
Møteinnkalling

Utvalg: Nordreisa driftsutvalg
Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset
Dato: 25.04.2013
Tidspunkt: 09:00

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

Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.
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PS 11/13 Referatsak

RS 47/13 Svar på søknad om prosjektskjønnsmidler 2013 2011/4897

RS 48/13 Midlertidig fritak for vann og kloakkavgift på 
gnr. 1942/11/11

2013/453

RS 49/13 Midlertidig  fritak for kommunale avgifter på gnr. 
1942/47/124

2013/733

RS 50/13 Frakobling av vann på gnr. 1942/76/10 2013/632

RS 51/13 Fritak  for feieavgift  gnr 80/1-22 2013/630

RS 52/13 Fritak for feiing og feiegebyr  på gnr. 1942/78/32 2012/4305

RS 53/13 Årsrapport Trygg trafikk Troms 2012 2009/1023

RS 54/13 Byggetillatelse fritidsbolig gbr 1942/1/3 2013/957

RS 55/13 Byggetillatelse garasjer gbr.1942/60/40 2013/1059

RS 56/13 Byggetillatelse garasje gbr.1942/47/377 2013/1012

RS 57/13 Tillatelse til tiltak gbr.1942/5/18 2011/4072

RS 58/13 Ferdigattest hytte gbr.1942/29/92 2011/3492

RS 59/13 Ferdigattest gbr.1942/83/52 2013/1029

RS 60/13 Ferdigattest seksjon av rekkehus 
gbr.1942/13/141/0/2

2012/3091

RS 61/13 Ferdigattest sorteringshall gbr.1942/19/1/2 2012/2037

RS 62/13 Ferdigattest bolig gbr.1942/13/140 2012/3988

RS 63/13 Ferdigattest tilbygg barnehage gbr.1942/46/20 2011/3995

RS 64/13 Midlertidig brukstillatelse gbr.1942/13/141/0/1 
og 2

2012/3091

RS 65/13 Tiemann kraftverk i Fosselva i Nordreisa 
kommune - orientering om NVEs vedtak

2011/3220

RS 66/13 Delegert vedtak - søknad om deling gnr 
1942/29/21

2012/3708

RS 67/13 Delegert vedtak - søknad om deling fra gnr 
1942/25/4 og 27

2012/4015

RS 68/13 Delegert vedtak - søknad om deling gnr 
1942/83/13

2012/4176

RS 69/13 Delegert vedtak - søknad om deling gnr 
1942/29/33

2012/3762

RS 70/13 Delegert vedtak - søknad om deling gnr 
1942/71/7

2012/4442

RS 71/13 Delegert vedtak - søknad om deling gnr 2013/130

Side 3



1942/23/4

RS 72/13 Delegert vedtak - søknad om deling gnr 
1942/62/18

2012/3790

RS 73/13 Delegert vedtak - søknad om deling gnr 
1942/16/3

2012/4678

RS 74/13 Delegert vedtak - søknad om deling gnr 1942/5/1 2012/3573

RS 75/13 Delegert vedtak - søknad om deling gnr 
1942/77/58

2012/4303

RS 76/13 Delegert vedtak - søknad om deling gnr 
1942/24/10

2012/3551

RS 77/13 Delegert vedtak - Arronderingssalg - Nordreisa -
Baskabut gnr. 23 bnr 1

2009/4150

RS 78/13 Innvilget søknad om skadefellingstillatelse på 
jerv i området Raisjavri i Nordreisa kommune

2009/3871

RS 79/13 Protokoll fra møte i rovviltnemnda for region 8 
21.03.13

2009/3871

RS 80/13 Delegert vedtak, varsel om oversittet arbeidsfrist 
og delvis inndragning av tilsagn spesielle 
miljøtiltak i landbruket (SMIL)

X 2013/618

RS 81/13 Delegert vedtak - søknad om konsesjon på erverv 
av fast eiendom gnr 1942/1/28

X 2013/688

RS 82/13 Delegert vedtak - søknad om konsesjon på erverv 
av fast eiendom  1942/60/11

X 2012/3624

PS 12/13 Søknad om deling gnr 1942/66/18 2012/3954

PS 13/13 Søknad om deling av gnr 1942/49/10 2012/3554

PS 14/13 Dispensasjon fra reguleringsbestemmelser 
gbr.1942/47/365

2013/1130

PS 15/13 Dispensasjon fra reguleringsplan gbr.1942/14/97 2013/1011

PS 16/13 Storsletta hyttefelt 1942/81/1 2009/8781
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Fylkesmanneni Troms
RomssaFyIkkamänni

Saksbehandler
Asle Tjeldflåt

Nordreisa kommune
Postboks 174
9156 Storslett

Telefon Vår dato
77 64 20 45 15.04.2013

Deres dato
14.01.2013

Vår ref. Arkivkode
2012/4404 - 81 331.2
Deres ref.

(-QhLI A KOMMUNE
SLRViCEKONTORET

APP.2013 ,\
SAKSN

rJOK

Svar på søknad om prosjektskjønnsmidler 2013

Fylkesmannen i Troms viser til e-post fra Nordreisa kommune av 14 og 31. januar 2013 med
søknad om prosjektskjønnsmidler 2013.

Av vårt brev av 7. november 2012 til kommunene fremgikk det at det er satt av 6 millioner
kroner til fornyings- og utviklingsprosjekter i Troms-kommunene i 2013. Satsningsområdene
er «Videreføring av skrotnisseprosjektet», «Den gode skoleeier» og «Økt interkommunalt
samarbeid med særlig fokus på kommunal økonomi og landbruk». Søknadsfristen ble satt til
28. januar 2013. Fylkesmannen informerte i januar om at søknadsfristen knyttet til «Den gode
skoleeier» ville forlenges til utgangen av mars måned.

Samlet sett kom det inn 48 søknader om prosjektskjønnsmidler, for et beløp på 10,335
millioner kroner. Fylkesmannen har i denne omgang besluttet å fordele til sammen 5,21
millioner kroner til prosjekter for fornying og utvikling. Fylkesmannen viser i denne
forbindelse til informasjon som ble lagt ut på vår hjemmeside 26. februar 2013 om prosjekter
som er tildelt skjønnsmidler for 2013.

Nordreisa kommune søkte om støtte til to prosjekter, og det er besluttet følgende tildeling:

Videreføringav skrotnisseprosjektet:Kr. 150.000,-
Dagsentertilbudfor hjemmeboendedemente.Kr.50.000,-

Fylkesmannen sendte 1. mars 2013 anmodning om utbetaling av prosjektskjønnsmidler til
Kommunal- og regionaldepartementet. Fylkesmannen understreker at prosjekt-
skjønnsmidlene, totalt kr. 350.000,-, er utbetalt over rammetilskuddetsterminfor a ril
2013.Ettersom vi stadig får spørsmål om hvorvidt og når prosjektskjønnsmidlene er utbetalt,
ber vi om at administrasjonen i kommunen informerer om dette internt.

Følgende generelle forutsetninger gjelder for tildelingen:

• Fylkesmannen skal holdes orientert om arbeidet med prosjektet. Dersom prosjektet
skal videreføres i 2014 og evt. utover dette skal det sendes en statusrapport til

F lkesmannen innen ut an en av 2013. Mal for statusrapport ligger på våre
hjemmesider under «kommunal fornying».

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

Side 6



Side 2 av 2

Dersom prosjektet ikke skulle ha den fremdrift som opprinnelig er forutsatt, slik at det
ved utgangen av 2013 gjenstår prosjektskjønnsmidler som skulle vært brukt i 2013,
kan disse settes av på bundet fond i kommuneregnskapet slik at prosjektet kan
fortsette i 2014. Det er ikke nødvendig å søke Fylkesmannen om slik overføring av
midler til påfølgende år, men det må fremgå av ovennevnte statusrapportering til
Fylkesmannen.
Prosjektet må dokumenteres gjennom sluttrapportetter at prosjektet er gjennomført.
Dersom prosjektet avsluttes i 2013 er det ikke nødvendig å sende statusrapport som
nevnt over i tillegg til sluttrapport. Sluttrapporten skal sendes seinest to måneder etter
at prosjektet er avsluttet. Rapporten skal inneholde en vurdering av om prosjektmålet
er oppfylt samt en evaluering av prosjektgjennomføringen. Fylkesmannen skal kunne
offentliggjøre sluttrapporten på våre hjemmesider, og eventuelt distribuere den på
annen måte til alle kommunene i Troms.
Fylkesmaimen forbeholder seg retten til å kunne delta i prosjektets styringsgruppe og
vil gi beskjed dersom dette er ønskelig.

Peder Andreassen
avdelingsdirektør

M d hilsenj
an-

Asle Tjeldflåt
økonomirådgiver
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Nordreisa kommune
Teknisk avdeling

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

www.nordreisa.kommune.no

Idar Langstrand
Eineveien 14
9151  STORSLETT

Delegert vedtak
Delegert utvalg drift - nr. 14/13

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2013/453-2 5704/2013 231 11.02.2013

Midlertidig fritak for vann -og kloakkavgift på gnr. 1942/11/11

Saksopplysninger: 
Søknad om fritak for vann- og kloakkavgift på gnr 11/11, mottatt 01.02.2013

Vurderinger:
Eiendommen gnr 11/11 er registrert med vann-og kloakkavgift, samt eiendomsskatt.

Bygning på eiendommen er delvis nedbrent og eier opplyser at vanntilførsel er midlertidig 
frakoblet.
I løpet av sommeren er det planlagt en permanent frakobling fra kommunens hovedledning.

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

Ved varig opphør skal stikkledning frakobles der den i sin tid ble tilkoblet.
Kommunen skal varsles før frakoblingsarbeidet starter.

Vedtak:
Eiendommen gnr 11/11 innvilges midlertidig fritak for vann-og kloakkavgift i perioden 
01.01.2013 til 31.12.2013, da bygning på eiendommen er uten vanntilførsel.
Vanninntaket skal plomberes av kommunen.

Dersom det skal gjøres en varig frakobling, må eier kontakte kommunen før arbeidet settes i 
gang.
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Klageadgang
Vedtaket kan påklages til Nordreisa kommune.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til 
påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.

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

Med hilsen

Kari Larsen                      
førstesekretær

Kopi: Driftsleder anleggsseksjonen
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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

Hans Rikard Fredriksen
Sonjatunveien 51
9151  STORSLETT

Delegert vedtak
Delegert utvalg drift - nr. 27/13

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2013/733-2 8235/2013 231 28.02.2013

Midlertidig  fritak for kommunale avgifter på gnr. 1942/47/124

Saksopplysninger: 
Søknad om fritak for kommunale avgifter datert 20.02.2013

Vurderinger:
Bolig på eiendommen gnr 47/124 er ubebodd, eier er flyttet til annen bolig.
Eier vurderer å selge huset senere.
Eiendommen er registrert med vann-,kloakk og- feiegebyr,samt eiendomsskatt.

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

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

Forskriftene åpner ikke for tilbakevirkende kraft for fritak av gebyrer.

Det finns ingen hjemmel for fritak av eiendomsskatt.

Side 10



Side 2 av 2

Vedtak:
Bolig på eiendommen gnr 47/124 innvilges midlertidig fritak for vann, kloakk og feieavgift i 
perioden 01.04.13 til 31.12.13, da boligen er ubebodd og vurderes solgt.
Vanninntaket skal plomberes av kommunens folk.

Det finns ingen hjemmel for fritak for eiendomsskatt, søknaden avslås derfor for dette punkt.

Dersom boligen tas i bruk/blir solgt før fritaksperiodens utløp, plikter eier å melde fra om dette til 
kommunen. 

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

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

Med hilsen

Kari Larsen
førstesekretær

Kopi: Driftsleder for anleggsseksjonen for oppfølging
          Feier
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Nordreisa kommune
Teknisk avdeling

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

www.nordreisa.kommune.no

Bertil Bråstad Nilssen
Rotsundelvdalen 221
9153  ROTSUND

Delegert vedtak
Delegert utvalg drift - nr. 21/13

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2013/632-2 7267/2013 1942/76/10 21.02.2013

Frakobling av vann på gnr. 1942/76/10

Saksopplysninger: 
Søknad om frakobling av vann og fritak for vannavgift for fjøs, datert 13.02.13

Vurderinger:
Fjøset på gnr 76/10 har stått tom lenge, og det har derfor ikke vært brukt vann i bygningen.
Eier har stengt vanninntaket, og ønsker å få vannet frakoblet.

Forskrift for vann - og kloakkgebyrer for Nordreisa kommune inneholder gebyrplikt for fast 
eiendom som er knyttet til kommunal vann- og/eller avløpsledning.
Bygning som ikke er i bruk, og som kobles fra kommunens vannledning, kan få fritak for 
gebyrer.
Frakobling/plombering skal skje av kommunens folk.

Vedtak:
Fjøsbygning på eiendommen gnr 76/10 innvilges fritak for vannavgift fra 01.03.2013, da 
bygningen ikke er i bruk og skal frakobles stikkledning.
Dersom bygningen tas i bruk igjen, plikter eier å varsle fra om dette til kommunen som da skal 
åpne for vanntilførsel.

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

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

Kari Larsen
førstesekretær

Kopi: Driftsleder v/anleggsseksjonen for oppfølging
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Nordreisa kommune
Teknisk avdeling

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

www.nordreisa.kommune.no

Tor Jørgen Hansen
Sandbakken 12
9152  SØRKJOSEN

Delegert vedtak
Delegert utvalg drift - nr. 19/13

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2013/630-2 7240/2013 231 21.02.2013

Fritak  for feieavgift  gnr 80/1-22

Saksopplysninger: 
Søknad om fritak for feiing og feieavgift for gnr 80/-22 datert 13.02.13

Vurderinger:
Bolig på eiendommen gnr 80/1-22 er et fritidshus. Huset er lite i bruk, og pipa er lukket over tak.
Dette bekreftes av feier. 

Alle bolighus omfattes av kommunenes feieordning, som også gjelder tilsyn av ildsted.
Fritidsboliger kan fritas fra ordningen.

Forskrift for brannforebyggende tiltak og tilsyn åpner ikke for tilbakevirkende kraft for gebyrer.

Vedtak:
Eiendommen gnr 80/1-22 fritas for feiing og feiegebyr fra 01.04.2013, da boligen benyttes som 
fritidshus.
Dersom boligen tas i bruk til boligformål, plikter eier å melde fra om dette til kommunen.

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

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

Kari Larsen
førstesekretær

Kopi: Feier
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Nordreisa kommune
Teknisk avdeling

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

www.nordreisa.kommune.no

Merethe Mortensen
Hansvollveien 5
9593  BREIVIKBOTN

Delegert vedtak
Delegert utvalg drift - nr. 30/13

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2012/4305-4 9437/2013 1942/78/32 08.03.2013

Fritak for feiing og feiegebyr  på gnr. 1942/78/32

Saksopplysninger: 
Søknad om fritak for feiing, e-post datert 04.03.13

Vurderinger:
Bolig på eiendommen gnr 78/32 er ubebodd, og brukes kun som fritidsbolig.
Eiendommen er registrert med feieavgift og eiendomsskatt.
Alle bolighus omfattes av kommunens feieordning, som også gjelder tilsyn av ildsted.
Bolig som ikke er i bruk kan fritas fra ordningen.

Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn åpner ikke for tilbakevirkende kraft for fritak av 
gebyrer.

Vedtak:
Bolig på eiendommen gnr 78/32 fritas for feiing og feieavgift fra 01.04.13, da boligen ikke er i 
bruk.
Dersom boligen tas i bruk til boligformål, plikter eier å melde fra om dette til kommunen.

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

Kari Larsen
førstesekretær

Kopi: feier
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Om Trygg Trafikk
Trygg Trafikk er en ideell organisasjon som arbeider for bedre
trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er
landsdekkende og fungerer som et bindeledd mellom frivillige
aktører og offentlige myndigheter.

Trygg Trafikk har et særlig ansvar for trafikkopplæring og
informasjon om trafikksikkerhet, og er en aktiv pådriver overfor
myndigheter og næringsliv. Trygg Trafikk ble opprettet i 1956 og
har organisasjoner, bedrifter, kommuner og
trafikksikkerhetsutvalg i fylkene som medlemmer.

Trygg Trafikks arbeid finansieres hovedsakelig gjennom statlige
tilskudd og prosjektkjøp fra Finansnæringens
Hovedorganisasjon, forsikringsselskaper og andre bedrifter.
Lokale aktiviteter finansieres i stor grad gjennom
fylkeskommunale tilskudd og prosjektmidler. I tillegg har
organisasjonen medlems- og salgsinntekter.

Trygg Trafikk har vedtatt en strategiplan for 2010-2013. Denne
strategiplanen er forankret i det nasjonale
trafikksikkerhetsarbeidet og bygger på Nasjonal transportplan
2010-2019 og Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på vei
2010-2013.

Trygg Trafikks hovedmål og strategi
Trygg Trafikk skal være en ledende aktør i det forebyggende
trafikksikkerhetsarbeidet og har to definerte hovedmål for egen
virksomhet.

Trygg Trafikk skal:

Bidra til at alle barn og unge for en kontinuerlig og god
trafikkopplæring
Påvirke trafikantene til sikker atferd, og sette
trafikksikkerhet på dagsorden

For å nå målene skal Trygg Trafikk formidle kunnskap, bygge
nettverk, påvirke beslutningstagere og skape etterspørsel etter
trafikksikkerhet. Trygg Trafikk samarbeider med
medlemsorganisasjonene, kommuner, fylkeskommuner og
andre aktører om prosjekter og trafikksikkerhetspolitiske utspill
nasjonalt, regionalt og lokalt.

Trygg Trafikks arbeidsområder
Trygg Trafikk har to hovedarbeidsområder:

Kompetansesenter for trafikkopplæring av barn og unge
Pådriver og kunnskapsformidler

Innhold

Om Trygg Trafikk

Trygg Trafikk i Troms

Omkomne i veitrafikken

Aktiviteter i 2012

Økonomi og finansiering

Framtidige behov og

muligheter

TRYGG TRAF1KK
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Trygg Trafikk i Troms

Trygg Trafikks arbeid i Troms er styrt av organisasjonens Strategi- og handlingsplan og årlige
virksomhetsplaner, samt av «Handlingsplan for trafikksikkerhet i Troms».
Fylkessekretariatet i Troms ble opprettet i 1991.
Distriktslederen har kontorplass hos Statens vegvesen ved vegkontoret i Tromsø og leder Trygg
Trafikks arbeid i fylket. Distriktslederen er lønnet av Trygg Trafikk, mens kontorhold og reiseutgifter
dekkes av Troms fylkeskommune.

Besøksadresse: Mellomveien 40, Tromsø
Postadresse: Vegkontoret, 9291 Tromsø

Distriktsleder
Elsa Klemetsen
E-post: klemetsen t trafikk.no
Mobiltelefon: 915 75 860
Telefon: 77 61 74 06

Samarbeidspartnere

Troms fylkes trafikksikkerhetsutvalg (TFTU)

Troms fylkeskommune

Statens vegvesen

Lensmannskontorene i fylket, politikamrene i Tromsø og Harstad samt UP

Kommunene i fylket

Universitet i Tromsø

Grunnskolene i Troms samt FAU

Videregående skoler i fylket

Barnehagene i Troms

Fylkesmannen i Troms

Helsestasjonene

NAF, Grønn Hverdag, Cominor, NMCU, YTF

Media, ulike lag og foreninger
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Omkomne i veitrafikken

Sterk nedgang i dødsulykkene

I fjor omkom 148 personer i veitrafikken, viser foreløpige tall
fra Trygg Trafikk. Det er en ytterligere nedgang siden 2011,
og det laveste tallet siden 19?.

De siste fire årene har vi opplevd en reduksjon i antallet
omkomne. I 2010 omkom 208 mennesker på norske veier, i
2011 omkom 168 personer. Går en tilbake til år 2000 døde
341 på norske veier. Siden den gang er altså tallet halvert.

Ulykkessituasjonen i Troms
I 2011 hadde Troms et av de verste ulykkesår i trafikken med
hele 15 drepte. Gjennomsnittet for 2006-2010 var 7
omkomne.

I 2012 var antall trafikkdrepte 10 fordelt på 7 ulykker. 3 av
disse var møteulykker, én kryssulykke, én utforkjøring og to
påkjørsler av fotgjenger.

Blant de omkomne var 2 bilførere, 1 MC-fører, 2 fotgjengere
og 5 passasjerer —herav 2 i buss. 9 av de omkomne var
menn. Ingen barn mistet livet i trafikken i Troms i 2012.

Oversikt ulykker og skadde/drepte i Troms 2007-2012

400
Ulykker

,
• Skadde/drepte

300

200

i.

100

M

2007 2008 2009 2010 2011 2012
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Aktiviteter 2012 —Trygg Trafikk Troms

Aktivitetene i Troms styres av Handlingsplan for trafikksikkerhet i fylket samt Trygg Trafikks
nasjonale handlingsplan og styringsdokumenter.

Trygg Trafikk Troms søker midler fra Troms fylkes trafikksikkerhetsråd til aktiviteter i fylket.
De fleste av tiltakene er rettet mot barn og unge.

Kompetansesenter for trafikkopplæring

Barnehage
Trygg Trafikk Troms har jevnlig kontakt med barnehagene i fylket. Fra sentralt hold lages
Barnehagenytt, som er Trygg Trafikks elektroniske nyhetsbrev for informasjon til barnehagene. Ikke
alle barnehager har meldt seg på mottak, men distriktsleder i Troms sørger for videresending.

For skolestarterne høsten 2012 ønsket vi å nå foreldre og 6-åringene
gjennom avslutningsprosessen i barnehagene.
Mange barnehager har samtaler med barn og foreldre om overgangen.
De fleste barn blir transportert i bil eller buss til barnehagen.
Skolen barnet skal begynne på, ligger for mange i gangavstand til

s-
	

hjemmet. Likevel blir mange kjørt til skolen, ofte pga tidspress eller av
bekvemmelighet.
For å bedre trafikkforholdene på skoleveien, få en god morgentrim og
ikke minst trafikkopplæring, ønsker Trygg Trafikk å påvirke foreldre og
barn til å gå til skolen. Vi sendte derfor ut tilbud til barnehagene om
videreformidling av en brosjyre til alle skolestarterne med foresatte.
Denne var ny i 2011 og heter 6-årin er å skolevei.

Den informerer bl a om hvordan foreldre kan øve på skoleveien sammen med barna,
følgeordninger, hva vi kan forvente av 6-åringer som fotgjengere og elever som reiser med buss til
skolen.

Trygg Trafikk har mye stoff
tilgjengelig på sine nettsider,

- tilrettelagt for både små og store
trafikanter. Mye av
opplæringsmateriellet er Trygg

tkLf,1 Trafikk har mye stoff tilgjengelig på
sine nettsider, tilrettelagt for både
små og store trafikanter. Mye av
opplæringsmateriellet er gratis
nedlastbart. Spesielt stoff om
barnehagen samt tips og råd i
trafikkopplæringen er filmet og ligger
tilgjengelig på nettet.
www.ttrafikk.no - Barnehage
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Kurs for barnehageansatte

I 2012 inviterte Trygg Trafikk til to kurs for ansatte i barnehagene; trinn 1
og trinn 2. Kursene ble arrangert i Tromsø i oktober. Kursene hadde hhv
16 og 9 deltakere, men flere var påmeldt. Sykdomsfravær blant ansatte
gjorde at noen ikke kunne delta. Kursdeltakerne kom fra Harstad i sør til
Karlsøy i nord.

Kursene er gratis og deltakerne får materiell for å komme i gang med
opplæringen i egen barnehage. Dette dekkes av midler fra Troms fylkes
trafikksikkerhetsutvalg.

I 2013 vil det bli arrangert kurs på Finnsnes i Lenvik kommune; også her
begge trinn.

 

gr=s1

4.

Førskolelærerutdanningen

Det er viktig at kommende førskolelærere blir bevisstgjort og får kunnskap om hvordan
trafikkopplæringen kan gjennomføres med førskolebarn. I februar ble arrangerte Trygg Trafikk

heldagskurs i trafikkopplæring for førskolelærerstudenter ved
Universitetet i Tromsø.

Kursholder Vibeke Rørholt, utdannet førskolelærer og
distriktsleder for Trygg Trafikk i Oslo, ga studentene eksempler på
hvordan trafikk kan tas inn i Rammeplanens fagområder. I kurset
legges det også vekt på HMS i barnehagens virksomhet og
nærområder samt sikring av barn i bil.

Mer enn 40 førskolelærerstudenter fikk innblikk i Trygg Trafikks
opplæringsfilosofi og hvordan man kan få voksne til å bli bedre
rollemodeller. Slik kan man legge grunnlaget for at barnet kan få
gode holdninger og vaner som er viktige å ha når man blir voksen
trafikant og får ansvar for større kjøretøy.

Beltedyret Tarkus, kjent for flere av studentene, var selvfølgelig
med på kurset. Han er et viktig «verktøy» i kommunikasjonen med
barn både om trafikk og om andre områder man vil ta opp med
barna i samlingsstunden.
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Skole

Trygg Trafikk har en stor av sin aktivitet rettet mot grunnskolen. Mye av Trygg Trafikks materiell til
trafikkopplæringen finnes på nett under www.trafikko skole.no, men noe supplerende materiell
finnes også, spesielt til de minste barna og til sykkelopplæringen.

Trygg Trafikk Troms sender jevnlig ut brev og
epost til skolene i fylket, om aktiviteter, tiltak og
tilbud innen trafikksikkerhet og trafikkopplæring.
Også FAU blir orientert. For øvrig oppfordrer vi at
det dannes et trafikksikkerhetsutvalg under FAU,
2-4 personer, som kan jobbe spesielt med tanke
på skolevei, trafikkforhold rundt skolen samt bruk
av ulykkesforebyggende utstyr som sykkelhjelm,
refleks og bilbelte.

Trygg Trafikk har laget en egen grunnbok i trafikkopplæring for 1.-
4.trinn.
Boka er tematisk inndelt, og dekker kompetansemålet etter 4.trinn
om at elevene skal kunne følge trafikkreglene for fotgjengere og
syklister.
Den er rikt illustrert og har fagtekster tilpasset alle klassetrinnene.
Boka inneholder også fortellinger, regler og sanger. Siden boka
passer til alle de fire første trinnene, trenger skolen kun ett
klassesett.
Begge målformer er tilgjengelig.
Alle skolene har fått tilbud om et gratis eksemplar av boka og kan
bestille klassesett fra Trygg Trafikks nettbutikk.
Ulike oppgaver til boka er nedlastbare på Trygg Trafikks nettside
og tilpasset de ulike klassetrinnene.

I 41

Øvri e tiltak o aktiviteter rettet mot skolene i Troms

Hver høst sender vi ut et avisbila om skolestart for å få oppmerksomhet
rundt at over 2000 nye førsteklassinger i Troms er på skolevei. Det er viktig å
gi voksne en påminning om å ta hensyn til barn i trafikken. Dette sendes ut til
alle kommuner og til helsestasjonene i fylket via ledende helsesøstre..

•••••

,d
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Sykkelopplæring

Fra skoleåret 2009/2010 har Troms fylkes trafikksikkerhetsutvalg hatt sykkelopplæring for 4.-
klassinger som et av sine satsningsområder.

Våren 2010 fikk alle skoler i fylket tilbud om gratis materiell og sykkelhjelm
• for elever i 4. klasse. Samtidig fikk lærerne tilbud om kurs/veiledning fra

Trygg Trafikk.
Dette året tok om lag 40 % av elevene del i dette tiltaket. Skoleåret
2011/2012 var deltakelsen nesten doblet.
Trygg Trafikk har nettsider med «læringsstier» som også kan gjøres av
elevene som hjemmelekse.

Dette tiltaket er et viktig samarbeidstiltak mellom hjem og skole. Foreldrene må ta den individuelle
opplæringen samt sørge for at sykkelen er i forskriftsmessig stand.

Trygg Trafikk har i 2012 laget egne foreldrefilmer som ligger på nett. Her får foreldrene råd om
praktiske øvelser og sykkelsjekk. (www.t trafikk.no - Sykkel/Barn og sykling)

Hjelmbruk i skolen

Trygg Trafikk har i mange år arbeidet for å øke å hjelmbruken
både blant barn, ungdom og voksne. I ungdomsskolen har vi de
siste år hatt fokus på hjelm på sykkelturer i skoletiden.
Undersøkelser i Troms viser at det er få ungdomsskoler som har
dette regelfestet. I barneskolen er dette ofte tatt med i skolens
reglement eller i en egen HMS-plan. Kombinerte skoler, dvs 1-10-
skoler, har gjerne samme reglement og gjelder pålegget også for
ungdomsskoleelevene.

For å anskueliggjøre viktigheten av hjelmbruk, har Trygg Trafikk bestilt inn minihjelmer som er
tilpasset egg. Dette er da tilbudt gratis til naturfaglærerne i ungdomsskolen samt til de barneskolene
som deltok på sykkelopplæringsprosjektet for 4.-klassingene.
Minihjelmen har også vært brukt ved videregående skole tilknyttet skadeforebygging på linje «Helse
og oppvekst»

Ambassadørordning

Trygg Trafikk ønsker å støtte og styrke trafikkopplæring i skolen. Vi har en ordning der lærere
engasjerer seg som Trygg Trafikk-ambassadører. Ambassadørene utarbeider lokale planer for
trafikkopplæring og trafikksikkerhet ved sine skoler, og fungerer som en referansegruppe for Trygg
Trafikk når vi utvikler materiell og læringsressurser.

Trygg Trafikk administrerer ordningen, men det er den enkelte skole som er
ansvarlig for sine læreplaner.

I Troms har vi en ambassadør på barnetrinnet ved Reinen skole i Tromsø.
Engasjementet går over en 3-årsperiode. Ambassadørene fra hele landet har
samlinger i regi av Trygg Trafikk 2 ganger årlig. Planen som er utarbeidet for
skolen er også tilgjengelig på Trygg Trafikks nettsider.

Vi håper å få engasjert en eller flere lærere også på ungdomstrinnet i fylket fra
skoleåret 2012-2013..

Jøran Olsen
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Den store refleksjakten 2012

Torsdag 18. oktober var årets nasjonale refleksdag. Som tidligere år
inviterte Trygg Trafikk elever på 4. og 5. trinn ved alle grunnskoler i
Troms til å bli med på Den store refleksjakten.

Elevene skulle som første del i konkurransen lete i skuffer og skap
hjemme etter reflekser. Dette skulle de ta med på skolen, telle opp —
og deretter ta alle refleksene hjem og feste de på høstens ytterklær,
for alle i familien. Over 400 elever fra 20 klasser i til sammen 11
kommuner deltok i aktiviteten.

De fant nesten 5000 reflekser! I gjennomsnitt blir det 12 pr husstand.

Alle deltakende klasser fikk premie; 6 klasser fikk penger til klassekassen og de andre fikk
en liten gave i posten, til hver enkelt elev og til lærerne; som administrerer det hele.

Best av alle var klasse 4A ved Reinen skole i Tromsø. Der hadde 20 elever funnet 517
reflekser hjemme, som gir hele 26 stk pr elev.

Ungdom

Ungdom i alderen 15-24 år er overrepresentert i trafikkulykker., Denne gruppen utgjør bare 12
prosent av befolkningen, men utgjør 25 prosent av skadde og drepte i trafikkulykker.

I Norge er dette den vanligste dødsårsaken for denne aldersgruppen.

Trygg Trafikk arbeider med opplæring og informasjon om trafikksikkerhet for alle grupper av
befolkningen, og mange av prosjektene våre har ungdom som målgruppe.

Jentenes trafikkaks'on er for un dom som b r se om se selv eller andre i trafikken.

Målet med Jentenes trafikkaksjon er at ungdom skal stå sammen og
engasjere seg for å redusere antallet ungdommer som skades eller
mister livet i trafikkulykker. Hvert år dør det mange ungdommer i

• • trafikken. I 2010 ble det drept 51 ungdommer. —Det tilsvarer to store
skoleklasser. Enda fler blir hardt skadde, og kan aldri leve et normalt liv
etter ulykken uten hjelp og tilsyn.

Jentenes trafikkaksjon ble startet i 2007, og er en landsdekkende aksjon.
Så langt har 15 000 jenter vært med.

TFTU støttet denne aksjonen for jenter i Troms med kr 55.000 i 2012.
Summen dekker prosjektet for 96-jentene i 3 år.

Troms har deltatt siden starten og ønsker å videreføre tiltaket i fylket for
jenter født i 1997.

I 2012 introduserte Trygg Trafikk Real Life Auto for denne aldersgruppen.
Dette er en nettbasert opplæringsmodul i trafikksikkerhet
som er utformet som et dataspill og særlig rettet mot elever
i yrkesfaglig utdanning. Spillet har personlig innlogging og
registrering.
Temaene som blir tatt opp er rus, fart, bilbelte,
økonomi/forsikring, elektroniske hjelpemidler i bil og sikring
av last. Etter gjennomføring kan man få skrevet ut en
trafikksikkerhetsattest.
Det er også en highscore-liste med jevnlig premiering.
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Pådriver og kunnskapsformidler Finndinhielnn!

Sykkelhjelm
Trygg Trafikk har også i 2012 kjørt sin
landsomfattende sykkelhjelmkampanje.

I Troms arrangerte distriktslederen utstillinger
på 2 studiesteder og én konferanse.

På Senja videregående skole i Finnfjordbotn
stod utstillingen på biblioteket i over en uke og
i kantina/fellesområdet ved Breivang
videregående skole i Tromsø i 3 dager.

I forbindelse med Troms fylkes konferanse
«Trygt fylke», om skadeforebygging og
sikkerhetsfremmende arbeid i 26.-27. september på Scandic i Tromsø, var utstillingen tilgjengelig
for konferansedeltakerne og andre besøkende begge dager.

Riktig sikring av barn i bil

Trygg Trafikk har stort fokus på riktig sikring av barn i bil. I Troms
sender distriktsleder jevnlig ut materiell om temaet.
Informasjonsbrosjyrer deles ut til småbarnsforeldre via barnehager,
trafikkstasjoner, venteværelser på legesentre og ikke minst
helsestasjoner. Hver høst sender distriktsleder ut brev og gratis
brosjyrer til ledende helsesøstre til kommunene i fylket. Vi tilbyr kurs
minst hvert annet år eller eventuelt kontakter ledende helsesøster og
ber om tid til på møter med helsesøstrene i kommunen.
I 2012 besøkte distriktslederen Finnsnes og hadde kurs for helsesøstre
i Lenvik.
Informasjonshefter om trafikale og helsemessige utfordringer for 6-
åringer med foresatte ble også delt ut. Helsesøstrene er en viktig
medspillere i ulykkesforebygging i trafikken fordi de har direkte kontakt
med foreldre og barn før skolestart.

Registrering av sikring av barn i bil ble foretatt over hele landet våren 2012, med spesielt fokus på
barn mellom 1 og 4 år. Landsgjennomsnittet på bakovervendt sikring var 35 %, i Troms 38. Vi fant
heldigvis ingen usikret i bil, men på landsbasis var 7 % av barna usikret.

En spørreundersøkelse ble gjennomført høsten 2012 av Foreldreutvalget for barnehager (FUB) og
Trygg Trafikk blant styrere i 1655 barnehager over hele landet. Ifølge åtte av ti barnehager er
foreldrene svært opptatt av trafikksikkerhet i nærmiljøet. Når foreldrene kjører barna til barnehagen,
sitter mange ulovlig sikret. 61 prosent av barnehagene svarer at ansatte har sett foreldre
transportere sine håpefulle uten vekttilpasset sikringsutstyr, på vei til eller fra barnehagen. I følge
loven skal dette utstyret brukes til barna er minst 135 centimeter høye.

I Troms har distriktsleder hatt samarbeid med forhandler av barneseter og stilte opp i butikk en
ettermiddag for å gi informasjon til foreldre om bakovervendt sikring.

POt-ITICT Slatarm wwgrewsn
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Refleks
35 prosent av alle fotgjengerulykker skjer i mørket. Bare om lag fem
prosent av fotgjengere som blir påkjørt og skadet bruker refleks. I
perioden 2006-2011 døde 152 fotgjengere på norske veier, mens
547 ble hardt skadd og 3529 ble lettere skadd. Mange av disse
ulykkene skjedde når gående skulle krysse vei eller gikk langs en vei
i mørket. I de alvorligste ulykkene er middelaldrende og eldre
overrepresentert.

Uten refleks er du synlig først på 25 meters hold. Det tilsvarer cirka
ett sekund hvis bilen kjører i 80 km/t. Med refleks reduseres risikoen
for å bli påkjørt i mørket med 85 prosent.

På bygda bruker nesten halvparten av alle voksne fotgjengere
refleks. I byene gjelder dette kun hver fjerde person. Samtidig blir

Foto: Siljan Mari Viken flest påkjørt i bygatene.

Også i 2012 har trygg Trafikk organisert landsomfattende tellinger på
refleksbruk. Resultatet viser at 29 prosent av de voksne fotgjengerne bruker refleks på landsbasis.
Det er samme nivå som i fjor.
I Troms brukte i gjennomsnitt 1 av 3 refleks, noe som er en liten økning fra tellingene i 2011.
Trygg Trafikk ønsker et påbud om refleksbruk blant fotgjenger som ferdes ute i mørket. En
spørreundersøkelse fra MMI utført høsten 2012, viser at nær 4 av 5 støtter dette.
I Finland innførte de et slikt påbud i 2003. Det førte til en stor økning i refleksbruken.

Trygg Trafikk Troms har sendt ut reflekser til skoler, barnehager, asylmottak, pensjonistforeninger,
politi —og lensmannsetaten og andre samarbeidspartnere som kunne stå for videreformidling til
brukergruppene.

Reflekssamarbeid med
Breivang videregående skole

Trygg Trafikk er opptatt av
ungdoms trafikkvaner,
deriblant refleksbruk. Vi
ønsket et samarbeid med en
videregående skole for å sette
fokus på nettopp dette.
For å skape interesse for
temaet og kombinere det med
skaperevne og kreativitet,
kontaktet vi fagansvarlige ved
Design —og håndverk ved
Breivang videregående skole
i Tromsø. Fylkesråd Terje Olsen og unge designere.Foto:Maarit Markussen

Dette resulterte i 2 runder
refleksoppgaver, for 2 ulike
årskull.
I den første runden ble det lagt opp til en konkurranse. I tillegg hadde elevene en
utstilling i forbindelse med Ungdommens fylkesting i Tromsø i januar. I februar ble
dessuten produktene vist fram sammen med en kreativ presentasjon både av
arbeidsprosessen og produktene. Fylkesråd for samferdsel i Troms, som også er
leder av Troms fylkes trafikksikkerhetsutvalg, ble imponert over elevenes arbeid.
Alle elever ble premierte med lunsj og noen fikk gavepremier i tillegg.

Foto: Siljan Mari Viken
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Høsten 2012 var det et annet kull med elever som fikk en
utfordring. De skulle lage reflekser til inspirasjon for gjesteelever
fra ungdomsskolene i Tromsø og omegn. Elevene var på besøk i 2
dager og skulle få et innblikk i hvilke fagtilbud de møter etter
ungdomsskolen.
Distriktsleder fra Trygg Trafikk besøkte skolen 3 ganger på kort tid
for å informere om refleksbruk samt anspore til kreativitet.
Mange flotte produkter ble skapt —og byavisen stilte opp og laget
reportasje.

Refleksdagen 2012

ble avviklet 18. oktober. Årets refleksdesigner var Unni Askeland. Hun hadde

designet 2 reflekser; en formet som en munn og en som et øye. Refleksene ble
laget som hengereflekser, klistrereflekser og slapwrap.

I Troms fikk vi med oss ordfører Jens Johan Hjort og samferdselssjef Bjørn Kavli
for å markere dagen og dele ut refleks i sentrum av Tromsø midt i morgenrushet
når folk var på vei til jobb og skole.
Ordføreren var for anledningen iført vinger med refleks for å være «skytsengel»
for innbyggerne i byen.

Trygg Trafikk Troms har sendt ut reflekser til skoler, barnehager,
asylmottak, pensjonistforeninger, politi —og lensmannsetaten og andre
samarbeidspartnere som kunne stå for videreformidling til
brukergruppene.

Tromsø bibliotek, som er Norges mest besøkte i forhold til folketallet, får
hver høst reflekser til utdeling i forbindelse med Refleksdagen.
Refleksene som er distribuert over hele fylket —bl a via buss og
hurtigbåt, er betalt av Troms fylkes trafikksikkerhetsutvalg.

Foto: Torild Heimdal
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Trygg Trafikk som bindeledd og møteplass

Trygg Trafikk er medlem i Troms fylkes trafikksikkerhetsutvalg. Utvalget består av 3 politikere og
flere faste konsultative medlemmer. Blant de faste medlemmene er Statens vegvesen, politiet,
representant fra utdanning og samferdsel i fylket samt fylkesmannen. Det avholdes 4-6 møter pr år.
Distriktslederen har godt samarbeid med representantene i utvalget i forbindelse med ulike
trafikksikkerhetstiltak.

Utvalget skal gjennom henvendelser fra publikum med lag og foreninger, kommunale
trafikksikkerhetsplaner, innspill fra konsultative medlemmer og ikke minst ulykkesbildet i fylket,
vurdere nødvendige tiltak for å bedre trafikksikkerheten.
Utvalget har ansvar for å lage en plan for dette arbeidet. Ny plan ble utarbeidet i 2012.

Trygg Trafikk Troms har i 2012 fått kontakt med medlemmer i Ungdommens fylkesråd. 3
ungdommer fra fylket deltok på Trygg Trafikks nasjonale konferanse i Oslo i april sammen med
fylkets ungdomskontakt. Tema var risikoutsatt ungdom og tittelen på konferansen var «Konger på
veien». Det var satt av tid til politisk debatt der ungdomsledere fra flere parti deltok.
Det var også eget kveldsarrangement for ungdommene.
Gjennom fylkets ungdomskontakt har Trygg Trafikks distriktsleder blitt invitert til nettverksmøter der
man får kontakt med andre organisasjoner som arbeider spesielt mot ungdom i fylket.

Trygg Trafikk har et spesielt ansvar for opplæring og informasjon. Dette kan oppnås gjennom nær
kontakt med skoler, foreldre, ulike avdelinger i kommunene og andre aktuelle samarbeidspartnere.
Trygg Trafikk skal være en pådriver og et bindeledd mellom private og offentlige aktører i dette
arbeidet. Vi blir ofte kontaktet av foreldre som er bekymret for barns skolevei. Vi prøver å veilede og
gi råd hvordan de kan gå fram for å søke om mulige tiltak. Trygg Trafikk har fått laget en veileder til
hjelp i forbindelse med særlig farlig skolevei.
Trygg Trafikk får også henvendelser fra kommunene når trafikksikkerhetsplanene skal revideres.
Vi har de siste årene i Trygg Trafikk jobbet med et prosjekt som tar for seg
trafikksikkerhetsfremmende tiltak lokalt i kommunene rundt om i landet. Dette har munnet ut i et
prosjekt kalt Trafikksikker kommune.
Det er opprettet et eget nettsted www.trafikksikkerkommune.no, der det er
satt kriterier på hva som er en trafikksikker kommune, skole og barnehage. ###
Eksempler på hva som er gjort i andre kommuner er også tilgjengelig.
Distriktslederen vil henvise til dette nettstedet ved henvendelser fra
kommuner og etater i forbindelse med revidering av trafikksikkerhetsplaner
samt kontakt med skoler og barnehager rundt om i fylket.

Fra 2011 har distriktslederen i Trygg Trafikk i Troms deltatt i et MC-forum
bestående av fylkessekretæren for NMCU, representanter fra SVV og
Troms fylkeskommune (Samferdselsavdelingen).
Hensikten er å utveksle informasjon og kunnskap som kan være til nytte for de ulike etater og
organisasjoner for bedre trafikksikkerhet.

Økonomi og finansiering
Trygg Trafikks distriktsleder er ansatt i og mottar sin lønn fra Trygg Trafikk.
Troms fylkes trafikksikkerhetsutvalg bevilget støtte til kontorhold og reiser i fylket med kr 30.000.
I tillegg kommer husleieutgifter til Statens vegvesen der Trygg Trafikk har sitt kontor.

Trygg Trafikk Troms fikk tildelt kr 150.000 til ulike trafikksikkerhetsaktiviteter/tiltak i 2012.
Midlene går i hovedsak til aktiviteter, premier og materiell innen barnehage og skoler (grunnskole og
videregående) samt kurs for pedagogisk personell.
Noe brukes også generelle til trafikanttiltak, deriblant refleksbruk, informasjonstiltak,
hjelmkampanjer, bilbeltebruk og sikring av barn i bil.
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Framtidige behov og muligheter
I 2012 har det vært mye fokus på kollektivtrafikk og planarbeid i Troms fylke.
Året før var E8 inn mot Tromsø en meget omtalt veistrekning. Veien er svært ulykkesbelastet og ny
veitrasé har vært diskutert i flere tiår. Arbeidet med å få midtdeler på deler av veistrekningen er nå i
gang og vi får håpe at antall møteulykker blir redusert.

Men problemene med innfartsveien til Tromsø er fortsatt ikke løst med dette. Alle ønsker en ny og
trygg vei —og innbyggerne i Ramfjord har ønsket en ny trasé i 30 år. Når varelagrene ligger på
veien inn mot Nord-Norges største by, skjønner vi alle at en ny og bedre vei er nødvendig, både
med hensyn til framkommelighet og trafikksikkerhet.

I Troms er vi i Trygg Trafikk fortsatt bekymret for skolenedleggelser, men vi erfarer også at noen
skoler har satt i drift igjen og at elever får en skole i sitt nærmiljø. Lange bussturer på
ulykkesbelastede og rasutsatte veistrekninger er en bekymring for foreldre i tillegg til at skoledagen
blir altfor lang for mange elever. Barnas mulighet til å gå til skolen reduseres ofte når man flyttes
over til større skoler. Det fører til mindre fysisk aktivitet og til mindre trafikkopplæring. De som ikke
har krav på skyss ved overflytting til andre skoler, får ofte et mer komplisert trafikkbilde å forholde
seg til. Trygg Trafikk Troms ønsker at det i større grad settes fokus på barns skolevei og
trafikkforholdene rundt skolene i fylket de neste årene.

Trygg Trafikk har i 2 år jobbet med et prosjekt som omhandler lokale trafikksikkerhetstiltak for
forebygging av trafikkulykker. 5 kommuner i landet har vært involvert i prosjektet. Dette er nå endt
opp i et eget nettsted. Dette arbeidet har gitt organisasjonen kunnskap og erfaring om hvordan
trafikksikkerhet bør bli en del av kommunens systematiske sikkerhetsarbeid. I mange kommuner er
det teknisk etat som har eneansvaret for trafikksikkerhetstiltak. Det som trengs er tverrfaglig
samarbeid og fokus på systemtenkning; slik at helse- og ornsorgsetaten, plan og forvaltning samt
oppvekst- og kulturetaten blir involvert.
Nettsiden oppsummerer kunnskap fra prosjektet. Det er mange lover og forskrifter som direkte eller
indirekte omtaler kommunens ansvar for ulykkesforebygging, folkehelsearbeid og trafikksikkerhet.
På nettsiden har Trygg Trafikk samlet disse, og gitt noen anbefalinger om veien videre.
I tillegg finnes det flere gode eksempler å lære av.

Kommunen er en viktig aktør i arbeidet for å forebygge trafikkulykker. Dette ansvaret har kommunen
både som veieier, eier av skole og barnehager, stor arbeidsgiver og kjøper av transporttjenester.
I Troms vil distriktslederen jobbe for å gjøre siden kjent for kommunene. Svært mange kommuner er
nå i ferd med å gjennomgå og revidere sine trafikksikkerhetsplaner. Vi håper denne siden kan bli et
hjelpemiddel i planarbeidet.

På fylkesnivå har det også vært planarbeid, både på transportsektoren og helsesektoren.
Trafikksikkerhetsproblematikken har sin plass i begge disse.
Høsten 2012 inviterte kommunene og andre involverte til regional konferanse i Tromsø. Tema var
«Klok av skade...?» og hadde fokus på sikkerhetsfremmende arbeid i kommuner og fylker. Der
hører også forebygging av trafikkulykker til. De fleste trafikkulykker, små eller store, skjer oftest i
hjemkommunen. Det er derfor svært viktig nettopp å ha fokus på skadeforebygging i nærmiljøet.
Etter samhandlingsreformen blir det også tidlig kommunens ansvar å behandle og tilrettelegge for
de som er skadd i ulykker. Forebygging og planlegging koster ofte langt mindre enn reparering.

Troms fylke har nå laget en handlingsplan (Trygt fylke) for skadeforebyggende og
sikkerhetsforebyggende arbeid, herunder også trafikksikkerhetsarbeid.
Planen gjelder fra 2012 til 2015. Troms er så langt den eneste fylkeskommunen som har laget en
slik plan. Troms har også ønske om å bli et trygt lokalsamfunn. Vi håper det lykkes.
Trygg Trafikk vil gjerne involveres i det videre ulykkes —og skadeforebyggende arbeidet i 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

Hanne og Kjetil Hansen
Olderskogen 5
9151  STORSLETT

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2013/957-2 11080/2013 1942/1/3 19.03.2013

TILLATELSE I ETT TRINN
BYGGETILLATELSE

Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens 2008, § 20-1
Vedtak hjemlet i delegeringsreglement vedtatt av kommunestyre i sak 71/95.

Saksnr: Behandlet i:
34/13 Delegert utvalg drift

Byggested: Storvik, 9151 STORSLETT Gnr/Bnr: 1/3
Tiltakshaver: Hanne og Kjetil Hansen Adresse: Olderskogen 5, 9151

STORSLETT
Ansvarlig søker: BYGGtorget Betongservice as Adresse: Industrivegen 24, 9152

SØRKJOSEN
Tiltakets art: Nytt bygg - boligformål - over 70 

m²
Bruksareal: 74m²

VEDTAK:

Tillatelse:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven 2008 (pbl 2008) §§ 20-1 og 21-4 godkjennes søknad om 
byggetillatelse mottatt 08.03.2013 for oppføring av Fritidsbolig, bygningstypekode 161.

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

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

Foretak Godkjenningsområde
BYGGtorget Betongservice as

Org. nr. 944 896 600

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

Ansvarsområde: Overordnet ansvar (bygning, anlegg eller 
konstruksjon, tekniske installasjoner). 

SAKSUTREDNING/BEGRUNNELSE FOR VEDTAKET:

Planstatus:
LNF - Område.

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

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

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

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

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

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

Atkomst/avkjørsel:
Eiendommen anses å være sikret lovlig atkomst i samsvar med pbl 2008 § 27-4.
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Vannforsyning og avløp:
Det skal ikke være innlagt vann i fritidsboligen.

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

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

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

Spesielle forhold:
Det er foretatt kulturminnebefaring på stedet av sametinget den 05.07.2012, hvor det med stor 
sannsynlighet ikke forekommer noen kultur- og forminner der bygget skal stå.

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).

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

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

ØVRIGE LOVBESTEMMELSER:

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

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

Ved all kontakt med avdelingen i denne sak, vennligst referer til saksnummer 2013/957.

Med hilsen

Ketil Jensen
Byggesaksbehandler
Direkte innvalg: 77 77 07 59

Kopi til:
BYGGtorget Betongservice as Industrivegen 24 9152 SØRKJOSEN
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Nordreisa kommune

Teknisk avdeling

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

www.nordreisa.kommune.no

Knut Petter Henriksen
Oksfjordhamn
9151  STORSLETT

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2013/1059-2 13381/2013 1942/60/40 08.04.2013

TILLATELSE TIL TILTAK UTEN ANSVARSRETT
BYGGETILLATELSE

Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens § 20-2
Vedtak hjemlet i delegasjonsreglement vedtatt av kommunestyre i sak 71/95.

Saksnr: Behandlet i:
38/13 Delegert utvalg drift

Byggested: Oksfjordhamn, 9151 STORSLETT Gnr/Bnr: 60/40
Tiltakshaver: Knut Petter Henriksen Adresse: Oksfjordhamn, 9151

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

70 m²
Bruksareal: 86m²

VEDTAK:

Tillatelse:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl) §§ 20-2 og 21-4 godkjennes søknad om tillatelse til 
tiltak uten ansvarsrett mottatt 19.03.2013 for etterregistrering av Garasje/uthus. 

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

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

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

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

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

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

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

ØVRIGE LOVBESTEMMELSER:

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

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

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

Ved all kontakt med avdelingen i denne sak, vennligst referer til saksnummer 2013/1059.

Med hilsen

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

Teknisk avdeling

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

www.nordreisa.kommune.no

Asle Seppola
Nesseveien 5
9152  SØRKJOSEN

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2013/1012-2 12975/2013 1942/47/377 04.04.2013

TILLATELSE TIL TILTAK UTEN ANSVARSRETT
BYGGETILLATELSE

Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens § 20-2
Vedtak hjemlet i delegasjonsreglement vedtatt av kommunestyre i sak 71/95.

Saksnr: Behandlet i:
37/13 Delegert utvalg drift

Byggested: Nessevegen 5, 9152 SØRKJOSEN Gnr/Bnr: 47/377
Tiltakshaver: Asle Seppola Adresse: Nesseveien 5, 9152

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

70 m²
Bruksareal: 36m²

VEDTAK:

Tillatelse:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl) §§ 20-2 og 21-4 godkjennes søknad om tillatelse til 
tiltak uten ansvarsrett mottatt 15.03.2013  for oppføring av Garasje.

Det vises for øvrig til søknadens vedlagte tegninger og situasjonskart.
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Planstatus:
Reguleringsplan Sørkjosen øst 3 - Havna Industriområde, Planid: 19421979_003.

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

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

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

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

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

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

ØVRIGE LOVBESTEMMELSER:

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

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

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

Ved all kontakt med avdelingen i denne sak, vennligst referer til saksnummer 2013/1012.

Med hilsen

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

Teknisk avdeling

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

www.nordreisa.kommune.no

Reidulf Solberg
Nordkjos
9151  STORSLETT

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2011/4072-4 13443/2013 1942/5/18 08.04.2013

TILLATELSE TIL TILTAK UTEN ANSVARSRETT
Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens § 20-2

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

Saksnr: Behandlet i:
39/13 Delegert utvalg drift

Byggested: Nordkjos, 9151 STORSLETT Gnr/Bnr: 5/18
Tiltakshaver: Reidulf Solberg Adresse: Nordkjos, 9151 STORSLETT
Ansvarlig søker: Adresse:   
Tiltakets art: Nytt anlegg - vesentlig 

terrenginngrep
Bruksareal:

VEDTAK:

Tillatelse:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl) §§ 20-2 og 21-4 godkjennes søknad om tillatelse til 
tiltak uten ansvarsrett mottatt 14.10.2011 for igjenfylling av bekkefare.

Det vises for øvrig til søknadens vedlagte situasjonskart og geologirapport.
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Planstatus:
LNF - Område.

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

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

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

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

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

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

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

Spesielle forhold:
Rørgjennomgang for bekk må være dimensjonert slik at den kan ta unna all fremtidig 
flommvannsføring i bekkefaret.

ØVRIGE LOVBESTEMMELSER:

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

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

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

Ved all kontakt med avdelingen i denne sak, vennligst referer til saksnummer 2011/4072.

Med hilsen

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

Teknisk avdeling

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

www.nordreisa.kommune.no

Lillian & Ottar Remmen
Høgegga 17
9151  STORSLETT

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2011/3492-5 14430/2013 1942/29/92 15.04.2013

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

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

Saksnr: Behandlet i:
46/13 Delegert utvalg drift

Byggested: Biltoveien 259, 9151 
STORSLETT

Gnr/Bnr: 29/92

Tiltakshaver: Lillian & Ottar Remmen Adresse: Høgegga 17, 9151
STORSLETT

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

Tiltakets art: Nytt bygg - boligformål under 70 
m²

Bruksareal: 63 m²

VEDTAK:

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 21-10 gis ferdigattesten i henhold til ferdigmelding 
datert 04.03.2013 fra ansvarlig søker på oppføring av Hytte, bygningstypekode 161.

Saksutredning/begrunnelse for vedtaket:

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

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

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

Ved all kontakt med etaten i denne sak, vennligst referer til saksnummer 2011/3492.

Med hilsen

Ketil Jensen
Byggesaksbehandler
Direkte innvalg: 77 77 07 59

Kopi til:
Rørlegger Arne Halvorsen Kildal 9151 STORSLETT
Jowa Maskin A/S Kildal 9151 STORSLETT
Byggmann AS Eidevegen 1A 9180 SKJERVØY
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Nordreisa kommune

Teknisk avdeling

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

www.nordreisa.kommune.no

Jens Norvald Ottosen
Markedsplassen
9143  SKIBOTN

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2013/1029-2 12956/2013 1942/83/52 04.04.2013

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:
35/13 Delegert utvalg drift

Byggested: Hestevikaveien 106, 9181 
HAMNEIDET

Gnr/Bnr: 83/52

Tiltakshaver: Jens Norvald Ottosen Adresse: Markedsplassen, 9143
SKIBOTN

Ansvarlig søker: Adresse:
Tiltakets art: Nytt bygg - boligformål under 70 

m²
Bruksareal: 53 m²

VEDTAK:

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 99 gis ferdigattesten i henhold til ferdigmelding datert 
15.03.2013 fra ansvarlig søker registrert i kommunen 18.03.2013.

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

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

Ved all kontakt med etaten i denne sak, vennligst referer til saksnummer 2013/1029.

Med hilsen

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

Teknisk avdeling

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

www.nordreisa.kommune.no

Byggmester Tor Bertelsen AS
Bakkeby
9153  ROTSUND

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2012/3091-13 14203/2013 1942/13/141 12.04.2013

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

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

Saksnr: Behandlet i:
44/13 Delegert utvalg drift

Byggested: Steallivegen 23, 9151 
STORSLETT

Gnr/Bnr: 13/141/0/2

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

m²
Bruksareal: 139 m²

VEDTAK:

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 21-10 gis ferdigattesten i henhold til ferdigmelding 
datert 08.04.2013 fra ansvarlig søker på Rekkehus - seksjon gbr.1942/13/141/0/2, byggningstype 
kode 131. 

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 2012/3091.

Med hilsen

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

Teknisk avdeling

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

www.nordreisa.kommune.no

Avfallservice AS
Hovedvegen 62
9152  SØRKJOSEN

Att. Sigleif Pedersen

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2012/2037-6 7943/2013 1942/19/1 26.02.2013

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

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

Saksnr: Behandlet i:
24/13 Delegert utvalg drift

Byggested: Galsomelen, 9151 STORSLETT Gnr/Bnr: 19/1/2
Tiltakshaver: Avfallservice AS Adresse: Hovedvegen 62, 9152

SØRKJOSEN
Ansvarlig søker: Multiconsult AS Adresse: Postboks 10111, 9503

ALTA
Tiltakets art: Nytt bygg - ikke boligformål 

over 70 m²
Bruksareal: 741m²

VEDTAK:

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 21-10 gis ferdigattesten i henhold til ferdigmelding 
datert 25.02.2013 fra ansvarlig søker på oppføring av sorteringshall til avfallsanlegg.

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 2012/2037.

Med hilsen

Ketil Jensen
Byggesaksbehandler
Direkte innvalg: 77 77 07 59

Kopi til:
Multiconsult AS Postboks 10111 9503 ALTA
Tømrer Gøran Romsdal AS Knottveien 15 9507 ALTA
Norconsult AS Postboks 1010 9503 ALTA
Blikkenslager Bjørn Mella AS Humleveien 13 9514 ALTA
Norwegian Weather Protection AS Lurevegen 66 5912 SEIM
Eriksen Maskin AS Baddoveien 50 9507 ALTA
Aktiv VVS AS Gammelveien 9143 SKIBOTN
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Nordreisa kommune

Teknisk avdeling

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

www.nordreisa.kommune.no

Leif Kristian Johansen og Gunn-Eva Brattland
Bakkebyveien 268
9153  ROTSUND

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2012/3988-4 14025/2013 1942/13/140 11.04.2013

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

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

Saksnr: Behandlet i:
43/13 Delegert utvalg drift

Byggested: Sagtindvegen 11, 9151 
STORSLETT

Gnr/Bnr: 13/140

Tiltakshaver: Leif Kristian Johansen og Gunn-
Eva Brattland

Adresse: Bakkebyveien 268, 9153
ROTSUND

Ansvarlig søker: Birkelund Sagbruk AS Adresse: Industriveien 6, 9152
SØRKJOSEN

Tiltakets art: Nytt bygg - boligformål - over 70 
m²

Bruksareal: 103 m²

VEDTAK:

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 21-10 gis ferdigattesten i henhold til ferdigmelding 
datert 09.04.2013 fra ansvarlig søker på Enebolig, byggnigstypekode 111.

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 2012/3988.

Med hilsen

Ketil Jensen
Byggesaksbehandler
Direkte innvalg: 77 77 07 59

Kopi til:
Norgeshus AS Postboks 161 7223 MELHUS
Rørtjeneste Nord AS Tømmernes 9151 STORSLETT
Birkelund Sagbruk AS Industriveien 6 9152 SØRKJOSEN
Kjell Mølleng Maskinstasjon Hysingjord 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

Stranda barnehage
Skogly 12
9152  SØRKJOSEN

Att. Jim Bratland

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2011/3995-6 14443/2013 1942/46/20 15.04.2013

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

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

Saksnr: Behandlet i:
47/13 Delegert utvalg drift

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

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

SKJERVØY
Tiltakets art: Endring av bygg - utvendig 

tilbygg mindre enn 50 m²
Bruksareal: 17 m²

VEDTAK:

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 21-10 gis ferdigattesten i henhold til ferdigmelding 
datert 04.03.2013 fra ansvarlig søker på oppføring av tilbygg til barnehage.

Saksutredning/begrunnelse for vedtaket:

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

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

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

Ved all kontakt med etaten i denne sak, vennligst referer til saksnummer 2011/3995.

Med hilsen

Ketil Jensen
Byggesaksbehandler
Direkte innvalg: 77 77 07 59

Kopi til:
Byggmann A/S Eideveien 1A 9180 SKJERVØY
Kjell Mølleng Maskinstasjon Hysingjord 9151 STORSLETT
Rørtjeneste Nord Tømmernesvegen 9151 STORSLETT
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Nordreisa kommune

Teknisk avdeling

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

www.nordreisa.kommune.no

Byggmester Tor Bertelsen AS
Bakkeby
9153  ROTSUND

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2012/3091-10 12960/2013 1942/13/120 04.04.2013

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: Steallivegen 1 -14, 9151 
STORSLETT

Gnr/Bnr: 13/120

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

70 m²
Bruksareal: 1484m²

VEDTAK:

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 21-10 gis midlertidig brukstillatelse til seksjon 1 og 2 i 
henhold til anmodning datert 25.03.2013 fra ansvarlig søker.

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

Brukstillatelsen gjelder følgende deler av tiltaket:
Seksjon 1 og 2.

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

ferdigattest. Sluttdokumentasjonen skal være uten merknader fra kontrollerende foretak.

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

Brukstillatelsen gjelder fram til 01.06.2013 og opphører uten nærmere varsel samme dato om det 
ikke foreligger søknad om forlenget brukstillatelse eller anmodning om ferdigattest.

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

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

Ved all kontakt med etaten i denne sak, vennligst referer til saksnummer 2012/3091.

Med hilsen

Ketil Jensen
Byggesaksbehandler
Direkte innvalg: 77 77 07 59
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NORDRE1SAKOMMUNE
SERVICEKONTORE)-

9 APR,2013

LOPE

Norges
vassdrags- og
energidirektorat

Til alle på adresseliste

Vår dato: 0 3 APR2013
Vår ref.: NVE 200705722-23 ksk/mbi
Arkiv: 312/208.321Z Saksbehandler:
Deres dato: Marianne Bismo
Deres ref.:

Bekk & Strøm AS —Søknad om tillatelse til bygging av Tiemann
kraftverk i Fosselva i Nordreisa kommune i Troms —orientering om
NVEs vedtak

Vi viser til høring av ovennevnte søknad datert 9.6.2011. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
har fattet vedtak i saken.

NVE mener at kriteriene i vannressursloven § 25; "Konsesjon kan bare gis hvis fordelene ved tiltaket

overstiger skader og ulemper for allmenne og private interesser som blir berørt i vassdraget eller

nedbørfeltet", ikke er oppfylt. NVE gir ikke tillatelse etter vannressursloven § 8 for bygging av Tiemann
kraftverk.

En nærmere begrunnelse for vedtaket er gitt i NVEs KSK-notat nr. 22/2013 —Bakgrunn for vedtak.
Dette kan lastes ned på sakens internettside på www.nve.no/vannkraft.

Om klage og klagerett

Dere kan klage på denne avgjørelsen til Olje- og energidepartementet innen tre uker fra det tidspunktet
underretningen er kommet fram til partene, jf. forvaltningslovens kapittel VI. Klageretten er begrenset til

parter (grunneiere, rettighetshavere og konsesjonssøker) og andre med rettslig klageinteresse
(hovedsakelig organisasjoner som representerer berørte interesser).

E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO. Telefon, 09575, Intemett: www.nve.no

Org.nr: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971

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

Middelthunsgate 29 .Vestre Rosten 81 .Kongens gate 14-18 Anton Jenssensgate 7 Naustdalsvn, 1B Vangsveien 73

Postboks 5091. Majorstuen :7075 TILLER 8514 NARVIK Postboks 2124 Postboks 53 Postboks 4223

0301 OSLO




3103 TØNSBERG 6801 FØRDE 2307 HAMAR
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En klage skal begrunnes skriftlig, stiles til Olje- og energidepartementet og sendes til NVE. Vi
foretrekker elektronisk oversendelse til vår sentrale e-postadresse nve@nve.no.

Med hilsen

Ø tein Grundt Marianne Bismo
seksjonssjef overingeniør

Adresseliste:

Navn/adresse

Nordreisa kommune, Postboks 174, 9156 STORSLETT

F Ikesmannen i Troms, Postboks 6105, 9291 TROMSØ

Troms Ikeskommune, Postboks 6600, 9296 TROMS0

Mattils net for Nord Troms, Postboks 383, 2381 BRUMUNDDAL

Statens ve vesen, Re ion nord, Postboks 1403, 8002 BODØ

Reindriftsforvaltnin en Vest-Finnmark, Bredbuktnesveien 50 B, 9520 KAUTOKEINO

Reinbeitedistrikt 35 Fåvrrosorda v/Ole Mathis J. Eira, Måttaluoppal, 9520
KAUTOKEINO
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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

Eyolf Vangen og Torgunn K. Nilsen
Kildestad, Svartfoss
9151 STORSLETT

Delegert vedtak
Delegert utvalg drift - nr. 29/13

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2012/3708-4 9435/2013 1942/29/21 08.03.2013

Delegert vedtak - søknad om deling gnr 1942/29/21

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

Henvisning til lovverk:
Jordloven § 12
Matrikkellovens § 6
Plan- og bygningsloven §§ 19- 2, 20-1, 21-3, 26-1, 27-1, 2 og 4 og 28-1.

Viser til søknad om fradeling av bebygd boligtomt fra gnr 29, brn 21i Nordreisa kommune. 
Søknaden er mottatt 28.08.2012. Vi beklager den lange saksbehandlingstiden, men stor 
sakspågang og lite ressurser førte til at bebygde tomter ikke har vært prioritert.

Saksopplysninger: 
Søker: Eyolf Vangen og Torgunn K. Nilsen, Kildestad/Svartfoss, 9151 Storslett

Eiendommen ligger på Svartfoss i Reisadalen om lag 38 km fra Storslett sentrum. Parsellen som
søkes fradelt er bebygd med eiendommens nyeste bolig hvor grunneierne selv bor. Formålet med
delingen er at eierne har planer om selv å beholde boligen og overdra resten av eiendommen til
sønn og svigerdatter. Det gamle bolighuset på eiendommen blir igjen på gården.

I følge gårdskart fra Skog og landskap har eiendom 29/21 et totalareal på 195,1 daa. Av dette er
14,6 daa fulldyrka jord, 19,9 daa overflate dyrka jord, 15,5 daa innmarksbeite, 127,6 daa skog på
middels bonitet, 1,8 daa skog på lavbonitet og resten annet areal.

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

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

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

Høringer:
Saken ble den 25. januar 2013 sendt til høring til Fylkesmannen i Troms, Landbruksavdelinga. 
Etaten har ikke svart.

Vurderinger:

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

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.

Når det gjelder spørsmålet om fradeling av bygninger, tar delingsforbudet sikte på å hindre
fradeling av bygninger som er nødvendig for drift av eiendommen.

Våningshus er etter § 12 en bygning som er nødvendig for driften av eiendommen. Men også
for våningshus må en ta hensyn til samfunnsutviklingen, jf. jordloven § 1. Når for eksempel
jordbruksarealene er leid bort på langsiktig kontrakt, må en vurdere om det er grunn til å regne
med at det blir selvstendig drift på bruket igjen.

I dette tilfellet har eier planer om å fradele egen bolig for så å overdra eiendommen til sønnen og
svigerdattera som har planer om å flytte til eiendommen. Dette er positivt for framtidig drift og 
utvikling av eiendommen. Fradelingen bør i så fall skje samtidig som eiendommen overdras.

Det var tidligere sauehold på eiendommen men drifta ble lagt ned på midten av 1990-tallet.
Dyrkamarka på eiendommen høstes av et nabobruk i drift. Eiendommen har to bolighus og det
eldre bolighuset som sønn og svigerdatter har disponert, blir igjen på eiendommen. Eiendommen
har små ressurser for selvstendig og lønnsom landbruksdrift.

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
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forhold som strider mot denne lov, forskrift, vedtekt eller plan. Dette må ikke gjøres på en slik
måte at det dannes tomter som er uegnet til bebyggelse på grunn av sin størrelse, form eller
plassering etter reglene i denne lov.

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

Dette gjelder fradeling av eksisterende bolig og det er allerede vann- og avløpsanlegg etablert.
Hvis noe skal gjøres med septikanleggene som er søknadspliktig, må teknisk etat kontaktes.

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

Det eksisterer allerede egen avkjørsel fra den omsøkte parsellen til kommunal vei.

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

I følge skredkart fra NGU er det ikke stein- eller snøskredfare i området. Den omsøkte parsellen
ligger heller ikke utsatt til for flomfare. Forhold rundt utslipp er tatt med under § 27-1
og 2.

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

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

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

Samlet vurdering:
Den omsøkte parsellen er i kommuneplanen definert som landbruk, natur- eller friluftsområde,
og det er nødvendig med dispensasjon fra Plan- og bygningsloven § 19-2.

Omsøkt tomt består av boligen på eiendommen. Formålet med delingen er at eierne skal beholde 
egen bolig for så å overdra resten av eiendommen til sønnen og svigerdattera. Dette er positivt 
for framtidig drift og utvikling av eiendommen. Eventuell deling av omsøkte tomt bør i så fall 
skje samtidig som eiendommen overdras.

Fradelingen vil trolig ikke føre til konsekvenser for friluftsliv, kulturminner, kulturlandskap, 
naturmangfold eller reindriftsforvaltningen siden parsellen allerede er bebygd.

Vedtak:
Nordreisa kommune godkjenner fradeling av ca 2,7 daa bebygd areal fra gnr 29, bnr 21 i
Nordreisa kommune til boligformål. 

Dette gjøres jfr følgende:

 Deling godkjennes jfr jordlovens § 12.
 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, naturmangfold, friluftslivet og reindriftsinteressene. Vi vektlegger 
bosettingshensynet og at delingen er forsvarlig ut i fra den avkastningen som eiendommen kan 
gi. Formålet med delingen er generasjonsskifte på eiendommen og dette er samfunnsnyttig med 
tanke på framtidig drift og utvikling av eiendommen. 

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

Det settes følgende vilkår:
 Fradeling av boligtomta skal skje samtidig som hovedeiendommen overdras til 

sønn og svigerdatter.
 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. Bygninger må tilpasses 
den eksisterende byggestilen med tanke på farge, vinkler, utforming, høyde og 
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plassering. Det skal ikke brukes farger på tak eller vegger 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.

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

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

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

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

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

Med hilsen

May Halonen
konsulent
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Nordreisa kommune
Utviklingsavdeling

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

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

«KONTAKT»

Delegert vedtak
Delegert utvalg drift - nr. 23/13

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
«REF» 2012/4015-3 7896/2013 1942/25/4 og 27 26.02.2013

Delegert vedtak - søknad om deling fra gnr 1942/25/4 og 27

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

Viser til søknad om fradeling av tilleggsareal til gnr 25, brn 35 fra gnr 25, brn 4 og gnr 25, brn 27 
i Nordreisa kommune. Søknaden er mottatt 21.09.2012. Vi beklager den lange 
saksbehandlingstiden, men stor sakspågang og lite ressurser førte til at tilleggsarealer til bebygde 
tomter ikke har vært prioritert. 

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

Saksopplysninger:
Søker: Knut og Jen Rikardsen, Kjelderen, 9151 Storslett, eier av 25/27

Gerd Rikardsen, Kjelderen, eier av 25/4
Erverver: Ken og Heidi Henriksen, Kjelderen, 9151 Storslett, eiere av 25/35

Eiendommene ligger i Reisadalen, om lag 12 km fra Storslett sentrum. Det søkes om et 
tilleggsareal til boligtomta gnr 25, brn 35. Tilleggsarealet er ca 290 m2 fra nabotomta 25/27 slik 
at egen avkjørsel kommer på egen eiendom, samt ca 450 m2 fra gnr 25, brn 4 slik at egen garasje 
og uthus kommer på rett eiendom. Arealet er samlet for stort til at det kan gjøres grensejustering.

Gnr 25/35 er fra før på 1150 m2 og gnr 25/27 er på 2000 m2. I følge gårdskart fra Skog og 
landskap har eiendom 25/4 et totalareal på 275,6 daa. Av dette er 43,6 daa fulldyrka jord, 157,3
daa skog på middels bonitet, 26,1 daa skog på lav bonitet og resten annet areal.
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Eiendommen er i kommuneplanen definert til landbruk, natur- og friluftområde. 

Planstatus
Området er i kommuneplanen definert som landbruk, natur- eller friluftsområde, 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.

I brev av 05.03.2007 omtaler Fylkesmannen i Troms den type saker som ikke er nødvendig å 
sende til høring fordi de ikke berører nasjonale eller regionale interesser, og som gjelder 
fradeling av tomt hvor arealet gjelder bebygde tomter hvor allerede er tatt i bruk og ikke 
søknaden ellers berører andre høringsparters områder.

Vurderinger:

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 § 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.

Arealet som søkes delt fra gnr 25/4 består jorddekt fastmark og brukes til omsøkte formål. Gnr 
25/4 er et aktivt bruk i drift men dyrka marka ligger på en annen parsell et godt stykke unna 
rekka med boligtomter. En fradeling av det omsøkte tilleggsarealet vil ikke ført til konsekvenser 
for landbruket, verken på eiendommen eller i området.

Vi kan ikke se at delingen av det omsøkte tilleggsarealet reduserer eiendommens 
avkastningsevne vesentlig i og med at arealet allerede er i bebygd. 

Vurdering i forhold til plan- og bygningsloven:
Tomteutvidelsen skal ikke føre til bygging og forholdene i plan og bygningsloven er derfor ikke 
nærmere vurdert. Vi kan ikke se at delingen kan komme i konflikt med friluftsinteressene og 
eventuelle andre interesser i området.

Vurdering i forhold til naturmangfoldloven:
Alle tiltak må vurderes opp mot naturmangfoldsloven som tok til å gjelde fra 1.7.2009. I
naturmangfoldslovens § 1 heter det: Lovens formål er at naturen og dens biologiske,
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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.

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

Samlet vurdering:
For å samtykke til deling må enten samfunnsmessige interesser av stor vekt tale for det, eller at 
deling er forsvarlig ut fra hensynet til den avkastning eiendommen kan gi. Vi kan ikke se at det 
omsøkte arealene reduserer eiendommens avkastningsevne vesentlig. 

De omsøkte arealene vil ikke komme i konflikt med reindriftsinteressene, naturmangfoldet, 
kulturlandskapet og friluftsinteressene. Vi kan heller ikke se at det kommer i konflikt med 
nåværende og framtidig drift på eiendommen og i området i og med at dette kun gjelder et 
mindre areal som tillegg til etablert og bebygd tomt.

Vedtak:
Nordreisa kommune godkjenner fradeling av inntil 300 m2 fra gnr 25, brn 27 som tillegg til gnr 
25, brn 35, samt inntil 480 m2 fra gnr 25, brn 4 som tilleggsareal til gnr 25, brn 35 i Nordreisa.

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

Ved avgjørelsen er det lagt vekt på at fradeling ikke vil komme i konflikt med 
landbruksinteresser, natur- og kulturmiljø og friluftslivet i området.  Fradelingen har lite å si for 
ressursgrunnlaget på eiendommen den deles i fra.

Naturmangfoldloven er ikke relevant i denne saken i og med at arealene allerede er bebygd og i
bruk.

Det settes følgende vilkår:
 Hvis tilleggsparsellene opprettes med egne bruksnummer settes det krav at disse 

sammenføyes med gnr 25, brn 35.
 Eventuelt framtidige byggetiltak 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 eventuelt 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. 

 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.

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

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

Informasjon:
Tilleggsparsellene kan opprettes med egne bruksnummer og skal da sammenføyes med eiendommen som øker 
arealet. Ny eier av arealet må være klar over at eventuell pant som er tinglyst på eiendommen som tilleggsarealet 
deles i fra, automatisk også vil hefte på det nye gårds- og bruksnummeret. Det må derfor søkes om pantefrafall fra 
banken som har pantet for det nye gårds- og bruksnummeret. 

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

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

Med hilsen

May Halonen
konsulent

Likelydende brev sendt til:
Gerd Rikardsen, Kjelderen, 9151 Storslett
Knut og Jen Rikardsen, Kjelderen, 9151 Storslett

Kopi til:
Ken og Heidi Henriksen Kjelderen 9151 STORSLETT

Side 69



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

Hans Kr. Mikalsen
Postboks 109
9189 SKJERVØY

Delegert vedtak
Delegert utvalg drift - nr. 42/13

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2012/4176-4 14023/2013 1942/83/13 11.04.2013

Delegert vedtak - søknad om deling gnr 1942/83/13

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

Det søkes om fradeling av 1 daa bebygd hyttetomt fra gnr 83, brn 13 i Nordreisa. Søknaden er 
mottatt 02.10.12. Behandlingsgebyret ble først betalt den 04.04.13.

Saksopplysninger: 
Søker: Hans Kr. Mikalsen, Postboks 109, 9189 Skjervøy

Driftsenheten 83/4, 83/9 og 83/13 ligger på Hamneidet, om lag 16 km fra Langslettkrysset ved 
E6. Totalarealet på driftsenheten er i følge gårdskart fra Skog og landskap på 702 daa. 83/13 er 
en ren utmarksparsell, er på om lag 511 daa og består av uproduktiv skog og fjell. Det er fra før 
fradelt to hyttetomter herfra som ligger om lag 200 m unna omsøkte tomt. 

Planstatus
Den omsøkte tomta er i kommuneplanen definert som landbruk, natur- eller friluftsområde, og 
det er nødvendig med dispensasjon fra plan- og bygningsloven § 19-2.
Tomta ligger innenfor 100 metersonen til sjø, og det er nødvendig med dispensasjon fra plan og
bygningsloven § 1-8.

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

Søknaden har ikke vært på høring fordi dette gjelder fradeling av en eksisterende hytte hvor 
arealet allerede brukes til det som det søkes til. Det skal heller ikke foretas nybygg som medfører 
markinngrep og vi kan derfor ikke se at delingen berører nasjonale eller regionale interesser. 

Vurderinger:

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

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.

Iflg gårdskart fra Skog og landskap er totalarealet på driftsenheten (alle tre grunneiendommene) 
som følgende:

Grunneiendom Jordbruksareal Skog Uproduktiv skog Annet Sum
83/4 22,6 10,6 65 35,9 134,1
83/9 19,5 17,8 5,3 14,2 56,7
83/13 0,3 14,8 225,8 270,5 511,5
Sum 42,4 43,2 296,1 320,6 702,3

Det er ikke selvstendig drift på driftsenheten. Det er ingen aktive gårdsbruk på Hamneidet og vi 
har ikke opplysninger om at de dyrkbare arealene høstes av noen andre. 

Det er lite sannsynlig at eiendommen kommer i selvstendig drift igjen og vi kan ikke se at 
delingen reduserer eiendommen avkastningsevne vesentlig i og med at hytta allerede er bygd for 
mange år siden. 

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.

Vi har ikke opplysninger om det er innlagt vann eller avløp på hytta, men hvis dette skal 
etableres eller endres må tiltakshaveren sjekke om det er søknadspliktige tiltak.

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 83/13 går fra kommunal vei og endeplass på gnr 83/1 og videre gjennom 83/1 og 
langs opparbeid vei til hyttefelt over gnr 83/5 og til endeplass ved de fradelte hyttetomtene på 
83/13. Herfra går det en sti videre til omsøkte hyttetomt og til utmarksarealene videre utover. 

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 skredinformasjon hos NVE er det ikke skredfare i området. 

Hytta ligger ca 100 m fra flomålet og den omsøkte tomta blir å ligge innenfor 100- metersbeltet 
fra sjøen. Det går en sti forbi hytta og videre utover og tomta blir i sin helhet på øversiden av 
stien. Vi kan derfor ikke se at tomta kommer i konflikt med allmennhetens adgang til 
strandsonen i og med hytta allerede er bygd og ligger plassert på øversiden av stien som brukes 
utover.

Naturmangfoldet:
Alle tiltak som berører natur må vurderes etter prinsippene i naturmangfoldlovens §§ 8-12 som 
tok til å gjelde fra 1.7.2009. I naturmangfoldlovens § 1 heter det: Lovens formål er at naturen og 
dens biologiske, landskapsmessige og geologiske mangfold og økologiske prosesser tas vare på 
ved bærekraftig bruk og vern, også slik at den gir grunnlag for menneskenes virksomhet, kultur, 
helse og trivsel, nå og i fremtiden, også som grunnlag for samisk kultur.

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

I lovens § 7 som omhandler prinsipper i offentlig beslutningstaking i §§ 8 til 12 framgår det
følgende: Prinsippene i §§ 8 til 12 skal legges til grunn som retningslinjer ved utøving av
offentlig myndighet, herunder når et forvaltningsorgan tildeler tilskudd, og ved forvaltning av 
fast eiendom. Vurderingen etter første punktum skal fremgå av beslutningen.
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Dette vil si at når natur er berørt skal formålet og forvaltningsmålet i denne loven vurderes. 
Reglene for bærekraftig bruk og vern av naturen skal være førende. Prinsippene i §§ 8 – 12 skal 
vurderes vedrørende naturmangfold, dvs biologisk mangfold, landskap og geologi, og 
vurderingene skal framgå i framstillingen av saken.

Området er søkt opp i Direktoratet for naturforvaltning sin Naturbase som er en offisiell oversikt 
over verneområde, statleg sikra friluftslivsområder og kartlagte områder med utvalgte naturtyper 
og økologiske funksjonsområde for prioriterte artar. 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. 

Siden dette gjelder bebygd og etablert hytte, kan vi ikke se at prinsippene i naturmangfoldloven 
§§ 8-12 er relevant og har noe å si for at det omsøkte arealet godkjennes fradelt.

Samlet vurdering:
Tomta er i kommuneplanen definert som landbruk, natur- eller friluftsområde, og det er
nødvendig med dispensasjon fra Plan- og bygningsloven § 19-2. Tomten ligger innenfor 100
metersonen til sjø, og det er nødvendig med dispensasjon fra plan- og bygningsloven § 1-8.

En eventuell fradeling av omsøkt areal vil trolig ikke føre til konsekvenser for kulturlandskapet,
naturmangfoldet, landbruket og reindrifta. Den omsøkte parsellen ligger om lag 80 meter fra
sjøen og parsellen er allerede bebygd med fritidsbolig. Vi antar at en fradeling av tomta ikke vil 
føre til mer privatisering av området enn det er pr i dag. Ferdselen til hytta og videre utover går 
langs en sti og den omsøkte tomta er plassert på øversiden av stien.

Siden dette gjelder bebygd og etablert hytte, kan vi ikke se at prinsippene i naturmangfoldloven 
§§ 8-12 er relevant og har noe å si for at det omsøkte arealet godkjennes fradelt.

Vedtak:
Nordreisa kommune godkjenner deling av ca 1 daa bebygd tomt til fritidsformål fra gnr 83, brn
13 i Nordreisa kommune.

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

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

Parsellen er allerede bebygd og driftsenheten gnr 83, brn 4, 9 og 13 har totalt sett små ressurser 
til egen landbruksdrift. Vi mener derfor at deling er forsvarlig ut i fra hensynet til den avkastning 
driftsenheten kan gi.

Ut i fra vår vurdering kan vi heller ikke se at det er noen ulemper med å innvilge dispensasjon fra
kommuneplanen i dette tilfellet.

Siden dette gjelder bebygd og etablert hytte, kan vi ikke se at prinsippene i naturmangfoldloven 
§§ 8-12 er relevant og har noe å si for at det omsøkte arealet godkjennes fradelt.
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Det settes følgende vilkår:
 Eventuelle byggetiltak kan ikke igangsettes før byggesøknad er levert, søknaden er

behandlet og godkjenning er gitt.
 Hvis det skal legges inn vann og anlegges septikanlegg på det søkes om utslippstillatelse.
 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 blir berørt av
adkomsten.

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

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

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

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

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

Med hilsen

May Halonen
konsulent
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Nordreisa kommune
Utviklingsavdeling

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

Sissel M. Mikkelsen
Stornes
9151  STORSLETT

Delegert vedtak
Delegert utvalg drift - nr. 22/13

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2012/3762-3 7850/2013 1942/29/33 26.02.2013

Delegert vedtak - søknad om deling gnr 1942/29/33

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

Viser til søknad om fradeling av tilleggsareal til gnr 29, brn 80 fra gnr 29, brn 33 i Nordreisa 
kommune. Søknaden er mottatt 03.09.2012. Vi beklager den lange saksbehandlingstiden, men 
stor sakspågang og lite ressurser førte til at tilleggsarealer til bebygde tomter ikke har vært 
prioritert. 

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

Saksopplysninger:
Søker: Sissel Mikkelsen, Stornes, 9151 Storslett
Erverver: Jan Ole Flatvoll, Nordkjos, 9151 Storslett

Eiendommen 29/33 ligger i Reisadalen, om lag 42 km fra Storslett sentrum. Det søkes om en 
utvidelse av ca 95 m2 av gnr 29, brn 80 som er en bebygd fritidstomt. Arealet er for stort til at det 
kan gjøres en grensejustering. 

I følge gårdskart fra Skog og landskap har eiendom 29/33 et totalareal på 100,9 daa. Av dette er 
52,6 daa fulldyrka jord, 30,2 daa skog på middels bonitet, 8 daa skog på lav bonitet og resten 
annet areal.

Eiendommen er i kommuneplanen definert til landbruk, natur- og friluftområde.
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Planstatus
Området er i kommuneplanen definert som landbruk, natur- eller friluftsområde, 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.

I brev av 05.03.2007 omtaler Fylkesmannen i Troms den type saker som ikke er nødvendig å
sende til høring fordi de ikke berører nasjonale eller regionale interesser, og som gjelder
fradeling av tomt hvor arealet gjelder bebygde tomter hvor allerede er tatt i bruk og ikke
søknaden ellers berører andre høringsparters områder.

Vi tolker fradelingen av verkstedtomta slik at det ikke er nødvendig med høring og gjør derfor et
delegert vedtak på denne delen av søknaden. Vi velger likevel å vurdere alle forhold i jordloven
og plan- og bygningsloven og annet lovverk som ellers skal vurderes i delingssaker.

Vurderinger:

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 § 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 omsøkte arealet består av middels og lavbonitet blandingsskog. Omsøkte areal ligger omtrent 
50 m fra dyrkamark i drift. Det har ikke vært selvstendig drift på eiendommen siden starten av 
90-tallet. I dag leies dyrka marka bort til bruk i drift. En fradeling av det omsøkte tilleggsarealet 
vil ikke ført til konsekvenser for landbruket, verken på eiendommen eller i området.

Hensynet til eiendommens avkastningsevne kan ikke tillegges like stor vekt mot fradeling når
eiendommen er ute av drift, og det ikke er realistisk å tro at eiendommen vil komme i drift igjen,
som når eiendommen er i drift, eller det er grunn til å regne med at den vil bli drevet i
overskuelig framtid. Vi kan ikke se at delingen av det omsøkte tilleggsarealet reduserer 
eiendommens avkastningsevne vesentlig.

Vurdering i forhold til plan- og bygningsloven:
Tomteutvidelsen skal ikke føre til bygging og forholdene i plan og bygningsloven er derfor ikke
nærmere vurdert. Tomta ble etablert i 1997 og vi kan ikke se at delingen kan komme i konflikt 
med friluftsinteressene og eventuelle andre interesser i området.
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Vurdering i forhold til naturmangfoldloven:
Alle tiltak må vurderes opp mot naturmangfoldsloven som tok til å gjelde fra 1.7.2009. I
naturmangfoldslovens § 1 heter det: Lovens formål er at naturen og dens biologiske,
landskapsmessige og geologiske mangfold og økologiske prosesser tas vare på ved
bærekraftig bruk og vern, også slik at den gir grunnlag for menneskenes virksomhet, kultur,
helse og trivsel, nå og i fremtiden, også som grunnlag for samisk kultur.

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

Samlet vurdering:
For å samtykke til deling må enten samfunnsmessige interesser av stor vekt tale for det, eller at
deling er forsvarlig ut fra hensynet til den avkastning eiendommen kan gi. Vi kan ikke se at det 
omsøkte arealene reduserer eiendommens avkastningsevne vesentlig.

De omsøkte arealene vil ikke komme i konflikt med reindriftsinteressene, naturmangfoldet,
kulturlandskapet og friluftsinteressene. Vi kan heller ikke se at det kommer i konflikt med
nåværende og framtidig drift på eiendommen og i området i og med at dette kun gjelder et
mindre areal som tillegg til etablert og bebygd tomt.

Vedtak:
Nordreisa kommune godkjenner fradeling av inntil 100 m2 tilleggsareal til gnr 29, brn 80 fra gnr
29, brn 33 i Nordreisa.

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

Ved avgjørelsen er det lagt vekt på at fradeling ikke vil komme i konflikt med
landbruksinteresser, natur- og kulturmiljø og friluftslivet i området. Fradelingen har lite å si for 
ressursgrunnlaget på eiendommen den deles i fra.

Naturmangfoldloven er ikke relevant i denne saken i og med at arealene allerede er bebygd og i
bruk.

Det settes følgende vilkår:
 Eventuelt framtidige byggetiltak 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 eventuelt 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.

 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
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eigedomsregistrering § 6 innen 3 år etter at tillatelsen ble gitt, eller dersom
matrikkelføring vil være i strid med lov om eigedomsregistrering.

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

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

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

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

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

Med hilsen

May Halonen
konsulent

Kopi til:
Jan Ole Flatvoll Nordkjos 9151 STORSLETT
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Nordreisa kommune
Utviklingsavdeling

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

Olav Fredriksen
Rotsundveien 172
9153 ROTSUND

Delegert vedtak
Delegert utvalg drift - nr. 40/13

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2012/4442-5 13497/2013 1942/71/7 09.04.2013

Delegert vedtak - søknad om deling gnr 1942/71/7

Saksopplysninger: 
Det søkes om fradeling av en bebygd tomt til boligformål på om lag 3 daa, samt nausttomt fra 
eiendom gnr 71, bnr 7 i Nordreisa kommune. Søknaden er mottatt 25.10.2012. P.g.a stor 
sakspågang har behandlingstiden vært lang og deling av bebygde arealer, har ikke vært prioritert.
Vi beklager dette.

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

Saksopplysninger
Søker: Olav Fredriksen, Rotsundvn 172, 9153 Rotsund

Eiendommen ligger i Rotsundelv langs E6, om lag 15 km fra Storslett sentrum. Parsellen
som søkes fradelt består av den gamle boligen, samt fjøs, med et lite tunområde rundt og en 
nausttomt i fjæra, plassert inntil allerede to eksisterende naust. 

I følge gårdskart fra Skog og landskap har eiendom gnr 71, bnr 7 et totalareal på 69,8 daa. Av
dette er 15,6 daa fulldyrka jord, 2,9 daa innmarksbeite, 6,4 daa skog på middels bonitet, 39,3 daa
uproduktiv skog, og resten annet areal. Formålet med delingen er å selge parsellen til 
boligformål. Boligen leies ut pr i dag.

Planstatus
Tomten er i kommuneplanen definert som landbruk, natur- eller friluftsområde, og det er
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nødvendig med dispensasjon fra plan- og bygningsloven § 19-2.
Tomten ligger innenfor 100 metersonen til sjø, og det er nødvendig med dispensasjon fra plan og
bygningsloven § 1-8.

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

Bygging av tradisjonelle naust er unntatt kravet om dispensasjon fra § 1-8. 

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

Høringer:
Saken ble den 6. februar 2013 sendt til høring til Statens Vegvesen Region nord og 
Fylkesmannen i Troms.

Statens vegvesen har i brev av 12.2.13 svart:
«Statens vegvesen viser til høringsbrev mottatt 08.02.2013 om fradeling av bebygd tomt til 
boligformål og naust tomt. Når det gjelder denne fradeling bemerkes det at det ikke vil bli gitt 
tillatelse til en ny avkjørsel for eksisterende naust eller ny avkjørsel for dyrket mark. Den 
omsøkte fradelingen har i dag en tilknytning direkte til E6 og denne må også brukes etter
fradeling.

Statens vegvesen vil bemerke Nordreisa kommunes bygge- og deleforbud i nærhet til gnr 71, brn 
7. Bygge- og deleforbudet er på grunn av faren for ett kvikkleireskred, noe som innebærer at for 
alle tiltak som berører eller belaster terrenget må det foretas en geoteknisk vurdering før tiltak 
kan iverksettes.»

Vurderinger: 

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

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

Det er ikke selvstendig drift på eiendommen og det har ikke vært det siden starten av 1990-tallet. 
I fjor høst ble om lag 6 daa høstet av et nabobruk i drift. Det omsøkte arealet grenser til dyrka
mark i drift og det søkes i tillegg om en nausttomt ned i strandkanten ved siden av to andre naust
som allerede står der.

Boligen har de siste årene vært leid bort til boligformål og grunneier bor på tomt på øversiden av
E6 på gnr 71, brn 26. Den omsøkte tomta vil med fradeling bli fritt omsettelig og selges til folk
uten tilknytning til området. De fleste boligene i dette området grenser til dyrka mark og vi ser
ikke de store ulempene med dette. Det er lite sannsynlig at eiendommen kommer i selvstendig
drift igjen og ressursene på eiendommene er også for små til at det blir et økonomisk utbytte av
det. Salg av bolighuset til boligformål vil være med på å stabilisere bosettinga i distriktet, noe
som er samfunnsnyttig. Den omsøkte tomta er på om lag 3 daa og omfatter også den gamle
driftsbygningen. Romslige boligtomter i distriktet er positivt.

Landbrukseiendommer uten våningshus har for ettertiden liten verdi og grunneiers boligtomt, gnr 
71/26, vil for ettertiden være våningshuset på gnr 71, bnr 7. 

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

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

Denne saken gjelder fradeling av eksisterende bolig og det er allerede vann- og avløpsanlegg 
etablert. Hvis det skal gjøres utbedringer på disse anleggene må tiltakshaveren sjekke om det er 
søknadspliktige tiltak.

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 bebygde boligtomta har egen avkjørsel til den omsøkte parsellen. Denne avkjørselen er den 
samme som går til de nedenforliggende arealene og adgangen til sjøen på eiendom 71/7. Statens 
vegvesen har i sin uttalelse sagt at det ikke vil bli gitt tillatelse til en ny avkjørsel for eksisterende 
naust eller ny avkjørsel for dyrket mark. Den omsøkte fradelingen har i dag en tilknytning direkte 
til E6 og denne må også brukes etter fradeling.
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Når fradelingen/oppmålingen gjøres må det derfor tas hensyn til dette. Enten ved at den nye 
tomta ikke går helt til E6 slik at grunneier av 71/7 fortsatt kan bruke eksisterende avkjørsel, eller 
at 71/7 får tinglyst vegrett over den nye eiendommen. Den omsøkte nausttomta på også få 
tinglyst adkomst over 71/7. 

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 skredinformasjon hos NVE ligger området i utløpsområdet for potensielt snøskred. Men
det søkes her om fradeling av eksisterende bebyggelse og formålet med boligen blir det samme
som dagens bruk. Naust er ikke ment for boformål/overnatting for mennesker. Vi har derfor ikke 
gjort noen flere vurderinger angående dette.

Statens vegvesen har bemerket i sin uttalelse at det i området er bygge- og deleforbudet på grunn 
av faren for ett kvikkleireskred, noe som innebærer at for alle tiltak som berører eller belaster 
terrenget må det foretas en geoteknisk vurdering før tiltak kan iverksettes. I følge 
grunnundersøkelser er grensen for dette bygge- og deleforbudet lenger sør for den omsøkte 
eiendommen. 

Det søkes også om fradeling av nausttomt som plasseres inntil to naust som allerede står på 
eiendommen. Naustbygget må tilpasses den eksisterende byggestilen med tanke på farge, vinkler, 
utforming og plassering. Vi presiserer at et naust skal brukes til oppbevaring av båter og utstyr og 
skal ikke brukes til boformål eller overnatting. Tomta må ikke gjerdes inn slik at dette blir til 
hinder for allmennhetens ferdsel. Normalt vil ikke en nausttomt ha konsekvenser for interessene i 
strandsonen. Den nye eieren av den omsøkte naustparsellen må også sikres tinglyst rett til 
adkomst over eiendom gnr 71, brn 7.

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.

Siden dette gjelder fradeling av etablert boligtomt og arealet ikke skal bebygges, kan vi ikke se at 
prinsippene i naturmangfoldloven er relevant og har noe å si for at det omsøkte arealet
godkjennes fradelt. Nausttomta skal også plasseres inntil naustene som allerede står det og med 
det er allerede arealet i bruk til det som det søkes til. 

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

Omsøkte tomt består av den gamle boligen og driftsbygningen på eiendommen og grenser til
dyrka mark. Fradelingen vil trolig ikke føre til konsekvenser for friluftsliv, kulturminner,
kulturlandskap eller reindriftsforvaltningen. Ved fradeling av bebygd boligtomt tilrettelegges det
for bosetting i distriktet. Eiendommen er ikke i selvstendig drift, og noe av arealet drives av et
annet bruk i drift. Eiendommen har små ressurser for framtidig selvstendig og lønnsom
jordbruksdrift, og samfunnsinteressene og bosettingshensynet bør derfor veie tyngst. Etablering 
av store boligtomter i distriktet er positivt og bør vektlegges med hensyn til bosetningen. 
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Tilhørende nausttomt forsterker bolysten. Boligtomta gnr 71, brn 26 er for ettertiden 
våningshuset på gnr 71. brn 7. 

Vedtak:
Nordreisa kommune godkjenner deling av omsøkt parsell på om lag 3 daa, samt nausttomt fra 
gnr 71, brn 7 i Nordreisa. 

Dette gjøres jfr følgende:
 Deling godkjennes jfr jordlovens § 12
 Deling godkjennes jfr matrikkellovens § 6
 Deling godkjennes jfr plan- og bygningsloven §§ 20-1-m
 Dispensasjon fra plan- og bygningslovens § 1-8 godkjennes for boligtomta.
 Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel godkjennes jfr plan- og bygningslovens 

19-2.

Ved avgjørelsen er det lagt vekt på at fradeling ikke vil komme i konflikt med
landbruksinteresser, natur- og kulturmiljø og friluftslivet i området. Det omsøkte arealet er
allerede i bruk til det de søkes til. Fradelingen har lite å si for ressursgrunnlaget på eiendommen
og samfunnsinteresser taler for fradeling. Etablering av større boligtomter i distriktet er positivt
for framtidig bosettingen og tilhørende nausttomt er med på å øke bolysten. 

Naturmangfoldloven er ikke relevant i denne saken i og med at det omsøkte boligarealet allerede 
er bebygd og at naustarealet ligger tett inntil to eldre naust hvor arealet og området er i bruk.

Det settes følgende vilkår:
 Kjøper av den omsøkte tomta og grunneier på gnr 71/7 må komme til enighet i bruk av 

samme avkjørsel fra E6 og eventuelt adkomst over hverandres eiendommer må tinglyses. 
 Eventuelt byggetiltak 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 eventuelt 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.

o For nausttomta gjelder dette spesielt:
o Tillatelsen er gitt til fradeling av tomt til et tradisjonelt naust til oppbevaring av 

båt og utstyr.
o Det settes følgende vilkår:

 Parsellen må sikres lovlig atkomst ved tinglyst dokument selv om det bare 
skal være gangatkomst.

 Byggetiltak kan ikke igangsettes før byggesøknad er levert, søknaden er 
behandlet og godkjenning er gitt.

 Naustet skal ikke isoleres, ha ekstra etasjer, karnapper og sanitæranlegg.
 Naustet skal ikke brukes til boformål eller overnatting og skal heller ikke 

tilrettelegges for annen fritidsbruk.
 Tomta må ikke gjerdes inn slik at dette blir til hinder for allmennhetens 

ferdsel i strandsonen.
 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
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eigedomsregistrering § 6 innen 3 år etter at tillatelsen ble gitt, eller dersom
matrikkelføring vil være i strid med lov om eigedomsregistrering.

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

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

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

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

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

Med hilsen

May Halonen
konsulent
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Nordreisa kommune
Utviklingsavdeling

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

Sigmund Hansen
Reisadalen 940
9151 STORSLETT

Delegert vedtak
Delegert utvalg drift - nr. 41/13

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2013/130-5 13803/2013 1942/23/4 09.04.2013

Delegert vedtak - søknad om deling gnr 1942/23/4

Det søkes her om fradeling av tre ubebygde tomter til boligformål på til sammen om lag 9,1 daa 
fra eiendom gnr 23, bnr 4 i Nordreisa kommune. Søknaden er mottatt 10.01.2013.

Saksopplysninger
Søker: Sigmund Hansen, Nymoen, 9151 Storslett
Erverver: Hans-Albert, Jørn-Michael og Tor-Håvard Hansen

Eiendommen ligger i Reisadalen ved RV 865, om lag 10 km fra Storslett sentrum. Parsellene
som søkes fradelt utgjør til sammen om lag 9,1 daa og består av produktiv skog og annet jorddekt
fastmark. 

I følge gårdskart fra Skog og landskap har eiendom gnr 23, bnr 4 et totalareal på 106,8 daa. Av
dette er 28,8 daa fulldyrka jord, 61,1 daa skog på middels bonitet, 6,5 daa skog på lav bonitet, 5,3
daa uproduktiv skog og resten annet areal.

Bakgrunn for søknaden er boligbygging til grunneierens tre sønner. På opprinnelig søknad var 
tomtene plassert annerledes en det som nå behandles. Tomtene er henholdsvis 4,5 daa, 2,8 daa og 
1,8 daa. De to tomtene nærmest riksveien er størst, men det er begrunnet med at det går en
høyspentlinje på grensen mellom disse to tomtene og hvis det skulle vært plassert tre tomter på
dette arealet, ville den midterste tomta hatt kraftlinja midt over tomta og det har dermed vært
uegnet tomt til boligbygging. Tomta nærmest veien er også større fordi grunneiendommen her
har en ”vinkel” som ellers har ville blitt stående igjen uten nytteverdi. Arronderingsmessig blir
dette den beste plasseringa på de omsøkte parsellene og utnyttelsen av eiendommen inntil 
grensene.
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Planstatus
Tomtene er i kommuneplanen definert som landbruk, natur- eller friluftsområde, og det er
nødvendig med dispensasjon fra plan- og bygningsloven § 19-2.

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

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

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

Høringer:
Saken ble sendt på høring den 19.2.13 med høringsfrist 25.3.13. Vi har kun mottatt uttalelse fra 
Statens vegvesen datert 15.2.2013 med følgende vedtak: 
«Statens vegvesen gir med dette tillatelse på spesielle vilkår til etablering av ny avkjørsel

fra Fv 865 til eiendommen 23/4 i Reisadalen i Nordreisa kommune i forbindelse med planlagt 
fradeling og bygging av nytt bolighus. Tillatelsen gjelder tilknytningspunktet mellom Fv 865 og 
privat veg. Eventuell etablering av kjøreveg over privat eiendom anser vi som et privat rettslig 
forhold som de private parter selv må løse.» 
Vedlagt følger Statens vegvesen sitt vedtak. 

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

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.

Eiendommen har et bolighus fra midten av nittitallet, samt et lite eldre bolighus. Det er ikke
husdyrdrift på eiendom og vi har heller ikke opplysninger om at det har vært det. Tidligere høstet
eieren selv arealene for grovfórsalg, men nå er det andre som høster jorda.

Det sentrale er fradelingens konsekvenser for eiendommens drift i framtida. Formålet med
delingsforbudet er å sikre og holde ressursene på bruket samlet for nåværende og framtidige
eiere. Eiendommen har aldri hatt selvstendig husdyrdrift og eiendommens avkastingsevne skal
derfor ikke vektlegges like mye som om den hadde vært i drift i dag.

Eiendommen har lite produktive arealer for en eventuell framtidig lønnsom jordbruksdrift. De
omsøkte arealene grenser til fulldyrka jord som drives som leiejord og nærheten til
jordbruksareal i drift kan føre til lukt-, støv- og støykonflikter som kan være negativt for
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landbruket. Formålet med delingen er nybygg til boligformål og tilflytting til området. Dette er
av stor samfunnsinteresse. Det er ellers to sauebruk og et kubruk i området og en god del dyrka 
mark i drift. Vi kan ikke se at de planlagte parsellene kommer i konflikt med dette.

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

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

Denne saken gjelder fradeling av tre nye boligtomter. Vannforsyning skal tilknyttes kommunal 
vannledning og det skal anlegges privat septikanlegg med infiltrasjonsanlegg.

Teknisk avdeling har vurdert utslippsforhold for omsøkte tomter som følgende:
En kan ikke se at et utslipp vil komme i konflikt med andre interesser i området. Med bakgrunn i 
kunnskap om lokale forhold, kan slamavskiller og jordrenseanlegg bygges i samsvar med 
Retningslinjer for utforming og drift av separate avløpsanlegg. Avløpsanlegg må plasseres slik at 
det ikke kommer i konflikt med vannforsyningsanlegg, både for eksisterende boliger og for 
omsøkt tomter. Det bør avsettes plass på omsøkte tomter for avløpsanlegg for bolig.
Konklusjon: Etter søknad vil utslippstillatelse kunne gis i samsvar med
Forurensningsforskriften.

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

Det er søkt om ny avkjørsel til to av tomtene og Statens vegvesen har innvilget dette på vilkår (se 
vedlegg). Hvis adkomsten til disse blir på annen eiendom enn egen, må det sikres tinglyst 
vegrett. Den tredje tomta blir plassert bakenfor eksisterende bolig på eiendommen og skal bruke 
den allerede etablerte avkjørselen. Det må antakelig her søkes om utvidet bruk av eksisterende 
avkjørsel og også denne tomta på sikres tinglyst vegrett over gnr 23, brn 4. 

I flg. § 28-1 kan grunn bare bebygges, eller eiendom opprettes eller endres, dersom det er
tilstrekkelig sikkerhet mot fare eller vesentlig ulempe som følge av natur- eller miljøforhold. Det
samme gjelder for grunn som utsettes for fare eller vesentlig ulempe som følge av tiltak.
Det er ikke skred- eller flomfare på eiendommen. Det går en kraftlinje (22 kv) mellom tomt nr 1
og 2. I kommuneplanen er det sagt at kommunen må sette avstandskrav vedrørende
minsteavstand til bygg nært kraftoverføringslinjer. Mot boliger er dette avstandskravet 10 m. På
grunn av magnetsfeltsnivået rundt høyspentsledninger anbefaler Statens strålevern en avstand på
minst 15 m til boliger.
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Vurdering i forhold til naturmangfoldloven:
Alle tiltak må vurderes opp mot naturmangfoldsloven som tok til å gjelde fra 1.7.2009. I
naturmangfoldslovens § 1 heter det: Lovens formål er at naturen og dens biologiske,
landskapsmessige og geologiske mangfold og økologiske prosesser tas vare på ved
bærekraftig bruk og vern, også slik at den gir grunnlag for menneskenes virksomhet, kultur,
helse og trivsel, nå og i fremtiden, også som grunnlag for samisk kultur.

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

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

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

Området er søkt opp i Artstatabanken som er en nasjonal kunnskapskilde for biologsk mangfold
og på 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:
Tomtene er i kommuneplanen definert som landbruk, natur- eller friluftsområde, og det er
nødvendig med dispensasjon fra Plan- og bygningsloven § 19-2.

For å samtykke til deling må enten samfunnsmessige interesser av stor vekt tale for det, eller at
deling er forsvarlig ut fra hensynet til den avkastning eiendommen kan gi. Eiendommen er ikke i
selvstendig drift i dag, men dyrka marka høstes av et nabobruk. Størrelsen på eiendommen det
søkes deling fra tilsier at den har begrensede økonomiske driftsmuligheter. Fradelingene av de 
omsøkte arealene vil trolig ikke føre til konsekvenser for naturmangfoldet, kulturlandskapet, 
friluftslivet og reindrifta. Ingen av høringspartene har hatt innsigelser til saken.

Fradeling inntil jordbruksareal i drift kan føre til konflikter, men vi mener at det viktigere å 
prioritere nybygg av bolig og bosetning i dette tilfelle og i distriktene for øvrig. Litt større 
boligtomter i distriktene er også positivt.

Vedtak:
Nordreisa kommune godkjenner fradeling av 3 ubebygde boligtomter på til sammen om lag 9,1 
daa fra gnr 23, bnr 4 i Nordreisa kommune til boligformål. De to tomtene nærmest Rv 865 er 
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henholdsvis 4,5 og 2,8 daa og består av ikke dyrkbar skog på middels bonitet. Den tredje tomta 
er ca 1,8 da og består av ikke dyrkbart fastmark.

Dette gjøres jfr følgende:
 Deling godkjennes jfr jordlovens § 12.
 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, friluftslivet og reindriftsinteressene. Den omsøkte tomta grenser inntil
dyrka mark i drift men vi vektlegger bosettingshensynet og at delingen er forsvarlig ut i fra den
avkastningen som eiendommen kan gi. Det er positivt med litt store boligtomter i distriktet.

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

Det settes følgende vilkår:
 Avkjørsel til de tomtene nærmest Rv 865 må opparbeides slik tillatelsen fra Statens 

vegvesen av 15.02.2013 slår fast at det må gjøres. 
 Det må søkes om utvidet bruk av eksisterende avkjørsel for den tredje tomta som blir 

plassert bakenfor bolighuset på eiendommen. 
 For bygging på de to tomtene nærmest RV 865 må det sikres at avstandskravet fra boliger 

til kraftoverføringslinjene overholdes. På grunn av magnetsfeltsnivået rundt 
høyspentsledninger anbefaler Statens strålevern en avstand på minst 15 m til boliger.

 De omsøkte tomtene må sikres tinglyst vegrett over eiendommer som må krysses. Dette 
kan sikres med påføring og tinglysning i skjøtet.

 Eventuelle byggetiltak på eiendommene kan ikke igangsettes før byggesøknad er levert,
søknaden er behandlet og godkjenning er gitt.

 Samtidig med at det søkes om byggetiltak må det også søkes om utslippstillatelse. Slik
tillatelse må være gitt før tiltak igangsettes.

 Ved eventuelt bygging skal det sikres god estetisk utforming i samsvar med tiltakets
funksjon og i samspill med omgivelser og stedlig byggeskikk. Bygninger må tilpasses den
eksisterende byggestilen med tanke på farge, vinkler, utforming, høyde og plassering. Det
skal ikke brukes farger på tak eller vegger 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.

 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
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som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du
har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem.

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

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

Med hilsen

May Halonen
konsulent

Vedlegg
1 Kopi av brev fra Statens vegvesen - tillatelse til etablering av ny avkjørsel til ny bolig

Kopi til:
Hans-Albert Hansen Høgegga 60 9151 STORSLETT
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Statens vegvesen

Hans-Albert Hansen
Høgegga 60
9151 STORSLETT

Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato:

Region nord Geir Magne Lorentsen - 77617119 2012/153090-002 15.02.2013

Fv 865 - elendommen 23/4 1 Reisadalen i Nordreisa kommune -
tillatelse til etablering av ny avkjørsel ti1 bolig

Vi viser til din udaterte søknad mottatt her 17.12.12 og telefonsamtale 12.02.13 og beklager
lang behandlingstid.

Det søkes om tillatelse til etablering av ny avkjørsel fra Fy 865 i forbindelse med planlagt
fradeling av tomt og bygging av ny bolig på eiendommen 23/4 i Reisadalen i Nordreisa
kommune.

Ifølge rammeplan for avkjørsler ligger Fy 865 i holdningsklasse 4, som innebærer at det
normalt kan gis tillatelse til etablering av ny avkjørsel under forutsetning av at kravene til sikt
og utforming av avkjørsel er oppfylt.

På bakgrunn av de oppgitte opplysninger i din søknad og i medhold av veglovens § 40 fattes
slikt vedtak:

Statensvegvesengir meddettetillatelsepå spesiellevilkårtil etableringav ny avkjørsel
fra Fv 865 til eiendommen23/4i Reisadaleni Nordreisakommunei forbindelsemed
planlagtfradelingog byggingav nyttbolighus.Tillatelsengjeldertilknytningspunktet
rnellomFv 865og privatveg. Eventuelletableringav kjørevegoverprivateiendom
anservi somet privatrettsligforholdsomde privateparterselvmåløse.

Postadresse Telefon: 02030 Kontoradresse Fakturaadresse

Statens vegvesen Telefaks: 75 55 29 51 Mellomveien 40 Statens vegvesen

Region nord firmapost-nord@vegvesen.no 9291 TROMSØ Regnskap

Postboks 1403




Båtsfjordveien 18

8002 Bodø Org.nr: 971032081




9815 VADSØ





Telefon: 78 94 15 50





Telefaks: 78 95 33 52Side 91
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Avkjørselener tilknyttetFv 865vedhp 01, cakm 10.532,venstrevegside.

Fartsgrensen på denne vegstrekningen er 80 km/t, og kravet til fri sikt er 115 m i begge
retninger fra avkjørselen. Sikten vil vanligvis være tilstrekkelig dersom man fra en bil i et
punkt 115 m fra avkjørselen kan se en gjenstand som er 0,5 m høy, 4 m inne i avkjørselen
målt fra vegens ytre skulderkant.

1 tillegg til de generelle regler som framgår av vedlegg 3, er det knyttet følgende spesielle
vilkår til vårt vedtak om avkjørselstillatelse:

Avkjørselen skal benyttes som adkomst til bolighus på planlagt fradelt del av
eiendommen gnr 23 / bnr 4 i Nordreisa kommune.
Avkjørselen skal være utformet i samsvar med vedlagte figur, avkjørsel type 2.
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Frisiktsonen slik den er redegjort for foran i dette brev, skal vedlikeholdes ved at
sikthindrende skog/kratt til enhver tid holdes borte.
Overgangen mellom grøft og avkjørsel skal ha en helning på 1:6 i grøftens
lengderetning, slik at kjøretøy som kjører ut av vegen og følger grøfta ikke skal
bråstoppe i den lukkede grøfta.
Minimum rørdimensjon er diameter 40 cm.
Snuplass og tilstrekkelig med parkeringsplasser må opparbeides utenfor vegområdet.
Dersom arbeidet med avkjørselen ikke er satt i gang innen 3 år etter at tillatelsen er
gitt, bortfaller avkjørselstillatelsen; jfr veglovens § 40.
Statens vegvesen kontaktes når arbeidet med avkjørselen er utført, slik at avkjørselen
kan godkjennes.

Dette vedtaket kan påklages. En eventuell klage sendes Statens vegvesen, Region nord,
Postboks 1403, 8002 Bodø, og vi vil sende klagen videre til overordnet instans. Klagefristen
er 3-tre uker etter at du har mottatt dette brev.

Nordreisa kommune og Sigmund Hansen (eier av eiendommen 23/4) orienteres om saken
gjennom kopi av dette brevet.

Avdeling Troms/ plan og forvaltning
Med hilsen

Ge r Magne Lorentsen

Edel Miljeteig Austlid
seksjonsleder

6 vedlegg

Kopi: Sigmund Hansen, Moskodalen, 9151 Storslett (eier av eiendommen 23/4)
Nordreisa kommune, Postboks 174, 9156 Storslett
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Nordreisa kommune
Utviklingsavdeling

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

Ida Isaksen
Oksfjordhamn
9151 STORSLETT

Delegert vedtak
Delegert utvalg drift - nr. 16/13

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2012/3790-3 6915/2013 1942/62/18 19.02.2013

Delegert vedtak - søknad om deling gnr 1942/62/18

Henvisning til lovverk:
Jordloven § 12, matrikkellovens § 6, plan- og bygningsloven §§ 19-2, 21-3, 26-1, 27-1, 2 og 4 og
28-1.

Saksopplysninger:
Søker: Ida Isaksen, Oksfjord, 9151 Storslett
Erverver: Sonja Johannessen, Oksfjord, 9151 Storslett

Det søkes om fradeling av en ubebygd parsell på om lag 108 daa som skal overdras til eier av gnr 
62, brn 34 som er fradelt fra 62/18.

Eiendommen ligger i Vassbotn rett sør for Oksfjordvannet mot Øvergård, ca 32 km fra Storslett 
sentrum. Parsellen som søkes fradelt er ubebygd og bare utmark. Formålet med delingen er at 
eier av boligtomta skal drifte skogen med veduttak. 

I følge gårdskart fra Skog og landskap har eiendom 62/18 et totalareal på 129,6 daa. Av dette er
2,4 daa fulldyrka jord, 8 daa innmarksbeite, 56,8 daa skog på middels bonitet, 55,3 daa 
uproduktiv skog og resten annet areal. Parsellen som søkes fradelt er totalt på om lag 107 daa og 
består av 46,9 daa produktiv skog på middels bonitet, 55,1 da uproduktiv skog og ca 5 daa myr 
og ligger vest for Øvergårdveien, på samme side av veien som gnr 62/34. Eiendommen strekker 
seg over Øvergårdveien og på andre siden av vegen er resten av arealene på 62/18 og hvor også 
eieren bor. 

Planstatus
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Eiendommen er i kommuneplanen definert som landbruk, natur- eller friluftsområde. Deling av 
eiendommen fører ikke til endring av formålet på den omsøkte parsellen. Det skal heller ikke 
gjøres markinngrep og saken er derfor ikke sendt til høring. 

Faglige vurderinger:
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 § 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.

Vi har ikke opplysninger om når det sist var drift på eiendommen 62/18. Eiendommen er for liten 
til produktiv og lønnsom jordbruksdrift ut i fra dagens normer. Jordbruksarealene som er på til 
sammen 10,2 daa er ikke blitt høstet eller beitet på mange tiår. Skogen er heller ikke driftet siden 
eier ikke har kapasitet til det. Formålet med delingen er at ny eier skal drifte skogen med eget 
veduttak. Det er ikke positivt at det blir fradelt utmarksparseller uten bebyggelse og det er derfor 
en fordel hvis den omsøkte parsellen blir sammenføyd med boligtomta gnr 62, brn 34. Utmark 
alene har liten verdi, men med en bolig i tilknytning vil eiendommen få større verdi som et evt 
framtidig salgsobjekt. 

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

Det skal ikke bygges noe på den omsøkte parsellen. Parsellen skal overdras til eier av en tomt 
som er fradelt fra grunneiendommen og skal bruke parsellen til vedskog. Adkomsten skal gå via 
egen tomt og avkjørsel. Siden det ikke skal bygges noe her er heller ikke flom- og rasrisiko 
nøyere vurdert, men ut i fra skredatlas er det ikke skredfare i området. Fradelingen vil heller ikke 
føre til konsekvenser for friluftsliv, eventuelle kulturminner og kulturlandskap eller
reindriftsforvaltningen.

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.

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

Side 95



Side 3 av 3

Vi kan ikke se at Naturmangfoldlovens prinsipper er nødvendig å vurdere i denne saken i og med 
at formålet med bruken av den omsøkte parsellen ikke skal endres og det skal heller ikke gjøres 
markinngrep.

Samlet vurdering:
For å samtykke til deling må enten samfunnsmessige interesser av stor vekt tale for det, eller at
deling er forsvarlig ut fra hensynet til den avkastning eiendommen kan gi. Eiendommen har totalt 
for små ressurser til framtidig lønnsom jordbruksdrift. Skogsarealene blir pr i dag ikke
vedlikeholdt og vil med en fradeling og sammenføying med en annen eiendom vil bli i varetatt 
og driftet. 

Tiltaket vil ikke komme i konflikt med eventuelle andre interesser i og med at bruken av den 
omsøkte parsellen ikke vil bli endret. 

Vedtak:
Nordreisa kommune godkjenner fradeling av ca 107 daa ubebygd areal fra gnr 62, bnr 18 i
Nordreisa kommune som tilleggsareal til gnr 62, brn 34. boligformål. Formålet er å drifte skogen 
til veduttak. 

Dette gjøres jfr følgende:
 Deling godkjennes jfr jordlovens § 12.
 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 fradelingen ikke vil komme i konflikt med natur- og 
kulturmiljø, friluftslivet og reindriftsinteressene i og med at bruken ikke blir endret og at 
parsellen blir tilleggsareal til boligtomta gnr 62, brn 34. 

Gnr 62, brn 18 har små ressurser for lønnsom og selvstendig drift og når den omsøkte parsellen 
blir sammenføyd med gnr 62, brn 34 vil det være større mulighet for avkasting av eiendommen 
enn det er pr i dag.

Det er ikke relevant å vurdere delingstillatelsen i forhold til formål og forvaltningsmål i 
Naturmangfoldloven. 

Det settes følgende vilkår:
 Fradeling av parsellen må skje samtidig som den sammenføyes med gnr 62, brn 34. 
 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. Bygninger må tilpasses den
eksisterende byggestilen med tanke på farge, vinkler, utforming, høyde og plassering. Det
skal ikke brukes farger på tak eller vegger 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.

 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
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eigedomsregistrering § 6 innen 3 år etter at tillatelsen ble gitt, eller dersom
matrikkelføring vil være i strid med lov om eigedomsregistrering.

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

Den videre saksgangen:
Søknaden er oversendt oppmålingskontoret. Det er ikke sikkert at det må fysisk oppmåling til for 
at parsellen kan overdras. Likevel må behandlingsgebyr være betalt før videre matrikkelføring 
gjøres. Saken kan antakelig løses med avtale om arealoverføring. Ta kontakt med 
oppmålingsingeniør for videre saksgang, tlf 77770764.

Det bør sjekkes om det er eventuelle heftelser på eiendommen. I så fall må disse slettes og 
erfaringsmessig vet vi at det er ting som kan tid. Dette er privatrettslige forhold som kommunen 
ikke har noe med. 

Hvis det må opprettes et nytt bruksnummer på parsellen vil overdragelsen føre til at ny eier må 
søke om konsesjon for ervervet. Positivt vedtak vil bli gjort, men vedtak må følge skjøtet for 
tinglysning. Hvis det er nært slektsforhold mellom kjøper og selger kan ervervet være 
konsesjonsfritt og ny eier må da fylle ut skjemaet ”egenerklæring om konsesjonsfrihet” som må 
følge skjøtet til tinglysning påført dokumentasjon fra kommunen om at ervervet er konsesjonsfritt. 
Ved konsesjonspliktige erverv må ”søknad om konsesjon ved erverv av fast eiendom” sendes
kommunen. Både ”egenerklæring”, SLF- 360 og ”søknad om konsesjon”, SLF-359 kan hentes 
på internett, www.slf.dep.no, eller ved henvendelse til landbrukskontoret.

Med hilsen

May Halonen
konsulent

Kopi til:
Sonja Johannessen Oksfjordhamn 9151 STORSLETT
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Nordreisa kommune
Utviklingsavdeling

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

Arne Thomasjord
Tømmernesvn. 93
9151 STORSLETT

Delegert vedtak
Delegert utvalg drift - nr. 45/13

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2012/4678-4 14256/2013 1942/16/13 12.04.2013

Delegert vedtak - søknad om deling gnr 1942/16/3

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

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

Det søkes om fradeling av en bebygd tomt til fritidsformål oppgitt til 4085 m2 fra eiendom gnr 
16, bnr 3 i Nordreisa kommune. Søknaden er mottatt 15.11.2012. P.g.a. stor sakspågang har 
behandlingstiden vært lang og deling av bebygde arealer har ikke vært prioritert. Vi beklager 
dette.

Saksopplysninger:
Søker: Arne Thomasjord, Tømmernesveien 93, 9151 Storslett
Erverver: Bjørn-Inge Thomasjord, Åslandvn 40, 9100 Kvaløysletta

Eiendommen ligger på Tømmernes, om lag 1 km fra Storslett sentrum. Parsellen som søkes
fradelt består av den gamle kårboligen og tunområde rundt. 

I følge gårdskart fra Skog og landskap har driftsenheten gnr 16/3 og 15/4 et totalareal på 56,7
daa. Av dette er 39,1 daa fulldyrka jord, 2,5 daa skog på middels bonitet, 4,3 daa skog på lav
bonitet, 5,6 daa uproduktiv skog, og resten annet areal. Grunneieren bor selv på fraskilt tomt gnr
16, brn 9. Driftsbygningen står på gnr 16/3.
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Det er sønn av grunneier som skal kjøpe den omsøkte parsellen. Formålet er å restaurere den
gamle kårboligen som ikke har vært i bruk på mange år og å bruke den som fritidsbolig.

Planstatus
Tomten er i kommuneplanen definert som landbruk, natur- eller friluftsområde, 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 myndigheter, 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 når en direkte berørt statlig eller regional myndighet har uttalt seg negativt om
dispensasjonssøknaden.

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

Høringer:
Saken ble sendt på høring 7.2.2013 med høringsfrist den 12.03.13.  Det har ikke kommet inn 
noen merknader i saken.

Vurderinger:

Foreløpig vurdering

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

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.

Sauedrifta på eiendommen opphørte i ca 2009. Arealene høstes for fórsalg. Det omsøkte arealet
grenser delvis til dyrka mark i drift. Tømmernes er et aktivt jordbruksområde i kommunen og all 
dyrka mark driftes og høstes. Dermed grenser også omtrent alle boligtomter til dyrka mark og 
forholdet blir da det samme her. Formålet med delingen er at den gamle kårboligen skal 
restaureres og overtas av grunneiers sønn som fritidsbolig. Men den vil fortsatt være en bolig og 
kan selges som bolig senere. Det er attraktivt å bo på Tømmernes som ligger landlig til, men 
likevel veldig sentrumsnært.
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Parsellen vil ved evt fradeling blir fritt omsettelig og kan selges til personer utenom tilknytning
til området, og konflikter med hensyn til drift av omliggende jordbruksarealer kan oppstå. Men 
dette gjelder generelt for alle boliger i Tømmernesområdet og bør ikke vektlegges negativt i dette 
tilfelle. Romslige boligtomter utafor sentrum som ikke i går på bekostning av dyrka mark er 
positivt.

På kartutsnittet som var vedlagt søknaden ser man at det går en gårdsvei gjennom/forbi det gamle 
kårhuset og til jordbruksarealene som ligger lenger bakenfor og mot Gorosomoen. Den omsøkte 
tomta må ikke være til hinder for gårdsveien og grensene må endres slik at dette ikke fører til 
framtidige konflikter. 

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

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

Denne saken gjelder fradeling av gammel kårbolig som allerede har tilknytning til offentlig 
vannanlegg og det er etablert privat septikanlegg. Hvis det skal gjøres utbedringer på anlegget må 
tiltakshaveren sjekke om det er søknadspliktige tiltak.

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 skal bruke den samme avkjørselen fra den kommunale Tømmernesveien
som de andre naboboligtomtene som er fradelt fra gnr 16/3 og 16/4 bruker. Den omsøkte
parsellen må få tinglyst rett til adkomst over 16/3 hvis delingen gjennomføres.

Slik den omsøkte tomta er skissert på kartutsnittet som var vedlagt søknaden, ser det ut som at
tomtegrensene går over gårdsveien som går videre til den bakenforliggende dyrkamarka på gnr
15, brn 4 på Gorosomoen. Tomtegrensa må trekkes litt tilbake slik at den ikke blir å gå over
gårdsveien. Hvis tomta blir fradelt og oppmålt slik som den er på kartet må gårdsveien flyttes 
utenfor grensene.

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.
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Flomkart viser at den omsøkte parsellen er like utenfor området som kan være i risikosonen for
storflom i Reisaelva. Siden parsellen allerede er bebygd har vi ikke utredet dette nærmere.

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.

Siden dette gjelder eksisterende bolig, kan vi ikke se at prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-
12 er relevant og har noe å si for at det omsøkte arealet godkjennes fradelt.

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

Omsøkt tomt består av den gamle boligen og grenser delvis til dyrka mark. Dyreholdet på 
eiendommen opphørte i 2009, men dyrka marka på eiendommen driftes med grovfórsalg. 
Eiendommen har små ressurser for framtidig selvstendig og lønnsom jordbruksdrift, og vi kan 
ikke se at en deling reduserer eiendommen ressurser vesentlig.

Den gamle kårboligen skal restaureres som fritidsbolig. Men den vil fortsatt være en bolig og kan 
selges som bolig senere da tomta med fradeling vil bli fritt omsettelig. Det er attraktivt å bo på 
Tømmernes som ligger landlig til, men likevel veldig sentrumsnært. Romslige boligtomter utafor 
sentrum som ikke i går på bekostning av dyrka mark er positivt. På kartutsnittet kan det se ut som 
at gårdsveien som går til bakenforliggende dyrka mark på Gorosomoen går igjennom den 
omsøkte tomta. Tomtegrensen bør endres eller gårdsveien bør legges om slik at dette ikke skaper 
framtidige konflikter med vegrett. 

Vedtak:
Nordreisa kommune godkjenner deling av inntil 4,1 daa bebygd areal til fritidsbolig fra gnr 16, 
brn 3 i Nordreisa kommune.

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

Parsellen er allerede bebygd og driftsenheten gnr 16/3 og 15/4 har totalt sett små ressurser til 
egen lønnsom landbruksdrift. Vi mener derfor at deling er forsvarlig ut i fra hensynet til den 
avkastning driftsenheten kan gi.

Ut i fra vår vurdering kan vi heller ikke se at det er noen ulemper med å innvilge dispensasjon fra 
kommuneplanen i dette tilfellet.

Siden dette gjelder bebygd og etablert hytte, kan vi ikke se at prinsippene i naturmangfoldloven 
§§ 8-12 er relevant og har noe å si for at det omsøkte arealet godkjennes fradelt.
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Det settes følgende vilkår:
 Gårdsveien til arealene på Gorosomoen går igjennom omsøkte tomt. Grensene på 

omsøkte tomt må enten endres eller veien må legges om slik at dette ikke fører til 
framtidige konflikter i og med at tomta ved deling blir fritt omsettelig. 

 Den nye parsellen må sikres tinglyst rett til adkomst over eiendommer som blir berørt av
adkomsten.

 Eventuelle byggetiltak kan ikke igangsettes før byggesøknad er levert, søknaden er 
behandlet og godkjenning er gitt.

 Hvis det skal gjøres utbedringer/endringer på septikanlegget må tiltakshaveren sjekke om 
det er et søknadspliktig tiltak. 

 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.

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

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

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

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

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

May Halonen
konsulent

Kopi til:
Bjørn Inge Thomasjord Aslandveien 40 9100 KVALØYSLETTA
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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

Verner Bekkmo
Nordkjos
9151 STORSLETT

Delegert vedtak
Delegert utvalg drift - nr. 31/13

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2012/3573-4 9528/2013 1942/5/1 08.03.2013

Delegert vedtak - søknad om deling gnr 1942/5/1

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

Henvisning til lovverk:
Jordloven § 12
Matrikkellovens § 6
Plan- og bygningsloven §§ 19- 2, 20-1 m, 21-3, 26-1, 27-1, 2 og 4 og 28-1.

Viser til søknad om fradeling av ubebygd boligtomt fra gnr 5, brn 1 i Nordreisa kommune.
Søknaden er mottatt 17.08.2012. Vi beklager den lange saksbehandlingstiden, men stor
sakspågang og lite ressurser førte til at denne saken ikke har vært prioritert siden det er oppgitt at 
tomta ikke skal bebygges nå.

Saksopplysninger: 
Søker: Verner Bekkmo, Nordkjos, 9151 Storslett
Erverver: Michael Solberg Bekkmo, Nordkjos, 9151 Storslett

Eiendommen ligger mot Nordkjosen, ca 500 m krysset fra E6, og om lag 3 km nord for Storslett
sentrum. Det søkes om fradeling av tomt til framtidig bolig på ca 1020 m2. Parsellen som søkes 
fradelt består av lauvskog på middels bonitet. 

I følge gårdskart fra Skog og landskap har eiendom gnr 5/1 et totalareal på 684,1 daa. Av dette er
25,1 daa fulldyrka jord, 1,7 daa overflatedyrka jord, 35,3 daa skog på middels bonitet, 1,9t. daa
skog på lav bonitet, 517,3 daa uproduktiv skog og resten annet areal.

Planstatus
Tomten er i kommuneplanen definert som landbruk, natur- eller friluftsområde, og det er
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nødvendig med dispensasjon fra plan- og bygningsloven § 19-2. Tomten ligger i grensen til 100
metersonen til sjø, og på øversiden av Nordkjosvegen. Det er nødvendig med dispensasjon fra 
plan- og bygningsloven § 1-8.

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

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

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

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

Det er ikke framsatt særlige grunner for dispensasjonen

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

Høringer:
Saken ble den 24. januar 2013 sendt til høring til Fylkesmannen i Troms, Troms fylkeskommune 
v/kulturetaten og Sametinget. Ingen har svart. 

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

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 er ikke selvstendig drift på eiendommen og det dyrka arealet leies bort til et nabobruk i drift.
Den omsøkte tomta ligger godt plassert inntil en annen bebygd boligtomt. Det er tidligere fradelt 
flere boligtomter fra eiendommen og alle ligger på øversiden av veien. Det er ingen grunn til å 
tro at denne fradelingen vil ha noen negative påvirkninger på landbruket på eiendommen og i 
området.

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

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

I søknaden er det opplyst at bolighuset skal benytte vannforsyning fra naboeiendom som har 
boret brønn og ellers knyttes til kommunal avløpsnett. Evt kan det også knyttes til kommunalt 
vannanlegg.

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.

Adkomst er planlagt fra kommunal vei og etter eksisterende adkomst til nabotomta 5/18. Det må 
tinglyses en veiavtale over eiendom 5/1, og evt andre berørte eiendommer, som sikrer adkomst til 
omsøkt parsell.

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

I følge skredkart fra NGU er det ikke stein- eller snøskredfare i området. Den omsøkte parsellen
ligger heller ikke utsatt til for flomfare. Forhold rundt utslipp er tatt med under § 27-1 og 2.

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

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

I lovens § 7 som omhandler prinsipper i offentlig beslutningstaking i §§ 8 til 12 framgår det
følgende: Prinsippene i §§ 8 til 12 skal legges til grunn som retningslinjer ved utøving av
offentlig myndighet, herunder når et forvaltningsorgan tildeler tilskudd, og ved forvaltning av
fast eiendom. Vurderingen etter første punktum skal fremgå av beslutningen.
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Dette vil si at når natur er berørt skal formålet og forvaltningsmålet i denne loven vurderes.
Reglene for bærekraftig bruk og vern av naturen skal være førende. Prinsippene i §§ 8 – 12 skal
vurderes vedrørende naturmangfold, dvs biologisk mangfold, landskap og geologi, og
vurderingene skal framgå i framstillingen av saken.

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:
Den omsøkte parsellen ligger i kanten av 100 m beltet til strandsonen og er i kommuneplanen 
definert som landbruk, natur- eller friluftsområde. Det er derfor nødvendig med dispensasjon fra 
Plan- og bygningsloven §§ 1-8 og 19-2. Ingen av høringspartene har hatt innsigelser til saken.

For å samtykke til deling må enten samfunnsmessige interesser av stor vekt tale for det, eller at
deling er forsvarlig ut fra hensynet til den avkastning eiendommen kan gi. Eiendommen er ikke i
selvstendig drift i dag, men dyrka marka høstes av et nabobruk. Størrelsen på eiendommen det
søkes deling fra tilsier at den har begrensede økonomiske driftsmuligheter. Det omsøkte arealet
kommer trolig ikke i konflikt med noen av de interessefeltene som er vurdert. Det er positivt med 
boligbygging utafor sentrumsområdene. 

Vedtak:

Nordreisa kommune godkjenner fradeling av opptil 1,1 daa ubebygd areal fra gnr 5, bnr 1 i
Nordreisa kommune til boligformål. Arealet består lauvskog på middels bonitet.

Dette gjøres jfr følgende:
 Deling godkjennes jfr jordlovens § 12.
 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, friluftslivet og reindriftsinteressene. Den omsøkte tomta ligger inntil
en allerede bebygd boligtomt og vi vektlegger bosettingshensynet og at delingen er forsvarlig ut i 
fra den avkastningen som eiendommen kan gi. Det er positivt med boligbygging utenfor 
sentrumsområdene.

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

Det settes følgende vilkår:
 Den omsøkte tomta må sikres tinglyst vegrett over eiendommer som må krysses. Dette 

kan sikres med påføring og tinglysning i skjøtet.
 Eventuelle byggetiltak på eiendommen kan ikke igangsettes før byggesøknad er levert,

søknaden er behandlet og godkjenning er gitt.
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 Ved eventuelt bygging skal det sikres god estetisk utforming i samsvar med tiltakets
funksjon og i samspill med omgivelser og stedlig byggeskikk. Bygninger må tilpasses den
eksisterende byggestilen med tanke på farge, vinkler, utforming, høyde og plassering. Det
skal ikke brukes farger på tak eller vegger 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.

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

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

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

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

Med hilsen

May Halonen
konsulent

Kopi til:
Michael Solberg Bekkmo Nordkjos 9151 STORSLETT
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Nordreisa kommune
Utviklingsavdeling

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

Mimmi Aslaksen
Rotsundvegen 824
9153 ROTSUND

Delegert vedtak
Delegert utvalg drift - nr. 26/13

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2012/4303-3 8091/2013 1942/77/58 27.02.2013

Delegert vedtak - søknad om deling gnr 1942/77/58

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

Viser til søknad om deling av tilleggsareal til gnr 77, brn 86, fra gnr 77, brn 58 i Nordreisa 
kommune. Søknaden er mottatt 11.10.2012. P.g.a stor sakspågang har behandlingstiden vært
lang og tilleggsareal til etablerte tomter hvor arealet ikke skal bebygges, har ikke vært prioritert. 
Vi beklager dette. 

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

Saksopplysninger:
Søker: Mimmi Aslaksen, Rotsundveien 824, 9153 Rotsund
Erverver: Sylvi Elvehaug, Rotsundveien 614, 9153 Rotsund

Eiendommen 77/58 ligger i Rotsundelv, om lag 20 km fra Storslett sentrum. I følge gårdskart fra 
Skog og landskap har eiendom 77/58 et totalareal på 124,6 daa. Av dette er 36,1 daa skog på
middels bonitet, 80,6 daa uproduktiv skog og 8 daa jorddekt og skrinn fastmark areal.

Gnr 77/86 ble skylddelt i 1975 med et areal på 1350 m2, men grensene er ikke lagt inn i 
kartbasen. Det søkes nå om et tilleggsareal til 77/86 på om lag 14-1500 m2 og grensene skal 
justeres til et gjerde som er satt opp og tomta vil bli i underkant av 3 daa. 

Planstatus
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Området er i kommuneplanen definert som landbruk, natur- eller friluftsområde, og det er
nødvendig med dispensasjon fra plan- og bygningsloven § 19-2. 

Tomten ligger innenfor 100 metersonen til sjø, men på øversiden av E6. Det er likevel 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.

I brev av 05.03.2007 omtaler Fylkesmannen i Troms den type saker som ikke er nødvendig å 
sende til høring fordi de ikke berører nasjonale eller regionale interesser, og som gjelder 
fradeling av tomt hvor arealet gjelder bebygde tomter hvor allerede er tatt i bruk og ikke 
søknaden ellers berører andre høringsparters områder.

Vurderinger:

Landbruk
Eiendommen 77/58 har ikke dyrka mark. Det er også langt til dyrka mark i drift i dette området. 
Det omsøkte arealet består av lauvskog på middelsbonitet. Det er positivt med store boligtomter i 
distriktet. Det er lite aktivt landbruk i område og vi kan ikke se at utvidelsen av boligtomta har 
konsekvenser for framtidig landbruk verken på eiendommen eller i området. 

Vurdering i forhold til plan- og bygningsloven:
Tomteutvidelsen skal ikke føre til bygging og forholdene i plan og bygningsloven er derfor ikke 
nærmere vurdert. Vi kan ikke se at delingen kan komme i konflikt med friluftsinteressene og 
eventuelle andre interesser i området.

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

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

Samlet vurdering:
For å samtykke til deling må enten samfunnsmessige interesser av stor vekt tale for det, eller at
deling er forsvarlig ut fra hensynet til den avkastning eiendommen kan gi. De omsøkte arealene
vil ikke komme i konflikt med reindriftsinteressene, naturmangfoldet, kulturlandskapet og
friluftsinteressene. Vi kan heller ikke se at det kommer i konflikt med nåværende og framtidig
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drift på eiendommen og i området i og med at tomta allerede er bebygd og i bruk, og bruken ikke
blir endret. Etablering av store boligtomter i distriktet er positivt og bør vektlegges med hensyn 
til bosetningen.

Vedtak:
Nordreisa kommune godkjenner deling av omsøkt parsell fra gnr 77, brn 58 som tilleggsareal til 
gnr 77, brn 86 i Nordreisa som inntegnet på kart.

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

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

Ved avgjørelsen er det lagt vekt på at fradeling ikke vil komme i konflikt med
landbruksinteresser, natur- og kulturmiljø og friluftslivet i området. Det omsøkte arealet er
allerede i bruk til det de søkes til. Fradelingen har lite å si for ressursgrunnlaget på eiendommen
og samfunnsinteresser taler for fradeling. Etablering av større boligtomter i distriktet er positivt 
for framtidig bosettingen.

Naturmangfoldloven er ikke relevant i denne saken i og med at de omsøkte arealene er 
tilleggsareal til boligtomt og arealene ikke skal bebygges.

Det settes følgende vilkår:
 Eventuelt byggetiltak 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 eventuelt 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.

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

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

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

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

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

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

Med hilsen

May Halonen
konsulent

Kopi til:
Sylvi Elvehaug Rotsundvegen 614 9153 ROTSUND
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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

Edmund Molund
Moskodalen
9151 STORSLETT

Delegert vedtak
Delegert utvalg drift - nr. 18/13

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2012/3551-4 7208/2013 1942/24/10 20.02.2013

Delegert vedtak - søknad om deling gnr 1942/24/10

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

Søknad er mottatt 16.08.12. P.g.a manglende saksbehandlingsressurser og stor sakspågang har
behandlingstiden vært lang, vi beklager dette.

Da saken ble sendt på høring er det feilaktig blitt brukt gamle paragrafhenvisninger i hht plan- og 
bygningsloven. Dette har ikke betydning for den videre saksgangen. 

Henvisning til lovverk:
Jordloven § 12, matrikkellovens § 6, plan- og bygningsloven §§ 19-2, 21-3, 26-1, 27-1, 2 og 4 og
28-1.

Saksopplysninger: 
Søker: Edmund Molund, Moskodalen, 9151 Storslett
Erverver: Knut Åm, Vølstadveien 101, 4025 Stavanger

Eiendommen ligger på i Moskodalen, om lag 12 km fra Storslett sentrum. Parsellen som søkes
fradelt består av lavbonitet furu- og lauvskog. I følge gårdskart fra Skog og landskap har
eiendom 24/10 et totalareal på 218,9 daa. Av dette er 23,9 daa fulldyrka jord, 103,9 daa skog på
middels bonitet, 65,4 daa skog på lav bonitet, 16,6 daa uproduktiv skog og resten annet areal.

Den eksisterende hyttetomta gnr 24/26 er på 570 m2 og det omsøkte tilleggsarealet er på om lag
750 m2. Utvidelsen begrunnes med at hytteeier ønsker å få ca 4 m avstand fra de eksisterende
bygningene til eiendomsgrensa, og for å få brønn, septiktank, innkjørsel og gårdsplass innenfor
egen grense.
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Planstatus
Området er i kommuneplanen definert som landbruk, natur- eller friluftsområde, og det er
nødvendig med dispensasjon fra plan- og bygningsloven § 19-2. Den omsøkte utvidelsen av gnr 
24, brn 26 ligger 12-15 meter fra Moskoelva og det er derfor også nødvendig med dispensasjon 
fra plan- og bygningslovens § 1-8 som omhandler byggeforbud i 100-metersbeltet langs sjø og 
vassdrag. 

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.

I kommuneplanens arealdel 7.1.1 står det:
”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.”

Høringer:
Saken ble den 11. januar2013 sendt til høring til Sametinget, Fylkesmannen i Troms, Norges
vassdrags- og energidirektorat Region Nord og Troms Fylkeskommune, kulturetaten med frist 
den 12. februar 2013. Ingen av høringsinstansene har svart og vi antar da at de ikke har 
merknader til saken. 

Vurderinger:

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 § 12 kan man gi delingsforbud eller samtykke. Formålet med forbud er å sikre
og samle ressursene på bruket for nåværende og framtidige eiere. For å samtykke til deling må
enten samfunnsmessige interesser av stor vekt tale for det, eller at deling er forsvarlig ut i fra
hensynet til den avkastning eiendommen kan gi.
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Det omsøkte arealet består av lavbonitet furu- og lauvskog. Omsøkte areal ligger omtrent 200 m 
fra nærmeste dyrkamark og egner seg ikke til beite. Det har ikke vært selvstendig drift på 
eiendommen siden slutten av 60-tallet. I dag leies dyrka marka bort til bruk i drift. En fradeling 
av det omsøkte tilleggsarealet vil ikke ført til konsekvenser for landbruket, verken på 
eiendommen eller i området. 

Hensynet til eiendommens avkastningsevne kan ikke tillegges like stor vekt mot fradeling når 
eiendommen er ute av drift, og det ikke er realistisk å tro at eiendommen vil komme i drift igjen, 
som når eiendommen er i drift, eller det er grunn til å regne med at den vil bli drevet i 
overskuelig framtid. Eiendommen har lite ressurser til selvstendig og økonomisk drift. Vi kan 
ikke se at delingen av det omsøkte tilleggsarealet reduserer eiendommens avkastningsevne 
vesentlig. 

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

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

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

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

Dette gjelder en utvidelse av eksisterende og bebygd hyttetomt gnr 24, brn 26 med et 
tilleggsareal på om lag 750 m2. Gnr 24/26 har adkomst fra riksveg 865 via privat vei. Formålet 
med den omsøkte tomteutvidelsen er at eier ønsker å få ca 4 m avstand fra de eksisterende
bygningene til eiendomsgrensa, og for å få brønn, septiktank, innkjørsel og gårdsplass innenfor
egen tomtegrense. 

Tomteutvidelsen skal ikke føre til bygging og forholdene i plan og bygningsloven er derfor ikke 
nærmere vurdert. Tomta ble etablert på midten av 80-tallet og vi kan ikke se at delingen kan
komme i konflikt med friluftsinteressene og eventuelle andre interesser i området.

Vurdering i forhold til naturmangfoldloven:
Alle tiltak må vurderes opp mot naturmangfoldsloven som tok til å gjelde fra 1.7.2009. I
naturmangfoldslovens § 1 heter det: Lovens formål er at naturen og dens biologiske,
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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.

Siden dette gjelder areal rundt bebygd og etablert tomt, og det omsøkte arealet allerede er i bruk 
til det som det søkes til, kan vi ikke se at prinsippene i naturmangfoldloven er relevant og har noe 
å si for at det omsøkte arealet godkjennes fradelt.

Eier av 24/26 har kommentert at det kan se ut som at tomta er feil plassert på kartet og at dette 
må sees må ved oppmåling av tilleggsarealet slik at det kan bli korrigert samtidig. 

Samlet vurdering:
For å samtykke til deling må enten samfunnsmessige interesser av stor vekt tale for det, eller at
deling er forsvarlig ut fra hensynet til den avkastning eiendommen kan gi. Vi kan ikke se at de 
omsøkte arealene reduserer eiendommens avkastningsevne vesentlig. 

De omsøkte arealene vil ikke komme i konflikt med reindriftsinteressene, naturmangfoldet, 
kulturlandskapet og friluftsinteressene. Vi kan heller ikke se at det kommer i konflikt med 
nåværende og framtidig drift på eiendommen og i området i og med at dette kun gjelder et
mindre areal rundt etablert og bebygd tomt. 

Vedtak:
Nordreisa kommune godkjenner fradeling av inntil 800 m2 tilleggsareal til gnr 24, brn 10 fra gnr 
24, brn 10 i Nordreisa.

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

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

Ved avgjørelsen er det lagt vekt på at fradeling ikke vil komme i konflikt med
landbruksinteresser, natur- og kulturmiljø og friluftslivet i området. De omsøkte arealene er
allerede i bruk til det de søkes til. Fradelingen har lite å si for ressursgrunnlaget på eiendommen. 

Naturmangfoldloven er ikke relevant i denne saken i og med at arealene allerede er bebygd og i
bruk.

Det settes følgende vilkår:
 Eventuelt framtidige byggetiltak 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 eventuelt 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.

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

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

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

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

Med hilsen

May Halonen
konsulent

Kopi til:
Knut Åm, Vølstadvn 101, 4025 STAVANGER
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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

Statsskog SF
Serviceboks 1016
7809  NAMSOS

Delegert vedtak
Delegert utvalg drift - nr. 20/13

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2009/4150-12 6963/2013 1942/23/1 25.02.2013

Delegert vedtak - Deling - Nordreisa - Baskabut 1942/23/1 og 24/1

Henvisning til delegasjon: Delegasjonsreglement vedtatt av Nordreisa driftsutvalg sak 67/06.
Søknaden har tatt noe tid ettersom det ble oppgitt at den ble sendt pr. post 18. desember 2012, 
men vi kan ikke se å ha mottatt brevet.
Ettersending av saken pr e-post har gitt den prioritet og vi beklager lang saksbehandlingstid.

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

Søker: Statskog SF Postboks 63 Sentrum,7801 Namsos
Erverver: Ikke oppgitt i søknad

Eiendommene ligger på Baskabut i Reisadalen, ca 11 km sør - øst fra Storslett sentrum og er i 
dag eid av Statskog SF. 

Saksopplysninger: 
Det søkes her om fradeling av to eiendommer for salg av frittliggende arealer hos Statskog i 
Reisadalen.

Formålet med delinga er å få fradelt to eiendommer som Statskog vil legge ut for salg. Lokale 
interessenter har uttrykt ønske om kjøp. Ved kjøp av de fradelte eiendommene vil disse kunne 
styrke sitt næringsgrunnlag.

Arealene er i kommuneplanen definert som landbruk, natur- eller friluftsområde. Delingene skal
ikke føre til endra bruk og det er da ikke en dispensasjon fra kommuneplanen.
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Parsellen gnr. 23 bnr.1 – teig 1 som søkes fradelt består av lavbonitet furu- og lauvskog og myr. 
I følge tall fra skog og landskap har eiendommen et totalareal på 1791,9 daa. 
Derav: 0,2 daa fulldyrket mark, 0,5 daa skog høy bonitet, 170 daa skog middelsbonitet, 1.343 daa 
skog lav bonitet, ca 93 daa uproduktiv skog, ca 160 daa myr, ca 4 daa jorddekt fastmark og ca 21 
daa bebygd areal eller samferdselsareal.

Denne parsellen søkes delt inn i tre deler der de ønsker fradelt (jfr. vedlagt kart) A og B, og vil 
beholde om lag 150 daa uforandret til boligformål i tilknytning til Moskomælen boligfelt.
Resterende areal søkes delt i to eiendommer, A og B som hver får nytt gårds- og bruks nr jfr. 
kartskisse. A vil bli betydelig mindre enn B, men er resultat av ønske om oppdelig etter 
forhåndskonferanse med grunneiere av nærliggende gårdsbruk i drift. Deres ønske er å kjøpe 
eiendommene som tilleggsjord for å sikre drifts- og beitearealer for husdyrdrift i fremtiden.

Parsellene 23/1-teig 2 og 3 beholdes uforandret av Statskog.

Eiendom 24/1 - teig 2 søkes fradelt fra 24/1 og sammenføyes med parsell B etter kartskisse jfr. 
søknad. Eiendom 24/1 - teig 1 beholdes uforandret  av Statskog.
I følge tall fra skog og landskap har teig 2 har et totalareal på 40 daa bestående av middels- og
lavbonitet skog , samt noe myr områder. Derav: 14,4 daa skog middels bonitet, 17,5 daa skog lav 
bonitet, 7,3 daa myr og 0,8 daa samferdsels areal.

Som tilleggsopplysninger skriver Statskog i sin søknad:
Vi viser til vårt møte 11. mai 2012, e-post frå Dag Funderud av 1. juni 2012 og tidligere kontakt 
i anledning delingssøknaden. Rekvisisjon av deling/oppmålingsforretning, gjenpart av 
nabovarsel er tidligere oversendt jf. vårt brev av 6. februar 2012, se også vårt tilleggsbrev av 9. 
mai 2012. 
I samsvar med e-post av 1. juni 2012 inkl. vedlagt kartskisse, oversendes nytt og endelig tillegg 
til delingssøknaden. Vedlagte kart viser de ønskede, og etter vårt syn formålstjenelige 
delingslinjer på eiendommen gnr. 23 bnr.1. Parsell A og B er planlagt solgt de nærmeste årene.

Vi ønsker å beholde de opprinnelige gnr. / bnr. på de to teigene som grenser opp mot fjellet (gnr. 
29 bnr. 1), slik at de fradelte teigene nede i dalen tildeles nye gnr/bnr. I tillegg skal Statskog 
beholder uforandret det areal som i kommuneplanens arealdel er avsatt til boligformål og den 
rekken med festetomter som ligger i nederste hjørne av teig B.
Tilleggsopplysningen om ytterligere deling ligger innenfor det tidligere omsøkte og allerede 
nabovarslede areal. Vi håper derfor det anses tilstrekkelig å nabovarsle disse justeringene ved å 
sende kopi av dette brevet til alle berørte parter, og ikke i rekommandert forsendelse.

Festetomtene 23/1/2 og 23/1/3 får nytt gårds og bruks nr, og skal følge med ved salg av de 
fradelte eiendommer. Statskog skal ikke beholde disse festetomtene. Festerne forholder seg til ny 
grunneier når salget er gjennomført.

Vi forutsetter at Statskog orienterer berørte festere om den kommende endringen i eierstruktur.

Vurderinger:
Etter Jordlovens § 12 kan kommunen gi delingsforbud eller samtykke. Formålet med forbud er å 
sikre og samle ressursene på bruket for nåværende og framtidige eiere. For å samtykke til deling 
må enten samfunnsmessige interesser av stor vekt tale for det, eller at deling er forsvarlig ut fra 
hensynet til den avkastning eiendommen kan gi.
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Statskog er en stor grunneier i Nordreisa og eier mye skog og utmark, særlig i Reisadalen og vi 
kan ikke se at dette salget vil forringe ressursgrunnlaget for Statskogs samlede eiendom i 
Nordreisa kommune.

Slik vi ser denne delingssøknaden er det lite som forringes og ressursene for hver av 
eiendommene endres, men styrkes ettersom de selges til private. Tidligere er det forsøkt gjort 
avtale om leiejord eller salg av del A på Baskabut uten resultat. Ved en slik deling har 
nærliggende gårdsbruk anledning til å kjøpe arealer som tilleggsjord og styrker mulighetene for 
utvikling innen landbruket. Spesielt er det ønskelig at økologisk drift kan muliggjøres ved en slik 
deling.
I søknaden er det ikke oppgitt hvem som er erverver av eiendommene ved salg, men begge 
parsellene (A og B) er konsesjonspliktig ettersom det er mer enn 100 daa produktiv skog.

Vurdering i forhold til plan- og bygningsloven:
I flg. plan- og bygningslovens § 26-1 må ikke en eiendom deles på en slik måte at det oppstår 
forhold som strider mot denne lov, forskrift, vedtekt eller plan. Heller ikke må eiendom deles slik 
at det dannes tomter som etter kommunens skjønn er mindre skikket til bebyggelse på grunn av 
sin størrelse eller form.

Eiendom kan i flg. § 27-4 bare deles eller bebygges dersom byggetomta enten er sikret lovlig 
adkomst til veg som er åpen for alminnelig ferdsel eller ved tinglyst dokument, eller på annen 
måte er sikret vegforbindelse som kommunen godtar som tilfredsstillende. Avkjørsel fra offentlig 
veg må være godkjent av vedkommende vegmyndighet.

Bebyggelsen på festetomtene 23/1/2 og 3 har i dag egen avkjørsel fra fylkesveg. 
Bakenforliggendeareal har sikret tilgang ettersom eiendommene som skal deles grenser til 
fylkesveg. 

I følge § 27-1 kan ikke en tomt fradeles før avløpsvann er sikret i samsvar med 
Forurensningsloven. Det skal ikke bygges noe nytt her og vi antar at bygningene på festetomtene
23/1/2 og 3 er knyttet til både vann og avløp.

I flg. § 28-1 kan grunn bare deles eller bebygges dersom det er tilstrekkelig sikkerhet mot fare
eller vesentlig ulempe som følge av natur- eller miljøforhold. I dette tilfelle skal ingenting bygges
og delingene fører ikke til endra bruk. Dette er derfor ikke relevant.

Vurdering i forhold til naturmangfoldloven:
Alle tiltak må vurderes opp mot naturmangfoldsloven som tok til å gjelde fra 1.7.2009. Dette vil 
si at vedtak som gjøres om fast eiendom skal vurderes opp mot prinsippene i §§ 8 – 12 og 
vurderingen skal framgå av vedtaket. Det er opplyst at det ikke holder å si at prinsippene er 
vurdert, men det skal framgå hvilke vurderinger som er gjort. Vedtak kan påklages hvis 
prinsippene ikke er vurdert.

I denne søknaden skal ingenting bygges og hele parseller skal bytte eier. Delingene skal heller 
ikke føre til endra bruk av arealene. Vi kan ikke se at Naturmangfoldlovens prinsipper er 
nødvendig å vurdere i denne saken i og med at marka og området allerede er i samme bruk.
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Vurderinger:
For å samtykke til deling må enten samfunnsmessige interesser av stor vekt tale for det, eller at
deling er forsvarlig ut fra hensynet til den avkastning eiendommen kan gi. Baskabut er et
vekstområde for jordbruk i kommunen og nå får flere aktive gårdbrukere mulighet til å kjøpe mer 
areal, og kan spesielt sikre nærliggende beiteområder for fremtiden. Tiltakene vil ikke komme i 
konflikt med reindriftsinteressene, naturmangfoldet, kulturlandskapet og friluftsinteressene.

Vedtak:
Nordreisa kommune viser til søknad og godkjenner følgende:

 Deling av Baskabut eiendommen gnr. 23, bnr. 1
o gnr. 23, bnr. 1 teig 1 deles jfr. kart, der A og B tildeles to nye gårds- og bruksnummer.
o Statskog beholder uforandret det areal som i kommuneplanens arealdel er avsatt til 

boligformål, og den rekken med festetomter som ligger i nederste hjørne av teig B
omfattes ikke av delingen.

o gnr. 23, bnr. 1 teig 2 og 3 beholdes uforandret av Statskog

 Deling av gnr. 24, bnr. 1 i Nordreisa
o gnr. 24, bnr. 1 - teig 2 fradeles og sammenføyes med B, parsell fra23/1 jfr. kart.

 Statskog SF skal beholde de opprinnelige gnr./bnr. på de to teigene som grenser opp mot 
fjellet, slik at de fradelte teigene nede i dalen tildeles nye gårds- og bruksnummer. 

Delingen godkjennes jfr. følgende:
 Deling godkjennes jfr. jordlovens § 12
 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 ikke vil komme i konflikt med
landbruksinteresser, natur- og kulturmiljø og friluftslivet i området. Det fradelte arealet fra gnr. 
23 bnr. 1 skal selges og muliggjør driftsgrunnlaget for økologisk drift for nærliggende 
gårdsdrifter.
Delingen er forsvarlig ut fra hensynet til avkastningen den resterende eiendomsmassen Statskog 
SF har. Fradelingene har mye å si for ressursgrunnlaget om eiendommene erverves av 
nærliggende gårdbruk.

Delingstillatelsen er vurdert i forhold til formål og forvaltningsmål i naturmangfoldloven og
loven er ikke relevant i denne saken fordi delingene ikke fører til endret bruk.

Det settes følgende vilkår:
o Parsellen som deles fra gnr 24/1 sammenføyes med parsell B jfr. kart og får ny

benevnelse.
o Utformingen av delingen må ikke bli slik at det er til hinder for at arealene på dagens

23/1-teig 1 ikke kan nås fra Rv 865. 
o Eventuelle framtidige byggetiltak på de nye eiendommene kan ikke igangsettes før 

byggesøknad er levert, søknaden er behandlet og godkjenning er gitt.
o 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.

o 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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o 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.

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

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

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

Klageadgang
Vedtaket kan påklages til Nordreisa kommune Pb. 174.  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

Kristian Berg
Saksbehandler

Vedlegg
1 Arronderingssalg Troms - Nordreisa - Baskabut - gnr. 23 bnr.1 og Moskodalen gnr. 24 bnr.1 

- Tillegg til og utvidelse av tidligere delingssøknad  (570177)
2 Mail - Arronderingssalg Troms 2012 - Nordreisa - Baskabut - 1942/23/1 - Tillegg til 

delingssøknad m. kart over oppdeling av en av teigene.
3 Angående delingssøknad Arronderingssalg Troms - Nordreisa - Baskabut
4 Arronderingssalg Baskabut i Nordreisa
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Postadresse  
Statskog SF 
Postboks 63 Sentrum 
7801 Namsos 

Telefon 

+47 07800 
 

Bankkonto  
8200.06.58800 
Org.nr. 

  NO 966 056 258 

E-post 
post@statskog.no 
Internett 
www.statskog.no 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arronderingssalg Troms - Nordreisa - Baskabut - gnr. 23 bnr.1 - Tillegg til tidligere 

delingssøknad   
 

Vi viser til vårt møte 11. mai 2012, e-post frå Dag Funderud av 1. juni 2012 og tidligere kontakt i 

anledning delingssøknaden. Rekvisisjon av deling/oppmålingsforretning, gjenpart av nabovarsel er 

tidligere oversendt  jf. vårt brev av 6. februar 2012, se også vårt tilleggsbrev av 9. mai 2012. 

 

I samsvar med e-post av 1. juni 2012 inkl. vedlagt kartskisse, oversendes nytt og endelig tillegg til 

delingssøknaden. Vedlagte kart viser de ønskede, og etter vårt syn formålstjenelige delingslinjer på 

eiendommen gnr. 23 bnr.1. Parsell A og B er planlagt solgt ila de nærmeste årene. 

 

 
 

Eiendom: 1942/23/1 –  
Kunde:  
 

Vår ref.: 12/12167 –1 
Deres ref.: Dag Funderud 
 

Vår saksbehandler:  Lill-Grete Bie 
 lill.grete.bie@statskog.no 
 916 22 025 

Nordreisa Kommune 

 

Sentrum 17 

9151 Storslett  Dato, 18.12.2012 
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Statskog SF ønsker å beholde de opprinnelige gnr. / bnr. på de to teigene som grenser opp mot fjellet 

(gnr. 29 bnr. 1), slik at de fradelte teigene nede i dalen tildeles nye gnr/bnr. I tillegg skal Statskog 

beholde uforandret det areal som i kommuneplanens arealdel er avsatt til boligformål og den rekken 

med festetomter som ligger i nederste hjørne av teig B.  

 

Tilleggsopplysningen om ytterligere deling ligger innenfor det tidligere omsøkte og allerede 

nabovarslede areal. Vi håper derfor det anses tilstrekkelig å nabovarsle disse justeringene ved å sende 

kopi av dette brevet til alle berørte parter, og ikke i rekommandert forsendelse.  

 

Faktura for kommunens kostnader og kopi av matrikkelbrev sendes: 

  

Statskog SF 

Postboks 63 sentrum 

7801 Namsos 

 

Faktura bes merket med ref. KRS 1908800 

  

Vi ber om at saken blir behandlet så snart som mulig. 

 

Til deres orientering opplyses at undertegnede slutter i Statskog 1. januar 2013, ny kontaktperson og 

saksbehandler i denne saken vil etter nyttår være: Knut Røst tlf 970 08 125 e-post 

knut.røst@statskog.no. Jeg benytter anledningen til å takke for samarbeidet. 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

Lill-Grete Bie 

 

 

Vedlegg 

Kart, tillegg til delingssøknad  

 

Kopi til:  

Naboer, jf. navneliste i gjenpart av nabovarsel datert 7. februar 2012 (24 stk)  
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Per Roald  Skogheim Skogheim 9151 STORSLETT 

Reidun  Kristiansen Hansabakken 24 9151 STORSLETT 

Kjell Ove  Myrland Tollevikbergan 4 9511 ALTA 

Edmund  Molund Moskodalen 9151 STORSLETT 

Bjørn Sigurd  Østgård Røyelen 9151 STORSLETT 

Helene Elisabeth  Jakobsen Kittistien 10 9102 Kvaløysletta 

Ivar  Knutsen Moskodalen 9151 STORSLETT 

Annbjørg Irene  Brekmo Moskodalen 9151 STORSLETT 

Kyrre Martin  Elveskog Elveskog 9151 STORSLETT 

Linda Cecilie  Teigen Moskodalen 9151 STORSLETT 

Berit  Johansen Moskodal 9151 STORSLETT 

Harald  Kværnelv Kildalveien 398 9151 STORSLETT 

Wenche Marie  Henriksen Moskodalen 9151 STORSLETT 

Jon Petter  Elveskog Moskomelen 9151 STORSLETT 

Tor-Håvard  Hansen Moskomelen 9151 STORSLETT 

Maylill Synøve  Henriksen Moskodal 9151 STORSLETT 

Ellinor Anja  Evensen Moskomelen 9151 STORSLETT 

Stein  Johnsen Moskodalen 9151 STORSLETT 

Elin Marita  Hansen Røyelen 9151 STORSLETT 

Statens Vegvesen Region 

Nord Bodø Kontorsted 

Dreyfushammarn 31 8012 BODØ 

Tor Ankjell Jonannes  

Rasmussen 

Moskodalen 9151 STORSLETT 

Sigmund  Hansen Moskodalen 9151 STORSLETT 

Arne Martin  Kristiansen Lundevegen 16 9151 STORSLETT 

Bjørg Turid  Johannessen Berlund 9151 STORSLETT 
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Hei
Etter det jeg kan se sï¿½ har ikke dette bret kommet pr post. Ber derfor om at dere legger inn brevet og samtidig flytter hele saken til Kristian Berg. Sak 2009/4150

Vennlig hilsen

Dag Funderud
Konstituert ass. rï¿½dmann
Tlf 77 77 07 63
Mob 976 30272

Trenger du ï¿½ skrive ut denne e-posten?  Tenk deg om to ganger, og bidra til ï¿½ ta vare pï¿½ miljï¿½et!

Fra: Bie Lill-Grete [mailto:lill-grete.bie@statskog.no] 
Sendt: 18. desember 2012 15:44
Til: Dag Funderud
Emne: SV: 12/12167-007 : LGB - Arronderingssalg Troms 2012 - Nordreisa - Baskabut - 1942/23/1 - Tillegg til delingssï¿½knad m. kart over oppdeling av en av teigene.

Hei!
Vedlagte brev er sendt pr post i dag.

Med vennlig hilsen

Lill-Grete Bie

www.statskog.no

Fra: Dag Funderud [mailto:Dag.Funderud@nordreisa.kommune.no] 
Sendt: 1. juni 2012 10:28
Til: Bie Lill-Grete
Emne: SV: 1942/23/1/-12/00631-007 : LGB - Arronderingssalg Troms 2012 - Nordreisa - Baskabut - 1942/23/1 - Tillegg til delingssï¿½knad m. kart over oppdeling av en av teigene.

Hei
Nï¿½ har vi hatt mï¿½ter med de tre aktive bï¿½ndene i omrï¿½det. Under fï¿½lger et nytt forslag til hvor linjen bï¿½r trekkes. Den er lagt slik at det er mulig ï¿½ ha 
en god avkjï¿½rsel og mulighet for ï¿½ drive sauene forbi evt nydyrkningsfelt og bak til skogen ved fjellfoten. I tillegg er grensa flyttet innunder fjellet slik at den gï¿½r i 
mot skillet mellom 23/12 og 23/11. Vi ber om at dere benytter denne linja i forhold til delingssaken. I tillegg ï¿½nsket den ene sauebonden Kyrre Elveskog at den 
sï¿½rlige (stï¿½rste parsellen) deles i to slik at det ble tre skogteiger til salgs. Vi har ikke tegnet noe forslag pï¿½ dette, siden du var klar pï¿½ sist at dere ikke ville 
dele opp mer. Men hans synspunkt er herved overbringt. Eller sï¿½ var vi vel enige pï¿½ mï¿½tet om at grensen rundt det fremtidige boligffeltet pï¿½ Moskomï¿½len 
trekkes etter grensen som er satt i arealplanen.

Vi vil nï¿½ ta opp saken til behandlig sï¿½ snart dere har sendt ut en ny henvendelse til kommunen med kopier til berï¿½rte naboer.

Postadresse: Besï¿½ksadresse: Telefon:  77 77 07 00
Postboks 174, 9156 Storslett Sentrum 17 Telefaks: 77 77 07 01 Org nr: 943 350 833
E-post: postmottak@nordreisa.kommune.no Internett: www.nordreisa.kommune.no
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Vennlig hilsen

Dag Funderud
Enhetsleder
Utviklingsavdelingen
Tlf 77 77 07 63
Mob 976 30272

Fra: Bie Lill-Grete [mailto:lill-grete.bie@statskog.no]
Sendt: 9. mai 2012 14:56
Til: Dag Funderud
Emne: SV: 1942/23/1/-12/00631-007 : LGB - Arronderingssalg Troms 2012 - Nordreisa - Baskabut - 1942/23/1 - Tillegg til delingssï¿½knad m. kart over oppdeling av en av teigene.

Hei!
Hï¿½per det gï¿½r greit nï¿½, brevet er ogsï¿½ sendt pr post.

Med vennlig hilsen
Lill-Grete Bie
Salgsansvarlig Troms, Salten og Helgeland

dir 07800  m 916 22 025
www.statskog.no

Fra: Dag Funderud [mailto:Dag.Funderud@nordreisa.kommune.no] 
Sendt: 9. mai 2012 14:43
Til: Bie Lill-Grete
Emne: SV: 1942/23/1/-12/00631-007 : LGB - Arronderingssalg Troms 2012 - Nordreisa - Baskabut - 1942/23/1 - Tillegg til delingssï¿½knad m. kart over oppdeling av en av teigene.

Hei
 KLarer ikke ï¿½ fï¿½ ï¿½pnet dette dokumentet. KAn du sende det pï¿½ nytt ?
Vennlig hilsen

Dag Funderud
Enhetsleder
Utviklingsavdelingen
Tlf 77 77 07 63
Mob 976 30272

Fra: Bie Lill-Grete [mailto:lill-grete.bie@statskog.no] 
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Sendt: 9. mai 2012 12:59
Til: Dag Funderud
Emne: 1942/23/1/-12/00631-007 : LGB - Arronderingssalg Troms 2012 - Nordreisa - Baskabut - 1942/23/1 - Tillegg til delingssï¿½knad m. kart over oppdeling av en av teigene.

Hei!

Jeg viser til dagens telefonsamtale.

Vedlagt fï¿½lger kopi av brev sendt pr post i dag.

Vi snakkes nï¿½rmere pï¿½ mï¿½te fredag 11. mai kl 13.00.

Med vennlig hilsen

Lill-Grete Bie
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Post Nordreisa

Fra: Røst Knut [knut.rost@statskog.no]
Sendt: 6. mars 2013 11:56
Til: Kristian Berg
Emne: SV: Ang delingssøknad: Arronderingssalg Troms - Nordreisa - Baskabut - gnr. 23

bnr. 1

Hei

Festetorntene skal følge med ved salg av de fradelte eiendommer. Statskog skal ikke beholde disse festetomtene.

Festerne forholder seg til ny grunneier når salget er gjennomført.

Mvh

Knut Røst
Eiendomskonsulent

Statskog Lig
tel 97008125
www.statskog.no

Fra: Kristian Berg [mailto:Kristian.Ber nordreisa.kommune.no]
Sendt: 5. mars 2013 10:45
Til: Røst Knut
Emne: Ang delingssøknad: Arronderingssalg Troms - Nordreisa - Baskabut - gnr. 23 bnr. 1

HeL

Deres referanse i saken: 12/12167-1

Jeg la igjen en beskjed på telefonsvareren din, men sender også en e-post til orientering.

I delingssøknaden Arronderingssalg Troms - Nordreisa - Baskabut - gnr. 23 bnr. 1, er det to festetomter
som ikke er omtalt hva som skal skje med dem, disse er: gnr: 23 bnr. 1 —feste nr. 2 og 3.

Jeg trenger en avklaring på disse tomtene om dere selger disse samtidig til de som har festekontrakt eller
har andre avtaler med de?
Skal statskog beholde disse som festetomter?

På 1942/23/2 er det to bygg som er delvis på utsiden av festetomt grensa som er anvist i kart.

Ta kontakt for avklaring.

Jeg er for øvrig borte førstkommende fredag 8/3-2013.

Vennlig hilsen

Kristian Berg
Saksbehandler/Oppmålingsingeniør
Utviklingsavdelingen
Tlf 77 77 07 62
Mob 913 29 068

013
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postmottak@nordreisa.kommune.no
www.nordreisa,kommune.no

T'engei` du å sknve ut denne e-eosion? Tenk deg orn to gangeb og bidra dl å ia care på IT4oet!
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Post Nordreisa

Fra: Røst Knut [knut.rost©statskog.no]
Sendt: 6. mars 2013 12:09
Til: Kristian Berg
Emne: SV: Arronderingssalg Baskabut Nordreisa

Hei

Formålet med delinga er å få fradelt to eiendommer som vi vii legge ut for salg. Lokale interessenter har uttrykt
ønske om kjøp. Ved kjøp av de fradelte eiendommene vil disse kunne styrke sitt næringsgrunnlag.
Mvh.

Knut Røst
Eiendomskonsulent

Statskt%Z 1

tel 97008125
www.statskoq.no

Fra: Kristian Berg [mailto:Kristian.Ber nordreisa.kommune.no]
Sendt: 5. mars 2013 15:58
Til: Røst Knut
Emne: Arronderingssalg Baskabut Nordreisa

Hei.

Jeg finner ikke noen sterder hvor det er nevnt hva som er formålet med delinga.
Kan du skrive noen ord om det i en epost og sendet det til meg snarest?

Vennlig hilsen

Kristian Berg
Saksbehandler/Oppmålingsingenior
Utviklingsavdelingen
Tlf 77 77 07 62
Mob 913 29 068

Postadresse:
postboks 174,
E-pc,st: ostmottak@nordreisa.kommune.no

www.nordreisa.kommune.no

Trenger du å skrive ut denne e-posten? Tenk deg om to ganger, og bidra til å ta vare på miljoet!
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Vår dato
15.02.2013
Deres dato

Fylkesmannen i Troms
RomssaFyIkkamånni

Saksbehandler Telefon
Andreas Vikan Røsæg 77642117

Cohkolat reinbeitedistrikt
v/Nils Aslaksen Siri
Suomaluodda 41
9520 KAUTOKEINO

Vår ref.
2013/
Dere

Arkivkode

,

- ,OMMUNE
CEK

IARK.w.a.")E

Innvilget søknad om skadefellingstillatelse på jerv i området Raisjavri i
Nordreisa kommune

Fylkesmannen i Troms viser til søknad per telefon den 14.2.2013 fra Cohkolat
reinbeitedistrikt v/Nils Aslaksen Sifi. Han viser til at det den 11.2.2013 ble funnet 8 kadaver
innen et svært begrenset område ved Råisjåvri i Nordreisa kommune. Rovviltkontakten som
undersøkte kadavrene konkluderte med at syv av dem var tatt av jerv og at én var tatt av
gaupe. Fylkesmannen har fattet slikt:

—Vedtak—
Fylkesmannen girfellingstillatelse på &z—1—jerv i nærmere avgrenset område i Nordreisa
kommune. Fellingstillatelsen gjelder 15.2.2013. Tillatelsen gjelder innenfor nærmere
angitte vilkår.

Grunnlag for avgjørelsen
Vedtaket er gjort med hjemmel i lov av 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens
mangfold § 18 og § 77 jf. forskrift 18. mars 2005 nr. 242 om forvaltning av rovvilt
(rovviltforskriften) § 9. For region 8 ble det på rovviltnemndas møte 16. mai 2012 vedtatt en
skadefellingskvote på 15 jerver.

Videre olitiske førin er o lovverk som li er til runn er:
St. meld. nr. 15 (2003-2004) Rovvilt i norsk natur
Innst. S. m-. 174 (2003-2004)
Lov av 29.5.1981 om viltet (viltloven)
Forvaltningsplan for rovvilt i region 8, vedtatt 21.9.2007

- Rovviltforliket 2011, representantforslag 163 S (2010-2011) og Stortingets behandling
17. juni 2011

Brev fra Miljøverndepartementet av 25.8.2011 om «Videre oppfølging av
rovviltforliket 2011»

Internasjonale avtaler og rammer
Norge har internasjonalt forpliktet seg til å ta vare på bjørn, gaupe, jerv, ulv og kongeørn
gjennom Bernkonvensjonen som av Norge ble ratiflsert i 1986. Konvensjonen inneholder
krav til bevaring av flora og fauna i deres naturlige leveområder.

Sammen med 191 andre land og EU har Norge signert konvensjonen om biologisk mangfold.

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

Avdeling postmottak@fmtr.no
Miljøvernavdelingen www.fylkesmannen.no/troms
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Konvensjonen trådte i kraft i 1993. Land som har underskrevet avtalen er forpliktet til å
lagenasjonale strategier og handlingsplaner for å bevare det biologiske mangfoldet. Landene
skal blant annet bevare truede arter og fremme samarbeid med andre land om biomangfold.
De rovviltartene som finnes i Norge er i større og mindre grad felles bestander med våre
naboland Sverige, Finland og Russland. Disse lands respektive forvaltningsregimer har stor
betydning for den norske rovviltforvaltningen.

Norge har også tilsluttet seg andre avtaler som kan ha betydning for forvaltningen av rovvilt.
Spesielt kan Europarådets dyreholdskonvensjon og FN-konvensjonen om sivile og politiske
rettigheter artikkel 27 samt ILO-konvensjonen nr.169 om urfolks rettigheter nevnes.

Rammene for norsk rovviltforvaltning er gitt i norsk miljøvemlovgivning og i de
internasjonale avtaler Norge har sluttet seg til.

Nasjonak rammer
Den 16.juni 2011 ble rovviltforliket i Stortinget inngått med enighet i alle partier. Forliket tar
for seg forvaltningen av gaupe, jerv, ulv og bjørn. Forliket sier også noe om videre forvaltning
av kongeorn.

Forliket sier at den norske rovviltforvaltningen skal skje innenfor rammen av bestemmelsene i
naturmangfoldloven og Stortingets behandling av denne, Bemkonvensjonen og den todelte
målsettingen etter rovviltforliket av 2004, og den videre oppfølging av dette.

Rovviltforliket av 2004 hadde sitt fundament i Stortingsmelding nr 15 (2002-2003), rovvilt i
norsk natur, og Stortingets behandling av denne gjennom innstilling S.nr. 174. Føringene i
disse to dokumentene er fulgt opp i rovviltforskriften som igjen er hjemlet i
naturmangfoldloven og i viltloven. Lov 19.juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens
mangfold (naturmangfoldloven) —som er Norges første lov om vem og bærekraftig bruk av
naturen, både i og utenfor vernede områder, er ett av en rekke tiltak som følger opp den
globale konvensjonen om biologisk rnangfold. Velferden til viktige byttedyr for rovviltet, som
tamrein og sau, er regulert gjennom lov av 19.6.2009 om dyrevelferd med tilhørende
forskrifter.

Det går frem av rovviltforliket 2011 at det skal legges vekt på regional forvaltning, med mål
om at den regionale myndigheten i rovviltforvaltningen skal styrkes. Det skal utvises respekt
for eiendomsretten samt enkeltmenneskers og lokalsamfunns livskvalitet. Forvaltningen skal
bygge på vitenskapelig og erfaringsbasert kunnskap.

Den todelte målsettingen sier at Norge skal ha en forvaltning som totalt sett bidrar til å dempe
konfliktene og motvirke utrygghet, og samtidig ha en politikk som sikrer overlevelsen til alle
de store rovviltartene i norsk natur.

Natunnangfoldloven § 18 (annet uttak av vilt og lakse- innlandsfisk etter vurdering av
myndighetene) sier at

Kongen kan vedforskrift eller ved enkeltvedtak tillate uttak av vilt og lakse- innlandsfisk (...)
b)for å avverge skadepå avling, husdyr, tamrein, skog,fisk, vann eller annen eiendom, (...)
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Vedtak etterførste ledd bokstav a tilf kan bare treffes hvis uttak ikke truer bestandens
overlevelse ogformålet ikke kan nås på annen tilfredsstillende måte.

Myndigheten etter loven kan av eget tiltak iverksette uttak medformål som nevnt iførste ledd
bokstav a til d og g,jf annet ledd. Uttaket regnes ikke som enkeltvedtak, og kan om
nødvendig skje på annens eiendom, Kongen kan gi nærmereforskrift om slikt uttak. (...)

Rovviltforskriften § 1 sier at

Formålet med denneforskrift er å sikre en bærekraftigforvaltning av gaupe,jerv, bjørn ulv
og kongeern. Innenfor en slik ramme skal forvaltningen også ivareta hensynet til
næringsutøvelse og andre samfunnsinteresser. Forvaltningen skal være differensiert slik at
hensynet til ulike interesser vektleggesforskjellig i ulike områder ogfor de ulike rovviltarter.

Forskriften skal sikre enforvaltning som vektleggerforutsigbarhet og lokal medvirkning.

Fylkesmannen kan iverksette felling etter rovviltforskriften § 9 dersom skadesituasjonen
tilsier det. Fylkesmannen skal i hvert enkelt tilfelle gjøre en vurdering av om felling er
nødvendig sett i forhold til vilkårene i rovviltforskriften § 9 jf. § 1 og § 6. Av
rovviltforskriften § 9 går det frem at det særlig skal tas hensyn til

oim.ådetsbetydning som beitemark
skadens omfang og utvikling
potensialet for fremtidige skader
muligheten for å gjennomføre forebyggende tiltak

Ved vurdering av om det skal gis tillatelse til skadefelling skal det legges vekt på føringene i
regional forvaltningsplan, jf. forskriften § 6.

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

Fylkesmannen vurderer at målet i § 5, angående arten jerv regionalt er nådd, når
jervebestanden er på bestandsmålet. I dette tilfellet er jervebestanden regionalt høyt over
bestandsmålet.

Etter naturmangfoldloven § 7 skal prinsippene i lovens §§ 8 til 12 legges til grunn som
retningslinjer ved utøvelse av offentlig myndighet. Utgangspunktet for beslutninger som kan
påvirke naturmangfoldet er at beslutningsgrunnlaget skal være best mulig jf.
naturrnangfoldloven § 8. Fylkesmannen har vurdert beslutningsgrunnlaget som godt. Det er
god kunnskap om jervebestanden i Skandinavia, vi vil vise til «Resultat från inventeringar av
järv i Sverige 2012, fra SLU og Rovdata», «NINA rapport 732, Järv i Skandinavien», «NINA
Rapport 843, DNA-basert overvåking av den skandinaviskejervebestanden 2008-2011» og til
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«NINA Rapport 898, Yngleregistreringer av jerv i Norge i 2012.

I rovviltforliket av 2011 står det at «Norsk rovviltforvaltning skal skje innenfor rammen av
bestemmelsene i naturmangfoldloven og Stortingets behandling av denne, Bernkonvensjonen
og den todelte målsettingen etter rovviltforliket av 2011, og den videre oppfølgingen av
denne», samt «Soneinndelingen må forvaltes tydelig». I brev fra Miljøverndepartementet av
25.8.2011 om "Videre oppfølging av rovviltforliket 2011" går det frem at «det skal være
forvaltningsmessig ulik praksis i henholdsvis prioriterte rovviltområder og prioriterte
beiteområder».

Området hvor det gis skadefelling er i forvaltningsplan for rovvilt i region 8 vedtatt 21.9.2007
et A-området for jerv. Av rovviltforliket 2011 går det frem at «I prioriterte rovviltområder
skal saueproduksjoner og andre produksjoner basert på utmarksbeite tilpasses gjennom
forebyggende tiltak og omstilling, med utgangspunkt i forekomsten av rovvilt i
beiteområdet». Det vil si at rovvilt gis tydelig prioritet fremfor produksjoner basert på
utmarksbeite, og at det skal praktiseres en høy terskel for tillatelse til uttak av rovvilt i slike
områder. Det går også frem av rovviltforliket at « I de tilfeller der lisensfellingskvote ikke gir
tilfredsstillende uttelling, skal miljøforvaltningen så langt det er mulig sørge for at resterende
kvote tas ut i de områdene lisensfellingskvote er gitt».

I Troms ble det gitt en lisensfellingskvote på 60 jerver. I A-området kunne det felles 30 jerver,
derav maksimalt 15 tisper. Når det gjenstår en dag av lisensfellingsperioden er det i Troms tatt
ut 15jerver, 11jerver i A-området. Av de i A-området er det tatt ut 5 tisper. I Troms utgjør
dette en restkvote på 45 jerver, hvorav det i A-området er en rest på 19jerver, derav
maksimalt 10 tisper. I 2012 ble det registrert 28 jerveynglinger i region 8, derav 18 i Troms,
over de tre siste år har det vært et gjennomsnitt på 23 ynglinger i region 8, gjennomsnittet for
Troms i samme periode har vært på 15,66 ynglinger. Bestandsmålet i region 8 er ti årlige
ynglinger, hvorav syv i Troms.

I henhold til rovviltnemndas forvaltningsplan av 21.9.2007 er det i A-områdene at
bestandsmålet skal nås og opprettholdes. Jf. rovviltforliket av 2011 skal rovviltforvaltningen
skje på en slik måte at antall ynglinger holdes så nær bestandsmålet som mulig.

Fylkesmalmen vurderer at det er ved en forvaltning så nært bestandsmålet som mulig, at
reindrifta i A-området jf. rovviltforliket må tilpasses gjennom forebyggende tiltak og
omstilling. I dette tilfellet vurderer Fylkesmannen at det ikke finnes annen mulighet til å
gjennomføre effektive forebyggende tiltak. Det kan ikke være rovviltforlikets intensjon at
reindrifta må tåle en bestand som er mer enn det dobbelte av bestandsmålet. I området er det
mye rein på vinterbeite, om vinteren er reinen svært sårbar for forstyrrelse, reinen graver
fieski (beitegroper) som den bruker i mange dager før den flytter til et nytt område. Når reinen
beiter i fieski blir det gjett rundt flokken, dette for å unngå å forstyrre. Slik gjetning kalles
birravuodjinluodda. Dersom reinen forstyrres av rovvilt når den beiter i fieski vil reinen bli
stresset. Da vil beiteområder som skulle vart i lenge fryse og bli utilgjengelige mens reinen
må flytte og begynne på nytt å grave. Behovet for varsomliet ved gjetning i denne perioden
gjør at det ikke er mulighet for å gjennomføre effektive forebyggende tiltak.

Fylkesmannen vurderer at området har høy betydning som beiternark for Cohkolat
reinbeitedistrikt. Reindrifta står for viktige samfunnsinteresser jf. naturmangfoldloven § 14.
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Dersomjerven i området ikke tas ut raskt vil Fylkesmannen forvente at tap og forstyrrelser av
rein som følge av jerv i området fortsetter utover vinteren. Det er stort potensiale for fremtidig
skaderpå rein.

Beslutningsgrunnlagetblir vurdert som tilstrekkelig, føre-var prinsippet i naturmangfoldloven
§ 9 blir dermed ikke tillagt vesentlig vekt.

Naturmangfoldloven § 10 sier at en påvirkning av et økosystem skal vurderes ut fra den
samledebelastningen som økosysternet er eller vil bli utsatt for.

Fylkesmannen mener bestandsmålet, som er et kompromiss mellom beitenæring og rovvilt,
fastsatt i rovviltforskriften § 4 gjør at det ikke er Fylkesmannens oppgave å vurdere hva som
er den ønskelige naturtilstanden i området, og således heller ikke om det er over eller under
bestandsmålet for jerv som utgjør en samlet belastning på økosystemet. Fylkesmannen har
ikke vektlagt naturmangfoldloven § 10.

Naturmangfoldloven § 11 sier at kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver.
Som beskrevet ved drøfting av naturmangfoldloven § 10 har ikke Fylkesmannen vurdert om
en tillatelse til skadefelling eller et avslag på skadefelling ville ha medført en belastning på
økosystemet, og dermed en miljøforringelse.

Når det gjelder naturmangfoldloven § 12 om miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder har
Fylkesmannen lagt til grunn at uttak gjennom ordinær lisensfelling er å foretrekke, men da
denne ikke er tilstrekkelig effektiv mener vi det er riktig å tillate skadefelling i dette tilfellet.

Konklusjon
Ved tillatelse til skadefelling av jerv i dette området, som er et A-område for jerv, har
Fylkesmannen lagt vesentlig vekt på skadens omfang og potensialet for fremtidig skade.
Fylkesmannen har også lagt vesentlig vekt på at bestanden av jerv er høyt over bestandsmålet,
at det er i siste del av lisensfellingsperioden og at resterende lisensfellingskvote er høy. Jf.
rovviltforliket av 2011 heter det «I de tilfeller der lisensfelling ikke gir tilfredsstillende
uttelling, skal miljøforvaltningen så langt det er mulig sørge for at resterende kvote tas ut i de
områdene lisensfellingskvote er gitt», dette har Fylkesmannen vektlagt.

For dekning av direkte og dokumenterte kostnader inntil 15 000 kroner:
Skadefellingsleder må samle inn og sende til Fylkesmannen i Troms utleggskrav, ført på
reiseregningsskjema og med kvitteringer stiftet på, fra alle deltagerne i skadefellingslaget.

Utgifter som dekkes er leie av hytte (kvittering for dokumentasjon), bompenger (kvittering for
dokumentasjon). Bruk av bil/skuter dekkes etter statens kilometersatser. Det forutsettes at det
sendes inn dokumentasjon på dette, dvs, start- og stoppested, tidspunkt og antall kilometer.
Dette kan lettest gjøres ved å bruke statens reiseregningsskjema (bil), men annen «kjørebok»
kan også benyttes. Dersom det er kjørt med skuter utenfor løyper, og det er vanskelig å
definere eksakt, skriv så nøyaktig det lar seg gjøre i hvilket område og hvor lang tid som er
benyttet til kjøringen, og hvor langt det er kjørt.

Kost/matpenger, tapt arbeidsfortjeneste eller betaling/godtgjørelse for oppdraget dekkes ikke.
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Dersom den samlede summen av direkte og dokumenterte utgifter overstiger 15 000 kroner
vil Fylkesmannen fordele utbetalingene, prosentvis i forhold til totale krav, etter følgende
metode:

Krav fra den enkelte: K
Sum alle utlegg: SU
Prosent av 15 000: %
Utbetalt til den enkelte: U
Der: K/SU*100 % og 15000/100*% = U

Følgendevilkår er knyttettil fellingstillatelsen:

Følgende personer inngår i skadefellingslaget:
Nils A. Siri (fellingsleder tlf 464 32 860)
Johan Aslak Logje
Nils Ole Triumf
Johan Mikkel Logje

Fellingsleder er ansvarlig for at alle medlemmene på fellingslaget er gjort kjent med
avgrensningene og vilkårene for fellingstillatelsen. Fellingslaget kan ikke utvides uten
tillatelse fra Fylkesmannen i Troms.

Skadefellingsområdet er skravert i kartet
1)\"1 '

;

R.4".: uattAinh at'..-,•
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Krav til våpen/ammunisjon: Hagle kan benyttes ved felling av.jerv. Krav til
rifleammunisjon jf. § 16 i forskrift om utøvelse av jakt og fangst (2002.03.22 nr. 0313): under
jakt med rifle på jerv skal det brukes ammunisjon med ekspanderende prosjektil og
anslagsenergien skal være minst 980joule (100 kgm) målt på 100 meters avstand, E100.

Deltakerne i fellingsforsøket skal utøve fellingen på en human og sikkerhetsmessig
forsvarlig måte, jf viltlovens § 19.

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

Tillatelsen gjelder 15.2.2013.

Dersom det felles jerv, skal dette omgående meldes til Statens naturoppsyn på tlf. 994
37 44 og til Fylkesmannens telefonsvarer på tlf. 77 64 22 32.

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

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

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

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

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

Jerv som blir felt på denne tillatelsen er viltfondets eiendom. Ingen kan derfor på noen
måte gjøre seg nytte av felt vilt uten nærmere samtykke fra forvaltningsmyndighet. Felt jerv
skal behandles på en slik måte at byttets verdi ikke forringes unødig.
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Felt dyr skal så raskt som mulig og i nedfrosset tilstand, sendes til Norsk Institutt for
Naturforskning (NINA), Tungasletta 2, 7485 Trondheim. Nedfrosset vare må imidlertid ikke
sendes rett før en helg, da dette kan medføre at dyret tiner før avhenting.

Ved evt. oppfyllelse av regionens delegerte myndighetskvote inndras fellingstillatelsen
umiddelbart.

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

athrin enaug
miljøverndirektø

Heidi-Marie Gabler
fagansvarlig

Kopi:
Nordreisa kommune
Direktoratetfor naturforvaltning, Postboks 5672 Sluppen, 7485 Trondheim
Statens naturoppsyn, Postboks 5672 Sluppen, 7485, Trondheim
Statens naturoppsyn, Polarsenteret Hjalmar Johansensgt. 14, 9296 Tromso
Norsk Institutt for naturforskning NINA-NIKU
Fylkesmannen i Finnmark
Reindrifisforvaltningen i Troms, Postboks 1183, 9326 Bardufoss
Troms Reindriftssamers ftlkeslag, Fossbakken, 9357 Tennevoll
Rovviltnemnda i region 8, v/ Willy Ørnebakk, Åsvegen 52, 9020 Tromsdalen
Landbruksavdelinga her
Lensmannen i Nordreisa
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Protokoll fra møte i rovviltnemnda for r
21.3.2013

Dato: 21.3.2013
Sted: Alta
Møtetid: 08.30-13.30 (inkl. møte i styringsgruppa for prosjektet «Dyr i drift»)

Tilstede
Rovviltnemnda Andre
Fred Johnsen (Nestleder) Geir Østereng (FM i Finnmark, miljøvernavd.)
Jolm Karlsen Morten J. M. Utsi (Reindriftsf., Øst-Finnmark)
Sigrund Hestdal Hans Magnus Sætra (FM i Finnmark, landbruksavd.)
Odd Iver Sara Jørgen Remmen (FM i Finnmark, miljøvernavd.)

Tore Simensen (Mattilsynet, RK Troms og Finnrnark)
Gøril Einarsen (FM i Troms, miljøvernavd.)
Berit N. Nyre (FM i Troms, landbruksavd.)
Erlend Winje (FM i Troms, Dyr i drift)
Andreas Røsæ (FM i Troms, mirøvernavd.)

Sakliste
01/13 Godkjenning av innkalling og sakliste s. 1
02/13 Orienteringssaker s. 1
03/13 Referatsaker s. 2
04/13 Fordeling av FKT-midler s. 3
05/13 Bestandsregulering av jerv —rammevilkår s. 15
06/13 Nemndas anmodning til DN om uttak av jerv s. 16
07/13 Brev til MD om økt støtte til drift av rovviltnemnda s. 17
08/13 Nemnda vurderer å flytte gaupekvote fra B til A-området i Troms s. 18

01/13 Godkjenning av innkalling og sakliste

Vedtak:
Rovviltnemnda godkjenner innkalling og sakliste, men medfølgende tilleggssaker:

05/13 Bestandsregulering avjerv —rammevilkår
06/13 Nemndas anmodning til DN om uttak avjerv
07/13 Brev til MD om økt støtte til drifi av rovviltnemnda
08/13 Nemda vurderer åflytte gaupekvotefra B til A-området i Troms

Innstillingtil vedtak:
Rovviltnemndafor region 8 godkjenner innkalling og sakliste til møte den 21.3.2013.

02/13 Orienteringssaker
Nemnda orienterer om evt. aktiviteter siden forrige møte
Kort orientering fra Fylkesmannen i Finnmark

- Kort orientering fra Fylkesmannen i Troms

1 7 APR.2013

SAKSNR.

DOK.NR.

LØPENR. ARK.KODE

KOMMUNE
SERVICEKONTORET

1
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03/13 Referatsaker
Type Innhold Avs./Mot. Dato




Anmodning om mgte mellom DN og beitenæringene.. Reinbeitedistrikt 14a 2.2.2013




Avgjørelse av klage på vedtak om kvotejakt på gaupe.. MD 1.2.2013




Avgjørelse av klage på vedtak om lisensfelling av ulv.. MD 11.12.2012




Betingede fellingst'illatelserpå gaupe 2013 DN 14.2.2013




Hair trapping ofbrown bears for management purposes.. Bioforsk 19.12.2012




Björnepredation på ren och potentiella effecter av tre före.. Viltskadecenter 2012




Det interkommunale skadefellingslaget i øst-Finnmark.. Sør-Varanger kommune 3.1.2013




Ekstraordinære uttak avjerv i Finnmark i region 8 DN 5.3.2013




Ekstraordinære uttak avjerv i region 8 —utvideIse.. DN 5.3.2013




Fellingstillatelse på gaupe —Tjeldøya —Tjeldsund.. FM Nordland 4.1.2013




Fellingstillatelse på gaupe - Tjeldøya i Tjeldsund.. FM Nordland 2.11.2012




Retningslinjer for omstillingstilskudd grunnet fredet.. Arbeidsgruppen 30.11.2012




Forvaltningens manglende iverksetting / oppfølging av.. Rovviltnemda m.fl. 18.12.2012




Grunneiers tillatelse til oppsett av midlertidig og flyttbar ja.. Finnmarkseiendomrnen 5.12.2012




Jerv på Varangerhalvøya Klubvilcbeitelag 13.1.2013




Jerv på Varangerhalvøya Nordre Varanger Bonde.. 16.2.2013




Klage på vedtak om kvotejakt på gaupe i region 8 i 2013 - DN 22.1.2013




Møtereferat 16.November 2012 —Lakselv FM Finnmark 22.1.2013




Revidert forvaltningsplan for store rovdyr i region 6 legg.. RVN reg. 6 15.1.2013




Rovdyr i Klubvik beitelags beite slik vi ser det. Klubvik beitelag 16.11.2012




Sametingsrådets redegjørelse om rovvilt Sametinget 28.2.2013




Krav om erstatning ved tap av husdyr til rovvilt Sør-Trøndelag Tingrett 2.1.2013




Underretning —Markenes siida DN 9.1.2013




Jerv på Varangerhalvøya Vadsø Beitelag 20.1.2013




Ekstraordinært uttak avjerv i region 8 —Troms og Finnmark DN 24.1.2013




Vedtak om kvote for jakt på gaupe i region 7 Nordland DN 14.12.2012

2
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04/13 Fordeling av FKT-midler

Vedtak:
Rovviltnemnda vedtar enstemmig innstilling til vedtak.

Innstillingtil vedtak:
Rovviltnemnda i region 8foretar enfordeling av midler tilforebyggende og
konfliktdempende tiltak mellom Fylkesmennene basert på fordelingsnokkel vedtatt i
Rovviltnemnda mars 2011, i henhold tilforelopig melding om tildelingfra Direktoratet for
naturforvaltning datert 1.mars, samt retningslinjer i Forvaltningsplanfor rovvilt i region 8
datert 21.9.2007.

Antall ynglinger av,jerv, familiegrupper gaupe, bjørn og beitedyr beskriver behovetfor
forebyggende og konfliktdempende tiltak i hvertftlke. Hverparameter er tildelt lik vekt.

Region 8 harfått I 500 000 til Spesielle driftsutgifter utgjør. Innenfor denneposten har
ftlkene satt forvaltningsplanarbeid (450 000) og NINA prosjektet "Økologien bak gaupe
ogjervens predasjon på tamrein"(1 000 000). 1 000 000 blirfordelt til Finnmark, 450 000
til Troms.

Fylkesmennenes skisserte rammer/fordeling tilsluttes. Med utgangspunkt i
planleggingsrammen på 15.5 mill kroner til rovviltregion 8for 2013 tildeles:

Fylkesmannen i Finnmark kr. 8 560 000, der 7 560 000 tas av Kap 1427.73 og 1 000 000
av Kap 1727.21.

Fylkesmannen i Troms kr. 6 890 000, der 6 440 000 tas av Kap 1472.73 og 450 000 av
Kap 1427.2.

Fylkesmennene må sette av 50 000for vertskommunes kostnader ved etablering av hvert
interkommunale skadefellingslag som blir opprettet ifylkene. FM i Troms har også gitt 50
000 kroner av skjønnsmidlene til dette. Hvis FM i Finnmark ikke har anledning til å
benytte skjønnsmidler, gir Rovviltnemnda FM i Finnmark anledning til å benytte midler av
post 73. I tillegg ber nemnda Fylkesmennene om åprioritere opplæring av
:dadefellingslagene, og sette av nødvendig beløp etter behov.

Politiske foringer og lovverk som ligger til grunn for sekretariatets saksfremlegg:
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, vedtatt 21.09.07.

Saksfremlegg

3

Side 142



Bakgrunn
Vi viser brev fra Direktoratet for naturforvaltning om økonomiske planleggingsrammer for
rovviltnemndene datert 5.mars 2013. Den enkelte rovviltnemnd skal med utgangspunkt i
planleggingsramrnen gitt av Direktoratet for naturforvaltning fordele midler til ulike
tiltakstyper, og i region 8 fordele mellom Fylkesmannen i Finnrnark og Fylkesmannen i
Troms.

Tildeling,budsjett og kostnad2012
I 2012 ble region 8 tildelt 14,5 millioner til forebyggende og konfliktdempende tiltak, og
650 000 til drift av nemnda. Rovviltnemnda i region 8 vedtok på møte den 15.mars å fordele
midler mellom Fylkesmeimene, total 6 596 800 kroner til Finnmark og 7 903 200 kroner til
Troms (inkludert 3 420 000 i fellesprosjekter). I tillegg gikk det 650 000 kroner til Troms for
drift av nemnda (lønn og reise sekretariat, samt lønn og møtegodtgjørelse Rovviltnenmd).

Fylkesmennene rapporterte hver for seg til Direktoratet for naturforvaltning innen 21. januar
2013. Her følger rapporteringen fra Fylkesmennene:

Tiltak 2012

	

__ _

	

Ta sforebende tiltak- rein
Ekstra vakthold i kalvingsperioden
Kalving på inngjerdet område
Andre tiltak rein

et Eftdeli

465 087
60 000
27 464




38
3
1

Akutt rein 4 107 500




SumTa sforebende tiltak




kr660 051,00
Ta sforebende tiltak- sau





Tidlig nedsanking, forhåndssøknader 25 301 973




Radiobjeller/abonnement 12 186 617




Tidlig lamming 0 0




Ekstraordinært tilsyn 3 147 930




Andre tiltak sau,(beredskapsareal etc.) 4 346 300




Akutt sau 2 21000 -
Sum Ta sfordi-ende tiltak




kr 1 0.03819,50
Konfliktdempendetiltak





Kadaverhåndtering i Pasvik 17 41 982




Soppelhåntering i Pasvik 1 115 263




Andre tiltak i Pasvik 0




Konfliktdempende tiltak utenom Pasvik 3 5 340




Sumkonfliktdem endetiltak




kr162 584,50
Andretiltak(22





Stimuleringstiltak(Armonsering av) jerve- og
34 1 308 063




gaupejakt-kurs, båser
Utgifter til lokale fellingslag og
fellingsforsøk 5 85 161




Tabell 1. Finnmark: Midler til forebyggende og konfliktdempende tiltak 2012

Antall :ska-
søknadet

leijtiflikter _
Rein tovvilt

4
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Bestandsregistreringer av rovvilt
' Dusør for rovviltyngling/kongeørnhekking
FoU -prosjekter rovvilt
Akuttmidler
Informasjon, kompetanseheving, dialog

' Lokale/kommunale prosjekter

6 17 602
8 80 000
10 2 175 575

41 246 177
3 445 494

SumAndretiltak 4 358072

Sumtotalt kr 6 184527,00

Av det tildelte beløpet ble det igjen 412 271,- kroner.

Dette skyldtes at det var behov for færre skadefellingsoppdrag som var avlønnet, enn hva vi
hadde planlagt for. En del fellingsoppdrag ble utført av lokale lag. En tiltakshaver takket nei
til tilskudd like før utbetalingsfristen.

Rein—rovvilt
Store deler av midlene som er avsatt til reindriften går til ekstra vakthold i kalvingsperioden,
fordi en betydelig andel av tapet til rovvilt skjer i denne perioden. Effekten av tiltaket er
varierende ut i fra driftsmønster, områdebruk, terreng, dyrenes tamhetsgrad og intensiteten i
vaktholdet. Dokumentasjonsgraden på rovvilttap er generelt veldig lav i kalvingsperioden, og
ekstra vakthold kan være med på å øke denne noe. Slik reindriften i dag drives i mange
reinbeitedistrikter vurderer vi dette tiltaket som lite effektivt mht. å redusere tapomfanget.

Fylkesmannen har også innvilget en del midler til forsterket vakthold i andre deler av året
også, når det har oppstått akutte skadesituasjoner. Disse går inn under tiltaket Andre tiltak som
faller inn underformålet med ordningen.

Kalving på inngjerdet område kan kun benyttes av mindre flokker, men rapporteres å ha en
effekt der hvor de midlertidige gjerdene blir satt opp på en hensiktsmessig måte i terrenget.
For å få best mulig effekt er det i de fleste tilfellene nødvendig med ekstra vakthold i og rundt
gjerdene.

Fylkesmannen hadde i samarbeid med "Leve i Natur prosjektet" et reindrift- og rovvilt
seminar i K4asjok i januar 2012, hvor reindrifta var invitert til å treffe forvaltningen, leder av
rovviltnemnda,,DN, MD, rovviltforskere for og høre på forskningsnytt oni bjørn, gaupe og
jerv. "Leve i naturprosjektet er nå avsluttet". Aktivitetene som har vært suksessrike vil bli
gjennomført i et nytt prosjekt med annen organisering, med en stilling i Øst-Finnmark og en i
Vest-Finnmark, hvor stilling er samlokalisert med en kommune.

Fylkesmannen deltok på 2 dialogmøter i Leve i naturprosjektet i 2012 i Alta, Laksely og
Varangerbotn. I tillegg hadde fylkesmannen møte med rbd. 13, 14A, Njeiddan siida i rbd 16
og rbd. 9. Fylkesmann har vært på rovviltsporing sammen med Rbd. 6, dette er viktig for å å
få en felles virkelighetsoppfatning relatert til "rovvilttetther.

Fylkesmannen ga i 2012 tilsagn om tidlig nedsanking kun til de besetninger som ligger i
forvaltningsområdet A —for gaupe, eller besetninger som ikke ligger langt fra A-området for
jerv eller bjørn. I Neiden beitelag ble det gitt midler til beredskapsareal og beredskapsgjerde,
ekstra tilsyn med gjeter samt midler til tidlig nedsanking. En bruker holdt dyra på innmark

5
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hele sesongen uten tap. Radiobj eller ble også benyttet i Neiden. Beitesesongen var her rolig,
sannsynligvis pga. en stor hannbjørn ble felt tidlig i juni på skadefelling. Fylkesmannen
brukte betydelig med ressurser på jevnlige møter til oppfølging av dette beitelaget i 2012.
Dette gjør at behovet for rådgivning til laget vil være lavere de kommende årene.

I Lakselv og Brennelv beitelag ble det innvilget midler til ekstra tilsyn (ikke benyttet), tidlig
nedsanking (kun delvis benyttet) og radiobjeller. Det ble innvilget akutte midler til rask
nedsanking etter at det viste seg å være store tap i området til jerv.

Tidlig nedsanking av sau er et tiltak som med stor sannsynlighet gir en tapsforebyggende
effekt uansett hvilket område det ligger i. Flere bruk fikk delvis avkortet erstatning da de ikke
gjennomførte tidlig nedsanking fullt ut, og fikk en del tap. 2012 var et dårlig smågnagerår, og
at rødrev tar lam spesielt i slike år ble bekreftet ved flere dokumenterte tilfeller hvor rødrev
hadde tatt lam i både juni, juli og august.

Det ble gitt støtte til både planlagt tilsyn med kadaverhund i flere beiteområder. Størstedelen
av disse midlene gikk til områder som har hatt bruk med store tap i flere år (Neiden, Tana,
lakselv brennelv). Fylkesmannen setter som krav at det skal være kadaversøkshund med på
ekstraordinært tilsyn. Tiltaket synes å ha noe eller kun begrenset effekt.

I beiteområder med mobildekning med en del tap tap, ble det utlånt radiobj eller. Dette
resulterte i bedre oversikt over tapssituasjonen i beiteområdet, noe høyere
dokumentasjonsgrad, rask og målrettet utrykning ved bjellealarm og noe lavere konfliktnivå.

Andre støne tiltak innen sauedriften inkluderer først og fremst flytting til øybeite i Vest —
Finnmark (seiland), kursing i kadaversøk med hund, innkjøp av radiobjeller og mobile
rovviltsikre strømgjerder, og et radiobjelle-prosjekt i fylket. Erfaringene med flytting til øy er
god med betydelig lavere tap enn på fastlandet, men gir en del utgifter til transport fra gård til
beiteland med båt. Det ble gitt tilskudd til å dekke dette.

Erfaringene med radiobjelleteknologien på sau er god og er noe vi kommer til å satse på
videre. Det ble kjøpt inn 80 e- bjeller høsten 2013 som skal prøves ut i besetninger med store
tap, som har beiteområder uten mobildekning.

Både innenfor rein- og sauenæringen oppstår akutte tapssituasjoner gjennom sesongen. For å
redusere ytterligere tap raskest mulig, treffer Fylkesmannen gjennom hele året hastevedtak
med tildeling av forebyggende midler til beitelag, sfidaer og reinbeitedistrikter. Midlene går i
hovedsak til forsterket tilsyn i en kortere periode i j5esielt tapsutsatte områder.

Det ble gitt akutte tildelinger til enkeltsiidaer i rbd 16, rbd.42, rbd.40, rbd 33 og rbd 27.

Konfliktdempende tiltak
Det største fokuset har vært på Pasvik, hvor mennesker lever tett inn til områder med bjørn.
For å forebygge at bjørn tiltrekkes bebyggelse og oppleves som problembjørn, finansierer
Fylkesmannen hyppigere søppeltømming på sommerstid og levering av døde husdyr på
avfallsmottaket i Kirkenes (17 stk). Et elgkadaver ble f.jernet av helikopter, da det lå ved en
fiskeelv i kjerneområdet for bjørn (munkelv). Dette for å gjøre det mindre attraktivt for bjørn
å oppholde seg nært bebygde områder og områder med mye menneskelig ferdsel.
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Midler ble bevilget i 2012 til "Leve med Rovdyr" prosjekt som skal besøke skoler i
Porsanger, Karasjok og Kautokeino hvor det skal informeres om de store rovdyrene.

Konfliktdempende tiltak i andre deler av fylket har først og fremst dreid seg om dialogmøter
med reindriften og andre berørt parter.

Fylkesmannen hadde møte med SNO-Karasjok, lensmannen i Karasjok og Karasjok
kommune om bjørn observert nært boligfelt i Karasjok høsten 2012.
Årsaken til bjørn nær boligfelt og vei ble identifisert til å være slakteavfall av rein nært
boligstrøk og slakteavfall etter elgjakta dumpet 1-2 km fra boligstrøk. Det ble lagt en strategi i
forhold til dette mht. øke kunnskapsnivået i befolkningen og bevisstheten til elgjegerne om
dette.

Fylkesmannen støttet oppdatering av "Leve med bjørn brosjyrer" som Bioforsk Svanhovd
jobber med.

Jaktrelaterte tiltak
Som et ledd i innsatsen for å øke uttaket av rovvilt gjennom lisensfelling og kvotejakt, er det
arrangert 1 gaupejaktkurs med hund og 1jervejaktkurs. Flere av de som tok bjørnjaktkurs har
sener deltatt på jakt etter bjørn.

Også andre tiltak som skal stimulere til mer effektiv jakt og felling av rovvilt har fått størte,
blant annet bygging av flyttbare gaupe- og jervejaktbuer og Sør-Varanger kommune har fått
driftsstøtte til administrasjon av interkommunalt skadefellingslag. Det regionale
skadefellingslaget til prosjektet Leve i Naturen/Eallit Luonddus fikk også støtte til drift av
skadefellingslaget. Ikke-kommunale fellingslag fikk dekket sine dokumenterte utgifter ved
felling / fellingsforsøk jamfør forskriften om godtgjørelse ved skadefelling.

Det ble utbetalt dusør for tre innmeldinger av binner i følge med unger (dokumentert av SNO
i etterkant), en dusør for familiegruppe av gaupe, to dusører for innmelding av jerveyngling.

FoU-prosjekter som handler om rovvilt og interaksjonene mellom rovvilt og beitedyr har blitt
prioritert med midler. Jerv og gaupe prosjektet til Scandlynx ble støttet , samt det ble gitt
støtte til forskning på bjørn i et hårfelleprosjekt i Neiden. I tillegg støttet vi et prosjekt som så
på ny metodikk for fangst av dna av bjørn utprøvd i Pasvik. (oppsett av hårfeller rundt
fellingsplass for elg). På /av,Sfellingsplasser hadde det vært bjørn på besøk.

Felles for prosjektene er afkiiinskapen som utvikles skal gjøre konfliktnivået mindre og
forvaltningen og bestandsoversikten mer presis. Fylkesmannen samlet inn dna av bjørn fra
elgjegere, via samarbeid med SNO og Finnmarkseiendommens elgveiestasjoner.

Det ble gitt støtte til et bi-prosjekt i Scandlynx som skal se på jervens områdebruk og atferd
rundt åteplasser og kadaver. Dette relatert til å irmhentekunnskap som kan gjøre det litt lettere
å forutse jervens atferd på åter og i skadeområder mht. å øke uttellingen i lisensjakten.

Det ble gitt begrenset med midler til forskning på Kongeørn i 2012.

Tabell 2. Troms: Midler til forebyggende og konfliktdempende tiltak 2012
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Buds'ett Ben ttet MerknadTiltak
Forebygg Tapsforebyggende tiltak —rein
REIN

Intensiv gjeting i kalvingsperioden
(inkludert svensk rein)
Møter med reindrifta
Akutt (intensiv gjeting i perioder med
store rovvilttap)

Suni
Forebygg Tapsforebyggende tiltak —sau
SAU •

504 000 304 500 To svensk, to norske
50 000 0 Ikke gjennomført.

250 000 18 000 Hjertind
322 500

bestilf i
2011 for
restmidler

Åriart

600 000 606 781
200 000 25 081

820 000 577 926

182 000 258 188

Skibotn, Manndalen,
Kitdalen,
Middagsfjellet,
Balsfjord, Mauken
Kvernmo
Manndalen,Kitdalen,
Skibotn, Nordreisa,
Gratangen)

100 000
250 000
34 000

116 987
250 000
34 000

fagur,møter med
beitelag,
kompetansehev,
brosjyre
Satt i gang i 2013
Skibotn.

200 000 364 108

300 000 200 000

250 000 34 467
2 467 538

Organisering av
radiobjeller
Manndalen, Indre
Kåfjord

Tidlig nedsanking

Akutt tidlig nedsanking
Utvidet tilsyn med kadaverhund

Div kadaverhundkurs/kadaverprosjekt,
beredskapskurs, vokterhundprosjekt
Lokale tiltak

Beitebruk utmark
Forsinket slipp
Innkjøp radiobjeller

Forprosjekt Landbruk nord
Akutt tiltak sau

Tilsynskurs 18 000
Findmysheep e-bjella




Å leve med rovdyr
undervisningsopplegg 65 000
SUM




Jakt/felling, bestandsregistrering,
info/dialog, prosjekter




Gaupefelle,viltkamera




Bjørnejaktprosjekt 88 400
Jervejaktprosjekt 145 900

13 552
75 000 Bruk av restmidler

65 000
153 552

21 000
73 443
136 057
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Gaupejaktprosjekt
Bjørnehundtrening
Grunneiertillatelse forprosjekt
Tilskudd interkommunale fellingslag
Fellingsvederlag
DIVERSE (dusør, infor,mv)
Adm og overhead

Sum

190 400 183 522
135 000 86 174
50 000 49 610
200 000 0




250 000 619 631
250 000 248 155
700 000 473 323

1 890 915

Fellesprosjekter som dekkes av Troms
Avslutning Leve i naturen

Drift av Leve i naturen
Forvaltningsplan, konsulent
Overforbruk M620, ompostert kap 1427
post 73

Reise, møte - og hotellutgifter nemnda

Sum fellesprosjekt Troms

Sum Troms med felles rosjekt
DRIFT 1OVV1LTNEMNDA ( tildelt
650 000)
Adm/lønn Sekretariatet
Møte - og reise, drift sekretariat
Lønn og godtgjørelse rovviltnenmda

SUM DRIFT

214 179
1 570 000 1 570 000
150 000 459 901

Tre måneder lønn
for to ansatte, i
tillegg
avslutningsseminar

200 000

280 309

544 306

Lønn og
godtgjørelse
nemnda, samt reise
sekretariat
Flere reiser og møter
enn budsjettert




3 068 695

7 752 700 7 903 200

470 000 503 309
60 000 61 000
100 000 366 303

280309 i
overforbruk lønn og
godtgjørelse og reise

630 000 930 612 sekretariat'

Forebyggende rein
Fylkesmarmen har prioritert utvidet tilsyn på rein, og gitt tilskudd til akutt tilsyn. Vi har
avslått tilskudd på grunn av ulovlig reindrift og mangelfull rapportering. Dette gjelder
Mauken/Tromsdalen, Saarivuoma sameby og Marknes sidaa. Enkelte vedtak er påklaget og
sendt til DN.

Forebyggende sau
Det er få forebyggende tiltak som har vist seg å være effektive mot rovviltskader på sau.
Fylkesmannen har prioritert tidlig nedsanking i områder med store tap til jerv og fast bestand
av,jerv, og eller med høy forekomst av.jerv. Vi har gitt støtte til både akutt og planlagt tidlig
nedsanking. Vi har prioritert tilsyn med kadaversøk i områder med store tap og som har de
fleste av de store rovviltartene.
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I Troms har dokumentasjonsgraden i flere år vært lavere i rovviltregion 8 enn gjennomsnittet
for landet. Dette gjør at vi ikke har god oversikt over tapsårsaker. Fylkesmannen har de siste
år prioritert utvidet tilsyn med bruk av kadaverhund i områder med store tap, og som har de
fleste av de store rovviltartene. Ved bruk av kadaversøkekvipasjer kan en finne flere kadaver,
og samtidig øke sjansen for å dokumentert flere kadaver. Dokumentasjon av kadaver er helt
avgjørende for å avklare årsaken til tap av beitedyr. Vi har i tillegg stilt flere og strengere
vilkår i forbindelse med tilsagn. Vi har kjøpt inn radiobjeller for restmidler og fordelt beitelag,
og en enkeltbesetning etter gitte kriterier I løpet av 2012 har vi fått midler til å starte et
beitebruksprosjekt. Dette kommer først ordentlig i gang fra og med 2013, men vi satt av
250 000 av FKT midler til dette. Dette er et treårig prosjekt med fokus på å styrke beitebruk.

Vi mener et sterkere organisert beitebruk kan være et av de beste FKT tiltakene vi har. Hvis vi
ikke får brukere i beitelag til å samarbeide vil normalt tapsreduserende tiltak ikke fungere
tilfredsstillende.

Forskning og utvikling-FoU
Vi fikk inn noen søknader om forskning og utvikling i regionen, en del av
disse søknadene er videreføring av prosjekter initiert av Fylkesmennene. På bakgrunn av
behovet for forskning og utvikling i region 8 er det ønskelig å avsette midler for videreføring
av disse prosjektene.

Andre tiltak - kompetanseheving
Jaktkurs, tilsynskurs, kompetanseheving bjørn, undervisningsopplegg mv. ligger under her.
Jaktkurs og veiledet jakt på gaupe, jerv og bjørn er høyt prioritert. Gjennom tilskudd til NJFF
vil FM i Troms å øke oppslutningen om jakt på disse artene i befolkningen, samt i større grad
å regulere rovviltbestanden ved ordinær jakt i fylket.

Rovviltnemnda - overforbruk
I løpet av 2012 har Rovviltnemnda hatt nærmere 12 møter, som er betraktelig flere enn
tidligere. Dette har både vært planlagt, men også møter som ikke var satt opp på programmet.

Utgifter til reise, møte og hotell, samt lønn og godtgjørelse til medlemmene av nemnda og
sekretariatet har dermed blitt høyere enn forventet. Vi har brukt betraktelig mer enn
budsjettert. Reiseregninger kommer inn hele året, men det meste i slutten av året. Det har
dermed vært vanskelig å ha oversikt over hva som er brukt, og dermed også vanskelig å påse
at rammene ikke blir overskredet. Vi har per i dag et overforbruk på 280 309,kmer pp.,Kap
1427 post 21. Dette er ompostert til kap 1427 post 73. I tillegg har utgifter til reise, møte og
hotellutgifter for nemnda vært større enn forventet. Det ble satt av 200 000 til dette;!somvar
basert på tidligere forbruk. Oversikt fra økonomiavdelingen viser at vi har brukt 544 306 til
dette. Dette inkluderer tolketjenester. Vi har dekket dette gjennom restmidler på kap 1427
post 73. Sekretariatet tar dette til etterretning. Vi ser vi må få til andre rutiner når det gjelder å
få inn reiseregninger mv for å ha en bedre oversikt over budsjettet. I tillegg jevnlige rapporter
på denne posten for å kunne si i fra til nemnda når vi nærmer oss grensen for antall møter.

Regional tildeling og fordeling mellom fylkene 2013
Rovviltnemnda i region 8 har fått i oppgave å fordele 14 millioner til forebyggende og
konfliktdempende tiltak mellom Fylkesmannen i Finnmark og Fylkesmannen i Troms. I
tillegg er det satt av 1 500 000 til region 8 på Kap 1427.21 som kalles Tjenestekjøp. 1 000 000
kroner er satt av til drift av nemnda og sekretariatet. Endringer fra tidligere er at reise, hotell
og møteutgifter også skal føres her.
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Viser til brev fra Direktoratet for naturforvaltning datert 5.mars 2013 om planleggingsrammer
for rovviltnernndene. Det er foretatt flere budsjettendringer under kap 1427 i 2013, og
fordelingen mellom postene er gjennomgått for å sikre riktig budsjettering i tråd med
Stortingets bevilgningsreglement.

Dette innebærer at det er kommet en ny post 21 «Spesielle driftsutgifter» eller som kalles
Tjenestekjøp.

Tjenestekjøp, Kap 1427.21
Region 8 er tildelt 1 500 000 til Tjenestekjøp. I brevet fra DN står det « Posten benyttes til
kjop av varer og tjenester, herunder driftskostnader og utviklingsarbeid med klar relevans til
målet med posten. Hensikten medflyttingen er at utgifter knyttet til tjenestekjøp og
forskningsaktivitet i regi av direktoratet og rovviltnemndene skal dekkes over en drifispost, og
ikke en tilskuddspost.».

Her har fylkesmennene satt av 450 000 til lønnsmidler for forvaltningsplanarbeid. Videre har
en satt av 1mill til NINA prosjektet økologien hos Gaupe og jerv i nord. Dette utgjør til
sammen 1 450 000.

Drift av nemnd og sekretariatet —Kap 1427.21
Region 8 har fått 1 000 000 til drift av nemnd og sekretariat. Rammene har økt fra 650 000 —
1 mill. Grunnen til dette er at posten, fra og med i år, også skal dekke reise, møte og
hotellutgifter til nemnda, også tolketjenester. Skal en benytte tolketjenester må dette altså
dekkes av denne posten.

For lønn og godtgjørelse nemnda, inkludert tolketjenester er det satt av 300 000. For reise,
møte —og hotellutgifter er det satt av 200 000. For reise sekretariat er det satt av 70 000, og
for lønn sekretariat 430 000. Nemnda må påse at de avsatte rammer ikke overskrides.
Fylkesmannen i Troms er regnskapsførende enhet for disse midlene.

Fordeling av midler mellom Fylkesmannen i Finnmark og Fylkesmannen i Troms, Kap
1427. 73
Rovviltnemnda i region 8 har fått i oppgave å fordele 14 millioner til forebyggende og
konfliktdempende tiltak mellom Fylkesmannen i Finnmark og Fylkesmannen i Troms. Disse
midlene ligger under Kap 1427.73.

Midlene blir fordelt ut fra fordelingsnøkkel vedtatt i Rovviltnemnda i 2011. Antall ynglinger
jerv, antall gaupefamilier, antall bjørn og antall beitedyr skal beskrive behovet for
forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak i hvert fylke. Hver
parameter er tildelt lik vekt. Med tanke på tetthet av rovvilt og antall beitende sau og rein får
Finnmark i år en større andel av FKT midlene i 2013. Hvis rovdyrtettheten i fylket går ned vil
også fordeling av midler bli endret. Se tabell 3.
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Tabell 3. Fordeling mellom fylkene basert på rovvilttetthet og antall beitedyr.

Parameter

BESTAND

Finnmark fylke Totalt Reg 8 Troms fylke

Antall %% Antall

Ynglinger jerv 2012 (etter uttak) 40 10 25 15 60

Gaupefamilier 2012 (etter uttak) 54 7 13 6 46

Antall b'ørn 2011 79 46 58 12 21

Antall okkuperte KØ terr. 41 150 365 215 59

BEITEDYR 54 210000 386000 176000 46

SNITT % (fordeling) 54




46

Ved å bruke vedtatt fordelingsnøkkel skal Fylkesmannen i Troms i 2013 tildeles 6 440 000
(46 % av tildelt sum) og Fylkesmannen i Finnmark tildeles 7 560 000 kroner (54 % av tildelt
sum) fra Kap 1427.73.

I tillegg vil FM i Finnmark få 1 mill for NINA prosjektet, og FM i Troms 450 000 for
forvaltningsplanarbeid. Dette skal fordeles fra Kap 1427.21.

Fylkesmaimen i Troms rapporterer og fører utgifter for forvaltningsplanarbeid. Fylkesmannen
i Finnmark saksbehandler prosjektene "Økologien bak gaupe og jervens predasjon på
tamrein". FM i Finnmark skal altså tildeles 7 560 000 fra Kap 1427.73 og 1 000 000 fra Kap
1427.21. FM i Troms skal tildeles 6 440 000 fra Kap 1427.73 og 450 000 fra Kap 1427.21.

Genereltom prioriteringav midleri Tromsog Finnmark
Fordelingen innad i Troms og Finnmark er baserte på innkonme søknader om tilskudd til
forebyggende tiltak, samt praksis mht fordeling i fylket. Vi prioriterer områder som er
rovviltutsatt, har ynglinger, mye tap og dokumenterte skader.

Direktoratet for naturforvaltning har vedtatt ny forskrift om tilskudd til forebyggende tiltak
mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak. I denne forskriften presiserer DN at utvidet
tilsynsaktivitet alene ikke skal få støtte, men kan gis støtte i kombinasjon med andre tiltak. I
tillegg skal søknader som omfatter hele beitelag, siidaer og reinbeitedistrikt prioriteres ved
behandling av søknader. Betydelige midler vil bli avsatt til å dekke utgifter ved
skadefellingsoppdrag.

PrioriteringTromsetterfordeling
Vi prioriterer beitelag/sankelag i stedet for enkeltbesetninger. Vi gir ikke støtte til
enkeltbesetninger mht tidlig nedsanking.

Dokumentasjon av kadaver er helt avgjørende for å avklare årsaken til tap av beitedyr. For å
øke kunnskapsgrunnlaget, og finne tapsårsaker, har FM i Troms derfor valgt å fortsatt gi støtte
til utvidet tilsyn med kadavesøk i enkelte beiteområder. Dette kan også ha nytteverdi når det
gjelder valg av andre forebyggende tiltak.

Vi har satt av midler hvis det oppstår akutte situasjoner i løpet av sommeren. Fylkesmannen i
Troms har også satt av et betydelig beløp til kommende skadefellinger som skal ha
godtgjøring av FKT midlene. Fylkesmannen i Troms kommer også i 2013 til å støtte jaktkurs
og andre tiltak som stimulerer til rovviltjakt.
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Tabell 4. Forslag til fordeling av midler til forebyggende tiltak mot rovviltskader og
konfliktdempende tiltak Troms 2013
Tiltak

• Behov
Tapsforebyggende tiltak —rein
Utvidet tilsyn og foring av rein200 000
Akutt (intensiv gjeting i perioder med store
rovvilttap) 110 000
Tapsforebyggende tiltak —sau




Utvidet tilsyn i komb med tidlig nedsanking
(dir.forebyggende tiltak) 212 800
Tidlig nedsanking 700 000
Akutt tidlig nedsanking 100 000
Akutt tiltak sau 100 000

§ 5c) Andre tiltak soni kan være direkte
ta sreduserende.




Anlegg for trening i skyting på rovvilt 100 000
Bjørnesporing del 2 120 500
Gaupejaktprosjekt 170 700
Jervejaktprosjekt 250 000
Bjørnejaktprosjekt 200 000
Grunneiertillatelser

øke kiiiMska s runnla et6

200 000

Tapsårsaker hos lam på Dyrøya 445 000
Utvidet tilsyn med kadaversøkekvipasjer. For
å finne tapsårsaker og øke
kunnskapsgrunnlaget. 260 000
Organisering av radiobjeller - Landbruk nord 100 000
Kadaverhundprosjekt Troms og Norske
kadaverhunder 171 000

Forundersøkelse - NINA 250 000

FKT prosjekt Troms 1 000 000
Beitelagsmøter 100 000

Tilskudd interkommunale fellingslag 200 000
Fellingsvederlag 800 000
DIVERSE (dusør, infor,mv) 150 000
Adm og overhead 500 000

SUM tiltak Troms 6 440 000
Tjenestekjøp Kap 1427.21




Forvaltningsplan, konsulent 450 000
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SumTromspost73 og 21 6 890000
Drift av netnndo sekretariat
Lønn og godtgjørelse rovviltnemnda, inkl
tolketjenester 300 000

Reise, møte og hotellutgifter 200 000

Adm/lønn Sekretariatet 430 000

Møte - og reise, drift sekretariat 70 000

SUM 1 000000

Prioriteringi Finnmarketterfordeling
I reindriften har FM i Finnmark mottatt en rekke klager på avslag på utbetaling av tilskudd,
flere av disse vil bli tatt til følge, og vil belaste budsjettet i 2013. Fylkesmannen i Finnmark
vil også støtte jaktprosjekter, jaktkurs og andre tiltak som stimulerer til rovviltjakt i 2013. Det
vil bli avsatt midler til aktiviteter i Rovviltprosjektet, kursing av fellingslag, kursing av
bjørnehundekvipasjer, og møter med beitelag/ reinbeitedistrikter/ skadefellingslag.

Tabell 5. Forslag til fordeling av midler til forebyggende tiltak mot rovviltskader og
konfliktdempende tiltak Finnmark 2013.

Tilsagns
ramme Omsøkt2013 Forbruk2012
2013Tittah2013

Ta sforebende tiltak- rein





Tils n 250000 258 000 455087
Kalvini'erdet 150000 215 000 60 000
Andretiltakrein




27 464
Akuttrein 300 000 167000 107500
Flyttingav rein,kombinertmed
forinotils n




3 567 716




Forin 300 000 493 900




1 000 kr kr
SumTa sforebyende tiltak 000 4 701616,00 650051,00

Ta sforebyende tiltak- sau





Tidli nedsankin 500000 741 170 301 973
Radiob'eller/ vokterhund 100000 864620 36 697
Tidli lammin /hjemmebeite 100000 300 000 0
Tilsyn 100000




147930
Andretiltaksau
(beredska sarealetc.) 200 000 1 674704 346300
Forsinketsli




54 000




Flyttinav sau 80 000




Akuttsau 250 000




21000




1 330 kr kr
SumTa sforebyende tiltak 000 3634494,00 853900,00

Rein—
røvvilt

HiiisdYr

rovyilt
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Menne
ske

Genere
It

Konfliktdempendetiltak

Kadaverhåndterini Pasvik 50 000




41 982
Søp elhånteringi Pasvik 116000




115263
Andretiltaki Pasvik




Konfliktdempendetiltakutenom




Pasvik 100000




5 340




kr

Sumkonfliktdem endetiltak 266 000




162584,50

Andretiltak(22)




Jakttiltak(Annonseringav)
'erve-oau e'akt-kurs,båser 500000 1973100 1 308 163
Utgifterfellingslagog
fellin sforsøk




469556 101961
Bestandsre istrerin er av rovvilt 50 000




17 602
Dusørfor
rovvillin /kon eørnhekkin 120000 45 000 80 000




1 750




FoU- ros'ekter rovvilt 000 2369338 2 215 575
Akuttmidler





1 344




odt 'ørinfellin sla 000




0
Informasjon,kompetanseheving,
dialo 200 000




246 177




2 000




Lokale/kommunale ros'ekter 000 2 017999 445494




5 964




SumAndretiltak 000_ 6874993 4577556,5




8 560 kr 15211




Sum totalt 000 103,00 . kr 6 244 092,00

Sak 5/13 Bestandsregulering av jerv - rammevilkår

Forslag til vedtak:
Vedtatt som innstilt.

Innstilling til vedtak:
Rovviltnemnda ber sekretariatet gjennomgå og gjøre en vurdering av rammevilkårenefor
uttak/regulering avjerv og gaupe gjennom skadefelling og alminneligjakt. Nemnda ønsker å
få belyst begrensningene som ligger i dagens rammevilkår, behovfor endringer og
konsekvenser av dette. Nemnda ønsker også en anbefaling av tiltak og hvordan en skal gå
frem (strategz)for åfå gjennomført disse. Sakenfremmes for nemnda senest i løpet av høsten.
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Bakgrunn
Rovviltregion 8 har over flere år hatt en jervebestand som har vært langt over bestandsrnålet. I
2012 var det registrert 28 ynglinger i regionen, bestandsmålet er av Stortinget satt til 10.
Regulering av uttaket gjennom lisensjakt og ekstraordinær skadefelling har ikke vært
tilstrekkelig for å ta ned/regulere bestanden på bestandsmålet. Dette på tross av at regional
forvaltning har brukt store ressurser de siste 6 årene på å effektivisere jervejakta gjennom
kompetanseoppbygging og bedre organisering av jegere, tilrettelegging av jakt- og
fangstplasser samt veiledning av jegere i fe1t.Uttak gjennom ekstraordinære tiltak reguleres
av DN og er ikke et virkemiddel regional forvaltning har kontroll over.

Regulering av jervebestanden var også tema i møte med DN i Tromsø 13. desember 2012.
Der tok regional forvaltning opp spørsmålet om hvordan få en mer effektiv regulering av
jervebestanden, bl.a. gjennom endringer/lettelser i regelverket/rammevilkårene mht utøvelse
av skadefelling og lisensfelling. I etterkant har DN signalisert at for å gå videre med dette
ønsker de at en regionalt avklarer sine ønsker og forslag og at det oversendes et formelt brev
til DN om dette.

Anbefaling
Dagens nivå på jervebestanden i Troms medfører store utfordringer for beitenæringene i
fylket, spesielt reindrifta i indre strøk. Det store og vedvarende avviket mellom fastsatt
bestandsmål og faktisk jervebestand skaper også frustrasjoner og mistillit langt ut over
beitenæringene. I lys av siste rovviltforlik oppleves det som et demokratisk problem at
forvaltningen ikke gjennomfører tiltak som er tilstrekkelig til å ta ned jervebestanden til det
nivået stortinget har bestemt for regionen.

Regional forvaltning har over lang tid fokusert på problematikken gjennom økt ressursbruk på
kompetanseheving av jeger og tilrettelegging for praktisk jakt. Dette har bedret evnen til å
regulere bestanden gjennom alminneligjakt. Men dette er ikke tilstrekkelig til å ta ned
bestanden til fastsatt nivå. Tilbakemeldinger fra jegermiljøene og egne erfaringer, bl.a. fra
prosjekt Leve i Naturen, tilsier at dagens rammevilkår/lovverk setter store begrensninger både
på utøvelse av skadefelling og alminnelig jakt. Det er derfor nødvendig å se på om det kan
gjøres endringer som kan bidra til å effektivisere dette.

Saksområdet er kompleks, og eventuelle endringer kan få utilsiktede konsekvenser. Det
anbefales derfor at en tar seg tid til å utrede saken grundig før en eventuelt oversender et skriv
til DN.

06/13 Nemndas anmodning til DN om uttak av jerv

Under møtet ba nemnda sekretariatet om å skrive et brev til Direktoratet for naturforvaltning
med anmodning om at Direktoratet gjør sitt beste for å få tatt ut restkvoten på jerv.

Vedtak:
Vedtatt som innstilt.

Innstilling til vedtak:
Rovviltnemnda sender «forslag til brev» til Direktoratet for naturforvaltning.
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Forslagtil Brev:
Rovviltnernnda i region 8 viser til eget vedtak om uttak av 88 jerver i Troms og Finnmark i
sesongen 2012/2013. Rovviltnemnda konstaterer at det av rovbasen per 11.4.2013 vises at det
så langt er tatt ut 38 jerver i regionen. Dette tilsier at den beste kunnskapen rovviltnemda har
tilgjengelig sier at det skal tas ut ytterligere 50jerver før bestanden er nede på bestandsmålet.

Rovviltnemnda forventer at Direktoratet for naturforvaltning har tillit til rovviltnemndas
forvaltningskunnskap. Og at Direktoratet for naturforvaltning gjør sin plikt, jf. rovviltforliket
av 2011, i å gjøre sitt beste for å ta ut hele restkvoten.

Rovviltnemda anmoder om fortsatt uttak, med prioritet i kalvingsområder for rein,
kalvingsområder for svensk rein inkludert, og i beiteområder for sau. Rovviltnemnda vil
spesielt anmode om uttak i området Skallelv på Varangerhalvøya og i Porsangerområdet.

07/13 Brev til MD om økt støtte til drift av rovviltnemnda

Under møtet ba nemnda sekretariatet om å skrive et brev til Miljøverndepartementet med kopi
til Direktoratet for naturforvaltning, og be om tilleggsbevilgning på Kap 1427.21, Drift av
rovviltnemnda og sekretariatet.

Vedtak:
Vedtatt som innstilt.

Innstilling til vedtak:
Rovviltnemnda sender «forslag til brev» til Miljøverndepartementet, med kopi til
Direktoratet for naturforvaltning.

Forslagtil brev:
Rovviltnemndai region8 anmoderomen tilleggsbevilgningfra Kap 1427.21
Rovviltnemnda i region 8 ber om en tilleggsbevilgning på kroner 1 000 000 fra Kap 1427.21.
Nemnda viser til fjorårets forbruk, og at de har behov for mer midler for tolking under møte
og ti1oversetting av sakspapirer.

Rapport fra året 2012 viser at Rovviltnemnda i region 8 brukte 544 306 kroner på reise, møte
og hotellutgifter (tolketjenester inldudert), 503 309 kroner til lønn av sekretariatet, 61 000
kroner til reise sekretariatet og 366 303 kroner til lønn og godtgjørelse nenmda. Se oversikt i
tabell.

Driftav nemndo sel(i-etariat

Lønn og godtgjørelse rovviltnemnda
Tolketjenester under møter, samt
oversetting av sakspapirer
Reise, møte og hotellutgifter
Adm/lønn Sekretariatet
Møte - og reise, drift sekretariat
SUM

Brukti Behov
Fordeling
innenfortildelte

2012 2013 ramme2013

Ca 330000 480 000 250000

Ca 37000 500 000 50000

544 306 550 000 200 000
503309 500 000 430 000
61000 70 000 70 000
1 475616 2 000000 1 000000
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Region 8 fikk 650 000 for Drift av nemnda i 2012, og fikk et overforbruk på 280 309, som
stort sett var økte kostnader til lønn og godtgjørelse. I år er region 8 tildelt 1 000 000, der også
reise, hotell og møteutgifter skal føres på samme post. Regionen har lange avstander, det er
ofte nødvendig med både fly og overnatting for at nemnda skal kunne møtes. Hvis en ser på
fjorårets bruk av midler vil denne summen ikke dekke behovet nemnda har for drift i 2013.
Nenmda viser til at det vil gå mye tid til å ferdigstille forvaltningsplan, som innebærer økte
utgifter til møte —og reise, samt lønn og godtgjørelse. I tillegg har nemnda behov for samisk
tolk på møtene, samt oversettelse av sakspapirer. Dette er stipulert til rundt 500 000.
Rovviltnemnda i region 8 mener de har behov for til sammen 2 000 000.

Med bakgrunn i dette ber nemnda om en tilleggsbevilgning på 1 000 000 kroner. Dette mener
nemnda er nødvendig for å kunne utføre arbeidet på en forsvarlig måte slik den er pålagt av
Stortinget. I tilfelle rovviltnemnda ikke får tilført mer midler ber de om at departementet sier
hva som skal nedprioriteres.

08/13 Nenmda vurderer å flytte gaupekvote fra B til A-området i Troms

Like før rovviltnemndas møte fremmet leder av nemnda et forslag om å flytte deler av
gaupekvoten fra B til A-området i Troms. Bakgrunnen for dette forslaget var at kvoten var
fylt i sone A, mens ingen av gaupene på kvoten i sone B var tatt ut. Det var også et vesentlig
argument at begge gaupene som var tatt ut var hanndyr.

Vedtak:
Vedtatt som

Innstilling til vedtak:
Rovviltnemnda opprettholder tidligere vedtak om gaupekvote. Fellingskvoteflyttes ikkefra
B til A-området i Troms.

Sekretariatet frarådet sterkt et vedtak om å flytte gaupekvote fra B til A-området i Troms, de
mest tungtveiende argumentene mot en slik flytting var som følger:

Registrering av familiegrupper i sesongen 2012/2013. Etter sekretariatets tolkning av
data i rovbasen vil det for denne sesongen sannsynligvis bli godkjent tre eller fire
familiegrupper av gaupe i Troms. Bestandsmålet er seks familiegrupper. Altså har det
sannsynligvis vært en mindre andel enn forventet av bestanden som har fått frem
unger denne sesongen.

Miljøverndepartementet ga føringer om flytting av kvoter i vedtak av 31.1.2012, i
«Avgjørelse av klage på vedtak om kvotejakt på gaupe i region 8 i 2012». I vedtaket
skrev Miljøverndepartementet følgende:
Departementet understreker imidlertid at kvoter ikke bor omfordelespå tvers av
ftlkesgrensene, og videre at kvoter ikke skal kunneflyttes mellom områder med og
uten mål om yngling.
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kommune

          

Arkivsaknr:       2012/3954-7

Arkiv:                1942/66/18

Saksbehandler:  May Halonen

Dato:                 07.03.2013

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
12/13 Nordreisa driftsutvalg 25.04.2013

Søknad om deling gnr 1942/66/18

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

Rådmannens innstilling

Nordreisa kommune godkjenner ikke fradeling av en tomt på 1 daa til fritidsformål fra eiendom 
66/18 i Nordreisa kommune.

Vedtak gjøres jfr følgende:
 Deling godkjennes ikke jfr jordlovens § 12
 Deling godkjennes ikke jfr matrikkellovens § 6
 Deling godkjennes ikke jfr plan- og bygningsloven §§ 20-1-m og 26-1.
 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.
 Delingstillatelsen er vurdert i forhold til formål og forvaltningsmål i 

Naturmangfoldloven og funnet at tiltaket har innvirkning på prinsippene som skal 
vurderes i §§ 8-12.

Ved avgjørelsen er det lagt vekt på at det er søkt om fradeling til fritidsformål. Tiltaket er søkt 
gjennomført i et område som er definert som yngleområde og/eller rasteplass for blant annet 
gråhegre, gravand, ærfugl, praktærfugl, siland, laksand, vipe og sangsvane, hvor av de to siste er 
i Rødlisten karakterisert som nær truet. 

Både av hensyn til det biologiske mangfoldet og av hensyn til allmennhetens ferdsel i området 
bør arealene mellom vegen og sjøen skjermes mot videre utbygging og det bør være mulig å 
fradele hyttetomt på oversiden av vegen på denne eiendommen.
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Saksopplysninger

Søker: Gerd Inger Saltnes, Vestre Straumfjord, 9151 Storslett
Erverver: Lena E. Knutsen

Eiendommen ligger på Storvikhalvøya på vestsida av Struamfjorden ved  RV 355, om lag 8 km 
fra krysset til E6 i Straumfjordbotn, om lag 14 km nord for Storslett sentrum. Det søkes om 
fradeling av en ubebygd tomt til fritidsformål på om lag 1 daa. Den omsøkte parsellen ligger på 
sjøsiden av riksveien og består av jorddekt fastmark og uproduktiv skog hvor av halvparten er 
dyrkbart. 

I følge gårdskart fra Skog og landskap har eiendom gnr 66, bnr 18 to parseller og et totalareal på 
431,1 daa. Av dette er 14,3 daa fulldyrka jord, 16 daa skog på middels bonitet, 6,7 daa skog på 
lav bonitet, 242,1 daa uproduktiv skog og resten annet areal. 

Planstatus

Den omsøkte tomta er i kommuneplanen definert som landbruk, natur- eller friluftsområde, og 
det er nødvendig med dispensasjon fra plan- og bygningsloven § 19-2. 

Den omsøkte tomta ligger omtrent 90 meter unna flomålet som er på et nes, Hestneset. 
Hestneselva renner ut i sjøen akkurat her og på flybildet ser det ut som om at strandferdselen 
antakelig kun er på neset. Ved en evt fradeling kan byggegrense settes til 100 m fra flomålet 
men tomtegrensen er innenfor 100 m fra flomålet og vi tolker denne saken til at det er 
nødvendig med dispensasjon fra plan- og bygningsloven § 1-8 i og med at tiltaket med den 
omsøkte tomtas grense vil berøre 100 meters sonen. 

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

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

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

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

Det er ikke framsatt særlige grunner for dispensasjonen

Høringer:
Saken ble sendt til høring til Fylkesmannen i Troms, Troms fylkeskommune, Sametinget og 
Reindriftsforvaltningen. Høringsfristen var satt til 01.03.13. 

Fra Statens vegvesen, 04.04.13:
”Statens vegvesen viser til høring mottatt 04.02.13 vedrørende deling av eiendommen gnr 66 bnr 18 i 
Nordreisa kommune. Statens vegvesen har ingen innsigelser til deling. Statens vegvesen bemerker at det må 
søkes om godkjent avkjørsel for eiendommen.”
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Fra Reinsdriftsforvaltninga, 25.02.13:
”Viser til høringsbrev datert den 31.1.2013. Saken er blitt sendt til høring til reinbeitedistrikt 35 
Favrrosorda. Det har ikke kommet uttalelse til saken. Områdestyret i Vest Finnmark har ikke merknader til 
saken slik som omsøkt. Denne uttalelsen er gitt i medhold av Områdestyrets delegasjonsvedtak i sak 65/12.”

Fra Fylkesmannen i Troms, 20.02.13:
”Vi viser til kommunens brev av 31.1.2013 hvor spørsmålet om dispensasjon oversendes for
uttalelse.

Eiendommen ligger i et LNF-område i kommuneplanens arealdel. I plan og bygningsloven §19-2 heter det 
at dispensasjon ikke kan gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i 
lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart 
større enn ulempene etter en samlet vurdering. Det kan ikke dispenseres fra saksbehandlingsregler. Tiltaket 
vil også være i strid bygge- og delingsforbudet hundremetersonen langs sjøen.

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 når 
en direkte berørt statlig eller regional myndighet har uttalt seg negativt om dispensasjonssøknaden.

Det er søkt om dispensasjon i forbindelse med fradeling av hyttetomt. Eiendommen ligger på
Storvikhalvøya på vestsiden av Straumfjorden, om lag 14 km fra Storslett. Parsellen ligger inntil vegen som 
deler eiendommen, men på nedsiden av denne, og 90 met er fra flomålet. Mellom sjøen og hytta ligger 
utløpet av Hestneselva. I følge Direktoratet For Naturforvaltning sin naturbase er arealene rundt elveosen 
et yngleområde og/eller rasteplass for blant annet gråhegre, gravand, ærfugl, praktærfugl, siland, laksand, 
vipe og sangsvane, de to siste er i Rødlisten karakterisert som nær truet. Dette er arter som en må ta hensyn 
til ved alle typer inngrep i området.

Både av hensyn til det biologiske mangfoldet og av hensyn til allmennhetens ferdsel i området bør arealene 
mellom vegen og sjøen skjermes mot videre utbygging. Så langt vi kan se av tilsendte kart bør det være 
mulig å fradele hyttetomt på oversiden av vegen.

Nordreisa kommune er i en prosess hvor kommuneplanens arealdel skal rulleres. I denne prosessen bør 
kommunen ta stilling til om det finnes deler av kystlinjen som skal ha mindre vern mot nedbygging enn det 
som i dag ligger i strandsonevernet. Kommunen bør gjennom en slik samlet plan vise på hvilke måte 
strandsonevernet kan differensieres.

Vi anbefaler Nordreisa kommune å avslå søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel. Dersom 
kommunen kommer til at landbruks- natur og friluftsinteressene blir bedre ivaretatt ved gjennomføring av 
tiltaket, ber vi om at dette begrunnes. Vi ber om å få tilsendt avgjørelsen i saken når denne foreligger.”

Vurderinger

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

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 er ikke selvstendig drift på eiendommen og vi har ikke informasjon om når tid det var det 
sist. Eiendommen har ikke bolighus. Det omsøkte arealet ligger på sjøsiden av vegen og inntil 
dyrka mark som ikke er høstet de siste årene. I følge Skog og landskap er det ca 14 da fulldyrka 
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jord på eiendommen. Et nabobruk høster ca 8 daa. Arealet som høstes ligger på øversiden av 
veien. Halvparten av det omsøkte arealet er dyrkbart. Terrenget er ganske åpent. Eiendommen 
har små ressurser for framtidig selvstendig og lønnsom drift. 

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

I flg. § 27-1 skal opprettelse eller endring av eiendom til bygningsformål for opphold av 
mennesker eller dyr ikke gjennomføres med mindre det er forsvarlig adgang til hygienisk 
betryggende og tilstrekkelig drikkevann, samt slokkevann. I søknaden er det opplyst at 
hytten/boligen skal anlegge privat vannforsyning og septikanlegg. 

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

I flg. § 27-4 må det før opprettelse eller endring av eiendom til bebyggelse blir godkjent enten 
være sikret lovlig atkomst til veg som er åpen for alminnelig ferdsel eller ved tinglyst dokument 
eller på annen måte være sikret vegforbindelse som kommunen godtar som tilfredsstillende. Det 
må søkes om avkjørsel fra offentlig veg og denne må godkjennes av vedkommende 
vegmyndighet, jf. veglova §§ 40 til 43. Dersom vegforbindelse etter kommunens skjønn ikke 
kan skaffes uten uforholdsmessig vanske eller utgift, kan kommunen godta en annen ordning. 
Avkjørsel vil gå fra kommunal vei. Ved en eventuell fradeling må denne lages forsvarlig. Hvis 
forholdene er slik at avkjørsel og adkomst blir via en annen eiendom, må omsøkte tomt sikres 
tinglyst vegrett/adkomst.

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 
skredinformasjon hos NVE er det ikke stein- eller snøskredfare i området hvor den omsøkte 
parsellen ligger.

I flg. § 1-8 skal det i 100-metersbelte langs sjøen og langs vassdrag tas særlig hensyn til natur-
og kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser. 

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

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

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

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

Området er søkt opp i Skog og landskap sin tilknytning til 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, sterkt truet eller kritisk truet. 
Det er heller ikke registrert sårbare naturtyper i området. Men i kartet finner vi at hele 
strandområdet her og i Straumfjorden ca herfra og utover er definert som beite-, yngle- og 
rasteområde for en del fuglearter og området er kategorisert som verdi B og C som er viktig og 
lokalt viktig. Et par fuglearter som sangsvane og vipe har rødlistestatus som nært truet. 

I naturmangfoldlovens §8 står det:

Offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal så langt det er rimelig bygge på 
vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske 
tilstand, samt effekten av påvirkninger. Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig 
forhold til sakens karakter og risiko for skade på naturmangfoldet.

Myndighetene skal videre legge vekt på kunnskap som er basert på generasjoners erfaringer 
gjennom bruk av og samspill med naturen, herunder slik samisk bruk, og som kan bidra til 
bærekraftig bruk og vern av naturmangfoldet. 

Fylkesmannen i Troms har i sin uttalelse til saken lagt spesielt vekt på at plasseringa er i 
strandsonen og beite-, yngle- og rasteområde og skriver:

”Det er søkt om dispensasjon i forbindelse med fradeling av hyttetomt. Eiendommen 
ligger på Storvikhalvøya på vestsiden av Straumfjorden, om lag 14 km fra Storslett. 
Parsellen ligger inntil vegen som deler eiendommen, men på nedsiden av denne, og 90 
met er fra flomålet. Mellom sjøen og hytta ligger utløpet av Hestneselva. I følge 
Direktoratet for naturforvaltning sin naturbase er arealene rundt elveosen et yngleområde 
og/eller rasteplass for blant annet gråhegre, gravand, ærfugl, praktærfugl, siland, 
laksand, vipe og sangsvane, de to siste er i Rødlisten karakterisert som nær truet. Dette er 
arter som en må ta hensyn til ved alle typer inngrep i området.

Både av hensyn til det biologiske mangfoldet og av hensyn til allmennhetens ferdsel i 
området bør arealene mellom vegen og sjøen skjermes mot videre utbygging. Så langt vi 
kan se av tilsendte kart bør det være mulig å fradele hyttetomt på oversiden av vegen.

Nordreisa kommune er i en prosess hvor kommuneplanens arealdel skal rulleres. I denne 
prosessen bør kommunen ta stilling til om det finnes deler av kystlinjen som skal ha 
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mindre vern mot nedbygging enn det som i dag ligger i strandsonevernet. Kommunen bør 
gjennom en slik samlet plan vise på hvilke måte strandsonevernet kan differensieres.

Vi anbefaler Nordreisa kommune å avslå søknad om dispensasjon fra kommuneplanens 
arealdel. Dersom kommunen kommer til at landbruks- natur og friluftsinteressene blir 
bedre ivaretatt ved gjennomføring av tiltaket, ber vi om at dette begrunnes. Vi ber om å få 
tilsendt avgjørelsen i saken når denne foreligger.”

Oppsummering

For å samtykke til deling etter jordloven må enten samfunnsmessige interesser av stor vekt tale 
for det, eller at deling er forsvarlig ut fra hensynet til den avkastning eiendommen kan gi. Denne 
eiendommen er ikke i selvstendig landbruksdrift og 8 av 14 daa høstes av et nabobruk. Ut i fra 
landbruksmessige hensyn kan vi ikke se at det omsøkte arealet kommer i konflikt med
landbruket på eiendommen og i området, i og med at eiendommens avkastingsevne ikke blir
vesentlig redusert.

Bakgrunn for at en delingssak utenfor regulert område blir sendt på høring er at delingen er en 
dispensasjon fra kommuneplanens arealdel hvor det framgår at området er avsatt til landbruk, 
natur og friluftsliv (LNF). Delingssøknader til andre formål enn LNF, skal derfor vurderes opp 
mot plan og bygningsloven § 19-2 hvor det heter: ”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.

Fylkesmannen i Troms har etter en samlet vurdering anbefalt at Nordreisa kommune avslår 
dispensasjon fra kommuneplanens arealdel jfr plan- og bygningslovens § 19-2 og dispensasjon 
fra bygge- og deleforbudet i strandsonen jfr § 1-8 grunngitt i å sikre allmennhetens rett til fri 
ferdsel i strandsonen til sjø og at området er definert som yngleområde og/eller rasteplass for 
blant annet gråhegre, gravand, ærfugl, praktærfugl, siland, laksand, vipe og sangsvane, hvor av 
de to siste er i Rødlisten karakterisert som nær truet. 

Både av hensyn til det biologiske mangfoldet og av hensyn til allmennhetens ferdsel i området 
bør arealene mellom vegen og sjøen skjermes mot videre utbygging og det bør være mulig å 
fradele hyttetomt på oversiden av vegen på denne eiendommen.
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Nordreisa 
kommune

          

Arkivsaknr:       2012/3554-5

Arkiv:                1942/49/10

Saksbehandler:  May Halonen

Dato:                 01.03.2013

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
13/13 Nordreisa driftsutvalg 25.04.2013

Søknad om deling av gnr 1942/49/10

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

Rådmannens innstilling

Nordreisa kommune godkjenner ikke fradeling av en tomt på om lag 900m2 til fritidsformål fra 
eiendom 49/10 i Nordreisa kommune.

Vedtak gjøres jfr følgende:
 Deling godkjennes ikke jfr jordlovens § 12
 Deling godkjennes ikke jfr matrikkellovens § 6
 Deling godkjennes ikke jfr plan- og bygningsloven §§ 20-1-m og 26-1.
 Dispensasjon fra delings- og byggeforbudet i 100 meters beltet i strandsonen 

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

bygningslovens 19-2.

Ved avgjørelsen er det lagt vekt på at det er søkt om fradeling til fritidsformål. Tiltaket er søkt 
gjennomført i den delen av strandsonen som allmennheten helst søker til. Det er allerede gitt 
tillatelse til fradeling av to hyttetomter mellom vegen og fjæra. Både hytteeier og allmennheten 
vil oppleve enda en hytte så nært fjæra som en ytterligere privatisering av et i utgangspunkt 
attraktivt naturområde. Eiendommens størrelse tilsier at det bør finnes alternativ plassering av 
hyttetomt på oversiden av vegen.

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

Søker: Aud-Marit Haldorsen, Gråtindveien 28, 9100 Kvaløysletta
Erverver: Gunn Myrslett, Myrslett, 9151 Storslett
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Eiendommen ligger i Bakkeby mot Latteren, ca 1,2 km fra RV 866, og om lag 18 km fra 
Storslett sentrum. Iflg Skog og landskap er arealet definert som innmarksbeite som er dyrkbart.

I følge gårdskart fra Skog og landskap har eiendom 49/10 et totalareal på 356,8 daa. Av dette er
6,3 daa fulldyrka jord, 3,1 daa innmarksbeite, 67,5 daa skog på middels bonitet, 181,5 daa
uproduktiv skog, og resten annet areal. Det søkes om fradeling av en tomt til fritidsformål på om
lag 0,9 daa i strandsonen. Det er oppført i søknaden at tomta skal være en gave.

Planstatus
Tomten er i kommuneplanen definert som landbruk, natur- eller friluftsområde, og det er
nødvendig med dispensasjon fra plan- og bygningsloven § 19-2. Tomten ligger innenfor 100
metersonen til sjø, og det er nødvendig med dispensasjon fra plan- og bygningsloven § 1-8.

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

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

Det er ikke framsatt særlige grunner for dispensasjonen

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

Høringsuttalelser
Saken ble sendt til høring til Fylkesmannen i Troms, Troms fylkeskommune, Sametinget og 
Reindriftsforvaltningen. Høringsfristen var satt til 13.01.13. 

Vi har mottatt høringsuttalelse fra Fylkesmannen i Troms, datert 07.02.2013 og de skriver: 
”Vi viser til kommunens brev av 11.1.2013, mottatt her den 17.1.2013, hvor det går fram 
at det er søkt om fradeling av hyttetomt i 100-meters-sonen.

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

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

Stortingsmelding nr. 26 "Regjeringens miljøvernpolitikk og rikets miljøtilstand" (2006-
2007):
Det er et nasjonalt mål at strandsonen skal bevares som natur- og friluftsområde 
tilgjengelig for alle. Regjeringen ønsker en strengere og mer langsiktig 
strandsoneforvaltning. Det er derfor nødvendig igjen å oppfordre kommunene til en streng 
praksis ved behandling avplansaker og dispensasjoner i 100-metersbeltet langs sjø.

Regjerningen har lagt opp til en differensiert strandsoneforvaltning, hvor landet deles i tre
soner. For Troms gjelder blant annet følgende:

I 100-metersbeltet langs sjøen skal følgende retningslinjer legges til grunn:
- Utbygging bør så langt som mulig lokaliseres til områder som er bebygd fra før, slik at 

utbyggingen skjer mest mulig konsentrert. Utbygging i urørte områder med spesielle 
friluftsinteresser, natur- og landskapskvaliteter eller kulturminneinteresser skal unngås. 
Det gjelder for eksempel utbygging i kyst- og fjordlandskaper med spesielle kvaliteter.

- Spørsmålet om bygging skal vurderes i forhold til andre allmenne interesser. Det bør ikke
tillates utbygging i områder som har spesiell verdi i forbindelse med friluftsliv og allmenn
ferdsel, naturkvaliteter, naturmangfold, kulturminner, kulturmiljøer og landskap. 
Forholdet til andre interesser, som for eksempel landbruk, fiske, oppdrett og reindrift må 
også vurderes. Der det tillates bygging, bør hensynet til andre interesser ivaretas best 
mulig.

- Alternative plasseringer bør vurderes og velges dersom det er mulig. Det bør også 
vurderes om tiltaket kan trekkes vekk fra sjøen. Tiltak som tillates må tilpasses 
omgivelsene best mulig.

Fylkesmannens vurderinger og anbefalinger til Nordreisa kommune:
Eiendommen er på 356 dekar og ligger i Bakkeby. Det er søkt om fradeling av hyttetomt i
strandsonen. For at allmennheten skal kunne oppholde seg og ferdes i strandsonen, er det 
et generelt forbud mot bygging og deling i denne sonen. I dette tilfellet skal tiltaket
gjennomføres i den delen av strandsonen som allmennheten helst søker til. Det er allerede 
gitt tillatelse til fradeling av to hyttetomter mellom vegen og fjæra. Både hytteeier og
allmennheten vil oppleve enda en hytte så nært fjæra som en ytterligere privatisering av et 
i utgangspunkt attraktivt naturområde.

Eiendommens størrelse tilsier at det bør finnes alternativ plassering av hyttetomt på 
oversiden av vegen.

Vi anbefaler Nordreisa kommune å avslå søknad om dispensasjon fra kommuneplanens
arealdel og fra forbudet mot tiltak i hundremeterssonen. Dersom kommunen kommer til at
landbruks- natur og friluftsinteressene blir bedre ivaretatt ved gjennomføring av tiltaket,
ber vi om at dette begrunnes. Om ikke vil vi vurdere å påklage et vedtak hvor søknaden 
innvilges. Vi ber derfor om å få tilsendt avgjørelsen i saken når denne foreligger.”

Vi har mottatt høringsuttalelse fra Reindriftsforvaltningen, datert 28.02.13:
”Saken har vært på høring i reinbeitedistrikt 39. Distriktet har ikke kommet med uttalelse 
til saken.
Områdestyret i Vest Finnmark ved Reindriftsagronomen vil uttale:
Tomten som søkes fradelt er i kommuneplanen definert som et LNFR område, hvor det er
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nødvendig med dispensasjon fra Plan- og Bygningsloven ved fradeling av tomt til 
fritidsformål. Kartet viser reindriftens bruk av området, beiteområde og flyttevei. Omsøkte 
areal ligger mellom bilvei og sjø. I dette området blir ikke reinbeiteområde berørt, jfr. 
kartutsnitt.
Områdestyret i Vest Finnmark har ingen merknader til saken. Denne uttalelsen er gitt i 
medhold av Områdestyrets delegasjonsvedtak i sak 65/12.”

Vi har ikke mottatt flere høringsuttalelser.

Faglig vurdering

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

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.

Produktivt areal vil i de fleste tilfeller ikke kunne fradeles uten å komme i strid med hensynet til
den avkastning eiendommen kan gi. Det må imidlertid foretas en konkret vurdering. Det er av
betydning om eiendommen er i drift eller ikke. Hensynet til eiendommens avkastningsevne kan
ikke tillegges like stor vekt mot fradeling når eiendommen er ute av drift, og det ikke er 
realistisk å tro at eiendommen vil komme i drift igjen, som når eiendommen er i drift, eller det 
er grunn til å regne med at den vil bli drevet i overskuelig framtid.

Denne eiendommen er ikke i selvstendig drift, men de dyrka arealene høstet til slått og beite av 
et nabobruk. Det omsøkte arealet er definert som innmarksbeite men er ikke i drift som 
beiteareal pr i dag. På flyfoto ser vi også at det for det meste er skogvokst.

Ut i fra landbruksmessige hensyn kan vi ikke se at det omsøkte arealet kommer i konflikt med
landbruket på eiendommen og i området, i og med at eiendommens avkastingsevne ikke blir
vesentlig redusert.

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

I flg. § 27-1 skal opprettelse eller endring av eiendom til bygningsformål for opphold av 
mennesker eller dyr ikke gjennomføres med mindre det er forsvarlig adgang til hygienisk 
betryggende og tilstrekkelig drikkevann, samt slokkevann. Det er pr i dag ikke konkrete 
byggeplaner på tomta. Men med evt fradeling av en selvstendig og fritt omsettelig tomt er det 
naturlig å anta at tomta med tiden vil bebygges. I flg. § 27-2 skal bortføring av avløpsvann være 
sikret i samsvar med forurensningsloven før opprettelse eller endring av eiendom til bebyggelse 
skjer.

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

I flg. § 27-4 må det før opprettelse eller endring av eiendom til bebyggelse blir godkjent enten 
være sikret lovlig atkomst til veg som er åpen for alminnelig ferdsel eller ved tinglyst dokument 
eller på annen måte være sikret vegforbindelse som kommunen godtar som tilfredsstillende. 
Avkjørsel fra offentlig veg må være godkjent av vedkommende vegmyndighet, jf. veglova §§ 40 
til 43. Dersom vegforbindelse etter kommunens skjønn ikke kan skaffes uten uforholdsmessig 
vanske eller utgift, kan kommunen godta en annen ordning. Avkjørsel vil gå fra kommunal vei. 
Ved en eventuell fradeling må denne lages forsvarlig. Hvis forholdene er slik at avkjørsel og 
adkomst blir via en annen eiendom, må omsøkte tomt sikres tinglyst vegrett/adkomst.

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 
skredinformasjon hos NVE er det ikke stein- eller snøskredfare i området hvor den omsøkte 
parsellen ligger.

I flg. § 1-8 skal det i 100-metersbelte langs sjøen og langs vassdrag tas særlig hensyn til natur-
og kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser. 

Det omsøkte arealet ligger inntil tomta gnr 49/56 som også eies av Gunn Myrslett. Denne tomta
ble fradelt i 2005 etter en klagebehandling av saken. Den opprinnelige søknaden den gangen
omfattet også arealet som nå søkes fradelt. Etter klagebehandling, befaring av eiendommen av
Fylkesmannen i Troms og behandling i driftsutvalget sak 05/05 den 31.01.05 ble tomtearealet
redusert og innvilget på vilkår. Dette arealet som nå søkes fradelt ble altså ikke godkjent.

I området ble det rundt 2003-2005 fradelt flere fritidstomter på sjøsiden av den kommunale
vegen, også 49/56. Da Fylkesmannen var på befaring her ble det bemerket av området ble brukt
til friluftsliv/fjæreaktiviteter. Vi antar at det er folk som har tilknytning til eiendommen som 
jevnlig har bål i fjæra slik de sikkert har på alle eiendommene i området. Siden det nå allerede er
to bebygde fritidstomter på nedsiden av vegen ser vi ikke helt at en til tomt vil gjøre noe større
skade fra eller til. Tomtene vil som fradelt være fritt omsettelig til personer uten tilknytning til
eiendommen og området, men det vil fortsatt være mulighet for grunneier å ha adkomst til fjæra
på egen eiendom. Det at det nå søkes om en tomt tett inntil de allerede etablerte tomtene er også 
i tråd med Statlige retningslinjene for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen fra 
2011 som sier at bebyggelse bør lokaliseres til områder som allerede er bebygd fra før.

Fylkesmannen i Troms sin konklusjon av vurdering og anbefaling er:
”Eiendommen er på 356 dekar og ligger i Bakkeby. Det er søkt om fradeling av hyttetomt 
i strandsonen. For at allmennheten skal kunne oppholde seg og ferdes i strandsonen, er 
det et generelt forbud mot bygging og deling i denne sonen. I dette tilfellet skal tiltaket 
gjennomføres i den delen av strandsonen som allmennheten helst søker til. Det er allerede 
gitt tillatelse til fradeling av to hyttetomter mellom vegen og fjæra. Både hytteeier og 
allmennheten vil oppleve enda en hytte så nært fjæra som en ytterligere privatisering av et 
i utgangspunkt attraktivt naturområde.
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Eiendommens størrelse tilsier at det bør finnes alternativ plassering av hyttetomt på 
oversiden av vegen.

Vi anbefaler Nordreisa kommune å avslå søknad om dispensasjon fra kommuneplanens 
arealdel og fra forbudet mot tiltak i hundremeterssonen. Dersom kommunen kommer til at 
landbruks- natur og friluftsinteressene blir bedre ivaretatt ved gjennomføring av tiltaket, 
ber vi om at dette begrunnes. Om ikke vil vi vurdere å påklage et vedtak hvor søknaden 
innvilges. Vi ber derfor om å få tilsendt avgjørelsen i saken når denne foreligger.”

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

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

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

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

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

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

Vurdering

For å samtykke til deling må enten samfunnsmessige interesser av stor vekt tale for det, eller at 
deling er forsvarlig ut fra hensynet til den avkastning eiendommen kan gi. Denne eiendommen 
er ikke i selvstendig landbruksdrift, men de dyrka arealene høstes til slått og beite av et
nabobruk. Det omsøkte arealet er definert som innmarksbeite men er ikke i drift som beiteareal
pr i dag. På flyfoto ser vi også at det for det meste er skogvokst. Ut i fra landbruksmessige 
hensyn kan vi ikke se at det omsøkte arealet kommer i konflikt med landbruket på eiendommen 
og i området, i og med at eiendommens avkastingsevne ikke blir vesentlig redusert.

Vi kan ikke se at en eventuell fradeling av omsøkte tomt ut i fra vår vurdering ikke vil komme i 
konflikt med natur- og kulturmiljø, reindriftsinteressene eller naturmangfoldet.
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Bakgrunn for at en delingssak utenfor regulert område blir sendt på høring er at delingen er en 
dispensasjon fra kommuneplanens arealdel hvor det framgår at området er avsatt til landbruk, 
natur og friluftsliv (LNF). Delingssøknader til andre formål enn LNF, skal derfor vurderes opp 
mot plan og bygningsloven § 19-2 hvor det heter: ”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.

Fylkesmannen i Troms har etter en samlet vurdering anbefalt at Nordreisa kommune avslår 
dispensasjon fra kommuneplanens arealdel jfr plan- og bygningslovens § 19-2 og dispensasjon 
fra bygge- og deleforbudet i strandsonen jfr § 1-8 grunngitt i å sikre allmennhetens rett til fri 
ferdsel i strandsonen til sjø. Eiendommens størrelse tilsier at det bør finnes alternativ plassering 
av hyttetomt på oversiden av vegen.
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Nordreisa 
kommune

          

Arkivsaknr:       2013/1130-2

Arkiv:                1942/47/365

Saksbehandler:  Ketil Jensen

Dato:                 09.04.2013

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
14/13 Nordreisa driftsutvalg 25.04.2013

Dispensasjon fra reguleringsbestemmelser gbr.1942/47/365

Henvisning til lovverk: Plan og bygningsloven (pbl) § 19-2 Dispensasjonsvedtaket.
Gjeldende plan:             Boligområde Solbakken 2 - Planid: 19421988_003.

Vedlegg
1 Søknad om dispensasjon gnr 1942/47/365
2 kart

Rådmannens innstilling

Søknad fra Espen Li om dispensasjon fra  bestemmelsene og formål i reguleringsplanen for 
boligområdet Solbakken 2 for å kunne føre opp garasje på eiendommen gbr.1942/47/365 
innvilges med hjemmel i Plan- og bygningsloven (pbl) § 19-2.

Saksopplysninger

Espen Li søker om dispensasjon fra reguleringsplanen for å kunne sette opp en 60m2 BRA 
garasje på sin eiendom gbr.1942/47/365.
For å få plass til det må han sette halve garasjen inn på området som er regulert til formålet 
Park.
Dette området vil etter kjøpsavtale mellom Espen Li og Nordreisa kommune inngå som 
tilleggsareal til gbr.1942/47/365.
Reguleringsbestemmelsene tilsier ikke større garasje enn 40m2 BYA.
Det er i området gitt dispensasjon for garasjer inntil 60m2 BRA

Vurdering

Siden det i dette området er gitt dispensasjoner for større garasjer enn det 
reguleringsbestemmelsene tilsier, bør man av likhetsprinsippet fravike fra reguleringsplanen i 
denne sak. 
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Nordreisa kommune

Postboks 174

9156 Storslett

tQk;'N&12,1")

laibt;y4'-v3(),
Søknad om dispensasjon

Søker med dette om dispensasjon til oppføring av garasje på deler av område som er regulert til park.

(se vedlagte kartutsnitt). Området er merket med F2, som etter reguleringsplanen av Solbakken 2 fra

16.06.88 skal brukes til park/tursti. Dette området er i dag mye gjengrodd av kratt og ikke brukt til

noe som helst.

Jeg har allerede vært i kontakt med kommunen om å kjøpe området mellom gnr 47 bnr 365 og gang-

og sykkelstien. (se kart). Dette vil bli målt opp når snøen forsvinner.

Jeg søker samtidig om dispensasjon til oppføring av større garasje enn hva som er

reguleringsbestemt i reguleringsplanen av Solbakken 2 fra 16.06.88. Her står det at garasje ikke kan

ha større grunnflate enn 40 m2. Jeg ser at praksisen for området har vært at det er gitt tillatelse til

oppføring av garasje inntil til 60 m2.

Jeg søker derfor om dispensasjon til å oppføre garasje på inntil 60 m2.

Med hilsen

, 11,

Espen Li

Solbakkmelen 35

9152 Sørkjosen
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Nordreisa 
kommune

          

Arkivsaknr:       2013/1011-2

Arkiv:                1942/14/97

Saksbehandler:  Ketil Jensen

Dato:                 09.04.2013

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
15/13 Nordreisa driftsutvalg 25.04.2013

Dispensasjon fra reguleringsplan gbr.1942/14/97

Henvisning til lovverk: Plan- og bygningsloven (pbl) § 19-2 Dispensasjonsvedtaket.
Gjeldende plan:            Storslett sentrum - planid: 19421997_001.

Vedlegg
1 Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for Moan gnr 1942/14/97
2 kart
3 tegning

Rådmannens innstilling

Søknad fra Kurt-Einar Karlsen og Miriam Bakkehaug Karlsen om dispensasjon fra 
bestemmelsene i reguleringsplanen for Storslett sentrum for å kunne påbygge 2 etasje med 
pulttak på eksisterende bolighus på eiendommen gbr.1942/14/97 innvilges med hjemmel i Plan-
og bygningsloven (pbl) § 19-2.

Betingelser:
Maksimal mønehøyde 7,5 meter.
Før tiltaket igangsettes må det foreligge byggetillatelse iht. Plan- og bygningsloven (pbl).

Saksopplysninger

Kurt-Einar Karlsen og Miriam Bakkehaug Karlsen søker dispensasjon fra bestemmelsene i
reguleringsplanen for Storslett sentrum området B7 (Moan) for å kunne påbygge 2etg med 
pulttak (skråtak) på eksiterende bolig på eiendommen gbr.1942/14/97.

Reguleringsbestemmelsene det søkes dispensasjon fra er:
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4. I boligområdene, med unntak av B31, tillates frittliggende småhusbebyggelse i maksimalt 1 1/2 etasje,    
definert etter byggforskriftene.

9 . Takformen på hovedhuset/uthus samt garasje skal være sal eller valmtak. Mindre takoppbygg, ark o.l.
kan tillates.

Vurdering

Dette er et boligområde som er fra begynnelsen av 80 tallet og som er fult utbygd.
Det er nå mange nye småbarnsfamilier som har kjøpt disse boligene.
Boligfeltet er kommet over i en ny fase (2. generasjon) som erfaringsmessig vil føre til mange 
tilbygg/påbygg  med tilhørende dispensasjoner fra reguleringsplanen.
Reguleringsbestemmelsene i dette boligfelt bør endres slik at boligfeltet kan utvikles videre, eks: 
høyde, takform, utnyttelsesgrad og fortetning.
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Nordreisa Kommune

v/ Driftsutvalget

9151 Storslett

NORDRE!SAKOMMUNE\t; ERvCi=KoN-roEH

Storslett 12.03.2013

_r:m6TV
Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for Moan

Det vises til reguleringsplan og reguleringsbestemmelser i bebyggelsesområder for boliger (B1 —

B50). I §3, 4. ledd henvises det til at det tillates frittliggende småhusbebyggelse i maksimalt 1 1/2

etasje, definert etter byggeforskriftene.

Undertegnede eier bolig på Moan 50, som er definert som reguleringsområde B7 (se vedlagte utsnitt

av kart, kilde: kommunens nettside). Vi planlegger å utvide vår bolig ved å bygge en etasje på

eksisterende bolig. Den nye etasjen er planlagt utført som full etasje. Undertegnede anser dette for

å avvike fra reguleringsplanens bestemmelse om maksimalt 1 1/2etasje.

På bakgrunn av dette søkes det herved om dispensasjon til å oppføre en etasje på eksisterende bolig

—slik at huset blir å bestå av to fulle etasjer, iht vedlagte tegninger av bolig. Maksimal mønehøyde er

planlagt til 7,5 meter.

Årsaken tiI at det planlegges bygget i to fulle etasjer er at man får en mye bedre plassutnyttelse i

boligen. I tillegg til dette blir mønehøyden lavere enn om man bygger 2. etasje i tradisjonell A-takstol.

Det bemerkes også at trender for boliger har endret seg, og at vår plan om oppføring av bolig i to

fulle etasjer er lik boliger i områder på Storslett som omfattes av samme reguleringsbestemmelser

som i vårt område.

Vi håper på en snarlig og positiv behandling av vår dispensasjonssøknad.

Med vennlig hilsen

KACk_rn
Miriam Bakkehaug KarlsenKurt-Einar Karlsen
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Figur 1: Utsnitt av kart - regulerings - /bebyggelsesplan Moan

Side 178



ction 2

Section 2

Te nin en kan bare brukes etter avtale med Beton service as

BYGGtorget Betongservice as
Industrivegen 24
9152 SØRKJOSEN
TLF: 77 77 03 00 Email: byggtorget@betongservice.net

22.01.2013 15:30:09

No.DescriptionDate Karlsen M &KE Snitt

Project number

Date

Drawn byAuthor

Godkjent avChecker Scale

Al 05
1 : 100

1.Etasje.

0

!c9IE:23
EZ]»Inel

Kjeller_Æ

-2680

Level 6

6832

3. Etasje_.^k

5132

-2. Etas'e

2732

- I

Side 179



Side 180



Nordreisa 
kommune

          

Arkivsaknr:       2009/8781-22

Arkiv:                L12

Saksbehandler:  Jakob Bæhr

Dato:                 18.12.2012

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
16/13 Nordreisa driftsutvalg 25.04.2013

REGULERINGSPLAN FOR NYTT HYTTEFELT PÅ ULØYA 

(Storsletta hyttefelt 1942/81/1) - FØRSTEGANGSBEHANDLING

Planlagt behandling:
Driftsutvalget

Vedlegg

1 Plankart, datert 04.06.12 ( sist revidert v/ konsulent 19.02.13)

2 Bestemmelser og retningslinjer, sist revidert 21.03.13

3 Planbeskrivelse, sist revidert 21.03.13

4 Forenklet ROS -analyse datert 15.12.11

5 Oversiktskart - planområdets beliggenhet

6 Sist reviderte plankart med ny planavgrensning (a og b)

Rådmannens innstilling

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12 – 10, jf. § 12 - 11. legges forslag til 
reguleringsplan for nytt hyttefelt på Uløya (Gnr/Bnr. 81/ 1) bestående av plankart (04.06.12) og 
bestemmelser, disse sist revidert hhv. 19.02.13 (plankart) og 21.03.13 (bestemmelser) ut til 
offentlig ettersyn i 30 dager.
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Saksopplysninger

Bakgrunn: 
Grunneier Kjell Johansen hadde den 13.10.09 forhåndskonferanse med Nordreisa kommune 
med ønske om å etablere hyttefelt på egen eiendom Gnr/Bnr. 81/1 ved Storsletta på Uløya. 
På bakgrunn av få kommunale ressurser, ressursbruk rettet mot utarbeidelse av ny arealdel samt 
krav til innlevert standard for tiltakets konsulent har denne saken måttet bruke noe tid. 
Saken ble imidlertid fremmet til Nord- Troms Plankontor første gang i Nov. 2012, hvorpå 
plankontoret har måttet greie ut og veilede i forhold til planforslagets flere uavklarte forhold. 
Plankart, bestemmelser og planbeskrivelse er derfor revidert og fremstår ved nyere dato.

Planforslaget:
Planforslaget som nå fremmes er utarbeidet av konsulent Geir Lyngsmark v/ Konzept Arkitektur 
Bygg og Plan, og fremmes som en privat reguleringsplan jfr. Plan- og bygningslovens 
§ 12 - 11, på vegne av tiltakshaver Kjell Johansen. Planforslaget består av plankart (vedlegg 1)
og bestemmelser (vedlegg 2) samt planbeskrivelse (vedlegg 3) og forenklet ROS – analyse 
(vedlegg 4).

Planområdet utgjør totalt om lag 125 daa. og er lokalisert på vestsiden av Uløya i Nordreisa 
kommune, se vedlagt oversiktskart (vedlegg 5). Som følge av uavklarte forhold vedrørende 
nordlige nabogrense og av hensyn til stedlig bruk av avsluttet massetak er begrensning av 
plankartet med ny adkomst blitt gjort av konsulent i februar 2013 (vedlegg 6. a og b).
Sist reviderte plankart er med dette gjort ved konsulent 19.02.13. Tekniske begrensinger v/ 
Konzept gjør at plankartets dato (04.06.12) ikke lar seg revidere.

Den forespeilte reguleringsplanen legger opp til 16 tomter, hvor av to av disse innehar 
eksisterende hytter som skal innlemmes i planen. Planforslaget vil også ombefatte område for 
oppsett av inntil 10 naust, hvorav 4 naust kan bygges i planens nordlige del, og 6 naust i det 
sørlige område. For øvrig skal område kunne brukes til sjøsetting og opptrekk av båter. 
Planforslaget tillater 1. hytte og 1. uthus oppført pr. tomt. Byggene skal ikke overskride maks. 
BRA på 150 kvadratmeter. Hovedhytte kan ikke overstige 125 kvadratmeter – og 
tomtestørrelsen ligger på om lag 1-1,5 daa.

Videre ligger planområdet på begge sider av FV. 357. hvorpå arealet strekker seg fra fjæra og 
over flere strandterrasser. Den nedre delen er bevokst med lyng, kratt og gress, mens den midtre 
delen er gressbevokst og har i tidligere tider vært brukt som slåtteeng. Den øvre delen består til 
dels av mye av plantet granskog. Feltet har utsikt over Lyngenfjorden i vest.

En kraftlinje krysser den øvre delen av planområdet. I henhold til kraftleverandør Ymber AS er 
kapasiteten på denne 22Kv- linja dekkende som hovedtilførsel for tiltenkte planområde. Det må 
imidlertid bygges ny lavspent til forsyning av tomter på oversiden av 22Kv linje. For hyttene 
nedenfor linja må der skiftes til en større transformator. Angående vanntilførsel er dette tiltenkt 
gjennomført ved privat vannanlegg med trykkvann fra trykktank ved nærliggende elv 
(Sommarsetelva). Avløp er tenkt etablert som felles avløpsanlegg, hvorpå tilknytningsplikt vil 
gjelde både for vann inn og vann ut/ avløp.
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Innenfor planområdet finnes to kulturminnefelt. Disse har tiltakshaver tatt særlig hensyn til, 
hvorpå planforslaget har innlemmet disse med tilhørende hensynssoner jamfør uttalelser fra 
Kulturetaten ved Troms Fylkeskommune. Adkomster, vei og tomter er for den tiltenkte 
reguleringsplanen plassert i forsvarlig avstand fra kulturminnene. Området er for øvrig blitt 
befart ved Troms Fylkeskommune Kulturetaten i september 2011. Den tiltenkte 
reguleringsplanen har to kjøreadkomster, hvorav en går til feltet ovenfor FV. 357, og den andre 
til området ved naust/ sjø.

Øvrige planer i området:
Planområdet er tidligere uregulert og er i kommuneplanens arealdel avsatt til LNF- område med 
tillatelse til spredt utbygging av fritidsboliger. Det er inneværende kommuneplanperiode etablert
et hyttefelt (Mellomberget) om lag 1. kilometer øst for tiltenkte planforslag (se planbeskrivelse).

Varsel/ Høring/ Merknader:
Varsel om oppstart av reguleringsarbeid ble annonsert i en lokalavis samt på Nordreisa 
kommunes hjemmeside. Utsendelse av planprogram til høring i brev er datert 9. juni 2010. Som 
følge av varsling kom det inn 4 innspill, disse i forhold til kulturminner, massetak og reindrift.
En oppsummering av disse uttalelsene etterfulgt av konsulent/ tiltakshavers kommentarer finnes 
bakerst i planbeskrivelsen – vedlegg 3.

Risiko- og sårbarhet (ROS):
Det er foretatt en forenklet ROS- analyse i forbindelse med planleggingen (vedlegg 4). 
I analysen vurderes planområdets sårbarhet i forhold til natur- og virksomhetsbaserte hendelser 
man forventer kan skje i fredstid. Analysen viser imidlertid til at det tiltenkte planområdet 
vurderes å ha tilfredsstillende sikkerhet i forhold til uønskede hendelser.

Økonomi:
Planforslaget inneholder ingen forhold eller elementer som tilsier utgifter knyttet til Nordreisa 
kommune. Tiltakshaver har med dette det fulle ansvar hva angår det planlagte tiltakets utgifter.

Vurdering:

Tomtene som tenkes fradelt er i dette tilfelle forholdsvis romslige (om lag 1-1.5 daa).
Det legges opp til totalt 16 tomter, hvorav to av disse er eksisterende (H1 og H15) og skal 
innlemmes i den forespeilte planen. Disse er for øvrig bygget innenfor krav til bestemmelser i 
tiltenkte planforslag. 
Området ligger i umiddelbar nærhet til sjøen med flott utsikt mot vest og sørvest. Hyttebyggenes 
størrelse på 125m2 (maks.BRA) virker å være i tråd med god «romslighet». Lokaliteten er 
således på et av øyas mer gunstige områder med hensyn på solforhold. Som et ekstra pluss i 
planen har man tilrettelagt for båtopptrekk og to naustområder med henholdsvis 4 og 6 naust. 
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Det er planlagt opparbeidet to bilparkeringer pr. hyttetomt, noe som forventes å være 
tilstrekkelig ut fra den mindre mengden av trafikk øya representerer. Det stilles i planforslaget 
krav om at parkeringsplass, adkomstvei, VA- anlegg og strømtilførsel skal være ferdig 
opparbeidet frem til tomtene før byggetillatelse vil bli gitt.

Planforslaget er innenfor området avsatt til LNF- område med bestemmelser om at spredt 
utbygging kan tillates. Det er imidlertid ikke kommet inn uttalelser etter varsling som tilsier at 
området ikke kan/ bør bebygges, noe som tyder på at omsøkte tiltak ikke vil være vesentlig i
konflikt med landbruks og/ eller friluftsinteresser i området. Det tiltenkte planforslaget har 
imidlertid brukt mye tid og ressurser for å tilpasse seg innspill og utfordringer tilhørende 
omsøkte lokalitet, dette særlig mhp.de registrerte kulturminnene. 

På bakgrunn av dette stiller planmyndighetene seg positiv til at planforslaget legges ut til 
offentlig ettersyn.

Oppsummering:
Planforslaget anses å gi en god planmessig løsning og synes å være relativt konfliktfri i forhold 
til tilgrensende arealbruk.
Etter helhetlig vurdering anbefaler derfor administrasjonen at planforslaget legges ut til 
offentlig ettersyn.
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Kartopplysninger

Kilde for basiskart:

Dato for basiskart:

Koordinatsystem:

Høydegrunnlag:

Kartmålestokk:

Ekvidistanse

N
1 m

1:1000

NN1954

UTM sone 33 basert på EUREF89/WGS84

04.06.2011

Nordreisa kommune

Tegnforklaring

Reguleringsplan PBL 2008
§12-5. Nr. 1 - Bebyggelse og anlegg

Fritidsbebyggelse-frittliggende

Uthus/naust/badehus

§12-5. Nr. 2 - Samferdselsanlegg og
teknisk infrastruktur

Veg

Kjøreveg
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PLANBESTEMMELSER	FOR	

REGULERINGSPLAN	FOR	GBNR	81/1
FOR	STORSLETTA HYTTEFELT	I	
NORDREISA KOMMUNE

PLAN ID: 19422009-006

Saksbehandling: Dato

1.gangs behandling i driftsutvalget 25.04.13

Offentlig ettersyn i perioden 

2.gangs behandling i driftsutvalget

Kommunestyret
Revisjoner:

Planbestemmelser er datert 15.12.2011. Rev.: 15.03.2012/04.06.2012/ 05.12.2012/19.02.2013                                                                                                          

§ 1 Hensikt

Planens hensikt er å legge tilrette for en helhetlig arealforvaltning ved oppføring av 
fritidsboliger og naust med tilhørende anlegg .
Planen skal ivareta og styrke lokalsamfunnets helse, miljø og trivsel i et langsiktig bærekraftig 
perspektiv. Planleggingen og vedtak skal sikre åpenhet, forutsigbarhet og medvirkning for alle 
berørte interesser og myndigheter. 

Planområdets areal er ca. 139 daa inkl. areal i sjø. Planområde i sjø utgjør 14,4 daa av totalt 
areal.
Planen skal gjennomføres i henhold til plan- og bygningsloven av 2008 .

§ 2 Fellesbestemmelser

Planbestemmelsene gjelder for hele planområdet. 
Plankartet Reguleringsplan Storsletta hyttefelt datert 04.06.2012 med tilhørende 
bestemmelser datert 15.12.2011 sist revidert 05.12.2012 gjelder for hele planområdet.

Bestemmelser som kun gjelder for ett eller flere delfelt , står under
arealformålene/hensynssonene til disse.
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Etter PBLs § 12-7  gis følgende bestemmelser om:

1. Bebyggelsens utforming, estetiske krav/bygninger (bestemmelser)og arealers bruk
(krav om utomhusplan).
o Hyttene  skal plasseres innfor regulert byggegrense. Hyttene skal innpasses 

best mulig i landskapet.
o Utstikking av tomtene og plassering bygg gjøres i samråd med grunneier.
o Naust oppføres i rekke med maks 10 enheter.
o Bebyggelsen innfor planområdet skal ha saltak melleom15 og 35 grader. 

Taktekking skal ikke være av material som gir refleks. Torvtak er å foretrekke
o Utforming, materialvalg og fargebruk skal mest mulig tilpasses naturpreget i 

området . Fargevalg skal være beskrevet og vedlagt i byggesøknaden.
o Vegetasjon på ubebygd areal skal bevares mest mulig. Ubebygde deler av 

byggeområder skal bevares mest mulig med stedegen vegetasjon.

2. Funksjons- og kvalitetskrav til bygninger og areal (helse, miljø, sikkerhet, 
universell utforming og barns behov for leke- og uteoppholdsareal)

Vann: 
Det anlegges privat eller felles vannanlegg som anvist på plankart. Det er 
tilkoplingsplikt.

Avløp / avtrede:
Hver hytte for privat bruk eller utleie skal være utstyrt med nødvendig avtrede.
Det skal etableres felles avløpsanlegg med tilknytningsplikt.
Kjemikalietoalett tillates ikke.

Renovasjon:
Avfall skal bringes til godkjent avfallsdeponi.
Fast eller flytende avfall må ikke jordslås , henlegges eller ledes slik at det blir til 
sjenanse for andre.

Strøm.
I henhold til orientering fra kraftleverandør Ymber AS  er det tilfredsstillende  
kapasitet på 22kV-linje som hovedtilførsel til området. 
Det må bygges ny lavspent til forsyning av tomter på oversiden av 22 kV linje. For 
eksisterende linje og transformator for hytter nedenfor 22kV-linje må det skiftes til 
en større transformator for å dekke planlagt utbygging.

Det kan tilkomme et marginalt anleggsbidrag for å få fremført strøm til alle tomter 
ved samtidig utbygging.
Individuell utbygging vil medføre større anleggsbidrag.

3. Sikring av verneverdier
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Dersom det under underanleggsarbeider eller annen virksomhet i planområdet 
oppdages  automatisk fredete kulturminner, må arbeidene  straks stanses og 
fylkeskommunen og Sametinget varsles. Jfr. Lov om kulturminner §8 annet ledd.

4. Rekkefølge for gjennomføring av tiltak etter planen – settes i egen § 5 under!

5. Universell utforming. Ved utbygging av veger, fellesarealer m.m skal dette i størst 
mulig grad utformes slik at disse kan brukes på like vilkår for flest mulig.

6. Mindre vesentlige endringer fra planbestemmelsene kan , når særlig grunner taler 
for det , tillates av kommunen innfor rammen av bestemmelser i plan- og 
bygningsloven.

7. Privatrettslige avtaler kan ikke inngås som er i strid med planen når den er 
godkjent.

§ 3 Arealformål PBL § 12-5, 1.-6. ledd

Planen omfatter følgende planformål:

Bebyggelse og anlegg.
-  Fritidsbebyggelse frittliggende : områdene H1 til H16
-  Naust ; U/N/B

Samferdselsanlegg og infrastruktur
- Veg Fv 357
- Kjøreveg , internveger

Grønnstruktur
- Naturområde - grønnstruktur

Bruk og vern av sjø og vassdrag
- Friområde i sjø med tilhørende strandsone

1.ledd. Bebyggelse og anlegg.
- H1 til H16 - Fritidsbebyggelse frittliggende

 Det tillates oppført 1 hytte og 1 uthus på tomten. Maks. BRA= 150m2.
 Hovedhytte kan ikke overstige BRA=125m2
 Det skal avsettes 1 parkeringsplass og 1 gjesteparkeringsplass på hver hyttetomt.
 3,5 meter er max gesimshøyde fra gjennomsnittlig diagonal av eksisterende bakkenivå 

 Takoppløft tillates
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 Takvinkel skal være mellom 22 og 35 grader

 Det tillates oppført gjerder rundt tomta med høyde inntil 1meter for den som ønsker 
dette.

 Ved søknad om tiltak skal plassering av hytte, parkeringsplasser, uthust , 
terrenginngrep, murer og fyllinger vises på situasjonsplan som skal vedlegges 
søknaden. Fritidsboligen hoved-møneretning skal følge terrengets høydekoter.

 Bruk av fyllinger, skjæringer, støttemurer  skal begrenses i størst mulig grad. 

-  Naust ; U/N/B
Område for oppsetting av inntil 10 naust inkludert til eksisterende naust hvorav 4 naust kan 
bygges i nordlig området  og 6 naust kan bygges i sørlige området.

Området kan også brukes til sjøsetting og opptrekk av båter, inkludert nødvendig løfteutstyr 
og spyling av båter.

Naustene røstes mot sjøen
Fast bredde på naustenes røstvegg er 5 meter
Naustene har samme avstand fra sjøen så langt dette er mulig
Naustene samlokaliseres som henholdsvis 4 og 6 enheter fordelt på to lokaliteter, dvs. sør og 
nord i reguleringsfeltet
Saltak skal anvendes med takvinkel mellom  22 og  35 grader
Samtlige naust skal ha nært beslektede farger – fargevalg tillegges byggesøknad

2. ledd. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur
Veg

Kjøreveg V1 , V2, V3, V4
Regulert vegbredde  er 5 meter inkl. skulder og grøft.
Byggeavstand fra senter veg  skal være min. 8 meter.
Kjøreveg er i privat eie og benyttes som adkomst til hytteområder og naust.

3.ledd. Grønnstruktur
- Naturområder 
I området er det ikke tillatt å drive virksomhet eller oppføre bygg eller anlegg som redusere 
området verdi som naturområder. Det kan likevel gjøres mindre terrengarbeider for å legge 
tilrette for allmennhetens ferdsel i området som rydding av enkle stier.

6.ledd. Bruks av sjø, vassdrag, med tilhørende strandsone.
- Friområde i sjø med strandlinje
Området kan brukes til bading og uteliv. Bålplass og sitteplasser kan etableres i forbindelse 
med bruken av området.
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§ 4 Hensynssone PBL § 11-8 jf §12-6

Hensynssoner

Stedegen beite for rein og andre frittgående beitedyr tillates innenfor hensynsonene.

- Hensynssone frisikt
Innenfor hensynssone frisikt skal det ikke være vegetasjon eller noe som kan 
være til sikthinder med høyde mer enn 0,5 meter over tilstøtende vegers nivå.

- Hensynssone ras og skredfare
Innenfor hensynssonen Ras og skredfare  er det ikke tillatt med etablering av 
bygg for varig opphold.

- Hensynssone fareområder høyspenningsanlegg og høyspent kabler 
Innenfor hensynssonen   er det ikke tillatt med etablering av bygg for varig 
opphold.

- Hensynssone  landskap
Innenfor hensynssonen landskap kan det etableres inntil 10 naust i områdene for naust 
merket N1 og N2. 

- Hensynssone  bevaring av kulturmiljø
Under anleggsfasen må hele hensynssonen kulturmiljø  sikres med gjerde jfr. 
PBL § 12-7,6
Beiting av småfe innenfor hensynssonen tillates.

- Hensynssone  Båndlegging etter loven om kulturminner 
Kulturminner innenfor hensynssonenen  er automatisk fredet jfr. Lov om 
kulturminner av 1978 § 4. Innenfor hensynssonen er det ikke tillatt med noen form 
for inngrep marka. Det må ikke tillates virksomhet som kan føre til at 
kulturminner blir skadet eller endrer form. 

§ 5 Rekkefølgebestemmelser, jf § 12-7 nr 10

Opparbeidelseskrav for å få midlertidig brukstillatelse/ferdigattest.
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Før nye hytter for privat bruk eller leie tas i bruk, skal felles atkomst og parkering på egen 
tomt være ferdig opparbeidet.  Vannforsyning , avløp og elektrisitet skal være tilfredsstillende 
etablert før hytter tas i bruk.

Beskrivelse slutt.
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1. Innledning

1.1. Formålet	 med	planen
Formålet med planen er å legge til rette for utbygging av fritidsboliger på eiendommen Storsletta på

vestsiden av Uløya i Nordreisa kommune. Forslagstiller og grunneier  Kjell Johansen ønsker å utvikle 

et hyttefelt for salg av tomter for fritidsboliger . Som grunnlag for denne utviklingen er det behov å 

få utarbeidet en detalj- reguleringsplanen  for fritidsboliger på eiendommen gbnr 81/1  på Storsletta 

på Uløya i Nordreisa kommune. Reguleringsarbeidet er startet opp ved oppstartsmøte /

forhåndskonferanse i  kommunen våren 2010.

1.2. Forslagstiller,	plankonsulent	og	eierforhold	
Tiltakshaver Kjell Johansen, Billingsfors, Sverige  har engasjert rådgivningsfirmaet    KONZEPT 
Arkitektur Bygg og Plan, 9151 Storslett til å utarbeide privat forslag på reguleringsplan for hyttefeltet 
på eiendommen g/bnr 81/1 på vestsiden av Uløya i Nordreisa kommune.

Planarbeidet ble satt i gang basert på et oppstartsmøte mellom Nordreisa kommune og firma 
rådgiv.ing AR.ing AS , Skjervøy. Arkitektkontoret KONZEPT Arkitektur Bygg og Plan, 9151 Storslett  har 
etter avtale med rådgiv.ing AR.ING As og i forståelse med tiltakshaver , overtatt prosjektet . 

Utførende planlegger/ plankonsulent er KONZEPT Arkitektur Bygg og Plan , 9151 Storslett med siv.ark 
Geir Lyngsmark som faglig planlegger.

Lokalisering av planområdet i Nordreisa kommune.

Forslagstiller er eier av de regulerte areal som inngår i planforslaget.

Storsletta på Uløya
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1.3. Tidligere	vedtak	i	saken
Det er ikke kjennskap til at det er foretatt noen tidligere vedtak som vedrører plansaken  .

1.4. Utbygningsavtaler
Det er ikke inngått noen utbygningsavtaler tilknytte plansaken. Det anes ikke nødvendig å inngå 

utbygningsavtaler vedrørende gjennomføringen av planen.

1.5. Krav	om	konsekvensutredninger
Krav om konsekvensutredning (KU)  ble akseptert ved oppstartsmøte. Som innspill på melding  om 

oppstart ble det fra Fylkemannen i Troms vurdert at det ikke er behov for konsekvensutredning i 

henhold til forskrift om KU. Det er i kommuneplanen lagt tilrette for spredt utbygging av fritidsboliger 

i området og det er sør for planområdet regulert hyttefelt. Det forutsettes derfor at det er foretatt 

overordnede konsekvensvurderinger vedr. utbygging av fritidsboliger i området i forbindelse med 

revidering av arealplanen i 2001.

En fyldesgjørende planbeskrivelse forutsettes å dekke plansakens utredningsbehov.

2. Planprosessen

2.1. Varsel	om	oppstart	planarbeid.	Medvirkningsprosess.
Varsel om planstart ble foretatt ved utsendelse av planprogram til høring i brev datert 9.juni 2010 fra 
rådgiv.ing  AR-ing AS, Skjervøy i henhold til adresseliste i NT-Planstand pkt. 1.2. supplert med 
adresser for eiere av naboeiendommene. Planstart ble også annonsert i en lokalavis og på 
kommunens nettside.

Planmaterialet skal i sammenheng  med utlegging til offentlig ettersyn gjøres
tilgjengelig for allmennheten i Nordreisa kommune. Naboer, berørte parter, offentlige og private 
høringsinstanser vil i tillegg bli informert om planprosessen etter lovens krav, gjennom annonsering i
dagspressen  og gjennom brev. Nordreisa kommune legger informasjon ut på sine
hjemmesider. Det vil etter behov bli tatt  kontakt med ulike berørte parter og høringsinstanser.
Dette er opplegget for informasjon og medvirkning, spesielt i forhold til grupper som en regner med 
blir særlig berørt.

I planprosessen  er det intensjonen at lokale fagmyndigheter skal ha en aktiv rolle, og den aktuelle 
fagmyndighet skal konsulteres i alle faser av planprosessen. I den grad det er ønskelig og mulig skal 
aktuelle fagmyndigheter kontaktes  for gjennomgang av del utredninger innen for sitt
fagfelt.
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2.2. Sammendrag	av	innspill	til	varsel	oppstart	av	planarbeidet

2.2.1.Fylkesmannen i Troms. 

Vedr. konsekvensutredning. Etter fylkemannens vurdering er det ikke behov for 

konsekvensutredning. En fyldig og god planbeskrivelse erstatter behovet for 

konsekvensutredning. Tema som bør beskrives i planbeskrivelsen er naturmangfold, strandsonen, 

landskap , universell utforming og  samfunnssikkerhet. 

3. Planstatus	og	rammebetingelser.	
I dette kapittelet beskrives kort viktige rammebetingelser for planarbeidet som fylkesplan, 

kommuneplan, rikspolitisk retningslinjer og nasjonale miljømål.

3.1. Overordnede	planer

3.1.1.Fylkesplan
Fylkesplan for  Troms 2010 - 2013 - Vilt - vakkert og rått er et viktig grunnlagsdokument for 

planarbeidet.

Fylkesplanen omfatter seks prioriterte
politikkområder:

• Robuste og attraktive lokalsamfunn
• Miljø- og klimapolitikk
• Næringspolitikk
• Kulturpolitikk
• Kompetansepolitikk
• Kommunikasjons- og infrastrukturpolitikk

Alle politikkområdene er relevant for reguleringsplanforslaget.
Fylkesplanen skal legges til grunn for fylkeskommunal virksomhet
og være retningsgivende for både kommunal og statlig planlegging og virksomhet i fylket. Dette
innebærer at planen legger premisser og må tas hensyn til i all planlegging i og for Troms.
Planforslaget anses ikke å være i motsetning til mål og strategier i fylkesplanen.

3.1.2.Kommuneplanens arealdel
Kommuneplanens arealdel er sist revidert i 2001. Det foregår for tiden planarbeid vedrørende 
revidering av kommunens arealplan.

Området for planlagt hytteutbygging og turistanlegg er hittil uregulert . Området har planstatus LNF-
områder med tillatelse til spredt utbygging av fritidsboliger. 
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Planområdet markert i flyfoto

3.2. Gjeldende	reguleringsplan i	området.
Området er uregulert.

3.3. Tilgrensende	planer og	planer	under	arbeide.
Sør for planområdet er det regulert areal for hyttefelt i reguleringsplan plan-ID benevnt 

Mellomberget reguleringsplan for  ca. 30 hyttetomter.

I området nord for Storsletta pågår det planarbeidet vedr. reguleringsplan for nytt hyttefelt.
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Tilliggende regulerte områder

Mellomberget hyttefelt med ca. 30 hyttetomter

Forslag Reguleringsplan Storsletta 

hyttefelt hyttefelt

Reguleringsplan Mellomberget 

hyttefelt
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3.4. Statlige	planretningslinjer
Vi har i dag følgende statlige planretningslinjer som er førende for reguleringsplanarbeidet:

 Om samordnet areal- og transportplanlegging

 Om verna vassdrag

 Om barn og unges interesse i planleggingen

 Om kjøpesentre

 Om universell utforming

4. Beskrivelse	av	planområdet som	skal	reguleres.

4.1. Beliggenhet

4.2. Avgrensning	og	størrelse	på	området

Planområdet er avgrenset av sjøen mot vest, naboen eiendomsgrense mot nord, fjellsiden mot 

Uløytinden-tinden møt øst og nabogrense mot sør.

Planområdet er i hovedsak ubebygd utenom to eksisterende hyttebygg og er på ca. 125daa 

fastland. På tilstøtende eiendom gbnr 81/1-1 befinner det seg bygninger tilhørende tidligere 

småbruk omfattende bolighus, fjøs og naust.

Storsletta hyttefelt
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Plassering og avgrensning av planområdet og plankart.

Planen vil innebære en omdisponering av LNF-område (landbruk, natur og fritidsområde) i 

kommuneplanen. Det legges til rette for område for fritidsboliger og naust med tilhørende 

atkomst og parkering som vil medfører omdisponering til annet formål enn dagens LNF-formål. 

4.3. Dagens	arealbruk	og	tilstøtende	arealbruk
Planområdet omfatter areal for et tidligere småbruk med nær tilknytning til sjøen. Utenom 

gårdstunet finnes utmark som har vært anvendt som beitemark for husdyr, hovedsak sau. Innefor  

planområdet ligger tidligere mark som er anvendt som slåttemark. På dette området befinner seg 

automatisk registrerte kulturminner. 

Nord for planområdet befinner seg masseuttak . Forekomsten er av Norges geologiske undersøkelse 

(NGU) gitt betegnelsen 1943.039 Storsletta, Uløya. NGU har i 1999 klassifisert forekomsten som 

meget viktig på kommunalt nivå, og sier at forekomsten er en meget viktig ressurs lokalt på øya.

Nordreisa kommune har i ettertid vurdert masseuttaket som utnyttet og avsluttet.
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4.4. Stedets	karakter

Småbruket Storsletta sett mot sør.

Stedet får sin karakter fra bebyggelsen som er lokalisert lang en smal stripe med dyrkbar mark 

nederst mot sjøen. 

Strandsonen innen planområdet.
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4.5. Struktur	og	estetikk
Planområdet ligger sørvest- vendt delvis på og delvis fjell lia opp mot Uløytinden. Området er meget 

solrikt men også utsatt for vind fra nordvest og sørvest. Området struktur består av  sjøen og sundet , 

strandsonen , fjellsiden  og fjellet Uløytinden. Planområdet er delvis bevokst med granskog som følge 

av beplantning. Granskogen er dominerende i landskapsbildet.

4.6. Eksisterende	bebyggelse
Eksisterende bebyggelse som anses å være inne influensområdet ved Storsletta består 

14bygninger omfattende gjenreisningsboliger, fjøsbygg, naust og to relativt nybygde 

fritidsboliger.

Kartutsnitt med dagens bebyggelse
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Bebyggelsen på Storsletta sett mot vest

4.7. Landskap	

Landskapet i området består av hovedtrekkene fjorden , sundet og fjellet  og storhavet mot nord og 

fjordlandskapet mot sør. Mellom fjorden og fjellet ligger det flate området som sannsynlig har gitt 

området navnet Storsletta

Landskapet sett mot sør
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Landskapet sett nordover

Solforholdene for området er gode. Lokalklima er for det meste kjølig oseanisk. 

Estetisk og kulturell verdi.

Vegetasjon består av kulturmark langs et smalt område langs strande, lyngkledet marker ovenfor 

hovedvegen . I området omkring vernede kulturminner synes å være et tidligere jordbruksområdet.

I planområdets øvre del er det plantet granskog. Det er ikke trevirke i granfeltet som anses utagbart

for salg. Plantet granskog påvirker det stedlige artsmangfoldet negativt. I tillegg til forsuring av 

jordsmonnet og redusert framkommelighet for beitedyr og ferdsel som en konsekvens. 

Granskogen visuelle effekt vil bli redusert ved utbygging av hyttefeltet. 

Naturlandskapet er den dominerende karakteren for området. Området anses å ha spesielle visuelle 

kvaliteter i nasjonal sammenheng og anses vurderes til å ha store verdi.

4.8. Kulturminner	og	kulturmiljø

Uløya er en del av et kulturmiljø med spor i seg fra mer enn 10 000 år siden da de første menneskene 

slo seg ned da den store innlandsisen begynt å smelte og fjordene ble gravis isfri. De første 

menneskene som slo seg ned var jeger og samlere som nyttegjorde seg resurser som hav og land gav. 

I det samle  belte mellom fjellet og sjøen har mennesker senere drevet kombinasjonsnæringer med 

jordbruk, jakt og fiske, altså en økonomi og et levesett som vi tradisjonelt forbinder med 

fiskerbonden. Jorda ble utnyttet for fôrproduksjon og matvekster og på sjøen foregikk fiske for eget 

bruk og forslag og bytte. 

Reindriftsamer har brukt øyene og områdene omkring Storslett til sommerbeite for rein og til jakt og 

fangst  . 
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Kulturminner i området.

Kulturminner er alle spor etter menneskelig aktiviteter og nærvær i landskapet. I området omkring 

Storsletta er det registrert følgende to automatisk fredede kulturminne -flater.

Høsten 2011 har Troms fylkeskommune ved Kulturetaten foretatt  en kulturminne-faglig befaring og 

undersøkelse av planområdet. Resultat fra befaringen en beskrevet i  brev av 21.11.2011. Det er i 

planforslaget tatt hensyn til de innspill beskrevet i brevet ved markering av hensynssoner i 

planforslaget.

Side 208



18

4.9. Naturresurser.

Naturressurser er resurser fra jord, skog og andre utmarksarealer, fiskebestander i sjø og ferskvann, 

vilt, vannforekomster, berggrunn og mineraler. 

4.9.1.Jord	- og	skogbruk.	
Deler av planområdet er brukt som beitemark og utmarksbeite. Jordsmonnkvalitet er dårlig. 

Området er tungbrukt. Store deler av planområdet er ikke dyrkbart. Området har liten verdi som 

jord- og skogbruksressurs.

4.9.2.Utmarksresurser.
Utmarksarealene har middels produksjon av jaktbare arter. I sjøen er gode fiskeforhold. Det er godt 

grunnlag for salg av opplevelser . Området er godt beiteland for vilt og husdyr. Området har middels 

til stor verdi som utmarksressurs.

4.9.3.Reindrift.
Området har stor verdi som reinbeiteområde, dette spesielt tilknyttet til øyas relative store 

utstrekning av høyfjellsterreng og beiteplanter egnet for reinen.

Området har middels bruksfrekvens. Området har stor verdi som reinbeiteområdet.

4.9.4. Fiske og	havbruk.
Områdets sjøareal har middels produktive tare og fangsområder. Området har middels verdi som 

havbruks- og fiskeområde.

4.9.5. Bergarter/malmer.
Ingen slike resurser påvist i området.

4.9.6.Områdermed	løsmasser.
Nord for planområdet befinner seg et masseuttak . Forekomsten er av Norges geologiske 

undersøkelse (NGU) gitt betegnelsen 1943.039 Storsletta, Uløya. NGU har i 1999 klassifisert 

forekomsten som meget viktig på kommunalt nivå, og sier at forekomsten er en meget viktig ressurs 

lokalt på øya. Nordreisa kommune har i ettertid vurdert masseuttaket som utnyttet og avsluttet.

Dagens krav til veimasser gjør ressursene ved Storsletta mindre aktuell . Kommunen  forholder seg til 

de 8 registrerte produksjonsstedene for grus, sand, pukk og skifer utgitt ved mineralforvaltningens 

mineralstatestikk av 2011 for Nordreisa kommune.

Den eventuelt øvrige ressursen av grusmaser som måtte ligge innenfor tiltenkte tiltak er i svært liten 
grad utnyttbar der den ligger mellom en større bergformasjon i nord og kulturminner i sør. Estetiske 
hensyn til kulturlandskapet vil  bli bedre ivaretatt gjennom tiltenkte reguleringsplan enn som område 
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for masseuttak. I tillegg vektlegger Nordreisa kommune den positive samfunnsutviklende 
konsekvensen hyttefeltet vil kunne tilføre øysamfunnet.

4.9.7.Områder	med	overflatevann/grunnvann.
Vannresurser med begrenset kapasitet. Liten verdi som vannresurs .

4.9.8. Kystvann.
Vannresursene er meget godt egnet til fiske og fiskeoppdrett. Middels verdi.

4.10. Rekreasjonsverdi/	rekreasjonsbruk,	uteområder
Området har stor rekreasjonsverdi både for fastboende på Uløya , hyttebeboere og besøkende på 

øya både fra lokalbefolkningen og nasjonale og internasjonale tilreisende. Det foregår både turgåing, 

fiske og jakt av som rekreasjonsaktivitet. 

4.11. Landbruk
Det forgår ingen omfattende landbruk i nærområdet omkring Storsletta  . Det holdes saubruk på 

Uløya 

Det er ingen storfebruk på Uløya. 

4.12. Trafikkforhold
Kjøreatkomst til Storsletta skjer med ferge fra Rotsund fergeleie på fastlandet til Havnnes nye 

fergeleie. Vegatkomst skjer langs hovedvei fylkesvei FV357 mot nord , ca 5 km fra fergeleiet .

Trafikkmengde er svært lite og består i hovedsak av fastboende ved bruk av utmarka og hytteeier 

på Uløya.

Trafikksikkerhet for myke trafikanter er tilfredsstillende på grunn av relativt lite biltrafikk 

Kollektivtilbud finnes ikke på Uløya utenom fergeforbindelsen

4.13. Barns	interesser
Det er kjennes ikke til at det områder som er i aktiv bruk som lekeareal for barn.

Det er ikke foretatt noe kartlegging av lekeområder eller veger som brukes av barn. 

4.14. Sosial	infrastruktur

Planlagt utbygging anses ikke å påvirke skolekapasiteten eller barnehagedekningen i Nordreisa
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kommune som første konsekvens av tiltaket. 

4.15. Universell	tilgjengelighet
Området anses som lett tilgjengelig fra nord mens det fra vest   er høydeforskjeller som setter visse 

begrensninger for universell tilgjengelighet.

4.16. Teknisk	infrastruktur
Vann og avløp sikres ved private anlegg.

Utbygging av anlegg for vann og avløp forutsettes å skje i henhold til kommunens krav og 

retningslinjer.

I henhold til orientering fra kraftleverandør Ymber AS i epost av 05.12.2012 er det tilfredsstillende  
kapasitet på 22kV-linje som hovedtilførsel til området. 

Det må bygges ny lavspent til forsyning av tomter på oversiden av 22 kV linje. For eksisterende linje 
og transformator for hytter nedenfor 22kV-linje må det skiftes til en større transformator for å dekke 
planlagt utbygging.
Det kan tilkomme et marginalt anleggsbidrag for å få fremført strøm til alle tomter ved samtidig
utbygging.

4.17. Grunnforhold
Stabilitetsforholdene i området er vurdert  som gode.  Grunnforhold består av grusmasser av type 

som er avdekket i nærliggende grustak i nordlig del av planområdet. Det er ingen ledninger i 

grunnen. 

4.18. Støyforhold

Det er ikke støyforhold i området som er til sjenanse for dagens eller planlagt bruk av området.

4.19. Luftforurensing
Det befinner seg ikke luftforurensning i området som anses å påvirke tiltaket.

4.20. Risiko- og	sårbarhet	(eksisterende	situasjon)	
Rasfare. Vestsiden av Uløya er ikke ansett som rasfarlig.

Flomfare. Området anse sikke å være flomutsatt
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Vind. Området er vindutsatt fra vind fra nordvest og sørvest.

Støy. Det er ikke støyforhold i området som  medfører risiko eller sårbarhet.

Luftforurensing og foruensing i grunnen. Det er ikke kunnskap om at det i grunnen eller i lufte er 

forurensing som medfører risiko eller sårbarhet eller at det har vært virksomhet i området som har 

medført opplagring av forurensning.

Beredskap og ulykkesrisiko. Områdets beliggenhet og fergeforbindelsen til Rotsund medfører ekstra 

krav til beredskap virksomhet og aktivitet i området. Uløya er værutsatt for helikoptertransport. Det 

er forholdsvis kort flyavstand til sykehus i Tromsø og til lege på Sonjatun distriksmedisinsk senter.

Andre relevante ROS tema. Havnivåstigning. Direktoratet for samfunnsikerhet (DSB)  har utarbeidet 

rapporten " Havnivåstigning - Estimater av framtidig havnivåstigning i norske kystkommuner. 

Skjervøy er målepunktet. 

Dimensjonerende mål:  100 års stormflo : havnivåstigning 247 cm ( usikkerhet 238cm - 261 cm)

4.21. Næring
Næringsvirksomhet i området omfatter sjørette virksomhet i tilknytning til sjøen og sundet. Det 

foregår jordbruk i små skala på Uløya og sauehold av mindre omfang. Oppdrettsnæring og 

fiskerinæringen er hjørnesteiner i området Rotsund og Uløya  og områdets næringsliv og har stor 

betydning for befolkningsgrunnlaget og skatteinntekter for  kommunen.

4.22. Analyser/	utredninger
Utenom utredninger vedrørende rasfarer og kulturminner er det ikke foretatt andre analyser eller 

utredninger en det denne beskrivelsen omfatter.
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5. Beskrivelse	av	planforslaget

Plankart Storsletta hyttefelt

5.1. Planlagt	arealbruk
Planforslaget legger til rette for utbygging av 16 tomter for salg til fritidsboliger og inntil 10 naust, 

hvor i dag 2 tomter (H1 og H15) er bebygd.

Naustene røstes mot sjøen
Fast bredde på naustenes røstvegg er 5 meter
Naustene har samme avstand fra sjøen så langt dette er mulig
Naustene samlokaliseres som henholdsvis 4 og 6 enheter fordelt på to lokaliteter, henholdsvis  sør og 
nord i reguleringsfeltet
Saltak anvendes på alle naust med takvinkel mellom  22 og  35 grader.
Samtlige naust skal ha nært beslektede farger – fargevalg tillegges byggesøknad

Antall hyttetomter er etter innspill fra Troms fylkeskommunes innspill fra Kulturetaten redusert i 

forhold til omfang som var beskrevet ved varsling om planstart.

Planområdets begrensning omfatter ca. 139 daa hvorav ca. 14daa er sjøareal.
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5.2. Reguleringsformål
Det er avsatt areal for følgende reguleringsformål i henhold til plan- og bygningsloven § 12-5:

Hensynssoner

Hensynssone for frisikt

Hensynssone for ras- og skredfare

Sikringssone for høyspenningsanlegg -og kabler (kraftlinje)

Hensynssone landskap

Bevaring av kulturmiljø

Båndlegging etter lov om kulturminner

Bebyggelse og anlegg.

- Fritidsbebyggelse frittliggende

-  Uthus/naust/badehus (U/N/B)

Samferdselsanlegg og infrastruktur

- Veg

- Kjøreveg

Grønnstruktur

- Naturområder

Bruk og vern av sjø og vassdrag

- Friområde i sjø med strandlinje

5.3. Naturmangfold
Basert på søk i kunnskapsbasen Tromsatlas og allmenn kunnskap om området så er det ikke avdekket 

at tiltaket truer vernet naturmangfold , arter, naturtyper eller inngrepsfrie områder.  

5.4. Strandsonen
Planforslaget omfatter bebyggelse innenfor 100-metersonen. Eksisterende tomt H1 og ny planlagt 

tomt H7 berører 100-metersonen. Øvrige bebyggelse er utenfor 100-meter sonen.

I strandsonen er regulert areal for inntil 10 naustbygg. Vesentlig del av strandsonen er regulert som 

hensynsone for bevaring av landskap. Planforslaget anses ikke å hindre allmennhetens tilgang til 

strandsonen. 
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5.5. Bebyggelsens	plassering	og	utforming
Landskapets på Uløyas vestside er et typisk kystlandskap i Troms . Området preges av fjorden , en 

smal stripe av dyrket mark ved sjøen og strandlinjen. Bakenfor ligger fjellet og fjell-liene ofte  bevokst 

med karrig bjørkeskog og lyngkledt mark. Mot vest ligger fjellkjeden Lyngsalpene. Inn i mellom 

finnes arealer som utmark og utmarksbeite for sauer og storfe.  Det er tradisjon og kultur for å 

plassere bygninger i le for vind og vær. Området ligger i hovedsak  i le for nordvestlig vind. Bygninger 

som i hovedsak er fritidsboliger og bygninger for turistvirksomhet skal ha en utforming som viser 

hensyn til vind og områdets visuelle virkning fra fjorden og området omkring. 

Ny bebyggelse er plassert  er i stor grad i henhold til innspill fra Troms Fylkeskommune Kulturetatens 

i brev av 21.11.2011 basert på befaring kulturminnebefaring i september 2011. Bebyggelsens 

plassering er gjort med hensyn til registrerte kulturminner i sørvestlig del av planområdet. Det legges 

vekt på at bebyggelse ikke skal generere slitasje på mark og trekk i landskapet som er viktig for 

bevaring og opplevelsen av området.

5.6. Bebyggelsens	høyde
Bebyggelsens høyde er av stor betydning for fjernvirkningen fra området . Det skal legges opp til at 

ny bebyggelse har en høyde og plassering i landskapet som ikke "stikker seg ut" i landskapets 

hovedtrekk. 

5.7. Antall	arbeidsplasser,	antall	m²	næringsarealer
Det forventes at tiltaket kan skape grunnlag for arbeidsplasser tilknyttet service, vedlikehold og drift 

av tiltaket i tilknytning til tettstedet Havnnes. 

5.8. Parkering
Det etableres ingen sentral parkeringsplass i området. Det forusettes at hver tomt for fritidsboliger 

har inntil 2 parkeringsplasser.

5.9. Tilknytning	til	eksisterende	infrastruktur
Det finnes ingen offentlig infrastruktur i området utenom kraftlinjen og hovedvegen. Tiltaket 

tilknytter seg denne infrastrukturen.

5.10. Vanntilførsel	og	avløp.

Vanntilførsel

Vanntilførsel forutsettes sikret med privat vannanlegg med trykktank etablert ved Sommarsetelva.

Trykktank med planlagt ledningtrasee er vist på plankartet.

Avløp

Avløp etableres som felles avløpsanlegg
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5.11. Trafikkløsning
Trafikkløsning internt innen planområdet løses med internveier omfattende veg til fritidsboliger 

ovenfor hovedvegen,  og veg ned  til naustbygg.

5.12. Kjøreatkomst
Kjøreatkomst fra hovedveg skjer fra 2  avkjørsler fra hovedvegen hvorav en for feltet over vegen 

og en til naust nedenfor vegen.

5.13. Tilknytning	til	overordnet	vegnett
Hovedatkomst for trafikk skjer via hovedvegen fra Havnnes - Rotsund fergeforbindelse.

5.14. Utforming	av	veger
Utforminger av veger skjer i henhold til Statens vegvesens retningslinjer.

5.15. Bredde	og	stigningsforhold
Interne veg utføres med 5 meters regulert bredde og 3 meters kjørebane.

5.16. Krav	til	samtidig	opparbeidelse
Det forutsettes at veg , vann , avløp og elektrisitet et utbygd før bygging av bygninger for varig 

opphold igangsettes.

5.17. Varelevering
Det er ikke aktuelt med organisert varelevering til hyttetomtene.

5.18. Tilgjengelighet	for	gående	og	syklende
Området har god tilgjengelighet for gående og syklende. 

5.19. Miljøtiltak
Det iverksettes ikke spesielle miljøtiltak utenom tiltak som er fastsatt i plan- og bygningsloven og 

gjeldende  miljørelaterte lover og forskifter.

5.20. Universell	utforming
Tiltak i området utføres i henhold til plan- og bygningslovens krav til universell utforming

5.21. Uteoppholdsareal,	private	og	felles.
Kvalitet på utoppholdet er en hovedforutsetning for etablering og drift av tiltaket. Det er for dette 

klimatisk området viktig å få etablert uteområder skjermet for vind og nedbør. Planløsning for 
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området og for de individuelle bygningene planlegges med tanke på å få etablert mest og best mulig 

uteoppholdsareal. Felles uteoppholdsareal befinner seg både innen planområdet og utenfor

planområdet.

5.22. Lekeplasser
Det er ikke etablerte regulerte plasser for lek. Området har forøvrig mange arealer og kvaliteter som

innbyr til lek og fysisk aktivitet.

5.23. Ivaretakelse	av	eksisterende	og	event.	 ny	vegetasjon
Ivaretakelse av eksisterende vegetasjon er meget viktig for områdets karakter. Det vil bli gitt 

retningslinjer for bruk av tomt og uteareal under byggetiden og utbygging av området. 

5.24. Offentlige	friområde
Det er ingen offentlige regulerte friarealer inne planområdet. Utmark og fjellområdene omkring er 

private eiendommer. Nærområdet har krevende terreng for turgåing i fjellområdene. Lang 

strandlinjen og utmarksområdet langs fjorden er meget velegnet for turgåing og krever ingen 

spesielle fysiske ferdigheter og er lett tilgjengelig. Tilgjengelighet er begrenset av vintersesongen.

Uløya har spesielle verdier knyttet til landskap og friluftsliv.

5.25. Landbruksfaglige	vurderinger.
Planområdet anses ikke å ha driftsverdige landbruksarealer. Området omkring er velegnet som 

utmarksbeite. 

5.26. Kulturminner,	kulturmiljø	og	kulturlandskap

Kulturminner er alle spor etter menneskers aktiviteter og nærvær i landskapet. Kulturminner kan 

være flere tusen år gammel, 100 år eller fra i går. Nord-Troms tilhører et område i Norge som det 

tilknyttes få historisk skrevne kilder fra eldre tider, dvs. fra vikingtiden og mellomalderen.

For mer enn 10 000 år slo de første menneskene seg ned i Nord-Norge og Nord-Troms da den store 

innlandsisen frakk seg tilbake og fjordene ble gradvis isfri. I Nord-Troms finner vi spor etter 

mennesker helt tilbake til eldre steinalder. De første menneskene som slo seg ned var jegere pg 

samlere som gjorde seg nytte av de rike resurssene som hav og land gav. I det smale beltet mellom 

fjellet og sjøen har menneskene senere drevet kombinasjonsnæringer med jordbruk , jakt og fiske, 

altså en økonomi og et levesett vi tradisjonelt forbinder med fiskerbonden. Jorda ble benyttet 

gjennom produksjon av fôr og matvekster som vanlig var på nordnorske småbruk. Det ble drevet 

hjemmefiske i fjorder og sund, og mange deltok på de store sesongfiskerienen til havs. 

Reindriftssamer har brukt områdene til sommerbeite for rein og til jakt og fiske.
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Omkring slutten av 1100-tallet ble fiskevære etablert langs kysten av Troms og Finnmark, med 

hovedtyngden av etableringene omkring 1200-1300 tallet, tradisjonelt bosatt av samer. Fra 

1500tallet bosatte nordmenn seg ytterst i fjordene.

Fram til 1500-1600talet hadde kystsamene i Nord-Troms en økonomi basert på jakt , fangst og fiske 

og var den dominerende bosetningen i området. På begynnelse av 1700tallet kom den første kvenske 

innvandringsbølgen til Nord-Troms som følge av uår, lite jord og krig i Finnland. Selv om det var en 

samisk bosetting i området så kunne disse ikke påberope seg jordrettighetter på grunn av 

skyldsetting av finnerydningene i 1760. Denne situasjonen fratok samene sine rettigheter og gjord 

finnerydningene gjenstand for salg. Dette danne igjen grunnlaget for en kvensk bosetting i området. 

I 860 kom en ny innvandringsbølge som i stor grad gikk til Nord-Troms og Finnmark . 

Møtet mellom samene, kvenene og har dannet begrepet "tre stammers møte". De tre stammene har 

hatt forskjellig og ofte ulik bruk av jord og landskap gjennom forskjellige byggeskikker og levemåter. 

For ytre strøk som Laukøya kan sies å ligge i er , også møte med russere gjennom handel som 

pomorhandelen en viktig del av kulturhistorien. 

2.verdenskrig fikk fatale følger for området både gjennom "den brent jords taktikk og 

tvangsevaukeringen. En av mange konsekvensene var gjenreisningsperioden som satte et sterkt preg 

både på folk og landskap. 

Etterkrigstiden er preget av en massiv kommunikasjonsrevolusjon  ved overgang fra sjø- til 

landbasert kommunikasjon. 

(Kilde: Statens vegvesen. Kommunedelplan Prosjekt E6 Langslett - Storslett, Nordreisa)

Nord-Troms preges av lite dokumentasjon og lite kompetanse på kulturvern. Det forutsettes at det 

gjennom innhenting av informasjon og kunnskap om kulturminner , kulturmiljø og kulturlandskap 

dannes fundamenter for planarbeidet som kan være med på å bevarer kulturverdiene og bidra til en 

bærekraftig utvikling av  tiltaket som fortsettelse av den utviklingshistorien som er beskrevet 

ovenfor.

6. Konsekvensutredning
I henhold til Fylkesmannens vurdering er det ikke behov for en konsekvensutredning av planforslaget 

i henhold til off. forskifter. Som en del av kvalitetssikringen av planforslaget foretas det en vurdering 

av det temaer som ville vært aktuell i en konsekvensutredning.

6.1. Overordnede	planer
Planforslaget avviker fra overordnet plan, her kommunens arealplan for området. Fordi arealplanen 

er av eldre dato ( 2001) vurderes kommunens arealplanen revidert  i forbindles  med utredning av en 

ny kommuneplan  for Nordreisa kommune. Det er nå på Uløya blitt bygget mange fritidsboliger og 

tidligere boligbygg anvendes nå som fritidsboliger. I området Rotsund -Uløya-Langslett er det i 2010 

registrert 88 fritidsboliger. Det er i gjeldende plan ikke satt en øvre grense for maksimal antall 

fritidsboliger på Uløya. 
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6.2. Landskap
Stedets karakter   vil endres ved at bebyggelse øker i omfang og landskapstrekk bebygges.

Eksisterende terreng og vegetasjon skal med unntak av utarbeidelse av adkomst og tilløpsvei bevares 
i størst mulig grad.

6.3. Kulturminner	og	kulturmiljø,	evt.	verneverdi

Like i nærheten av planområdet befinner det seg automatisk registrerte kulturminner. Tiltakene i 

reguleringsplanen vil medføre mer trafikk og omkring området med kulturminner. Det er i 

planforslaget forsøkt tatt hensyn til dette ved at veg og tomter for fritidsboliger er forsøkt plasser i 

forsvarlig avstand fra registrerte kulturminner.

6.4. Rekreasjonsinteresser/	rekreasjonsbruk
Tiltakene i planforslaget vil medføre begrensninger i bruk av nærområdet omkring Hamnnes for 

allmenn ferdsel langs strandlinjen. Det befinner seg forøvrig på Uløya store areal tilgjengelig for 

allmenn bruk . Allmennhetens rett til fri  ferdsel i utmark anses ikke begrenset vesentlig på grunn av 

planen.

6.5. Trafikkforhold

Tiltaket vil medføre mer trafikk til Uløya via ferga og på vegen på vestsida av øya.

6.6. Barns	interesser
Det vil i detaljplanlegging for hele planområdet bli lagt vekt på at hele planområdet kan være 

tilgjengelig for barn som sikkert leke- og oppholdsareal. Omkringliggende utmark anses av stor verdi 

som leke- og oppholdsareal for barn. 

6.7. Universell	tilgjengelighet
Universell tilgjengelighet skal oppnås til alle utbygningsområdenen.

6.8. El-kraft	.	Energibehov	.	
I henhold til orientering fra kraftleverandør Ymber AS i epost av 05.12.2012 er det tilfredsstillende  

kapasitet på 22kV-linje som hovedtilførsel til området. 
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Det må bygges ny lavspent til forsyning av tomter på oversiden av 22 kV linje. For eksisterende linje 

og transformator for hytter nedenfor 22kV-linje må det skiftes til en større transformator for å dekke 

planlagt utbygging.

Det kan tilkomme et marginalt anleggsbidrag for å få fremført strøm til alle tomter ved samtidig

utbygging.

Individuell utbygging vil medføre større anleggsbidrag.

6.9. ROS
Det er i eget vedlegg " ROS-sjekkliste Reguleringsplan Storsletta hyttefelt  " datert 15.12.2011  

foretatt en skjematisk risiko- og sikkerhetsvurdering .

Det er dokumentert følgende fareområder innenn planområdet:

Snøskredfare . ref. NVE Aktsomhetskart. I planområdets øvre og nordøstlige området vises det på 

kart fra NVE et utløsningsområde med tilhørende rasområde. Dette området er regulert som 

hensynssone fasesone for ras- og skred.
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Det er ikke flomfare  i området

Vind. Området kan være utsatt for sterk vind, særlig på vinterstid

Støy er ikke et aktuelt problemområde.

Luftforurensning er ikke et aktuelt problemområde

Utsnitt fra NVE aktsomhetskart for snørasfare

6.10. Jordressurser/landbruk
Tiltaket anses ikke å påvirke jordbruk og landbruk i området i betydelig grad. Tiltaket etableres med 

den forutsetning at bl.a sauebruk skal forsette i samme omfang som i dag.

6.11. Økonomiske	konsekvenser	for	kommunen
Utbygging av turistnæringen vi skape nye arbeidsplasser og bidra til både personskatt og 

bedriftsskatt til Nordreisa kommune.

Utbyggingen fordrer ingen offentlig investeringer i form av infrastruktur som vann, veg eller avløp 

eller offentlige tjenester som skole, barnehager etc.

Fareområde for snøras i 

reguleringsplanen
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6.12. Konsekvenser	for	næringsinteresser
Etablering av fritidsboliger  på Storsletta  på Uløya i Nordreisa kommune anses ikke å medføre 

negative virkning for annen næringsvirksomhet . Uløya er område for sommerbeite for rein. Uløya 

innehar en av reindriftas eldste sommerbeiter. Distrikt 34 har særegen rett til sommerbeite for 

omlag 400 slakterein i perioden april til september/ otober

Det er ikke pr . mars 2012 registrert interessemotsetninger til tiltaket.

6.13. Avveining	av	virkninger
Planforslaget anses å representere en utvikling av området hvor hensyn til områdets verdier er 

avveid i forhold til de planlagte inngrep i området.

7. Innkomne	innspill
Innspill til planforslaget behandles etter at planforslaget har vært på høring.

Merknader (sammendrag av merknadene gjengis her eller tas inn som vedlegg til planbeskrivelsen)

8. Avsluttende	kommentar
Vedlagte forslag på reguleringsplan er utarbeidet på grunnlag av den kunnskap som anses nødvendig 

og relevant i forhold til tiltaket karakter og omfang.

Det bes om at Nordreisa kommune tar planforslaget opp til 1.gangs behandling. 

Beskrivelse slutt.
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ROS-sjekkliste Reguleringsplan Storsletta 
hyttefelt . Nordreisa kommune.

ROS-SJEKKLISTE og FAGRESSURSER

Dato: 15.12.2011.

Sjekkliste for kommunale areal, regulerings- og bebyggelsesplaner 

Denne sjekklista bygger på veilederen ”GIS i samfunnsikkerhet og arealplanlegging”. Listen er et 
hjelpemiddel i planprosessen vedrørende risiko- og sårbarhetsforhold. Også andre forhold enn de som 
står oppført her vil kunne ha betydning for planarbeidet, en sjekkliste må tilpasses lokale forhold. Link 
til rapporten er 
http://www.dsb.no/Global/Regional%20og%20kommunal%20beredskap/Dokumenter/SigVe_vedlegg
_2010.pdf eller http://www.dsb.no/no/Ansvarsomrader/Regional-og-kommunal-
beredskap/Beredskapsplanlegging/Kart/Veileder-geografisk-informasjonssystem-GIS-i-
arealplanlegging/

Hva skal vurderes? 
For hvert tema skal sannsynlighet og konsekvens (kilde: dsb veileder) vurderes. Følgende oppsett kan 
benyttes.
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Sjekklista skal gås gjennom og kommenteres i planbeskrivelsen eller i eget vedlegg ”ROS-analyse”

NATURRISIKO Problemstillinger: Vurdering:

Skred/ustabil grunn 
(Snø, is, stein, leire, jord, fjell)

Utgjør fare for skred, flom osv. så stor fare at 
arealer ikke bør bebygges? Bør det stilles 
krav om spesielle tiltak ved bygging, f.eks. 
sikring av kjellere mot oversvømming? 
Planlegges ny utbygging i områder der 
veinettet er utsatt for skred eller flom, slik at 
bebyggelsen står i fare for å bli isolert i 
perioder? 
Kan skred utgjør fare for planlagte kraftlinjer, 
hovedvannledninger eller annen ny 
infrastruktur?

Området er 
vurdert som 
skresikkert

Flom i vassdrag
Ikke aktuelt.

Stormflo
Det er ingen 
bebyggelse for 
varig opphold 
storflomsonen

Framtidig høyere havnivå og 
stormflonivå

Framtids havnivå ved stormflo antas å være 
250cm over gjennomsnittlig flo/fjære. 

Det er ingen 
bebyggelse for 
varig opphold 
storflomsonen 

Vind, ekstremnedbør
Nordvest og sørvest er områdets 
framtredende vindretning.

Bygg og anlegg er 
lokalisert med 
hensyn til lokale 
vindforhold 
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,terreng og 
vegetasjon

Skog/lyngbrann
Ligger arealet spesielt utsatt til i forhold til 
skog- eller lyngbrann?

Mark er bevokst 
med lyng som kan 
være lett 
antennelig i tørre 
perioder

Radon
Planlegges utbygging i områder der det er 
spesielt høye verdier av radon i 
grunn/bygninger?

Det er ikke 
foretatt 
undersøkelser 
vedr. radon. Det er 
ikke kjennskap til 
at det befinner seg 
radonholdige 
bergarter i 
omårdet.

VIRKSOMHETSRISIKO Problemstillinger: Vurdering:

Virksomheter med fare for 
brann eller eksplosjon

Ved planer om utbygging i nærheten av slike 
anlegg må risiko vurderes: 
Er nyutbygging i området forsvarlig? Har 
virksomheten en sikkerhetssone med 
restriksjoner? 
Vil nyutbygging i nærheten legge 
begrensninger på eksisterende anleggs 
mulighet for videreutvikling? 
Ved etablering av ny virksomhet som utgjør 
brannrisiko: 
er det bebyggelse i nærheten med spesielt stor 
fare for brannspredning (f.eks. tett 
trehusbebyggelse)?

Det er ingen 
anlegg eller 
virksomheter i 
nærheten med den 
aktuelle risikoen.

Virksomheter med fare for 
kjemikalieutslipp eller annen 
akutt forurensing

Er nyutbygging i nærheten forsvarlig? Har 
virksomheten en sikkerhetssone med 
restriksjoner? Vil nyutbygging i nærheten 
legge begrensninger på eksisterende 
virksomhet

Det er ingen 
anlegg eller 
virksomheter i 
nærheten med den 
aktuelle risikoen.

Transport av farlig gods Vurdering av risiko i forhold til utbygging 
nær vei, spesielt hvis det foreligger 
tilleggsrisiko som skredfare eller høy 
hyppighet av trafikkulykker. 
Spesiell vurdering i forhold til sårbare 
objekter som drikkevannforsyning eller 
helseinstitusjoner. 

Det er ingen 
anlegg eller 
virksomheter i 
nærheten med den 
aktuelle risikoen.

Avfallsområder/deponier/ Kan grunnen/sjøsedimenter være forurenset Det er ingen 
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Forurenset grunn fra tidligere bruk 
(eks. ved planlagt endret bruk av tidligere 
industritomter)? 

anlegg eller 
virksomheter i 
nærheten med den 
aktuelle risikoen.

Dambruddsberegninger Hvis det bygges ut i et område som ligger 
innenfor en dambruddssone, 
må NVE vurdere om dammen må forsterkes. 

Det er ingen 
anlegg eller 
virksomheter i 
nærheten med den 
aktuelle risikoen.

Elektromagnetiske felt Risiko bør vurderes dersom det planlegges 
lokalisering av bygg 
der mennesker oppholder seg over lengre tid 
nær slike felt. 

Det er ingen 
anlegg eller 
virksomheter i 
nærheten med den 
aktuelle risikoen.

Trafikkfare Er trafikksikkerhet vurdert? Vil nye 
utbyggingsområder gi økt trafikk-belastning 
på veistrekninger som fra før har mange 
trafikkulykker? 
Eller på strekninger med usikrede 
jernbanekryssinger? 

Det er ingen 
anlegg eller 
virksomheter i 
nærheten med den 
aktuelle risikoen.

Skipsfart Vil farleder, strømforhold, vindeksponering 
m.m. kunne få innvirkning i 
forhold til planer om sjønær utbygging? 
Utslipp av farlig last, oljesøl, kollisjon 
mellom skip og bygninger eller infrastruktur.

Det er ingen 
anlegg eller 
virksomheter i 
nærheten med den 
aktuelle risikoen.

Spesiell fare for terror eller 
kriminalitet

Plassering av spesielt utsatt virksomhet i 
forhold til vanlig bebyggelse og spesielt 
sårbare objekter, f.eks. barnehager.

Det er ingen 
anlegg eller 
virksomheter i 
nærheten med den 
aktuelle risikoen.

BEREDSKAPSTILTAK AV 
BETYDNING FOR 
AREALPLANLEGGING

Problemstillinger: Vurdering:

Utrykningstid brannvesen Nye utbyggingsområder og lokalisering av 
institusjoner vurderes i forhold til krav til 
utrykningstid

Brannvesen må 
tilkalles fra 
Skjervøy via 
fergeforbindelse 
Storstein-
Nikkeby

Utrykningstid ambulanse
Ambulanse  må 
tilkalles fra 
Skjervøy via 
fergeforbindelse 
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Storstein-
Nikkeby

Vanntrykkssoner/
slukkevannskapasitet

Slukkevannskapasitet må vurderes ved planer 
om ny utbygging.

Stedlig 
slukkevann må tas 
fra sjø . Lokale 
vannkilder har 
begrenset 
kapasitet.

Storelva nord for 
Hamnnes er 
nærmester 
vannkilde med 
tilfredsstillende
kapasitet.

SÅRBARE OBJEKTER Vil planforslaget kunne gi økt risiko for:       

Natur Naturvernområder, andre viktige 
naturområder, rekreasjons- og 
friluftsområder. 

Planforslaget kan 
medføre økt 
trafikk i 
rekreasjons- og 
fritidsområdene 
omkring.

Helse- og omsorgsinstitusjoner Sykehus, sykehjem, aldershjem / 
eldreboliger, skoler, barnehage. 

Ingen relevant 
risiko

Kulturminner Objekter med stor kulturhistorisk verdi. Planforslaget kan 
medføre økt 
trafikk i og 
omkring 
registrerte 
kulturminner i 
området. Se egen 
vurdering fra 
fylkeskommunen

Viktige offentlige bygninger Administrasjonsbygg, bygg for viktige 
tekniske funksjoner 

Ingen relevant 
risiko

Trafikk-knutepunkt Jernbanestasjon, bussterminal, havn, flyplass
Ingen relevant 
risiko
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El-forsyning Kraftverk, høyspentledninger, trafoer, 
dammer m.m 

Høyspentledning 
5-20kv går 
gjennom 
planområdet. Det 
er avsatt 
sikkerhetsone i 
form av 
hensynssone i 
planområdet.

Tunneler, broer Finnes alternative veiforbindelser 
Ingen relevant 
risiko

Hovednett, gass Finnes alternative energikilder 
Ingen relevant 
risiko

Drikkevannsforsyning Vannverk, drikkevannskilder, inntak, 
nedbørsfelt, grunnvann m.m 

Ingen relevant 
risiko
Privat anlegg 
etableres.

Avløp Rørnettverk, pumpestasjoner, renseanlegg 
m.m 

Ingen relevant 
risiko.
Privat anlegg 
etableres.

Informasjons- og 
kommunikasjonsinstallasjoner 

Fibernettverk, radio/TV-stasjon, radio/TV-
sender 

Ingen relevant 
risiko

OVERSIKT DATA- KARTRESSURSER MV

Lista er ikke uttømmende. 

Risiko / sårbarhet Datasett / karttype Ansvarlig etat Link til karttjenester

Skred/ustabil 
grunn

Kvikkleire – fare-sonekart og 
risikokart

Norges vassdrags-
og energi-direktorat

www.skrednett.no

Snøskred – aktsomhetskart Norges geologiske 
undersøkelse for 
NVE

www.skrednett.no

Steinsprang – aktsomhetskart Norges geologiske 
undersøkelse for 
NVE

www.skrednett.no

Skredhendelser Norges geologiske 
undersøkelse for 

www.skrednett.no
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NVE
Løsmassegeologi Norges geologiske 

undersøkelse
http://www.ngu.no/kart/los
masse

Flom i vassdrag Flomsoner Norges vassdrags-
og energi-direktorat

http://webhotel2.gisline.no/
GISLINEWebInnsyn_
NordTroms/Map.aspx?srs
=EPSG:32633&x=
7742755,63&y=748681,315
&scale=
411246&plugin=no&mapT
heme=Arealbruk

Stormflo og 
framtidig høyere 
havnivå og 
stormflonivå

Ikke standarisert Ikke tilgjengelig

Vindutsatte 
områder, 
ekstremnedbør

Ikke standarisert Ikke tilgjengelig

Skog/lyngbrann Brannfareområder Ikke tilgjengelig
Radon Radon - aktsomhetskart Norges geologiske 

undersøkelse
http://www.ngu.no/kart/ar
ealisNGU/?Box=677584:76
59053:879631:7779661

VIRKSOMHETS
RISIKO
Virksomheter med 
fare for 
storulykkker

Storulykkevirksomheter Direktoratet for 
samfunns-sikkerhet 
og beredskap

Ikke tilgjengelig på nett

Gassanlegg Gassanlegg Direktoratet for 
samfunns-sikkerhet 
og beredskap

Ikke tilgjengelig på nett

Gassrørledninger Hovednett gass Eier av 
rørledninger 

Ikke tilgjengelig på nett

Virksomheter med 
fare for 
kjemikalieutslipp 
eller annen akutt 
forurensing

Ikke tilgjengelig på nett

Transport av farlig 
gods 

Transport av farlig gods Direktoratet for 
samfunns-sikkerhet 
og beredskap 

Ikke tilgjengelig på nett

Avfallsområder/de
ponier/ 
Forurenset grunn 

Forurenset grunn Statens 
forurensingstilsyn 

http://www.ngu.no/kart/ar
ealisNGU/?Box=677584:76
59053:879631:7779661

Områder med 
særskilt brannfare 

Brannfareområder Direktoratet for 
samfunns-sikkerhet 
og beredskap 

Ikke tilgjengelig på nett

Dambruddsberegni
nger 

Dambruddsberegninger Norges vassdrags-
og energidirektorat 

Ikke tilgjengelig på nett

Elektromagnetiske 
felt

El-nett
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Trafikkfare Ulykkespunkt Statens vegvesen http://svvgw.vegvesen.no/h
ttp://svvnvdbappp.vegvese
n.no:7778/webinnsyn/anon
/index

Trafikkmengde http://svvgw.vegvesen.no/h
ttp://svvnvdbappp.vegvese
n.no:7778/webinnsyn/anon
/index

Skipsfart Farleder Kystdirektoratet

BEREDSKAPSTI
LTAK AV 
BETYDNING 
FOR 
AREALPLANLE
GGING
Utrykningstid 
brannvesen

Utrykningstid brannvesen

Utrykningstid 
ambulanse

Utrykningstid ambulanse

Vanntrykksoner/sl
ukke-
vannskapasitet

Brannhydranter Kommune Ikke tilgjengelig på nett

SÅRBARE 
OBJEKTER
Kulturminner Flere tema http://www.kulturminneso

k.no/kulturminnesok/sok/
Sårbar natur Flere tema http://www.dirnat.no/kart/ 

Gode hjelpemidler: 
 Plan- og bygningsloven 2008 med veileder

o PBL 2008 http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/all/nl-20080627-
071.html

o Lovkommentar til plandelen i ny PBL 
http://www.regjeringen.no/nb/dep/md/dok/veiledninger/2009/ny-versjon-
lovkommentar-til-plandelen-i-.html?id=554282

 Veileder fra DSB: ”Samfunnsikkerhet i arealplanlegging” 
http://www.dsb.no/Global/Publikasjoner/2008/Tema/temasamfunnssikkerhetareal.pdf

Oppstilling slutt.
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