
Møteinnkalling

Utvalg: Nordreisa driftsutvalg
Møtested: Formannskapskontoret, Rådhuset
Dato: 20.12.2011
Tidspunkt: 09:00

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.

De tre første timene av møtet er satt av til opplæring i plan- og bygningsloven.

Husk å ta med matpakke!!
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                                        Saksliste

Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr

PS 88/11 Referatsak

RS 329/11 Melding om vedtak - søknad om deling av grunneiendom 
1942/56/8

2011/1449

RS 330/11 Tillatelse til riving og opprydding av branntomt 
gbr.1942/3/25

2011/4378

RS 331/11 Delegert vedtak - søknad om deling gnr 1942/46/1 2011/1460

RS 332/11 Bruksendring gbr.1942/86/15 2011/4326

RS 333/11 Utsendelse av protokoll fra møte i Rovviltnemnda i region 
8 den 27. Oktober 2011

2009/3871

RS 334/11 Ferdigmelding garasje gbr.1942/70/1/3 2009/7212

RS 335/11 Ferdigattest fritidsbolig gbr.29/1/30 2011/4317

RS 336/11 Rivning og byggetillatelse gbr.1942/27/29 2011/4145

RS 337/11 Ferdigattest gbr.1942/14/160 2010/4603

RS 338/11 Underskrevet avtale - Samarbeidsavtale om drift og 
vedlikehold av scooterløyper i Nordreisa

2011/3701

RS 339/11 Kopi av brev fra Fylkesmannen i Troms - Klage konsesjons 
ved erverv av 1942/33/14

2010/4604

RS 340/11 Ferdigattest gbr.1942/3/36 2009/7648

RS 341/11 Byggetillatelse tilbygg bolig gbr.1942/52/135 2011/4566

RS 342/11 Endringstillatelse gbr.1942/29/66 2011/4529

RS 343/11 Midlertidig brukstillatelse gbr.1942/43/66 2011/1818

RS 344/11 Delegert vedtak - Nydyrking på eiendom 1942/72/1 2010/5600

RS 345/11 Ferdigattest gbr.15/55 og 15/51 seksjon 6,8,15,16,24 og 25 2009/734

RS 346/11 Klage på vedtak i utvalgssak 31/11 - fradeling av tomt til 
fritidsformål, gnr. 81 bnr.1

2009/7690

PS 89/11 Klagebehandling - Deling av eiendom 1942/60/3 2011/2416

PS 90/11 Klagebehandling - Deling av eiendom 1942/18/13 2011/2374

PS 91/11 Teknisk drift 2011/4755

PS 92/11 1. Behandling av detaljregulering for 
boligområde 1942/43/60,20 - Magnatunet. 
Endring av eldre reguleringsplan Storslett Vest av 
04.06.1992.

2010/1658
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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

Inger Lyngsmark Jensen
Uranusvn. 31
TOMASJORD

Delegert vedtak
Delegert utvalg drift - nr. 241/11

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2011/1449-5 41340/2011 1942/56/8 08.11.2011

Melding om vedtak - søknad om deling av grunneiendom 1942/56/8

Det søkes her om fradeling av en tomt på ca 1000 m2 fra gnr 56/8 i Nordreisa kommune hvor det 
skal bygges et vannbehandlingsanlegg til eksisterende vannverk. 

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

Saksopplysninger: 
Eiendommen ligger like på Elvenes i Oksfjordhamn, ca 26 km fra Storslett sentrum. Parsellen 
som søkes fradelt består av delvis av produktiv lauvskog og delvis av uproduktiv skog. På
parsellen er det, og har vært, et vannverk som nå får et bygg for vannbehandling. Anlegget driftes
av Nordreisa kommune, teknisk avdeling. 

I følge gårdskart fra Skog og landskap har eiendom 56/8 et totalareal på ca 513 daa. Av dette er
17,2 daa overflatedyrket jord, 112,1 produktiv skog og resten uproduktiv skog, myr og fjell.

Vurderinger:

Vurderinger etter jordloven
Siden det er Nordreisa kommune som erverver av omsøkte parsell er vi part i saken og 
Fylkesmannen i Troms måtte derfor ta behandlinga i forhold til jordloven.

I brev av 02.11.2011 har Fylkesmannen i Troms godkjent delingen jfr jordloven, se vedlegg.
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Vurdering etter plan- og bygningsloven:
Eiendommen ligger i et LNF-område (landbruk, natur- eller friluftsområde) i kommuneplanens
arealdel, og det er nødvendig med dispensasjon fra plan- og bygningsloven § 19-2. Før det gjøres 
vedtak skal blant annet fylkeskommunen og statlig myndighet, hvis saksområde blir direkte 
berørt, være gitt mulighet til å uttale seg. Søknaden har vært på høring, men ingen av 
høringsinstansene har gitt noen uttalelser. Når de unnlater å svare vil det si at de ikke har noe i 
mot tiltaket.

I flg. plan- og bygningslovens § 26-1 må det ikke opprettes en ny grunneiendom, ny
anleggseiendom eller endring av eksisterende eiendomsgrense på en slik måte at det oppstår
forhold som strider mot denne lov, forskrift, vedtekt eller plan. Dette må ikke gjøres på en slik
måte at det dannes tomter som er uegnet til bebyggelse på grunn av sin størrelse, form eller 
plassering etter reglene i denne lov. På parsellen er det, og har vært, et vannverk som nå får et 
bygg for vannbehandling. Vi kan ikke se at dette strir i mot på § 26-1.

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 avtale om bruk av eksisterende avkjørsel fra Fv 359. 
Det må foreligge veiavtale over eiendommene som må krysses for at den omsøkte parsellen kan 
nås. Denne må tinglyses, enten ved egen avtale eller i skjøtet.

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

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
offentlig myndighet, herunder når et forvaltningsorgan tildeler tilskudd, og ved forvaltning av 
fast eiendom. Vurderingen etter første punktum skal fremgå av beslutningen.
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Dette vil si at 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:
Fylkesmannen i Troms har behandlet og godkjent søknaden jfr jordloven §§ 9 og 12.

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

Vedtak:
Nordreisa kommune godkjenner fradeling av opptil 1 daa tidligere overflate dyrka jord bebygd
areal til lagerformål fra gnr 56, brn 8 i Nordreisa kommune.

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

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

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

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

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

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

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

 Den nye parsellen må sikres tinglyst rett til adkomst over eiendommer som må krysses.
 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.
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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

Vedlegg
1 Deling av gnr 1942/56/8 i Nordreisa kommune

Kopi til:
Nordreisa kommune, teknisk avdeling her
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Fylkesmannen i Troms
Romssa FyIkkamänni

Saksbehandler
Bjørn Einan

TelefonVår datoVår ref.Arkivkode
77 64 21 05 02.11.20112011/4573 - 2422.5

Deres datoDeres ref.
17.08.2011

Nordreisa kommune
Utviklingsavdelingen
9156 Storslett

Deling av gnr. 56 bnr. 8 i Nordreisa kommune

Nordreisa kommune har i forbindelse med bygging av vannbehandlingsanlegg inngått avtale
om fradeling av parsell.

Nordreisa kommune er part, og saken avgjøres derfor av Fylkesmannen i Troms, jf
Landbruksdepartementets rundskriv M-6/2003.

Eiendommen består i følge Skog og landskap sine gårdskart i alt av 513 dekar. Det er søkt om
fradeling av inntil 1 dekar.

Parsellen som søkes står det et vannverk. Arealet er i økonomisk kartverk omtalt som
skogsmark.

Fradeling vil ikke ha konsekvenser for eiendommens avkastningsevne. Det foreligger
samfunnsinteresser av stor vekt. Delingen vil heller ikke føre til drifts eller miljømessige
ulemper for framtidig landbruk.

Fylkesmannens avgjørelse:
Fylkesmannen i Troms godkjenner i medhold av jordloven §§ 9 og 12 fradelig av 1 dekar til
Vannverk/ vannbehandlingsanlegg.

Med hilsen

Elvestad
kst landbruksdirektør
Per 


råd 'ver

Kopi til:
Inger Lyngmark Jensen Uranusveien 31 9024 TOMASJORD

Fylkeshuset, Strandvegen 13 Telefon: 77 64 20 00 Avdeling postmottak@fmtr.no
Postboks 6105, 9291 Tromsø Telefaks: 77 64 21 39 Landbruksavdelingen www.fylkesmannen.no/troms
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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

Morten Bergland
Storvik
9151  STORSLETT

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2011/4378-2 41434/2011 1942/3/25 09.11.2011

TILLATELSE TIL TILTAK UTEN ANSVARSRETT
RIVETILLATELSE

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:
242/11 Delegert utvalg drift

Byggested: Storvik, 9151 STORSLETT Gnr/Bnr: 3/25
Tiltakshaver: Morten Bergland Adresse: Storvik, 9151 STORSLETT
Ansvarlig søker: Adresse:   
Tiltakets art: Riving av hele bygget Bruksareal:

VEDTAK:

Tillatelse:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl) § 20-2 godkjennes søknad om tillatelse til tiltak 
uten ansvarsrett mottatt 03.11.2011 for riving og opprydding av delvis nedbrent enebolig
bygningsnr: 192199875 på eiendommen gbr.1942/3/25.

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

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

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

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

ØVRIGE LOVBESTEMMELSER:
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 2011/4378.

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

Trond Hallen
Båtnesvegen 15a
9151  STORSLETT

Delegert vedtak
Delegert utvalg drift - nr. 243/11

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2011/1460-6 41438/2011 1942/46/1 09.11.2011

Delegert vedtak - søknad om deling gnr 1942/46/1

Det søkes her om fradeling av ca 5 daa fra gnr 46/1 som tilleggsareal til 46/10. Søknaden er 
mottatt som ufullstendig den 31.03.11, og som fullstendig den 13.07.11.

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

Saksopplysninger: 
Søker: Trond Hallen, Båtnesvegen 15, 9151 Storslett
Erverver: Nordreisa Asvo/Nordreisa kommune, Postboks 274, 9156 Storslett

Eiendommen ligger på Storslett nesten ved E6, om lag 1,5 km sør for Storslett sentrum. Parsellen
som søkes fradelt består av ca 4 daa fulldyrka mark og resten lauvskog. Formålet med
fradelingen er at Nordreisa Asvo trenger større arealer til å utvide og forbedre
produksjonsbygningene som står helt opp mot eiendomsgrensen til 46/1. Bedriften tilbyr arbeid 
til yrkeshemmede arbeidstakere.

Trond Hallen eier 42/1, 43/28, 44/3 og 46/1. I følge gårdskart fra Skog og landskap har
driftsenheten et totalareal på ca 2500 daa. Av dette er 190 daa fulldyrka jord, 3 daa
overflatedyrka jord, 9 daa innmarksbeite, 19 daa skog på høy bonitet, 222 daa skog på middels
bonitet, 54 daa skog på lav bonitet, 1191 daa uproduktiv skog og resten annet areal.

Vurderinger:
Vurderinger:
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Vurderinger etter jordloven
Siden det er Nordreisa kommune som erverver av omsøkte parsell er vi part i saken og 
Fylkesmannen i Troms måtte derfor ta behandlinga i forhold til jordloven.

I brev av 02.11.2011 har Fylkesmannen i Troms godkjent delingen jfr jordloven, se vedlegg.

Vurdering etter plan- og bygningsloven:
Eiendommen ligger i et LNF-område (landbruk, natur- eller friluftsområde) i kommuneplanens
arealdel, og det er nødvendig med dispensasjon fra plan- og bygningsloven § 19-2. Før det gjøres 
vedtak skal blant annet fylkeskommunen og statlig myndighet, hvis saksområde blir direkte 
berørt, være gitt mulighet til å uttale seg. Søknaden har vært på høring, men ingen av 
høringsinstansene har gitt noen uttalelser. Når de unnlater å svare vil det si at de ikke har noe i 
mot tiltaket.

I flg. plan- og bygningslovens § 26-1 må det ikke opprettes en ny grunneiendom, ny
anleggseiendom eller endring av eksisterende eiendomsgrense på en slik måte at det oppstår
forhold som strider mot denne lov, forskrift, vedtekt eller plan. Dette må ikke gjøres på en slik
måte at det dannes tomter som er uegnet til bebyggelse på grunn av sin størrelse, form eller 
plassering etter reglene i denne lov. Den omsøkte parsellen skal være tilleggsareal til 46/10 hvor 
Nordreisa Asvo har sine lokaler. Det er planlagt at det skal Asvo skal utvide og forbedre 
produksjonsbygningene sine. 

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.

Adkomsten til tilleggsarealet vil foregå via samme avkjørsel og adkomst som 46/10 allerede har. 
Det er ikke nødvendig med avkjørselstillatelse på tilleggsareal til etablert eiendom.

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.
Denne delen av eiendommen ligger ikke i faresonen for flom eller ras. Hvis det er aktuelt at det 
skal tilknyttes vann og kloakk gjøres dette til det kommunale ledningsnettet.

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.
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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:
Fylkesmannen i Troms har behandlet og godkjent søknaden jfr jordloven §§ 9 og 12.

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 5 daa fra gnr 46/1 som tilleggsareal til gnr 
46, brn. 10 i Nordreisa kommune. Arealet består av 4 daa fulldyrka areal og 1 da lauvskog.

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

Ved avgjørelsen er det lagt vekt på at fradeling ut i fra vår vurdering ikke vil komme i konflikt
med natur- og kulturmiljø og friluftslivet i området.

Delingstillatelsen er vurdert i forhold til formål og forvaltningsmål i Naturmangfoldloven og
tiltaket har ingen innvirkning på prinsippene som skal vurderes i §§ 8-12. 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. 
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 Jfr plan- og bygningslovens § 21-9 vil tillatelse til tiltak etter § 20-1 første ledd bokstav m 
falle bort dersom det ikke er rekvirert oppmålingsforretning etter lov om 
eigedomsregistrering § 6 innen 3 år etter at tillatelsen ble gitt, eller dersom matrikkelføring 
vil være i strid med lov om eigedomsregistrering.

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

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

Med hilsen

May Halonen
konsulent

Vedlegg
1 Kopi av brev: Deling av gnr  1942/46/1 i Nordreisa kommune

Kopi til:
Nordreisa  Asvo postboks 274 9156 STORSLETT
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Fylkesmannen i Troms
Romssa FyIkkamänni

Saksbehandler
Bjørn Einan

TelefonVår datoVår ref.Arkivkode
77 64 21 0502.11.20112011/5756 - 2422.5

Deres datoDeres ref.

Trond Hallen
Båtnesvegen 15
9151 Storlett

Deling av gnr. 46 bnr. 1 i Nordreisa kommune

Nordreisa kommune har i forbindelse med utviding av Nordreisa ASVO inngått avtale om
fradeling av parsell som tillegg til gnr. 46 bnr. 10.

Nordreisa kommune er part, og saken avgjøres derfor av Fylkesmannen i Troms, jf
Landbruksdepartementets rundskriv M-6/2003.

Eiendommen består i følge Skog og landskap sine gårdskart i alt av rundt 2500 dekar, av dette
190 dekar dyrka jord. Det er søkt om fradeling av 5 dekar.

Parsellen som søkes fradelt ligger inntil eksisterende anlegg, består i følge økonomisk
kartverk 4 dekar dyrka mark og 1 dekar lauvskog.

Fradeling er ikke forsvarlig i forhold til eiendommens avkastningsevne. Det foreligger
imidlertid samfunnsinteresser av stor vekt at landbruksinteressene bør vike. Delingen vil ikke
føre til drifts eller miljømessige ulemper for framtidig landbruk.

Fylkesmannens avgjørelse:
Fylkesmannen i Troms godkjenner i medhold av jordloven §§ 9 og 12 fradelig av 5 dekar som
tillegg til gnr. 46 bnr. 10. Arealet skal nyttes til produksjonsarealer til Nordreisa ASVO.

Med hilsen

Per Elvestad
kst landbruksdirektør

Gjenpart: Nordreisa kommune, Utviklingsavdelingen, 9156 Storslet

Fylkeshuset, Strandvegen 13 Telefon: 77 64 20 00 Avdeling postmottak@fmtr.no
Postboks 6105, 9291 Tromsø Telefaks: 77 64 21 39 Landbruksavdelingen www.fylkesmannen.no/troms
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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

Alf - Johan Johansen
Sandbakken 9
9152  SØRKJOSEN

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2011/4326-2 41078/2011 1942/86/15 07.11.2011

TILLATELSE TIL TILTAK UTEN ANSVARSRETT
BRUKSENDRING

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:
239/11 Delegert utvalg drift

Byggested: Hamneidet, 9181 HAMNEIDET Gnr/Bnr: 86/15
Tiltakshaver: Alf - Johan Johansen Adresse: Sandbakken 9, 9152

SØRKJOSEN
Ansvarlig søker: Adresse:   
Tiltakets art: Endring av bygg -  bruksendring Bruksareal: m²

VEDTAK:

Tillatelse:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl) § 20-2 godkjennes søknad om tillatelse til tiltak 
uten ansvarsrett mottatt 02.11.2011 for bruksendring fra bolig til fritidsbolig bygningsnr: 
192202019 på eiendommen 1942/86/15.
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Planstatus:
LNF – område

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. 

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 2011/4326.

Med hilsen

Ketil Jensen
Byggesaksbehandler
Direkte innvalg: 77 77 07 59
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Fylkesmannen i Troms
Romssa FyIkkarnånni

Saksbehandler
Heidi Marie Gabler

Adresseliste

Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode
77 64 22 31 03.11.2011 2010/7727 - 54 433.52

Deres dato Derec ref. -----------1
i N RDREISAKOMMUNE
1 SERVICEKONTORET

NOV.2011

SAKSNR

DOK NR

LOPENR IARK KODE

Utsendelse av protokoll fra møte i Rovviltnemnda i regi oktdber
2011

Rovviltnemndai region8 haddemøtei Tromsøden27. oktober.Sekretariatetved
Fylkesmanneni Tromssenderherprotokollframøtet.Detble fattetvedtakom kvotefor
kvotejaktpå gaupeog kvotefor lisensfellingavulv på møtet.

Yedtakenekanpåklagestil Miljøvemdepartementetinnentre uker framottakelseav dette
brevjamførforvaltningslovenkap.VI §§28 og 29. Klagenskalbehandlesav
Miljøverndepartementet,men sendestil Rovviltnemndai region8, Fylkesmanneni Troms
postboks6105,9291Tromsø.

en

at e'11'124 -(0
fylkesmiljøvernsjef

Heidi-MarieGabler
fagansvarlig

'r-
i
i  \ X

./`
i is--k,,ry,   L_\,, \ ----,2"..


,,
/`T.P

Fylkeshuset, Strandvegen 13
Postboks 6105, 9291 Tromsø

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

Avdeling postmottak@fmtr.no
Miljøvernavdelingen www.fylkesmannen.no/troms
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Adresseliste:
Kommunene i Troms
Statens Naturoppsyn, Hjalmar Johansens gt 14, 9007 Tromsø
_ReindriftsforvaltningenTroms, Postboks 1183, 9326 Bardufoss
_NRL,postboks 508, sentrum, 9255 Tromsø
Troms Reindriftssamers ftlkeslag, v/ Kristine Eira, 9357 Tennevoll
Troms Sau og Geit, v/Karl Idar Berg, 9146 Olderdalen
Troms Bondelag, boks 3021, 9498 Harstad
Troms Bonde- og Småbrukarlag v/Tor Odin Kjosvatn, 9050 Storsteinnes
_NorgesMiljøvernforbund- Region Nord, Postboks 446, 9255 Tromsø
NJFF Troms, 9470 Gratangen
Fylkesmannen i Troms, landbruksavdelingen, her
Kommunene i Finnmark
Fylkesmannen i Finnmark, Statens hus, 9815 Vadsø
Fylkesmannen i Nordland, Miljøvernavdelinga, 8000 Bodø
Statens Naturoppsyn, boks 261, 9711 Lakselv
_Reindriftsforvaltningeni Vest-Finnmark, .Aviluodda, 9520 Kautokeino
_Reindriftsforvaltningeni Øst-Finnmark, Postboks 174, 9735 Karasjok
Varanger reinsamelag v/Jan Iver Smuk, boks 59, 9820 Varangerbotn
Polmakflyttsamelag v/Stig Rune Smuk, 9845 Tana
Karasjok flyttsamelag, Boks 64, 9730 Karasjok
Kautokeino flyttsamelag v/Nils Mathis M Sara, boks 334, 9521 Kautokeino
Finnmark Sau og geit v/Roy Mikkola, 9930 Neiden
Finnmark Bondelag v/ Fred Johnsen, Postboks 1091, 9503 Alta
Finnmark Bonde- og småbrukerlag v/Arne Johanson, Mathisdalen, 9518 Alta
Naturvernforbundet i Finnmark v/Vigdis Siri, Bergeby,9840 Varangerbotn
_INUFFFinnmark, boks 26, 9915 Kirkenes
_Rovviltnemndasmedlemmer og varamedlemmer, sendesper e-post

Side 21



ROVVILTNEMNDA I REGION 8
Troms og Finnmark

Protokoll fra møte i Rovviltnemnda for region 8 den
27.10.2011

Dato:27.10.2011,kl. 10-15.00
Sted:Rica Grand Hotel Tromsø
Møtetid: 10.00-14.30

Utvida sekretariat:
Erik Henriksen, Mattilsynet
Anders Bals, Reindriftsforvaltninga Troms
Andreas Vikan Røsæg, FM Troms, miljøvernavd.
Heidi-Marie Gabler, FM i Troms, miljøvernavd
(ref)

Fylkesmannen i Finnmark miljø
Fylkesmannen i Finnmark landbruk
Fylkesmannen i Troms, landbruk
Reindriftsforvaltningen i Øst-Finnmark
Reindriftsforvaltningen i Vest Finnmark

Tilstede:
Rovviltnemnda:
Willy Ørnebakk (leder)
Odd Iver Sara
SigrunHestdal
John Karlsen
Einar Johansen

Ikke tilstede:
Ruth Olsen

Andre inviterte:
Thomas Johansen Statens naturoppsyn (SNO). Deltok til ld. 11.00

Møtet:
Willy Ømebakk ønsket velkommen. Innkalling og saksliste ble godkjent. Willy orienterte om
videre oppfølging av rovdyrforliket. Det er særlige utfordringer knyttet til matematikken som
leggestil grunn for bestandsmål for bjørn. Det kan tolkes på flere måter. Presentasjonen
sendesut til medlemmene.

Fylkesmannen orienterte om at forvaltning av nasjonalparker (og store
landskapsvernområder)skal overføres til lokal forvaltning. Det skal ansettes en forvalter i
hvert av områdene som er ansatt av Fylkesmannen men som skal plasseres lokalt i forhold til
verneområdet. Lokale styrer vil bli opprettet for hvert av områdene. Det er i dag ansatt fire
forvaltere i Finmark og en i Troms. Det er forventninger til at resterende stillinger skal
besettes i nær framtid. Statens Naturoppsyn har fått en ny stilling i Rohkunborri nasjonalpark.
Reindriftsforvaltningenopplyste at reindrifta har hatt store tap spesielt i Sør-Troms.Reinen
har gode forhold nå fordi snøen lar vente på seg. Det arbeides med bruksplaner for næringen.
Reindriftsforvaltningenskal overføres til Fylkesmannen.

Ny forskrift om avlønning av jegere foreligger. Ordningen gjelder kommunalt og
interkommunalt oppnevnte fellingslag. Nemnda ber Fylkesmennene om en nærmere
presisering av hva et kommunalt fellingslag er og hvem som kan fatte vedtak om å oppnevne
et slikt lag. Det kan sammenfattes et skriv om dette som sendes ut til kommunene.

Postadresse:
Rovviltnemnda i region 8
cio Fylkesmannen i Troms
Postboks 6105
9291 TROMSØ

Leder for rovviltnenmda:
Willy Ørnebakk
91174752
willyorn@online.no

Saksbehandler:
Therese Sigurdsen 776 42205
Geir Østereng 789 50359
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Sak 22/11 Godkjenning av innkalling og saksliste

Behandling: Innstilling til vedtak enstemmig vedtatt

Innstilling til vedtak:
Rovviltnemnda for region 8 godkjenner innkalling og sakliste til møte den 27.oktober 2011.

Sak 23/11 Orienteringssaker
Info om gjennomføring av rovviltforliket
Kort orientering fra Fylkesmannen i Troms
Info om høring av revidert jaktforskrift

Sak 24/11 Kvoter for kvotejakt på gaupe 2012

Behandling: Innstilling til vedtak enstemmig vedtatt

Innstilling til vedtak:
Rovviltnemndafor Troms og Finnmark vedtar med dette ei kvote -29- gauper under
kvotejakta 2012. Vedtaketfattes med hjemmel forskrift omforvaltning av rovvilt §§ 4,7 og
11jf. Naturmangfoldloven § 18. Kvotene settes på bakgrunn av informasjonfra det nasjonale
overvåkningsprogrammetfor rovvilt, Forvaltningsplanfor rovvilt i region 8 vedtatt 21.09.07,
samt de siste års tap av sau og rein til gaupe, erfaringerfi-a Scandlynx og Leve i naturen
prosjektet.

Kvota settes til -15- gauper i Finnmarkftlke. Det åpnesfor felling i A området. Innen A-
området kan -3- gauper hvorav inntil -I- voksen tispefelles. I B-området kan detfelles -12-
gauper uten tispekvote.

I Tromsftlke kan detfelles -14- gauper. Det åpnesfor felling av inntil —4- gauper i A-
området. Det settes en hunndyrkvotepå -2- dyr i A området i Troms. Fellingen kanforegå i
heleA-område uten geografisk differensiering. I B-området kan inntil -10- gauperfelles uten
tispekvote.

Det gis ikkeføringer for radiomerka eller umerka dyr.

Fellesfor både Finnmark og Troms:I samråd med leder av nemnda kan Fylkesmennene
stenge av hele eller deler avfellingsområdene. Fordelte dyr skal kunne omfordelespå tvers
avftlkesgrensene ved behov.

Rovviltnemnda i region 8 vilpresisere at det både i Stortingsmelding nr 15 (Rovvilt i norsk
natur) og iforskrift omforvaltning av rovviltforutsettes at uttak av rovvilt i all hovedsak skjer
gjennom ordinær,frivillig jakt/felling.
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Saksfremstilling:
Følgende dokumenter er lagt til grunn for forslaget:

St. meld. nr. 15 (2003-2004) Rovvilt i norsk natur
- Innst. S. nr. 174 (2003-2004)

Lov om forvaltning av naturens mangfold av 01.07.2009
- Lov av 29.05.1981 om viltet (Viltloven)
- Forskrift av 18.03.2005 om forvaltning av rovvilt.

Forvaltningsplan for rovvilt i region 8 av 24.8.2007.
- NINA rapport 724 2011. Antall familiegrupper, bestandsestimat og bestandsutvilding for
gaupe i Norge 2011

Bestandsmål og rovviltnemndas myndighet
Rovviltnemnda har myndighet til å fastsette kvote for kvotejakt på gaupe når bestanden ligger
over det nasjonalt fastsatte bestandsmålet for gaupe i regionen, jf. §§ 7 og 11 i forskrift av
18.03.2005om forvaltning av rovvilt. Bestandsmålene er jf. forskriften også fordelt mellom
fylkene i regionen. Bestandsmålsetning for region 8, er ti ynglinger av gaupe, hvorav fire
ynglinger skal være lokalisert i Finnmark og seks ynglinger lokalisert i Troms.
Bestandsmåloppnåelsen baseres på gjennomsnittet av dokumenterte data om ynglinger de tre
siste årene fra Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt. De tre siste årene er det registrert 9,
15 og 11,5 familiegrupper i region 8, dvs, et snitt på 11,8 ynglinger. Rovviltnemnda har
dermed myndighet til å fatte vedtak om kvote for jakt på gaupe, jf. rovviltforskriften.

Hensikten med å iverksette kvotejakt, er å begrense veksten og/eller utbredelsen av
gaupebestanden, samt begrense skadene gaupe påfører bufe- og tamrein. For at den
skadereduserende effekten skal være størst mulig er det viktig at kvotejakten i sterk grad
styres mot områder med skade på sau og rein.

Når bestandsmålet på gjennomsnittlig 10 ynglinger er nådd for gaupe i region 8 er det i
forvaltningsplanen lagt opp til at det hvert år skal åpnes for kvotejakt i sone B. De årene
bestandsmålet ikke er dokumentert må nemnda søke Direktoratet for naturforvaltning om
delegering av myndighet av fastsetting av kvoter for lisensfelling og kvotejakt.

Antall gauper som kan felles, og hvor de kan felles, vil være avhengig av antall ynglinger
innenfor de ulike delområdene i fylket. I sone A fastsettes kvote for kvotejakt kun i de år
bestandsmålet er dokumentert i Troms og/eller Finmnark fylke.

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

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

I saksfremstillingen fremgår det hvordan vedtaket bygger på kunnskap om gaupas
bestandsstatus i regionen.

Bestandsstatus og bestandsutvikling
I rapport fra Norsk institutt for naturforskning (NINA) antallfamiliegrupper,
bestandsestimat og bestandsuMkling for gaupe i Norge i 2011 (Rapport 724), fremgår
minimum antall familiegrupper av gaupe før jakt i de ulike forvaltningsregionene de tre siste
år, samt gjennomsnittet for de tre siste år. Årene 2009, 2010 og 2011 er det registrert
henholdsvis 92, 80 og 74 ynglinger av gaupe på landsbasis, noe som gir et gjennomsnitt de tre
siste år på 80,7 ynglinger. Bestandsmålet for gaupe i region 8 - Troms og Finnmark er 10
årlige ynglinger av gaupe, hvor av 4 ynglinger skal være i Finnmark og 6 ynglinger skal være
i Troms. Slik det fremgår av tabell 1 har antall godkjente familiegrupper i region 8 de tre siste
årene gått fra 9 ynglinger i 2009, 15 ynglinger i 2010 og 11.5 ynglinger i 2011.
Gjennomsnittet for de tre foregående årene er 11 årlige ynglinger, og dermed er bestandsmålet
nådd. Bestanden beregnes ved å gange opp hunner i følge med unger med seks (6,14), for å
beregne totalbestanden før jakt. I beregningene inngår også data på døde årsunger og
fotodokumentasjon av familiegrupper eller unger.

Bestandsmålet for gaupe på 10 ynglinger totalt, med 4 i Finnmark og 6 i Troms har kun vært
oppfylt for hele regionen før jakt i 2010 og 2011 Bestandsmålet i Finnmark har vært oppfylt
for alle år siden 2007, men ikke innenfor A - området. I A-området i Finnmark har det i
gjennomsnitt vært 2,3 ynglinger registrert før jakt i perioden 2009- 2011. I perioden 2008-
2010 var gjennomsnittet 2,0. Før jakt i 2011 i Finnmark er det registrert 3 ynglinger i A-
området og tre ynglinger i B-området.

For Troms har bestandsmålet på 6 vært oppfylt i A-området 2010. Gjennomsnittlig antall
ynglinger siste tre år i A-området i Troms er på bestandsmålet med 6,16 ynglinger.

I A-området for gaupe i Finnmark er bestanden stabil eller svakt økende fra gjennomsnittlig.
Man er fortsattavhengig av ynglinger i B-området for å oppnå bestandsmålet i fylket. I Troms
er bestandsmålet oppfylt i A-området men immieldte tall viser att bestanden minker.

Snitt
Gau e før 'akt 2009 2010 2011 2009-2011

A B total A B total A B total A B

Finnmark 4 1 4 5 3 3 6 3 3 6 2,3 3,3

Troms 6 4 0 4 9 0 9 5 0,5 5,5 6 0,16

Re ion 8 10 7 2 9 12 3 15




11,5




Tabell 1. Registrerte og godkjente gaupefamilier før jakt i region 8 fordelt på fylker og A og B områder. I A
området skal rovviltarten forvaltes slik at det regionale bestandsmålet nås og opprettholdes. I B området er det
ikke ønskelig med rovvilt.
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2 11

Kart 1. Det er registret 11,5familiegrupper av gaupe i region 8 før jakt i 2012. Kartet viser
fordelingav disse i Troms og Finnmark. En familiegruppe deles med region 7.

TromsFylke

Ynglinger
Ibestandsregistreringsperioden som varer fra 01.10.til 28.2.2011 er det dokumentert 5,5
gaupefamilieri Troms. I forvaltningsområde B hvor det ikke er ønskelig med rovvilt er det
registrert 0,5 familiegruppe i Skånland kommune på grensen mot Evenes kommune i
Nordland (Region 7). I forvaltningsområde A, hvor rovvilt forvaltes for å nå bestandsmålet, er
detregistrert fem familiegrupper, 1 i Balsfjord kommune, 2 i Målselv kommune, 1 i Kåfjord
kommune, 1 i Storfjord kommune.

Avgang
Kjent avgang av gaupe i Troms jaktåret 2010/2011 er 8 dyr. Seks dyr ble felt under kvotejakt,
mensto dyr døde av andre årsaker.

1hunn felt i Målselv kommune under kvotejakta
1hann felt i Målselv kommune under kvotejakta
1hann felt i Nordreisa kommune under kvotejakta
1hann felt i Balsfjord kommune under kvotejakta
1hunn felt i Balsfjord kommune under kvotejakta
1hunn felt i Gratangen kommune under kvotejakta

1hunn ble påkjørt av bil og 1 hunn med forskningsrelatert avgang i Storfjord.
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Gaupe- estimert bestand i Troms 1998-2009
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Figur 2 Estimert bestand av gaupe i Troms, individ som er ett år og eldre fra 1998-2010basert på
antall registrerte ynglinger multiplisert med 6,14. Kjent avgang i form av skadefelling, kvotejakt,
påkjørsel og andre dødsårsaker samt bestandsmål fremgår også av figur.

Tap av sau og rein til gaupe i Troms
Det er i Trohls fylke dokumentert følgende tap til gaupe de siste tre årene:
2011: erstatning sau ikke behandlet ennå. 163 rein (79 % av alle dok)
2010: 9 sau/lam (14 % av alle dok.) og 137 rein (67 % av alle dok.)
2009: 16 sau/lam (21 % av alle dok.) og 134 rein (55 % av alle dok.)

Rovvilttap og erstatning i Troms

Sau
I 2010 ble det i Troms utbetalt omlag 4,5 millioner i erstatning for 2180 sau og lam som drept
av fredet rovvilt. Dette var en liten økning fra 2009 hvor 4,4 millioner ble utbetalt for 2160
sau og lam. Fra 2009 til 2010 økte det omsøkte tapet av sau og lam, de dokumenterte skadene
var redusert mens antall registrerte rovdyr hadde økt.

I Troms utgjorde de dokumenterte tapene til fredet rovvilt i 2010 tre prosent av totalt antall
erstattede dyr, en reduksjon fra 3,6 prosent i 2009. Av de erstattede sauene ble 45 prosent
erstattet til uspesifisert fredet rovvilt, 31 prosent til jerv, 13 prosent til gaupe og 11 prosent til
kongeørn.

Rein
I Troms hadde reindrifta 41 driftsenheter i 2009/2010. Sommerflokkene av rein i Troms
reinbeiteområde utgjorde om lag 16 000 dyr. Det ble søkt om erstatning for 4 315 rein tatt av
fredet rovvilt, en økning fra 3 652 i 2009. Reineierne hadde et tap på 781 rein som registrert
eller anslått å være forårsaket av andre årsaker enn rovvilt.
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For reindriftsåret 2009/2010 erstattet Fylkesmannen i Troms 2 207 rein, hvorav 1 758 kalver,
368 simler og 81 bukker. Dette var en reduksjon fra 2008/2009 da 2 514 rein ble erstattet.
Nedgangen i antall erstattede rein skyldes i hovedsak at dokumentasjonen av reinkadaver tatt
av fredet rovvilt gikk noe ned. I reindriftsåret 2009/2010 undersøkte og registrerte Statens
naturoppsyn203 kadaver av rein i Troms reinbeiteområde, hvorav 130 ble dokumentert/antatt
drept av fredet rovvilt. De kadavrene som ble dokumentert/antatt drept av fredet rovvilt
utgjorde i 2009/2010 rundt 3 % av det omsøkte tapet, og 5,9 % av all rein som ble erstattet.

Erstatningsutbetalingenfor 2009/2010 var på 8,2 millioner kroner, en økning fra 8,1 millioner
året før. Det ble meldt inn mest tap til gaupe, deretter kongeøm og så jerv, noen få rein ble
innrneldtsom tapt til bjørn. I Troms ble det ikke søkt om eller erstattet rein som tatt av ulv.

Finnmark Fylke

Ynglinger
Fra 01.10.2010til 28.02.2011 ble det i Finnmark dokumentert 6 hunngauper i følge med
unger,hvorav alle med strenge avstandskriterier. En av ynglingene deles med Finland
(Tanadalen),men teller i bestandssammenheng i Finnmark som en familiegruppe.

Avgang20111
Kjent avgang i 2011 av gaupe i Finnmark pr. 18.8.11 er 11 dyr.
En ble felt ved skadefelling og resten ved ordinær kvotejakt.
InnenA-området (2 voksne hunner og en hann):
Porsanger

1 voksen hunn felt ved skadefelling i rbd 14 den 01.05.(F247).
1 voksenhann felt i Skoganvarre og 1 voksen hunn i Landersfjord i Lebesby ved
kvotejakt

InnenB-området:
Kautokeino

1 voksen hunn og 1 ung hann (familiegruppe)
Tana

2 voksne hunner og 1 hann i vestertana.
2 voksne hunner og 1 hann i sirbma området
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Gaupe- estimert bestand i Finnmark 1998-2009
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Figur 3 Estimert bestand av gaupe i Finnmark, individ ett år og eldre fra 1998-2009 basert på antall
registrerte ynglinger multiplisert med 6. Kjent avgang i form av kvotejakt, skadefelling, påkjørsel og
andre dødsårsaker samt bestandsmål fremgår også av figur.

Tap av sau og rein til gaupe i Finnmark
I 2009 ble det omsøkt 82 sauer og 517 lam som drept av gaupe, hvorav 43 sau og 317 lam ble
erstattet.

Det er videre i Finnmark fylke dokumentert følgende tap til gaupe:

	

2011: 9 sau og 140 rein drept av gaupe (01.01 —18.10.2011)

	

2010: 15 sau/lam og 209 rein drept av gaupe

	

2009: 24 sauilam og 314 rein drept av gaupe

	

2008: 30 sau/lam og 247 rein drept av gaupe

	

2007: 17 sau/lam og 159 rein drept av gaupe

De største tapene av sau og rein til gaupe hittil i 2011 finner vi i Porsanger, Alta, og Tana
samt noe tap i Kautokeino og Nesseby sør. Dokumenterte tap av sau til gaupe har minket noe
fra 2010 til 2011. En bør merke seg at en andel av dokumentasjonen i Porsanger, er gjort på
bakgrunn av predasjontaktstudier av radiomerka gauper. I Tana forventes gaupebestanden å
ha blitt redusert etter fellinger i kvotejakta, samt en familiegruppe ble felt i Kautokeino i
kvotejakta.

Tap av rein og sau

Finnmark
Sau
Fylkesmannen utbetalte 1,47 millioner kroner i erstatning for 607 sau og lam i 2010.
Totaltapet var på 1336 sau og lam hvorav 1234 var omsøkt erstattet, som var en markert
nedgang fra 2009 med totaltap på 1894 hvor omsøkt var 1769 sau og lam, hvor 1158ble
erstattet. 39 sauebønder søkte om erstatning, som var en reduksjon på 10 søknader siden
2009.
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Av de omsøkte dyrene var 58 sauer (71 i 2009) dokumentert drept av fredet rovvilt.
Dokumentasjon i 2010 var fordelt på følgende arter: bjørn (31), gaupe (15), fredet rovvilt (6)
og jerv (1). I 2009 var dokumentasjon fordelt på bjørn (25), gaupe (24), Jerv (17), kongeørn
(2). De dokumenterte rovviltdrepte sauene utgjorde i 2010 4,7 % av de erstattede dyrene.

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

Tabell 2. Tap av sau til fredet rovvilt i Finnmark 1992-2009

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

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

Reineieme i Finnmark rapporterte om 56325 dyr som tapt på beite i løpet av reindriftsåret
09/10 mot 62 264 i 09/10. Av dette tapet ble det søkt erstatning for totalt 47424 rein som
drept av rovvilt (49 105 året før), henholdsvis 20 080 i Øst-Finnmark (20060 i 08/09) og
27344 (29 045 i 08/09) i Vest-Finnmark (omfatter også deler av Nord-Troms).
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Fylkesmannen i Finnmark har utbetalt erstatning for totalt 10 452 rein (12 140 rein året før) i
reindriftsåret 09/10, henholdsvis 4704 (5570 i 08/09) i Øst-Finnmark og 5746 (6 570 i 08/09)
dyr i Vest-Finnmark reinbeiteområde. Til sammenligning ble det for reindriftsåret 07/08 gitt
erstatning for 7 646 rein i Finnmark. Av de innmeldte kadavrene har Statens naturoppsyn
dokumentert 542 rein rein som drept av fredet rovvilt. Dette er en nedgang fra driftsåret før
hvor det ble dokumentert 721 dyr. De dokumenterte kadavrene utgjør 1,45 % av det omsøkte
tapet.

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

Erstatningstallene for 2010-2011 var ikke klar da saksfremlegget ble skrevet.

Tabell 3. Ta av rein til fredet rovvilt 1 Finnmark 96/97-09/10

Rein drept av fredet royvilt i Vest-Finnmark OgØst-finhrhark

reinbeiteornråder til og med reindriftskot 2009/2010.
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Fylkesmennenes vurdering om å innføre kvotejakt på gaupe i 2012
Slik det fremgår av tallmaterialet for antall familiegrupper samt innmeldte tap av beitedyr og
kadaverdokumentasjon, er det grunn til å tro at gaupebestanden i Finnmark etter å ha vært i
økning har blitt stabilisert til fortsatt å ligge over bestandsmålet i Finnmark. Yngleområdene
har økt geografisk til også å omfatte Måsøy/Kvalsund/Lebesby og Kautokeino, som tilsier at
totalbestanden i Finnmark nok har økt i utbredelse og omfang de siste årene. Det knyttes
usikkerhet til om det er etablert bestand på Nordkinnhalvøya. Det har ikke vært registreringer
av familiegrupper av gaupe ved Grense Jakobselv hvor bestanden synes å ha blitt skutt bort.
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Sør for Varangerfjorden, i reinbeitedistrikt 6 er det fortsatt skader på rein, og der er aktivitet i
Langfjorden og streifdyr i Pasvikdalen. Antallet territorier okkupert av voksne hunndyr har
økt de siste årene. Da SNO i Karasjok befarte finskegrensa sammen med Metsahallitus fra
Kariganiemi til Angeli ble det også funnet spor av flere familiegrupper på finsk side. Dette
tilsier at vi kan forvente at det vil etablere seg familiegrupper av gaupe i barskogområdene i
Karasjok og i Anarjohka.

Bestandsrapporter for gaupe 2011 konkluderte med at det hadde vært i snitt 6,16 ynglinger i
Troms og 5,6 ynglinger i Finnmark i 2009-2011. Dette tilsvarer en estimert bestand på 38 dyr
i Troills og 34 dyr i Finnmark som tilsier totalt 72 dyr i regionen. Forrige års estimat var 35
gauper i Troms og 33 i Fimimarkut fra gjennomsnittlig antall ynglinger de tre foregående år.

Region 8 disponerer en betinget skadefellingskvote på 6 dyr i perioden 01.06.2011 - 15.
februar 2012. Ingen dyr er hittil felt, det har vært gitt en skadefellingstillatelse vest for
Porsangerfjorden uten resultat, dette etter to skader på sau på innmark. Også for Troms ble det
gitt skadefellingstillatelse uten at dyr ble felt.

Scandlynxprosjektet har i sommer undersøkt radiomerkede gauper om de har unger, og 268
(Inga)hadde to unger, 248 (Ella) hadde minst en unge og 267 (Porsa) hadde to unger. Alle av
disse har helt overlappende eller delvis overlappende territorier med A-området. Det er
usikkert om ungene har overlevd frem til registreringsperioden da disse enda ikke har vært
sporetpå snø. Disse er ikke bekreftet av overvåkningsprogrammet for rovvilt. I Troms er det
en radiomerket hunn som går uten unger.

Finnmark -Beregning av jaktkvote
Estimert bestand ut fra registrering før jakt i 2011 (5,6 ynglinger i gjennomsnitt i perioden
2009-2011) i Finnmark var 6 x 6,14 = 36 gauper, hvorav det var en avgang på 11 gauper frem
til sommeren.
Etter jakt 2011 og før yngling 2010 kan bestanden estimeres til 36 —11 = 25 individer, og
med en estimert bestandsvekst på inntil 20 % kan bestanden nå estimeres til å være rundt 30
individer i fylket.

Foreløpig innsikt i bestanden via Scandlynxprosjektet ved registrering av tre gauper i følge
med unger i sommer tilsier at man sannsynligvis vil nå bestandsmålet også i 2011, forutsatt
ikke for stor avgang frem til registreringssesongen starter.

Foreløpige beregninger fra Scandlynxprosjektet tilsier at man kan opprettholde en stabil
bestand ved å høste 13-14% av hunnene. Per familiegruppe er det 2.1-2.7 tisper>= 1,5 år. Ut
fra dette kan man høste 0,3-0,4 tisper per familiegruppe innen A-området. Totalt kan man
høste en gaupe per familiegruppe med gitt målsetning om en stabil bestand.

Kvote innen A-området
Ut i fra en foreløpig innsikt i bestanden via Scandlynxprosjektet ved registrering av gauper i
følge med unger sommer 2011, er det sannsynlig at bestanden før jakt i 2011 er på samme
nivå som i fjor eller høyere med minst 3 ynglinger innen A-området. Bestandsmålet ble ikke
er nådd innen ønsket sone med tre ynglinger i 2011, og med gjennomsnitt tre siste år på 2,33.
Jfr. Rovviltforliket skal soneinndelingen forvaltes tydelig. Det vil si at forvaltning av gaupe
gis tydelig prioritet fremfor beitedyr og at det skal praktiseres en høy terskel for uttak av
gaupe i slike områder. For å nå bestandsmålsetningen i A-området bør fellinger her begrenses

Side 32



Side 12 av 18

inntil bestandsmålsetningen er nådd. Ved et for høyt uttak vil bestandsmålet aldri bli nådd
innen sonen,

Vil man balansere bestanden på målsetningen bør det felles minimum en gaupe per
familiegruppe, noe som skulle tilsi felling av 3 gauper.

Med gitt målsetning om å balansere bestanden i A- området der revirer er etablert kan man
sette tispekvoten til 0,4*3= 1,2 (1) hunndyr. Da gaupetisper i tilgrensende områder også
delvis benytter A-området vil en hunndyrkvote på 1 voksen hunngauper neppe være en trussel
for å oppnå bestandsmålet innen sonen fremover. Det var en avgang på to voksne hunngauper
i sonen i 2011, og en hunngaupe ble felt i vestertana på grensen til forvaltningsområdet.
Andelen av hunnene som yngler årlig varierer og en ukjent andel går uten unger det enkelte
år.

Kvote i A-området
Inntil tre gauper hvorav inntil en voksen tispe.

Kvote innen B-området
Gjennomsnittlig var det i de tre siste år registrert 3 ynglinger i B-området, og det var også 3
ynglinger før jakt i 2011, og i gjennomsnitt 3,6 ynglinger de tre siste årene

Selv om man ligger an til å oppnå bestandsmålet innenfor A-området i 2011, har det de siste
årene vært nødvendig med ynglinger i B-området for å nå bestandsmålet. Dersom man legger
til grunn at det blir nødvendig med en yngling i B-området for å være sikker på at
bestandsmålet blir nådd i 2012, kan man si at 2 ynglinger i B-området bør reguleres bort
gjennom kvotejakt. Dette tilsier en høstbar kvote på (2*6,14) = 12,28 (12) gauper i B-
området.

Kvotejaktas antatte betydning for antall familiegrupper i Finnmark

Det er grunn til å tro at et uttak på inntil 12 gauper (tilsvarende to familiegrupper) i område B
vil redusere bestanden i Finnrnark ytterligere ned mot bestandsmålet, samtidig som tap av sau
og rein i B-området vil bli redusert.

Ved kvotefastsettelsen er det tatt utgangspunkt i at vi må regne med noe årlig innvandring fra
Finland. Særlig om bestanden langs grensen reguleres på norsk side.

TromS-Beregning av jaktkvote
I Troms var det registrert 5,5 familiegrupper vinteren 2011, 5,5 x 6,14 = 34 gauper, hvorav 8
gauper ble felt under kvotejakt og annen kjent avgang. Med estimert bestandsvekst på inntil
20 % kan man estimere bestanden til ca 34-8 = 26, med en beregnet bestandsvekst på 20 %
blir det et estimat på 31 individer i Troms nå før Jakt. Ønsket bestandsmål på 6 ynglinger
tilsier 37 dyr. Det vil si at estimert antall gauper i Troms før jaktstart i 2012 er noe lavere enn
ønsket bestandsmål.
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Bestandsmålet for gaupe i Troms er likevel nådd hvis man legger til grunn snittet for antall
ynglinger siste tre år. Gjennomsnittlig antall familiegrupper i A området siste tre år er seks.
Dette er bestandsmålet for antall familiegrupper av gaupe i Troms og det er ønskelig at
bestandsmålet skal oppfylles i sone A. Kvote for kvotejakt på gaupe bør derfor settes ut i fra å
stabilisereønsket bestandsmål for Troms i A-området.

Foreløpige beregninger fra Scandlynxprosjektet tilsier at man kan opprettholde en stabil
bestand ved å høste 13-14% av hunnene. Per familiegruppe er det 2.1-2.7 tisper>= 1,5 år. Ut
fra dette kan man høste 0,3-0,4 tisper per familiegruppe innen A-området. Totalt kan man
høste en gaupe per familiegruppe med gitt målsetning om en stabil bestand.

Kvote i A-området
Med bakgrunn i informasjon fra forrige års bestandstall på gaupe er det registrert fem
familiegrupperi A området i 2011.

Vil man balansere bestanden kan det felles en gaupe per familiegruppe, noe som skulle tilsi
felling av 5 gauper. Med ønske om å oppfylle bestandsmålet på seks ynglinger bør kvoten
settestil fire dyr. Gaupebestanden i Troms viser en reduksjon fra 2010 til 2011. Hvis
bestandenreduseres ytterligere til neste år vil snittet for antall ynglinger siste tre år bli lavere
ennbestandsmålet. Rovviltnemnda vil da miste sin myndighet til å sette kvote for gaupejakt.

Tispekvotenkan settes til 2 dyr på bakgrunn av at hvis man vil balansere bestanden tar man
utgangspunkt i 0,3-0,4 x 5 (gaupefam) = 1,5-2hunndyr. Det legges da til grunn at tisper i
nærliggende områder også bruker A-området.

Kvote i A-området for Troms: 4 dyr og tispekvote på 2.

Ikke soneinndelin innenfor A-området
Dokumenterte familiegrupper i A området er spredt over hele fylket med to i Målselv, en i
Balsfjord, en i Kåfjord og en i Stortjord. Tidligere år er det dokumentert familiegrupper også i
de andre kommunene i A-området. Resultatene fra Scandlynx viser at gaupa beveger seg over
store områder. Dette tilsier at kvotejakt bør tillates i hele A området uten geografisk
differensiering.

Kvote innen B-området
Det er i 2010 registrert 0,5 familiegruppe i B området, i Skånland kommune, like på grensen
til Evenes kommune (region 7). Bestandsmålet er oppfylt i A området, og i foregående år er
det registrert henholdsvis 9 og 4 familiegrupper i A området. Videre er det sannsynlig at det
er mer gaupe i B-ornrådet enn det som er dokumentert. På bakgrunn av dette kan kvote for B
området være den samme som i f.jormed 10 dyr uten tispekvote.

Konklusjon:
Det er ønskelig å redusere potensialet for framtidige skader i de to fylkene gjennom å tillate
felling av totalt 29 gauper under den ordinære kvotejakta på gaupe i tidsperioden 1. februar til
og med 31. mars, hvorav en kvote i A området for gaupe på totalt 3 i Finnmark, og 4 gauper i
Troms. Det settes tispekvoter i A områdene i begge fylkene.

Det foreslås at 12 dyr kan felles i område B i Finnmark, og 10 i Troms for å begrense bestand
og antall ynglinger i B-området, her uten tispekvoter. Fylkesmannen kan i samråd med
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rovviltnemnda stoppe jakta i delområder avhengig av geografisk fordeling av fellinger
underveis i jakta, dette vurderes i forhold til historisk skadeomfang, og fellinger foregående
år.

Sak 25/11 Kvote for lisensfelling av ulv i Troms 2011/2012

Behandling: Innstilling til vedtak enstemmig vedtatt

Innstilling til vedtak:
Rovviltnemnda for region 8 følger Fylkesmennenes innstilling, og vedtar med dette en
kvote på to —2 —ulver under lisensfelling i Troms. Vedtaket fattes med hjemmel i
forskrift om forvaltning av rovvilt §§ 7 og 10jf. Naturmangfoldloven § 18. Kvoten
settes på bakgrunn av forvaltningsplan for rovvilt vedtatt 21.9.2007, og kunnskap om
biologiske og bestandsmessige forhold.

Lisensfellin sområde/ eriode
Troms: Kvote på to —2 —ulver i Troms Fylke i perioden 1. november til og med 31.
mars 2012.

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

I samråd med leder av nemnda kan Fylkesmannen stenge av hele eller deler av
fellingsområdet.

Rovviltnemnda i region 8 vil presisere at det både i Stortingsmeldingnr. 15 (Rovvilt i
norsk natur) og i forskrift om forvaltning av rovvilt forutsettes at uttak av rovvilt i all
hovedsak skjer gjennom ordinær, frivillig kvotejakt eller lisensfelling.
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Politiske foringer og lovverk som ligger til grunn
Følgende dokumenter er lagt til grunn for forslaget:
- St. meld. nr. 15 (2003-2004) Rovvilt i norsk natur
- Lov om forvaltning av naturens mangfold av 1.7.2009
- hmst. S. nr. 174 (2003-2004)
- Lov av 29.5.1981 om viltet (Viltloven)
- Forskrift av 18.3.2005 om forvaltning av rovvilt.
- Forvaltningsplan for rovvilt i region 8, vedtatt 21.9.2007.

Saksfremstilling:Lisensfellingav Ulv

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

Rovviltnenmdenhar myndighet til å fatte vedtak om kvote for felling etter forskriften § 10
(lisensfelling)når bestanden av den enkelte art ligger over de nasjonalt fastsatte
bestandsmålene for regionen, jf. rovviltforskriftens § 4. Nenmdens myndighet skal for ulv
baserespå de siste dokumenterte data om siste års ynglinger fra Nasjonalt
overvåkingsprogramfor rovvilt, jf. forskriften § 3 tredje ledd.

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

Hensiktenmed å iverksette skademotivert lisensfelling er å begrense veksten og/eller
utbredelsen av ulvebestanden. Rovviltnemnda har myndighet til dette dersom bestanden er
overbestandsmålet for regionen.

Rovviltforskriftens § 10 andre ledd sier at "Felling kan bare gjennomføres dersom det ikke
finnes annen tilfredsstillende løsning ut fra prinsippet om geografisk differensiert
forvaltning" Sekretariatet mener det faktum at hele Troms er reinbeiteland, gjør at den eneste
tilfredsstillende løsningen ut fra dette prinsippet er å iverksette lisensfelling av ulv. Både i
Stortingsmeldingnr. 15 (Rovvilt i norsk natur) og i forskrift om forvaltning av rovvilt
forutsettes det at uttak av rovvilt i all hovedsak skjer gjennom ordinær, frivillig kvotejakt eller
lisensjakt.

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

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

Bestandsstatus

Norge
Rapporten fra Høgskolen i Hedmark," Ulv i Norge per 15. april 2011 —Foreløpige
konklusjoner for vinteren 2010/2011, Rapport 6, vinteren 2010/2011" viser at det per 15. april
er verifisert 3 ynglinger av ulv i 2010 i helnorske revirer innenfor yngleområdet for ulv i
Norge. Yngling er påvist i revirene Kynna, Slettås (Hedmark) og Linnekleppen (Østfold).

Siste foreløpige rapport viser at det var en mindre nedgang i ulvebestanden fra forrige vinter
til sist vinter i Norge. Vinteren 2009-2010 ble det registrert mellom 31 og 37 ulver som kun
hadde tilhold i Norge, mot 33 til 35 vinteren 2010-2011. Det var også en nedgang i antall
ulver som lever på tvers av riksgrensen, fra mellom 33 og 37 ulver til 22 eller 23.
Samlet sett betyr disse tallene at det var færre ulv innenfor Norges grenser sist vinter enn i
fjor. Nedgangen var fra mellom 64 og 74 ulver til mellom 55 og 58 ulver.

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

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

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

Ulv i region 8
Det er årlig streifdyr av ulv som trekker inn i regionen, oftest i Finnmark. I det siste året har
det vært flest tap av rein til ulv i Karasjok i området Suossjavri, Mollesjohka og Ravnastua.
Tidligere har Anarjohkaområdet vært mest belastet med tap til ulv vinterstid. I Troms ble det i
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2006 observert et individ på strekningen mellom Altevannet og området rundt Storsteinnes i
Baisfjord kommune. I november 2010 ble spor etter en ulv observert i samme område. Dette
viste seg å være en ulv med opprinnelse fra Russland. Via DNA er det dokumentert at det i
løpet av 2010 har vært minst to individer i Troms og Finmnark, et individ var av
skandinavisk/russisk opprinnelse (i Karasjok) og en av russisk opprinnelse (Troms).

Kjent avgang av ulv de siste årene
I Finmnark ble det åpnet for lisensjakt på to ulver fra januar til mars 2011, uten resultat. I Sør-
Varanger, Finnmark ble det ved en skadefellingstillatelse felt en hannulv den 8.4.2005. Dette
er siste felling av ulv i region 8.

Tap av beitedyr til ulv i Region 8
Det er i løpet av de siste år ikke dokumentert tap av beitedyr til ulv i Troms. I Finnmark har
det derimot vært årlige tap:

2009: Vinteren 2009 ble 21 rein drept av ulv i Kautokeino.

2010: I Kautokeino ble en rein drept av ulv i februar. I oktober/november ble 26 rein drept av
ulv ved Karasjok. Ulven (e) oppholdt seg i Karasjok i tre-flre uker og medførte splitting og
uro i flere reinflokker på høstbeite. DNA som ble samlet fra en ulv i Karasjok viste at den var
av sørskandinavisk/østligavstamning. Ulven(e) trakk så ut av området. Etter skadene i
Karasjok ble tre rein drept/skadet i Pasvik i Sør-Varanger kommune. Ulvene syntes å trekke i
grenseområdene mellom Norge og Finland. Det ble gitt skadefellingstillatelse i Finland i
månedsskiftet november/desember.

2011: Fire simler ble drept av ulv ved Iesjavri i juni 2011. En ulv ble observert ved Iesjavri.
I tillegg manglet flere kalver simle.

Bakgrunnen for åpning for lisensfelling av ulv i Troms

Det har siden lisensfellingsperiodens start, 1.10.2011 vært åpnet for lisensfelling av ulv i
Fimimark. Innen region 8 er det Fimimark som oftest har hatt besøk av streifende ulver. Og
her har meldinger om observasjoner av ulv ofte sammenfalt med tap og skader på rein i
området. Selv om det er mindre sannsynlig at det observeres ulv i Troms enn i Finnmark, ser
ikke sekretariatetnoen grunn til å differensiere forvaltningen av ulv mellom Troms og
Finnmark. Oppsummert er følgende punkter vektlagt tungt i vurderingen:

Region 8 er utenfor forvaltningsområdet for ulv
Ulv i reinbeiteområder har vist å kunne gjøre stor skade på rein
Sekretariatet ser til det nasjonale overvåkningsprogrammet for rovvilt, og mener at
lisensfelling av to ulver i Troms ikke vil være til fare for bestandens overlevelse
Det er jf. Stortingsmelding nr. 15 (rovvilt i norsk natur) og forskrift om forvaltning av
rovvilt, ønskelig at eventuelt uttak av ulv skal skje gjennom lisensfelling
Det forventes at tillatelse til lisensfelling øker sjansen for at ulv som utgjør et
betydelig skadepotensial i reinbeiteområdene tas ut
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Sekretariatet anbefaler på bakgrunn av over nevnte punkter at det åpnes for lisensfelling av
ulv i Troms fylke. Sekretariatet anbefaler at lisensfellingsperioden settes til 1. november til og
med 31. mars.

Sak 26/11 Rullering av forvaltningsplan for rovvilt i region 8

Forvaltningsplanen skal rulleres og Fylkesmannen v/Andreas er godt i gang med dokumentet
for ny plan. Saksgangen videre er:

Eget møte om rullering av planen 25-26.10
Fylkesmannen skriver ferdig utkast til ny forvaltningsplan for rovvilt
Høring (plan1agtdesember 2011). (Høringen er utsatt til januar/februar etter vedtak i
Nemnda)
Eventuell omskriving etter høring
Direktoratet for naturforvaltning får planen til uttalelse
Planen vedtas av Rovviltnemnda

Sidenplanen vedtas av Rovviltnemnda bør medlemmene få mulighet til å gi innspill til planen
før den sendes på høring.

Sekretariatetforeslår at medlemmene i nemnda får planen til gjennomsyn 14 dager før den
sendespå høring og gir sine innspill. Etter høring legges planen frem på møte i
Rovviltnemndamed oppsummering av høringsuttalelser og forslag til eventuelle endringer.
Deretter sendes planen til DN for uttalelse og etter dette legges den frem for vedtak i nemnda.

Behandling: Forslag til vedtak enstemmig vedtatt

Forslag til vedtak fra nemnda
Rovviltnemndaønsker et møte der anmodning fra referansegruppa, etter møte om rullering av
forvaltningsplanen25-26.10, legges frem. Møtet holdes i Alta 12.desember.

Innstilling til vedtak
Fylkesmannen sender utkast til ny forvaltningsplan for rovvilt i region 8 til medlemmene med
frist på 14 dager for å gi innspill. Innspillene innarbeides og planen sendes på høring.

Etter høring legger Fylkesmannen frem en oppsummering av høringsuttaleser og eventuelle
forslag til endringer og legger dette frem som sak til behandling på møte i Rovviltnemnda før
planen sendes til Direktoratet for uttalelse.

Deretter legges forvaltningsplanen frem for vedtak på møte i nemnda.
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Nordreisa kommune

Teknisk avdeling

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

www.nordreisa.kommune.no

Stig Brustad
Langslett
9153  ROTSUND

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2009/7212-8 40987/2011 1942/70/1 07.11.2011

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:
237/11 Delegert utvalg drift

Byggested: Langslett, 9153 ROTSUND Gnr/Bnr: 70/1/3
Tiltakshaver: Stig Brustad Adresse: Langslett, 9153 ROTSUND
Ansvarlig søker: Birkelund Sagbruk AS Adresse: Hovedveien 6, 9152

SØRKJOSEN
Tiltakets art: Nytt bygg - ikke boligformål 

over 70 m²
Bruksareal: 96 m2

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 99 gis ferdigattesten i henhold til ferdigmelding datert 
27.10.2011 fra ansvarlig søker registrert i kommunen 01.11.2011.

I den innsendte sluttdokumentasjonen er det bekreftet av ansvarlig kontrollerende for utførelsen 
at sluttkontrollen ikke har avdekket feil eller mangler som hindrer ferdigattest, jf forskrift om 
saksbehandling og kontroll i byggesaker §§ 33 og 34.

Ved all kontakt med etaten i denne sak, vennligst referer til saksnummer 2009/7212.
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Med hilsen

Ketil Jensen
Byggesaksbehandler
Direkte innvalg: 77 77 07 59

Kopi til:
Norgeshus AS Postboks 161 7223 MELHUS
Birkelund Sagbruk AS Hovedveien 6 9152 SØRKJOSEN
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Nordreisa kommune

Teknisk avdeling

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

www.nordreisa.kommune.no

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

«KONTAKT»

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
«REF» 2011/4317-2 41024/2011 1942/29/1/30 07.11.2011

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:
238/11 Delegert utvalg drift

Byggested: Gapperuslia Gnr/Bnr: 29/1/30
Tiltakshaver: Ketil Eriksen

Truls Myrmel
Tore Knutsen

Adresse: Thorleif Haugs vei 20, 0791 OSLO
Grønnlandsveien 6B, 9013 TROMSØ
P.G Rodums vei 14, 9011 TROMSØ

Ansvarlig søker: Birkelund Sagbruk A/S Adresse: Industriveien 6, 9152 SØRKJOSEN

Tiltakets art: Fritidsbolig Bruksareal: 59m²

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 99 gis ferdigattesten i henhold til ferdigmelding datert 
27.10.2011 fra ansvarlig søker registrert i kommunen 01.11.2011.  

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 2011/4317.
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Med hilsen

Ketil Jensen
Byggesaksbehandler
Direkte innvalg: 77 77 07 59

Tilsvarende brev sendt til:
Ketil Eriksen Thorleif Haugs vei 20 0791 OSLO
Truls Myrmel Grønnlandsveien 6B 9013 TROMSØ
Tore Knutsen P.G Rodums vei 14 9011 TROMSØ

Kopi til:
Birkelund Sagbruk A/S Industriveien 6 9152 SØRKJOSEN
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Nordreisa kommune

Teknisk avdeling

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

www.nordreisa.kommune.no

Morten Mo Vik & Linda P.Vik
Jan Mayenvegen 16
9013  TROMSØ

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2011/4145-2 41244/2011 1942/29/27 08.11.2011

TILLATELSE I ETT TRINN
RIVE OG 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:
240/11 Delegert utvalg drift

Byggested: Fagerstrand, 9151 STORSLETT Gnr/Bnr: 29/27
Tiltakshaver: Morten Mo Vik & Linda P.Vik Adresse: Jan Mayenvegen 16, 9013

TROMSØ
Ansvarlig søker: Morten Mo Vik Adresse: Jan Mayenvegen 16, 9013

TROMSØ
Tiltakets art: Riving av bygg - Nytt bygg -

boligformål under 70 m²
Bruksareal: 68m²

VEDTAK:

Tillatelse:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven 2008 (pbl 2008) §§ 20-1 og 21-4 godkjennes søknad om 
rive og byggetillatelse mottatt 20.10.2011 for riving av eksisterende hytte og oppføring av ny 
tilsvarende hytte på samme plass.  

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

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

Foretak Godkjenningsområde
Rørlegger Arne Halvorsen

Org. nr. 955 764 854

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

Ansvarsområde: Vann og avløp.

Godkjenning av personlig ansvarsrett for selvbygger:
Med hjemmel i SAK10 § 6-8 gis personlig ansvarsrett til: Morten Mo Vik for følgende 
godkjenningsområder og fagområder: 
SØK -         Ansvarlig søker, tiltakskl. 1
PRO/KPR - Ansvarlig prosjekterende og kontrollerende
                    for prosjektering, tiltakskl. 1.
UTF/KUT - Ansvarlig utførende og kontrollerende
                    av utførelsen, tiltakskl. 1.

Ansvarsområde: Bygninger og installasjoner.

SAKSUTREDNING/BEGRUNNELSE FOR VEDTAKET:

Planstatus:
LNF – område.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 2011/4145.

Med hilsen

Ketil Jensen
Byggesaksbehandler
Direkte innvalg: 77 77 07 59

Kopi til:
Morten Mo Vik Jan Mayenvegen 16 9013 TROMSØ
Rørlegger Arne Halvorsen Øvre Kildal 9151 STORSLETT
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Nordreisa kommune

Teknisk avdeling

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

www.nordreisa.kommune.no

Bergsvein Killi
Oksfjordhamn
9151  STORSLETT

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2010/4603-4 42828/2011 1942/14/160 18.11.2011

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

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

Saksnr: Behandlet i:
247/11 Delegert utvalg drift

Byggested: Olderskogen 7, 9151 
STORSLETT

Gnr/Bnr: 14/160

Tiltakshaver: Bergsvein Killi Adresse: Oksfjordhamn, 9151
STORSLETT

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

Tiltakets art: Nytt bygg - boligformål - over 70 
m²

Bruksareal: 133

VEDTAK:

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 21-10 gis ferdigattesten i henhold til ferdigmelding 
datert 16.11.2011 fra ansvarlig søker på ny enebolig.

Saksutredning/begrunnelse for vedtaket:

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

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

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

Ved all kontakt med etaten i denne sak, vennligst referer til saksnummer 2010/4603.

Med hilsen

Ketil Jensen
Byggesaksbehandler
Direkte innvalg: 77 77 07 59

Kopi til:
BYGGtorget Betongservice AS Industrivegen 24 9152 SØRKJOSEN
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Samarbeidsavtale om drift og vedlikehold av

scooterløypene i Nordreisa kommune

1) Avtalens parter
Avtalen er mellom Nordreisa kommune og Nordreisa Scooter- og båtforening

2) Formålet med avtalen er tredelt:
Drift- og vedlikehold av scooterløypene i Nordreisa kommune
Brøyting av parkeringsplasser ved løypestart
Skilting og merking.

3) Avtalens omfang
Avtalen omfatter følgende oppgaver for Nordreisa Scooter- og båtforening:

a) Innkjøp av stikker, merking, og remerking ved behov, av alle godkjente scooterløyper i
kommunen.

b Skilting ved løypestart, løypeslutt og i løype
Brøyting av parkeringsplassene ved løypestart
Overvåke og varsle hvis løypene må stenges pga overvann, tidlig tining med mer. Videre
setter de opp varselskilt ved startpunkt og varsler kommunen som kunngjør stenging på

kommunens hjemmeside.
Åpne/stenge avkjøring til parkeringsplass i grustaket i Oksfjord ved sesongstart

sesongslutt 04.mai hvert år.
Gjennomføre holdningsskapende arbeid med mål om å redusere søppel langs løypene.
Gjennomføre søppelaksjoner i forbindelse med nedsanking av stikker hver vår.
Gjennomføre søppelaksjon ved leirplasser langs løypene på barmark minst en gang i
avtaleperioden.
Kunngjøring av åpning og stenging av løypene i lokalpressen.

Avtalen omfatter følgendeoppgaver for Nordreisa kommune:
Kunngjøring av åpning og stenging av løypene på kommunens hjemmeside.
Inngå grunneieravtaler for parkeringsplassene
Ansvar for inngåelse av grunneieravtaler for løypene.

4) Partenes forpliktelser og rettigheter
Nordreisa Scooter-og båtforening forplikter segtil å:

Utføre de tjenester som her er spesifisert, til den tid, pris og kvalitet som er avtalt
Rapportere til kommunen innen 1juni erfaringer fra siste sesong.

Nordreisa kommuneforplikter segtil å:
a) Betale avtalt beløp innen 1.mars hvert år. Nordreisa scooter og båtforening sender faktura.

5) Organisering og gjennomføring
Tjenesten gjelder fra det er forsvarlig og merke løypene og fram til 4. mai hvert år.
NSBF står for innkjøp og maling av stikker. Merking starter når snø og føreforholdene
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tillater det. Løypene skal remerkes ved behov. Foreningen har et selvstendig ansvar for å
følge opp at løypene er godt merket. I tillegg kan kommunen pålegge remerking hvis vi
får melding om at det er behov.

Det skal være informasjonsskilt ved løypestart som skal inneholde informasjon om
løypenettet og kart. Plansjer byttes ut ved behov. Løypeslutt skal merkes med skilt,

LØYPESLUTT og løypekryss som merkes med navneskilt med pil. Ved utskifting av
tavler skilt, merker med mer, benytter samme design som benyttes i tilrettelegging ellers i
kommunen, jfr kommunens Veilederfor tilretteleggingstiltakfor friluftsliv.
Det omfatter Rotsundelv, Oksfjord, Rundhaug, Gapherus (ny parkeringsplass), Sappen og
Svartfoss.

NSBF har ansvar for at parkeringsplassene ved løypestart er brøytet. Det omfatter Rotsundelv,
Oksfjord, Rundhaug, Gapherus (ny parkeringsplass) og Svartfoss . Avkjøring til parkeringsplass
i Oksfjord steges med kjetting av NSBF. innen 1.juni.hvert år.

NSBF har ansvar for å overvåke og varsle hvis løypene må stenges tidlig pga overvann,
tidlig tining med mer Videre skal de sette opp skilt ved startpunkt og varsler kommunen,
som kunngjør stenging på kommunens hjemmeside.

Årlig godtgjøring settes for 2012 til kr.145.000 og reguleres i henhold til konsumprisindeksen
en gang i året. Dette bygger på følgende budsjett:

Innkjøp av stikker 35.000
Stikking av løypene 30.000
Etterstikking 5.000
Maling av stikkene 3.000
Annonser 3.000
Vedlikehold skilt 4.000
Brø in av - lasser 65.000
Sum 145.000

6 Varighet
Avtalen har en varighet fram til utgangen sesongen 2015. Reforhandling av ny avtale
gjøres innen 1.juli 2015.

7 Oppsigelse
Avtalen kan sies opp av begge parter med 6 mnd varsel.

Dato u 2011

Nor reisa kommune Nordreisa scooter og båtforening
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Fylkesmannen i Troms
Romssa FyIkkamånni

Saksbehandler
Bjørn Einan

TelefonVår datoVår ref.Arkivkode
77 64 21 0514.11.20112010/6012 - 3422.1

Deres datoDer ef.kr?

IUNE
SERVICEKONTORET

Advokat Svein Kittelsen
Postboks 45
1317 BÆRUMS VERK

r)r144
Lkm

SANSNR.

DOK,NR

ARK,KODE
- -

Klage —konsesjons ved erverv av gnr. 33 bnr. 14 i Nordreisa kommune

Fylkesmannen i Troms stadfester kommunens avgjørelse

Saken gjelder Tom Skorpens konsesjon ved erverv av eiendommen gnr. 33 bnr. 14 i
Nordreisa kommune. Nordreisa kommune har avslått søknaden, og advokat Svein Kittelsen
har på vegne av Skorpen påklaget dette vedtaket.

Sakens bakgrunn

Sakens dokumenter, herunder søknad, klage og kommunens saksfremlegg, forutsettes kjent av
partene. Fylkesmannen gir derfor bare et kortfattet sammendrag av saken.

Kommunens behandling av saken.
Eiendommen ligger inntil Reisaelva like ved Slettnes i Reisadalen. I følge Skog og landskap
sine gårdskart består den i alt av 23 dekar fordelt på 8,7 dekar produktiv skog, resten annet
uproduktivt areal. Den er ubebygd, og ligger i et LNF-område. Reisavassdraget er et vernet
vassdrag.

Formålet med ervervet er fritid, søker ønsker å føre opp hytte på eiendommen. Søknad om
fradeling av hyttetomt fra eiendommen ble i 2004 avslått i medhold av Plan og
bygningsloven. Det ble lagt vekt på at tiltaket ville virke negativt på naturverdiene og for
rekreasjon og friluftsliv i området. I tillegg lå tiltaket i risikoområde for flom.

I kommunens vurdering av søknaden heter det at det er positivt at eiendommen overføres til
ny eier som ønsker å ivareta den. Kommunen skriver at det ikke vil gagne samfunnet dersom
eiendommen nyttes til oppføring av hytte. Det vises til at arealet ligger like inntil anlagt
rasteplass og stier for friluftsliv, spesielt rekreasjon og fiske. Det vises også til at eiendommen
ligger inntil Reisaelva, og at deler av eiendommen ligger innefor 100-meterssonen langs
vassdrag.

Kommunens avgjørelse
Saken ble først utsatt av driftsutvalget i kommunen. Det ble gjennomført befaring. Saken ble
deretter avgjort i møte den 31.5.2011. Søknaden ble avslått med henvisning til
konsesjonsloven §§ 1, 2 og 9. Det ble i vurderingen lagt vekt på at eiendommen ligger like
ved rasteplass og stier for friluftsliv, spesielt rekreasjon og fiske. Formålet med erverv av

I
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Fylkeshuset, Strandvegen 13 Telefon: 77 64 20 00 Avdeling postmottak@fmtr.no
Postboks 6105, 9291 Tromsø Telefaks: 77 64 21 39 Landbruksavdelingen www.fylkesmannen.no/troms
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eiendommen er fritidsformål og etablering av hytte. Dette vil kunne føre til restriksjoner for
samfunnet.

Klagepå kommunensavgjørelse
Advokat Svein Kittelsen har på vegne av Tom Skorpen klaget på kommunens avgjørelse. Her
viser han til at det bærende element i avslaget er hensynet til å sikre allmennhetens bruk av
arealet. Han viser til at denne er sikret gjennom allemannsretten slik denne er definert i
friluftsloven. Denne retten utøves uavhengig av hvem som eier eiendom og influeres ikke av
Skorpens erverv. Han mener også at dagens bruk med anlegg av rasteplass skjer utenfor
lovens rammer. Den bruk som begrunner avslaget er således uhjemlet og beskyttes ikke av
konsesjonsloven.

Advokat Svein Kittelsen viser til at konsesjonsloven formål i § 1, første ledd nr. 4 ikke
omfatter det å sikre bruksrett for areal for allmenn bruk, men kun for å hindre erverv som er
til hinder for lovlig bruk for allmennheten. Han mener kommunen har lagt avgjørende vekt på
utenforliggende hensyn i forhold til konsesjonsloven formål

Kommunensbehandlingav klagen
Nordreisa kommune viser til at søkers formål med ervervet står sentralt i vurderingen. Dette
må veies opp mot de hensyn loven fremmer. Søker skal nytte eiendommen til bygging av
hytte, til fritidsformål. Dette er et formål uten samfunnsgagn. Hyttebygging vil privatisere
større deler av eiendommen og hemme den bruken som i dag utøves i området. Kommunen
ønsker ikke å hindre salg, men salg til dette konkrete formålet.

Vassdraget er varig vema mot utbygging. Deler av eiendommen ligger i 100-meterssonen, de
øvrige arealer i nedbørsfeltet som det er faglig dokumentert har betydning for vassdragets
verdi. Dette skal det legges alminnelig vekt på under behandling av en konsesjonssøknad.

Driftsutvalget i Nordreisa fattet den 30.8.2011 slikt vedtak i saken:

Nordreisa kommune avslår søknadfra Tom Skorpen om konsesjonfor erverv avfast eiendom
33/14 i Nordreisa kommune
Dette gjøresjfr. konsesjonsloven §§ 1, 2 og 9.
I vurderingene er det lagt vekt på at eiendommen ligger inntil Reisaelva. Deler av området
kommer innenfor 100 metersonen langs vassdraget, og den resterende delen kommer inn
under andre deler av nedbørsfeltet som det erfaglig dokumentert har betydningfor
vassdragets verdi. Driftsutvalget har vektlagt NVE's uttalelse av et det kan bliflom i området.

Fylkesmannensmerknader
Dette er en sak som skal behandles i medhold av konsesjonsloven §§ 1 og 2. I
konsesjonsloven § 1, formålsparagrafen, heter det:
"Loven har tilformål å regulere og kontrollere omsetningen avfast eiendomfor å
oppnå et effektivt vern om landbruketsproduksjonsarealer og slike eier- og
bruksforhold som er mest gagnligefor samfunnet, bl.a.for å tilgodese:

framtidige generasjoners behov.
landbruksnæringen.
behovetfor utbyggingsgrunn.
hensynet til miljøet, allmenne naturverninteresser ogfriluftsinteresser.
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På bakgrunn av ovenstående og med hjemmel i konsesjonsloven §§ 1 og 2 treffer
Fylkesmannen følgende

Vedtak

Fylkesmannen i Tromsfinner ikke å kunne ta klagen tilfølge.

Fylkesmannen i Troms stadfester med dette Nordreisa kommunes vedtak hvor søknad om
konsesjon avslås.

Dette vedtaket er endelig og kan ikke påklages. Partene anses underrettet ved kopi av dette
brev.

. ••""

vein Ludvigsen
fylkesmann C ----)

Per Elvestad
kst landbruksdirektør

Kopi til:
Tor-Erik Carlsen Trollveien 16 9180 SKJERVØY
Nordreisa kommune Utviklingsavdelingen 9156 Storslett
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5. hensynet til bosettingen. "

I konsesjonsloven § 2 heter det blant annet:

Med de unntak somfølger av loven, kanfast eiendom ikke erverves uten tillatelse av Kongen
(konsesjon). Kongens myndighet kan overføres til kommunen

I Landbruks- og matdepartementets rundskriv M-9/2009 om Konsesjon og boplikt heter det
blant annet:

"Det er av vesentlig betydning for avgjørelsen i en konsesjonssak at eiendommen kan brukes
til det formålet som er oppgitt med ervervet. I tillegg til opplysninger om plansituasjonen i
området, bør det derfor være på det rene om bruken forutsetter tillatelse fra andre
rnyndigheter, om slike tillatelser foreligger, eller om de kan påregnes gitt."

Eiendommen ligger i et område som i kommuneplanens arealdel er avsatt til Landbruks,
Natur og Friluftsområde (LNF-område). Søker oppgir et formål med ervervet om er i strid
rned plansituasjonen. Det er tidligere søkt om tillatelse til å sette opp hytte på eiendommen.
Dette er avslått. Bakgrunnen er blant annet at området er flomutsatt, at området er mye buk av
allmennheten, men også at vassdraget er varig verna. Vassdragsvernet er i første rekke et vern
rnot kraftutbygging. Men både regjeringen og Stortinget har henstilt om at andre inngrep som
kan skade verneverdiene bør unngås. Dette ut fra den tankegang at når samfunnet velger bort
Inuligheten for å produsere samfunnsnyttig elektrisk kraft med den hensikt å ta vare på
verneverdiene, så skal ikke andre utbyggingstiltak (og ofte da også mindre samfunnsnyttig
tiltak) forringe evt. ødelegge de verdiene som verneplanene for vassdragene skulle ivareta.
Det er derfor i strid med regjerings vassdragspolitikk om de samme verdiene blir forringet
gjennom kortsiktig og tilfeldig tiltak.

Så langt vi kan se er erververs formål med ervervet ikke gjennomførbare. De er i strid med
plansituasjonen for området. I tillegg ligger eiendommen inntil et vassdrag som er varig
vema. Området er flomutsatt. Den bruken det legges opp til forutsetter tillatelse fra andre
rnyndigheter, slike tillatelser foreligger ikke, og kan heller ikke, så langt vi kan se, påregnes
gitt.

Fylkesmannen i Troms kan prøve alle sider ved saken og herunder ta hensyn til nye
omstendigheter. Fylkesmannen skal vurdere de synspunkter som klageren legger frem, og kan
ta opp forhold som ikke er berørt i klagen. Fylkesmannen som klageinstans kan selv treffe
nytt vedtak i saken eller oppheve det og sende det tilbake til helt eller delvis ny behandling, jf.
forvaltningslovens § 34.

Det fremgår av forvaltningslovens § 34 annet ledd at statlig klageinstans skal legge vekt på
hensynet til kommunalt selvstyre ved prøving av det frie skjønn. Dette betyr at klageinstansen
(Fylkesmannen) i sin frie skjønnsvurdering skal legge selvstendig vekt på det kommunale
selvstyre (dvs den kommunale skjønnsvurdering).
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Nordreisa kommune

Teknisk avdeling

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

www.nordreisa.kommune.no

Hanne Johansen
Olderdalsveien 91
9146  OLDERDALEN

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2009/7648-10 42606/2011 1942/3/36 17.11.2011

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:
246/11 Delegert utvalg drift

Byggested: Storvik, 9151 STORSLETT Gnr/Bnr: 3/36
Tiltakshaver: Hanne Johansen Adresse: Olderdalsveien 91, 9146

OLDERDALEN
Ansvarlig søker: Per Strand Storslett AS Adresse: Hovedvegen 16, 9151

STORSLETT
Tiltakets art: Nytt bygg - boligformål under 70 

m²
Bruksareal: 41

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 99 gis ferdigattesten i henhold til ferdigmelding datert 
14.11.2011 fra ansvarlig søker registrert i kommunen 15.11.2011.  

I den innsendte sluttdokumentasjonen er det bekreftet av ansvarlig kontrollerende for utførelsen 
at sluttkontrollen ikke har avdekket feil eller mangler som hindrer ferdigattest, jf forskrift om 
saksbehandling og kontroll i byggesaker §§ 33 og 34.

Ved all kontakt med etaten i denne sak, vennligst referer til saksnummer 2009/7648.
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Med hilsen

Ketil Jensen
Byggesaksbehandler
Direkte innvalg: 77 77 07 59

Kopi til:
BYGGtorget Betongservice AS Industriveien 24 9152 SØRKJOSEN
Per Strand Storslett AS Hovedvegen 16 9151 STORSLETT
Roger Soleng Rismoveien 21 9146 OLDERDALEN
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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

Gunnar Nystu & Harriet Steinkjer Nystu
Høgegga 83
9151  STORSLETT

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2011/4566-2 43290/2011 1942/52/135 23.11.2011

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:
248/11 Delegert utvalg drift

Byggested: Høgegga 83, 9151 STORSLETT Gnr/Bnr: 52/135
Tiltakshaver: Gunnar Nystu & Harriet Steinkjer 

Nystu
Adresse: Høgegga 83, 9151

STORSLETT
Ansvarlig søker: Per Strand Storslett AS Adresse: Hovedvegen 16, 9151

STORSLETT
Tiltakets art: Endring av bygg - utvendig 

tilbygg/påbygg større enn 50 m²
Bruksareal: 148,5m²

VEDTAK:

Tillatelse:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven 2008 (pbl 2008) §§ 20-1 og 21-4 godkjennes søknad om 
byggetillatelse mottatt 21.11.2011 for oppføring av tilbygg/påbygg på enebolig bygningsid: 
16802891.  

Det vises for øvrig til søknadens vedlagte tegninger, situasjonskart og godkjente søknader om 
ansvarsrett samt kontrollerklæringer.
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Dispensasjoner: 
Med hjemmel i pbl 2008, § 19-2 er det gitt dispensasjon av driftsutvalget i sak 57/11 fra 
byggegrense mot kommunal veg. 

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
Per Strand Storslett AS

Org. nr. 947 560 832

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

Ansvarsområde: Bygninger og installasjoner.
Roger Soleng

Org. nr. 976 527 364

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

Ansvarsområde: Grunnarbeid, Bygninger og 
installasjoner.

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

Foretak Godkjenningsområde
Rørtjeneste Nord AS

Org. nr. 991 534 903

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

Ansvarsområde: Rørarbeider VVS.

SAKSUTREDNING/BEGRUNNELSE FOR VEDTAKET:

Planstatus:
Reguleringsplan for boligområdet Høgegga, planid: 19421985_001

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Øvrige opplysninger:
For ordens skyld minnes om noen forhold som ansvarlig prosjekterende må være oppmerksom
på:

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.
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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 2011/4566.

Med hilsen

Ketil Jensen
Byggesaksbehandler
Direkte innvalg: 77 77 07 59

Kopi til:
Rørtjeneste Nord AS Tømmernes 9151 STORSLETT
Roger Soleng Postboks 99 9148 OLDERDALEN
Per Strand Storslett AS Hovedvegen 16 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

Roar Olsen
Senjavegen 23B
9012  TROMSØ

Deres ref:  Vår ref: Arkivkode Dato
243499/2011 1942/29/66 24.11.2011

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

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

Saksnr: Behandlet i:
249/11 Delegert utvalg drift

Byggested: Holmestilla, 9151 STORSLETT Gnr/Bnr: 29/66
Tiltakshaver: Roar Olsen Adresse: Senjavegen 23B, 9012

TROMSØ
Ansvarlig søker: Tegne & Byggeservice A/S Adresse: Postboks 3524, 9277

TROMSØ
Tiltakets art: Endring av byggetillatelse Endret 

Bruksareal:
+ 11m²

Til tidligere tillatelse godkjent 08.06.2007 er det den 16.11.2011 mottatt søknad om tillatelse til 
endring.

VEDTAK:

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

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

Side 62



Side 2 av 2

SAKSUTREDNING/BEGRUNNELSE FOR VEDTAKET:

Nabovarsling:
Naboer er varslet i henhold til (plb) § 94.

Sikkerhet i bruk:
Det vises til bestemmelsene i teknisk forskrift til plan- og bygningsloven kap. VII, 
kap. VIII og kap. X om personlig og materiell sikkerhet, miljø og helse, og brukbarhet.

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

ØVRIGE LOVBESTEMMELSER:

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

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

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

Ved all kontakt med avdelingen i denne sak, vennligst referer til saksnummer 2011/4529 .

Med hilsen

Ketil Jensen
Byggesaksbehandler
Direkte innvalg: 77 77 07 59

Kopi til:
Tegne & Byggeservice A/S Postboks 3524 9277 TROMSØ
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Nordreisa kommune

Teknisk avdeling

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

www.nordreisa.kommune.no

Stiftelsen Nybo
Flomstadveien 1
9151  STORSLETT

Att. Tore Elvestad

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2011/1818-11 44820/2011 1942/43/66 05.12.2011

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

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

Byggested: Flomstadveien 7, 9151 
STORSLETT

Gnr/Bnr: 43/66

Tiltakshaver: Stiftelsen Nybo Adresse: Flomstadveien 1, 9151
STORSLETT

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

Tiltakets art: Endring av bygg -  bruksendring
og ombygging

Bruksareal: m²

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 21-10 gis midlertidig brukstillatelse i henhold til 
anmodning datert 02.12.2011 fra ansvarlig søker.

I mottatt dokumentasjon er det bekreftet av ansvarlig kontrollerende for utførelsen at kontrollen ikke har 
avdekket feil eller mangler som hindrer midlertidig brukstillatelse.

Brukstillatelsen gjelder hele tiltaket.

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

ferdigattest. Sluttdokumentasjonen skal være uten merknader fra kontrollerende foretak.

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

Brukstillatelsen gjelder fram til 02.01.2012 og opphører uten nærmere varsel samme dato om det 
ikke foreligger søknad om forlenget brukstillatelse eller anmodning om ferdigattest.

Ved all kontakt med etaten i denne sak, vennligst referer til saksnummer 2011/1818.

Med hilsen

Ketil Jensen
Byggesaksbehandler
Direkte innvalg: 77 77 07 59

Kopi til:
Malermester Løvoll A/S Moan 33 9151 STORSLETT
Rørlegger Helgesen A/S Havnegata 30 9180 SKJERVØY
AR-Ing AS Postboks 112 9189 SKJERVØY
Steinar Pettersen VVS-teknikk LTD Rederveien 35 9014 TROMSØ
Elektro-kjøl AS Industrivegen 4 9152 SØRKJOSEN
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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

Anders Boltås
Rotsund gård
9153  ROTSUND

Delegert vedtak
Delegert utvalg drift - nr. 250/11

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2010/5600-10 44795/2011 1942/72/1 03.12.2011

Delegert vedtak - Nydyrking på eiendom 1942/72/1

Viser til søknad om godkjenning av plan for nydyrking av om lag 100 daa på eiendom 72/1 i 
Nordreisa kommune. Søknaden er mottatt 15.11.2010.

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

Saksopplysninger: 
Søker: Anders Boltås, Rotsund gård, 9153 Rotsund.

Eiendommen ligger i Rotsund, om lag 15 km fra Storslett sentrum. Parsellene det søkes
nydyrking på består av lauvskog, hogstklasse II. Arealet er fordelt på to parseller. Oppmålt på
kart utgjør den ene markerte parsellen ca 40 daa og den andre på om lag 35 daa.

I følge gårdskart fra Skog og landskap har eiendommen 72/1 m.fl. et totalareal på 2926,5 daa. Av
dette er 306,7 daa fulldyrka jord, 18,2 daa innmarksbeite 209,8 daa skog på høy bonitet, 984,2
daa skog på middels bonitet, 37,5 daa på lav bonitet og 1282,7 daa uproduktiv skog og resten
annen mark.

Søker Anders Boltås driver med melkeproduksjon på storfe og har en melkekvote på 289 406 
liter. Bruket er under ombygging og pr 1.1.2011 hadde han 24 melkekyr og 61 ungdyr. Jfr 
søknad om produksjonstillegg 2010 hadde eiendom 72/1 m.fl. 327 daa fulldyrka jord og 383 daa
innmarksbeite. På denne søknadsomgangen ble det godkjente innmarksbeite økt fra 150 daa til
383 daa. I tillegg til eget areal leides 51 daa fulldyrka jord.

Etter det vi kan se er mesteparten av arealet som nå skal dyrkes opp innenfor det sist godkjente
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innmarksbeite. Da økningen i innmarksbeite ble godkjent høsten 2010 ble det sagt at den delen
av innmarksbeite som skal nydyrkes, skal trekkes i fra innmarksbeite på neste søknad når
arbeidet med dette starter.

Formålet med nydyrkingen er å styrke grovfôrgrunnlaget på egen eiendom.

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.

Reindriftsforvaltningen, datert 29.04.2011:
Saken har vært på høring i rbd. 36 Cohkolat.

Områdestyret for Vest-Finnmark har ingen merknader til søknad om nydyrking av gnr. 72 bnr. 1 
i Rotsund i Nordreisa kommune.

Denne uttalelsen er gitt i medhold av områdestyrets delegasjon i sak 62/2009.

Fylkesmannen i Troms, datert 26.04.2011:
Fylkesmannen i Troms vil gjøre søkeren oppmerksom på observasjoner av både kongeørn og
orrfugl i tiltaksområdet. På grunn av et gammelt datagrunnlag, oppfordrer vi søkeren til å ta
kontakt med norsk institutt for naturforskning (NINA) i Tromsø for bedre opplysninger av
disse lokalitetene før tiltaket gjennomføres.

Fylkesmannen viser til kommunens brev mottatt 05.04.2011 vedrørende søknad om
nydyrking på gnr 72 bnr 1 i Nordreisa kommune. Søknaden gjelder nydyrking av ca 100 daa
skog-, myr- og beiteareal.

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.

Merknader:
Fylkesmannen i Troms vil gjøre søkeren oppmerksom på et påvist leveområde for orrfugl
innen tiltaksområdet. Avgrensningen av dette leveområdet finnes på naturbasen
(http://dnweb12.dirnat.no/nbinnsyn/), som er en offentlig database. 

I tillegg til orrfuglforekomsten, finnes det en påvist reirlokalitet for kongeørn i nærområdet.
Observasjonen ble gjort i 2004 og er registrert i direktoratet for naturforvaltnings rovbase.
Slike opplysninger om kongeørn er unntatt offentlighet. Fylkesmannen forventer at disse
opplysningene brukes kun i utarbeidelsen av denne saken. 
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På grunn av at observasjonene av både orrfugl og kongeørn er relative gamle, anbefaler vi at
søkeren tar kontakt med norsk institutt for naturforskning (NINA) i Tromsø før tiltaket utføres
for å få mer oppdatert informasjon angående begge lokalitetene. Fylkesmannen har dessverre
ikke mer informasjon om disse lokalitetene.

Verken orrfugl eller kongeørn er på Norges nasjonale rødliste.

Vi har ingen flere merknader til søknaden.

Sametinget, datert 26.08.2011:
Vi viser til Deres brev av 30.03.2011, 26.05.2011 og 12.072011 og til våre brev av 26.04.2011 
og 17.06.2011. I forbindelse med befaring i annen sak i kommunen, har vi foretatt synfaring i 
saken. Vi ser det som svært alvorlig at nydyrking blir foretatt før godkjenning foreligger fra 
kommunen og kulturvernmyndighetene. For øvrig har Sametinget 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, jf. Lov av 9.juni 1978 nr. 50 om kulturminner (kml.) §§ 8 og 9. Vi 
forutsetter at dette pålegget formidles til den som skal utføre arbeidet i marken.

Faglig vurderinger:

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 også leieareal. Behovet for eget
arealet er økende fordi søker er i en ombyggingsprosess av drifta. Omsøkt areal ligger i nærheten 
av driftssenteret på eiendommen og i samme område som mesteparten av dyrkamark på 
eiendommen. Dette er positivt for effektiviteten av drifta. Det er positivt at driftsgrunnlaget 
styrkes for driftsenheten, og at nydyrkningstiltaket legger til rette for en driftsmessig god løsning.

Vurdering etter nydyrkingsforskriften
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."
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Det er påvist leveområde for orrfugl innen tiltaksområdet, og det finnes en påvist reirlokalitet for 
kongeørn i nærområdet. Observasjonene av både orrfugl og kongeørn er relative gamle. Ut fra 
kartet i høringsuttalelsen til fylkesmannen ser man at størsteparten av området for orrfugl ligger 
på oversiden av dyrkningsområdet. Det anbefales at søker tar kontakt med norsk institutt for 
naturforskning (NINA) i Tromsø før tiltaket utføres for å få mer oppdatert informasjon angående 
begge lokalitetene.

Omsøkt areal ligger i nærheten av driftssenteret på eiendommen og i samme område som 
mesteparten av dyrkamark på eiendommen. Det er positivt at driftsgrunnlaget styrkes for 
driftsenheten, og at nydyrkningstiltaket legger til rette for en driftsmessig god løsning.

Vurdering opp mot naturmangfoldloven:
Jfr naturmangfoldlovens § 7 skal prinsippene i §§ 8 til 12 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.
.
Vedtak:
Nordreisa kommune godkjenner plan om nydyrking av to parseller på om lag 40 daa og 35 daa 
på eiendommen 72/1 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 søker Anders Boltås har behov for mer eget dyrka areal, og 
at nydyrking av omsøkt areal trolig ikke vil føre til konsekvenser for kulturlandskap og 
naturfaglige verdier. Nydyrkingstiltaket vil styrke grovforgrunnlaget for driftsenheten og er en 
arronderingsmessig god løsning. Nydyrkingstiltaket er vurdert i forhold til formål og 
forvaltningsmål i naturmangfoldloven.

Det settes følgende vilkår:
 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.

 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.

Nordreisa kommune vil påpeke at all nydyrking er søknadspliktig, og tiltaket skal ikke 
påstartes før søknad er innvilget. Dette var ikke tilfelle i denne saken.
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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, Utviklingsavdelingen.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen 
da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.

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

Med hilsen

Julie Heidenberg
jordbrukssjef

Vedlegg
1 Kartutsnitt
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Nordreisa kommune

Teknisk avdeling

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

www.nordreisa.kommune.no

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

«KONTAKT»

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
«REF» 2009/734-66 44868/2011 1942/15/51 05.12.2011

FERDIGATTEST
Svar på anmodning om ferdigattest, jf pbl § 99

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

Saksnr: Behandlet i:
252/11 Delegert utvalg drift

Byggested: Sentrum 7, 9151 STORSLETT Gnr/Bnr: 15/51
Tiltakshaver: Elveland boligpark AS Adresse: Postboks 3315, 9275

TROMSØ
Ansvarlig søker: Voll Arkitekter AS Adresse: Kjøpmannsgt. 40, 7011

TRONDHEIM
Tiltakets art: Nytt bygg - Boligpark Bruksareal:

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 99 gis ferdigattesten i henhold til ferdigmelding datert 
28.11.2011 fra ansvarlig søker registrert i kommunen 28.11.2011 for gjenstående seksjoner 
6,8,15,16,24 og 25.

I den innsendte sluttdokumentasjonen er det bekreftet av ansvarlig kontrollerende for utførelsen 
at sluttkontrollen ikke har avdekket feil eller mangler som hindrer ferdigattest, jf forskrift om 
saksbehandling og kontroll i byggesaker §§ 33 og 34.

Ved all kontakt med etaten i denne sak, vennligst referer til saksnummer 2009/734.

Side 73



Side 2 av 2

Med hilsen

Ketil Jensen
Byggesaksbehandler
Direkte innvalg: 77 77 07 59

Tilsvarende brev sendt til:
Elveland Boligpark AS Postb. 3315 9275 TROMSØ
Voll Arkitekter AS Kjøpmannsgt. 40 7011 TRONDHEIM

Kopi til:
Tromsø Entreprenør AS Postb. 3315 9275 TROMSØ
Nord Troms Bygg & Anlegg Trollvik 9147 BIRTAVARRE
Nyprofil AS, Fredrikstad Postb. 103 1601 FREDRIKSTAD
Reber Schindler Heis AS Postb. 126 4702 VENNESLA
Rørleggermester Reidar Skagseth AS Evjenveien 134 9024 TOMASJORD
JB Elektro A/S Hovedveien 6 9151 STORSLETT
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Fylkesmannen i Troms
Romssa FyIkkamånni

Saksbehandler
Renate Kristiansen

TelefonVår datoVår ref.Arkivkode
77 64 20 6327.10.20112011/4069 - 4423.1

Deres datoDeres ref.
08.07.20112009/7690-21

Nordreisa kommune

4111400‘o
9156 Storslett

Klage på vedtak i utvalgssak 31/11 —fradeling av tomt til fritidsformål, gnr.
81 bnr. 1

Vi viser til kommunens oversendelse av ovennevnte klagesak, mottatt her 14.7.2011, samt
vårt foreløpige svar av 20.7.2011.

Saken gjelder gyldigheten av kommunens tillatelse til fradeling av tomt til fritidsformål
fra eiendommen gnr. 81 bnr. 1, herunder dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og
forbudet mot tiltak i 100-metersbeltet langs sjø, jf. plan- og bygningsloven § 1-8.
Fylkesmannen omgjør vedtaket under henvisning til at vilkårene for dispensasjon ikke
er oppfylt i denne saken, jf. plan- og bygningsloven § 19-2.

Sakens bakgrunn
Sakens bakgrunn, herunder innhold i plangrunnlag, søknad, klage og kommunens
saksfremlegg, forusettes kjent for partene. Vi skal likevel gi et kortfattet sammendrag av
saken.

Nordreisa kommune mottok 5.8.2009 søknad om fradeling av ca 1000 m2 stor tomt til
fritidsformål fra eiendommen gnr. 81 bnr. 1. Søker var hjemmelshaver Kjell Johansen.

Fradelingen krevde dispensasjon fra LNF formålet (landbruks- natur og fritidsformål) i
kommuneplanens arealdel, og forbudet mot tiltak i 100-metersbeltet langs sjø, jf. pb1. § 1-8.

Dispensasjonssøknaden ble sendt på høring til aktuelle sektormyndigheter i desember 2009.

Troms fylkeskommune v/ kulturetaten uttalte seg negativt til dispensasjonssøknaden, jf.
høringsuttalelse datert 24.7.2010. Inntil omsøkte parsell var det registrert et felt med tre
gravhauger, og etter gjennomført befaring viste kulturetaten til at:

Parsellen vil grense inn til kulturminnet —og være innenfor fredningssonen på
fem meter rundt kulturminnets ytterkant, jf. lov om Kulturminner av 1978 §
6. En fritidsbolig og andre tiltak på tomta vil skjemme kulturminnet
utilbørlig. Dette er i konflikt med kulturminnelovens § 3 første ledd. På denne
bakgrunn vil vi motsette oss at det gis dispensasjon fra kommuneplanens
bestemmelser.

Fylkeshuset, Strandvegen 13 Telefon: 77 64 20 00 Avdeling postmottak@fmtr.no
Postboks 6105, 9291 Tromsø Telefaks: 77 64 21 39 Justis- og www.fylkesmannen.no/troms

sosialavdelingen
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I strid med administrasjonens innstilling godkj ente Nordreisa kommune v/ driftsutvalget
fradeling av 1 daa tomt til fritidsformål fra eiendommen gnr. 81 bnr. 1, jf. vedtak i sak 31/11
av 26.4.2011. Som begrunnelse ble det vist til "at det vil skape mer aktivitet i bygda med
etablering avfritidshus." Det ble videre satt som vilkår at "tomta måflyttes slik at den ikke
legges nærmere enn 5 meterfra forhistorisk kulturminnefor ikke å skjemme det."

Vedtaket ble påklaget av Troms fylkeskommune v/ kulturetaten i brev datert 24.5.2011. I
klagen ble det påpekt at lokaliseringen fortsatt knyttet seg til parsell som først omsøkt, og at
en slik etablering av fritidstomt ville være innenfor sikringssonen på 5 meter rundt
kulturminnets ytterkant, jf. kulturminneloven § 6. Tiltaket ville uansett virke utilbørlig
skjemmende på kulturminnet, jf. kulturminneloven § 3.

Nordreisa driftsutvalg underinstansbehandlet klagen i møte 21.6.2011, under sak 52/11.
Klagen ble ikke tatt til følge og saken er etter dette oversendt til Fylkesmannen for endelig
klagebehandling.

Fylkesmannens vurdering

F Ikesmannens m ndi het
Fylkesmannen kan prøve alle sider av saken og herunder ta hensyn til nye omstendigheter. Vi
skal vurdere de synspunkter som klager legger frem, og kan også ta opp forhold som ikke
er berørt i klagen, jf. forvaltningsloven (fv1.) § 34.

Det er vedtatt en ny lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) av
27.6.2008 nr. 71, hvor ny plandel trådte i kraft fra 1.7.2009. Byggesaksdelen ble iverksatt
1.7.2010. I medhold av den nye pb1. § 34-2 er det gitt forskrift om samvirke mellom
bestemmelsene i den nye loven og plan- og bygningsloven av 14.6.1985 nr. 77.

I følge forskriften § 13 skal søknader om dispensasjoner som er sendt kommunen før ny
plandel trer i kraft, behandles etter § 7 i plan- og bygningsloven av 14.06.85. Søknad om
dispensasjon av 5.8.2009 skal derfor behandles etter ny planlov, men etter gammel del hva
gjelder forhold som knytter seg til byggesaksdelen.

Plangrunnlag
Området er omfattet av Kommuneplan for Nordreisa kommune 2002-1012, vedtatt 27.6.2002.
Det omsøkte tiltaket omfattes av pb1. § 1-6 første ledd, og skal etter annet ledd ikke utføres i
strid med lov, forskrift eller plan.

I kommuneplanens arealdel er eiendommen avsatt til landbruks- natur og friluftsformål
(LNF). I områder avsatt til LNF formål tillates ikke bolig-, ervervs-, og fritidsbebyggelse som
ikke er ledd i stedbunden næring. Omsøkte tiltak, fradeling til fritidsformål, krever derfor
dispensasjon fra arealformålet i kommuneplanens arealdel.

Tiltaket skal videre plasseres i 100-metersbeltet langs sjø, Oksfjorden, og krever dispensasjon
fra bygge- og delingsforbudet i pb1. § 1-8.
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Dis ensas'onsvurderin en
Nilkårene for dispensasjon følger av plan- og bygningsloven § 19-2. Pb1. § 19-2 annet og
tredje ledd lyder slik:

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

Ved dispensasjon fra loven og forskrifter til loven skal det legges særlig vekt
på dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet og
tilgjengelighet.

Vi viser også til fierde ledd hvor det står at:
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 dispensasjonsvurderingen må bygningsmyndighetene foreta en avveining mellom de hensyn
som lovens forbudsbestemmelser eller gjeldende planer skal beskytte og de hensyn som taler
for dispensasjon. Det kreves at hensynene bak den bestemmelsen det dispenseres fra ikke blir
vesentlig tilsidesatt.

I tillegg må det foretas en interesseavveining der fordelene med tiltaket må vurderes opp mot
ulempene, og vilkåret for å kunne innvilge dispensasjon er at disse finnes klart større etter en
samlet vurdering, jf. Ot. prp. nr. 32 (2007-2008) punkt 6.19.

Det følger av Lovkommentaren til § 19-2 at:
"De ulikeplanene er som oftest blitt til gjennom en omfattende beslutningsprosess og er

vedtatt av kommunens øverstefolkevalgte organ, kommunestyret. Planene omhandler
dessuten konkreteforhold. Det skal ikke være en kurant sak åfravike gjeldende plan."

I utgangspunktet er det altså ingen som har krav på å få innvilget en dispensasjonssøknad, og
det må foreligge gode grunner for innvilgelse

Nordreisa kommune v/driftsutvalget har i denne saken innvilget dispensasjon. Fra søkers side
er det ikke angitt konkrete fordeler ved en dispensasjon. De fordeler som er gitt for
dispensasjon kommer i hovedsak fra kommunen selv, og driftsutvalget legger vekt på at "det
vil skape mer aktivitet i bygda med etablering avfritidshus."

Administrasjonens innstilling gikk imidlertid ut på at søknad om dispensasjon skulle avslås. I
saksframlegget til driftsutvalgets behandling av søknaden ble det vist til at:

For å samtykke til deling må enten samfunnsmessige interesser av stor vekt
tale for det, eller at deling er forsvarlig ut fra hensynt til den avkastning
eiendommen kan gi. En eventuell fradeling vil trolig ikke føre til
konsekvenser for landbruket og reindrifta.
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Like ved omsøkte tomt er det tre groper i strandvoll med idnr 17563
Askeladden. Tradisjonelt oppfattes groper av denne typen som førhistoriske
kulturminner. De er registrert som graver, men det er mer nærliggende å tro
de kan være kokegroper eller fangsinnrettninger. Omsøkte parsell vil grense
inn til kulturminnet og være innenfor fredningssonene på fem meter rundt
kulturminnets ytterkant, jf. lov om kulturminner av 1978 § 6. En ny
fritidsbolig på tomta vil skjemme kulturminnet utilbørlig. Dette er i konflikt
med kulturminneloven § 3 første ledd. Det er derfor ikke ønskelig at tomten
blir fradelt.

Fra administrasjonens saksfremlegg i forbindelse med klagebehandlingen er det videre vist til
behovet for å styre utbyggingen gjennom reguleringsplan. Det vises til at "ved deling av
eiendom 81/1 vil det bli trefritidseiendommer i nærheten av hverandre. De trefritidstomtene
må sees i sammenheng med hverandre, og det må derforfor en eventuellfradeling stilles krav
om reguleringsplan i h.h.t. retningslinjer vedtatt av kommunestyret i sak 0027/02. "

Fylkesmannen er kommet til at vilkårene for dispensasjon ikke er oppfylt, jf. pb1.§ 19-2. I vår
vurdering legger vi stor vekt på at berørt sektormyndighet, Fylkeskommunen v/ kulturetaten,
har uttalt seg negativt til dispensasjonssøknaden. Sektormyndigheters syn må anses som et
påbudthensynunder dispensasjonsvurderinger, jf. pb1.§ 19-2 fierde ledd.

Når det konkret gjelder vektleggingen av uttalelser fra direkte berørte sektormyndigheter i
vurderingen etter pb1.§ 19-2 viser vi også til følgende uttalelse i lovens forarbeider, Ot.prp.
nr. 32 (2007-2008), side 139:

Kommunen bør fortsatt ikke gi dispensasjon fra planbestemmelser og planer
der berørte statlige fagmyndigheter eller fylkeskommunen uttrykkelig går
imot at dispensasjon gis. Det har i praksis vært lagt til grunn at det ikke
foreligger særlige grunner for å dispensere i strid med uttalelse fra statlig
fagmyndighet eller fylkeskommunen.

Det må derfor legges avgjørende vekt på at kulturetaten som sektormyndighet har gitt negativ
uttalelse til høringen og klaget på vedtaket. Kommunen har i sitt vedtak stilt som vilkår at
parsellen ikke legges nærmere enn en fem meter fra forhistorisk kulturminne for "ikke å
skjemme det", jf. vedtak i sak 31/11. Selv om etablering av fritidstomten skjer utenfor
sikringssonen på 5 meter rundt kulturminnets ytterkant, jf. kulturminneloven § 6, må
imidlertid høringsuttalelse forstås slik at tiltaket uansett virke utilbørlig skjemmende på
kulturminnet, jf. kulturminneloven § 3.

Fylkesmannen kan heller ikke se at fordelene ved dispensasjon er klart større enn ulempene.
Den anførte fordelen er at det vil skape mer aktivitet i bygda med etablering av fritidshus.
Dette er ikke et tungveiende argumenter for å innvilge dispensasjon. Vi har forståelse for at
man ønsker mer aktivitet i kommunen, blant annet gjennom etablering av fritidsbebyggelse.
Tilrettelegging for dette bør imidlertid skje gjennom en reguleringsprosess, i stedet for
gjennom enkeltstående dispensasjoner. Dette er også i samsvar Nordreisa kommunes egne
retningslinjer for etablering av fritidsbebyggelse i kommunen, jf kommunens saksframlegg i
klagesaken.

Side 78



Side 5 av 5

Vi registrer for øvrig at det i høringsuttalelse fra kulturetaten blir opplyst at det finnes
alternative plasseringer for hyttetomter på eiendommen. Det fremgår at: "da grunneier som vi
motte på stedet, har konkreteplaner om å tilretteleggefor et storre antall hytter på andre
steder på sin eiendom kan det være en losningfor erververe å vurdere dette nærmere."

Fylkesmannen kan etter dette ikke se at vilkårene for dispensasjon er oppfylt, og dispensasjon
etter plan- og bygningsloven § 19-2 må således avslås.

Med hjemmel i pb1. § 1-9, jf. delegasjonsfullmakt fra departementet, og forvaltningsloven §
34, gjør Fylkesmannen følgende

vedtak;

Nordreisa kommunes vedtak i sak 31/11 omgjøres, og dispensasjon avslås etter plan- og
bygningsloven § 19-2, fordi vilkårene for dispensasjon ikke er oppfylt.

Dette vedtaket er endelig og kan ikke påklages. Partene anses underrettet ved kopi av dette
brevet. Vi gjør oppmerksom på partenes rett til å gjøre seg kjent med sakens dokumenter, jf.
fv1. §§ 18 og 19.

Etter fullma

917e-trze--fa
Renate Kristiansen
rådgiver

fung. avdelingsdirektør

(f7

Kopi:
Kjell Johansen, Haggvågen 7, 66011 Billingsfors
Tromsffikeskommune, Kulturetaten, Postboks 6600, 9296 Tromso

- Guri og Roald Wahlmann, Kildal, 9151 Storslett
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Nordreisa 
kommune

          

Arkivsaknr:       2011/2416-9

Arkiv:                1942/60/3

Saksbehandler:  Julie Heidenberg

Dato:                 06.12.2011

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
89/11 Nordreisa driftsutvalg 20.12.2011

Klagebehandling - Deling av eiendom 1942/60/3

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

Vedlegg
1 Oversikt tomter
2 Kartutskrift

Rådmannens innstilling

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

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

19-2.

Ved avgjørelsen er det lagt vekt på at hyttetomtene vil etter fradeling være fritt omsettelige, og
kan overdras til personer uten tilknytning til eiendommen eller til landbruksnæringa. Dette kan
føre til krav om restriksjoner for landbruket som er bygd opp i området de senere år.
Delingstillatelsen er vurdert i forhold til formål og forvaltningsmål i Naturmangfoldloven og
tiltaket har ingen innvirkning på prinsippene som skal vurderes i §§ 8-12.
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Saksopplysninger

Det søkes her om fradeling av 2 tomter til fritidsformål på om lag 1750 m2 til sammen fra
eiendom 60/3 i Nordreisa kommune. Søknaden er mottatt 14.06.2011.

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

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

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

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

Saken har vært til behandling hos Driftsutvalget i møte 11.10.2011 hvor søknaden ble innvilget. 
Fylkesmannen har påklaget vedtaket, og klagen er mottatt før klagefristen var utgått.

Klage – dispensasjon fra kommuneplanens arealdel ved søknad om deling av eiendom gnr. 
60 bnr. 3 i Nordreisa kommune

Fylkesmannen i Troms viser til kommunens brev av 24.10.2011 hvor dispensasjon fra
kommuneplanens arealdel innvilges.

Det er søkt om fradeling av 2 parseller på hhv 1,05 og 0,7 dekar til hyttetomter.

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

Hytteparsellene består av dyrkbar skogsmark, og grenser inntil dyrka mark i drift.
Fylkesmannen i Troms uttalte i brev av 25.8.2011 at søknaden bør avslås. Det ble viset til
sakens landbruksmessige sider.

Driftsutvalget i Nordreisa kommune behandlet saken på sitt møte den 11.10.2011. Her ble
søknaden innvilget. Det ble ved avgjørelsen lagt vekt på at det er positivt for bygda at det
bygges hytter i området. Videre at tomtene ligger i et område med skog hvor det aldri har vært
dyrket noe, og at tomtene ikke vil konkurrere med landbruk.

Fylkesmannens vurderinger
Kommunen skal behandle søknaden etter Plan og bygningsloven § 19, hvor det i andre ledd
heter:
"Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres
fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg
må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet
vurdering."

I samme paragrafs fjerde ledd heter det:
"Ved vurderingen av om det skal gis dispensasjon fra planer skal statlige og
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regionale rammer og mål tillegges særlig vekt."

Vi kan ikke se at kommune har tatt stilling til om fordelene ved å gi dispensasjon er klart
større enn ulempene. Det er søkt om fradeling av to hyttetomter på dyrkbar jord inntil dyrka
jord. Vi har vist til at eiendommen er så stor at det bør være mulig å finne arealer for
hyttebygging uten at det fører til nedbygging av produktiv mark.

Fylkesmannens klage
Fylkesmannen i Troms viser til ovenstående merknader, og påklager med dette kommunens
avgjørelse om å dispensere fra kommuneplanens arealdel i forbindelse med søknad om
fradeling av to hyttetomter.

Kommunal vurdering

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 hvor det i
andre ledd står følgende:

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

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

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

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

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

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

Eiendom 60/3 har et stort totalareal, og det bør være mulig å finne en plassering av hyttetomter
hvor ulempene for landbruksdrift kan unngås. Fordelene ved å gi dispensasjon i denne saken er 
ikke større enn ulempene etter en samlet vurdering, og saken bør avslås.

Tidligere behandling

Saksprotokoll i Nordreisa driftsutvalg - 11.10.2011

Behandling:

Forslag fra driftsutvalget:

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

Dette gjøres jfr følgende:
Omdisponering jfr jordlovens § 9
Deling jfr jordlovens § 12
Deling jfr matrikkellovens § 6
Deling jfr plan- og bygningsloven §§ 20-1-m, 26-1, 27-1, 27-2, 27-4 og 28-1
Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel godkjennes jfr plan- og bygningslovens 19-2.
Driftsutvalget mener det er positivt for bygda at folk vil bygge hytter i området. Tomtene ligger 
i et område med skog hvor det aldri har vært dyrket noe og konkurrerer ikke med landbruk.

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

Forslaget fra driftsutvalget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

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

Dette gjøres jfr følgende:
Omdisponering jfr jordlovens § 9
Deling jfr jordlovens § 12
Deling jfr matrikkellovens § 6
Deling jfr plan- og bygningsloven §§ 20-1-m, 26-1, 27-1, 27-2, 27-4 og 28-1
Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel godkjennes jfr plan- og bygningslovens 19-2.

Driftsutvalget mener det er positivt for bygda at folk vil bygge hytter i området. Tomtene ligger 
i et område med skog hvor det aldri har vært dyrket noe og konkurrerer ikke med landbruk.
Delingstillatelsen er vurdert i forhold til formål og forvaltningsmål i Naturmangfoldloven og
tiltaket har ingen innvirkning på prinsippene som skal vurderes i §§ 8-12.

Side 83



Rådmannens innstilling

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

Dette gjøres jfr følgende:
Omdisponering jfr jordlovens § 9
Deling jfr jordlovens § 12
Deling jfr matrikkellovens § 6
Deling jfr plan- og bygningsloven §§ 20-1-m, 26-1, 27-1, 27-2, 27-4 og 28-1
Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel godkjennes ikke jfr plan- og bygningslovens
19-2.

Ved avgjørelsen er det lagt vekt på at hyttetomtene vil etter fradeling være fritt omsettelige, og
kan overdras til personer uten tilknytning til eiendommen eller til landbruksnæringa. Dette kan
føre til krav om restriksjoner for landbruket som er bygd opp i området de senere år.
Delingstillatelsen er vurdert i forhold til formål og forvaltningsmål i Naturmangfoldloven og
tiltaket har ingen innvirkning på prinsippene som skal vurderes i §§ 8-12.

Saksopplysninger

Det søkes her om fradeling av 2 tomter til fritidsformål på om lag 1750 m2 til sammen fra
eiendom 60/3 i Nordreisa kommune. Søknaden er mottatt 14.06.2011.

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

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

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

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

Planstatus

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

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

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

Det er ikke framsatt grunner av særlig vekt for dispensasjonen

Nabovarsel

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

Høringsuttalelser

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

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

Fylkesmannen i Troms viser til kommunens brev av 18.8.2011 hvor spørsmålet om
dispensasjon fra kommuneplanens arealdel oversendes for uttalelse.

Det er søkt om fradeling av 2 parseller på hhv 1,05 og 0,7 dekar til hyttetomter.

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

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

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

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

Fylkesmannen i Troms kan ut fra landbruksmessige hensyn ikke tilrå at det i dette tilfellet
dispenseres fra kommuneplanens arealdel. Vi anbefaler derfor at Nordreisa kommune avslår
søknaden, og vil vurdere å påklage kommunens vedtak om så ikke skjer. Vi ber derfor om å få
tilsendt avgjørelsen i saken når denne foreligger.
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Statens vegvesen, datert 12.09.2011
Statens vegvesen viser til høring på søknad om deling av eiendommen gnr. 60 bnr. 3 i
Nordreisa kommune.

Statens vegvesen har ingen innsigelser til fradelingen.

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

Faglig vurdering

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

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

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

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

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

Vurdering i forhold til plan- og bygningsloven:
I flg. plan- og bygningslovens § 26-1 må det ikke opprettes en ny grunneiendom, ny
anleggseiendom eller endring av eksisterende eiendomsgrense på en slik måte at det oppstår
forhold som strider mot denne lov, forskrift, vedtekt eller plan. Dette må ikke gjøres på en slik
måte at det dannes tomter som er uegnet til bebyggelse på grunn av sin størrelse, form eller
plassering etter reglene i denne lov.
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I flg. § 27-1 skal opprettelse eller endring av eiendom til bygningsformål for opphold av
mennesker eller dyr ikke gjennomføres med mindre det er forsvarlig adgang til hygienisk
betryggende og tilstrekkelig drikkevann, samt slokkevann.
I flg. § 27-2 skal bortføring av avløpsvann være sikret i samsvar med forurensningsloven før
opprettelse eller endring av eiendom til bebyggelse skjer.
Det er planlagt privat brønn og felles septiktank. Søknaden er sendt til teknisk avdeling i
kommunen for vurdering av grunn. Før en eventuell fradeling må grunn være sikret.

I flg. § 27-4 må det før opprettelse eller endring av eiendom til bebyggelse blir godkjent enten
være sikret lovlig atkomst til veg som er åpen for alminnelig ferdsel eller ved tinglyst dokument
eller på annen måte være sikret vegforbindelse som kommunen godtar som tilfredsstillende.
Avkjørsel fra offentlig veg må være godkjent av vedkommende vegmyndighet, jf. veglova §§ 40
til 43. Dersom vegforbindelse etter kommunens skjønn ikke kan skaffes uten uforholdsmessig
vanske eller utgift, kan kommunen godta en annen ordning.
Statens vegvesen har gitt midlertidig tillatelse til utvidet bruk av eksisterende avkjørsel. Endelig
tillatelse vil bli gitt når spesielle kriterier blir forbedret.

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

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

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

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

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

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

Vurdering

For å samtykke til deling må enten samfunnsmessige interesser av stor vekt tale for det, eller at
deling er forsvarlig ut fra hensynet til den avkastning eiendommen kan gi. Hytteparsellene 
består av dyrkbar skogsmark, og grenser inntil dyrka mark i drift. Oppretting av to hyttetomter 
inntil dyrka mark vil kunne føre til drifts- og miljømessige ulemper for framtidig landbruk.

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

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

          

Arkivsaknr:       2011/2374-9

Arkiv:                1942/18/13

Saksbehandler:  Julie Heidenberg

Dato:                 06.12.2011

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
90/11 Nordreisa driftsutvalg 20.12.2011

Klagebehandling - Deling av eiendom 1942/18/13

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

Vedlegg
1 Kart

Rådmannens innstilling

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

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

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

19-2.

Ved avgjørelsen er det lagt vekt på at fradeling vil redusere sentrumsnære jordbruksarealer, og
vil kunne føre til restriksjoner for landbruket. Delingstillatelsen er vurdert i forhold til formål og
forvaltningsmål i Naturmangfoldloven og tiltaket har ingen innvirkning på prinsippene som skal
vurderes i §§ 8-12.
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Saksopplysninger

Det søkes her om fradeling av 1 tomt til boligformål på om lag 2 daa fra eiendom 18/13 i
Nordreisa kommune. Søknaden er mottatt 09.06.2011.

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

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

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

Søknad om deling av eiendom 18/13 var til behandling hos driftsutvalget i møte 11.10.2011. 
Der ble innstillinga til administrasjon enstemmig vedtatt, og søknad om fradeling av tomt på 
eiendom 18/13 ble ikke innvilget. Søker har nå påklaget dette vedtaket, og klagen er mottatt før 
klagefristen var utgått.

Klage på vedtak, deling av eiendom 1942/18/13.  

Gjelder sak 75/11:

Grunnen til at vi klager er at gården er lagt ned og det er mer som nok jorde å slå rundt omkring. 
Mange lar det bare gro igjen, flere og flere legger ned gårdene og da er det synd at dere går mot 
å tilrettelegge bosettingen i kommunen. Så lenge det er noen som vil slå på denne vollen så får 
de gjøre det helt inn til husveggen vår så det er ikke mye av jordet som går bort til hustomten!

De endringene vi kan gjøre er å flytte området lenger inn så det ikke er i konflikt med 200 års
flommen.
Vi søker om ca 2 mål tomt, men vi vil ikke ha gjerde el rundt huset så det blir fint å slå gress 
helt inntil husveggen og ikke merkbart i forhold til mengden, arealet de får ut av jordet, det vil 
ikke bli rare "øya "pga ett lite hus!

Når det gjelder nabovarsel ble den underskrevet av alle naboene: Jørn Hugo Karlsen , Birger
Hermansen, Liv Hilde Hermansen, Erik Andreassen og Kjell Solvang og levert til May Halonen 
på kontoret hennes av Merete Jensen.

Håper på snarlig positivt svar!

Vurdering

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

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

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

Eiendom 18/13 er ikke i selvstendig drift i dag, men fulldyrka jord leies bort til et annet 
gårdsbruk i drift. Dette viser at det er behov for jorda. Eiendommen ligger sentrumsnært i et 
jordbruksområde, og jorda vil også av denne grunn være attraktiv for framtiden. Det er viktig å 
ta vare på disse ressursene.

Å fradele til boligformål fra dyrka jord slik at jordarbeiding vil foregå inntil husveggen kan føre 
til store konsekvenser for landbruket. Tomten vil være fritt omsettelig etter en eventuell 
fradeling, og da er det ingen garanti for hvilke meninger en eventuell ny eier vil ha.
Restriksjonene for landbruket kan bli store. I tillegg til boligtomten vil adkomst til tomten 
berøre dyrka jord.

Det er positivt med tilrettelegging for bosetning, men det vil trolig være andre muligheter for
etablering av tomter på Tømmernes som ikke vil føre til de samme konsekvensene som
etablering av den omsøkte tomten trolig vil gjøre. Nordreisa kommune har tilrettelagt noe for 
bosetting ved etablering av nytt boligfelt på Rovdas. Det har omtrent samme avstand til sentrum 
som omsøkt tomt.

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

I forrige saksbehandling var det opplyst at det ikke foreligger nabovarsel ved søknaden. Dette er 
feil og det er riktig det som er skrevet i klagen. Dette beklager vi.
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Tidligere behandling

Saksprotokoll i Nordreisa driftsutvalg - 11.10.2011

Behandling:

Innstillinga enstemmig vedtatt

Vedtak:

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

Dette gjøres jfr følgende:
Omdisponering jfr jordlovens § 9
Deling jfr jordlovens § 12
Deling jfr matrikkellovens § 6
Deling jfr plan- og bygningsloven §§ 20-1-m, 26-1, 27-1, 27-2, 27-4 og 28-1
Dispensasjon fra delings- og byggeforbudet i 100 meters beltet i strandsonen godkjennes
ikke jfr plan- og bygningsloven § 1-8
Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel godkjennes ikke jfr plan- og bygningslovens
19-2.

Ved avgjørelsen er det lagt vekt på at fradeling vil redusere sentrumsnære jordbruksarealer, og
vil kunne føre til restriksjoner for landbruket. Delingstillatelsen er vurdert i forhold til formål og
forvaltningsmål i Naturmangfoldloven og tiltaket har ingen innvirkning på prinsippene som skal
vurderes i §§ 8-12.

Rådmannens innstilling

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

Dette gjøres jfr følgende:
Omdisponering jfr jordlovens § 9
Deling jfr jordlovens § 12
Deling jfr matrikkellovens § 6
Deling jfr plan- og bygningsloven §§ 20-1-m, 26-1, 27-1, 27-2, 27-4 og 28-1
Dispensasjon fra delings- og byggeforbudet i 100 meters beltet i strandsonen godkjennes
ikke jfr plan- og bygningsloven § 1-8
Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel godkjennes ikke jfr plan- og bygningslovens
19-2.

Ved avgjørelsen er det lagt vekt på at fradeling vil redusere sentrumsnære jordbruksarealer, og
vil kunne føre til restriksjoner for landbruket. Delingstillatelsen er vurdert i forhold til formål og
forvaltningsmål i Naturmangfoldloven og tiltaket har ingen innvirkning på prinsippene som skal
vurderes i §§ 8-12.
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Saksopplysninger

Det søkes her om fradeling av 1 tomt til boligformål på om lag 2 daa fra eiendom 18/13 i
Nordreisa kommune. Søknaden er mottatt 09.06.2011.

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

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

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

Planstatus

Eiendommen ligger i et LNF-område (landbruk, natur- eller friluftsområde) i kommuneplanens
arealdel, og det er nødvendig med dispensasjon fra plan- og bygningsloven § 19-2. Tomten 
ligger også innenfor 100 metersbelte til strandsonen, og det er nødvendig med dispensasjon fra 
plan- og bygningsloven § 1.8.

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

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

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

Kommuneplanens arealdel 7.1.1:
”Det kan ikke iverksettes tiltak som fradeling av tomter, bygging av fritidsboliger, boliger,
kraftoverføringslinjer eller tas ut masser, i en avstand av 100 meter fra vassdraget målt i
horisontalplanet ved gjennomsnittlig flomvannstand fra Reisaelvas hovedløp, Moskoelva og
Oksfjordelvas hovedløp i områder som defineres som utmark. For alle andre vassdrag i
kommunen og på innmark eller i tettbygde strøk er avstanden 50 meter.”

Det er ikke framsatt grunner av særlig vekt for dispensasjonen

Nabovarsel
Det foreligger ikke dokumentasjon for nabovarsling i hht. plan- og bygningslovens § 21-3. Dette
er etterlyst, men administrasjon har ikke mottatt nabovarsel. Ved en eventuell fradeling må det
stilles vilkår om nabovarsel før oppmåling av tomt foretas.
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Høringsuttalelse

Søknaden er sendt på høring til NVE, sametinget, fylkesmannen i Troms og Troms
fylkeskommune. Fylkesmannen i Troms har uttalt seg til saken innen høringsfristen. Det antas at
de andre høringsinstansene ikke har noen innsigelser til saken.

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

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

Det er søkt om fradeling av dyrka mark til boligtomt.

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

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

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

Tiltaket er i strid med plan og bygningsloven, hvor det i § 1-8. - Forbud mot tiltak mv. langs
sjø og vassdrag — heter:
I 100-metersbeltet langs sjøen og langs vassdrag skal det tas særlig hensyn til natur- og
kulturmiljo, friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser.

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

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

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

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

Faglig vurdering

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

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

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

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

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

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

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

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

I flg. § 27-4 må det før opprettelse eller endring av eiendom til bebyggelse blir godkjent enten
være sikret lovlig atkomst til veg som er åpen for alminnelig ferdsel eller ved tinglyst dokument
eller på annen måte være sikret vegforbindelse som kommunen godtar som tilfredsstillende.
Avkjørsel fra offentlig veg må være godkjent av vedkommende vegmyndighet, jf. veglova §§ 40
til 43. Dersom vegforbindelse etter kommunens skjønn ikke kan skaffes uten uforholdsmessig
vanske eller utgift, kan kommunen godta en annen ordning.
Ved en eventuell fradeling må det foreligge veiavtale over eiendom 18/13 som sikrer adkomst til
omsøkt parsell. Denne tinglyses sammen med skjøte.

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

I flg. § 1-8 skal det i 100-metersbelte langs sjøen og langs vassdrag tas særlig hensyn til natur-
og kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser.
Da det søkes fradeling på dyrka jord er ikke dette et spesielt friluftsområde. Tomten ligger 
veldig nært Reisaelva og innenfor 100 meters belte, men det er elveforebygning i dette område 
som gjør at tomta ikke kommer helt inntil elva.

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

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

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

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

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

Vurdering

For å samtykke til deling må enten samfunnsmessige interesser av stor vekt tale for det, eller at
deling er forsvarlig ut fra hensynet til den avkastning eiendommen kan gi. Fradelingens
konsekvenser for eiendommens drift i framtida er sentral. Formålet med delingsforbudet er å
sikre og holde ressursene på bruket samlet for nåværende og framtidige eiere. Det skal tas vare
på de inntektsmuligheter eiendommen har.

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

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

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

          

Arkivsaknr:       2011/4755-1

Arkiv:                030

Saksbehandler:  Hilde Henriksen

Dato:                 07.12.2011

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
91/11 Nordreisa driftsutvalg 20.12.2011

Teknisk drift
Samdrift av tjenester

Vedlegg
1 Renovasjonsforskrift Nordreisa
2 Avtale fakturering

Rådmannens innstilling

Samdrift i egenregi mellom tjenestene veivedlikehold, vann/avløp og slamtømming skal 
vurderes.
Nordreisa kommunes renovasjonsforskrift tas opp til revisjon.
Avtale om fakturering av slamgebyrer sies opp.
Endelig avgjørelse om samdrift i egenregi av nevnte tjenester tas etter gjennomføring av 
anskaffelseskonkurranse vintervedlikehold vei for perioden 2012-2018.

Saksopplysninger

Det bør vurderes samdrift mellom ulike tjenester til ulike tider av året.  Dette gjelder i hovedsak 
vintervedlikehold veier, vedlikehold vann og avløp sommerhalvår samt vurdering av 
slamtømming i egenregi.  Personell og utstyr kan benyttes til de ulike tjenestene over året.  Slik 
samdrift gir i tillegg en svært god beredskap mot driftsforstyrrelser avløp hele året, uten at 
beredskapen vil koste annet enn utført arbeid.  Personell og utstyr vil være tilgjengelig.

Veier:
Inngåtte brøytekontrakter gjelder ut sesongen 2011/12.  Ny konkurranse for tildeling av 
brøytekontrakter må gjennomføres i løpet av vinteren for ny periode på 6 år.
En av inneværende kontrakter ble sagt opp av entreprenøren etter sesongen 2010/11 med 
påfølgende tilbudsinnhenting for gjenstående sesong i perioden.  Denne konkurransen medførte 
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en prisøkning på nærmere 160 % i forhold til gjeldende prisnivå i inneværende periode for 
aktuell rode.  Dette sammen med andre signaler, tilkjennegir at vi må regne med store økninger i 
kostnader for vintervedlikeholdet i neste 6-års periode.
Brøytekontrakter for gjeldende sesong utgjør 2,92 mill.  Fra og med sesongen 2012/13 vil antatt 
prisstigning på 25 % evt 50 % vil gi kostnad på hhv 3,65 mill evt 4,38 mill. 
I tillegg til brøytekontraktene brukes det hvert år i størrelsesorden kr 60.000 -100.000, avhengig 
av værforhold, til strøing og høvling av vinterveier.  Til sommervedlikehold grusing av veier 
brukes det rundt kr 190.000 i året.  

Vann/avløp:
Innenfor vedlikehold vann/avløpsanlegg utgjør transport av materiell med lastebil ca kr 60.000 
pr år.  Kostnader for transport av tørrstoff fra renseanlegg utgjør kr 70.000 i året, mens 
kostnader for tømming/slamsuging av pumpestasjoner årlig utgjør kr 30.000 inkl akutt tømming 
ledningsnett ved tilstopping. 
Samlet utgjør dette kr 160.000 årlig innenfor vann/avløp i innkjøp av tjeneste.

Slamtømming:
Avfallsservice utfører i dag tømming av slamavskillere og septiktanker for Nordreisa kommune.  
I kommunens renovasjonsforskrift er det fastsatt at tømming i hovedsak skal skje 
vår/sommer/høst.  Vanligvis pågår septiktømming i Nordreisa til ut i november, enkelte år helt 
til desember.  Dette gir ikke noen god løsning for renseprosessen som skal starte opp igjen i 
slamavskillere og septiktanker ved lave temperaturer.  Videre er det lite kundevennlig i de deler 
av kommunen der abonnentene må gjøre tiltak om høsten for å unngå frostproblemer i 
anleggene sine.
Samarbeidet mellom kommunen og Avfallsservice på Sørkjosen renseanlegg fungerer på en slik
måte at kommunen påføres arbeid og ansvar også for de deler av prosessen som er avtalt hører 
til Avfallsservice. Dette gjelder eksempelvis renhold der kommunen nå har fått pålegg fra 
Arbeidstilsynet om tiltak som følge av dårlig renhold i den del av anlegget som kun benyttes til 
septikslam og der Avfallsservice skal sørge for renhold.

Nordreisa kommunes renovasjonsforskrift inneholder bestemmelser i § 11 om fordeling mellom 
kommunens ansvar for renovasjonsordning og Avfallsservice sitt ansvar for utførelse av denne.  
Ved evt samdrift av tjenester i egen regi, må denne bestemmelsen revideres.
Nordreisa kommune har inngått avtale med Avfallsservice der fakturering av renovasjon og 
slamtømming til den enkelte kunde overlates til Avfallsservice.  Denne avtalen kan sies opp med 
6 måneders varsel.

Vurdering

Samdrift i egenregi mellom veivedlikehold, vann/avløp og slamtømming vil gi besparelser for 
kommunal drift totalt sett og lavere slamtømmegebyr for befolkningen.  Særlige utslag vil dette 
gi for vintervedlikehold vei dersom signalene i markedet er korrekte.

Kommunen har i dag 12 brøyteroder der vintervedlikeholdet utføres av private entreprenører 
med kontrakt, i tillegg til at det er en stor del av sentrum som driftes i egen regi.  Noen av 
rodene vil ikke være aktuelle og drive i egen regi.  Det er 2-3 av nevnte 12 roder som vil være 
formålstjenlig å drive i egen regi, og som er lagt til grunn i etterfølgende vurdering.  Resterende 
9-10 roder etter dagens inndeling vil fortsatt være mest økonomisk fordelaktig å få driftet av 
private entreprenører på kontrakt.
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Framstilling kostnader vintervedlikehold vei:

Alle kontrakter 2011-nivå =                                     2,92 mill

Alle kontrakter 2011-nivå + 25 % prisøkning = 3,65 mill

Alle kontrakter 2011-nivå + 50 % prisøkning = 4,38 mill

Samdrift ved prisstigning 25 %  = sum totalt            3,37 mill

Samdrift egen regi 2-3 roder
2011-nivå + 25 % - kr 280.000 =  1,20 mill

Resterende 9-10 roder
2011-nivå + 25 %  = 2,17 mill

Samdrift ved prisstigning 50 % = sum totalt             3,83 mill

Samdrift egen regi 2-3 roder
2011-nivå + 25 % - kr 280.000 =  1,20 mill

Resterende 9-10 roder
2011-nivå + 50 %  = 2,63 mill

Samdrift av disse tjenestene i egenregi medfører at det må tilsettes flere personer samt 
anskaffelse av kjøretøy og utstyr.
Personellbehovet vil være 350 % stillinger totalt sett innen for tjenestene der disse fordeler seg 
på følgende måte:

 3 personer x 50 % vintervedlikehold vei
 1 person x 50 % sommervedlikehold vei
 2 personer x 50 %  vann/avløp sommer  (allerede inkl i gebyrgrunnlag)
 1 person x 50 % septiktømming sommer

Utstyrsbehovet vil være følgende:
 Kjøp av innleid brukt lastebil med nødvendig veivedlikeholdsutstyr som plog, skjær og 

kasse.  Antatt pris kr 300.000 som engangsutgift.
 Leasing av lastebil kroklift m/komplett brøyteutstyr og komplett septikpåbygg. Antatt 

leasingskostnad er kr 45.000 pr måned.

Samdrift i egen regi vil gi en netto kostnad første året på kr 20.000 for veivedlikehold, mens det 
fra og med andre året vil være en netto besparelse på kr 280.000 hvert år.  Beregninger er gjort 
med grunnlag i prisøkning på 25 % for vintervedlikehold vei i forhold til kostnad for sesongen 
2011/12.
For vann og avløp vil det ikke være økonomiske utslag da personellressurs 100 % er medtatt i 
gebyrgrunnlaget, mens stillingen står ubesatt.  Disse to tjenestene vil gjennom samdrift i egen 
regi oppnå økt forebyggende vedlikehold, spesielt rengjøring av vannledningsnettet vil bli 
forsterket.  For akutte driftsforstyrrelser på avløp, vil man også få en tilstedeværende beredskap 
i kommunen hele året uten at det er kostnader ut over nødvendig overtid for sjåfør og 
driftskostnad bil/utstyr.  Dette kan være tømming av ledningsnett for å unngå tilbakeslag ved 
akutt tilstopping av ledning, eller tømming av pumpesumper uten nødstrøm i tilfeller av 
strømstans.
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Slamtømming i samdrift i egen regi vil gi en kostnadsreduksjon og dermed en gebyrreduksjon i 
størrelsesorden 10-15 % i forhold til foreslått gebyrnivå slamtømming 2012. Beregningen er 
gjort med utgangspunkt i 100 % dekning av kostnader (selvkost).  Årsak til kostnadsreduksjon 
er at slamtømming i regi av Avfallsservice selvkostberegnes for alle Nord-Troms kommuner 
under ett. Samtidig oppnås tømming av slamavskillere og septiktanker i perioden mai -
september måned.

Dersom samdrift i egenregi mellom veivedlikehold, vann/avløp og slamtømming, skal 
gjennomføres, må forutsetningene for dette legges til rette.  I tillegg til anskaffelse av 
nødvendige personell og utstyr, må også en del formaliteter ordnes.  Dette gjelder revisjon av 
renovasjonsforskriften samt oppsigelse av avtale om gebyrfakturering slamtømming.  En annen 
viktig forutsetning er reelle kostnader vintervedlikehold etter gjennomføring av 
anskaffelseskonkurranse.

En evt igangsatt prosess for å oppnå samdrift i egenregi, kan reverseres dersom det viser seg at 
kostnadene for vintervedlikeholdet ikke øker slik markedssignalene i dag tilsier.  Likevel vil det 
dersom samdrift i egen regi vurderes som hensiktsmessig, være viktig å igangsette nødvendig 
prosess slik at personell og utstyr kan være på plass senest ved oppstart vintersesong 2012/13 
pga nye kontrakter.  Dette innebærer at nødvendig revisjon av renovasjonsforskriften igangsettes 
og at faktureringsavtalen sies opp.
En aktuell tidsplan vil være

- Vedtak om revisjon av renovasjonsforskrift, desember 2011 
- Oppsigelse av faktureringsavtale gebyr slamtømming, desember 2011 med opphør pr 

01.07.12.
- Utlysning av konkurranse vintervedlikehold vei desember 2011 med tilbudsfrist i 

månedsskiftet januar/februar 2012.
- Utlysning av konkurranse leasing lastebil med nødvendige påbygg, desember 2011.
- Vurdering av innkommende tilbud leasing lastebil, februar 2012.
- Vurdering av innkommende tilbud vintervedlikehold vei, februar 2012
- Vurdering og avgjørelse om videre prosess samdrift i egen regi mellom veivedlikehold, 

vann/avløp og slamtømming.  Videre arbeid eller reversering av igangsatte tiltak for 
samdrift i egen regi, februar/mars 2012.
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Nordreisa 
kommune

          

Arkivsaknr:       2010/1658-10

Arkiv:                

Saksbehandler:  Rune Benonisen

Dato:                 08.12.2011

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
92/11 Nordreisa driftsutvalg 20.12.2011

1. Behandling av detaljregulering for boligområde 1942/43/60,20 -
Magnatunet. Endring av eldre reguleringsplan Storslett Vest av 04.06.1992.

Henvisning til lovverk:
Plan og bygningsloven (2008) kapittel 12

Vedlegg
1 Reguleringsplan for Magnatunet, Storslett vest
2 Risiko- og sårbarhetsanalyse
3 Reguleringsbestemmelser til reguleringsplan for Magnatunet på Storslett vest - plan nr.
4 Sjekkliste for planlegging

Rådmannens innstilling

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-11 vedtas planforslag for boligområde på 
1942/43/60,20 – Magnatunet, lagt ut til høring og offentlig ettersyn jmf PBL § 12-10. Forslaget 
endres på følgende punkt før høringen;

Planens bestemmelser får følgende tillegg ” Byggesøknader skal inneholde situasjonsplan med 
planløsning for alle bygg i feltet, herunder garasje/carport og uthus selv om disse ikke skal 
ferdigstilles samtidig med boligen. Høyde og utforming av planert terreng skal vises på 
tverrsnitt/terrengprofiler. Alle terrenginngrep i byggeområdet anses for å være vesentlige. Dette 
medfører at ingen terrenginngrep som grave- og sprengningsarbeider kan gjennomføres før 
byggetillatelse er gitt.”

Planens bestemmelser får følgende tillegg” Fasader og takflater skal ha avdempede farger som 
gir området visuell enhet og et rolig preg”

Som ledd i høringen skal grunneierne på 43/20 og utbygger inviteres til et møte for å avklare 
muligheter tilknyttet gangveiadkomst. Dette gjennomføres før høringsfristens utløp.

Driftsutvalget presiseres at utbygging ut over 5 boenheter enheter vil medføre investeringsbehov 
i avløpsnettet. Kommunen tar ikke på seg økonomiske forpliktelser i den sammenhengen. Dette 
skal også presiseres i planbeskrivelsen.
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Saksopplysninger

Nordreisa kommune mottok den 05.12.2011 forslag til detaljregulering for boligområde som 
omfatter deler av eiendommene 43/60 og 43/20. Forslaget er utarbeidet av Byggerådgiveren AS 
på vegne av Elysions AS v/ Kjell Båtnes. Formålet med planen er å legge til rette for bygging av 
nøkterne, kompakte leiligheter i gåavstand til de fleste sentrumsfunksjoner. Planen omfatter et 
totalareal på 6 daa, og er beliggende rett vest for krysset E6 og fylkesvei 352 (Kildalsveien) vis 
a vis Haltibygget. 

Planstatus for området
Hoveddelen av området er tidligere regulert som ”park” i reguleringsplan for Storslett vest, 
vedtatt 04.06.1992 (planid 19421992_001). Forslaget er derfor å anse som en endring av 
gjeldende plan. Den vil ved vedtak delvis erstatte gjeldende reguleringsplan. Gjeldende 
reguleringsplan gjelder foran kommuneplanens arealdel.

Planens innhold
Antall boenheter: Planen legger til rette for 9 rekkehusleiligheter innenfor området. Leilighetene 
vil inngå i et sameie eller borettslag med en ideel andel av fellesarealet.

Høyder, volum og utnyttelsesgrad: Det legges opp til leiligheter i to plan, tilsvarende som 
Ottotunet, på inntil 80 m2 pr. leilighet. Byggeområdet er delt i to områder, med utnyttelsesgrad 
på henholdsvis 240 m2 BRA og 480 m2 BRA. Utnyttelsesgrad er vurdert i forhold til 
tilgjengelig areal og økonomisk bærekraft i utbyggingen, og utbygger mener å ha funnet en god 
balanse. Maks gesimshøyde over gjennomsnittlig terrengnivå er satt til 7 meter for tak med 
ensidig fall, 5 meter for saltak. Maksimum mønehøyde ved saltak er 7.5 meter over 
gjennomsnittlig terrengnivå.

Plassering og utforming: Feltet ligger i en bakkeskråning, og det to byggeområdene har 
skrånende terreng. I planen er det på tomtene i skrått terreng fastsatt i plan at leilighetene skal ha 
sokkeletasje for å ta opp nivåforskjellen. Rekkehusleilighetenes plassering angitt i plankartet er 
illustrerende, og kan flyttes innenfor byggegrensene. Det legges til rette for at inntil 1/3 av 
leilighetene kan utformes universelt.
Hovedfasade for leilighetene skal vende mot Ev.6 og Storslett sentrum. Med valg av farge og 
form vil ikke leilighetene virke dominerende, men vil samtidig presentere seg for stedet. 
Plasseringen av leilighetene vurderes å ikke medføre en dominerende landskapsvirkning.
I tilknytning til rekkehusleilighetene tillates det oppført uteboder på inntil 10 m2 BRA pr. 
leilighet. Arealet inngår i beregning av utnyttelsesgraden for området.

Utearealer: Hver leilighet får eget uteareal i form av balkonger og terrasser. I tillegg opparbeides 
det minst 100 m2 uteareal pr. leilighet, som kan konsentreres i et fellesareal, der skjøtsel for 
arealet innarbeides i reglement for sameiet. I tillegg er det tilgjengelighet til naturområder og 
idrettsanlegg i umiddelbar nærhet av feltet.

Atkomst og parkering: Området har atkomst fra Fv. 352. Rekkehusleilighetene har felles 
parkeringsareal, med 1.5 parkeringsplass pr. leilighet. Inntil 30% av parkeringsarealet kan 
utnyttes til felles garasje. Atkomstveg til leilighetene er kjørbar, men skal kun være for av- og 
påstigning, samt for varelevering etc. Atkomstveg vil bli universelt utformet. Det etableres en 
utmarksatkomst som kan benyttes av grunneiere til eiendommen gnr. 43, bnr. 60.
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Fellesområder:  Det er avsatt et areal på 2.3daa til park. I parkområdet kan det etableres bålplass 
og benker til bruk for allmennheten. Gjennom parkarealet er det atkomst til fjellet bak.

Planprosessen
Kommunen og forslagstiller gjennomførte oppstartskonferanse 19.03.2010 hvor det ble 
gjennomgått og avklart premisser for planarbeidet. Kommunen anser etter en vurdering av 
Forskriften ikke at planen løser ut krav om konsekvensutredning med følgende begrunnelse;

Tiltaket ligger utenfor 100 meters beltet til vernet vassdrag. Området mellom 
planområdet og elvestrengen er bebygd. Tiltaket er ikke i tråd med reguleringsplan da 
det omfatter endring av formål fra Park til boligbebyggelse. Det vurderes at dette i seg 
selv ikke utløser krav om konsekvensvurdering men behandling i planbeskrivelsen. Vi 
tar forbehold om at fagmyndigheter vurderer på annen måte.

Det er ikke kommet merknader til denne vurderingen i oppstartsfasen av planarbeidet.

Varsel om oppstart av regulering er annonsert i Framtid i Nord 8. april 2010, og i Nordlys 7. 
April 2010, med frist for synspunkter satt til 11.mai 2010. Det er sendt brev til berørte 
fagmyndigheter og berørte grunneiere og naboer. Detaljert liste over adressater fremgår av 
planbeskrivelsen.

Eiendomsforhold
Planen berører 2 eiendommer hvorav den største delen (5,9 daa) eies av planens forslagsstiller. 
Det øvrige arealet (0,1 daa), som omfatter en gangveiadkomst, eies av andre enn forslagstiller. 

Merknader til planen ved oppstart
Statens Vegvesen: Angir i sitt brev av 12.04.10 at tiltaket ikke kommer i konflikt med deres 
interesser i forhold til arealbehov for riks- og fylkesveger. De ber tiltakshaver vurdere 
støyplager og byggegrenser, spesielt støy fra Ev 6 og Fv. 352. Vegvesenet retter innvendinger til 
forslag om atkomst i høringsdokumentet, og varsler innsigelse, men viser samtidig til planer om 
omlegging av atkomst til butikkene mot Fv. 352.
Utbyggers merknad: Basert på varsel om innsigelse er det etter befaring med Vegvesenet lagt 
opp til en annen atkomst enn angitt i varsel. Atkomsten som er angitt i varselet reguleres kun til 
utmarksatkomst. I forhold til støyproblematikk vil nærmeste leilighet bli plassert 40 meter unna 
og 10 meter høyere enn Ev. 6. Med dagens krav til isolering etc i boliger anses ikke støy å være 
problematisk. Trafikken langs Fv. 352 vil være skjermet fra boligene med en bratt skråning, og 
trafikken her vil ha redusert fart inn mot kryss Ev. 6. Byggegrense plasseres 40 m fra senter Ev. 
6 og 20 m fra senter Fv. 352.

Sametinget
Angir i sitt brev av 07.05.10 at de ikke kjenner til at det er registrert automatisk fredete samiske 
kulturminner i området. De informerer om varslingsplikten ved eventuelle funn. 
Utbyggers merknad: Varslingsplikten innarbeides i reguleringsbestemmelsene.

Det er mottatt forhåndsmerknader fra tre grunneiere:
Advokatkontoret Odd Enevold AS på vegne av Aud Fredriksen
Aud Fredriksen motsetter seg på det sterkeste atkomst til Magnatunet over hennes eiendom.
Utbyggers merknad: Atkomstveg er flyttet. I reguleringsplanen er det regulert inn 
utmarksatkomst som utbygger har rettighet til gjennom tinglyst skylddelingsforretning.
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Roy Iversen
Som grunneier vil han ikke avstå grunn til atkomst, da han har behov for arealet til egne 
utbyggingsplaner. Det foreligger ikke vegrett på hans område.
Utbyggers merknad: Atkomstveg er flyttet. Utmarksatkomst berører ikke eiendommen gnr. 43, 
bnr. 75, men vil grense opp mot eiendommen.

Birger Amundsen
Motsetter seg utbygging av veg, og ber om dokumentasjon på vegrett. 
Utbyggers merknad: Atkomstveg er flyttet, se for øvrig merknad til Aud Fredriksens
uttalelse. 

Konsekvenser av planen
Planbeskrivelsen har en detaljert beskrivelse og vurderinger av planens konsekvenser. 
Rådmannens vurdering av planforslaget er gitt under.

Vurdering

Rådmannen gjør følgende vurdering av planforslaget og forslagets innhold.

Framstilling av planforslaget og oversendt materiale
Forslaget er fremstilt på en klar og entydig måte og er til etterfølgelse for andre som utarbeider 
reguleringsplaner i Nordreisa kommune. Forslaget inneholder alle relevante dokumenter som 
avtalt i oppstartskonferansen.

Eiendomsforhold
Forslaget omfatter ca 100 m2 av eiendommen 43/20 i tillegg til tiltakshavers eiendom (43/60). 
Eiendommen berøres av det som i planforslaget er benevnt ”utmarksadkomst”. Dette formålet 
eksisterer ikke som formål i PBL og må derfor presiseres nærmere. I samtaler med planlegger er 
det avklart at formålet skal være ”gangvei” eller tilsvarende – altså ikke en vei beregnet for 
biltrafikk. 

Forslagsstiller viser til skyldelingsforretning fra 1934 (uklar kopi) hvor det er angitt rettighet 
”nødvendig vei til utmark” for 34/60 på 34/20. Det er viktig å presisere at 
skyldelingsforretningen i seg selv ikke kan tas med som vurderingsgrunnlag i reguleringsplanen
ved at den omfatter privatrettslige rettighetsforhold, mens reguleringsplanen omfatter de 
planmessige forhold, dvs arealet, planens intensjoner, konsekvenser mv. Utgangspunktet er at 
en regulering ikke får innvirkning på private rettigheter, og stifter dermed ikke rettigheter for 
noen. Eksisterende lovlig bruk har prioritet foran ny plan og kan fortsette uavhengig av om 
bruken er i strid med planen. Eieren får således ikke plikt til å realisere reguleringen ved å ta 
eiendom i bruk i samsvar med reguleringsformålet. Men, dersom han ønsker å iverksette nye 
tiltak etter pbl. § 1-6, må reguleringsplanen følges. Dette betyr at en reguleringsplan som legger 
en vei over en eiendom, gir ikke kommunen eller andre rett til å ta grunnen i bruk som vei. Det 
samme gjelder dersom det skulle være regulert en privat felles avkjørsel over en eiendom. De 
eiendommer som er tilgodesett gjennom reguleringen, har ikke fått noen rett til å bruke den 
regulerte trasé

Men, endelig vedtatt reguleringsplan gir ifølge pbl. § 16-2 kommunen ekspropriasjonsgrunnlag 
slik at kommunen kan påstevne skjønn og gjennom ekspropriasjon få eiendomsrett eller 
bruksrett til grunnen. Hvis ikke kommunen oppnår avtale om frivillig grunnavståelse og betaling 
for denne med grunneier/rettighetshaver, får kommunen først rådighet over det regulerte areal 
når ekspropriasjonen er gjennomført etter skjønnslovens regler, eller det er gjennomført 
forhåndstiltredelse etter oreigningsloven § 25. Paragraf 16-5 i pbl. gir grunneier og fester, med 
samtykke av kommunen, rett til å ekspropriere til vei, hovedavløpsanlegg og i den forbindelse 
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også til vannledning med tilhørende rettigheter. Det samme gjelder hvor det i reguleringsplan 
er lagt ut område for felles avkjørsel og fellesområde for parkering, felles lekeareal, felles 
gårdsplass eller annet fellesareal for flere eiendommer. Også slik ekspropriasjon forutsetter 
endelig planvedtak, og den vei som faller inn under § 16-5 første ledd er offentlig vei som skal 
overtas av kommunen og være åpen for alminnelig ferdsel. Paragraf 18-1 i pbl. forutsetter at 
veien legges slik at eiendommen har fasade og dermed umiddelbart avkjørselsmulighet til veien. 
Er det regulert en felles avkjørsel frem til veien, kan kommunen gi ekspropriasjonsrett etter § 
16-5 annet ledd. Skal det eksproprieres grunn til veirett for at en eiendom skal få adkomst til 
offentlig vei, er det tale om en privat vei som i tilfelle må eksproprieres etter veiloven § 53. (sitat 
vurdering fra Fylkesmannen).

I korte trekk tolker vi det dit hen at en gangveiadkomst i teorien lar seg gjennomføre selv om 
grunneierne motsetter seg dette tiltaket og ikke ønsker å avstå grunn frivillig. Det betyr at 
kommunen i gitte tilfeller, etter reguleringsvedtak, kan erverve bruksrett over privat eiendom til 
en gangveiadkomst. De økonomiske forpliktelsene kan velte kostnadene ved gjennomføring av 
reguleringsplan over på den som står bak det private planforslaget/utbygger. Dette løses
vanligvis gjennom en utbyggingsavtale som inngås før endelig planvedtak.

Gangveiadkomsten som er benevnt ”utmarksadkomst” i planforslaget må derimot vurderes ut fra 
hvilke konsekvenser den har for området for gjennomføring av planen og for berørte parter. Ut 
fra vår vurdering er det hensiktsmessig å ha en slik adkomst som et alternativ til 
hovedadkomsten, men vi vurderer den ikke som helt nødvendig. De beredskapsmessige forhold
taler for bygging av slik vei. Hvis den videreføres som i forslaget, vil den gå langs nordvest 
fasaden av bygningen på 43/20 med avstand på mellom 2 og 3 meter fra veggen. Bygningen kan 
i praksis ikke utvides i denne retningen hvis dette blir vedtatt. Hvorvidt gangveien er til 
vesentlig ulempe for bruk av bygningen er ikke klarlagt. Vi tror ulempene vil avhenge av veiens 
standard og opparbeidingsgrad. 

På dette grunnlaget vurderer vi det som hensiktsmessig å sende saken, slik den foreligger, på 
høring for å få uttalelser fra grunneiere og brukere av 43/20. Det bør også gjennomføres 
særskilte møter mellom utbygger, kommunen og grunneierne på 43/20 for å avklare muligheter 
og begrensninger ifht planen. Planmyndigheten kan ta stilling til saken igjen i 
merknadsbehandlingen og beslutte om planlagt gangvei skal videreføres eller tas ut av planen.

Stedsutvikling: Forslagsstiller anser at planen legger til rette for fortetting og at det den vil 
dekke et behov for boliger ”til grupper som normalt har problemer med å finne boliger med 
egnet størrelse”. Det er ikke beskrevet hvilke grupper dette er. Fortetting er et tema som ikke har 
vært særlig fokusert i Nordreisa kommune fordi det ikke har vært arealknapphet mht 
boligtomter. Vi tar ikke stilling til dette spørsmålet, men kan, rent generelt være med på at det 
normalt er god ressursutnyttelse i fortetting av bebyggelse framfor å ta i bruk nye områder. Vi 
vet også at kostnadene ved boligbygging er blitt så høy de siste årene at det er flere og flere som 
ikke har råd til å bygge normale eneboliger. I denne konteksten vil prosjektet kunne være med
på å avhjelpe boligsituasjonen. Forutsetningen er at kostnaden på boligene er innenfor rimelige 
grenser.

Barns interesser: Forslagstiller fremsetter at området er i dag overgrodd, og benyttes ikke av 
noen grupper i særlig grad, annet enn til atkomst til fjellet bak og at utbygging ikke vil medføre 
endrede forhold mht dette. Videre vurderes det at barn som bosettes i området vil ha en 
trafikksikker skoleveg samt tilgang til ungdomsklubb og eksisterende boligområder. Vi har 
ingen merknader til denne vurderingen.
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Byggeskikk og estetikk: Forslagsstiller angir at det legges vekt på kompakte, åpne løsninger, 
med mye lys—sett i sammenheng med at områdets beliggenhet ligger i le av formiddagssola, og 
samtidig har en flott utsikt til Storslett. Byggene vil også være synlig fra sentrum, og det er 
derfor viktig gjennom fargebruk og materialvalg å trekke dem inn i og speile naturen rundt. 
Rådmannen vurderer at planbestemmelsene og planbeskrivelsen er lite spesifikke mht estetikk 
og byggeskikk. Fargevalg begrenses av formulering ”Bygningens farge skal ikke skille seg 
vesentlig ifra omkringliggende bygningers fargevalg” og det er så mangt også innenfor dette 
området. Vi foreslår at bestemmelsene får en tilleggsformulering ” Fasader og takflater skal ha 
avdempede farger som gir området visuell enhet og et rolig preg”. For øvrig er det vesentlig at 
bebyggelsen får et omfang og en kvalitet som er tilpasset det området de står. Det er mange 
løsninger som faller inn i de kriteriene. Vi vurderer at den løsningen som er valgt for Ottotunet 
på Storslett vest vil være en grei løsning også for dette området. 

Energi: Forslagsstiller fremsetter at leilighetene bygges som lavenergiboliger, med et 
energibehov på rundt 95-100 kWh/m2 pr. år. Dette gir bedre bokomfort og lavere 
driftskostnader for beboerne. Det skal også legges til rette for universell utforming i 1/3 av 
leilighetene. Rådmannen har ingen merknader til denne beskrivelsen.

Vær og klima: Forslagsstiller beskriver at området er orientert i nord-østlig retning, med utsikt 
til Elveparken, Reisaelva og sentrum. Området ligger i møtepunktet mellom landvind fra 
Kildalen og Reisadalen, og havvinden fra Sørkjosen. Området rundt brua over Reisaelva er kjent 
for sin bitende vind. Området ligger likevel noe skjermet i randsonen av vindpåkjenninger. Det 
vil være viktig å ta vare på deler av eksisterende vegetasjon som klimaskjerm. Området, som de 
fleste boligområder på vestsiden av Reisaelva mellom Storslett og Sørkjosen har begrenset 
solinnfall på formiddag- og dagtid. På morgen og ettermiddag/kveld vil det imidlertid bli godt 
solinnfall. Rådmannen har ingen merknader til denne beskrivelsen.

Risiko og sårbarhet: Forslagsstiller har utarbeidet en ROS-analyse og har vurdert i forhold til 
vedlagte liste over uønskede hendelser. Der det ikke er vurdert mulige trusler eller uønskede 
hendelser er det ikke gått videre med spesifikke vurderinger. I de tilfellene hvor det er  
merknader til forhold som kan oppstå, er dette forfulgt videre i planbeskrivelsen. 

Brannberedskap: Området har ensidig adkomst for brannbil. Ved glatt føre eller 
blokkering av veg vil det kunne være vanskelig å komme til med slokkeutstyr. Potensielt 
kan dette medføre personskade og skade på eiendom. Det anbefales satt opp 
brannhydrant i feltet. Byggene vil være tilgjengelig fra både overside og nedside, slik at 
tilgjengelighet for mannskap til fots vil være akseptabel uten bruk av for eksempel 
stigebil. På barmark vil det også være mulighet for atkomst for mannskap og utstyr langs 
utmarksatkomst. Det er ellers kort avstand ned til oppstillingsplass etc.

Omgivelser: Atkomstveg må skjæres inn i terrenget. På grunn av terrengets beskaffenhet 
må vegskråninger over og under veg støttes med støttemurer. Mennesker kan falle 
utenfor disse skjæringene og falle inntil 8-9meter. Skjæringene anbefales sikret med 
egnet rekkverk og gjerde.

Summert vurderes det at risikonivået ikke er høyere enn det som er akseptert for ny 
bebyggelse i Norge. Dersom en tar tilstrekkelig hensyn til eventuelle farer som kan 
oppstå i eller som et resultat av utbyggingen vil ikke tiltaket representere høyere risiko 
for mennesker eller samfunn enn hva som er akseptert for ny bebyggelse. Rådmannen 
har ingen merknader til denne beskrivelsen og vurderer kravet til utredning av ROS 
forhold som tilstrekkelig på dette plannivået.
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Teknisk infrastruktur
Vannforsyning: Det går en 220 mm vannledning langs Fv. 352 og nord for området, i tillegg til 
en 160mm trase. I følge kommunen har begge kapasitet til å forsyne området med vann, 
inkludert slokkevann. Det kan være aktuelt å knytte seg til 220 mm trase i nord og føre 
vannledningen inn under utmarksatkomsten. Rådmannen har ikke merknader til denne 
beskrivelsen.

Avløp: Kommunen melder at det vil være kapasitetsproblemer for eksisterende VA-ledning, når
utbyggingen passerer 5 boenheter. Det vil være behov for en kapasitetsøkning mellom 
Hovedvegen 6A og Solvollgrenda, alternativt en ny ledning til eksisterende avløpsledning på 
Naveren. En slik kapasitetsforbedring kan ses i forbindelse med utvidelse av Halti. Utbyggingen 
kan løse ut behov for offentlig finansiering av avløpsledning. Rådmannen har tidligere gjort det 
klart for forslagsstiller at kapasitet på avløpsnettet er begrenset i området. Halti utbyggingen kan 
på nåværende tidspunkt ikke tas med i vurderingen av dette punkt ved at den ikke er vedtatt, 
samt at de tekniske forholdene ved en slik utbygging faktisk må gjennomføres. Det må derfor 
presiseres at en utbygging av boligfeltet ut over 5 enheter vil medføre utvidelse av kapasiteten 
på avløpsnettet. Kommunen kan på nåværende tidspunkt ikke ta på seg økonomisk ansvar i den 
sammenhengen.   

Energiløsninger: Forslagsstiller fremsetter at det legges opp til energiforsyning med el og ved. 
Dersom Halti II knyttes til fjernvarmenett kan det være aktuelt å føre fjernvarme inn til området. 
Dette er imidlertid et usikkert punkt, og legges derfor ikke inn i planen. Lavenergiboliger har 
generelt et mindre behov for oppvarming, og vil derfor kunne varmes med elvarme, med 
spisslast fra vedovner. Erfaringer fra Ottotunet tilsier at tilsvarende konstruksjon ikke krever stor 
oppvarming. Det vil bli vurdert å etablere vannbårne varmesystemer, som gir større fleksibilitet i 
oppvarmingen. Rådmannen har ingen merknader til denne beskrivelsen.

Trafikkforhold: Forslagsstiller fremholder at området får privat felles atkomst fra nyetablert 
innkjøring til forretningene langs Ev. 6 fra Fv. 352. Statens Vegvesen ser ingen problemer med 
etablering av atkomsten slik den er planlagt. Vegen skjæres inn i bakkesiden, med et 
stigningstall på 10%. I øvre del er sving regulert i større bredde for å kunne håndtere store biler. 
I nordenden etableres en utmarksatkomst. Rådmannen har ingen merknader til beskrivelsen av 
hovedadkomsten. Forhold vedr ”utmarksadkomsten” er omtalt tidligere.

Universell utforming: Forslagstiller beskriver at det legges til rette for at 1/3 av leilighetene skal 
kunne utformes universelt, blant annet med trinnfri atkomst fra parkering med stigning på 
maksimalt 1/20, god utendørs belysning, egnet dekke. Det vil være trinnfri atkomst til
leilighetene og til leilighetenes private utearealer, samt deler av fellesarealet. Leilighetene kan 
utformes slik at de oppfyller krav til universell utforming, med de viktigste funksjonene på 
hovedplan, og med plass til løfteplattform og trapp. Rådmannen har ingen kommentarer til 
beskrivelsen, men gjør oppmerksom på at det er tilstrekkelig å vise til at dette pkt skal oppfylles 
i medhold av PBL § 29-3.

Plassering og utforming: 
Ved at planen ikke angir detaljert plassering av bygg er det hensiktsmessig at følgende 
formulering innarbeides i planforslaget – planbestemmelser; 
Byggesøknader skal inneholde situasjonsplan med planløsning for alle bygg i feltet, herunder 
garasje/carport og uthus selv om disse ikke skal ferdigstilles samtidig med boligen. Høyde og 
utforming av planert terreng skal vises på tverrsnitt/terrengprofiler. Alle terrenginngrep i 
byggeområdet anses for å være vesentlige. Dette medfører at ingen terrenginngrep som grave-
og sprengningsarbeider kan gjennomføres før byggetillatelse er gitt.

Side 122



Bestemmelsen vil være med på å skape forutsigbarhet i tilfelle hvor det blir utbygging over et 
lengre tidsrom.

Annet:
Planbeskrivelsen tar ikke særskilt opp hensynet til friluftsliv men vurderinger inngår i 
beskrivelsen barn og unge. Andre hensyn som ikke tas særskilt opp er hensyn til landbruk, 
hensyn til natur og hensyn til reindrift. Dette er i forståelse med kommunen ved at disse 
hensynene ikke er vurdert som relevant gitt planområdets gjeldende planstatus, områdets 
beliggenhet og kvaliteter.

Samlet vurdering:
Rådmannen vurderer at planforslaget ikke berører eller forringer viktige eller vesentlige forhold 
knyttet til miljø eller samfunn. Planforslagets utredninger oppfyller kravene i loven.
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Sammendrag
Forslag til reguleringsplan for boligfeltet Mangatunet er utarbeidet av Byggerådgiveren på vegne av
Elysions AS. Planen omfatter omreguleringer av område for Park i reguleringsplan for Storslett
vest.

Oppstart av plan har vært varslet den 5. og 6. april. 2010, og arbeidet er utført i dialog med
Nordreisa kommune og oppdragsgiver. Grunneiere har generelt vært nøytral til reguleringen, men
har hatt klare motforestillinger mot den opprinnelig varslede atkomstveg, noe som er tatt til følge.

Atkomst er løst etter dialog med Statens Vegvesen og deres omlegging av lokal avkjøring fra
fylkesveg 352 til Kildal. Skrått terreng krever at atkomstveg må bearbeides med forstøtningsmur.
Planen gir en optimal utnyttelse av et ellers marginalt område i aksen Sørkjosen-Storslett.

Området skal bebygges med mellomstore leiligheter i dubletter eller rekkehusløsninger, med
arkitektur som Ottotunet. Planen legger til rette for 9 leiligheter på totalt ca. 720 m2 BRA.

(
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Bakgrunn

Forslagsstiller
Tiltakshaver:


Elysions AS v/Kjell Båtnes, Storslett

Rådgiver:

Byggerådgiveren NUF

Oppdragsleder Pål Lyngstad, siv. ing.

Planens hensikt
Bakgrunnen for igangsetting av reguleringen er at Elysions as har gjennomført en vellykket
regulering og utbygging av boligområdet Ottotunet. Erfaringen fra dette prosjektet, kombinert med
signaler om behov for parkeringsareal og boliger nær Halti medførte at grunneier Kjell Båtnes
ønsket å utrede muligheten for å utvikle Sandbakken, som området har blitt kalt.

Selv om behovet for parkering i området og kostnadene med å etablere slik parkering i
utgangspunktet ikke har gjort den delen av prosjektet økonomisk forsvarlig har Elysions AS sett
muligheten til å utvikle et lite men attraktivt og sentrumsnært boligområde med mellomstore to- og
treroms leiligheter med utsikt over Storslett sentrum.

Planstatus

Overordnede planer

Kommuneplanens arealdel 2002-2012

Reguleringsplan for Storslett Vest, egen-godkjent 4.6.1992.

Området er i arealplan for Nordreisa kommune en del av Storslett sentrum. Området inngår videre i
reguleringsplan for Storslett Vest. Planformålet for området er Friområde —Park. Gjeldende
reguleringsbestemmelse for området er:

«I friområdene gis det adgang til å føre opp bygg/konstruksjoner som er knyttet til lek,
idrett, sport, park og barnehagevirksomhet.»

Gjeldende krav til bygg er gitt i reguleringsplanens §3 og §4.

Reguleringsplanen vil delvis erstatte det regulerte formålet.

Andre planer
Stedutviklingsplan for Storslett og Sørkjosen, godkjent 10.6.2005
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Beskrivelse av planområdet

Beliggenhet
Magnatunet ligger sentralt på vestsiden av Storslett sentrum. Bebyggelsen planlegges på
Sandbakken, vest for krysset mellom E6 og Fv 352 til Kildal, på eiendommen gnr. 43, bnr. 60.
Nærmeste nabo er næring- og kulturbygget Halti. Nærliggende område har faciliteter som
forretninger, bibliotek og videregående skole. På motsatt side av Reisaelva finnes øvrige
sentrumsfunksjoner. Alle viktige funksjoner fmnes innenfor en radius på 1 kilometer.

Historikk
Området er en del av utmarka til eiendommen Båtnes. Tiltakshaver forteller at han som guttunge
brukte å stå på ski i bakken. Gjennom området går det en utmarksatkomst til Sagåsen. Området har
ikke hatt noen historisk betydning for landbruk, og navnet Sandbakken tilsier at det har vært relativt
labre forhold for beiting . I dag holder området på å gro igjen, og det regulerte parkformålet har i
liten grad hatt betydning for området.

Veg- og trafikkforhold
Sandbakken likker i krysset ved E6 og Skarpsno, fv. 352. Langs E6 går en gang- og sykkelveg. På
grunn av utrygge trafikale forhold har Statens Vegvesen planlagt en omlegging av atkomstveg til
forretninger vest for fv 352. Reguleringsplanen forutsetter at denne omleggingen blir gjennomført
slik at man kan samle trafikk ut på fylkesvegen i en avkjørsel. På motsatt side av fylkesvegen ligger
Halti, med næringshage, bibliotek og turistinformasjon. Disse funksjonene avstedkommer en del
lokaltrafikk som er med på å påvirke trafikksituasjonen for atkomsten til det planlagte feltet.

Geografi
Feltet ligger nordvendt med utsyn både øst- og vestover, noe hevet over øvrig bebyggelse på
Storslett vest, og med godt utsyn til Reisaelva og sentrum. Området ligger på et platå, med en skarp
skrent ned mot fylkesveg. Vegetasjonen består av lyngmark som nå gror igjen av småvokst bjørk
ispedd en del større bjørketrær. Det vil være naturlig å søke å beskytte noen av de større trærne i
forbindelse med en utbygging.

Grunnforhold
Losmasse flate
besto

P1

Tynn morene

Tykk rnorene

Randrnorene

Breelvavsetning

Bresjo-/
innsjoavsetning

Hav- og
fjordavsetning,
strandavsettung. tynt
dekke
Hav- og
fjordaysetning.tykt
dekke

le Marin strandavsetning

Elveavsetning

Vindavsetning

Foryttringarnateriale

Skredrnateriale

Steinbreavsetning

Torv og myr

Tynt humus-/
torvdekke
Fylirnasse

Bart Fjell. stedvis
tynt losrnassedekke

Side 128



Grunnen på Magnatunet består etter NGU's beskrivelse av tynn morene på fjellgrunn, med overgang
til elveavsetninger i øst. Det anses ikke å være fare for utgliding. I forbindelse med etablering av
atkomst i øst vil det bygges støttemurer som sikrer mot utrasing.

Miljøbelastninger
Det anses ikke å være noen miljøbelastninger. Boligområdet vil være hevet over vegtrafikken, med
ca. 10-14 meter. Tilsvarende vil ikke området være utsatt for støvplager fra trafikken. Nærmeste
høyspenttrasé ligger over 220 meter unna. NGU's radonkart viser ingen aktsomhetssone i
utbyggingsområdet. Det anses derfor å være tilstrekkelig med TEK-10 sine bestemmelser om tiltak
mot radon.

Verneinteresser
Det er ingen kjente automatisk fredete kulturminner innenfor planområdet, i jamfør uttalelse fra
Sametinget (07.05.10). Lokale kulturvernmyndigheter er forespurt om forekomster av lokal
interesse, men har ikke svart. NINA har ikke registrert data på botanikk, insekter eller fangstminner
på området. Det er ikke opplyst fra kommunen om andre verneinteresser i området.

Reindrift
Kommunen har i forhåndskonferanse angitt at det ikke er reindriftsinteresser i området. Området er
i sin helhet også regulert fra før.

Eiendomsforhold
Reguleringsplanen berører to eiendommer;

Gnr. 43, bnr. 60 —eier Kjell Båtnes, Båtnesvegen 17, 9151 Storslett

Gnr. 43, bnr. 20, seksjon 1-3 —eiere:

Aud Fredriksen, Moan 12, 9151 Storslett

Jan Roger Birkelund, Gammelbruvegen 13C, 9151 Storslett

Birger Amundsen, Malmvegen 108, 9022 Krokelvdalen

Gnr. 43, bnr. 20 berøres ved at en tinglyst utmarksatkomst reguleres inn i planen. Kopi av
skylddelingsforretningen inngår i plandokumentet.

Planprosess og medvirkning

Forhåndskonferanse
Forhåndskonferanse er avholdt 19.03.2010, og har avklart offentlige forutsetninger for at
planforslaget skal kunne realiseres, og danner grunnlaget for planprosessen. Gjennom
forhåndskonferansen kom det ikke fram momenter som automatisk tilsa at planen ikke kunne la seg
gjennomføre. Det ble under forhåndskonferansen avklart at det ikke er krav om
konsekvensutredning.

Forhåndsvarsling
Varsel om oppstart av regulering er annonsert i Framtid i Nord 8. april 2010, og i Nordlys 7. april
2010, med frist for synspunkter satt til 11.mai 2010.

Side 129



Varsel om oppstart av regulering er sendt offentlige myndigheter den 5. april 2010. Følgende er
varslet:

Troms Fylkeskommune Regional utviklingsetat, postmottak@tromsfylke.no
Troms Fylkeskommune Kulturetaten, ostmottak tromsf Ike.no
Fylkesmannen i Troms Miljøavdelningen, postmottak@fmtr.no
Fylkesmannen i Troms Landbruksavdelningen, postmottak@fmtr.no
Fylkesmannen i Troms Samfunnssikkerhets og beredskapsstaben, postmottak@fmtr.no
Fylkesmannen i Troms Samordningsstaben, postmottak@fmtr.no
Sametinget Miljø- og Kulturvernavd., samediggi@samediggi.no
Norges vassdrags- og energidirektorat Region Nord, rn@nve.no
Reindriftsforvaltningen Vest-Finnmark, kautokeino@reindrift.no
Statens Vegvesen Region Nord, firmapost-nord@vegvesen.no
Nordreisa Kommune, postmottak@nordreisa.kommune.no
Representant for barn og unge i Nordreisa Sigrun Hestdal,
sigrun.hestdal@nordreisa.kommune.no
Nord-Troms Kraftlag, firmapost@ntkl.no
Eldrerådet i Nordreisa, postmottak@nordreisa.kommune.no
Ungdomsrådet i Nordreisa, postmottak@nordreisa.kommune.no
Rådet for funksjonshemmede, ostmottak nordreisa.kommune.no

Varsel om oppstart av regulering er sendt naboer den 5. april 2010. Følgende er varslet:

gnr 43, bnr 1 Svein Harald Severinsen, Båtnesvegen 12, 9151 Storslett
gnr 43, bnr 3 Elisabeth Henriksen, Skarpsno 6, 9151 Storslett
gnr 43, bnr 20, snr 1 Aud Fredriksen, Moan 12, 9151 Storslett
gnr 43, bnr 20, snr 2 Jan Roger Birkelund, Gammelbruvegen 13C, 9151 Storslett
gnr 43, bnr 20, snr 3 Birger Amundsen, Malmvegen 108, 9022 Krokelvdalen
gnr 43, bnr 38 Aslak Anders Isaksen Eira, Suomaluodda 39, 9250 Kautokeino
gnr 43, bnr 45 Nils Aslaksen Siri, Suomaluodda 41, 9250 Kautokeino
gnr 43, bnr 59 Steinar Henriksen,Skarpsno 4, 9151 Storslett
gnr 43, bnr 72 Rikard Herman Rikardsen, Skarpsno 2, 9151 Storslett
gnr 43, bnr 75 Roy Arne Iversen, Stien 3, 9151 Storslett
gnr 43, bnr 111og 117 Statens Vegvesen og Troms fylkeskommune (varslet i annet skriv)

Avklaringer med offentlige myndigheter
I forbindelse med igangsetting av planarbeidet er det foretatt en befaring med Statens Vegvesen
v/Stein Jaatun. Det var ønskelig å avklare mulig atkomst fra Skarpsno. Befaringen danner
grunnlaget for forslag til start for veg inn til området. Det ble opplyst at Statens Vegvesen skulle
bygge om atkomsten inn til forretningene langs E6, og planforslaget har angitt dette gjennom å ikke
føre atkomstveg helt inntil vegen opp Kildalen.

Innkomne forhåndsmerknader
Det er mottatt forhåndsmerknader fra to offentlige høringsinstanser:

Statens Vegvesen

angir i sitt brev av 12.04.10 at tiltaket ikke kommer i konflikt med deres interesser i forhold
til arealbehov for riks- og fylkesveger. De ber tiltakshaver vurdere støyplager og
byggegrenser, spesielt støy fra Ev 6 og Fv. 352. Vegvesenet retter innvendinger til forslag
om atkomst i høringsdokumentet, og varsler innsigelse, men viser samtidig til planer om
omlegging av atkomst til butikkene mot Fv. 352 (ref. avsnittet over).

Utbyggers merknad: Basert på varsel om innsigelse er det etter befaring med
Vegvesenet lagt opp til en annen atkomst enn angitt i varsel. Atkomsten som er
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angitt i varselet reguleres kun til utmarksatkomst. I forhold til støyproblematikk vil
nærmeste leilighet bli plassert 40 meter unna og 10 meter høyere enn Ev. 6. Med
dagens krav til isolering etc i boliger anses ikke støy å være problematisk. Trafikken
langs Fv. 352 vil være skjermet fra boligene med en bratt skråning, og trafikken her
vil ha redusert fart inn mot kryss Ev. 6. Byggegrense plasseres 40 m fra senter Ev. 6
og 20 m fra senter Fv. 352.

Sametinget

angir i sitt brev av 07.05..10 at de ikke kjenner til at det er registrert automatisk fredete
samiske kulturminner i området. De informerer om varslingsplikten ved eventuelle funn.

Utbyggers merknad: Varslingsplikten innarbeides i reguleringsbestemmelsene

Det er mottatt forhåndsmerknader fra tre grunneiere:

Advokatkontoret Odd Enevold AS på vegne av Aud Fredriksen

Aud Fredriksen motsetter seg på det sterkeste atkomst til Mangatunet over hennes eiendom.

Utbyggers merknad: Atkomstveg er flyttet. I reguleringsplanen er det regulert inn
utmarksatkomst som utbygger har rettighet til gjennom tinglyst
skylddelingsforretning.

Roy Iversen

Som grunneier vil han ikke avstå grunn til atkomst, da han har behov for arealet til egne
utbyggingsplaner. Det foreligger ikke vegrett på hans område.

Utbyggers merknad: Atkomstveg er flyttet. Utmarksatkomst berører ikke
eiendommen gnr. 43, bnr. 75, men vil grense opp mot eiendommen.

Birger Amundsen

Motsetter seg utbygging av veg, og ber om dokumentasjon på vegrett.

Utbyggers merknad: Atkomstveg er flyttet, se for øvrig merknad til Aud Fredriksens
uttalelse. Kopi av skylddelingen inngår som en del av dokumentasjon i denne plan.

Planforslaget

Planens intensjon
Reguleringsplanen skal legge til rette for bygging av nøkterne, kompakte leiligheter i gåavstand til
de fleste sentrumsfunksjoner.

Planens dokumenter
Planen består av følgende dokumenter:

Plankart med tegnforklaring, datert

Reguleringsbestemmelser, datert

Planbeskrivelse, datert

Perspektivskisser, datert

Dokumentasjon er utarbeidet i hht. SOSI-standard.
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Planavgrensing
Planen avgrenses i nord og øst av eiendomsgrense mot gnr. 43, bnr. 20 og gnr 43, bnr. 117. I
sørøstlig hjørne mot eiendommen gnr. 43, bnr. 45 bryter reguleringsgrensen av i sørvestlig hjørne til
den treffer vinkelrett på eiendomsgrense mellom gnr. 43, bnr. 20 og gnr. 43, bnr.l.
Reguleringsgrensa følger så eiendomsgrensa i nordvestlig retning til den møter gnr. 43, bnr. 117.

Reguleringsformål
Byggeområder

Antallboenheter

Planen legger til rette for 9 rekkehusleiligheter innenfor området. Leilighetene vil inngå i et sameie
eller borettslag med en i&el andel av fellesarealet.

Hø der volum o utn elses rad

Det legges opp til leiligheter i to plan, tilsvarende som Ottotunet, på inntil 80 m2 pr. leilighet.
Byggeområdet er delt i to områder, med utnyttelsesgrad på henholdsvis 240 m2 BRA og 480 m2
BRA. Utnyttelsesgrad er vurdert i forhold til tilgjengelig areal og økonomisk bærekraft i
utbyggingen, og utbygger mener å ha funnet en god balanse.

Maks gesimshøyde over gjennomsnittlig terrengnivå er satt til 7 meter for tak med ensidig fall, 5
meter for saltak. Maksimum mønehøyde ved saltak er 7.5 meter over gjennomsnittlig terrengnivå.

Plasserin o utformin

Feltet ligger i en bakkeskråning, og det to byggeområdene har skrånende terreng. I planen er det på
tomtene i skrått terreng fastsatt i plan at leilighetene skal ha sokkeletasje for å ta opp
nivåforskjellen. Rekkehusleilighetenes plassering angitt i plankartet er illustrerende, og kan flyttes
innenfor byggegrensene. Det legges til rette for at inntil 1/3 av leilighetene kan utformes universelt.

Hovedfasade for leilighetene skal vende mot Ev.6 og Storslett sentrum. Med valg av farge og form
vil ikke leilighetene virke dominerende, men vil samtidig presentere seg for stedet. Plasseringen av
leilighetene vurderes å ikke medføre en dominerende landskapsvirkning.

I tilknytning til rekkehusleilighetene tillates det oppført uteboder på inntil 10 m2 BRA pr. leilighet.
Arealet inngår i beregning av utnyttelsesgraden for området.

Utearealer

Hver leilighet får eget uteareal i form av balkonger og terrasser. I tillegg opparbeides det minst 100
m2 uteareal pr. leilighet, som kan konsentreres i et fellesareal, der skjøtsel for arealet innarbeides i
reglement for sameiet. I tillegg er det tilgjengelighet til naturområder og idrettsanlegg i umiddelbar
nærhet av feltet.

Atkomst o arkerin

Området har atkomst fra Fv. 352. Rekkehusleilighetene har felles parkeringsareal, med 1.5
parkeringsplass pr. leilighet. Inntil 30% av parkeringsarealet kan utnyttes til felles garasje.

Atkomstveg til leilighetene er kjørbar, men skal kun være for av- og påstigning, samt for
varelevering etc. Atkomstveg vil bli universelt utformet.

Det etableres en utmarksatkomst som kan benyttes av grunneiere til eiendommen gnr. 43, bnr. 60.

Fellesområder

Det er avsatt et areal på 2.3daa til park. I parkområdet kan det etableres bålplass og benker til bruk
for almenheten. Gjennom parkarealet er det atkomst til fiellet bak.
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Konsekvenser av planforslaget

Stedsutvikling
Planen legger til rette for en fortetting av sentrumsarealet på Storslett, og tilbyr boforhold til
grupper som normalt har problemer med å flnne boliger med egnet størrelse. De fleste
sentrumsfunksjoner, inkludert skole, bibliotek, butikker, apotek, idrettsanlegg og lignende er i
gangavstand fra området.

Barns interesser
Eksisterende forhold: Området er i dag overgrodd, og benyttes ikke av noen grupper i særlig grad,
annet enn til atkomst til f.jelletbak.

Endrin er/konsekvenser som føl e av lanforsla et: Boligområdet vil ikke gi endrede forhold.
Atkomsten til skog og fjellområdene bak vil lettes noe, og det legges til rette for samlingssted i
skogen. Etablering av leilighetene vil gi beboerne nærhet til idrettsanlegg og tilrettelagte
park/friluftsområder (Elveparken).

Barn som bosettes i området vil ha en traflkksikker skoleveg, ved at de ikke trenger å krysse en
sterkt trafikkert Ev. 6 for å gå til skole etc. De aller fleste funksjoner vil ligge på «rett side» av Ev.
6. Et synlig og godt merket overgang like nedenfor området leder til Ungdomsklubb og eksisterende
boligområder.

Byggeskikk og estetikk
Leilighetene skal i materialvalg, form og uttrykk forbindes med Elysions andre leilighetsprosjekt;
Ottotunet. Det legges vekt på kompakte, åpne løsninger, med mye lys —sett i sammenheng med at
områdets beliggenhet ligger i le av formiddagssola, og samtidig har en flott utsikt til Storslett.
Byggene vil også være synlig fra sentrum, og det er derfor viktig gjennom fargebruk og
materialvalg å trekke dem inn i og speile naturen rundt.

Leilighetene bygges som lavenergiboliger, med et energibehov på rundt 95-100 kWh/m2 pr. år.
Dette gir bedre bokomfort og lavere driftskostnader for beboerne. Det skal også legges til rette for
universell utforming i 1/3 av leilighetene.

Vær og klima
Området er orientert i nord-østlig retning, med utsikt til Elveparken, Reisaelva og sentrum. Området
ligger i møtepunktet mellom landvind fra Kildalen og Reisadalen, og havvinden fra Sørkjosen.
Området rundt brua over Reisaelva er kjent for sin bitende vind. Området ligger likevel noe
skjermet i randsonen av vindpåkjenninger. Det vil være viktig å ta vare på deler av eksisterende
vegetasjon som klimaskjerm.

Området, som de fleste boligområder på vestsiden av Reisaelva mellom Storslett og Sørkjosen har
begrenset solinnfall på formiddag- og dagtid. På morgen og ettermiddag/kveld vil det imidlertid bli
godt solinnfall.

Risiko og sårbarhet
ROS-analysen er vurdert i forhold til vedlagte liste over uønskede hendelser. Der vi ikke har vurdert
mulige trusler eller uønskede hendelser har vi ikke gått videre med spesifikke vurderinger.

I de tilfellene vi har merknader til forhold som kan oppstå, har vi forfulgt disse videre i analysen.
Disse kan oppsummeres til følgende punkter sortert etter vedlagt sjekkliste.
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Brannberedskap:

Området har ensidig adkomst for brannbil. Ved glatt føre eller blokkering av veg vil
det kunne være vanskelig å komme til med slokkeutstyr. Potensielt kan dette medføre
personskade og skade på eiendom. Det anbefales satt opp brannhydrant i feltet.
Byggene vil være tilgjengelig fra både overside og nedside, slik at tilgjengelighet for
mannskap til fots vil være akseptabel uten bruk av for eksempel stigebil. På barmark
vil det også være mulighet for atkomst for mannskap og utstyr langs utmarksatkomst.
Det er ellers kort avstand ned til oppstillingsplass etc.

Omgivelser:

Atkomstveg må skjæres inn i terrenget. På grunn av terrengets beskaffenhet må
vegskråninger over og under veg støttes med støttemurer. Mennesker kan falle
utenfor disse skjæringene og falle inntil 8-9meter. Skjæringene anbefales sikret med
egnet rekkverk og gjerde.

Summert vurderes det at risikonivået ikke er høyere enn det som er akseptert for ny bebyggelse i
Norge. Dersom en tar tilstrekkelig hensyn til eventuelle farer som kan oppstå i eller som et resultat
av utbyggingen vil ikke tiltaket representere høyere risiko for mennesker eller samfunn enn hva som
er akseptert for ny bebyggelse.

Teknisk infrastruktur
Vannforsyning

Det går en 220 mm vannledning langs Fv. 352 og nord for området, i tillegg til en 160 mm trase. I
følge kommunen har begge kapasitet til å forsyne området med vann, inkludert slokkevann. Det kan
være aktuelt å knytte seg til 220 mm trase i nord og føre vannledningen inn under
utmarksatkomsten.

Avløp 


Kommunen melder at det vil være kapasitetsproblemer for eksisterende VA-ledning, når
utbyggingen passerer 5 boenheter. Det vil være behov for en kapasitetsøkning mellom Hovedvegen
6A og Solvollgrenda, alternativt en ny ledning til eksisterende avløpsledning på Naveren. En slik
kapasitetsforbedring kan ses i forbindelse med utvidelse av Halti. Utbyggingen kan løse ut behov
for offentlig finansiering av avløpsledning.

Energiløsninger


Det legges opp til energiforsyning med el og ved. Dersom Halti II knyttes til fjernvarmenett kan det
være aktuelt å føre fjernvarme inn til området. Dette er imidlertid et usikkert punkt, og legges derfor
ikke inn i planen. Lavenergiboliger har generelt et mindre behov for oppvarming, og vil derfor
kunne varmes med elvarme, med spisslast fra vedovner. Erfaringer fra Ottotunet tilsier at
tilsvarende konstruksjon ikke krever stor oppvarming. Det vil bli vurdert å etablere vannbårne
varmesystemer, som gir større fleksibilitet i oppvarmingen.

Trafikkforhold
Området får privat felles atkomst fra nyetablert innkjøring til forretningene langs Ev. 6 fra Fv. 352.
Statens Vegvesen ser ingen problemer med etablering av atkomsten slik den er planlagt. Vegen
skjæres inn i bakkesiden, med et stigningstall på 10%. I øvre del er sving regulert i større bredde for
å kunne håndtere store biler.

I nordenden etableres en utmarksatkomst.
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Universell utforming
Det legges til rette for at 1/3 av leilighetene skal kunne utformes universelt, blant annet med trinnfri
atkomst fra parkering med stigning på maksimalt 1/20, god utendørs belysning, egnet dekke. Det vil
være trinnfri atkomst til leilighetene og til leilighetenes private utearealer, samt deler av
fellesarealet. Leilighetene kan utformes slik at de oppfyller krav til universell utforming, med de
viktigste funksjonene på hovedplan, og med plass til løfteplattform og trapp.

(

Side 135



Vedlegg
ROS-analyse

Plankart 1:1000, nedfotografert

Planbestemmelser

Adresseliste

Høringsdokumenter

Skylddelingsforretning

(
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BYGGERÅDGIVEREN
-BYGGSOMTÅLERÅ STÅUTE-

EMNE

Naturgitte forhold

Infrastruktur

RISIKO —OG SARBARHETSANALYSE

S'ekkliste

Forhold eller uønsket hendelse Vurdering

Nei Merknad

Er området utsatt for snø- eller steinskred?

Er det fare for utgliding (er området
geologisk ustabilt)?

Er området utsatt for flom i elv/bekk?

Er det radon i grunnen?

Annet

Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser som
kan intreffe på nærliggende transportårer
utgjøre en risiko for området?

hendelser på veg

- hendelser på sjø/vann/elv

-hendelser i lufta

Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser som
kan intreffe i nærliggende virksomheter
utgjøre en risiko for området?

- utslipp av giftige gasser/væsker

- utslipp av
eksplosjonsfarlige/brennbare
gasser/væsker

- radioaktivt nedfall

- industribrann

Medfører bortfall av tilgang på følgende
tjenester spesielle ulemper for området?

- elektrisitet

teletjenester

vannforsyning

- renovasjon/spillvann

transportnett

Dersom det går høyspentlinjer

Nyvollveien 6 9147 Birtavarre Mob. 951 63 680 Org.no 895 981 672 Konto 1503 19 18038
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BYGGERÅDGIVEREN
-BYGGSOMTÅLERÅ STÅUTE-

Tidligere bruk

ved/gjennom området:

- påvirkes området av magnetisk
felt fra ellinjer?

- er det spesiell klatrefare i
forbindelse med master?

Er det spesielle farer forbundet med bruk
av transportnett for gående, syklende og
kjørende innenfor området:

-til skole/barnehage? X

-til nærmiljøantegg (idrett etc.)? X

til forretning etc.? X

til busstopp? X

Brannberedskap

omfatter området spesielt farlige X
anlegg?

har området utilstrekkelig X
brannvannforsyning (mengde og
ttykk)?

har området bare en mulig Ensidig atkomst for
atkomstrute brannbil
for brannbil?

Er det mistanke om forurensning i grunnen
fra
tidligere virksomheter?

bensinstasjon/ bilverksted/
tankanlegg

mekanisk verksted/skipsverft

galvaniseringsverksted

-impregneringsverk

avfallshåndtering/deponi

-gjentatte
rivingsarbeider/rehabilitering av
bygninger fra 1950 -1980

-byjord: sentrale og eldre bydeler

-gruver: åpne sjakter, steintipper

X

X

X

Nyvollveien 6 9147 Birtavarre Mob. 951 63 680 Org.no 895 981 672 Konto 1503 19 18038
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BYGGERÅDGIVEREN
-BYGGSOMTÅLERÅ STÅUTE-

Omgivelser

etc.

-militære anlegg: fjellanlegg,
piggtrådsperringer etc.

-annet (angi)

Er det regulerte vassdrag/vannmagasiner i
nærheten, med spesiell fare for usikker is
og/eller varierende vannstand i elveløp?

Finnes det naturlige terrengformasjoner
som utgjør
spesiell fare (stup etc.)

Vindfall som følge av uttak av skog

Vil tiltaket kunne føre til endringer av
avrenningsforhold/hastighet til
nærliggende bekk/elv?

Vil tiltaket føre til forurensing av
drikkevann?

Vil tiltaket kunne føre til olje- og
kjemikalieforurensing?

Vegskjæring langs
atkomstveg.

Er området spesielt utsatt for fare ved
skogbrann?

Annet (angi)

Ulovlig virksomhet Sabotasje og terrorhandlinger

- er tiltaket i seg selv et
sabotasje-/terrormål?

- finnes det potensielle
sabotasje-/terrormål i
nærheten?

Eventuelle
sabotasje/terrormål i
nærheten fremgår av
kommunens egen
ROS-analyse

Nyvollveien 6 9147 Birtavarre Mob. 951 63 680 Org.no 895 981 672 Konto 1503 19 18038
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REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR MAGNATUNET PÅ
STORSLETT VEST —PLAN NR.

Dato. 	 18.11.2011
Dato for siste revisjon: 	
Dato for kommuestyrets vedtak/egengodkjenning 	

I
I medhold av plan- og bygningslovens §12-5 er området regulert til følgende formål:

Plan og bygningslovens Byageområder 

§12-5 nr. 1. • Konsentrert småhusbebyggelse

Plan og bygningslovens Samferdselsanle o teknisk infr ruktur
§12-5 nr. 2. • Kjøreveg

Parkeringsplass
Annen veggrunn —tekniske anlegg

Plan og bygningslovens Grønnstruktur  
§12-5 nr. 3. • Park

Il

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-7 gis følgende bestemmelser om bruk og
utforming av arealer og bygninger innenfor planområdet:

1. Byggeområder
1.1 Områd for konsentre småhu e else

På Magnatunet gnr. 43, bnr. 60 innenfor område for konsentrert småhusbebyggelse
tillates oppført rekkehus med tillatt utnyttingsgrad (BRA) på inntil 720 m2, fordelt på
240 m2 i område B1 og 480 m2 i område B2, jf. måleregler i Teknisk forskrift til Plan
og bygningsloven (TEK 10). Maksimal BRA pr leilighet er 80 m2. Rekkehus kan
oppføres med underetasje for beboelse innenfor rammen av bestemmelsene i
byggeforskriften. Bebyggelsen kan plasseres innenfor byggelinje. Angivelse i plankart
er illustrerende.

Det tillates oppført rekkehus med tak med ensidig fall (pulttak) eller saltak. Ved pulttak
skal høyeste fasade vende mot fylkesveg/riksveg. Det skal benyttes
kledningsmaterialer som er vanlig for området, med fasadekledning i tre og/eller
pusset mur/betong. Taktekke skal være i takfolie, takpapp, takstein eller belagt metall.
Bygningens farge skal ikke skille seg vesentlig ifra omkringliggende bygningers
fargevalg.

Maksimal gesimshøyde ved tak med ensidig fall tillates med 7 meter over
gjennomsnittlig terreng mot nabogrense, jf. plan- og bygningsloven §70-2. Ved bygg
med saltak tillates gesimshøyde på 5 meter. Maksimal mønehøyde tillates med 7,5
meter over gjennomsnittlig terreng. Takvinkel skal ikke overstige 27 grader.

Bygningers plassering, adkomst og fellesanlegg skal være i samsvar med
reguleringsplan. Godkjenning av dette skal foreligge fra oppmålingsvesenet før
tomtetekniske arbeider starter opp.
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Rekkehusleilighetene skal organiseres i et sameie eller borettslag, der hver leilighet
med tilhørende uteplass kan seksjoneres. Før seksjonering skal det utarbeides
reglement for sameiet.

Det tillates ikke oppført gjerder som adskiller seksjonene. Det tillates oppført levegg i
en lengde av inntil 1.5 meter fra vegg, i seksjonsgrense. Leveggens høyde skal ikke
overstige 2.4 meter. Leveggene skal gis en ens utforming.

Det tillates anlagt terrasse på mark på inntil 10 m2 pr. seksjon. Det skal gis ens
utforming av terrassene. Terrassene skal ikke bygge høyere enn 30 cm over ferdig
terreng.

Det tillates anlagt balkong eller tilsvarende. Balkong kan ikke stikker lenger ut fra
bygningskroppen enn 1.5 meter.

Det skal være opparbeidet minst 100 m2 uteareal pr. leilighet. Utearealet kan
konsentreres i et felles opparbeidet areal.

Skjøtsel av felles grøntanlegg skal innarbeides i reglement for sameiet.

Det tillates oppført uteboder på inntil 5 m2 pr. leilighet på utearealet. Disse skal
oppføres i en samlet enhet. Uteboder skal gis samme form og materialvalg som
rekkehuset. Mønehøyde skal ikke overstige 3 meter, og gesimshøyde skal ikke
overstige 2.5 meter. Utebodene skal plasseres minst 4 meter fra nabogrense.

I) Eksisterende vegetasjon skal søkes bevart.

m) Området kan ikke beplantes med trær eller busker som etter bygningsrådets skjønn
kan være sjenerende for den offentlige ferdsel.

2. Samferdselsanle o teknisk infrastruktur
2.1 Område for k reve

Kjøreveg gjelder for eiendommen gnr. 43. bnr. 60 «Magnatunet».

Kjøreveg skal opparbeides i hht. Vegvesenets normal, inkludert tilknytning til
kommunal vei. Dette gjelder veiens linjeføring, stigningsforhold og kurver.
Stigingsgrad skal ikke overstige 10%

Kjøreveg skal opparbeides med med en bredde på 4 meter, inkludert veiskulder.

Atkomst til boliger fra parkeringsplass skal opparbeides med en bredde på 3 meter.
Atkomst til boliger i B1 skal ikke ha brattere stigningsforhold enn 1/20. Atkomstveg til
boliger i B1 skal gis universell utforming.

d) Privat utmarksatkomst kan opparbeides med en bredde på inntil 3 meter.

2.2 Område for arkerin s lass

a) Felles parkering for leiligheter på gnr. 43, bnr. 60 «Magnatunet» opparbeides med 1,5
parkeringsplasser pr. boenhet.
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2.3 Annen ve runn —teknisk infrastrukt r

På annen veggrunn kan det etableres støttemur for sikring av skråning mot utgliding.
Det kan benyttes plastringsstein, murblokker eller betong.

Mot fylkesveg skal støttemur utstyres med rekkverk for å forhindre fallskader. Mellom
privat veg og parkering/område for konsentrert småhusbebyggelse skal støttemurer
utstyres med gjerde for å forhindre fallskader. Gjerdet skal ha en høyde på minst 1
meter.

3. Grønnstruktur
3.1 Park


I parkområdet er det tillatt å sette opp benker og permanent grill/bålplass på område
angitt i plankartet.

Eksisterende stier og tråkk kan benyttes. Det tillates ikke etablert nye gangarealer.

I parkområdet er det tillatt med tynningshogst for å pleie skog.

III
I medhold av plan- og bygningsloven § 12-7 gis følgende bestemmelser om rekkefølge:

Byggetillatelse for veg og leiligheter kan søkes om samtidig. Byggetillatelse for
leiligheter kan ikke gis før byggetillatelse for veg.

Før brukstillatelse/ferdigattest for leilighetene kan gis skal kjøreveg og
parkeringsplass være ferdigstilt.
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NORDREISA KOMMUNE
LOGO

SJEKKLISTE FOR PLANLEGGING

Kommune Nordreisa
Forslag til reguleringsplan reguleringsendring /

for: Magntunet, del av Storslett vest.

Denne sjekklisten skal gi en oversikt over i hvilken grad forslagsstiller har tatt opp/behandlet
hvert tema i planen og planbeskrivelsen. Alle linjer skal krysses av. Dersom det er vesentlige
mangler, kan en påregne å få sakspapirene i retur.

Ved Ja skal det gå fram av planen eller planbeskrivelsen hvordan temaet er vurdert/behandlet.
Konferer også referat fra forhåndskonferansen (1.2). Planforslaget skal presenteres på
oppdatert kartgrunnlag, herunder ajourførte eiendomsforhold.

(

NTPLANSTANDARD
sidei av8
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NORDREISA KOMMUNE
LOGO

INNHOLDET I OG KONSEKVENSER AV PLANEN

TEMA AKTUELLE SPØRSMÅL Ja Uaktuelt

1. Planfaglige vurderinger

Overordnet plan Planen skal være vurdert i forhold til
kommune(del)planen:

Planen er i henhold til kommune(del)plan:

Planen er ikke i henhold til kommune(del)plan:

Vil planen utløse krav om konsekvensutredning?

Landskap/ Er planforslagets virkning i landskapet dokumentert X
f ernvirknin (f.eks fotomontasje/ modell/ perspektivtegning)?

Naturgrunnlag Er planen vurdert i forhold til: X
grunnforhold
eolo iske ressurser X

topografi - innpassing i terreng X
helnin s rad/ solforhold
vegetasjon - ivareta viktig vegetasjon, behov X
for reve eterin osv.
annet

Lokaliseringsfaktorer Er lokaliseringsfaktorer vurdert, som avstand til:

skole/barneha e X
servicetilbud X
friluftsområder/friområder X

kollektivtilbud X

annet:

Senterstruktur

Fortetting

Grønnstruktur

Blir planforslaget berørt av retningslinjer forX
etablering og utvidelse av kjøpesenter?

Berører planforslaget intensjonene for en god steds-X
o senterstruktur?
Er planforslaget et ledd i kommunens strategiX
forfortettin 'enbruk/omformin innenfor tettsted/b ?
Er planen vurdert i forhold til sammenheng iX
grønnstruktur i tettbygd strøk?
Er grønnstrukturen lett tilgjengelig forX
allmennheten?

NTPLANSTANDARD
sine2 av8
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NORDREISA KOMMUNE
LOGO

INNHOLDETI OGKONSEKVENSERAV PLANEN

TEMA AKTUELLESPØRSMÅL Ja Uaktuelt

Estetikk Er planforslagets nærvirkning og fjernvirkning, og X
tilpasning til eksisterende omgivelser dokumentert?

Er utnyttelsesgrad og byggehøyder vurdert i forhold X
tilomgivelsene?

UtbygningsrekkefølgeEr det sikret samtidighet evt. utbyggingsrekkefølge X
i opparbeidelse av felles utearealer, gang- og
sykkelveger, trafikkløsninger,
skole/barneha edeknin , V/A- lan o.1.?

Utbygningsavtale Er det vurdert behov for utbygningsavtale? X

Er det satt krav til driftsavtale og tilbakeføringsplan X
for masseuttak?

Økonomi Vil realisering av planen utløse behov for offentlige X
midler?
2. Jordvern- og Landbruksfagligevurderinger

Landbruk Er planforslaget vurdert i forhold til
landbruksinteresser, når det gjelder:

langsiktig produksjons potensial for berørte X
arealer

arealtap, arrondering og drift for berørte X
landbrukseiendommer
konsekvenser og evt miljømessige ulemper X
for tilgrensendelandbruksareal, som kan
medføre krav om restriks'oner å drift
alternative løsninger og X
arealdisponeringsmåter, vedomdisponering
av landbruksareal til annet formål

> avveining mellom hensyn X

Virkeområde Skal delings- og omdisponeringsbestemmelsene i X
jordlovenog jordloven og skogbruksloven fortsatt gjelde?
sko bruksloven

NTPLANSTANDARD
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NORDREISA KOMMUNE
LOGO

INNHOLDETI OGKONSEKVENSERAV PLANEN

TEMA AKTUELLESPØRSMÅL Ja Uaktuelt

3. Miljøfagligevurderinger

Naturverdier Berører planforslaget områder som:
er vernet eller foreslått vernet, herunder verna
vassdrag

er registrert med lokal/regional/nasjonal verdi i X
biolo isk man fold- kartle in ?
er voksesteder/leveområder for sjeldne/sårbare/trua X
arter o samflum, å land o i vann
er definert som inn e sfrie naturområder X
er kvartær- eller bergrunnsgeologisk interessante X

Strandsone Berører planforslaget byggeforbudet i strandsonen langs
s'ø?

Friluftsinteresser Er konsekvensene av planen vurdert i forhold til: X
områder av nasjonal/regional/lokal verdi for
friluftslivet
friluftsområder/friområder X
allmenn fri ferdsel eks: løyper/ stier/ X
markaområder.
ferdsel i l00-m-beltet ved sjø, vann og vassdrag X
(fiske-, bade-, rasteplasser osv.)

Fiskeinteresser Er konsekvensene av planen vurdert i forhold til X
emuli heter/o vekstområder/leveområder/kantsoner

Reindrifts- Er konsekvensene av planen vurdert i forhold til X
interesser Kalvin sområder/ fl emønster
Viltinteresser Er konsekvensene av planen vurdert i forhold til: X

> viltområder/vilttrekk, .f. viltkart
leveområder for s'eldne/sårbare/trua arter X

Vann,avløpog Fører planforslaget til konsekvenser for vassdrag,
renovas'on vannforekomst eller strandnære areal?
Forurensing Er det foretatt en vurdering/dokumentasjon av helse- og

sikkerhetsmessige konsekvenser mht:

luftforurensning fra eksisterende og planlagte
kilder
støy fra eksisterende og planlagte tiltak (også
trafikk
forurensa nndrikkevann
bunn i sjø og vassdrag (mudring)

NTPLANSTANDARD
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NORDREISA KOMMUNE
LOGO

INNHOLDET I OG KONSEKVENSER AV PLANEN

TEMA AKTUELLE SPØRSMÅL Ja Uaktuelt

ENØK Det bør tilstrebes å legge til rette for energifleksible
løsninger også for områder som ikke har muligheter
for dette i dag.
Er ener ifleksible varmes stemer vurdert inte ert? X
4. Kulturlandskap og kulturminner

Kulturlandskap Berørerplanforslaget: X
Kulturlandskap med høy verdi

Grense mellom by/tettsted og landbruksareal X

Kulturminner Er det foretatt vurderinger av/dokumentert forhold
til:

automatisk fredede kulturminner, på land og
i vann
vedtaksfredede kulturminner

bevaringsverdige bygninger og miljøer X

Naturbasert
sårbarhet

5. Samfunnssikkerhet og beredskap
Er det tatt hensyn til evt. fare som:

ras/skred - stein, 'ord, leire, snø X
flom X
radon/stråling X

Virksomhetsbasert Er det tatt hensyn til fare mht.: X
sårbarhet > industrianle - brann/eks los'on

virksomheter hvor kjemikalieutslipp og X
andre forurensnin er kan forekomme
lagringsplasser (industrianlegg, havner, X
bensinstas'oner hvor farli e stoffer la res
elektromagnetisk felt fra kraftledninger X
helsefare

anlegg for deponering og destruksjon av X
avfall o s esialavfall o amle 11lasser
forurenset grunn og sjøsedimenter i X
forbindelse med planlagt endret bruk av X
tidli ere industritomter
transport av farlig gods (spesielle tras&r) X

NTPLANSTANDARD
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NORDREISA KOMMUNE
LOGO

INNHOLDETI OGKONSEKVENSERAV PLANEN

TEMA AKTUELLESPØRSMÅL Ja Uaktuelt

Infrastruktur Er det tatt hensyn til potensiell risiko i forbindelse
med:

veitrafikk/transportnett X

skipstrafikk/kaianlegg X

flyplasser X
> damanle X

kraftforsyningsanlegg X

6. Folkehelse,barnog unges,
funks'onshemmedeso eldresinteresser

Leke-og Er arealene vurdert i forhold til krav til egnethet for
oppholdsareal lek og opphold når det gjelder:

lokalisering (solfylt, vindskjermet, god
vegetasjon, X

trafikksikker atkomst, avstand til nye og X
eksisterende boli områder
størrelse, utforming, kvalitet (dekke behov, X
utn e terren o klima
variasjon mht. ulik type lek til ulike årstider X
lett tilgjengelig og tilpasset ulike X
bruker ru ers behov
helse- og sikkerhetsmessige forhold (sikring, X
oversiktelig, uten forurensning)

Forholdtil Er det foretatt en totalvurdering av behovet for ulike X
utenforliggende typer leke- og oppholdsareal i forhold til planens
boli områder utenforli ende boli områder?
Tap/erstatningav Er det vurdert om planen fører til tap av bestående/ X
lekeareal egnede lekeareal (lekeområder, nære

frilufisområder, åpne plasser, barnetråkk, "100-
metersskog")?

Er evt. erstatningsareal avsatt? Erstatning skal X
kompensere eller bedre eksisterende forhold, og
dekke nytt og eksisterende behov.

Tilgjengelighet Er planområdet vurdert i forhold til løsninger som X
ir til 'en eli het for alle universell utformin

Landskapsplan Er det utarbeidet en landskapsplan som viser X
eksisterende vegetasjon, nyplanting, veier,
parkering, gangvei, stigningsforhold og leke- og
o holdsareal?

NTPLANSTANDARD
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NORDREISA KOMMUNE
LOGO

INNHOLDETI OGKONSEKVENSERAV PLANEN

TEMA AKTUELLESPØRSMÅL Ja Uaktuelt

7. Veg - ogvegtekniskeforhold/
Trafikksikkerhet

Trafikkforhold Er det foretatt vurderinger av trafikkforhold ved X
etablering langs hovedveger (adkomst,
trafikkmengde/ ÅDT, trafikkavvikling for ulike
trafikant ru er ?
Fører tiltaket til økt trafikk? X
Er kapasitet for parkering, inkl. for X
funks'onshemmede, vurdert?

Trafikkplan/ Er planen vurdert i forhold til om vegene
vegutforming tilfredsstiller veglov/ vegnormal, evt. standard for

kommunale veger, når det gjelder:
X

X
ve bredder
fortau/gang- og sykkelveg/sykkelfelt og
fot 'en er ssin er
sti nin sforhold
universell utforming

areal for snøopplag og grøfter, skjæringer og
Ilin er

kryss/avkjøringer med frisiktsoner, også mot
G/S-ve er
byggegrenser

Er trafikksikkerhet og trafikkavvikling vurdert i
forhold til utvidelser o n etablerin er ved ss?
Er det behov for:

kollektivfelt, busslommer, bussre o, leskur?
drosjeholdeplass?

annen kollektivløsning (ferge o.I.)?
Universell Er kollektivløsningen universelt utformet?
utformin
rafikksikkerhet Er trafikksikkerhet, tilgjengelighet og samtidighet

vurdert spesielt mht:
Skole/barneha e
skoleveg/barnetråkk
lekeareal/o holdsareal/friluftsområder

> bussholde lasser/kollektivtilbud
av- og påstigningsfelt

nærbutikk

boligområder

forbindelseslinjer og kryssing for myke
trafikkanter

Utvidelserog
n etablerin er
Kollektivtrafikk

x
x
x

X

X

NTPLANSTANDARD
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NORDREISA KOMMUNE
LOGO

INNHOLDET I OG KONSEKVENSER AV PLANEN

TEMA AKTUELLE SPØRSMÅL Ja Uaktuelt

8. Andre kommentarer

Sjekldisten er et hjelpemiddel som tar opp hovedspørsmål i en plansak. Listen er ikke
uttømmende!

BEKREFTELSER / SIGNERING

Sjekkliste er gjennomgått av forslagstiller i forbindelse med utarbeiding av planforslaget. Det
bekreftes at avkryssede utredningsbehov har vært vurdert.

Forsla stiller: B eråd iveren, for El sions as Byggerådgiverer
Dato: 201 yvo vegen 6

Signatur: org.no.895 981 672

NTPLANSTANDARD
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