekk.

2.2 Planområdet

Tunnelmassene representerer en viktig og verdifull ressurs. Nordreisa kommune og Statens vegvesen
ønsker derfor i størst mulig grad å benytte massene til samfunnsnyttige formål. Det er derfor ønskelig
at:

• Utfylling/oppfylling som gjør at et område kan benyttes til andre formål enn i dag som for
eksempel til industriområde eller byggeområde.

• Mellomlagring i et område for bruk til andre byggeformål.

Området hvor det er aktuelt å lokalisere deponiområdene kaller vi planområde. Deponi befinner seg i
nærområdet til planlagte tunnelpåhugg og framgår som grått areal.

2.2.1 Deponiområde Sørkjosen havn
Arbeidet med planlegging og utredning av deponi ved Sørkjosen havn opphører fra Statens vegvesen
sin side. Dette fordi planlegging og utredning av området viser seg å være mer komplisert og
konfliktfylt enn først antatt. Det medfører en omfattende tidsbruk; mer enn vi har til rådighet.

Arbeidet med videre planlegging av deponiområde ved Sørkjosen havn er ikke forkastet, men overført
til Nordreisa kommune. Kommunen tar over ansvaret og viderefører dette arbeidet.

4
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1. Industriområde ved Langslett

Figur 2.1 Oversiktskart over deponiområdet ved Langslett

NAVN AVSTAND TUNNEL

5

1. Industriområde ved Lan slett 1000 m.

2.3 Utredningsalternativene
I forslag til kommunedelplan og i våre kostnadsberegninger tok vi utgangspunkt i to deponiområder.
Kriterier for valg av deponiområder var avstand og kapasitet, samt at de i størst mulig grad var i
samsvar med føringer for arbeidet med deponiområdene. Statens vegvesen ønsker å benytte seg av
følgende deponiområde:

Avgrensingen og kapasitetsberegningen av deponiområdet er ved oppstart av planarbeidet usikker.
Endelig avgrensing og kapasitetsvurderinger fastsettes i løpet av planarbeidet. Videre følger en tabell
som sier noe om avstand til tunnelpåhugg.

2.3.1 Grustak/industriområde ved Langslett
Området ligger i nærheten av tunnelpåhugg ved Sørelva og er i kommuedelplan delvis avsatt til
industriområde på ca. 150 daa. Avgrensingen av mulig deponiområde er på dette stadiet omtrentlig
angitt. Arealavgrensing og kapasitetsvurderinger fastsettes i løpet av planleggingsarbeidet i dialog
Nordreisa kommune og andre berørte parter. Sannsynligvis vil areal til deponi på ca 200- 250 daa bli
vesentlig redusert i løpet av planarbeidet.

Det er stor usikkerhet omkring hvor mye masse vi har behov for å deponere i dette området samt
usikkerhet om hvordan terrenget best mulig kan utnyttes. Dette avklares i løpet av planarbeidet.
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Deponiområde berører i hovedsak eiendommene 70/1, 70/4 og 70/11.

Et mulig bruksområde er å sikre byggegrunn for industriformål i samsvar med arealplan. Deler av
området kan også brukes til en eventuell mellomlagring og permanent lagring.

Problemstillingene er i første rekke knyttet til landskap, reindrift og to mindre bekkeleier som passerer
området. Norges vassdrags- og energidirektorat anbefaler at bekkeleiene med kantsoner holdes åpne.
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Figur 2.4 Deponiområde ved Langslett, justert.

Deponiområde ved Langslett

Kommunedelplan 2002 — 2012:

Ved en etablering er det mulig å utvide område øst- og vestover.

6

-

Området ligger ved gammelt grustak ved Langslettkrysset om lag 12 km fra Storslett på eiendommene
70/1 70/4 og 70/11. Grustaket er på om lag 40 daa. Området er avsatt til industriområde,
Blåbærhaugen på Langslett:

Området ligger like ved E6 og ligger sentralt i forhold til planlagt omlegging av E6. Vegomleggingen
kommer ikke i konflikt med utnytting av området til industriområde.

Side 125



Området er ikke spesielt sterkt utnyttet som beiteområde verken for husdyr eller rein. Det har tidligere
vært drevet noe slakting av rein i området (Kommuneplanens arealdel 2002 — 2012).

4.0 PLANPROGRAM

4.1 Formål med konsekvensutredningen
Konsekvensutredningen skal redegjøre for tiltakets virkninger på miljø, naturressurser og samfunn.
Konsekvensutredningen skal være tilpasset plannivået og være relevant i forhold til de beslutninger
som skal fattes.

Forslag til planprogram sendes på høring. På bakgrunn av innkomne uttalelser justeres
planprogrammet. Planforslag med konsekvensutredning utarbeides på grunnlag av fastsatt
planprogram.

4.2 Formål med planprogram
Formål med planprogrammet skal:

• Legges til grunn for utarbeidelse av planforslag
• Beskrive opplegg for informasjon og medvirkning
• Avklare rammer og andre premisser
• Være tilpasset nivået på planleggingen
• Vise forhold som er avklart i annet plangrunnlag
• Vise kartgrunnlag

Planprogrammet skal inneholde informasjon slik at det gir grunnlag for medvirkning og innspill fra
berørte myndigheter og andre med interesse for planarbeidet. Formålet er å bidra til tidlig medvirkning
og avklaringer av viktige hensyn i planarbeidet.

5.0 PLANPROSESS

Planleggingsarbeidet gjennomføres av Statens vegvesen i nær kontakt med Nordreisa kommune.
Forslag til planprogram sendes på høring til berørte myndigheter og interesseorganisasjoner og
legges ut til offentlig ettersyn. Frist for uttalelse er minimum 6 uker. Annonsering av planstart
samkjøres med høringen av planprogrammet.

I forbindelse med annonsering av planstart og offentlig høring av planprogram vil det arrangeres et
åpent folkemøte. Ved offentlig ettersyn av plan for deponi legges det opp til et nytt folkemøte om
planen. Endelig plan vedtas av Nordreisa kommune.

6.0 KONSEKVENSUTREDNING

Konsekvensene av å etablere deponiområder skal utredes. Det presiseres at utredningene ikke skal
omfatte alle mulige konsekvenser, men begrenses til tema der man forventer vesentlige konsekvenser
eller at områdene vurderes som særlig verdifulle. Vi har i fellesskap med Nordreisa kommune gjort
følgende vurderinger etter § 4 i forskrift om konsekvensvurderinger.

Metoden som legges til grunn for konsekvensutredningen framgår av håndbok 140
Konsekvensanalyser, utgitt av Statens vegvesen. For utredning av temaet Naturmiljø kommer også

7
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føringer fra Naturmangfoldloven til anvendelse. Håndboken ivaretar kravene til analyser gitt i forskrift
om konsekvensutredninger.

6.1 Konsekvenser for landskap

Temaet landskap omhandler de visuelle kvalitetene i omgivelsene og hvordan disse endres som følge
av et tiltak. Virkningen av massedeponi skal beskrives i forhold til landskapsbilde og eventuelt andre
tema, herunder reindrift og hensynet til trekkleden. Forslag til avbøtende tiltak skal framgå av
utredningen.

Det spares en buffer med skog mellom deponiet og vegen for å redusere innsyn fra E6 til deponiet.
Detaljer for denne fastsettes i forbindelse med utarbeidelse av planforslag i samråd med Nordreisa
kommune.

Landskap utredes for deponiområde:

• Deponiområde ved Langslett

6.2 Konsekvenser for nærmiljø og friluftsliv

Temaet omhandler opphold og aktivitet i uteområder. Vi kjenner ikke til registreringer som tilsier at
temaet bør utredes.

6.3 Konsekvenser for kulturmiljø og kulturminner
Temaet omhandler kulturminner og kulturmiljø. Det er ingen SEFRAK registrerte bygg eller
automatiske fredede kulturminner i området. En tidligere mye brukt flyttlei for rein gir grunn til å tro at
en kan gjøre funn av samiske kulturminner (Tromsø museum 2010).

Det har vært grusuttak i området, og defer av området er i kommuneplanens arealdel avsatt til
industriformål.

Statens vegvesen kjenner ikke til registreringer som tilsier at temaet bør utredes.

6.4 Naturressurser

Det foregår reindrift i området. Det har vært grusuttak i området, og deler av området er i
kommuneplanens arealdel avsatt til industriformål. Reinbeitedistriktene vil bli involvert i planarbeidet
slik at massedeponi får en avgrensing og en utforming som gjør at reintrekk fortsatt kan foregå i
området ved behov, se tema utredning av landskap.

6.5 Naturmiljø omhandler naturtyper og artsforekomster

Temaet omhandler naturtyper og artsforekomster som har betydning for dyrs og planters
levegrunnlag. Det må gjennomføres en naturtypekartlegging og viltkartlegging. DN-håndbok 13-2007
Kartlegging av naturtyper — verdisetting av biologisk mangfold skal legges til grunn og 19-2007
Kartlegging av marint biologisk mangfold samt DN håndbok 11-2000 Viltkartlegging.

Utredningene må oppfylle § 8 i Naturmangfoldloven, angi avbøtende tiltak, § 12 i naturmangfoldloven
samt si noe om den samlede belastning på naturmangfoldet § 10 i Naturmangfoldloven.

Avbøtende tiltak som arealjusteringer eller lignende må vurderes.

• Deponiområde ved Langslett

8
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Areal som omfatter deponiområde inngår i utredning av vegalternativer i kommunedelplan. Areal fra
grustak og øst er her gitt liten verdi, se kartgrunnlag. Det har vært grusuttak i området, og store deler
av området er i kommuneplanens arealdel avsatt til industriformål. Tiltaket er ikke lokalisert i et særlig
verdifullt naturmiljø.

:

Figur 5.1 Kart som viser verdivurdering av området. NINA minirapport 2008.

6.6 Andre undersøkelser
Geotekniske undersøkelser vil bli utført. Konsekvenser knyttet til anleggsperioden vil bli vurdert.
Planforslaget vil også inneholde vurderinger av drenering i tilknytning til nedenforliggende
myrområder.

9
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E6 Langslett-Sørkjosen

Merknadsbehandling

i

Side 129



Merknadsbehandling

Innhold

Innholdsfortegnelse 2
Forord 3
1.0 Innledning 4
1.1 Reguleringsplanprosessen 4
1.2 Folkemøte 4

2.0 Merknader mottatt ved offentlig ettersyn 5
2.1 Merknader fra offentlige  5
2.1.2 Troms fylkeskommune  Feil! Bokmerke er ikke definert.
2.1.3 Fylkesmannen i Troms 6
2.1.4 Sametinget 6
2.1.5 Kystverket Troms og Finnmark 7
2.1.6 NVE Norges vassdrags- og energidirektorat 7
2.1.7 Luftfartstilsynet 8
2.1.8 Universitetet i Tromsø 9

2.2 Merknader fra private, selskap, lag og foreninger 9
2.2.1 Reindriftsforvaltningen Vest-Finnmark 9
2.2.2 Advokatfirmaet Jonassen for reinbeitedistriktene 36 og 39 10
2.2.3 Wenche og Lasse Wara, grunneiere av gnr. 47 bnr. 468 samt gnr. 47 bnr. 446 10

3.0 Eventuelle endringer etter offentlig ettersyn 11

Vedlegg:
Alle innkomne brev

2

Side 130



Forord

Formålet med detaljert reguleringsplan er å legge til rette for utbedring av eksisterende veg, bygging
av ny veg og tunnel med bedre regularitet og trafikksikkerhet.

Detaljert reguleringsplan gjelder kun for massedeponi.

Detaljert reguleringsplan for massedeponi skal legge til rette for deponering av overskuddsmasser fra
tunnelen. Deponiområdet (industriområde Blåbærhaugen) på Langslett og er vurdert etter forskrift om
konsekvensutredning.

Sammendrag av merknader

(Få merknader; sammendrag ikke nødvendig)

Merknadsbehandling
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MerknAdsb&iarldling
. . : .. : • :

'

Reguleringswanp:rosessen
. . :

Hngseriode og offentlig 'ettersyn:... .

orslag ti1planprogram for E6 Langslett-Sørkjosen .6k.for depogiområdene:iiie:niarbeidet o
sendt.nt på:høring og lågt ut .t-il:offentlig ettersyn hås NordreisakominUne v/ servicetorget åg
Storslett4I-afikkstasjon.i petiOden.30. Inai —15: juli Plandokumenieneet tilgjengelig
Internett-.. .

. . -
12 FOlkemøte.
Det bleholdt et åpertt infortnasjonsinå:te på Reisafjord hotel. onsdag 8. 'uni kl 1800-2000.

_

. : .

. . ;

ill folkemøte:
. .

Deponj ,Teci..I.,,angslett lite ønskelig - grunneier frykter at • det blir et stort grått fiell som
Oinfineier:har to alterriatilie fOrslag:

Djeveldypet
2. UtfyllinglangS avlastet. riksveg

Statens

.  -

'svesen:  •
Deponi ved Langslett . har en fordelaktig p1assering, dette er et tidligere grustak på ca. 40 daa
og hele Onirådet er i kOrnmunePlanens arealdel avSatt til industriformål.

1. Deponi ved Djeveldypet vil komme i berøring med Nordelva
2. Deponi langs avlastetriksveg vil ikke kunne ta i mot tilstrekkelige mengder med masser

Statens vegvesen vil trolig ikke erverve arealet men kun erverve en rettighet til å deponere
masser. Dersom en slik løsning velges blir eiendomsforholdene lite berørt.

statens vegvesen har.i ettertid mottatt innspill om at deler av området bør legges til rette for
framtidig masseuttak
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2.0 Merknader mottatt ved offentlig ettersyn

Følgende har sendt inn merknader til planprogrammet:

2.1 Merknader fra offentlige

2.1.2 Troms f Ikeskommune — Kulturetaten

Merknadsbehandling

• Troms fylkeskommune - Kulturetaten, Postboks 6600, 9296 Tromsø
• Fylkesmannen i Troms, Avd for Areal, klima og samfunnssikkerhet, Postboks 6105,

9291 Tromsø
• Sametinget, 9730 Karasjok
• Kystverket Troms og Finnmark — Plan- og kystforvaltningsavd., Postboks 1502,

6025 Ålesund
• NVE Norges vassdrags- og energidirektorat, Region Nord, Kongens gate 14-18,

8514 Narvik
• Luftfartstilsynet, Postboks 243, 8001 Bodø
• Universitetet i Tromsø, Tromsø museum — Universitetsmuseet, 9037 Tromsø
• Reindriftsforvaltningen Vest-Finnmark, Bredbuktnesveien 50 B, 9520 Kautokeino
• Advokatfirmaet Jonassen for reinbeitedistriktene 36 og 39, Advokatgården,

Postboks 256, 7361 Røros
• Wenche og Lasse Wara, Nesseveien 19, 9152 Sørkjosen

Tidligere tilsendte kartutsnitt er i en slik målestokk at det er vanskelig å se om kulturminner
av nyere tid blir berørt av planområdet.

Det ligger fiere verneverdige bygninger langs det forlengede planområdet ved Rotsundet,
samt verneverdige brygger og butikk ved Sørkjosen. Bygningene langs Rotsundet må ikke
inngå i planområdet eller berøres av vegutbedringen på en slik måte at verdien reduseres.
Dersom planområdet berører bygningene ved Sørkjosen, må disse med et område rundt
avsettes som hensynssone c) samt at det utarbeides bestemmelser om vern, istandsetting og
vedlikehold etter antikvariske prinsipper.

Det er ikke påvist automatisk fredede kulturminner innenfor planområdet, men det gjøres
oppmerksom på at arbeidet må stoppes og kulturmyndighetene varsles dersom det oppdages
gjenstander eller andre spor etter tidligere menneskelig aktivitet. Dette må tas med som
opplysning på planens tekstdel.

Kulturetaten ber om å få tilsendt detalj erte kartutsnitt av utvidet planområde ved Rotsundet,
samt av den del av planområdet som ligger ved Reisafjorden i god tid før offentlig ettersyn.

Kommentar fra Statens vegvesen:

Vi tar til etterretning merknader om verneverdige bygninger, og registrerer at det ikke er
påvist automatisk fredede kulturminner i planområdet.
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Merknadsbehandling

Vi tar også til etterretning at arbeidet stoppes og kulturmyndighetene varsles dersom det
undervegs oppdages gjenstander eller andre spor etter tidligere menneskelig aktivitet.

Vi oversender detalj erte kartutsnitt av de aktuelle områder i god tid før offentlig ettersyn.

2.1.3 F Ikesmannen i Troms :

I Statens vegvesens varsel om oppstart av planarbeidet, fremgår det ikke at det er en
detaljregulering som skal utarbeides. Dette har blant annet betydning for om planarbeidet skal
behandles etter Forskrift om konsekvensutredning eller ikke.

Fylkesmannen mener at naturmangfoldet innenfor planområdet må utredes nærmere, samt at
det er viktig å få klarhet i om tiltaket vil påvirke drenering/hydrologi, deriblant tilgrensende
myrområder (Stormyra)

Kommentar fra Statens vegvesen:

2.1.4 Sametin et

Sametinget har ingen merknader til den foreslåtte reguleringsplanen, og kjenner ikke til at det
er registrert automatisk fredede samiske kultunninner i planområdet.

Dersom det under arbeid i marken kommer frem gjenstander eller andre levninger som viser
eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget og kulturetaten i
Troms fylkeskommune omgående.

6

• Statens vegvesen beklager for ikke å ha henvist til paragrafen som gjelder for
utarbeidelse av detaljert reguleringsplan. Vegstrekningen er imidlertid
konsekvensutredet på kommunedelplannivå med unntak av mindre utvidelser i nord
og sør. Det framgår både av brev om oppstart og kunngjøringstekst at vegutvidelsen er
vurdert etter forskrift om konsekvensutredning. I spørsmålet om konsekvensutredning
av deponiområdene er det utarbeidet et forslag til planprogram og planen for
deponiområder behandles derfor etter forskriften.

Det framgår derfor klart at vegutvidelsen er vurdert etter forskriften, og at
deponiområdene skal behandles etter forskrift om konsekvensutredning. Manglende
henvisning til paragrafen om detaljert reguleringsplan har derfor etter vårt syn ingen
konsekvenser. Vi er imidlertid enig i at begrepet detaljert reguleringsplan med
paragrafhenvisning i brev og kunngjøringstekst ville være fordelaktig.

Vi vil videre i planarbeidet bruke begrepet detalj ert reguleringsplan samt henvise til
gjeldende paragraf

• Temaet naturmiljø for deponiområde ved Langslett utredes, og vi vil vurdere tiltakets
påvirkning i forhold til drenering ned mot myrområdet. Merknaden tas til følge.
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Kommentar fra Statens vegvesen:

Merknadsbehandling

Vi tar merknaden til etterretning, og registrerer at det ikke er påvist automatisk fredede
samiske kulturminner i planområdet.

Vi tar også til etterretning at arbeidet stoppes og at Sametinget og kulturmyndighetene varsles
dersom det undervegs oppdages gjenstander eller andre spor etter eldre aktivitet i området.

2.1.5 K stverket Troms o Finnmark :

Kystverket gjør oppmerksom på at alle tiltak/byggearbeider langs land og ut i sjøen
(bygninger, kaier, molo, kabler, ledninger, fortøyninger, oppdrettsanlegg m.m.) må i tillegg til
behandling etter plan- og bygningsloven behandles etter havne- og farvannsloven av 17. april
2009 nr. 19.

Utfylling i sjø og deponering av masser krever tillatelse etter havne- og farvannsloven.
Dersom utfylling/deponering skal skje i eller ved fiskerihavn eller i Kystverkets hoved-biled,
er det Kystverket som er ansvarlig myndighet. Før Kystverket gir tillatelse til deponi i
havneområde i Sørkjosen som beskrevet i planprogrammet, behøves en faglig vurdering av
deponiets virkning på innseiling og fiskerihavn.

Kystverket ber Statens vegvesen ta med i planprogrammet, under punkt om utredninger, for
deponiområde havneområde i Sørkjosen, beskrivelse av virkning på innseilingen til Sørkjosen
fiskerihavn og endring av bølgebelastning i fiskerihavna.

Kommentar fra Statens vegvesen:

Nordreisa kommune tar over ansvaret og viderefører arbeidet med planlegging og utredning
av et eventuelt deponiområde/industriområde ved Sørkjosen havn.

Arbeidet med planlegging og utredning av deponi ved Sørkjosen havn opphører fra Statens
vegvesen sin side. Dette fordi planlegging og utredning av området viser seg å være mer
komplisert og konfliktfylt enn først antatt. Det medfører en omfattende tidsbruk; mer enn vi
har til rådighet.

På bakgrunn av en samlet vurdering mener vi at planlegging og utredning av deponi ved
Sørkjosen havn hører naturlig til Nordreisa kommune å arbeide videre med.

2.1.6 NVE Nor es vassdra s- o ener idirektorat :

NVE mener at dersom masser skal deponeres ved Langslett, må vassdragene Nordelva og
Sørelva legges om eller en annen løsning finnes. Relevante natur-og miljøverdier knyttet til
vassdragene inkludert kantsone, må bli kartlagt og utredet.
Planarbeidet må også vektlegge at tunnelpåhugget synes å komme nært Sørelva.
NVE anmoder også om en vurdering av bekkeløp som krysser E6, inkludert avløpet fra
Sikkajohka kraftverk.
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Merknadsbehandling

Deler av området kan ligge skredutsatt til. Områdestabiliteten må vurderes som et ledd i
planarbeidet.

Deponi og utfylling i Sørkjosen vil berøre elvedeltaet, der også Jernelva har utløp i
nærområdet. Det må her redegjøres for konsekvenser for natur- og miljøforhold.
Fremtidig havstigningsnivå bør og vurderes i forbindelse med fyllingshøyde.

NVE vurderer deponi ved Sørkjosen i utgangspunktet som lite ønskelig.

Kommentar fra Statens vegvesen:

8

• Ny revidert avgrensing av deponiområde gjør at vassdragene med tilhørende
vegetasjonsbelte ikke berøres. Omlegging av bekkeleiene med tilhørende
konsesjonsbehandling blir derfor ikke nødvendig. Dersom vassdragene berøres vil
miljøkonsekvensene utredes. Ved kryssing av Sørelva vil vi vurdere bruk av bru for på
en best mulig måte å ivareta hensynet til Sørelva med tilhørende kantvegetasjon.
Merknaden tas til følge.

• Flere bekker krysser E6. Det vil bli foretatt en vurdering av vassdragsprosesser mht. til
dimensjonering av rør; alternativt valg av bru.

• Det er ikke registrert skredhendelser langs aktuell vegtrasè. Problemstillingen ble også
vurdert under arbeidet med kommunedelplan.

• Marine avsetninger langs vegen på Rotsundsiden bidrar til dårlig stabilitet. NVE ber
om at områdestabiliteten vurderes. Geotekniker hos Statens vegvesen vil i planarbeidet
vurdere dette.

Nordreisa kommune tar over ansvaret og viderefører arbeidet med planlegging og utredning
av et eventuelt deponiområde/industriområde ved Sørkjosen havn.

Arbeidet med planlegging og utredning av deponi ved Sørkjosen havn opphører fra Statens
vegvesen sin side. Dette fordi planlegging og utredning av området viser seg å være mer
komplisert og konfliktfylt enn først antatt. Det medfører en omfattende tidsbruk; mer enn vi
har til rådighet.

På bakgrunn av en samlet vurdering mener vi at planlegging og utredning av deponi ved
Sørkjosen havn hører naturlig til Nordreisa kommune å arbeide videre med.

2.1.7 Luftfartstils net:

Etableringen av et massedeponi under innflygingstraseen til Sørkjosen lufthavn vil
tilsynelatende ikke penetrere hinderflaten. Isolert sett, kan derfor etableringen av
massedeponiet virke uproblematisk.

Etterbruken av området, f.eks med etablering av havn, industri eller annet, kan medføre
konsekvenser som har negativ innvirkning på driften av lufthavnen. I så fall kan
Luftfartstilsynet pålegge Avinor restriksjoner i bruken av lufthavnen, og i ytterste konsekvens
pålegge Avinor å stenge lufthavnen.
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Merknadsbehandling

Luftfartstilsynet tilrår at det før avgjørelse vedrørende plassering av massedeponi i området,
etableres en dialog mellom fremtidig eier av deponiet og Avinor. Dette for å gjøre eventuelle
fremtidsplaner kjent for Avinor. Avinor vil utfra dette kunne gi tilbakemelding på om
etterbruken vil bli av en så omfattende karakter at det vil påvirke driften av lufthavnen.

Kommentar fra Statens vegvesen:

Nordreisa kommune tar over ansvaret og viderefører arbeidet med planlegging og utredning
av et eventuelt deponiområde/industriområde ved Sørkjosen havn.

Arbeidet med planlegging og utredning av deponi ved Sørkjosen havn opphører fra Statens
vegvesen sin side. Dette fordi planlegging og utredning av området viser seg å være mer
komplisert og konfliktfylt enn først antatt. Det medfører en omfattende tidsbruk; mer enn vi
har til rådighet.

På bakgrunn av en samlet vurdering mener vi at planlegging og utredning av deponi ved
Sørkjosen havn hører naturlig til Nordreisa kommune å arbeide videre med

2.1.8 Universitetet i Tromsø v/ Tromsø Museum  — Universitetsmuseet  :

Museet har ingen merknader til planforslaget for vegstrekningen Langslett-Sørkjosen.

Dersom Sørkjosen havn blir valgt som deponeringssted, må museet vurdere nødvendigheten
for marinarkeologisk befaring.

Kommentar fra Statens vegvesen:

Nordreisa kommune tar over ansvaret og viderefører arbeidet med planlegging og utredning
av et eventuelt deponiområde/industriområde ved Sørkjosen havn.

Arbeidet med planlegging og utredning av deponi ved Sørkjosen havn opphører fra Statens
vegvesen sin side. Dette fordi planlegging og utredning av området viser seg å være mer
komplisert og konfliktfylt enn først antatt. Det medfører en omfattende tidsbruk; mer enn vi
har til rådighet.
På bakgrunn av en samlet vurdering mener vi at planlegging og utredning av deponi ved
Sørkjosen havn hører naturlig til Nordreisa kommune å arbeide videre med.

2.2 Merknader fra private, selskap, lag og foreninger

2.2.1 Reindriftsforvaltnin en Vest-Finnmark  :

Ingen merknader til E6 Langslett-Sørkjosen med tilhørende massedeponi.
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Merknadsbehandling

2.2.2 Advokatfirmaet Jonassen for reinbeitedistriktene 36 Cohkolat & Biertavarri
o 39 Arnø  / Kå  en  :

Nærmere tiltaksbeskrivelse bes tilsendt, samt opplysning om varighet for anleggsperioden.

Reindriften ser for seg påførte utgifter i form av ulemper, merarbeid, direkte og indirekte
beitetap samt advokatutgifter. Det forventes særlig omfattende skadevirkninger i
anleggsperioden, men også langtidsvirkninger.

Det påhviler området reindriftsrett festnet ved alders tids bruk; en rettighet som er
ekspropriasjonsrettslig vernet. Det åpnes i utgangspunktet for at partene inngår avtaler i
minnelighet for å unngå ekspropriasjon. Det bes opplyst om det er gitt formell
ekspropriasjonstillatelse / fornyet konsesjon og eventuell rett til forhåndstiltredelse.
Reindriften har signalisert villighet til å drøfte en frivillig løsning uten domstolenes
mellomkomst.

Det må foretas en grundig områdebefaring i barmarksperioden. Klausulering om stans under
særlige sårbare perioder i reindriften kan være aktuelt. Andre avbøtende tiltak forbeholdes å
stå åpne for drøfting.

Kommentar fra Statens vegvesen:

Vi vil kontakte reinbeitedistriktet vedrørende avgrensning av deponiområdet ved Langslett og
for vurdering av mulige avbøtende tiltak. Anleggsperioden vil vare om lag 3 år.
Ekspropriasjonshjemmel er Veglovens § 50 og vedtatt reguleringsplan. Vi forventer vedtak av
reguleringsplan i løpet av 2012.

Både det justerte forslaget til deponi og veganlegg er vedtatt. Vi tenker å tilpasse utforming av
deponi og veganlegg slik at reinen skal kunne passere uten hindring.

I anleggsperioden vil vi vurdere tiltak dersom det er behov for det i henhold til reindrift.

2.2.3 Grunneier av nr.  47 bnr. 468 samt nr. 47 bnr.  446  — Wenche  o Lasse Wara  :

De er eiere av to eiendommer på Nesset i Sørkjosen, med utsikt utover Reisafjorden. Vil ikke
at det skal fylles enorme mengder med masser foran huset deres. De forteller om et yrende
fugleliv i fjæra, og ser ikke nødvendigheten av å ødelegge et så tilsynelatende viktig område
for fuglelivet. Om sommeren ser de også at både turister og fastboende daglig går utover
Nesset for å nyte utsikten og midnattsola.

De har fra før av negative erfaringer med anleggsvirksomhet i området, og ser for seg at
verdien på det de eier vil gå kraftig ned dersom det i fremtiden eventuelt blir satt opp
industribygg på deponiområdet.

10
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Kommentar fra Statens vegvesen:

Nordreisa kommune tar over ansvaret og viderefører arbeidet med planlegging og utredning
av et eventuelt deponiområde/industriområde ved Sørkjosen havn.

Arbeidet med planlegging og utredning av deponi ved Sørkjosen havn opphører fra Statens
vegvesen sin side. Dette fordi planlegging og utredning av området viser seg å være mer
komplisert og konfliktfylt enn først antatt. Det medfører en omfattende tidsbruk; mer enn vi
har til rådighet.

På bakgrunn av en samlet vurdering mener vi at planlegging og utredning av deponi ved
Sørkjosen havn hører naturlig til Nordreisa kommune å arbeide videre med

3.0 Eventuelle endringer etter offentlig ettersyn

3,1 Endrin er de oni Lan slett-side

Fylkesmannen i Troms: Anmoder om utredning av temaet naturmiljø for deponiområde
Langslett. Anmodningen tas til følge. Temaet naturmiljø utredes for deponiområde ved
Langslett.

Areal til deponi er endret som følge av høring av planprogrammet og befaringer. I revidert
forslag til planprogram fremgår nye arealavgrensninger for deponiområdet.

Det skal vurderes om tiltaket vil påvirke drenering ned mot Stormyra.

3.2 Endrin er de oni Sørk-os-side

Merknadsbehandling

Nordreisa kommune tar over ansvaret og viderefører arbeidet med planlegging og utredning
av et eventuelt deponiområde/industriområde ved Sørkjosen havn.

Arbeidet med planlegging og utredning av deponi ved Sørkjosen havn opphører fra Statens
vegvesen sin side. Dette fordi planlegging og utredning av området viser seg å være mer
komplisert og konfliktfylt enn først antatt. Det medfører en omfattende tidsbruk; mer enn vi
har til rådighet.

På bakgrunn av en samlet vurdering mener vi at planlegging og utredning av deponi ved
Sørkjosen havn hører naturlig til Nordreisa kommune å arbeide videre med.

Vurderinger vedrørende E6 tas inn i reguleringsplanen, og innspill hertil besvares der.
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Fyikesmannen i Troms
Romssa FyIkkamanni

Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arklvkode
Margareth Wegner Sundfør 77 64  21 15 28.06.2011 2011/3097 - 2 421.4

Deres dato Deres ref.
26.05.2011 2011/079584-004

Statens vegvesen Region nord
Postboks 1403
8002 Bodø

Merknad til varsel om appstart av arbeid med detaljregulering for E6
Langslett - Sørkjosen med tilhørende massedeponi i Nordreisa kommune

Vi viser til brev fra dere med varsel om oppstart av arbeid med detaljregulering for E6
Langslett Sørkjosen med tilhørende massedeponi.

Avdeling for areal, klima og samfunnssikkerhet har koordinert Fylkesmannens uttalelse til
varslet om oppstart.

Detaljrcgulering
Etter det vi forstår så er det en detaljregulering som skal utarbeides. Dette fremkommer
imidlertid ikke av varslet om oppstart. Hvilken type reguleringsplan som skal utarbeides har
blant annet betydning for vurderingen av om planarbeidet skal behandles etter forskrift om
konsekvensutredning eller ikke. Om det er en områderegulering eller en detaljregulering som
skal utarbeides må det derfor opplyses allerede ved varsel om oppstart av planarbeidet.

Naturmangfold
Vi viser til e-post datert 9. mai 2011. Fylkesmannen mener at dere må ha tilstrekkelig
kunnskap om naturmangfoldet i og omkring områdene ved Langslett. Fagrapportene fra 2002
og 2008 gir ikke godt nok grunnlag til å komme med holdbare tilrådninger i forhold til
etablering av deponi.

Foruten å få utredet naturmangfoldet innenfor planområdet, vil det også være viktig å få
klarhet om tiltaket vil påvirke drenering/hydrologi, deriblant tilgrensende myrområder
(Stormyra).

h"
•

e(Elvgstad
avdelingsdirektør

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

(U.  (Ljn'
arg

rådgi'ér

Avdeling
Areal, klima og
samfunnssikkerhet

/ fc 7c-f, SM (- 7,&

Wegner Sundfor

postmottak@fmtr.no
www.fylkesmannen.noftroms
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Saksbehandlere:
Landbruk: Oddvar Brenna, tif. 77 83 79 76
Miljø: Inge Berg, tif 77 64 22 24
Samfunnssikkerhet: Stig Tore Rennemo, tif. 77 64 20 71
Universell utforming, barn og unge og folkehelse: Lone Alien Høgda, tlf. 77 64 21 36

Kopi til:
Nordreisa kommune 9156 Storslett
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ADVOKATFIRMAET

JONASSEN

Statens vegvesen region Nord
Postboks 1403

8002 BODO

Attn.: Bjørn Tore Olsen

KONTORFELLESSKAP

Ad-ookat lohn lonassen MNIA
Org. nr.: 98129155 7 inva

Advokat Randulf Riderbo MNA
Org.nr 992041 781

Advokat An'a onassen
996079090 mva

Advokatfullniektig Belma Gafurovic

Web-side wunn.advokntjonassen.no
E-post annadvokatIonassen.no

Advokatgården, Postboks 256,

7361 Røros

Oslo, den 21.06.2011

VEDRØRENDE EKSPROPRIASJON AV REINBEITEOMRÅDER I TILKNYTNING
TIL E6 LANGSLETT-SØRKJOSEN, NORDREISA KOMMUNE

Advokatfirmaet Jonassen bistår reinbeitedistrikt 39 Arnøy Kagen v/ leder Nils Peder Isaksen
Gaup og reinbeitedistrikt 36 Cohkolat & Biertavarri v/ leder Johan Aslak N. Logje.

Etter det opplyste skal det anlegges nv tunnel med tilhørende massedeponi fra Sertjosen til
Langslett. Frem til massedeponiet skal det en gammel vei rustes opp. Tunnelen, massedeponiet
og veien skal bygges i reinbeiteområdet til distrikt 36 Cohkolat & Biertavarri. Massedeponiet,
tunellen og veien planlegges i en tradisjonell flyttetrase for begge distriktene.

Det bes tilsendt en nærmere tiltaksbeskrivelse og opplyst hvor lenge anleggsperioden antas å
pågå.

Reindriften venter å bli påført utgifter bl.a. i form av ulemper, merarbeid, direkte beitetap og
indirekte beitetap ved unnvikelse og utgifter til advokat. Skadevirkningene forventes å bli
særlig omfattende i anleggsperioden, men langtidsvirkninger vil også oppstå.

Selv om det er kjent fra før, vil jeg likevel nevne at inngrepet skjer i et område hvor det
påhviler reindriftsrett festnet ved alders tids bruk: en rettighet som er ekspropriasjonsrettslig
vernet, se reindriftsloven §4. Flyttleiene har et særlig vern, se reindriftsloven § 22.

Uten avtale er ekspropriasjon påkrevet. Det er noe uklart hva slags ekspropriasjonshjemmel
som legges til grunn for tiltaket.

Ekspropriasjonsretten åpner i utgangspunktet for at partene inngår avtaler i minnelighet for å
unnga ekspropriasjon.

Uten avtale kan tiltak i reinbeiteområdet ikke kreves iverksatt før det er avholdt skjønn og
erstatningen betalt. jf skjønnsloven § 53. Unntaksvis kan det gis rett til forhåndstiltredelse, jf
oreigningsloven § 25 og skjønnsloven § 55. Da betales det gierne forskudd. jf oreigningsloven
§25 tredje ledd.

RØROS  
Te,efon 72410670
Teefax 72410671

Aivokatgården
Postboks 256
N-7361 Røros

Kjøp og salg av alle typer fast eiendom Norge og Sverige

Trygg handel med eiendomsadvokat

OSLO
Telefon 23891019
Telefax 22509401

ar,ad,c.sat,or:assen ro  
poslboks 208 Røa, 0701 Oslo

Besøksadresse Austheien 4

110621J1_vegvesen
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Det bes opplyst om det er gitt formell ekspropriasjonstillatelse/ fornyet konsesjon og ev. rett til
forhåndstiltredelse.

Dersoin tiltaket settes i verk uten å ha fulgt riktig fremgangsmåte, vil dette være ulovlig og
straffbart. Forvaltningsmyndighetene plikter å gripe inn mot det ulovlige. Unnlatelse av å
sanksjonere må være forankret i særskilt rettsgrunnlag. Slik hjemmel vet jeg ikke om finnes i
dette tilfellet.

R.eindriften har signalisert villighet ti.1 å drøfte en frivillig løsning uten domstolenes
mellomkomst. Det vil da være nødvendig med et forskudd til distriktet til endelig avklaring
funnet sted. Betaling av forskudd til distriktet innebærer at distriktet har gitt forhåndstillatehe
til igangsetting av tiltaket. Ved uenighet om utmåling av erstatning, vil utmålingsspørsmålet
måtte avgjøres ved rettslig skjønn hvor saksomkostningene uansett blir å belaste tiltakshaver, jf
skjønnsloven § 54.

For å komme frem fil en avtale, må det foretas en grundig områdebefaring lagt tif
barmarksperioden. Befaringen må gjerne skje sammen med sakkyndig som begge parter er
enige om, samt at undertegnede bør delta. Klausulering om stans under særlige sårbare
perioder i reMdriften kan være aktuelt. Andre avbøtende tiltak forbeholdes å stå åpent til
drøfting.

nassen •
• adVokat..

Kopi: Reinbeitedistrikt 39 Arnøy Kågen v/ leder Nils Peder Isaksen Gaup,
.c

ReMbeitedistrikt 36 Cohkolat & Biertavarri v/ leder Johan Aslak N. Logje
'o 'e ail.co
Advokat John Jonassen, her

Deres snarlige tilbakemelding til dette imøteses.

Med vennlig hilsen 21.06.11

110621.1.1_yegvesen
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KYSTVERKET
Troms og Finnmark

Statens vegvesen
Postboks 1403
8002 BODØ

Deres ref: Vår ref:
2011/079584-004 2011/2210-2

Arkiv nr: Saksbehandler: Dato:
Jan Olsen 27.06.2011

o H o S{'`i- -20

Merknad fra Kystverket Oppstart av reguleringspianarbeid E6 Langslett
Sørkjosen med massedeponi -  Nordreisa kommune - Troms fylke
Kystverket viser til Deres melding om oppstart av reguleringsplanarbeid.

Vegvesenet har sendt ut melding om oppstart med reguleringsarbeid i Nordreisa kommune
hvor formålet med er å legge til rette for utbedring av eksisterende vei, bygging av ny veg
og tunnel, herunder også deponi av masser fra tunnel. Et av deponiene er foreslått planlagt
lokalisert i nærheten av Sørkjosen fiskerihavn ag innenfor Kystverkets forvaltningsområde
etter Farledsforskriften.

Kystverkets interesser
Kystverket har ansvaret for farleier på sjø og innretninger (herunder infrastruktur i form av
kaier, navigasjonsinstallasjoner, areal, landverts tilknytning osv.) knyttet opp til disse. Alle
tiltak og planer på arealer hvor staten har foretatt investeringer i havneanlegg (herunder
bl.a. moloer, fiskerihavner, flytebrygger m.m.) skal godkjennes av Kystverket.

Kystverket gjør oppmerksom på at alle tiltak/byggearbeider langs land og ut i sjøen
(bygninger, kaier, molo, kabler, ledninger, fortøyninger, appdrettsanlegg m.m.) må i tillegg
til behandling etter plan- og bygningsloven behandles etter havne- og farvannsloven av 17.
april 2009 nr. 19.

Kystverket Troms og Finnmark ser det som viktig at alle tidligere vedtatte
planer/plandokumenter blir samordnet slik at arealbruken blir entydig og sammenfallende.

Kystverket anbefaler at det i planleggingsfasen benyttes Kystverkets karttjeneste Kystinfo
på www.k stverket.no. Her finner man sjøkart og andre sjørelaterte opplysninger.

Kommentarer til forslag til planprogram

Tiltak beskrevet i "Forslag til planprogram" punkt 2.3.1 Forslag til deponiområder,
havneområde i Sørkjosen (figur 2.3) vil kreve tillatelse etter havne- og farvannslovens § 27
annet ledd som lyder:

"Tiltak som nevnt i første ledd som skal settes i verk i hovedled eller biled eller for
øvrig utenfor kommunens sjøområde, krever i stedet tillatelse fra departementet.

Troms o Finnmark - Plan- o k stforvaltnin savdelin en

Sentral postadresse: Kystverket, postboks 1502,
6025 ALESUND

Brev, sakskorrespondanse og e-post bes adressert til Kystverket, ikke til avdeling eller enkeltperson
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Det samme gjelder tiltak som skal settes i verk innenfor kommunens sjøområde,
men som kan påvirke sikkerheten eller fremkommeligheten i hovedled eller biled."

Havne- og farvannsloven § 27 første ledd lyder:

"Bygging, graving, utfylling og andre tiltak som kan påvirke sikkerheten eller
fremkommeligheten i kommunens sjøområde, krever tillatelse av kommunen hvor
tiltaket skal settes i verk. Som tiltak regnes bl.a. fortøyningsinstallasjoner, kaier,
brygger, broer, luftspenn, utdypning, dumping, akvakulturanlegg, opplag av fartøy,
lyskilder, kabler og rør. (...)."

I Fiskeri - og kystdepartementets delegeringsvedtak av 4. desember 2009, er Kystverket
delegert myndighet til å fatte vedtak i slike saker.

Videre faller beskrevet forslag til tiltak tillatelse etter havne- og farvannsloven § 28 som
lyder:

"Bygging, graving, utfylling eller andre tiltak som kan være av betydning for
Forsvarets eller Kystverkets anlegg, innretninger, eller virksomhet, krever tillatelse
av departementet. Er det tvil om tiltaket er omfattet av første punktum, skal saken
forelegges departementet til avgjørelse."

Formålet med bestemmelsen er å sikre at statens investeringer i og intensjoner med de
aktuelle anleggene blir ivaretatt (ot.prp nr. 75, 2007-2008).

Når det .elder "K stverkets anle " har bestemmelsen hatt størst bet dnin for tiltak
omsøkt i eller ved statli e fiskerihavner, men begrenses ikke til kun å gjelde fiskerihavner. I
prinsippet omfatter bestemmelsen alle tiltak som kan være av betydning for Kystverkets
anlegg.

I Fiskeri- og kystdepartementets delegasjonsvedtak av 4 desember 2009 nr. 1459 er
Kystverket delegert myndighet til å fatte vedtak i slike saker.

I vurderingen av om tillatelse skal gis, skal det legges vekt på havne- og farvannslovens
formål som fremgår av § 1:

"Loven skal legge til rette for god fremkommelighet, trygg ferdsel og forsvarlig bruk
og forvaltning av farvannet i samsvar med allmenne hensyn og hensynet til
fiskeriene og andre næringer.

Loven skal videre legge til rette for effektiv og sikker havnevirksomhet som ledd i
sjøtransport og kombinerte transporter samt for effektiv og konkurransedyktig
sjøtransport av personer og gods innenfor nasjonale og internasjonale
transportnettverk.v

Med hjemmel i havne- og farvannsloven § 29 kan det stilles vilkår til en tillatelse. I § 29
heter det blant annet:

"Ved fastsettelsen av vilkår i enkeltvedtak etter dette kapitlet skal det legges vekt på
hensynet til god fremkommelighet og trygg ferdsel i farvannet, hensynet til andre
næringer, samt hensynet til liv og helse, miljø og materielle verdier. (...)."
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Tillatelse til tiltak etter havne- og farvannsloven § 27 og § 28 kan for øvrig ikke gis i strid
med vedtatte arealplaner etter plan- og bygningsloven uten at vedkommende plan- og
bygningsmyndighet har gitt dispensasjon, jf. havne- og farvannsloven § 32 annet ledd.

Plan- og bygningslov/havne- og farvannsloven
Vi gjør oppmerksom på at alle tiltak/bygg/etableringer i sjø krever egen tillatelse etter
havne- og farvannslovens bestemmelser.

Farleder
Det er viktig at det legges opp til at all fremtidig arealdisponering tar høyde for at hoved- og
bileder forbeholdes sjøverts ferdsel. Transport og ferdsel til sjøs må ikke hindres av for
eksempel plassering av fortøyninger, lektere, prammer, oppdrettsanlegg m.m. Kystverket
har ansvaret for fadedene på sjø og installasjonene som knyttes til disse.

Frlykter
I forbindelse med utbyggingsplaner må det ikke føres opp bygg og lignende som kan
komme til å skjerme for lyset fra Kystverkets lykt på Sørkjosen molo. Videre må det ikke
etableres noen bygg, installasjoner, oppdrettsanlegg, fortøyninger m.m. innenfor hvit
lyktesektor.

Etablerte fiskerihavner
Sørkjosen er en statlig fiskerihavn. Statens intensjon med bygging av fiskerihavner er å
sikre fiskeriinteressene og trygge liggeforholdene for yrkesfiskere. Ved eventuelle
interessekonfiikter vil fiskeriinteressene prioriteres.

Merknad fra Kystverket.

Utfylling i sjø og deponering av masser krever tillatelse etter havne- og farvannsloven.
Dersom utfylling/deponering skal skje i eller ved fiskerihavn eller i Kystverkets hoved- biled,
er det Kystverket som er ansvarlig myndighet. Før Kystverket gir tillatelse til deponi i
havneområde i Sørkjosen som beskrevet i planprogrammet, behøves en faglig vurdering
av deponiets virkning på innseiling og fiskerihavn.

Kystverket ber Statens vegvesen ta med i planprogrammet, under punkt om utredninger,
for deponiområde havneområde i Sørkjosen, beskrivelse av virkning på innseilingen til
Sørkjosen fiskerihavn og endring av bølgebelastning i fiskerihavna.

Kystverket har ingen øvrige merknader.

M hilsen

-\;1)
rve Andersen

plan- og kystforvaltningssjef giv r

Dokumentet er elektronisk godkjent

Kopi tiL
Nordreisa kommune 9156 Storslett
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N V Ea
Norges
vassdrags- og
energidirektorat

Statens vegvesen - Region Nord
Postboks 1403
8002 BODO

Vår dato: 1 JULI2011
Vår ref.: NVE 201103447-2 rn/efor
Arkiv: 323 Saksbehandler:
Deres dato: Stian Bue Kanstad
Deres ref.: 2011/079584-004 22 95 96 19

NVEs merknader til oppstart av reguleringsplanarbeid og planprogram
for E6 Langslett - Sørkjosen med tilhørende massedeponi Nordreisa
kommune
Vi viser til deres brev datert 26.05.2011.

Deponiområdet ved Langslett omfatter to mindre vassdrag Nordelva og Sorelva. Dersom masser skal
deponeres her må vassdragene legges om eller en annen losning finnes. NVE viser i den sammenheng til
vannressurslovens bestemmelser. Et tiltak som kan være tilnevneverdig skade eller ulempe for noen
allmenne interesser i vassdraget er konsesjonspliktig, jf. vannressursloven § 8. Som et ledd i
planarbeidet må relevante natur- og miljoverdier knyttet til vassdragene inkludert kantsonen langs disse.
bli kartlagt og utredet. Videre må det redegIores for tiltakets konsekvens for nevnte. Dersom
miljokonsekvensene er utredet og NVE vurderer at de er akseptable med tanke på fordelene ved tiltaket.
kan NVE avgjore at godkjent reguleringsplan erstatter behandling etter vannressursloven. jf. § 20.
Dersom deponiområdet ikke berorer eller har noen konsekvens for vassdrag. vassdragsmiljoet eller for
kantsonen langs vassdrag, kan tiltaket gjennomfores uten ytterligere vurdering i forhold til
bestemmelsene i vannressursloven. Tunnelpåhugget synes å komme nært Sorelva, noe som må
vektlegges i planarbeidet. NVE minner også om vannressursloven § I I som generelt slår fast at langs
vassdrag skal det opprettholdes et naturlig vegetasjonsbelte som motvirker avrenning og gir levested for
dyre- og planteliv. Det vil  være  naturlig at innholdet i bestemmelsen blir innarbeidet i reguleringsplanen.

På strekningen fra Rotsund langs fjorden er det i folge kart flere bekker som krysser E6 inkludert
avlopet fra Sikkajohka kraftverk. NVE kjenner ikke til om det har vært problemer knyttet til disse.
Dersom veistrekningen skal ombygges eller andre tiltak utfores, ber vi om at det foretas en vurdering av
bekkene med tanke på vassdragsprosesser flom. erosjon. isproblemer. skred osv. som grunnlag for
planarbeid og dimensjonering samt valg av ror eller bru. Vi anbefaler bnik av bruer fremfor ror. Dette av
hensyn til både miljo og sikkerhet.

1 folge ArednLit.no viser aktsomhetskart at deler a planområdet kan ligge skredutsatt til. I folge
NGUs losmassekart er det langs Rotstmdet marine avsetninger. tykk havavsetning og marin
strandavsetning. NVE ber om at otzså områdestabiliteten vurderes som et ledd i planarbeidet. Ved vedtak

E.post nvegnve no Postboks 5091 Majorstuen 0301 OSLO Telefon 09575 Intemett VMW nve no

Org nr NO 970 205 039 MVA 84nkkonto 7594 05 08971

Hovedkontor Region Midt-Norge Region Nord Reglon Ser Region Vest Reglon Øst
 

Mtddelthunsgate 29 Vestre Rosten 81 i  Kongens gate 14.18 Anton Jenssensgate 7 Naustdatsvn 18 Vangsveen 73

Postboks 5091 Marorsluen 7075 TILLER 8514 NARVIK Postboks 2124 Postboks 53 Postboks 4223

0301 OSLO 3103 TØNSBERG 6801 FØRDE 2307 HAMAR
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Side 2

avregulerinwhin ska/ reelt fare were kartlagt. Iden sammenheng viser vi til våre nettsider www.nve.no
og retning~2,2011 Flaron- og sirredf~i wealpkarerog tilhørende vedIegg.

AngåendS deikittl o&titfYfting I SkirkjOsen vil det berører Reisaelvas elvdeRa..lernelvat bar utløp inntil
ftemgår av etvedeitithasen. I Utglffifftillidet

vass~ljøet hnidlerthl er det  deltaets ytterkant som
det tidligere er foretatt utfyiling. W;IE forventer st det

og miljøforbold og kansekvenseni for shize. Tilsvarende må
itzforbold samt grunnforhOit I fortripithdiremed fyilingshøyde

frenitiri  b*vnrvåstgtdnbh vWdeit Dette vil også kunne påVhke stabiliteten. NVE regner med
grunnforhold ogonnådeStabRitet vil  vere  sentrale forbold som grundig bfir kattlagt og vurdett for
reguleringsphmen sendes på bering.

1<ktrkierS'. -alitte-$.093 oktøttlk m!rt tanke
tveIMIenblitbezs,rt 94#44t:
legiikti4sIkanenUfr redegjod»

Med hilsen

NVE mener at punktene under må vrere utredet og konsekvenser vrere vurdert før reguleringsplanen
sendt på haring. Dette vil også darme grunnlag for nødvendig avklaring av vassdragstiltak i forbold til
bestemmelsene i vannressursloven. Avbengig av hvordan reguleringsplanen blir er følgende forhold
aktuelle for utredning:

• Natur- og miljøverdier knyttet til vassdrag og kantsoner langs vassdrag

• Vassdragsprosesser, flom, ercv4on, rnasseavlagring, isproblematikk, flomskred osv.

NVE foratsetter i tillegg at Statens vegvesen foretar nødvendige undersokelser og vurderinger for å
ivareta samfunnssikkerhet i planarbeidet. I den sammenheng nevnes snøskred og områdestabilitet som et
ledd i geotekniske undersøkelser.

57( 6.k,k•

Aage Jose n Stian Bue Kanstad
regionsjef tenioringenior
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Nititket Ailo Gaup

telefon:

-.Adtesse
adiemei ea*

:

Kopi
:RBD 36 Co ölat. v/SOhan Astak Logje

azodo Mddahus

tio

tdefowkaa -  rekfen

en med lilhørtnde MitAlSedepooLt kOTAWW* tatts
vegv

Sakenhar vant på bønng" rbd. 36 Cohkolat.

Omr~yret.for Vest,Finnmark har ingen mer
massedoponi iN9rdreisa kommone Stataos vegvesell

Demie unalehe er gitt medhold av Onnider*yrets delegasjon i sak 62/7009.

osen,med tilhfarmle

Tel#aksa reief

784844».
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,MS:
:TR:OMSØMUSEUM:- UNIVERSITETSMUSET,.. .

Vennlig hilsen

Stephen Wickler
marinarkeolog

...

• :Statens yegyesen.RegiOn:Nord
Postboks .r,d'j -
800z BODØ

Kopi: Nordreisa kommune

Troms fylkeskommune, Kulturetaten

NO-9o37 Tromse • postmottak ®uit.no • http://uit.no • Sentralbord:n 64 4o oo • Faks: 77 64 4g oo
marinarkeolog Stephen Wickler • Tlf: 77 64 50 81 • Faks: 77 64 55 20•stephen.wickler@uit.no

: Deres ref.: 2oilffi794:6.04
: . Vår"ref::..ini.3./321.0 SWloo2/832.

Dto: :30.4:::16.2011 - .• .
:.

Oppstart regUleringSPlanarbeid Långslett med tilhøirende
massede"oni i NordreisakomMune: vurdering:ångåendekuNigrilinnerunder vann
Vi:viser til overnevnte dversendt Tromsø MUseum for marinarkeolOgisk uttalelse..

Etter kulturrninnelovens §111. er Trornsø Museum rette myndighet for forvaltning av kulturminner
under vann i sjø og vassdrag i Tromsø Museums forvaltningsdistrikt.

Plenforslaget vil tilretteregge for utbedring av eksisterende veg Sannt bygging av ny vegb§ tunnel.
tillegg skarreguleringsplan for massedeponi tilrettelegge•for deponering av ovørskuddsmasser fra
tunnel med Sørkjosen havn vOrdert som et av to elternåtiver.

Vi vurdere et eventuelle tiltak i verin sjø tilknyttet utbedring av vei sorn såpasS begrenset at
sannsynligheten for konflikt med eventuelle kulturminner under vann vil v.ære minimalt. Tromsø
Museum har derforingen.merknader til planforslaget for veistrekhingE6 Langslett-Sørkjøsen.

Når det gjelder reguleringsplan for massedeponi, rn.å vi vurdere nødvendigheten for marinarkeologisk
befaring hvis SørIjoSen havn blir valgt som deponeringsstedet. Vi vil gi uttalelse når planforslaget
legges ut på høring og lokalisering av deponi er bestemt.
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Wenche og Lasse Wara
Nesseveien 19,
9152 Sørkjosen

Statens vegvesen
Region Nord
Postboks 1403
8002 Bodø

Sorkjosen 25.juni 2011

UlTALELSE T1L VARSEL OM PLANSTART- NY E6 LANGSLETT-SØRKJOSEN
MED TILHØRENDE MASSEDEPONI I NORDREISA KOMMUNE

Vi er eiere av eiendommene gnr. 47/468 og nabotomta gnr. 47/446 og blir berørt av
reguleringsplanen for massedeponi ved Sørkjosen havn.

1 dag har vi en av de fineste tomtene i Nordreisa kommune, rett ved sjøen med nydelig utsikt
utover Reisatjorden.
Derfor er vi sterk motstander av at det skal fylles enorme mengder med masser foran huset
vårt.
Hvis det med tiden også blir bygget industribygg ut på dette deponiet blir hele utsikten vår
vekk.. Med en slik utbygging vil verdien på huset vårt gå kraftig ned, samt verdien på nabo
tomten. Vi krever å få kompensasjon for veditap både på huset og nabo tomta hvis denne
planen blir gjennomført.

1 2008 bygget Avinor ut flyplassen og dette medforte enonnt mye sand inn i huset vårt, i klær
som hang til tork og i bassenget i hagen, Med vind fra dalen (noe det er mye av på sommeren)
og hver gang tlyet var nede, ble det sandstorm.
Samt at vi har Betong service på sorsiden av huset, der det konstant virvier opp sand som
kommer inn i huset vårt.
Det er med forferdelse vi tenker at det nå på nordsiden også skal forgå deponering med støv
og støy over lang tid. Dette medfører stor slitasje på huset og bilene på utsiden.

Vi som bor her ser på vår og sommeren et yrende fugleliv i fjæra der ulike typer av fugler går
og beiter på fjære sjø.
Kan ikke skjønne at det skal være nødvendig å ødelegge et slikt område som er så berikende
for fuQlelivet.

Hver dag på sommeren ser vi at det går masse turister og andre utover Nesset og ser på den
fantastiske utsikten.
Det er mange, også folk fra Storslett som kommer sommertid til Sorkjosen for å se på

midnattsola. Disse får nå en helt annen utsikt hvis denne planen blir giennomført.
Skjønner at dette er et mye billigere alternativ for Statens vegvesen, men enkelte ganger er
ikke penger alt.

ili1sen

Wenche og Lasse Wara

,rk) U0Q5-c1/4___

Side 151



Abli  Civil Aviation Authority -  Norway

--tC1

Luftfartstilsynet

Med vennlig hilsen

Jørn E. eljeås
seksjon.-sjef
Flyplass- og flysikringsavdelingen

Postboks 243
NO-8001 Bodo
Besoksadresse
Bodo Lufthavn, Bodo

Telefon: 75 58 50 00
Telefaks: 75 58 50 05
postmottak@caa no
www.luftfartstilsynet.no

Statens vegvesen svar på forespørsel om etablering av massedeponi i
Nordreisa kommune

Luftfartstilsynet viser til Deres brev av 17. juni 2011 angående mulig etablering av massedeponi
nordvest for Sørkjosen lufthavn i Nordreisa kommune. Omlegging av E6 i området er beskrevet
forslag til komrnunedelplan for ny E6 Langslett — Sørkjosen i Nordreisa kommune.

Luftfartstilsynet støtter innspillet gitt av Avinor AS. Etablering av et massedeponi under
inntlygingstraseen til rullebane 15 på lufthavnen vil, slik det ser ut på mottatte plantegninger
tilsynelatende ikke penetrere hinderflaten. Etablering av et massedeponi i området kan derfor, isolert
sett, virke uproblematisk. Luftfartstilsynet vil imidlertid understreke at en eventuell etterbruk av
området, som eksempelvis etablering av industri, havn eller annet på det utfylte området kan skape
problemer for driften av lufthavnen. En eventuell etablering av infrastruktur i området må derfor ikke
foretas på en slik måte at den innvirker på driften av lufthavnen på en negativ måte. 1 så fall kan
Luftfartstilsynet pålegge Avinor restriksjoner i bruken av lufthavnen, og i ytterste konsekvens pålegge
Avinor å stenge lufthavnen. Det vil være en situasjon som verken Luftfartstilsynet. Avinor eller de
som benytter Sørkjosen lufthavn vil finne ønskelig og samfunnstjenlig. Selv om etableringen av et
massedeponi i området isolert sen derfor tilsynelatende ikke vil medføre konsekvenser, kan en
eventuell planlagt etterbruk av massedeponiet medføre konsekvenser som kan resultere i at området
ikke kan benyttes som ønsket av eier.

Luftfartstilsynet tilrår at det før valg av plassering av massedeponi knyttet til utbyggingen av E6
området etableres en dialog mellom framtidig eier av et massedeponiet i nærheten av lufthavnen og
Avinor, slik at eventuelle framtidsplaner blir kjent for Avinor, og derigjennom bevirke at Avinor kan
gi tilbakemelding på om etterbruk av et massedeponi i området nordvest for rullebanen blir av en så
omfattende karakter at det vil påvirke driften av lufthaven.

Sverre Vebjørn Kjerpeseth
tlyplassinspektør

Kopi: Avinor AS, Sørkjosen lufthavn, Postboks 150, 2061 Gardermoen
Avinor AS, divisjon Regionale og lokale lufthavner, Postboks 150, 2061 Gardermoen
Nordreisa kommune, Postboks 174, 9156 Storslett

Org. nr: 981 105516
Bankgiro: 7694 05 07681
5wift: DNBANOKK
AETN: ENCAYAYA

MOTTATT

Statens vegvesen
15 AUti.2011 Vår sakshehandler: Vår referanse: Vår dato:

Postboks 1403
8002  BODØ

Statens vegvesen
Region nord

Srerre Vehjurn
Kjerpeseth

201103045-2/008/SVK 11. august 2011

Telefon direkte: Deres referansc: Deres dato:
982 61 881 2011/079584-010 17. juni 2011

Side 152



tn.
rfpninøø<

Vivi‘et tUiDeree e-peist.av 29M.2014.

kitIM

$ametipket.haritigen tue,tknacItt til. ditu .toresiåtte Ée le rings an, Vi Itienne ikke til at det er tegistrett
atitornatiSk. frtidete sanii*e knitaritilnner i plån.ottirådht:

S.kulf.4:k iike4.1 ander Wieicti magren lasiblrne frem gjelistatdap ett€r Inidrle sornviser eldre
riviter i. orsg4det, m atbeklet stanses og nie4ug s«ries Saratinget'9.8 Xt,..1.turetaten,TrOISti

eSkortuntne  orrigkende,g, LoV  juni 1978 nr. 50om kulturrnifiner §§  8 iog 9. Vi fbrutsetter at
då1 faniddles dl den anrn akal alffiske atbeidet i mark

Ieitèr Ikke se it andre sanilSke interesser vl bii berekrt av
titurtsleise Eta r‘cittetsg4to,iaisf~noo.

Vi gjøx pEiir!therksorri.p§, at denne u&S.lelsen Vare gekIer for  Saix
TtP,P3s,fflzeskfgAggg?e.

•• •,

kopiiIja/Kopi til
Trn(ns fyfireslkotrimuneRcenssa f1kkasuohkan .Kulturetaten  9296 TROMSØ

ør uttalelse o reb,fdrift viser

t, ogvitet fra

•

Side 153



Statens vegvesen
Region Nord
Postboks 1403
8002 BODØ

Vår ref.:
11/1366-6
Løpenr.:
20287/11

TROMS fyikeskommune

ROMSSA fylkkasuohkan

Besøksadresse
Strandveien 13
Postadresse
Postboks 6600, 9296 Tromsø

Saksbehandler:
Randi ødegard
Tlf.
77 78 82 17

L

Telefon
77 78 80 00
Epost mottak
troms@tromsfylke.no

Telefaks
77 78 80 01

Kulturetaten

Arkiv:
L12 REGPL
Deres ref.: Dato:
2011/079584-004 07.07.2011

NORDREISA KOMMUNE  -  REGULERINGSPLAN E6 LANGSLETT - SØRKJOSEN
MED TILHØRENDE MASSEDEPONI OPPSTART AV
REGULERINGSPLANARBEID

Vi viser til brev datert 26.05.11 angående varsel om oppstart av reguleringsplan for E6
Langslett Sørkjosen med tilhørende massedeponi. Vi viser til det tidligere samarbeidet om
med det samme planområdet som kommunedelplan.
Tilsendte kartutsnitt er i en slik målestokk at det er vanskelig å se om kulturrninner av nyere
tid blir berørt av planområdet.

Vi har følgende innspill til planarbeidet:
1. Dersom planområdet berører området der de verneverdige bryggene og butikken ved

Sørkjosen ligger, må bygningene med et område rundt avsettes som hensynssone c) og
det må utarbeides bestemmelser til hensynssone c) om at bebyggelsen vernes og at
istandsettes og vedlikehold skal skje etter antikvariske prinsipper.

2. Det ligger flere verneverdige bygninger langs det forlengede planområdet ved
Rotsundet. Vi ber om at disse ikke inngår i planområdet eller blir berørt av
utbedringen av eksisterende vei på en slik måte at verdien av bygningene reduseres.

3. Vi kjenner ikke til at det er påvist automatisk freda kulturminner innenfor planområdet
og vi vurderer det heller ikke som sannsynlig at hittil ukjente kulturminner vil bli
berørt. Vi minner imidlertid om tiltakshavers aktsomhets- og meldeplikt, jfr. Lov om
kulturminner av 1978, § 8, som sier at arbeidet skal stoppes og
kulturvernmyndighetene varsles, dersom tiltakshaver under arbeidet likevel skulle
oppdage gjenstander eller andre spor etter tidligere menneskelig aktivitet. Vi ber om at
dette tas med som opplysning på planens tekstdel.

Bankgiro Org.nr.
4700 04 00064 NO 864 870 732
Internettadresse
www.tromsfylke.no
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Vi ber om å få tilsendt detaljerte kartutsnitt av utvidet planområdet ved Rotsundet og den del
av planområdet som ligger ved Reisafjorden i god tid før offentlig ettersyn slik at vi kan sikre
at kulturminnene fra nyere tid ikke blir berørt.

Med vennlig hilsen

Anne-Karine Sandmo
Fylkeskonserv ator

Randi ødegård
Konservator / arkitekt

Kopi:
Tromsø museum-Universitetsmuseet, vf marinarkeolog
Sametinget

2
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Nordreisa 
kommune

          

Arkivsaknr:       2011/3850-3

Arkiv:                1942/56/5

Saksbehandler:  Julie Heidenberg

Dato:                 01.11.2011

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
83/11 Nordreisa driftsutvalg 15.11.2011

Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom 1942/56/5

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

Rådmannens innstilling

Nordreisa kommuneviser til konsesjonsloven §§ 1, 2 og 9 og avslår søknad om konsesjon på 
erverv av fast eiendom 56/5 i Nordreisa kommune.

Ved avgjørelsen er det lagt vekt på at eiendommen skal benyttes til fritidsformål. Eiendommen 
har et bolighus i god stand, og det er viktig å ivareta bosetting i distriktet.

Saksopplysninger

Søker: Lena Johnsen og Stefan Plapp, Planktonvegen 4, 9100 Kvaløysletta
Overdrager: Anne Mette Bæivi og Steinar Hansen, 9609 Nordre Seiland (Hønseby)

Bakgrunnen for søknaden er at søker ønsker å benytte eiendommen til fritidsformål/ 
sekundærbolig.

Eiendommen ligger like etter Oksfjordhamn om lag 1,3 km fra E6. I følge gårdskart fra skog og 
landskap har eiendom 56/5 et totalareal på 947 daa. Av dette er 15 daa fulldyrka jord, 176 daa 
skog på middels bonitet, 400 daa uproduktiv skog og 356 daa annet areal.

Av bebyggelse på eiendommen er det i følge søknaden et bolighus og et naust fra 1999. 
Bolighuset har en grunnflate på 109 m2, to etasjer og er i normal god teknisk tilstand. Naustet 
har en grunnflate på om lag 50 m2, en etasje og er i middels teknisk tilstand. Flyfoto fra 2009 
viser at det og er to små uthus på eiendommen, men disse har trolig ingen verdi.
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Boligen er ubebodd i dag, men dyrka jord leies bort til et gårdsbruk i drift. Erverver har ingen 
kvalifikasjoner innenfor landbruk og har planer om å fortsette å leie bort jorda til samme bonde 
som leier i dag.

Kjøpesummen er satt til kroner 900 000.

Vurdering

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

Eiendom 56/5 er til salgs. Erverver ønsker å benytte eiendommen til fritidsformål 
/sekundærbolig. Dette er et salg utenom nær familie og det må derfor søkes konsesjon. Hvis 
eiendommen hadde blitt overdratt innen nær familie hadde det etter eiendommens størrelse ikke 
vært boplikt på eiendommen. Når en eiendom faller utenom denne regelen skal kommunen etter 
konsesjonsloven § 11 annet ledd ta stilling til om det er påkrevd å stille vilkår om boplikt, og om 
boplikten skal være personlig eller ikke.

Dette er en landbrukseiendom som tidligere har vært bebodd, men står ubebodd i dag. Nytt 
bolighus ble tatt i bruk i 1999, og er i dag bare 12 år gammelt. Eiendommen ligger like ved 
Oksfjordhamn, og det er i denne saken viktig å ta hensyn til de samfunnsmessige interessene. 
Ved å benytte eiendommen til fritidsformål vil det føre til mer ”liv” i bygda. Dette er positivt for 
ei bygd som Oksfjordhamn. Men ved at eiendommen blir bebodd vil dette forsterkes enda mer, 
og eiendommen og bygningene bli bedre ivaretatt.

De seinere årene har det blitt solgt landbrukseiendommer til boligformål i området, og i 
kommunen generelt har det blitt solgt en god del landbrukseiendommer til boligformål. Når det 
er interesse for å bebo landbrukseiendommer og bygningene er i god stand er det viktig å ivareta 
denne interessen for samfunnet og bosetningen i distriktet. 
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Nordreisa 
kommune

          

Arkivsaknr:       2011/4225-1

Arkiv:                150

Saksbehandler:  Rita Toresen

Dato:                 08.11.2011

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
9/11 Nordreisa arbeidsmiljøutvalg 10.11.2011
4/11 Nordreisa oppvekstutvalg 14.11.2011
3/11 Nordreisa Helse- og omsorgsutvalg 15.11.2011
84/11 Nordreisa driftsutvalg 15.11.2011

Nordreisa formannskap
Nordreisa eldreråd
Nordreisa Rådet for funksjonshemmede
Nordreisa kommunestyre

Budsjett 2012

Henvisning til lovverk:

Vedlegg
1 KS Prognosemodell
2 Økonomiinfo 2 2011 - Fylkesmannen i Troms
3 Oversikt over skatt og ramme
4 Oversikt over renter og avdrag
5 Referat fra møte med HTV 27.10.11, kl 14-15

Rådmannens innstilling

Følgende rammer foreslås vedtatt for budsjett 2012:

   Utgift     Inntekt

11 Administrasjon og fellesutgifter 30 823 248   -6 638 920

12 Skoler, barnehager, Familiesenteret 106 704 742 -16 350 800

13 Helse og omsorg, Sosial 148 401 122 -45 700 023

14 Utviklingsavdelingen   18 924 920   -7 999 322
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15 Anleggsdrift   31 704 822 -19 957 588

16 Bygg og Eiendom   22 897 156   -4 147 500

17 Politisk     3 113 825      0

18 Skatt og rammetilskudd      0    -269 202 299

19 Renter og avdrag 29 520 535 -22 093 918

Sum rammer 2012 392 090 370 -392 090 370

Saksopplysninger

Statsbudsjettet for 2012 legger opp til nominell vekst i kommunesektorens frie inntekter på 4,3 

prosent. Kommunene i Troms anslås samlet sett å få en nominell vekst i de frie inntektene på 3,4 

prosent. Veksten i de frie inntektene skal dekke merutgiftene knyttet til blant annet 

befolkningsutvikling og økning i pensjonskostnaden. KS sin beregning viser at realøkningen for 

Nordreisa kommune er lik kr. 0, og tar man hensyn til økning i pensjonskostnaden har vi en reell 

nedgang. Den kommunale deflatoren for 2012 er på 3,25%, der lønnsveksten anslås til 4% (teller 

2/3 deler av deflatoren). 

Statsbudsjettet for 2012 inneholder følgende økonomiske endringer:

 Skatteanslaget ble oppjustert i 2011, men denne blir i tråd med vanlig praksis ikke 

videreført til 2012.

 Kostnader i forbindelse med samhandlingsreformen blir overført gjennom rammen som 

frie inntekter, og utgjør for Nordreisa kommune sin del 5,8 mill kr. 

 Det er foreslått et nytt øremerket tilskudd til etablering av dagaktivitetstilbud for demente,

og er bevilget med 150 millioner kroner for 2012 som tildeles etter søknad.

 Maksimalprisen på foreldrebetaling i barnehager opprettholdes på kr. 2330 per måned.

 Minimumtilskuddet til ikke-kommunale barnehager øker fra 91% til 92% fra 1.august 

2012. Dette vil imidlertid ikke ramme Nordreisa kommune ettersom vi allerede 

kompenserer barnehagene med 100%, som er nivået ikke-kommunale barnehager skal opp 

på. 

 Kontantstøtten for 2 åringer faller bort fra 2012. For barn i alderen 13-18 måneder økes 

kontantstøtten til kr 5.000 per måned, og for barn i alderen 19-23 måneder videreføres 

dagens sats på kr. 3.303 per måned. Dette kan gi økt press på barnehagetilbudet. 
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 Regjeringen foreslår å øremerke vel 290 millioner kroner til det kommunale barnevernet i 

2012, noe som skal tildeles etter søknad.  

Rådmannens forslag til budsjett 2012 har følgende generelle merknader:

 Budsjettforslaget tar utgangspunkt i rammene for 2011, men endringer for 2012.

 Alle innspill fra enhetene er tatt med i oversikten, og noen av tiltakene er tatt med i 

rådmannens budsjettforslag.

 Forpliktende plan for nedbetaling av tidligere års underskudd som er godkjent av KRD, er 

som følger:

2012 2013 2014

Inndekning av 2004 underskuddet 2 674

Inndekning av 2007 underskuddet 2 431

Inndekning av 2008 underskuddet 759 5 105 2 231

Inndekning av 2009 underskuddet 759 3 588 

Inndekning av 2010 underskuddet 1777 1 777 1 777

Sum inndekning 7 641 7 641 7 597

 Den største enkeltkomponenten som gjør at budsjettet for 2012 blir stramt er økning i 

pensjonskostnaden på 15 millioner kroner sett mot 2011. I pensjonskostnaden ligger også 

premieavviket som er differansen mellom innbetalt premie og fremtidige 

pensjonskostnader. 

 Rentebanen til styringsrenten fra Norges bank er lagt til grunn ved beregning av renter og 

avdrag. Lånerenten er lagt til 0,75 prosentpoeng over styringsrenten.

 I budsjettforslaget er det tatt hensyn til alle lån vi har, samt kalkulatoriske utgifter til vann 

og avløp.

 Flere tiltak, som både er nødvendig og faglig godt begrunnet, er ikke tatt med i 

budsjettforslaget av økonomiske årsaker. 

 Budsjettforslaget inneholder svært få økninger i bemanning, bortsett fra økte

renholdsressurser Moan skole som følge av utbygging. 

 Budsjettforslaget inneholder kutt i 50% stilling ved kantinedriften kjøkkenet Sonjatun. 
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Kommentarer til sektor 1.1 Administrasjon:

   Utgift     Inntekt

Ramme for 2011 31 464 898 -6 493 520

Endringer i budsjett 2012

Konsekvensjustert busjett 1 177 429

Sum tiltak -1 819 079    -145 400

Ramme 2012 30 823 248 -6 638 920

 Konsekvensjustert budsjett:

o Lønns-, pensjons- og prisvekst 

o Kostnadene til lønnsoppgjøret for 2012 er antatt til 4%.

o Opprettinger i konsekvensjustert budsjett utgjør en reduksjon på ca kr. 645.000

 Tiltak

o Økte utgifter til lisenser og leide linjer samband utgjør kr. 555.000. På IT siden 

har kommunen store utfordringer, både på infrastruktur og lite ressurser til å 

håndtere både utviklingsarbeid og driftrelaterte oppgaver. Skal effektiviteten opp i 

kommunen er det en forutsetning at IT-systemene fungerer. 

o Økning i kontingenter utgjør kr 382.000, og er utgifter til for eksempel 

KomRevNord,  KS og lignende.

o Utgiften til flyktningtjenesten reduseres med kr. 673.318 sett mot 2011, på 

bakgrunn av nedgang i satsene.

o Selvkostområdet feiing kjøper tjenester fra IT-avdelingen, økonomiavdelingen og 

felles kontordrift som utgjør kr. 66.000. Inntekter ved salg av kaffe/te på 

kommunehuset øker med kr. 18.000.  

o Kirkelig administrasjon har behov for en økning på til sammen kr 120.000 til lønn 

og pensjon, samt midler til investeringer i ny kirkegård.

o Udisponerte midler er i sin helhet fjernet fra budsjettet for 2012, og utgjør samlet 

kr. 2.069.614 for området administrasjon og fellesutgifter. Dette gjør at 

kommunen sitter igjen med kr. 0 i buffer, og kommunen har dermed ikke reserver 

som kan benyttes dersom noe skulle skje i løpet av året. 

o Posten til andre kommuner for adm flyktningekontoret er redusert. 
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Kommentarer til sektor 1.2 Skole, barnehage og familiesenteret:

   Utgift     Inntekt

Ramme for 2011 96 622 894 -14 883 000

Endringer i budsjett 2012

Konsekvensjustert busjett 12 589 466

Sum tiltak   -2 507 618    -1 467 800

Ramme 2012 106 704 742 -16 350 800

 Konsekvensjustert budsjett

o Lønns-, pensjons- og prisvekst 

o Familiesenteret har hatt en inntekt på kr. 1.000.000 som ikke er reell. Denne er 

fjernet i konsekvensjustert budsjett.

o Barnevernet fikk i revidert budsjett 2011 økt posten ”Konsulenttjenester” med kr. 

1.665.000, noe som er videreført i konsekvensjustert budsjett. Denne posten 

forventes redusert i økonomiplan perioden som følge av økt ansettelser innenfor 

barnevern. 

o Barnehagene har hatt for høyt budsjettert oppholdsbetaling på til sammen kr. 

676.000, og postene er redusert i konsekvensjustert budsjett. 

o Det var i 2011 budsjettert med bruk av fond til barnehagene på kr. 1.500.000. 

Denne er ikke reell og er dermed fjernet i konsekvensjustert budsjett. 

o Økte lønnskostnader som følge av oppretting av to nye avdelinger i Leirbukt 

barnehage.  

 Tiltak:

o Leirbukt barnehage har to nye avdelinger. Dette medfører økte driftsutgifter

(eksklusiv lønn) på kr. 223.200 og samtidig en merinntekt på kr. 705.000 i 

oppholdsbetaling. 

o Det er foretatt en reduksjon i engasjement fellestiltak barnehage på kr. 320.000 

som følge av at det inngår i lønnsbudsjettet til Leirbukt barnehage. 

o Leie av skolebrakker på Moan skole til kr 170.000 jamfør revidert budsjett, som 

finansieres ved økt foreldrebetaling på SFO med kr. 200.000

o Reduksjon i antall klasser på Moan skole og på Storslett skole fra høsten 2012 er 

lagt inn med halvårsvirkning, til sammen kr. 660.000.

o Naturlig avgang spes.ped som følge av elever som går over til videregående er 

med halvårsvirkning på kr. 765.018.
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o Kommunene får gjennom rammen fra staten penger for å ha krisesentertilbud i 

kommunene, en ordning som er lovpålagt. Nordreisa kommune samarbeidet med 

Tromsø kommune med flere vedrørende konkurranseutsetting av krisesentertilbud. 

Nytt senter skal igangkjøres 01.02.2012, og er lagt inn med en økning på kr. 

80.000.

o Vi vil i 2012 motta refusjon for øremerket ordning barnevern fra Fylkesmannen 

som finansierer en ekstra stilling i barnevernet med kr. 450.000. Stillingen ble 

besatt i 2011.

o Frikjøp av finsklærer til Montessorriskolen utgjør kr 112.800

o Høsten 2011 ble det avdekket at lønn til spes.pedf undervisning utgjør i overkant 

av kr. 8.000.000. Denne er redusert med 984.000 som utgjør 2 lærerårsverk og 2 

assistentårsverk på Storslett skole med halvårs virkning.

o Økte lønnsutgifter og driftsutgifter til PP-tjenesten, kr. 50.000, mens behovet var 

på kr. 394.000. PPT har et ubundet driftsfond på ca 1 million kroner. 

o Udisponerte midler er i sin helhet fjernet fra budsjettet for 2012, og utgjør samlet 

kr. 101.800 for området 1.2 Skoler, barnehager og familiesenteret. 

o Barnevernet har siden 2010 fått 3 nye stillinger, noe som skulle redusere bruk av 

konsulenter. Reduksjon i konsulenter HTB (Hjemmebaserte tiltak) sette i 2012 til 

kr. 200.000.

Kommentarer til 1.3 Helse og omsorg:

   Utgift     Inntekt

Ramme for 2011 135 081 602   -42 739 600

Endringer i budsjett 2012

Konsekvensjustert busjett   8 613 835

Sum tiltak     4 705 685   -2 960 423

Ramme 2012 148 401 122   -45 700 023

 Konsekvensjustert budsjett:

o Lønns-, pensjons- og prisvekst 

o Ikke disponerte midler som var feilbudsjettert i 2011 som inntekt er fjernet fra 

2012 budsjettet, og utgjør til sammen ca kr 1.130.000. 
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 Tiltak:

o Samhandlingsreformen gir Nordreisa kommune kostnader tilknyttet 

medfinansiering medisinsk behandling på 3,2 mill og utskrivningsklare pasienter 

på kr. 0,1 mill. 

o Kjøp av private omsorgstjenester Høgegga boliger utgjør en merutgift på kr. 

398.025

o Refusjon ressurskrevende tjenester er justert opp til det kommunen mottok i 2011 

og utgjør en økning i inntekter på kr. 2.534.000

o Ordningen Ibedrift etableres 01.01.2012 i samarbeid med UNN HF og NAV. Det 

tilsettes en fysioterapeut 01.01.2012 som skal jobbe mot ansatte i 

kommuneorganisasjonen med tanke på å redusere sykefraværet. Stillingen 

finansieres av UNN HF og er et engasjement over fire år.

o Post for faste avgifter og lisenser (TV-lisenser og gebyrer) øker med kr. 25.000 for 

sykehjemmene, sykestua og fødestua. 

o Økning i pasientskadeerstatning er på kr 100.000. Kommunen betaler inn etter 

innbyggertall, og utgiften har hatt en økning de senere årene. 

o Kjøp av vaskeritjenester fra ASVO øker med kr. 100.000. Nordreisa kommunen 

vasker ca 70 tonn tøy hvert år gjennom ASVO. Etterslep driftstilskudd og 

aktivatør ASVO øker med kr. 172.000.

o Kantinen på Sonjatun legges ned i 2012, og utgjør en besparelse i ressurser på kr. 

200.000. Behovet for økning til kostnad matvarer vil dermed naturlig reduseres, 

og behovet kompenseres med kr. 50.000

o Gjestepasienter legetjenesten er innbyggere som har oppsøkt legetjenesten utenfor 

kommunen, der det er årlig statlig oppgjør. Fra 01.01.2011 får kommunene også 

regning fra andre EØS land, og det budsjetteres med en merkostnad på kr. 50.000

o De private fysioterapeutene flytter ut av lokalene på Sonjatun, noe som medfører 

en reduksjon i husleieinntekter på kr. 200.000. Erstatning utstyr utgjør kr. 50.000 

og nye lisenser Promed kr. 18.000. 

o For å opprettholde kompetansen må jordmødre hospitere på UNN, noe som er 

stipulert til kr. 100.000. Som følge av dette må kommunen reforhandle avtaler 

med nabokommunene for å få inn faktiske kostnader på tilbudet om 

kommunejordmortjeneste.  

o Reduksjon i inntekt på avdrag sosiale utlån trekk ytelse som ikke er reell og som 

utgjør kr. 30.000.
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o Det har vært en stor økning i økonomisk sosialhjelp i 2011. Det er ca 200 

sosialhjelpsmottakere i Nordreisa, og det er budsjettert med en økning på kr. 

100.000. Behovet som utspeiler seg fra 2011 er på kr. 600.000.

o Statped Nord har fått i oppdrag fra utdannningsdirektoratet å overføre personer og 

oppgaver fra tyngepunktstillinger til statlige stillinger. Prosessen skal være 

avsluttet 31.12.2011. Den kommunale budsjettposten blir da slettet. I tillegg 

kommer en inntekt stipulert til kr. 40.000 som følge av at Statsped skal leie 

kontorlokaler. 

o Økning i faste tillegg til legene på kr. 65.000.

o Udisponerte midler er i sin helhet fjernet fra budsjettet for 2012, og utgjør samlet 

kr. 132.340 for området 1.3 Helse og omsorg. 

Kommentarer til sektor 1.4 Utviklingsavdelingen

   Utgift     Inntekt

Ramme for 2011 14 937 343    -5 473 322

Endringer i budsjett 2012

Konsekvensjustert busjett 1 233 046

Sum tiltak   2 754 531    -2 526 000

Ramme 2012 18 924 920    -7 999 322

 Konsekvensjustert budsjett:

o Lønns-, pensjons- og prisvekst 

 Tiltak:

o Kommunen har i flere år kjørt opp fysak løyper i sentrum av Storslett og 

Sørkjosen. Til dette er det brukt av egne midler og fysakmidler fra 

fylkeskommunen. Nå er det kommet henvendelse fra tre grendelag i kommunen 

som søker midler for oppkjøring av løyper i deres nærmiljø. Beregnet kostnad på 

kr 30.000. 

o Nordreisa driftsutvalg vedtok i møte 30.08.11 at det skulle innføres skuddpremie 

på mårhund i Nordreisa på 500,- pr dyr og at kostnader skulle innarbeides i 

budsjett for 2012. Estimert til kr. 2.000 per år. 
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o Som følge av tunnelmasser fra Reisafjellet er det igangsatt prosjekt med formål å 

benytte tunellmassene mest mulig fornuftig i kommunen (gang- og sykkelstier, utv 

av næringsområder, havneområder). Prosjektstart 10.2011 til 10.2013. Det er 

ansatt prosjektleder i 100% stilling. Stillingen finansieres av Statens vegvesen, 

Troms fylkeskommune og av kommunen. 

o Prosjekt ”Bibliotek som framtidens kunnskapsarena” ble vedtatt i Nordreisa 

driftsutvalg i august 2011 og er et nullsumspill. Kostnad og inntekt er beregnet til 

kr. 1.576.000.

o Prosjekt ungdomskontakt som er forebyggende rusarbeid ble vedtatt av Nordreisa 

driftsutvalg i august 2011. Finansieres av statsmidler, og inntekter og kostnader er 

beregnet til kr. 500.000.

o Kommunale eiendomsgebyrer Halti har økt med kr. 30.000.

o Udisponerte midler er i sin helhet fjernet fra budsjettet for 2012, og utgjør samlet 

kr. 43.469 for området 1.4 Utviklingsavdelingen. 

Kommentarer til sektor 1.5 Anleggsdrift

   Utgift     Inntekt

Ramme for 2011 30 077 170 -19 252 000

Endringer i budsjett 2012

Konsekvensjustert busjett 1 191 659

Sum tiltak      435 993      -705 588

Ramme 2012 31 704 822 -19 957 588

 Konsekvensjustert budsjett

o Lønns-, pensjons- og prisvekst 

 Tiltak:

o Endringer innenfor selvkostområdene vann, avløp og feiing, som netto utgjør en 

reduksjon på postene på til sammen ca 1,7 mill kr.  

o Budsjettreguleringer innenfor parker og torg på til sammen ca 30.000 i netto mer 

inntekt. 

o Det er i budsjettet for 2011 foretatt en feilbudsjettering på posten annen 

godtgjøring. Reell lønnsutgift er på ca 1,8 mill, mens budsjettet var på kr. 726.000. 

Økning i 2012 med kr. 1.014.988.
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o Innkjøp av spesialbekledning og arbeidstøy innenfor brannvern er beregnet til kr. 

35.000 for 2012.

o Husleieinntekter Havn er redusert til reelt nivå, utgjør en mindreinntekt på kr. 

200.000

o Drift av veilys til det nye boligfeltet på Rovdas er beregnet til kr. 30.000.

o Prisøkningen for 2012 for brøyting er på 14,8%, noe som skyldes nye 6-års 

kontrakter fra sesongen 2012/2013, samt brøyting nytt boligfelt Rovdas som er 

beregnet til kr. 180.000.  Kommunen har selv overtatt brøytekontrakter og får med 

det en mindre utgift på kr. 260.000 mot kontrakt. Nettoeffekten av 

vintervedlikehold er kr. 242.000.

Kommentarer til sektor 1.6 Bygg og Eiendom

   Utgift     Inntekt

Ramme for 2011 22 010 771 -3 884 500

Endringer i budsjett 2012

Konsekvensjustert busjett     749 885

Sum tiltak      136 500 -263 000

Ramme 2012 22 897 156 -4 147 500

 Konsekvensjustert budsjett

o Lønns-, pensjons- og prisvekst 

o Økt husleieinntekt på kommunehuset ved leie til NAV på kr. 480.000.

o Økning i utgifter til kommunale eiendomsgebyrer, renovasjon og forsikring på til 

sammen ca 300.000.

 Tiltak:

o Som følge av økning elevtall på Moan skole samt utbygging av tilleggsareal er det 

behov for 30% økning i renholdere. Samlet kostnad lønn og pensjon beregnes til 

kr 121.500.

o Økning av renholdsartikler som følge av flere avdelinger i Leirbukt barnehage er 

beregnet til kr. 15.000.

o Økning ref fra staten som følge av høgere inntekt fra staten på refusjon 

presteboliger, noe som utgjør en merinntekt på kr. 85.000. 
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o Selvkostområdet feiing kjøper tjenester fra administrasjon bygg og 

eiendomsavdelingen, rådhuset og tidligere meieriet som til sammen utgjør kr. 

178.000.

Kommentarer til sektor 1.7 Politisk

   Utgift     Inntekt

Ramme for 2011 2 743 673 0

Endringer i budsjett 2012

Konsekvensjustert busjett   199 930 0

Sum tiltak    170 222    0

Ramme 2012 3 113 825 0

 Konsekvensjustert budsjett:

o Pensjons- og prisvekst 

 Tiltak:

o Som følge av endringer i hovedutvalgsstruktur med flere hovedutvalg øker 

utgiftene til politiske utvalg, møtegodtgjøring, bevertning og tapt 

arbeidsfortjeneste. Levekårsutvalget er nedlagt og nullstilles. Det opprettes helse-

og omsorgsutvalg, oppvekstutvalg, nærings- og kulturutvalg og eget 

administrasjonsutvalg. Beregnet til kr. 322.922.

o Det gjennomføres ikke valg i 2012 og kr 152.700 trekkes derfor inn.

o I 2012 budsjettet flyttes hele budsjettet for sektor 1.7 Sektor folkevalgte 

styringsorgan til 1.1 sektor for administrasjon.
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Kommentarer til sektor 1.8 Skatt og rammetilskudd

   Utgift     Inntekt

Ramme for 2011 0 -258 548 000

Endringer i budsjett 2012

Konsekvensjustert busjett 0      1 473 000

Sum tiltak 0 -12 127 299

Ramme 2012 0 -269 202 299

 Konsekvensjustert budsjett:

o Inntekt på kr. 1.473.000 fra statlige overføringer er fjernet fra 2012 budsjettet da 

denne inntekten ikke er reell. 

 Tiltak:

o Skatt på inntekt og formue er justert med kr. 1.000.000 i merinntekt sett mot KS 

prognose, da vi de siste årene har mottatt mer i skatt på inntekt og formue enn

prognosemodellen. 

o Økning i inntekter på innbyggertilskudd, inntektsutjevning, skjønnsmidler 

fylkesmannen og Nord-Norge tilskuddet er alle i samsvar med KS sin prognose., 

og gir en nettoøkning på kr. 10.898.000.

o Økning i inntekter fra eiendomsskatt er justert til 2011 nivå, og utgjør en 

merinntekt på kr. 300.000.

o I budsjettet for 2011 var det budsjettert med en inntekt på mva (merverdiavgift) på 

kr. 3.224.000. Denne er ikke reell da både inntekter og kostnader knyttet til mva er 

i sin helhet fordelt på enhetene, og den er derfor fjernet i 2012 budsjettet.

o 60% av merverdiavgift (mva) på investering skal i 2012 tilfalle 

investeringsbudsjettet. Med de investeringstiltakene som er lagt inn i 2012 

budsjettet vil vi få en mindreinntekt på mva investering på kr. 887.701.
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Kommentarer til sektor 1.9 Renter og avdrag:

   Utgift     Inntekt

Ramme for 2011 26 132 591   -7 797 000

Endringer i budsjett 2012

Konsekvensjustert busjett 0     0

Sum tiltak 1 477 773 -14 296 918

Renter nye investeringer 1 247 584     0

Avdrag nye investeringer    662 587     0

Ramme 2012 29 520 535 -22 093 918

 Konsekvensjustert budsjett:

o Alle endringer er synliggjort gjennom tiltak, og konsekvensjustert budsjett er kr. 0.

 Tiltak:

o Renter på nye investeringer utgjør kr. 1.247.584

o Avdrag på nye investeringer utgjør kr. 662.587

o Økning i renter på tidligere års investeringer utgjør kr. 3.300.000

o Reduksjon i avdrag på tidligere års investeringer utgjør kr. 3.599.746. Dette 

skyldes i hovedsak at avdrag på videreformidlingslån Husbanken var budsjettert i 

2011, noe som i sin helhet belastes lånetakerne og ikke driftsbudsjettet. 

o Dekning av tidligere års merforbruk øker med kr. 1.777.519 sett mot opprinnelig 

budsjett 2011.

o Premieavviktet for 2012 er budsjettert med en ”inntekt” på kr. 14.296.918., noe 

som er i henhold til prognosene. Denne inntekten er imidlertid kun 

regnskapsteknisk og det medfølger ingen friske penger med den. Nedbetaling av 

gammel gjeld medfører heller ingen utbetaling, og premieavviket kan derfor 

benyttes til dette, noe som utgjør kr. 7.623.880. Når det gjelder de resterende 

6.673.038 bør driften ideelt sett vært tatt ned tilsvarende, for å unngå å tære på 

likviditeten. Rådmannen velger imidlertid å vente på politisk signal om hvilke 

områder administrasjonen skal se nærmere på reduksjon i driften. 
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Kommentarer til investeringsbudsjettet:

 For å få budsjettforslaget i balanse i inneholder det kun nødvendige investeringer som 

enten vil redusere driftsutgiftene eller andre helt nødvendige investeringer. 

 Flere gode investeringstiltak er tatt ut av budsjettforslaget. 

Budsjett 2012

Ramme 2011 Utgifter Inntekter

11 Administrasjon og fellesutgifter 31 464 898 -6 493 520

12 Skoler, barnehager, Familiesenteret 96 622 894 -14 883 000

13 Helse og omsorg, Sosial 135 081 602 -42 739 600

14 Utviklingsavdelinga 14 937 343 -5 473 322

15 Anleggsseksjonen 30 077 170 -19 252 000

16 Bygg og eiendom 22 010 771 -3 884 500

17 Politisk 2 743 673 0

18 Skatt og rammetilskudd -258 548 000

19 Renter og avdrag 26 132 591 -7 797 000

Sum rammer 2011 359 070 942 -359 070 942

11 Administrasjon og fellesutgifter Utgifter Inntekter

Ramme for 2011 31 464 898 -6 493 520

Endringer i budsjett 2012

Konsekvensjustert budsjett 1 177 429

Sum tiltak -1 819 079 -145 400

Ramme 2012 30 823 248 -6 638 920

Tiltak i budsjettforslaget

Økte utgifter lisenser , totalt behov 415 000 415 000

Økte kostnader leide linjer samband 140 000

Økning kontingenter felles kontordrift - totalt behov 382 000  382 000

Økning integreringstilskudd, forutsatt mottak 10 nye flyktninger -61 400

Reduksjon introduksjonsstønad -673 318

Internsalg feing (Økonomi 41000, IT 14000 og kontordr. 11000), salg kaffe/te (18000) -84 000

Kirkelig administrasjon (120 000 lønn og utvide kirkegård + 140 000 andre inv) 120 000

Fjerne ikke disponerte midler (fellesutgifter EDB, personal og udisp midler) -2 069 614
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Reduksjon til andre kommuner adm flyktningekontoret -133 147

Ikke i budsjettforslaget

Økning stillinger servicetorg pga nye politiske utvalg 125 000

12 Skoler, barnehager, Familiesenteret Utgifter Inntekter

Ramme for 2011 96 622 894 -14 883 000

Endringer 2011

Konsekvensjustert budsjett 12 589 466

Sum tiltak -2 507 618 -1 467 800

Ramme 2012 106 704 742 -16 350 800

Tiltak i budsjettforslaget

Driftsutgifter Leirbukt barnehage 223 200 -705 000

Reduksjon engasjement fellestiltak barnehager -320 000

Leasing skolebrakker Moan skole 170 000

Økt foreldrebetaling SFO Moan skole -200 000

Endring klasser Moan skole -330 000

Endring klasser Storslett skole -330 000

Naturlig avgang spesped Storslett skole -765 018

Ny avtale krisesentertilbud 80 000

Refusjon øremerket ordning barnevern fra fylkesmannen -450 000

Frikjøp finsklærer -112 800

Effektivisering spesped Storslett skole -984 000

Økning PPT behov 394 206 (61,5% av lønns- og driftsøkning, har 1 mill på 

fond) 50 000

Fjerne ikke disponerte midler (regional komp utv) -101 800

Bruke egne ansatte i stedet for HBT og konsulenter -200 000

Ikke i budsjettforslaget

3- deling 6. klasse Sørkjosen skole 354 000

Tilpasset opplæring og tidlig innsats samt videreutdanning, jfr LVK 11.03.11 1 200 000

Øke personaltettheten i barnehagene, en stilling pr 15 avd 7 200 000

Gjenoppretting av barnehagekonsulent 500 000

Styrerassistent Sonjatun og Leirbukt barnehage (250 x 2) 500 000

Lønn ferievikar Sørkjosen, Oksfjord, Sonjatun barnehage (13+15+19) 47 000

Lønn vikar annet fravær Sonjatun 18 000

Etablering 50% Inspektørstilling Moan skole 257 000

3- deling 6. klasse Sørkjosen skole 185 000

Utvidelse 25% inspektørstilling Sørkjosen skole til Storslett skole er ferdig 128 500

Skyss svømming skole Moan skole 63 000
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13 Helse og omsorg Utgifter Inntekter

Ramme for 2011 135 081 602 -42 739 600

Endringer 2011

Konsekvensjustert budsjett 8 613 835

Sum tiltak 4 705 685 -2 960 423

Ramme 2012 148 401 122 -45 700 023

Tiltak i budsjettforslaget

Medfinansiering medisinsk behandling 3,2 mill og utskrivningsklare 0,1 mill 3 300 000

Kjøp av private omsorgstjenester Høgegga boliger 398 025

Endring refusjon ressurskrevende tjenester jfr tildelingsbrev -2 534 000

Stilling Ibedrift jfr KST mars 2011 (stilling faktureres UNN) 500 000 -500 000

Faste lisenser og gebyrer (fellesutgifter h/s) 25 000

Økning pasientskadeerstatning 100 000

Etterslep driftstilskudd og aktivatør ASVO 172 000

Indeksregulering vaskeritjeneste ASVO 100 000

Økning kostnader matvarer Kjøkken Sonjatun behov 350 000 50 000 -84 800

Legge ned kantine Sonjatun -200 000

Gjestepasienter legetjenesten 50 000

Reduksjon husleie fysioterapi, erstatning utstyr og nye lisenser 68 000 200 000

Hospitering UNN og reforhandling avtale jordmødre 110 000 -70 000

Fjerne avdrag sos utlån trekk ytelse 30 000

Økning økonomisk sosialhjelp behov 600 000 100 000

Overføring av Afasi og stemme til Statped samt ny husleie på 40 000 -1 623

Avtale legene 65 000

Fjerne ikke disponerte midler (adm, fellesutgifter og psyk helsevern) -132 340

Ikke i budsjettforslaget

Økning medisinsk forbruksmateriell Sonjatun sykehjem (medisin nå billigere) 50 000

Økning papir og plast vaskeri og kjøkken 50 000

Koordinator store og sammensatte behov , opprettelse av 50% stilling 250 000

Stilling dagtilbud demente fra sommeren (NB! Øremerket tilskudd) 250 000

Etablering av 20% diabetessykepleier 125 000

Etablering av frisklivssentral, inkl etablering av 50% stilling 325 000 -125 000

Økning stilling ruskonsulent fra 1,3 til 2 stillinger 320 000

Utvide veranda Bo- og kultursenteret (6 000 i 2013)

Serviceavtale personheis Nordreisa kommune Guleng 20 000 -20 000

Oppgradering til Winmed 3 (200 000 i driftsbudsjettet)
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14 Utviklingsavdelingen Utgifter Inntekter

Ramme for 2011 14 937 343 -5 473 322

Endringer 2012

Konsekvensjustert budsjett 1 233 046

Sum tiltak 2 754 531 -2 526 000

Ramme 2012 18 924 920 -7 999 322

Tiltak i budsjettforslaget

Fysakløyper grendelag i distriktene 30 000

Skuddpremie mårhund 2 000

Prosjekt tunnelmasser enighet i formannskap høst 2011 610 000 -400 000

Prosjekt biblioteksamarbeid Nord-Troms jfr Driftsutvalg aug 2011 1 576 000 -1 576 000

Prosjekt ungdomskontakt jfr Driftsutvalg aug 2011 550 000 -550 000

Økning kommunale eiendomsgebyr Halti 30 000

Fjerne ikke disponerte midler (bibl) -43 469

Ikke i budsjettforslaget

Indeksregulering avtale scooterløyper (justert med prisstigning) 2 000

15 Anleggsdrift Utgifter Inntekter

Ramme for 2011 30 077 170 -19 252 000

Endringer 2012

Konsekvensjustert budsjett 1 191 659

Sum tiltak 435 993 -705 588

Ramme 2012 31 704 822 -19 957 588

Tiltak i budsjettforslaget

Endring vann -545 990 -499 290

Kalkulatoriske utgifter vann -92 000

Endring avløp -345 512 -82 298

Kalkulatoriske utgifter avløp -268 000

Endring feiing 266 989 -176 000

Kalkulatoriske utgifter feiing 80 000 -100 000

Budsjettregulering parker og torg 18 518 -48 000

Økning utrykning og øvelse brann, feilbudsjettert 2011, behov 1077 000 1 014 988

Arbeidstøy/spesialkledning 35 000

Justering inntekter havn, behov 200 000 200 000

Veilys Rovdas 30 000

Økning vintervedlikehold inkl Rovdas (ved overtagelse sparer vi 260 000) 242 000

Ikke i budsjettforslaget
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16 Bygg og eiendom Utgifter Inntekter

Ramme for 2011 22 010 771 -3 884 500

Endringer 2012

Konsekvensjustert budsjett 749 885

Sum tiltak 136 500 -263 000

Ramme 2012 22 897 156 -4 147 500

Tiltak i budsjettforslaget

Økte renholdsressurser Moan skole som følge av utbygging 121 500

Økning renholdsmidler Leirbukt barnehage 15 000

Økning refusjon fra staten -85 000

Internsalg feiing (adm 96500, rådhus 45000 og meieriet 36500) -178 000

Ikke i budsjettforslaget

Egen vaktmester i sentrumsbarnehagene 360 000

Leasing av skolebrakker Moan skole - tatt under Moan skole

17 Politisk Utgifter Inntekter

Ramme for 2011 2 743 673 0

Endringer 2012

Konsekvensjustert budsjett 199 930

Sum tiltak 170 222 0

Ramme 2012 3 113 825 0

Tiltak i budsjettforslaget

Etablering av nye politiske utvalg 322 922

Kommune- og stortingsvalg -152 700

Ikke i budsjettforslaget

18 Skatt og rammetilskudd  Utgifter Inntekter

Ramme for 2011 0 -258 548 000

Endringer 2012

Konsekvensjustert budsjett 0 1 473 000

Sum tiltak 0 -12 127 299

Ramme 2012 0 -269 202 299
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Tiltak i budsjettforslaget

Skatt på inntekt og formue (KS prognose -4 041 000) -5 041 000

Økning eiendomsskatt -300 000

Innbyggertilskudd -9 838 000

Inntektsutjevning -1 944 000

Skjønnsmidler fylkesmannen 1 556 000

Nord-Norge tilskudd -672 000

MVA drift 3 224 000

MVA inv (opprinnelig 5 mill) 887 701

19 Renter og avdrag  Utgifter Inntekter

Ramme for 2010 26 132 591 -7 797 000

Endringer 2011

Konsekvensjustert budsjett (ikke viderført nye investeringer) 0 0

Sum tiltak 1 477 773 -14 296 918

Renter nye investeringer 1 247 584 0

Avdrag nye investeringer 662 587 0

Ramme 2012 29 520 535 -22 093 918

Tiltak i budsjettforslaget

Renter tidligere års investeringer 3 300 000

Avdrag tidligere års investeringer -3 599 746

Dekning av tidligere års underskudd (5 846 361 fra tidligere, totalt 7 623 880) 1 777 519

Premieavvik 2012 -14 296 918

Ramme 2012 Utgifter Inntekter

11 Administrasjon og fellesutgifter 30 823 248 -6 638 920

12 Skoler, barnehager, Familiesenteret 106 704 742 -16 350 800

13 Helse og omsorg, Sosial 148 401 122 -45 700 023

14 Utviklingsavdelinga 18 924 920 -7 999 322

15 Anleggsdrift 31 704 822 -19 957 588

16 Bygg og eiendom 22 897 156 -4 147 500

17 Politisk 3 113 825 0

18 Skatt og rammetilskudd 0 -269 202 299

19 Renter og avdrag 29 520 535 -22 093 918

Sum rammer 2012 392 090 370 -392 090 370

Differanse 0
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Investeringsbudsjett 2012-2015

Investeringsbudsjett 2012 2012 2013 2014 2015

Storslett skole, byggetrinn 3 40 000 000 15 000 000

Guleng 3 7 000 000 14 250 000 7 000 000 7 750 000

Nytt økonomisystem, samt integrering andre system 500 000

Bygging av Halti 2 500 000 6 500 000 13 100 000

IP telefoni, samarbeid Nord-Troms 745 000

Elektronisk lesebrett politikere 200 000

Mobilt kommunikasjonssystem hjemmetjenesten 200 000

Datautstyr sykehjem og hjemmetjenesten FUNNKe  200 000

Stedsutvikling, jfr formannskap sak 11/10 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

Bygging av handicapWC på Point/Ungdommens hus 115 000

Oppgradering datasenter Nord-Troms kommunens andel 170 740

Kritiske ombygginger Sørkjosen skole jfr brannpålegg 160 000

Kritiske ombygginger Sonjatun jfr tilsyn 200 000

Inventar og utstyr sykehjemmene 213 000 170 000 160 000 210 000

Carport hjemmetjenesten 200 000

51 403 740 36 920 000 21 260 000 8 960 000

Investeringsbudsjett vann 2012

Etablering vannbehandling Rotsund (2 250 000 i 2010) 250 000

Forprosjekt Straumfjord vann 250 000
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Investeringsbudsjett avløp 2012

Hovedplan avløp jfr pålegg Fylkesmannen (ikke nytt lån) 500 000

Synkekum restbeløp 2011 overføres 2012 200 000 200 000 200 000 200 000

Ikke i budsjettforslaget

Fiberutbygging Reisadalen til Saraelv (Svartfoss 1,1 mill) 1 700 000

Gjenstående vedtatt vedlikeholdsplan, driftsutvalg høst 2010 4 935 000

Utvidelse Sonjatun, sykehjem, sykestue 900 000 8 200 000 7 590 000

Tilrettelegging utelæringsmiljø barnehage 970 000 150 000 50 000

Vognskur Sonjatun og Sørkjosen 100 000

Uteområde Storslett skole 3 000 000

Uteområde Moan skole 150 000

IKT i skolen (50% dekning i 2012 og 75% i 2013 av alle elever) 808 000 400 000

Interaktive tavler i skolene 150 000 225 000 90 000

IKT i barnehagene 41 000 15000

Forprosjekt, prosjektering og kjøp eiendom og bygging badeland 1 000 000 3 300 000

Ervervelse av grunn, bygging av badeland 300 000 30 000 000 45 000 000

Maling av Halti 80 000

Maling av Ungdommens hus 100 000

Tilrettelegging læringsmiljø inne barnehage 200 000

118 241 480

Grunnlag MVA investering 51 403 740

Investering eks mva 41 122 992

Mva av totalbeløpet 10 280 748

Til driftsbudsjett 4 112 299
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Vurdering

Nordreisa kommune er fortsatt i en vanskelig økonomisk situasjon, da vi er langt fra å budsjettere 

med et netto driftsresultat på 3%. Driften må reduseres tilsvarende, dvs med 10 millioner kroner, 

dersom dette skal oppnås. Pensjon og den regnskapsmessige behandlingen av pensjonen 

(premieavvik og amortisering) bidrar også til utfordringer med tanke på likviditeten. De siste årene 

har kommunen betalt mer i pensjon enn hva som vises i driftsregnskapet. Premieavvik og 

amortisering fører til at en del av den innbetalte pensjonen først blir inntektsført i driftsregnskapet 

(premieavvik), for så å fordele dette premieavviket som en kostnad i regnskapet fordelt over 10 år. 

Denne inntektsføringen er imidlertid kun regnskapsteknisk, og det følger ingen penger med den. For 

2012 øker innbetalingen til pensjonen med 15 millioner kroner, mens regnskapsmessig viser 

regnskapet en økning med 1,5 millioner kroner. De resterende 13,5 millionene tas av likviditeten til 

kommunen. Ser man dette i sammenheng med ubrukte lånemidler på ca 35 millioner kroner, vil 

Nordreisa kommune sin likviditet forverres dersom tiltak ikke settes inn. Reduksjon i 

tjenestetilbudet er derfor fortsatt en nødvendighet for å kunne ha en forsvarlig økonomi med midler 

som kan brukes til oppdukkende tiltak i løpet av budsjettåret.

Gjennom ROBEK nettverket er det spesielt spes.ped og barnevern som peker seg ut som et område 

der utgiftene bør reduseres. Budsjettforslaget inneholder derfor en reduksjon på dette området. 

Budsjettforslaget er i balanse og Oppvekstutvalget, Helse- og omsorgsutvalget, samt Driftsutvalget 

behandler sine deler av budsjettet. Disse behandlingene legges fram for Formannskapet og 

Kommunestyret. Det er viktig at de politiske utvalgene tar stilling til hvilke tiltak som skal være med 

i budsjettet for 2012, og hvordan de eventuelt skal finansieres. 
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Økonomiinfo 2/2011: Statsbudsjettet 2012 - det 

økonomiske opplegget for kommunene

Regjeringen legger i dag, 6. oktober 2011 kl 10.00, frem statsbudsjettet for 2012 (prop. 1S
2011-2012). Dette notatet gir en oppsummering av de viktigste elementene i statsbudsjettet 
for 2012. Notatet er ikke uttømmende i forhold til innholdet i proposisjonen. 

Notatet har følgende struktur: 

Frie inntekter for kommunene i Troms i 2012 – nivå og vekst fra 2011 ......................... 1
Makroøkonomisk bakgrunn for det økonomiske opplegget i 2012 ................................. 3
Kommuneøkonomien i 2011 ................................................................................................ 3
Økonomisk utvikling de siste årene i kommunene............................................................ 4
Kommunal deflator .............................................................................................................. 4
Skatteandel – skattøren 2012 .............................................................................................. 5
Samhandlingsreformen........................................................................................................ 5
Omsorgsplan 2015 ................................................................................................................ 6
Barnehage ............................................................................................................................. 7
Barnevern.............................................................................................................................. 7

Frie inntekter for kommunene i Troms i 2012 – nivå og vekst fra 2011

Kommunene får samlet sett en vekst i frie inntekter på 3,15 milliarder i 2012. 

Dette innebærer på landsbasis en nominell vekst i kommunenes frie inntekter på 4,7 prosent 
fra 2011 til 2012 (målt fra revidert nasjonalbudsjett 2011). Kommunene i Troms anslås samlet 
sett å få en nominell vekst i de frie inntektene på 3,8 prosent. 

Fra anslag på regnskap 2011 er veksten i kommunenes frie inntekter 2012 på 4,3 prosent på 
landsbasis, mens kommunene i Troms anslås samlet sett å få en nominell vekst i de frie 
inntektene på 3,4 prosent. 

Kommunal deflator er for 2012 anslått til 3,25 %. Realvekst i frie inntekter finnes ved å 
trekke fra kommunal deflator fra de nominelle vekstanslagene. Realveksten på landsbasis er 
1 %, målt fra anslag på regnskap 2011. For Troms er tilsvarende vekst 0,15 %. 

Veksten i frie inntekter på nasjonalt nivå er i nederste del av vekstintervallet som ble varslet i 
kommuneproposisjonen i mai, der det ble varslet en vekst i frie inntektene for kommunene på 
mellom 3,25 og 3,5 milliarder på landsbasis. 

Veksten i frie inntekter må ses i sammenheng med økte utgifter for kommunesektoren knyttet 
til befolkningsutviklingen. Beregninger utført av Teknisk beregningsutvalg (TBU) i mars 
indikerte at kommunesektoren kunne få merutgifter i 2012 på om lag 2,5 mrd. kroner p.g.a.
den demografiske utviklingen. I juni la SSB fram nye befolkningsframskrivninger som viser 
noe høyere befolkningsvekst framover. De nye framskrivningene innebærer en oppjustering 
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av merutgiftene til om lag 2,9 mrd. kroner. Dette er utgifter som må dekkes av sektorens 
samlede inntekter. Merutgifter pga befolkningsutviklingen som må dekkes av frie inntekter 
kan anslås til om lag 2,5 mrd. Av dette gjelder om lag 2,2 mrd. kommunene.

I 2012 forventes pensjonskostnadene å øke med om lag 1 mrd. kr utover det som er 
kompensert gjennom deflatoren. Tidligere har dette tallet ligget rundt 600 millioner. Dette må 
dekkes av veksten i de frie inntektene i 2012.

Tabellen under viser netto driftsresultat, netto lånegjeld og utgiftskorrigerte frie inntekter i 
2010, samt anslag på vekst i frie inntekter i 2012. 

Netto drifts- Netto Utgiftskorr. Anslag på Nominelle Prosent Nominelle Prosent

resultat i pst. lånegjeld frie frie kroner kroner
av drifts- 2010 inntekter inntekter 

Kommune inntektene 2010 2012
2010 (kr. per innb.) (i % av landsgj.) (1 000 kr) (1 000 kr) (1 000 kr)

1 2 3 4 5 6 7 8

1901 Harstad -1,3 60 451 103 1 047 685 44 570 4,4 40 956 4,1
1902 Tromsø 4,5 59 222 105 2 974 553 115 679 4,0 104 997 3,7

1911 Kvæfjord 2,8 41 130 117 174 160 4 443 2,6 3 977 2,3
1913 Skånland 2,3 65 983 110 165 503 6 755 4,3 6 310 4,0

1915 Bjarkøy 1,9 34 324 143 46 159 1 795 4,0 1 722 3,9
1917 Ibestad 1,8 39 233 126 96 999 2 184 2,3 1 967 2,1

1919 Gratangen -0,9 78 587 128 78 044 2 705 3,6 2 535 3,4
1920 Lavangen 10,5 51 394 123 73 371 2 525 3,6 2 373 3,3

1922 Bardu -3,9 64 866 105 204 250 8 279 4,2 7 676 3,9
1923 Salangen -2,5 68 419 112 122 262 4 344 3,7 4 010 3,4

1924 Målselv 0,4 51 580 104 322 988 14 375 4,7 13 360 4,3
1925 Sørreisa 2,8 63 920 104 172 711 9 034 5,5 8 516 5,2

1926 Dyrøy 2,9 61 007 121 83 776 2 650 3,3 2 466 3,0
1927 Tranøy 3,5 51 303 124 101 150 2 604 2,6 2 370 2,4

1928 Torsken : : 135 68 625 730 1,1 590 0,9
1929 Berg 8,2 74 369 124 59 389 1 584 2,7 1 444 2,5

1931 Lenvik 4,0 65 721 103 575 058 19 771 3,6 18 038 3,2
1933 Balsfjord 3,6 58 989 103 292 142 10 930 3,9 10 087 3,6

1936 Karlsøy 3,6 70 286 128 151 420 4 667 3,2 4 307 2,9
1938 Lyngen 11,7 107 851 117 188 792 4 463 2,4 3 992 2,2

1939 Storfjord -5,7 63 014 122 119 329 4 310 3,7 4 021 3,5
1940 Kåfjord -0,5 47 204 119 137 621 4 720 3,6 4 388 3,3

1941 Skjervøy -1,7 71 800 118 172 056 5 701 3,4 5 260 3,2
1942 Nordreisa -1,7 63 456 108 246 448 8 839 3,7 8 104 3,4

1943 Kvænangen -0,8 47 219 129 99 624 5 036 5,3 4 839 5,1
Fordeles gjennom året 11 151
Troms 2,4 60 810 108 7 785 266 283 946 3,8 259 559 3,4

2011 til 2012
Vekst fra RNB Vekst fra anslag

på regnskap 2011-2012

Anslag på kommunenes frie inntekter i 2012 inkluderer rammetilskudd og skatteinntekter.
(inkludert inntektsutjevning). I anslaget på frie inntekter på kommunenivå er eiendomsskatt 
og konsesjonskraftinntekter ikke inkludert. Inntektsveksten er vist i 1000 kroner og i prosent, 
og er i tråd med vanlig praksis regnet både i forhold til inntektsnivået i revidert 
nasjonalbudsjett for 2011 (RNB) og i forhold til nåværende anslag på regnskap 2011. Alle 
vekstanslag er korrigert for oppgaveendringer, regelendringer og endringer i finansiering 
mellom forvaltningsnivåene (og vises i nominelle tall). 

Ved fordeling av skatteinntekter for 2012 er det tatt utgangspunkt i skattefordelingen i 2010. 
For den enkelte kommune og fylkeskommune er skattenivået før inntektsutjevning 
framskrevet i tråd med veksten i det samlede skatteanslaget og innbyggertallet per 1. januar 
2011. Dette betyr at det er forutsatt en lik skattevekst for alle kommuner og fylkeskommuner i 
anslagene. 

Side 182



3

Sammenlignet med de andre fylkene har Troms den laveste anslåtte veksten av alle fylker. 
Den demografiske utviklingen kan forklare noe av dette. Tilbakeholdt skjønn kan påvirke 
variasjonen i vekstanslagene mellom kommuner. Fylkesmannen i Troms har tilbakeholdt 
11,151 millioner kroner av skjønnsmidlene til fordeling gjennom budsjettåret 2012. 

I Troms har kun 3 av 25 kommuner vekst som er høyere enn eller lik veksten på landsbasis
(Sørreisa, Kvænangen og Målselv). Størst vekst har Sørreisa kommune med 5,5 prosent
nominelt, mens Torsken kommune har lavest vekst med 1,1 prosent når vekstprosentene 
regnes fra RNB 2011.

Makroøkonomisk bakgrunn for det økonomiske opplegget i 2012 

Regjeringen mener at det samlede budsjettopplegget for 2012 legger til rette for en balansert 
økonomisk utvikling, men at handlingsrommet i budsjettpolitikken er begrenset. Det legges 
vekt på at det er nødvendig å holde igjen på pengebruken i statsbudsjettet 2012 for å holde 
kronekursen og rentenivået nede.

Bakteppet for dette er at mange land i Europa sliter med voksende statsgjeld, svak økonomisk 
vekst og budsjettinnstramminger som rammer innbyggernes velferd. Arbeidsledigheten i 
Europa er nær 10 prosent.

Norge er svært godt stilt, men det er viktig å understreke at krisen i europeisk økonomi også 
kan påvirke norsk økonomi. Konkurranseutsatte næringer kan påvirkes negativt av økt rente 
og sterkere krone. Lavere etterspørsel etter våre produkter fra utlandet kan føre til økt ledighet 
også hos oss. Regjeringen mener det må sørges for at petroleumsformuen kommer både 
nåværende og framtidige generasjoner til gode.

I 2012 vil det bli en sterk vekst i pensjonsutgiftene i folketrygden som bidrar til å redusere 
handlingsrommet i budsjettpolitikken.

Kommuneøkonomien vil kunne påvirkes direkte av den økonomiske uroen, spesielt med 
tanke på rentenivået. Dersom renten øker med 1 prosent, får kommunesektoren merutgifter på 
vel 1 mrd. kroner på sikt. Mange kommuner i Troms har en høy lånegjeld i % av brutto 
driftsinntekter eller per innbygger. 

Kommuneøkonomien i 2011

Skatteanslaget er oppjustert med 1 milliard kroner i 2011. I tråd med vanlig praksis blir disse 
inntektene ikke videreført til 2012. 

Oppjusteringen av skatteinntektene fordeler seg med 800 millioner kroner på kommunene og 
200 millioner kroner på fylkeskommunene
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Veksten i samlede inntekter anslås nå til 5,5 milliarder kroner, mens veksten i frie inntekter 
anslås til 1,6 milliarder kroner.

Både samlede inntekter og frie inntekter er oppjustert med 1 milliard kroner sammenliknet 
med anslaget i RNB 2011.

Endringen i forhold til RNB 2011 skyldes i sin helhet det økte skatteanslaget.
Det er ingen endring i anslått kostnadsvekst. 

Deflatoren er den samme som i RNB, på 3,4 prosent.

Økonomisk utvikling de siste årene i kommunene

I gjennomsnitt var den årlige aktivitetsveksten (inkludert investeringer) i perioden 2005 -2010 
på 3,4 prosent. Aktivitetsvekst omfatter både vekst i den ordinære driften (sysselsetting) og 
økte investeringer. 

Først og fremst skyldes aktivitetsveksten høy vekst i sysselsettingen, men også den svært 
sterke investeringsveksten har bidratt. Investeringer er en forutsetning for å bygge ut 
tjenestetilbudet, men fører til økte avdrag og til dels økte renteutgifter i kommunebudsjettene.

I perioden 2005-2011 anslås den gjennomsnittlige reelle inntektsveksten til 2,7 prosent per år, 
altså lavere enn aktivitetsveksten.  På denne bakgrunn er det forståelig at mange kommuner 
melder om en stram økonomiske situasjon. 

På kort sikt er det ikke nødvendigvis noe problem at aktivitetsveksten overstiger 
inntektsveksten, når årsaken er sterk vekst i investeringene.

Over tid må det imidlertid være samsvar mellom inntektsvekst og aktivitetsvekst. Tall for 
2010 viser en lavere aktivitetsvekst enn de foregående år.

Fylkesmannen er opptatt av at kommunene vektlegger økonomistyring og at de over tid 
tilstreber å tilpasse sitt aktivitetsnivå til inntektsrammene. 

Kommunal deflator 

Deflator er en indeks for beregning av realvekst i kommunesektorens inntekter. Indeksen 
består av lønnsvekst og prisvekst på kjøp av varer og tjenester.

2011:
Deflator anslås til 3,4 pst  - uendret ift. anslaget i RNB 2010. 

2012:
Ved beregning av realvekst i kommunesektorens inntekter i 2012 legges det til grunn en pris-
og lønnsvekst i kommunal sektor på 3,25 pst. Dette bygger bl.a. på et lønnsvekstanslag på 4
pst. i 2012 og et anslag på 1,8 % for prisvekst på kjøp av varer og tjenester. Lønn teller ca. 2/3 
i deflatoren, mens prisvekst på kjøp av varer og tjenester teller 1/3. 
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Skatteandel – skattøren 2012

Den kommunale skattøren for personlig skattytere foreslås økt fra 11,3 pst. i 2011 til 
11,6 pst. i 2012, dvs. en økning med 0,3 prosentpoeng.

Skatt på alminnelig inntekt fra personlige skattytere deles mellom staten, kommuner og 
fylkeskommuner. Fordelingen bestemmes ved at det fastsettes maksimalsatser på skattørene 
for kommuner og fylkeskommuner.

I kommuneproposisjonen ble det signalisert at skattørene for 2012 skal fastsettes ut fra et mål 
om at skatteinntektene for kommunesektoren skal utgjøre 40 pst. av de samlede inntektene. 
Som følge av samhandlingsreformen får kommunene overført om lag 5,6 mrd. kroner fra de 
regionale helseforetakene i form av økt rammetilskudd. Disse midlene er holdt utenom 
beregningsgrunnlaget ved fastsettelsen av skattørene. Skatteandelen blir derfor i underkant av 
40 pst.

Økningen i de kommunale skattørene fra 2011 til 2012 må ses i sammenheng med at 
skatteandelen ble redusert fra over 44 pst. i 2010 til 40 pst. i 2011. For å oppnå dette ble de 
kommunale skattørene redusert med 1,5 prosentpoeng fra 2010 til 2011. Siden deler av
skattene blir innbetalt året etter at de påløper, medfører den lavere skattøren i 2011 isolert sett 
en nedgang i de innbetalte kommuneskattene også i 2012. For å motvirke denne nedgangen er 
det behov for en viss økning i den kommunale skattøren i 2012.

Samhandlingsreformen

Nye lover fra 1. januar:
- Lov om folkehelsearbeid
- Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester

De økonomiske virkemidlene:

5 mrd. kroner overføres til kommunal medfinansiering:
Basert på faktiske aktivitetstall for 2010 ble medfinansieringsandel i kommuneprop’en 2012 
anslått til 4,2 mrd.  

Oppdatert tallgrunnlag viser at beløpet skal være noe høyere. Det overføres med bakgrunn i 
dette 5 mrd. kroner fra de regionale helseforetakene til kommunene.

Disse midlene overføres som frie inntekter og kommer i tillegg til den varslete 
inntektsveksten.

Ytterligere 560 mill. kroner overføres til kommunene som frie inntekter knyttet til 
utskrivingsklare pasienter:
I tråd med det som ble varslet i kommuneprop’en overføres 560 mill. kroner fra 
helseforetakene til kommunene ifm. betalingsansvaret for utskrivingsklare pasienter. 
Beløpet baserer seg på en døgnsats per oppholdsdøgn på 4 000 kroner og 140 000 liggedøgn 
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Dette er basert på gjennomsnittlig antall liggedøgn for utskrivingsklare pasienter i perioden 
2007-2009. 
Etter to år vil man i samarbeid med KS vurdere anslaget på liggedøgn, og ev. justere måltallet 
fram mot 2016.

Fordeling av de 5 mrd. og de 560 millionene på kommunenivå vil legges ut på våre 
nettsider i løpet av dagen. 

Fordeling av midlene til kommunal medfinansiering og utskrivningsklare pasienter:
Midlene fordeles etter en egen kostnadsnøkkel i inntektssystemet.  Nøkkelen ble presentert i 
kommuneproposisjonen 2012, og består av alderskriterier som er vektet sammen med 
bakgrunn i hvordan de faktiske utgiftene (sykehusforbruk) fordeler seg mellom ulike 
aldersgrupper. Vi ser for eksempel at utgiftene er høyere for den eldre delen av befolkningen, 
og eldre aldersgrupper er derfor vektet relativt høyere enn yngre aldersgrupper.  Fordeling pr 
kommune ble også presentert i kommuneproposisjonen. 

Kompensasjonsordning 305 mill. kroner:

I sum overføres det nok midler til å dekke utgiftene ved kommunal medfinansiering og 
utskrivingsklare pasienter. For enkeltkommuner kan det imidlertid være noe avvik mellom 
historiske sykehusforbruk for den enkelte kommune (dvs: en tenkt regning om kommunene 
hadde hatt ansvaret de siste årene) og fordelingen som blir gitt gjennom kostnadsnøkkelen. 

Innenfor veksten i de frie inntektene er det satt av 305 mill. kr til kompensasjonsordningen: 
De kommuner som de siste årene har hatt høyere forbruk innen kommunal medfinansiering og 
utskrivingsklare enn det de vil få når midlene fordeles over kostnadsnøkkelen, vil derfor i en 
overgangsperiode få en egen kompensasjon. 

Midlene vil bli gitt en egen fordeling utenfor utgiftsutjevningen, såkalt tabell C fordeling, og 
vil synliggjøres i Grønt hefte. Fordelingen vil ligge fast i tre år. Det er kun to kommuner i 
Troms som får denne kompensasjonen, Harstad med 79.000 og Salangen med 160.000. 

Omsorgsplan 2015 

Det foreslås en tilsagnsramme på 1 202 mill. til 1 500 heldøgns omsorgsplasser.

Det foreslås et nytt øremerket tilskudd til etablering av dagaktivitetstilbud for demente på 
HODs budsjett. 150 mill. kroner skal gi rom for 2 300 dagaktivitetsplasser og gi et dagtilbud 
til rundt 5 000 personer med demens.  

Årsverk til dagtilbudene dekkes innenfor veksten i frie inntekter, og er innenfor måltallet på 
12 000 årsverk innen 2015 i Omsorgsplanen. 

Skole 

Innføring av 1,5 timer valgfag for 8. trinn
Regjeringen foreslår innføring av 1,5 timer valgfag på 8. trinn fra høsten 2012.  
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Kommunale merutgifter i 2012 er beregnet til 64,6 mill. kroner, og det foreslås at kommunene 
kompenseres for merutgiftene gjennom en tilsvarende økning av rammetilskuddet (5/12 
effekt).

Det tas sikte på å utvide tilbudet til 9. trinn fra høsten 2013 og 10. trinn fra høsten 2014. 

Rentekompensasjonsordningen for skole- og svømmeanlegg
I 2012 foreslår Regjeringen å fase inn nye 2 mrd. kroner av rammen, noe som har en 
budsjetteffekt på 70 mill. kroner. 

Fra innføringen av den nye ordningen i 2009 til og med 2012 vil 9 mrd. kroner (av total 
ramme på 15 mrd.) være faset inn i budsjettet. 

Ordningen blir forvaltet av Husbanken.

Barnehage

Nominell videreføring maksimalpris foreldrebetaling: 
Regjeringen foreslår å videreføre maksimalprisen for foreldrebetaling på samme nominelle 
nivå som i år: 2330 kr per mnd. for en heltidsplass. 
Det foreslås derfor å bevilge 240,6 mill. kr til dette over rammetilskuddet.

Opptrapping likeverdig behandling: 
Regjeringen foreslår å øke minimumstilskuddet til ikke-kommunale barnehager fra 91 til 92 
pst. fra 1. august 2012. Det foreslås å bevilge 28,5 mill. kroner til formålet over 
rammetilskuddet. 

Regjeringen tar sikte på å oppnå full likeverdig behandling av kommunale og ikke-
kommunale barnehager i løpet av 2014. 

Omlegging av kontantstøtten:
Det foreslås å legge om kontantstøtteordningen, slik at ordningen avvikles for toåringer fra 1. 
august 2012 og at det fra samme tidspunkt innføres aldersdifferensierte satser for ettåringer. 
Satsen for barn i alderen 13–18 måneder foreslås økt til kr 5 000 per måned, mens for barn i 
alderen 19–23 måneder foreslås det at dagens sats på kr 3 303 per måned videreføres. 
Som kompensasjon for økt barnehageetterspørsel som følge av omleggingen økes 
rammetilskuddet til kommunene med 91,9 mill. kroner i 2012. 

Barnevern

Regjeringen foreslår å øremerke vel 290 mill. kroner til det kommunale barnevernet i 2012, 
en økning på 50 mill. kroner fra 2011.

Økningen gir rom for 70 nye stillinger i barneverntjenesten og til veiledet praksis av 
nyutdannede og nytilsatte i barnevernet.
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Fylkesmannen skal fordele disse midlene etter søknad.  

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

Vi står til rådighet om det skulle være behov for ytterligere informasjon i forhold til dette 
brev, eller statsbudsjettet for 2012.

Med hilsen

Asle Tjeldflåt e.f.
økonomirådgiver
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Arkivsaknr:       2011/3957-1

Arkiv:                033

Saksbehandler:  Ellinor Evensen

Dato:                 12.10.2011

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
46/11 Nordreisa kommunestyre 20.10.2011
85/11 Nordreisa driftsutvalg 15.11.2011

Revidering av reglement for Driftsutvalget

Henvisning til lovverk:
Kommuneloven

Vedlegg
1 Forslag revidering av reglement for Driftsutvalget

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 20.10.2011 

Behandling:

Øyvind Evanger (Ap) fremmet følgende forslag:
Saken utsettes. Reglement behandles i driftsutvalget og legges frem for kommunestyret i neste 
møte.

Utsettelsesforslaget enstemmig vedtatt 

Vedtak:

Saken utsettes. Reglement behandles i driftsutvalget og legges frem for kommunestyret i neste 
møte.

Rådmannens innstilling

Revidering av reglement for driftsutvalget vedtas.

Saksopplysninger

Det er flyttet oppgaver fra Driftsutvalget over til Oppvekst- og kulturutvalget.
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Vurdering

Da Driftsutvalgets oppgaver er endret, er det gjort en revidering av reglement for driftsutvalget 
som bl.a. inneholder bestemmelser om arbeidsområde.
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§ 1 Hjemmel

Driftsutvalget i Nordreisa kommune er et organ opprettet i henhold til Kommuneloven § 10.  

§ 2 Valg og sammensetning

Driftsutvalget skal ha 7 medlemmer med varamedlemmer valgt av kommunestyret. Flertallet, 
minimum 4 av medlemmene skal velges blant de faste representantene i kommunestyret. 
Øvrige faste medlemmer, maks 3, og varamedlemmer kan velges fra kandidatene på listene til 
kommunestyrevalget. 

Kommunestyret velger leder og nestleder. 

Valget gjelder for den kommunale valgperioden.

Dersom et medlem dør, flytter fra kommunen eller blir løst fra vervet, blir nytt medlem valgt 
selv om det er valgt varamedlem. Er Driftsutvalget valgt etter reglene om forholdstallsvalg, 
skal suppleringsvalget skje fra den gruppen som står bak den som går ut. Dersom lederen dør 
eller blir løst fra sitt verv, skal det velges ny, selv om det tidligere er valgt nestleder.

Lederen må være kommunestyremedlem.

§ 2 Ansvarsområde

Driftsutvalget har ansvar for en helhetlig forvaltning av saksområder som gjelder alle løpende 
saker i forhold til kommunens ansvar som tjenesteyter innenfor byggesaker, VAR, brann, 
havn, lufthavn, kommunale veger, kommunale bygg, idrettsanlegg, oljevern, trafikksikkerhet, 
plan, miljø og landbruk. Utvalget har ansvar for følgende regelverk (listen er ikke 
uttømmende):

 Lov om bygging og sikring av drivstoffanlegg (drivstoffanleggloven) 
 Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets 

redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven). 
 Lov om regulering av byggje- og anleggsverksemd. 
 Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) 
 Lov om havner og farvann 
 Veglov 
 Vegtrafikkloven  

Reglement for Driftsutvalget i Nordreisa kommune Dok id: 
2011/3957-1

Dok type:
Politisk instruks

Utgave: 
1

Skrevet av: 
Christin Andersen 

Gjelder fra
20.10.2011

Godkjent av
Nordreisa kommunestyre

Side nr:
3
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 Luftfartsloven (Sørkjosen Lufthavn)
 Lov om jord (jordlova) 
 Lov om skogbruk (skogbrukslova) 
 Lov om konsesjon ved erverv av fast eiendom (konsesjonsloven) mv
 Lov om odelsretten og åsetesretten (odelslova)
 Lov om forpakting (forpaktingslova)
 Lov om ymse beitespørsmål (beitelova)
 Lov om grannegjerde (grannegjerdelova)
 Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag
 Lov om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven)
 Lov om sikring mot og erstatning for naturskader (naturskadeloven)
 Lov om statlig naturoppsyn (naturoppsynsloven)
 Lov om vassdrag og grunnvann (vannressursloven)
 Lov om rett til miljøinformasjon og deltakelse i offentlige beslutningsprosesser av 

betydning for miljøet (miljøinformasjonsloven)
 Lov om skogbruk (skogbrukslova)
 Lov om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven)
 Lov om endringer i naturmangfoldloven, viltloven mv (nødverge, bruk av åte) 

Innenfor sitt arbeidsområde skal Driftsutvalget arbeide med mål, strategier og tiltak som 
sikrer oppfyllelse av krav i lover, forskrifter og kommunale bestemmelser.
Driftsutvalget skal holde seg best mulig oppdatert om hvordan kommunen løser sine oppgaver 
innen Driftsutvalgets ansvarsområder.

Driftsutvalget gjør vedtak innenfor sine saksområder, innenfor den økonomiske ramme og 
etter de retningslinjer som er fastsatt i lov eller vedtatt av kommunestyret.
Så langt dette ikke spesifikt er lagt til andre organ eller rådmannen.

Driftsutvalget har avgjørelsesrett i saker av politisk prinsipiell karakter og politiske 
enkeltsaker jfr. delegasjonsreglement. I andre saker innenfor saksområdene, med unntak av 
økonomisaker, gir Driftsutvalget forslag direkte til kommunestyret.

Driftsutvalget er ansvarlig for planmessig, rasjonell økonomisk drift innenfor sitt 
ansvarsområd i kommunen. Utvalget er ansvarlig for nødvendig samordning og samarbeid
med berørte kommunale virksomhetsområder og andre offentlige og private organer med 
samme eller tilgrensende arbeidsområder.

Driftsutvalget fører kontroll med at vedtak innenfor utvalgets arbeidsområde blir gjennomført, 
og at det blir utarbeidet årsberetning.  

§ 3 Mindretallsanke
I saker der Driftsutvalget har fått delegert avgjørelsesmyndighet av kommunestyret, kan et 
mindretall på 2 medlemmer eller ordføreren kreve at saken blir lagt frem for kommunestyret. 
Slike krav skal settes frem før møtets slutt, og skal protokolleres.

§ 4 Driftsutvalgets møter

Driftsutvalget skal avvikle møter etter vedtatt møteplan eller når lederen bestemmer, eller når 
minst 2 av medlemmene krever det.
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Møteinnkalling skal skje med minst 8 dagers før møtet. Saksliste settes opp av utvalgsleder.  
Saksdokumenter skal sendes medlemmer, varamedlemmer og andre med møterett. I tillegg 
skal saksdokumenter offentliggjøres gjennom kommunens internettside og legges ut på 
rådhuset til offentlig ettersyn. 

Møtet ledes av utvalgets leder eller nestleder. Har begge forfall, velges særskilt møteleder ved 
flertallsvalg. Driftsutvalget er vedtaksfør når minst 4 medlemmer er tilstede. Avgjørelser skal 
ha vanlig flertall. Er det stemmelikhet, er lederens stemmegivning avgjørende.

Ordføreren har møte-, tale- og forslagsrett i møtene. Rådmannen eller dennes representant har 
møte og talerett.

Når Driftsutvalget behandler saker om miljørettet helsevern, skal også medisinsk faglig 
rådgivende lege ha rett og plikt til å delta i møtene.

Lederen eller rådmannen kan i enkeltsaker innkalle andre som det er ønskelig å rådføre seg 
med.

Det skal føres møtebok. Utskrift av møtebok skal sende medlemmene av Driftsutvalget og 
andre med møterett og legges ut på kommunens hjemmeside.

Møtene i Driftsutvalget skal holdes for åpne dører dersom ikke annet følger av lover og 
regler. Driftsutvalget kan vedta å behandle saker for lukkede dører dersom hensynet til 
personvern eller andre tungtveiende private eller offentlige interesser tilsier det.

§ 5 Sekretariatet

Sekretariatsfunksjonen for Driftsutvalget legges til rådmannen. Rådmannen eller de denne 
bemyndiger er sekretær for utvalget. Rådmannen har innstillingsrett i alle saker som 
behandles. 

§ 6 Endringer i reglementet

Redaksjonelle endringer som ikke endrer realiteten i reglementet og realitetsendringer som er 
en naturlig konsekvens av endringer i lov, avtaler eller lokale bestemmelser kan endres av 
rådmannen. 

Øvrige endringer vedtas av kommunestyret.

Reglementet er vedtatt av Nordreisa kommunestyre 20.10.2011
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