
Møteinnkalling

Utvalg: Nordreisa driftsutvalg
Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset
Dato: 23.01.2014
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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                                        Saksliste

Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr

PS 1/14 Referatsak

RS 1/14 Kontrakt for kjøp av veterinærvakttjenester for 
levering til oppdragsgiverne

2013/3956

RS 2/14 Delegert vedtak - Sluttutbetaling tilskudd til 
spesielle miljøtiltak i landbruket 2010. eiendom 
xxxxxxxxxxxxxx

X 2009/5366

RS 3/14 Protokoll fra møte i rovviltnemnda for region 8 
den 18.12.2013

2009/3871

RS 4/14 Delegert vedtak - søknad om konsesjon for 
1942/43/5

2013/2908

RS 5/14 Delegert vedtak - søknad om deling gnr 
1942/73/8

2013/2755

RS 6/14 Fritak fra vann og feieavgift gnr. 1942/77/15/1/0 2013/630

RS 7/14 Rivetillatelse av brannskadd bolig gbr.1942/5/1 2013/4186

RS 8/14 Byggetillatelse tilbygg bolig + uthus 
gbr.1942/47/122

2013/3894

RS 9/14 Bruksendring gbr.1942/25/18 2013/4063

RS 10/14 Dispensasjon fra kommuneplnens arealdel for 
ankerliner i sjø.

2013/3685

RS 11/14 Ferdigattest gbr.1942/15/41 2011/1312

RS 12/14 Ferdigattest gbr.1942/81/28 2012/2874

PS 2/14 Høring - Revisjon av snøskuterløyper i Kåfjord 
kommune

2012/2138

PS 3/14 Vedrørende opprettelse av ny prosjektstilling -
aktiv reindriftsforvaltningen i Troms.

2013/4259

PS 4/14 Søknad om dispensasjon for midlertidig 
bruksendring fra hotell til asylmottak på 
eiendommene gbr.1942/15/157 og 15/154

2013/3999

Side 3



Side 4

PS 1/14 Referatsak



Nord-Troms kommunenes Innkjøpstjeneste
Kåfjord Kvænangen Lyngen Nordreisa Skjervøy Storfjord

44P.e*Ti,
Kontrakt

for kjøp av
veterinærvakttjenester

for levering til
oppdragsgiverne

A.VeterinærsamarbeidA som består av kommunene Storfjord og Lyngen

B.Veterinærsamarbeid B som består av kommunene Kvænangen, Skjervøy,
Kåfjord og Nordreisa

Sak: 13/3956
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Bilag 2 —Kontraktsdokument

Individuell avtale om deltakelse i Veterinærvaktordningen

mellom

Vaktdistrikt: Kommunene Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord

og

Veterinær: Veterinær Hauge AS foretaksnummer 991443754

Denne avtale omfatter følgende dokumenter:

Dette kontraktsdokument
Standard kontraktsvilkår
Eventuelle referater fra forhandlingene
Tilbudet fra veterinæren
Konkurransedokumentene

Ved eventuell motstrid mellom dokumentene, gjelder de i den rekkefølge de er satt
opp over.

Veterinæren tiltrer vaktordningen med virkning fra 1.12.2013.

Kontaktinformasjon for veterinæren:

Veterinær Hauge AS
Løken
9151 STORSLETT
Tlf.: 920 62 077

Vaktdistriktets administrator for ordningen er Kristin Hauge / Ursula Bach-Gansmo
Kontaktperson hos kommunene er Dag Funderud telefon 77 77 07 63

Kontrakten er inngått for 4 år og opphører den 31.12. 2017.

Veterinær
Veterinær Hauge AS

For Oppdragsgiver vaktdistrikt, etter fullmakt

Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord

Kristin Hauge Ihht. fullmakt
Dag Funderud

Vedlegg:
Kontraktsvilkår
Tilbud fra veterinær
Konkurransedokumenter med vedlegg
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Bilag 2 —Kontraktsdokument

Individuell avtale om deltakelse i Veterinærvaktordningen

mellom

Vaktdistrikt: Kommunene Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord

og

Veterinær: DYREGO AS foretaksnummer 986862315

Denne avtale omfatter følgende dokumenter:

Dette kontraktsdokument
Standard kontraktsvilkår
Eventuelle referater fra forhandlingene
Tilbudet fra veterinæren
Konkurransedokumentene

Ved eventuell motstrid mellom dokumentene, gjelder de i den rekkefølge de er satt
opp over.

Veterinæren tiltrer vaktordningen med virkning fra 1.12.2013.

Kontaktinformasjon for veterinæren:

DYREGO AS
Moan 12
9151 STORSLETT
Tlf.: 77 76 76 97

Vaktdistriktets administrator for ordningen er Kristin Hauge / Ursula Bach-Gansmo
Kontaktperson hos kommunene er Dag Funderud telefon 77 77 07 63

Kontrakten er inngått for 4 år og opphører den 31.12. 2017.

Veterinær For Oppdragsgiver vaktdistrikt, etter fullmakt

DYREGO AS Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord

Aud Fredriksen Ihht. fullmakt
Dag Funderud

Vedlegg:
Kontraktsvilkår
Tilbud fra veterinær
Konkurransedokumenter med vedlegg
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Bilag 2 —Kontraktsdokument

Individuell avtale om deltakelse i Veterinærvaktordningen

mellom

Vaktdistrikt: Kommunene Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord

og

Veterinær: VETERINÆR STINE BJERKE AS foretaksnummer 998314445

Denne avtale omfatter følgende dokumenter:

Dette kontraktsdokument
Standard kontraktsvilkår
Eventuelle referater fra forhandlingene
Tilbudet fra veterinæren
Konkurransedokumentene

Ved eventuell motstrid mellom dokumentene, gjelder de i den rekkefølge de er satt
opp over.

Veterinæren tiltrer vaktordningen med virkning fra 1.12.2013.

Kontaktinformasjon for veterinæren:

VETERINÆR STINE BJERKE AS
Øvermyra,
9144 SAMUELSBERG
Tlf.: 984 76 489

Vaktdistriktets administrator for ordningen er Kristin Hauge / Ursula Bach-Gansmo
Kontaktperson hos kommunene er Dag Funderud telefon 77 77 07 63

Kontrakten er inngått for 4 år og opphører den 31.12. 2017.

Veterinær
VETERINÆR STINE BJERKE AS

Stine Bjerke

Vedlegg:
Kontraktsvilkår
Tilbud fra veterinær
Konkurransedokumenter med vedlegg

For Oppdragsgiver vaktdistrikt, etter fullmakt

Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord

Ihht. fullmakt
Dag Funderud

Side 8



Bilag 2 —Kontraktsdokument

Individuell avtale om deltakelse i Veterinærvaktordningen

mellom

Vaktdistrikt: Kommunene Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord

og

Veterinær: VETERINÆR ASTRID LENDE EINEVOLL foretaksnummer 970422021

Denne avtale omfatter følgende dokumenter:

Dette kontraktsdokument
Standard kontraktsvilkår
Eventuelle referater fra forhandlingene
Tilbudet fra veterinæren
Konkurransedokumentene

Ved eventuell motstrid mellom dokumentene, gjelder de i den rekkefølge de er satt
opp over.

Veterinæren tiltrer vaktordningen med virkning fra 1.12.2013.

Kontaktinformasjon for veterinæren:

VETERINÆR ASTRID LENDE EINEVOLL
Einevoll,
9151 STORSLETT
Tlf.: 77 76 67 92

Vaktdistriktets administrator for ordningen er Kristin Hauge / Ursula Bach-Gansmo
Kontaktperson hos kommunene er Dag Funderud telefon 77 77 07 63

Kontrakten er inngått for 4 år og opphører den 31.12. 2017.

Veterinær
VETERINÆR ASTRID LENDE
EINEVOLL

Astrid Lende Einevoll

Vedlegg:
Kontraktsvilkår
Tilbud fra veterinær
Konkurransedokumenter med vedlegg

For Oppdragsgiver vaktdistrikt, etter fullmakt

Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord

Ihht. fullmakt
Dag Funderud
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Bilag 2 —Kontraktsdokument

Individuell avtale om deltakelse i Veterinærvaktordningen

mellom

Vaktdistrikt: Kommunene Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord

og

Veterinær: HEMITEC AS foretaksnummer 991436375

Denne avtale omfatter følgende dokumenter:

Dette kontraktsdokument
Standard kontraktsvilkår
Eventuelle referater fra forhandlingene
Tilbudet fra veterinæren
Konkurransedokumentene

Ved eventuell motstrid mellom dokumentene, gjelder de i den rekkefølge de er satt
opp over.

Veterinæren tiltrer vaktordningen med virkning fra 1.12.2013.

Kontaktinformasjon for veterinæren:

HEMITEC AS
Tretten,
9151 STORSLETT
Tlf.: 971 46 658

Vaktdistriktets administrator for ordningen er Kristin Hauge / Ursula Bach-Gansmo
Kontaktperson hos kommunene er Dag Funderud telefon 77 77 07 63

Kontrakten er inngått for 4 år og opphører den 31.12. 2017.

Veterinær
HEMITEC AS

Aud Elisabeth Brøderud

For Oppdragsgiver vaktdistrikt, etter fullmakt

Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord

Ihht. fullmakt
Dag Funderud

Vedlegg:
Kontraktsvilkår
Tilbud fra veterinær
Konkurransedokumenter med vedlegg
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Bilag 2 —Kontraktsdokument

Individuell avtale om deltakelse i Veterinærvaktordningen

mellom

Vaktdistrikt: Kommunene Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord

og

Veterinær URSULA BACH-GANSMO foretaksnummer 870408242

Denne avtale omfatter følgende dokumenter:

Dette kontraktsdokument
Standard kontraktsvilkår
Eventuelle referater fra forhandlingene
Tilbudet fra veterinæren
Konkurransedokumentene

Ved eventuell motstrid mellom dokumentene, gjelder de i den rekkefølge de er satt
opp over.

Veterinæren tiltrer vaktordningen med virkning fra 1.12.2013.

Kontaktinformasjon for veterinæren:

URSULA BACH-GANSMO
Bjørklisvingen 11,
9152 SØRKJOSEN
Tlf.: 77 76 51 22

Vaktdistriktets administrator for ordningen er Kristin Hauge / Ursula Bach-Gansmo
Kontaktperson hos kommunene er Dag Funderud telefon 77 77 07 63

Kontrakten er inngått for 4 år og opphører den 31.12. 2017.

Veterinær
URSULA BACH-GANSMO

Ursula Bach-Gansmo

Vedlegg:
Kontraktsvilkår
Tilbud fra veterinær
Konkurransedokumenter med vedlegg

For Oppdragsgiver vaktdistrikt, etter fullmakt

Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord

Ihht. fullmakt
Dag Funderud
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Bilag 2 —Kontraktsdokument

Individuell avtale om deltakelse i Veterinærvaktordningen

mellom

Vaktdistrikt: Kommunene Storfjord og Lyngen

og

Veterinær: LYNGEN VETERINÆRSENTER AS foretaksnummer 979500637

Denne avtale omfatter følgende dokumenter:

16. Dette kontraktsdokument
17.Standard kontraktsvilkår
18. Eventuelle referater fra forhandlingene
19.Tilbudet fra veterinæren
20. Konkurransedokumentene

Ved eventuell motstrid mellom dokumentene, gjelder de i den rekkefølge de er satt
opp over.

Veterinæren tiltrer vaktordningen med virkning fra 1.12.2013.

Kontaktinformasjon for veterinæren:

LYNGEN VETERINÆRSENTER AS
Parkveien 5,
9060 LYNGSEIDET
Tlf.: 77 71 05 70 epost:

Vaktdistriktets kontaktperson for ordningen er Lyngen veterinærsenter

Kontrakten er inngått for 4 år og opphører den 31.12. 2017.

Veterinær For Oppdragsgiver vaktdistrikt, etter fullmakt

LYNGEN VETERINÆRSENTER AS Storfjord og Lyngen

Birgitte H Myhre Fullmakt: Even Kristiansen

QÅJ-i,A, l/rt,i;ti.Q1mA
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Bilag 2 —Kontraktsdokument

Individuell avtale om deltakelse i Veterinærvaktordningen

mellom

Vaktdistrikt: Kommunene Storfjord og Lyngen

og

Veterinær: LYNGEN VETERINÆRSENTER AS foretaksnummer 979500637

Denne avtale omfatter følgende dokumenter:

26. Dette kontraktsdokument
27.Standard kontraktsvilkår

Eventuelle referater fra forhandlingene
Tilbudet fra veterinæren
Konkurransedokumentene

Ved eventuell motstrid mellom dokumentene, gjelder de i den rekkefølge de er satt
opp over.

Veterinæren tiltrer vaktordningen med virkning fra 1.12.2013.

Kontaktinformasjon for veterinæren:

LYNGEN VETERINÆRSENTER AS
Parkveien 5,
9060 LYNGSEIDET
Tlf.: 77 71 05 70 epost:

Vaktdistriktets kontaktperson for ordningen er Lyngen veterinærsenter

Kontrakten er inngått for 4 år og opphører den 31.12. 2017.

Veterinær For Oppdragsgiver vaktdistrikt, etter fullmakt

LYNGEN VETERINÆRSENTER AS Storfjord og Lyngen

Per Anton Sæther Fullmakt: Even Kristiansen

Q-Iv\ VITtc;tA..A.(ivi
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Bilag 2 —Kontraktsdokument

Individuell avtale om deltakelse i Veterinærvaktordningen

mellom

Vaktdistrikt: Kommunene Storfjord og Lyngen

og

Veterinær: LYNGEN VETERINÆRSENTER AS foretaksnummer 979500637

Denne avtale omfatter følgende dokumenter:

31. Dette kontraktsdokument
32.Standard kontraktsvilkår
33. Eventuelle referater fra forhandlingene
34.Tilbudet fra veterinæren
35. Konkurransedokumentene

Ved eventuell motstrid mellom dokumentene, gjelder de i den rekkefølge de er satt
opp over.

Veterinæren tiltrer vaktordningen med virkning fra 1.12.2013.

Kontaktinformasjon for veterinæren:

LYNGEN VETERINÆRSENTER AS
Parkveien 5,
9060 LYNGSEIDET
Tlf.: 77 71 05 70 epost:

Vaktdistriktets kontaktperson for ordningen er Lyngen veterinærsenter

Kontrakten er inngått for 4 år og opphører den 31.12. 2017.

Veterinær For Oppdragsgiver vaktdistrikt, etter fullmakt

LYNGEN VETERINÆRSENTER AS Storfjord og Lyngen

Kai Roger Fjellsøy Fullmakt: Even Kristiansen

't-)-L-‘ 1Zrl-b  'Oia-..4-EA,
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Nord-Troms kommunenes Innkjøpstjeneste
Kåfjord Kvænangen Lyngen Nordreisa Skjervøy Storfjord

1P(*kli
KONKURRANSEGRUNNLAG

Konkurranse med forhandling

for kjøp av
veterinærvakttjenester

for levering til
oppdragsgiverne

A.VeterinærsamarbeidA som består av kommunene Storfjord og Lyngen

B.Veterinærsamarbeid B som består av kommunene Kvænangen, Skjervøy,
Kåfjord og Nordreisa

Tilbudsfrist:
Dato:6. november 2013

Klokken: 1500
Sak: 13/3956

Leveringsadresse: Nord-Troms kommunenes Innkjøpstjeneste, Rådhuset Hatteng,
9046 Oteren.
Merkes: «Tilbudskonkurranse om veterinærvakttjenester». Det
skal merkes hvilket veterinærsamarbeid det gis tilbud på.
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1 GENERELL BESKRIVELSE

1.1 Oppdragsgivere
Oppdragsgiverne er 2 kommunesamarbeid.

Det er Veterinærsamarbeid A som består av kommunene Storfjord og Lyngen.
Det er Veterinærsamarbeid B som består av kommunene Kvænangen,
Skjervøy, Kåfjord og Nordreisa.

Kommunesamarbeid A og B inngår avtale hver for seg.

Nord-Troms kommunene, som alle inngår i Nord-Troms Regionen, har inngått et
interkommunalt anskaffelsessamarbeid gjennom Nord-Troms kommunenes
lnnkjøpstjeneste. lnnkjøpstjenesten er ansvarlig for anskaffelsesprosessen

Orrndraasaivers kontakt erson for Veterinærsamarbeid A:
Navn: Jordbrukssjef Even Kristiansen
Telefon: 40028514
Besøksadresse: Rådhuset Lyngseidet
e-post: Even.kristiansen@lyngen.kommune.no

Veterinærsamarbeid A har følgende struktur innenfor landbruket:
Kommune Mjølkekyr Ammekyr Anna

storfe

Sau Sau

u/1 år

Geit Ammegeit Svin,

avispurker

Verpehons Hest

Lyng_en 250 10 25 4800 7500 1100




28 250 60

Storfjord













ODDdraasaivers kontakt erson for Veterinærsamarbeid B:
Navn: Enhetsleder Dag Funderud
Telefon: 77770763
Besøksadresse: Rådhuset Storslett
e-post: Dag.funderud@nordreisa.kommune.no

Veterinærsamarbeid B har føl ende struktur innenfor landbruket:

Kommune

Mjølke-

kyr

Amme-

kyr

Annet

storfe Sau

Sau

u/1

år Geit

Amme-

geit Svin

Verpe-



høns Hest

Kåfjord 279 0 440 1490 574 1229 75 127 30 10

Nordreisa 325 41 501 2290 1130 726 153 2 81 78

Kvænangen 56 9 107 261 121




802




6

Skjervøy 0 11 14 352 110






Eventuelle spørsmål knyttet til konkurransen kan rettes til kontaktpersonen per e-
post.
Ansvarlig for anskaffelsesprosessen er innkjøpssjef Ole Rødum, tlf. 90519044,
ole.rodum@storfjord.kommune.no.

3
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Det skal ikke være kontakt/kommunikasjon med andre personer hos oppdragsgiver
hva gjelder tilbudskonkurransen enn nevnte kontaktpersoner.

1.2 Anskaffelsens formål
Kommunene har ansvar for å organisere en klinisk veterinærvakt.

Ordningen med veterinærvakter er etablert i henhold til lov 15. juni 2001 nr. 75 om
veterinærer og annet dyrehelse-personell § 3 a.

Ordningen med veterinærvakter skal sikre at det i kommunal/interkommunal regi blir
etablert klinisk vakt for veterinærer i alle deler av landet slik at nødvendig
veterinærhjelp kan skaffes utenom ordinær arbeidstid. Veterinærvakten er en
nødvendig del av beredskapen mot alvorlige smittsomme dyresykdommer og viktig
for å opprettholde god dyrevelferd.

Tildeling av vakttjenestene har tidligere skjedd i henhold til en avtale mellom Den
norske veterinærforening (DNV) og KS. Avtalen opphørte 1.7.2012. For å få
praktiseringen av vaktordningen i tråd med gjeldende lover og forskrifter,
gjennomføres avtaleinngåelsene mellom vaktdistriktene og veterinærene nå som
ordinære anskaffelser.

Det er opprettet 160 vaktdistrikter, i tillegg fem vakter i «bynære strøk».

Denne anskaffelsen gjelder levering av veterinærvakttjenester i vaktdistriktene nevnt i
pkt 1.1.

For å dekke opp behovet for veterinærer i vaktordningen, vil det bli inngått 3-6 avtaler
i denne konkurransen. Nærmere beskrivelse av antallet avtaler som inngås og krav til
samarbeid mellom veterinærene er beskrevet i dette dokument og i
kravspesifikasjonen pkt. 6

Mer informasjon om anskaffelsens formål og omfang og om vaktdistriktet er tatt inn i
bilag nr. 1 Kravspesifikasjon.

1.3 Kontraktsperiode
Tjenesten skal utføres i perioden 1.01.2014 til og med 31.12.2018

1.4 Oppbygging av konkurransegrunnlaget
Konkurransegrunnlag består av dette dokumentet samt:

• Bilag 1 Kravspesifikasjon
• Bilag 2 Kontraktsdokument
• Bilag 3 Standard kontraktsvilkår
• Bilag 3 Oversikt over betalingen for veterinærvakter
• Bilag 4 HMS-egenerklæring

4
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1.5 Kunngjøring
Konkurransen er kunngjort i DOFFIN-databasen —Se www.doffin.no

1.6 Tilbudskonferanse

Det vil ikke bli avholdt tilbudskonferanse.

1.7 Tilleggsopplysninger
Dersom leverandøren finner at konkurransegrunnlaget ikke gir tilstrekkelig veiledning,
kan han skriftlig be om tilleggsopplysninger hos oppdragsgiver ved oppdragsgivers
kontaktperson, se punkt 1.1.

Dersom det oppdages feil i konkurransegrunnlaget, bes det om at dette formidles
skriftlig til oppdragsgivers kontaktperson.

Skriftlig henvendelse om tilleggsopplysninger merkes: "Tilbudskonkurranse om
veterinærvakttjenester» og sendes til oppdragsgivers kontaktperson pr e-post.

1.8 Rettelser, suppleringer eller endring av konkurransegrunnlaget
Innen tilbudsfristens utløp har oppdragsgiveren rett til å foreta rettelser, suppleringer
og endringer av konkurransegrunnlaget som ikke er av vesentlig karakter.

Rettelser, suppleringer eller endringer i konkurransegrunnlaget skal umiddelbart
sendes til alle som har mottatt konkurransegrunnlaget.Opplysninger om rettelser,
suppleringer og endringer kunngjøres elektronisk på DOFFIN.

2 REGLER FOR GJENNOMFØRING AV KONKURRANSEN
OG KRAV TIL TILBUD

2.1 Anskaffelsesprosedyre
Anskaffelsen gjennomføres i henhold til lov om offentlige anskaffelser av 16. juli 1999
(loa) og forskrift om offentlige anskaffelser (foa) av 7. april 2006 nr. 402. Regelverket
finnes på nettsiden: http://www.kofa.no/no/Regelverk/

Denne anskaffelsen følger prosedyren konkurranse med forhandling i ett trinn.
Anskaffelsesprosedyren tillater alle interesserte leverandører å gi tilbud og
forhandlinger er tillatt. Prosedyren gjennomføres i samsvar med forskrift om offentlige
anskaffelser del I og II, samt de bestemmelser som framgår av dette
konkurransegrunnlaget.
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Forhandlingene vil primært bli gjennomført for å oppklare uklarheter i tilbudene. Idet
konkurransen gjennomføres som en fastpriskonkurranse (det konkurreres ikke om
hvilket pristilbud leverandørene gir), vil det ikke bli forhandlet på pris.

Forhandlinger kan unnlates dersom innleverte tilbud ikke nødvendiggjør avklaringer
eller øvrige endringer.

2.2 Offentlighet
Tilbud og anskaffelsesprotokoll kan unntas offentlighet, jf. offentleglova av 19.5.2006
nr.16 § 23, inntil valg av leverandør er bestemt.

2.3 Taushetsplikt
Oppdragsgiver og dennes ansatte plikter å hindre at andre får adgang eller
kjennskap til opplysninger om tekniske innretninger og fremgangsmåter eller drifts-
og forretningsforhold det vil være av konkurransemessig betydning å hemmeligholde,
jf. foa § 3-6, jf. forvaltningsloven § 13.

2.4 Innlevering av tilbud og tilbudsutforming
Tilbudet skal leveres/sendes til:
Navn: Nord-Troms kommunenes Innkjøpstjeneste
Adresse: Rådhuset Hatteng, 9046 Oteren

Tilbudet skal være oppdragsgiver i hende på innleveringsstedet før utløpet av
tilbudsfristen. Det er dermed ikke tilstrekkelig at tilbudet er postlagt innen fristens
utløp.

For sent innkomne tilbud vil bli avvist. Dette gjelder også om forsinkelsen skyldes
tredjepart (posten, budfirma, etc.).

Det er ikke tillatt å sende inn tilbud pr e-post, dersom e-post systemet hos
oppdragsgiver ikke tilfredsstiller de krav som følger av foa § 7-3.

Tilbudet skal:

Oversendes i lukket og nøytral forsendelse og være merket: «Tilbud —levering
av veterinærvakttjenester»
Være skriftlig og inneholde et tilbudsbrev som er datert og signert.
Med tilhørende dokumenter og kommunikasjon utformes på norsk.
Leveres på papir direkte til leveringsadressen eller sendes med post
Leveres med:

To eksemplarer av tilbudet

Tilbudsbrevet skal forøvrig inneholde:

Leverandørens adresse, telefon/telefaksnummer og foretaksnummer
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Leverandørens kontaktperson med telefonnummer og e-postadresse

Hvis leverandøren tar forbehold, skal dette klart fremkomme av tilbudsbrevet.

Tilbudsbrevet skal være datert og underskrevet av person(er) som har fullmakt
til å forplikte leverandøren.

Følgende skal vedlegges tilbudsbrevet:
Skatteattester, en attest for skatt og en attest for betalt avgift utstedes enten
av det lokale skattekontoret eller skatteoppkreverkontoret der hvor
leverandøren har sitt hovedkontor. Se skatteetaten.no
HMS-egenerklæring, se Regjeringen.no/FAD
Dokumentasjon på leverandørens organisatoriske og juridiske stilling

(etterspurt dokumentasjon, se pkt. 3)
Tekniske og faglige kvalifikasjoner (etterspurt dokumentasjon, se pkt. 3)
Egenerklæring på at tilbyder disponerer utstyr og bil som er påkrevd for
tjenesten, se kravspesifikasjonen pkt. 3.
Egenerklæring om mottak av offentlig støtte, se kravspesifikasjonen pkt 6.

Leverandøren er ansvarlig for at alle spørsmål, krav og avklaringspunkter i
konkurransegrunnlaget besvares/belyses.

2.5 Rett til å inngi flere tilbud og krav til å oppgi navngitt veterinær
Slik vaktordningen har vært, var det et krav at veterinærene i ordningen skulle være
organisert som enkeltmannsforetak. Dette er ikke lengre et krav. Se krav til
organisatorisk og juridisk stilling i 3.2 nedenfor.

Leverandøren må i hvert enkelt tilbud spesifisere hvilken navngitt veterinær som
tilbys til å utføre vakttjenestene. Dersom en leverandør har flere veterinærer som
ønskes inn i ordningen, kan leverandøren inngi flere tilbud, hvert med en navngitt
veterinær oppgitt.

Hvert enkelt tilbud vil så bli vurdert som et selvstendig tilbud og bli vurdert opp mot
alle øvrige tilbud som kommer inn i konkurransen.

2.6 Forbehold og avvik

Dersom leverandøren tar forbehold mot deler av konkurransegrunnlaget, skal dette
klart fremgå av tilbudsbrevet. Forbeholdene skal spesifiseres med hvilke
konsekvenser dette har for ytelse, eller andre forhold.

Det samme gjelder for avvik. Forbehold og avvik skal være presise og entydige.
Vesentlige forbehold og avvik vil føre til at tilbudet avvises.

2.7 Vedståelsesfrist
Leverandøren må vedstå seg sitt tilbud i 4 måneder regnet fra tilbudsfristens utløp.
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2.8 Tilbakekallelse eller endring av tilbudet

Innleverte tilbud kan tilbakekalles eller endres inntil tilbudsfristens utløp.
Tilbakekallelse av tilbud skal skje skriftlig. Endringer av tilbudet er å betrakte som et
nytt tilbud og må tilfredsstille samtlige formalkrav, jf pkt 2.4.
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3 KVALIFIKASJONSKRAV

3.1 Obligatoriske og ufravikelige krav
Krav Dokumentasjonskrav
Leverandøren skal
ha ordnede forhold
mht.
skatteinnbetaling og
merverdiinnbetaling.

Skatteattest
Merverdiavgiftsattest

En attest for skatt og en attest for betalt avgift utstedes enten av det
lokale skattekontoret eller skatteoppkreverkontoret der hvor
leverandøren har sitt hovedkontor.

Utenlandske leverandører skal fremlegge attester fra
tilsvarende myndigheter som de norske.

Leverandøren skal
ha et fungerende
HMS- system.

HMS-egenerklæring (Se bilag 4 til konkurransegrunnlaget).

3.2 Leverandørens organisatoriske og juridiske stilling
Krav - eksempler Dokumentasjonskrav —eksempler
Leverandøren skal være et • Norske selskaper: Firmaattest
lovlig etablert foretak • Utenlandske selskaper: Godtgjørelse på at selskapet

er registrert i bransjeregister eller foretaksregister
som foreskrevet i lovgivningen i det land hvor
leverandøren er etablert.

Slik vaktordningen har vært, var det et krav om at veterinærene i ordningen skulle
være organisert som enkeltmannsforetak. Dette er ikke lenger et krav. Se forøvrig
punkt 2.5 foran.

3.3 Leverandørens tekniske og faglige kvalifikasjoner
Her må minimumskom etansen kn ttet til utdannina settes inn .

Krav - eksempler Dokumentasjonskrav - eksempler
Dersom leverandøren er et
enkeltmannsforetak skal
innehaveren av
enkeltmannsforetaket være
autorisert veterinær.

Dokumentasjon på autorisasjon

Dersom leverandøren er et
foretak, skal den veterinær
som skal utføre vaktene på
vegne av selskapet være
autorisert veterinær.
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4 KRAV TIL YTELSEN, BESKRIVELSE AV
VAKTORDNINGEN OG TILDELINGSKRITERIER

4.1 Kravsspesifikasjon
Den veterinærvaktordningen det her søkes veterinærer til, er en fortsettelse av
tilsvarende vaktordning som har eksistert etter avtale mellom DNV og KS.

Kravene til den tjenesten som skal utføres, utstyr og systemet for vaktordningen er
beskrevet i kravspesifikasjonen, se bilag 1.

4.2 Beskrivelse av vaktordningen
Vaktordningen gjelder fra 16.00 —08.00 på hverdager og i helger og på helligdager.

Oversikt over tidspunktet for vakter fremgår av bilag 3.

Vaktordningen krever at det inngås minimum 3 vaktavtaler.

For å få en hensiktsmessig fordeling av vakter ønsker vaktdistriktet å inngå mellom 3
og 7 avtaler med veterinærer.

Dersom det ikke kommer inn nok tilbud kvalifiserte tilbydere, vil vaktdistriktet
gjennomføre en suppleringskonkurranse i kontraktsperioden.

4.3 Tildelingskriteriene
Prisen for vakttjenestene er fast, se bilag 3. Det skal derfor ikke inngis tilbud på pris
og prisen er heller ikke gjenstand for forhandlinger.

Kriterium Vekt Dokumentasjonskrav
Veterinæren sin tilleggsutdanning
innen og/eller erfaring med behandling
av aktuelle dyrearter
i området

40 %

Attester eller andre
oppdragsstadfestinger

Oppdragsforståelse, medregnet
erfaring fra liknende vaktordninger,
og samarbeidsevne

20 % Dokumentasjon av erfaring, attester eller
referanser som syner evne til samarbeid

Språkkunnskaper (norsk) 25 % Vitnemål fra kurs eller annen bekreftelse på
at veterinæren kan nytte norsk som
arbeidsspråk, dersom vedkommende ikke
har norsk som morsmål

Utrykkingstid 15 % Dersom ikke anna blir dokumentert,
vil det bli tatt utgangspunkt i
veterinæren sin folkeregistrerte
adresse

Dersom flere innkomne tilbud skårer likt ved evalueringen, står oppdragsgiver fritt til å
velge veterinærtjenesteleverandør
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5 AVGJØRELSE AV KONKURRANSEN

5.1 Registrering av tilbud
Tilbudene påføres tidspunkt for mottakelse etter hvert som de kommer inn.

5.2 Tilbudsåpning
Tilbudsåpning vil ikke være offentlig.

5.3 Gjennomføring av forhandlinger
Konkurransen tillater forhandlinger med de inviterte leverandørene.
Forhandlingene vil primært bli gjennomført for å oppklare uklarheter i tilbudene.
Konkurransen gjennomføres som en fastpriskonkurranse (det konkurreres ikke om
den pris leverandørene gir). Det vil derfor ikke bli forhandlet på pris. Det kan
forhandles om alle andre sider av tilbudet.

5.4 Avvisning pga forhold ved leverandøren
Oppdragsgiver plikter å avvise leverandører, dersom forhold som følger av foa § 11-
10 første ledd a-f foreligger.

Oppdragsgiver kan avvise leverandører dersom forhold som følger av foa § 11-10
andre ledd a-g foreligger.

5.5 Avvisning pga forhold ved tilbudet
Oppdragsgiver plikter å avvise tilbud dersom forhold som følger av foa § 11-11 første
ledd a-f foreligger.

Oppdragsgiver kan avvise tilbud dersom forhold som følger av foa § 11-11 første
ledd a-f foreligger.

5.6 Avlysning av konkurransen og totalforkastelse
Oppdragsgiver kan avlyse konkurransen eller forkaste samtlige tilbud dersom det
foreligger saklig grunn.

5.7 Informasjon og begrunnelse for kontraktstildeling
Oppdragsgivers beslutning om hvem som skal tildeles kontrakt, vil bli varslet skriftlig
til alle berørte leverandører samtidig i rimelig tid før kontrakt inngås. Med «kontrakt er
inngått» menes tidspunktet da begge parter undertegner kontrakten.
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Det gis en klagefrist på 10 kalenderdager. Når klagefristen er utløpt har
oppdragsgiver til hensikt å inngå kontrakt.

Eventuelle klager skal sendes vaktdistriktet.

Karakterskala benyttes for evaluering av tildelingskriteriene:

1 Mangelfull oppfylling av kravene —tilbudet avvises

2 Oppfyller minimumskravene, men heller ikke mer

3 Løsningen/produktet noe over minimumskravene

4 God løsning/produkt

5 Meget god løsning/produkt

6 Fremragende løsning/produkt

Karakterskala benyttes med maks 1 desimal(er)
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Bilag 1 - Kravspesifikasjon

	

1. Beskrivelse av tjenesten som skal ytes

Veterinærene i vaktordningen plikter å utføre tjenesten i tråd med de krav som er stilt
til veterinærer i lov av 15. juni 2001 nr. 75 om veterinærer og annet
dyrehelsepersonell (dyrehelsepersonelloven).

Deltaker i veterinærvakten som har vakt, skal være tilgjengelig, være beredt til og
sørge for uten ugrunnet opphold:

å oppfylle hjelpeplikten etter dyrehelsepersonelloven § 14,

å yte veterinærhjelp som bør ytes innen det området vakten omfatter før
neste hverdag av dyrehelse-, dyrevern- eller næringsmessige hensyn, og

å ivareta offentlige interesser, herunder utføre frivillige eller pålagte
enkelttjenester for det offentlige mot avtalt godtgjørelse.

Deltaker i veterinærvakten som ikke har vakt og som ikke tar oppdraget selv, skal
sikre at henvendelser blir henvist til vakthavende veterinær. Deltaker i
veterinærvakten som ikke har vakt, er på lik linje med andre veterinærer underlagt
bestemmelsene om nødhjelp i dyrehelsepersonelloven § 14.

Deltaker i veterinærvakten skal varsle kommunen dersom han/hun ikke lenger fyller
vilkårene for deltakelse.

	

2. Beskrivelse av ordningen og krav til veterinæren

Veterinærvakten organiseres i vaktområder som opprettes av kommunene.
Veterinærvakten skal omfatte alle tider av døgnet unntatt hverdager (mandag —
fredag) kl. 08 —16.

Tilpasningen til anskaffelsesregelverket er ikke ment å endre innholdet i tjenesten.
Informasjon om dette finnes i KSs A-rundskriv nr 2/2012.

Hvert vaktområde skal normalt være bemannet med én veterinær.

Vaktdistriktene bestemmer antall deltakere i vaktordningen, likevel slik at det
etterstrebes at vaktbelastningen ikke skal være uforsvarlig.

Kommunen skal sette opp en vaktliste som dekker minst en kalendermåned.
Kommunen skal forholde seg til en vaktansvarlig.

Deltaker i veterinærvakten skal sende inn vaktrapport (regning) senest to uker etter
utløpet av hver kalendermåned.
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3. Nærmere om vaktperioder, vaktbemanning og bytte av vakter

Ved avtalens inngåelse etableres følgende veiledende vaktperioder og bemanning av
disse som er lagt til grunn for beregning av ressursfordelingen:

Hverdag, kveld: kl. 16.00 —22.00
Hverdag, morgen: kl. 06.00 —08.00
Lørdag, søndag, hellig- og høytidsdag, dag og kveld: kl. 06 —22.00
Alle dager, natt: kl. 22.00 —06.00

Normalt skal vaktområdene være bemannet med én veterinær på vakt i hvert
vaktområde i periodene 1-3, mens redusert bemanning kan skje i periode 4.

Fordeling av vakter fastsettes av vaktdistriktet, med mindre det avtales at dette skal
utføres av en av veterinærene i ordningen.

Veterinærene i vaktordningen skal så langt det er mulig, selv sørge for vikar dersom
de ikke har mulighet til å ta den vakten de er satt opp med. Deltakere i
veterinærvakta som ikke har vakt og som ikke har vakt og som ikke har vakt og som
ikke tar oppdraget selv, skal sikre at alle forespørsler blir vist til vakthavende
veterinær. Deltakere i veterinærvakta er på lik linje med andre veterinærer underlagt
dyrehelselovens § 14 om nødhjelp.

Ordningen forutsetter et godt samarbeid mellom veterinærene. Det vises her til
kontraktens krav til samarbeid og konsekvenser av manglende samarbeid.

4. Krav til utstyr og bil

Tilbyder må selv disponere utstyr som er nødvendig for å utøve tjenestene som
beskrevet i punkt 1 over.

Tilbyder må selv disponere bil som er egnet for tjenesten.

Tilbudet skal inneholde en erklæring om at utstyr og bil som omtalt foran er
disponibelt på tidspunktet for kontraktsundertegning.

Krav til utrykningstid

For at veterinærvaktordningen skal kunne gjennomføres forsvarlig, kreves det at
veterinæren oppholder seg i eller i nærheten av vaktdistriktet i vaktperioden.

Normalt skal det være mulig for veterinæren å nå alle deler av vaktdistriktet innen tre
timer.
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6. Ordningens forhold til regelverket for offentlige støtte

Den godtgjørelse som gis for å stå på vaktlisten vil utgjøre offentlig støtte iht. lov om
offentlig støtte. Slik støtte kan ikke gis uten at norsk lov eller forskrift hjemler unntak
for det. Regelverket om offentlig støtte er likt i hele EU/EØS.

Norsk forskrift (og EØS-reglene) hjemler slikt unntak for kompensasjon for såkalte
«tjenester av allmenn økonomisk betydning» («services of general economic
interest» - SGEI).1 Den sikring av at veterinærer er tilgjengelige utover vanlig
arbeidstid som ligger i veterinærvakt-iordningen, vil være en slik tjeneste. Slike
tjenester av allmenn økonomisk betydning kan få inntil 500 000 euro i støtte over en
periode på tre regnskapsår, med dagens valutakurs vil det si ca. 3,8 millioner kroner
over tre år (såkalt bagatellmessig støtte).

Denne støtten/betalingen for veterinærvakt kan gis uten at dette notifiseres til og
godkjennes av EFTAs overvåkningsorgan (ESA) via Fornyings-, administrasjons- og
kirkedepartementet. Det er et vilkår at det er mulig å beregne nøyaktig
støtteelementet i forkant av tildelingen, noe som er oppfylt her ved at parametrene for
hvordan veterinærene godtgjøres er klart ved kontraktsinngåelsen.
Det er den samlede bagatellmessige støtte som er avgjørende. I dette ligger at
støttemottaker - den enkelte veterinær - må opplyse om eventuell annen
bagatellmessig støtte som er mottatt. Støtten kan ikke utbetales før kommunen har
kontrollert at det samlede støttebeløpet ikke medfører at taket på 500 000 euro
overskrides. Støttegiver må derfor føre kontroll med annen støtte som veterinærene
mottar.

Ved tildeling av kontrakt må:

Støttegiver informere om støttebeløpet og om støttens karakter av
bagatellmessig støtte for tjenester av allmennøkonomisk betydning. Denne
informasjonen skal inneholde detaljerte og eksplisitte referanser til
kommisjonsforordning (EU) nr. 360/2012 av 25. april 2012 som gjelder som
norsk rett, jf. forskrift om unntak fra notifikasjonsplikt for offentlig støtte av 14.
november 2008 § 4.2 Et eget formular til bruk ved tildeling er lagt ved denne
malen til konkurransegrunnlaget.

Støttegiver kommunen/vaktdistriktet (heretter «kommunen») må også få
skriftlig bekreftelse fra støttemottaker (veterinær) om eventuell annen
bagatellmessig støtte det aktuelle foretaket har mottatt i de tre foregående
budsjettårene, inkludert det år kontrakten tildeles. Det spiller her ingen rolle
hvilket formål den bagatellmessige støtten er gitt til. Selv om støtten ikke har
sammenheng med kostnaden ved å stå på vaktlisten, skal den likevel
medregnes. Et eget formular som kommunen skal forelegge veterinæren er

1 Jf. forskrift 14. november 2008 nr. 1213 om unntak fra notifikasjonsplikt for offentlig støtte

2 Forordningen ble publisert i EU-tidende 25. april 2012, EUT 2012 L114, s. 8. Forordningen ble

inkorporert i E0S-avtalen i EØS-komitemøte 7. desember 2012, og videre i norsk forskrift samme dag.
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vedlagt denne malen til konkurransegrunnlag. Veterinæren skal returnere
formularet til kommunen i utfylt stand.

Det finnes også andre støtteordninger enn bagatellmessig støtte. Det er imidlertid lite
trolig at den enkelte veterinær har fått andre offentlige tilskudd som dekker de
samme kostnadene som denne betalingen for å delta i vaktordningen skal gjøre.
Ettersom kommunen er pålagt å føre kontroll med dette, er det likevel tatt inn i
skjemaet en rubrikk hvor den enkelte støttemottaker også bes rapportere om
eventuelle andre offentlige tilskudd/støtte for å dekke kostnader forbundet med å
delta i vaktordningen.

Det kreves informasjon fra hvert «foretak» som tildeles støtte. Dersom det er tale om
en enkelt veterinær som driver selvstendig virksomhet alene er denne veterinæren å
anse som «foretaket». Dersom en veterinær arbeider i et selskap, er det selskapet
som sådan som er «foretaket», og støtten utbetales til foretaket som sådan. Det
innebærer at dersom det er flere veterinærer som arbeider i selskapet, og flere av
dem mottar slik støtte for veterinærvakt som her nevnt, skal beløpet for de enkelte
veterinærer legges sammen, ved beregningen av hvor stort beløp foretaket mottar. I
et slikt tilfelle er det den samlede støtten til alle veterinærer i foretaket som skal
vurderes opp mot grensen på 500 000 euro (ca, 3,8 millioner kroner over tre år).

Når kommunen har kontrollert at deltakelse i vaktordningen ikke medfører at taket på
500 000 euro overskrides, kan kontrakt tildeles. Kommunen bruker valutakurs den
dagen kontrakt tildeles for å beregne hvor mye veterinæren kan motta i betaling/lønn
for veterinærvakt.

For at kommunen skal kunne føre kontroll med at taket for bagatellmessig støtte på
500 000 euro over en tre-års periode ikke overskrides, anbefales det at kommunen
avkrever informasjon om mottatt støtte hvert år i kontraktsperioden. Det samme
skjemaet som brukes ved kontraktstildeling kan benyttes til dette formål. Dersom det
skulle vise seg i et konkret tilfelle at taket på 500 000 euro nås, kan det ikke utbetales
ytterligere godtgjørelse for veterinærvakt.

Kommunen må samle og registrere opplysninger om tildeling av støtte til
veterinærene etter denne ordningen. Bakgrunnen for dette er at man skal være i
stand til å besvare eventuelle spørsmål fra ESA vedrørende enkelttildelinger under
denne ordningen ved kontroll av om reglene overholdes. Opplysningene skal
registreres i 10 - ti —regnskapsår etter at støtten gis.

For mer informasjon om regelverket om offentlig støtte, se veileder fra FAD
http://www.regjeringen.no/upload/FAD/Vedlegg/Konkurransepolitikk/Offentlig%2Ostott
e/Offentlig stotte veildere 2011.pdf Se særlig kapittel 6.1.

16

Side 30



Bilag 2 —Kontraktsdokument

Individuell avtale om deltakelse i Veterinærvaktordningen

mellom

Veterinærens navn

og

Vaktdistriktets navn

	

1. Denne avtale omfatter følgende dokumenter:

Dette kontraktsdokument
Standard kontraktsvilkår
Eventuelle referater fra forhandlingene
Tilbudet fra veterinæren
Konkurransedokumentene

Ved eventuell motstrid mellom dokumentene, gjelder de i den rekkefølge de er
satt opp over.

	

2. Veterinæren tiltrer vaktordningen med virkning fra I /


3. Kontaktinformasjon for veterinæren: 	

4. Kommunens/vaktdistriktets kontaktperson for ordningen er: 	

5. Kontrakten er inngått for 	 ( antall år) og opphører den xx.xx.20xx.

Veterinæren for kommunen/vaktdistriktet
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Bilag 3 Standard kontraktsvilkår

Veterinærens ytelse

Veterinæren plikter å være tilgjengelig for å yte veterinærtjenester i tråd med kravene
i denne avtale og lov av 15. juni 2001 nr. 75 om veterinærer og annet
dyrehelsepersonell (dyrehelsepersonelloven).

Veterinæren skal være tilgjengelig for å yte tjenestene i henhold til oppsatt vaktplan.

Dersom veterinæren ikke kan dekke egen vakt, plikter veterinæren selv så langt det
er mulig å sørge for at en annen av veterinærene som omfattes av ordningen overtar
vakten.

Veterinærens plikt til å ha utstyr og bil tilgjengelig

Veterinæren plikter å ha nødvendig utstyr og egnet bil tilgjengelig i hele
avtaleperioden.

Krav til samarbeid mellom veterinærene

Veterinærene i vaktordningen plikter å samarbeide, slik at det sikres kontinuitet og at
alle i vaktordningen kan utføre sitt oppdrag på en faglig god måte. Med samarbeid
menes her blant annet samarbeid knyttet til bytte av vakter, felles bruk av utstyr og
informasjon mellom veterinærer, der dette er veterinærfaglig viktig.

Gjentatte brudd på samarbeidsplikten anses som vesentlig mislighold av kontrakten.

Deltakelse i samarbeidsmøter

Veterinærene i vaktordningen plikter å delta på samarbeidsmøter arrangert av
kommunen. Det ytes ikke ekstra betaling for møtedeltakelse.

Utbetaling av vaktgodtgjøring

Vaktgodtgjørelsen utbetales i henhold til de til enhver tid gjeldende fastsatte satser.

Deltaker i veterinærvakten skal sende inn vaktrapport (regning) senest to uker etter
utløpet av hver kalendermåned. Rapporten sendes inn på det skjemaet vaktdistriktet
til enhver tid fastsetter.
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Kommunens/vaktdistriktets plikter

Vaktdistriktet plikter å sørge for at det er satt opp vaktliste minimum en måned før
vaktene skal utføres.

Kommunen plikter å utbetale godtgjøringen senest 14 dager etter at vaktrapporten er
innkommet.

Kommunen/vaktdistriktet plikter årlig å innhente opplysninger om annen offentlig
støtte som er mottatt, jf kravspesifikasjonens pkt 6.

Bruk av vikarer som ikke omfattes av vaktordningen

En veterinær kan søke om permisjon fra vaktordningen i inntil ett år. I denne perioden
kan kommunen sette inn vikar som ikke omfattes av ordningen. Vikaren skal
tilfredsstille kvalifikasjonskravene i denne ordningen.

Oppsigelse av avtalen

Avtalen kan sies opp av begge parter med 3 måneders oppsigelsesfrist.

Kommunen /vaktdistriktet kan si opp avtalen med øyeblikkelig virkning dersom
utbetaling av vaktgodtgjørelse overstiger det til enhver gjeldende tak for lovlig
statsstøtte, jf kravspesifikasjonen pkt 6.

Dersom kommunen/vaktdistriktet avdekker at det er fare for utbetaling av
vaktgodtgjørelse som vil innebære ulovlig statsstøtte, skal støttemottaker varsles om
oppsigelsen uten ugrunnet opphold.

Heving av avtalen på grunn av mislighold

En part kan heve avtalen dersom den annen part vesentlig misligholder sine
kontraktsforpliktelser.

Kommunen/vaktdistriktet kan likeledes heve avtalen dersom veterinæren går konkurs
eller han er beviselig insolvent.

Tvister og verneting

Tvister mellom partene om kontraktsforholdet bør søkes løst i minnelighet.

Dersom partene ikke kommer til enighet skal tvisten løses ved de ordinære
domstoler. Vertskommunens verneting skal være verneting for alle søksmål som
måtte utspringe av kontrakten.
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Bilag 4 - HMS-egenerklæring
Egenerklæring om helse, miljø og sikkerhet (HMS)

Denne bekreftelsen elder:

Virksomhetens navn




Organisasjonsnr/

Fødselsnr




Adresse




Land*




Postnummer




Poststed




Jeg bekrefter med dette at denne virksomheten arbeider systematisk for å oppfylle kravene i helse-,

miljø- og sikkerhetslovgivningen og ved det tilfredsstiller kravene i forskrift om systematisk helse-,

miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheten (internkontrollforskriften).

Jeg bekrefter at virksomheten er lovlig organisert i henhold til gjeldende skatte- og

arbeidsmiljøregelverk når det gjelder ansattes faglige og sosiale rettigheter. Jeg aksepterer at

oppdragsgiver etter anmodning vil bli gitt rett til å gjennomgå og verifisere virksomhetens system for

ivaretakelse av helse, miljø og sikkerhet.

Dato Daglig leder

Jeg bekrefter med dette at det er iverksatt systematiske tiltak for å oppfylle ovennevnte krav i helse-,

miljø- og sikkerhetslovgivningen.

Ingen ansatte

Dato Representant for de ansatte

*For utenlandske oppdragstakere gjelder følgende: Jeg bekrefter med dette at det ved utarbeidelse av

tilbudet er tatt hensyn til helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen som følger av forskrift om systematisk

helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften), fastsatt ved kgl. res. 6.

desember 1996 i medhold av lov 17. juni 2005 nr. 62 om og arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern

mv. Jeg aksepterer at oppdragsgiver etter anmodning vil bli gitt rett til å gjennomgå og verifisere

virksomhetens system for ivaretakelse av helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid.
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Bilag 5 —Formular ved tildeling av støtte

Formular til bruk ved tildeling av kompensasjon (såkalt
bagatellmessig støtte) til veterinærer i forbindelse med
deltakelse i vaktordning:

Kontraktstildelingen innebærer at 	
(støttemottakers navn) blir tildelt offentlig støtte i form av vaktgodtgjørelse for
perioden 	 (kontraktsperioden) i henhold til de til enhver tid gjeldende satser pr.
time. Støtten (godtgjøringen) utbetales suksessivt (ex post) ut fra antall vakter,
innenfor rammen av det tak for støtte som er angitt nedenfor.

Støtten gis som bagatellmessig støtte for tjenester av allmenn økonomisk betydning
(Services of General Economic interest —SGEI) i medhold av kommisjonsforordning
(EU) nr. 360/2012 av 25. april 2012 om anvendelse av artikkel 107 og 108 i traktaten
om Den europeiske unions virkemåte på bagatellmessig støtte til foretak som utfører
tjenester av allmenn økonomisk betydning.

Forordningen gjelder som norsk rett, jf. forskrift om unntak fra notifikasjonsplikt for
offentlig støtte (FOR 2008-11-14 nr. 1213) § 4. Forordningen ble publisert i EU-
tidende 26. april 2012, EUT 2012 L114, s. 8. Forordningen ble inkorporert i EØS-
avtalen vedlegg XV nr. lha, i EØS-komitemøte 7. desember 2012, og videre i norsk
forskrift samme dag.

Bagatellmessig støtte er offentlig støtte som kan gis til omtrent alle formål som det
offentlige ønsker å tilgodese. Beløpsgrensen på omtrent 3,8 millioner kroner over tre
år (ca. 1,260 millioner kroner i året) anses i europeisk målestokk som liten og slik
støtte er dermed ikke i strid med EØS-avtalen. Kommunen er derimot forpliktet til å
sikre at hvert enkelt foretak (en veterinær eller flere som driver sammen) ikke mottar
mer enn ca. 3,8 millioner kroner fra alle offentlige kilder (både statlige og kommunale)
i løpet av tre år.

Denne kompensasjonen for veterinærvakt vil bare kunne anses som
bagatellmessig støtte i henhold til denne forordningen dersom den samlede
støtten til deres veterinærpraksis ikke overstiger 500 000 euro over tre
regnskapsår (ca. 3,8 millioner kroner over tre år).

Bagatellmessig støtte kan altså gis i tillegg til annen bagatellmessig støtte så lenge
støttetaket på 500 000 euro over tre regnskapsår ikke overskrides. Med bakgrunn i
dette bes du om skriftlig å bekrefte hvilken og hvor mye annen bagatellmessig støtte
du/dere har mottatt fra det offentlige, eventuelt bekrefte at dere ikke har mottatt slik
støtte.

Et kompliserende element er derimot at det finnes en rekke lovlige støtteordninger i
Norge, som veterinærer muligens også kan nyte godt av. Dette kan for eksempel
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være støtteordninger som Innovasjon Norge forvalter. Slik annen lovlig støtte "spiser
ikke" fra støttetaket på 500 000 euro, men kommunen må sikre at de samme
kostnadene ikke dekkes to ganger. Det bes derfor også opplyst om eventuelle andre
offentlige tilskudd/støtte du har mottatt.

Offentlig støtte/statsstøtte kan være overføringer fra stat eller kommune, tilskudd fra
statlige organisasjoner som lnnovasjon Norge, Norges Forskningsråd, Statens
landbruksforvaltning mfl. eller andre økonomiske fordeler som ikke gir utslag i
pengeoverføringer. Eksempler på støtte dere kan ha mottatt er stimuleringstilskudd,
investeringstilskudd, subsidiert husleie, redusert arbeidsgiveravgift mv.

Dersom det er uklart om annen offentlig støtte du/dere har mottatt er såkalt
bagatellmessig støtte eller annen lovlig støtte, så bes du om å beskrive de
økonomiske fordelene du/dere har fra offentlige kilder, og da: fra hvor er det mottatt
fordeler, hvor mye støtte har du/dere fått eller hvor mye antar dere fordelen utgjør om
det er snakk om indirekte fordeler og når mottok dere støtten.

Du bes fylle ut ett av de to alternativene A og B nedenfor, samt i tillegg ett av de to
alternativene C og D.

Skjemaet returneres til kommunen v/ 


Bagatellmessig støtte:

Jeg har ikke mottatt annen bagatellmessig støtte fra det offentlige for
inneværende år eller de to foregående regnskapsår (år: )•

(Bekreft ved underskrift)

Jeg har mottatt annen bagatellmessig støtte fra det offentlige for inneværende
år eller de to foregående regnskapsår (år: 	 ) med KRONER:

(Bekreft ved underskrift)

(Hvis JA, spesifiser her hva slags støtte det er tale om).
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Annen offentlig støtte:

Jeg har ikke mottatt andre offentlige tilskudd/støtte for inneværende år og de
to foregående regnskapsår (år: ) 


(Bekreft ved underskrift)

Jeg har mottatt andre offentlige tilskudd/støtte for inneværende år og de to
foregående regnskapsår (år: 	 ) med KRONER. 


(Hvis JA, spesifiser her hva slags støtte det er tale om).

(Bekreft ved underskrift).
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Deltakere
Rovviltnemnda Andre
John Karlsen (Leder)
Odd Iver Sara
Sigrund Hestdal
Berit Oskal Eira

Jørgen Remmen (FIVIi Finnmark, n-iiljøveniavd.)-_
Andreas Røsæg (FM i Troms, miljøvernavd.)

Sakliste
29/13 Godkjenning av innkalling og sakliste s. 1
30/13 Orienteringssaker s. 1
31/13 Referatsaker s. 1
32/13 Kvote for kvotejakt på gaupe s. 2

29/13 Godkjenning av innkalling og sakliste

Vedtak:
Rovviltnemnda vedtar enstemmig innstilling til vedtak

Innstilling til vedtak:
Rovviltnemnda i region 8 godkjenner innkalling og sakliste til møtet den 18.12.2013

30/13 Orienteringssaker
Nenmda orienterer om aktivitet siden forrige møte
Kort orientering fra Fylkesmaimen i Finnmark
Kort orientering fra Fylkesmannen i Troms

31/13 Referatsaker (gjennomgang av disse ble utsatt til neste møte)
Type Innhold Avs/Mot Dato
I Avgjørelse av klage på kvote for betinget skadefellingstillatelse i region 8.. KLD 29.10.2013
1 Avgjørelse av klage på kvoter for betinget skadefelling av brunbjørn i reg.. KLD 23.10.2013
I Avgjørelse av klage på vedtak om kvote for lisensfelling av brunbjørn i re.. KLD 11.10.2013
I Behandling av søknader om erstatning for husdyr drept eller skadet av rov.. Miljødir. 9.12.2013
I Bestandstilvekst og tap i svenske samebyer med sommerbeite i indre Troms NINA nov. 2013
I Høring på forskrift om erstatning for tap og følgekostnader når husdyr blir.. Miljødir. 9.10.2013
I Instruks om tidsfrister ved fastsettelse av kvoter for gaupejakt 2014 KLD 8.11.2013
I Invitasjon til rovviltnemndene om møte med klima- og miljøvernministeren.. KLD 15.11.2013

Lederne av rovviltnemndene i region 1-8 ber om et møte med Landbruks- .. RVN 18.10.2013
I Norsk Sau og Geit krever flere og mer effektive skadefellingsuttak av rovvilt NSG 2.8.2013

Ny forvaltningsplan om rovvilt i Troms og Finnmark, nytt rovviltprosjekt og.. FMFI 6.11.2013
I Utkast til: Forskrift om erstatning for tap og følgekostnader når husdyr blir d.. Miljødir. 9.10.2013

Protokoll fra møte i rovviltnemndalor re
18.12.2013

Sted: Telefonmøte
Tid: 12.15-13.00 (&itime møte og én time forberedelse)
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32/13 Kvote for kvotejakt på gaupe i Finnmark, Troms og fastlandsdelen av
Nordland sør til Rombaksbotn 2014

Behandling:
Rovviltnemnda i region 8 vedtar enstemmig innstilling til vedtak.

Innstilling til vedtak:
Gaupekvote i Finnmark
Det kan felles totalt åtte, 8 gauper i Finnmarkftlke. Av disse åtte kan én, 1 gaupe felles
i A-området. I det indre B-området, som grenser til A-området (B1), kan det maksimalt
felles tre gauper, hvorav inntil én voksen tispe.

Gaupekvote i Troms og avtaleområdet i Nordland
Det kan felles totalt, fem, 5 gauper i Troms, som inkluderer samarbeidsområdet med
Nordland, derav inntil tre voksne hunngauper. Inntil to av disse fem gaupene kan felles
vest for E6 og sør for riksvei 851 som går fra E6 ved Brandhaug og til Sjøvegan, jakta
her stoppes når &ivoksen hunngaupe er felt. Inntil én av disse fem gaupene kan felles i
A-området i Troms, eller i den delen av samarbeidsområdet med Nordland som er øst
for E6. Det kan ikke felles mer enn totalt to gauper i kommunene Lavangen, Gratangen,
Skånland eller i den delen av kommunene Tjeldsund, Evenes og Narvik som inngår i
samarbeidsområdet med region 8, jakta her stoppes når én voksen hunngaupe er felt.
Minst to gauper av kvoten skal felles i kommunene Storfjord, Kåfjord, Nordreisa og
Kvcenangen, dette betyr at jakta utenfor disse fire kommunene stoppes når det utenfor
disse fire kommunene er felt tre gauper.

Politiske foringer og lovverk som ligger til grunn for sekretariatets saksfremlegg
St. meld. nr. 15 (2003-2004) Rovvilt i norsk natur
Innst. S. nr. 174 (2003-2004)
Lov om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) av 19.6.2009
Lov om viltet (viltloven) av 29.5.1981
Forskrift om forvaltning av rovvilt (rovviltforskriften) av 18.3.2005
Forvaltningsplan for rovvilt i region 8, vedtatt 10.10.2013
Forvaltningsplan for gaupe, jerv, bjørn, ulv og kongeørn i region 7 —Nordland, vedtatt
mars 2011
Representantforslag 163 S (2010-2011), og Stortingets behandling 17. juni 2011

Jfr. Rovviltforskriftens § 16 skal felling eller forsøk på felling meldes inn uten opphold
til Fylkesmannen g Statens naturoppsyn. Dette for å sikre at meldinger om felte dyr
trekkes fra kvote umiddelbart, og for å gi mulighet til å gjennomføre
skuddplassundersøkelse, som ledd i oppsynet med jaktutøvelsen i regionen.

Saksfremlegg

Rovviltnemnda i region 8 skal fatte vedtak om kvote for kvotejakt på gaupe i Finnmark,
Troms og fastlandsdelen av Nordland sør til Rombaksbotn. Sekretariatet ved fylkesmennene i
Troms og Finnmark legger her frem saksfremlegg med en faglig tilrådning til kvote.
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Internasjonale avtaler og rammer
Norge har internasj onalt forpliktet seg til å ta vare på bjørn, gaupe, jerv, ulv og kongeørn
gjennom Bernkonvensjonen som av Norge ble ratifisert 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.
Konvensjonen trådte i kraft i 1993. Land som har underskrevet avtalen er forpliktet til å lage
nasjonale 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 miljøvernlovgivning og i de
internasjonale avtaler Norge har sluttet seg til.

Nasjonale 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 kongeørn.

Forliket sier at den norske rovviltforvaltningen skal skje innenfor rammen av bestemmelsene i
naturmangfoldloven og Stortingets behandling av denne, Bernkonvensjonen og den todelte
målsettingen etter rovviltforliket av 2004, og den videre oppfølging av dette.

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. Naturmangfoldloven —som er Norges første lov om vern
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 mangfold. 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. Denne todelte målsettingen støtter seg til
formålsparagrafene i viltloven, naturmangfoldloven og rovviltforskriften:
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Viltloven § 1 (lovens formål)
Viltet og viltets leveområder skal forvaltes i samsvar med naturmangfoldloven og slik

at naturens produktivitet og artsrikdom bevares.

Innenfor denne ramme kan viltproduksjonen hostes til gode for landbruksnæring og friluftsliv.

Naturmangfoldloven § 1 (lovens formål)
Lovens formål er at naturen med dens biologiske, landskapsmessige og geologiske mangfold
og okologiske 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.

Rovviltforskriften § 1 Formål
Formålet med denne forskrift er å sikre en bærekraftig forvaltning av gaupe, jerv,

bjørn, ulv og kongeorn. Innenfor en slik ramme skal forvaltningen også ivareta hensyn til
næringsutovelse og andre samfunnsinteresser. Forvaltningen skal være differensiert slik at
hensynet til ulike interesser vektlegges forskjellig i ulike områder og for de ulike rovviltarter.

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

Bestandsmål, rovviltnemndas myndighet og bakgrunnen for kvote —kvotej akt på gaupe
Rovviltnenmda har myndighet til å fastsette kvote for kvotejakt på gaupe når bestanden ligger
over det nasjonalt fastsatte bestandsmålet for gaupe i regionen, jf. §§ 7 og 11 i forskrift av
18.3.2005 om forvaltning av rovvilt. Bestandsmålene er jf. forskriften også fordelt mellom
fylkene i regionen. Bestandsmålsetning for region 8, er ti ynglinger av gaupe, hvorav fire
ynglinger skal være lokalisert i Finnmark og seks ynglinger lokalisert i Troms.
Bestandsmåloppnåelsen baseres på gjennomsnittet av dokumenterte data om ynglinger de tre
siste årene fra Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt. De tre siste årene er det registrert
11,5, 13 og 10 familiegrupper i region 8. Det gir et snitt på 11,5 familiegrupper (Tabell 1).
Rovviltnemnda har dermed myndighet til å fatte vedtak om kvote for jakt på gaupe jf.
rovviltforskriften.

Tabell 1. Antall familiegrupper av gaupe før jakt fordelt på fylker og A- og B-områder i
forvaltningsregion 8 i årene 2010-2013, samt gjennomsnittet for årene 2010-2013. Fordeling mellom
områder er basert på hvor familiegruppa er registrert. Registreringsperioden varer fra 1. oktober til ut
februar i registreringsåret. Forvaltningsmålet i region 8 er ti årlige ynglinger, fire i Finnmark og seks i
Troms
År




2010




2011




2012




2013




Snitt 2011-2013




A B Total A B Tota I A B Total A B Total Totalt

Finnmark 3 3 6 3
3 1

6 4 3 7 4 3 7 6,66

Troms 9 0 9 5 0,5 5,5 4 2 6 3 0 3 4,83

Region 8 12 3 15 8 3,5 11,52 8 5 13 3
7 3 10 11,50

'En av ynglingene deles med Finland, men telles her som en yngling.
2Region 8 deler en yngling med region 7, denne er delt mellom regionene. Region 8 deler også en yngling med Sverige og en yngling med
Finland. Disse ynglingene deles ikke opp, men telles altså som én hver.
2Region 8 deler to ynglinger av gaupe med region 7. Region 8 deler én yngling med Sverige og én yngling med Russland. Disse ynglingene
deles ikke opp, men teller altså som én hver.

Kvoten for gaupe omfatter Nordland sør til Rombaken
I Forvaltningsregion 7, Nordland, er det mål om 10 årlige ynglinger av gaupe. Her er det de
tre siste årene registrert 8,5, 8 og 10 familiegrupper, gjennomsnittet over de siste tre år er 8,8
registrerte ynglinger. Fylkesgrensa mellom Nordland og Troms er ingen naturlig barriere for
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gaupe. I 2011 delte Nordland og Troms én yngling, i 2012 var to ynglinger delt mellom
regionene. Rombaken er en mer naturlig grense, derfor har rovviltnemnda i region 7 og
rovviltnemnda i region 8 inngått en samarbeidsavtale blant annet om kvotej akt på gaupe:

Samarbeidsavtale mellom rovviltnemndene i region 7 og 8
Rovviltnemnda i region 7 og rovviltnemnda i region 8 har inngått følgende avtale om
kvotejakt på gaupe, lisensfelling av jerv, samt kvoter for betingede skadefellinger av jerv,
gaupe, bjørn og ulv:
1. Ved fastsetting av:

kvote for jakt på gaupe,
kvote for lisensfelling av jerv,
kvoter for betingede skadefellinger av,jerv, gaupe, bjørn og ulv

i grenseområdene mellom Nordland og Troms, skal følgende område i Nordland omfattes av
kvotevedtak for Troms:

Fastlandsdelen av Tjeldsund kommune, hele Evenes kommune og den delen av Narvik
kommune som ligger nord for Rombaken (fra Rombaksbotn går grensa for området i
Norddalen opp til Ofotbanen og langs Ofotbanen til svenskegrensa).

Kvotevedtak i dette området fastsettes av rovviltnemnda i Troms, som en del av
fellingsområdene på Troms-sida av grenseområdet.

Sekretariatet for rovviltnemnda i region 8 skal ved utarbeidelse av saksframlegg for
fastsetting av kvoter, legge vekt på:

bestandssituasjonen for de aktuelle artene i området,
fastsatt bestandsmål for de aktuelle artene i Nordland,
føringer i gjeldende forvaltningsplan for rovvilt i Nordland
tapssituasjonen for sau og rein i området

Rovviltnenmda i region 7 skal gis anledning å komme med merknader til saken før det
fattes vedtak om slike kvoter.

Kvotejakt og lisensfelling i dette området administreres av Fylkesmannen i Troms.
Søknader om skadefelling av jerv, gaupe, ulv og bjørn i dette området skal behandles av
Fylkesmannen i Troms i nært samarbeid med Fylkesmannen i Nordland.

I de tilfeller der Direktoratet for naturforvaltning har myndigheten til å fastsette slike
kvoter i en eller begge rovviltregionene, oppfordres det til at DN fatter vedtak i samsvar
med denne avtalen. Det legges til grunn at rovviltnemnda i region 8 kan fatte vedtak om
kvoter i det aktuelle området i Nordland også i tilfeller hvor myndigheten til å fastsette
slike kvoter i region 7 er tillagt DN.

Denne avtalen gjelder for perioden 6.9.2012-1.6.2015. Ved avtalens utløp skal det
vurderes evt. videreføring av tilsvarende samarbeid. Avtalen kan oppheves umiddelbart
dersom en av nemndene ønsker dette.
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Forvaltningsområdet nord i Nordland
Ikke hele forvaltningsområdet for «nord-fylket», som har mål om ynglinger, er
forvaltningsområde for gaupe. Prioriterte kalvingsområder for rein og beiteområder for sau er
unntatt. Området Store Haugfjell (Figur 1) er det eneste området i Nordland, administrert av
rovviltnenmda i region 8 som er forvaltningsområde for gaupe, dette ornrådet er likevel del av
fellingsområdet «nordfylket», som skal legges til grunn ved målstyring av uttak i samsvar
med kriteriene for kvotejakt på gaupe. Nordfylket har mål om tre årlige ynglinger av gaupe, i
registreringssesongen 2012/2013 ble det registrert én yngling i nordfylket. Det var en lav
registrert bestand av gaupe i nordre Nordland og søndre Troms ved registreringssesongen
2012/2013. De siste år har det vært betydelig uttak av gaupe her, og det har vært små
dokumenterte tap til gaupe i dette området siste år. Med bakgrunn i overnevnte vil
sekretariatet tilrå rovviltnemnda i region 8 å la kvoten nord for Rombaken og øst for E6
tilhøre A-området, mens kvote vest for E6 fra Bjerkvik tilhører B-området.
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Figur 1. Skravur viser forvaltningsområdet for gaupe. Hele området i Nordland som er administrert av
region 8 og ligger øst for E6 inngår i fellingssone A. Fellingssone B i den delen av Nordland som
administreres av region 8, er øst for Bjerkvik og E6

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

Gaupe —overvåking og bestandssituasjon 

Etter naturmangfoldloven § 7 skal prinsippene i lovens §§ 8 til 12 legges til grunn som
retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet. Utgangspunktet for beslutninger som kan
påvirke naturmangfoldet er at kunnskapsgruimlaget skal være best mulig jf.
naturmangfoldloven § 8. Gaupebestanden i Norge blir hovedsakelig overvåket ved årlig å
registrere antall familiegrupper, som er mordyr fulgt av årsunger. De fleste registreringer skjer
på sporsnø. Registreringsperioden varer fra 1. oktober og ut februar. Årsaken til at
registreringene ikke varer lenger, er at voksne dyr går sammen i paringstiden i mars, og derfor
feilaktig kan bli vurdert å være familiegrupper. For dokumentasjon av familiegrupper må
observasjoner av dyr, spor eller sportegn meldes til SNO, som da sender rovviltpersonell ut i
felt. Innen region 8 gis det 15 000 kroner (skattepliktig) i dusør for meldinger om funn av nye
familiegrupper som dokumenteres av SNO.

Bjerkvik

634
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Det benyttes avstandsregler for å skille registreringer av ulike familiegrupper fra hverandre.
De siste årene har det Skandinaviske gaupeprosjektet (Scandlynx) samlet inn nye data på
forflytning hos gauper. Basert på denne nye kunnskapen er det foretatt en revidering av de
gjeldende avstandsreglene. Lengden på avstandsreglene varierer med antall døgn mellom
observasjonene, og det skilles mellom dynamiske og en statisk avstandsregel. De dynamiske
avstandsreglene tar utgangspunkt i maksimal luftlinje avstand som hunngauper forflytter seg
fra en dag til påfølgende dager. Den statiske avstandsregelen gjelder når det er mer enn ti
dager mellom observasjonene, og vil i praksis være ytterpunktene i et hjemmeområde for en
hunngaupe med unger.

Ut fra alle bekreftede observasjoner, både dokumenterte og antatt sikre, beregner Rovdata
hvor mange familiegrupper som minimum lever i Norge det enkelte år. I 2013 fant de at det
var 10 familiegrupper i region 8, sju (fem med ny metodikk) i Finnrnark og tre i Troms, i
region 7 var det 10 registrerte familiegrupper. Over årene 2011-2013 var det gjennomsnittlig
11,5 registrerte familiegrupper i region 8, dette mot 11,8 i 2009-2011.

I Norge ble gaupebestanden før reproduksjonssesong og før kvotejakta 2013 beregnet til å
være mellom 320 og 349 dyr (NINA rapport 859). Scandlynx-forskere har utviklet en modell
for å beregne gaupebestandens utvikling over tid. Modellen blir beskrevet i NINA rapport
774. Ny metodikk for denne modellen blir beskrevet i NINA rapport 960. På grunn av
innføring av ny metodikk i modellen har ikke NINA estimert bestanden før kvotej akt 2014. På
bakgrunn av informasjon som var tilgjengelig i etterkant av kvotejakta i 2012 beregnet
modellen at vi i region 8 ville ha 12,9 (mellom 8,2 og 19,0) familiegrupper før kvotejakt i
2013. Sannsynligheten for at region 8 i 2013 skulle ligge under bestandsmålet var på 23
prosent. Estimert antall voksne hunndyr som kan høstes per familiegruppe for at bestanden
skal holdes stabil er 0,43 (NINA rapport 774).

Andrn m.fl. (2002) har vist at antall gaupeindivider i bestanden, med en viss
usikkerhetsfaktor, kan regnes ut fra antall familiegrupper i februar. Studiet tok for seg tre
ulike områder i Skandinavia (Tabell 2). Og kom frem til at antall individer per familiegruppe
varierte med byttedyrtetthet. Ut fra resultatene i disse tre studiene har "Rovdata" i "NINA
rapport 724" delt Norge inn i tre byttedyrkategorier: "høy tetthet" fra Bergslagen, "lav tetthet"
fra Hedmark og "Tamrein" fra Sarek. Når Rovdata beregner hvor mange gauper som finnes i
Norge, ganger de antall registrerte familiegrupper med forhåndstallene for antall individer per
familiegruppe, avhengig av hvor i Norge gaupefamilien er registrert. Videre ligger det en viss
usikkerhet i beregningen av hvilke registreringer som dreier seg om samme familiegruppe.
Også her benytter Rovdata ulike avstandsregler, som avhenger av hvilken byttedyrkategori
området hvor registreringen er gjort sokner til. I region 8 brukes forhåndstallet 6,14 for antall
individer per familiegruppe.

Tabell 2. Andrn m.fl. (2002) kom frem til disse forhåndstallene, med vist usikkerhet, for antall gauper
i bestanden beregnet ut fra antall familiegrupper i februar. I region 8 brukes forhåndstallet 6,14 for
antall individer oer familieoruODe
Område Byttedyrkategori Antallindividerper

familiegruppe Usikkerhet
Sarek tamrein 6,14 + 0,44
Hedemark lav tetthet 6,24 + 0,73
Bergslagen høy tetthet 5,48 + 0,40
Gjennomsnitt — 5,95 + 0,64
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Det er en usikkerhet knyttet til neste års registrering av gaupe, dersom et gitt antall gauper tas
ut av bestanden. Denne usikkerheten vurderer sekretariatet at i første rekke ligger i årlige
variasjoner i ynglesuksess hos gaupe, og ikke i så stor grad i dataene som på nåværende
tidspunkt danner beslutningsgrunnlaget.
Gjennom en sammenstilling av forskning på gaupas bestandsdynamikk i Skandinavia over en
periode på ti år (N1NA rapport 59), Utredninger i forbindelse med ny rovviltmelding, Gaupe —
Bestandsdynamikk, bestandsutvikling og høstingsstrategier, Andersen et al. 2003) er det for
alle gaupebestander som helhet beregnet et årlig vekstpotensial på omtrent 20 prosent, men
med en betydelig grad av variasjon mellom år, og en betydelig individuell variasjon i
rekruttering av avkom. Videre viser en teoretisk beregning at en avskytning på 16,7 prosent
av estimert bestand før jakt opprettholder en stabil bestand, når det tas hensyn til dødeligheten
av voksne hunngauper i perioden februar til mai. Dette forutsetter lik inn- og utvandring og at
uttaket av voksne hunngauper ikke er for høyt. Foreløpige beregninger fra
Scandlynxprosjektet viser at en vil kunne få en stabil bestand om det høstes 0,4 voksne
hunngauper per familiegruppe (Powerpointpresentasjon av Jolm Odden, NINA, 30.05,2012,
Høsting av gaupe, Om overvåking, nye prognoser og bærekraftig høsting).

På bakgrunn av overnevnte, samt vurderingene av tapssituasjonen i dette saksframlegget,
vurderer sekretariatet at kunnskapsgrunnlaget er godt.

Sekretariatet vurderer beslutningsgrunnlaget som tilstrekkelig, føre-var-prinsippet i
naturmangfoldloven § 9 blir dermed ikke tillagt vekt.

Naturmangfoldloven § 10 om økosystemtilnærming og samlet belastning sier at «en
påvirkning av et økosystem skal vurderes ut fra den samlede belastningen som økosysternet er
eller vil bli utsatt for. Over er det vist at det finnes vesentlig kunnskap om gaupebestandens
respons på jakttrykk, og om overlevelse og reproduksjon hos gaupe. Vi har også mye
kunnskap om gaupas predasjonstakt på ulike byttedyr og på samspillet mellom gaupe og jerv.
Mye av dette er samlet i NINA rapport 842, Framdriftsrapport for Scandlynx Norge 2011.
Sekretariatet legger til grunn at bestandsmålet for gaupe skal nås og opprettholdes innenfor A-
området for gaupe, sekretariatet har vurdert at foreslått kvote for kvotejakt på gaupe i region 8
ikke er til hinder for dette, og at kvoten dermed heller ikke er i strid med prinsippet i
naturmangfoldloven § 10.

Naturmangfoldloven § 11 om at kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver
sier at «tiltakshaveren skal dekke kostnadene ved å hindre eller begrense skade på
naturmangfoldet som tiltaket volder, dersom dette ikke er urimelig ut fra tiltakets og skadens
karakter». Rovviltnemnda skal forholde seg til bestandsmålet som er et kompromiss mellom
beitenæring og rovvilt, fastsatt i rovviltforskriften § 4. Rovviltnernnda skal sikre en
bærekraftig forvaltning av rovvilt samtidig som hensynet til næringsutøvelse og andre
samfunnsinteresser ivaretas, blant annet slik at en i størst mulig grad kan fortsette med
beitedyr i utmark. Kvotejakt påvirker gaupebestanden, det dreier seg likevel om regional
gaupeforvaltning innen nasjonale rammer som igjen er bygd på internasjonale avtaler, dette
mener sekretariatet gjør at et kostnadsspørsmål ved evt. miljøforringelse ikke blir relevant i
denne sammenheng.
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Naturmangfoldloven § 12 om miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder sier at «for å unngå
eller begrense skader på naturmangfoldet skal det tas utgangspunkt i slike driftsmetoder og
slik teknikk og lokalisering som, ut fra en samlet vurdering av tidligere, nåværende og
fremtidig bruk av mangfoldet og økonomiske forhold gir de beste samfunnsmessige
resultater». Innenfor fastsatte rammer jf den todelte målsettingen om rovvilt og beitedyr har
rovviltnemnda gitt klare føringer for en tydelig arealdifferensiert forvaltning. Kvotej akt gir
forutsigbarhet og det er etter sekretariatets vurdering langt mer samfunnsøkonomisk enn
skadefelling.

Kvotejakt på gaupe er ordinær jakt med hjemmel i viltloven § 9 i den forstand at jakten utøves
på en art som oppfyller høstingskriteriene som er fastslått i naturmangfoldloven § 16. Høsting
(jakt) kan bare tillates når arten produserer et høstingsverdig overskudd. I tillegg skal det blant
annet legges vekt på skade som arten gjør. Der rein og gaupe i region 8 er til samme tid, er det
å forvente at rein er det viktigste byttedyret til gaupe (Mattisson, J., et al. Factors affecting
Eurasian lynx kill rates on semi-domestic reindeer in northern Scandinavia: Can ecological
research contribute to the development of a fair compensation system? Biol. Conserv. (2011),
doi: 10.1016/j .bioc on.2011. 09.004).

Finnmark —beregning av jaktkvote
I 2013 er det registrert fem familiegrupper av gaupe i Finnmark med de nye avstandsreglene,
og syv farniliegrupper av gaupe i Finnmark med de gamle avstandsreglene. Dette er
henholdsvis en og tre ynglinger over bestandsmålet på fire familiegrupper i Finnmark. Om
man legger til grunn antall ynglinger siste tre år er gjennomsnittet seks ynglinger i Finnmark.
Bestanden er i vekst, i stadig nye områder meldes det om gaupeaktivitet. Ved fastsetting av
kvote bør man også vurdere de tre siste år, da bestandsmål også er relatert til gjennomsnitt
over tre år. Usikre observasjoner av familiegrupper, og områder med enkeltdyr bør også
ilegges en viss vekt ved fastsettelse av kvote.

Forvaltningsområde A- og B- i Finnmark er betydelig forskjøvet siden foregående
jaktperiode, dette i forbindelse med revidering av forvaltningsplan vedtatt 10. oktober 2013.
Tre av fem farniliegrupper ligger utenfor den nye A-sonen som ble vedtatt 10. oktober 2013.
Selv om regionen har oppnådd bestandsmålet for fire familiegrupper i Finnmark i 2013, er det
bare to familiegrupper som befinner seg innenfor den nye forvaltningssonen for gaupe. Vi
anbefaler rovviltnemnda å være bevisst på dette ved kvotefastsettelse i B-området.
Av denne grunn anbefales også en sonert jakt, som ledd i en målstyrt differensiert forvaltning
områdevis (Figur 2). Grunneierforholdene er enkle i Finnmark med Finnmarkseiendommen
som grunneier for ca. 95 % av Finnmarks jaktmarker.
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Figur 2. Foreslått sonering i B-området, blå linje (B1). Det foreslås en begrensning av kvote i områder
som grenser til A-området, med tispekvote. I øvrig B-området (utenfor den blå linjen, B2) settes ingen
tispekvote. Dette for å styre jakttrykket ut mot kysten, samt prøve å få til bestandsmålet i
forvaltningsområde A

A-området i Finnmark 

Bestandsmålet skal nås og opprettholdes innen A-området, i 2013 ble det som beskrevet
registrert to familiegrupper innen det nye A-området i Finnmark. Fylkesmannen har erfart at
det i B-området er problematisk å få tilstrekkelig uttak til å holde bestanden på bestandsmålet.
I B-området er det ikke ønskelig med gaupe. Problemer med tilstrekkelig uttak i B-ornrådet i
Finnmark er at man ikke har lyktes å øke kompetanse og oppslutning i jakta i gaupas hele
utbredelsesområde i Finnmark. Store deler av fylket er grisgrendt med lite bosetting,
fjellområdene ytterst på halvøyene på kysten er værutsatt med vind og vanskelige sporforhold
for registreringsmannskapene. Mange områder har lite allmenn ferdsel og vi kan ikke forvente
at alle familiegrupper blir observert. Dette gjør gaupa vanskelig å overvåke på ytterste kyst.

Lite lys i starten av jakta og varierende vær og sporforhold gjør at det er et begrenset antall
jakthelger i løpet av perioden per område. De fleste gauper felles i tilknytning til fritid i helga.
Gaupa er utbredt stort sett i hele fylket på alle halvøyer, med tilgang på rein, stort sett i hele
Finnmark hele året. Til tross for sesongmessig forflytning av rein fra sommer til vinterbeite
har de fleste reinbeitedistrikter restflokker av rein stående på sommerbeite, som gjør
næringsforholdene for gaupe gode i hele fylket. Potensialet for etablering av en vidt utbredt
og stor totalbestand er derfor til stede. Det faktum at gaupa har tilgang på rein hele året, og
god tilgang på mat tilsier at vekstpotensialet i bestanden kan anslås å være høyt.

I jaktsesongen 2013 var kvoten i A-området tre dyr, derav maksimalt én voksen tispe. I B-
området var kvoten 12 gauper uten hunndyrkvote. I 2013 har det vært en avgang på 12
gauper, hvorav 3 gauper innenfor det gamle A-området (Figur 3). Med det nye
forvaltningsområdet ligger fem av de avgåtte innenfor A-området, hvorav en familiegruppe.
Sekretariatet anbefaler at for å kunne regulere gaupebestanden rundt bestandsmålet er det
riktig å åpne for uttak i hele A-området også i 2014. Sekretariatet legger her til grunn siste års
skadebilde på sau og rein (Figur 4) i anbefalingen av kvoter til rovviltnemnda.
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Figur 3. Avgang av gaupe i Finnmark (1.1.2013 —1.12.2013). tre steder er det to kryss som ligger
over hverandre, de vises her som ett kryss. Kilde: www.rovbase.no

Figur 4. Dokumentert/antatte gaupeskader på rein i Finnmark 1.1.2013-1.12.2013. Kilde:
www.rovbase.no

Sekretariatetsanbefalingav kvote i Finnmark

Fem familiegrupper før jakt 2013 (basert på nye registreringsregler) tilsvarer en totalbestand
på 5 x 6,14 = 30,7 gauper, mens fire familiegrupper på bestandsmålet tilsvarer 4 x 6,14
=24,56 gauper. Etter jakten var bestanden på 30,7 —12 = 18,7 gauper. Estimert tilvekst etter
jakt har vært på (18,7 x 0,167) = 3,12 gauper. Totalbestanden tilsvarer da 18,7 + 3,12 gauper
= 21,82 gauper. Dette er 21,82 - 24,56 = 2,74 under bestandsmålet etter endt uttak 2014. For å
kompensere for tilveksten til registreringssesongen 2014/2015 setter en opp følgende
regnestykke:
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21,82 - (24,56/1,167) = 0,77. Altså er det å forvente at bestanden ved neste registrering ligger
på bestandsmålet om det ikke tas ut gaupe i 2014.

Syv familiegrupper før jakt 2013 (basert på gammel metode) tilsvarer en totalbestand på 7 x
6,14 = 42.98 gauper, mens fire familiegrupper på bestandsmålet tilsvarer 4 x 6,14 =24,56
gauper. Etter jakten var bestanden på 42,98 - 12 = 30,98 gauper. Estimert tilvekst etter jakt
har vært på (30,98 x 0,167) = 5,17 gauper. Totalbestanden tilsvarer da 30,98 + 5,17 = 36,15
gauper. Dette er 36,15 - 24,56 = 11,57 gauper over bestandsmålet før tilvekst 2014. For å
kompensere for tilvekst til registreringssesongen 2014/2015 setter en opp følgende
regnestykke:
30, 98 - (24,56/1,167) = 9,9. Altså er det å forvente at bestanden ved registrering 2014/2015
ligger på bestandsmålet om det i jakta 2014 tas ut 10 gauper.

Alternativt ved vektlegging av gjennomsnittlig bestandstall de tre foregående år i 2011 - 2013
på 6, 7 og 5 ynglinger blir gjennomsnittet = 6 familiegrupper x 6,14 = 36,84 -12 = 24,84. Med
tilvekst på 24,84 x 0,167 = 4,15 gauper. Totalbestanden tilsvarer da 24,84 + 4,15 = 29 gauper.
Dette tilsier en bestand på 29 - 24,56 = 4,44 gauper mer enn bestandsmålet før tilvekst 2014.
For å kompensere for tilveksten til registreringssesongen 2014/2015 setter en opp følgende
regnestykke:
29 - (24,56/1,167) = 7,9. Altså er det å forvente at bestanden ved registrering 2014/2015
ligger på bestandsmålet om det i jakta 2014 tas ut 8 gauper.

Anbefalt totalkvote basert på registrert bestand i 2013 eller bestandsestimat basert på
gjennomsnittlig ynglinger i 2011, 2012, 2013, fratrukket avgang ved jakt, og tilvekst etter jakt
tilsier en kvote på noe mellom ingen og ti gauper. Legger vi til grunn forskning om at
gaupebestanden i Finnmark (Scandlynx- prosjektet) sannsynligvis har en høyere andel
hunndyr som ikke yngler det enkelte år, og fiere usikre ubekreftede observasjoner av
enkeltdyr av gaupe samt innrneldte observasjoner av familiegrupper, som ikke har latt seg
dokumentere. Og videre at tilgangen på rein er svært god over store deler av Finnmark, noe
som kan indikere en høyere tilvekst enn det vi her har regnet ut fra, så anbefaler sekretariatet
en kvote på totalt åtte gauper.

A-området i Finnmark 

Det anbefales en kvote på en, 1, gaupe i A-området.
Her er det vektlagt at forvaltningsområdet har en grensebestand til hele B-området, samt at
bestandsmålet om fire familiegrupper ikke er oppnådd i det nye forvaltningsområde for gaupe.
Skadebildet siste år i forvaltningsområdet er også vektlagt, noe som tilsier at det bør åpnes for
en begrenset jakt også i år i forvaltningsområde for gaupe.

B-området i Finnmark
Her anbefales en kvote på syv, 7, gauper, dersom det ikke skytes gaupe i A-området kan det
tas ut 8 gauper i B-området. Registrerte familiegrupper og siste års skadebilde er vektlagt.
Innad i B-området anbefales en begrensning av kvote i områder som grenser til A-området på
3 gauper hvorav inntil én voksen tispe (B1). I øvrig B-område (B2) settes ingen tispekvote.

Etter en helhetsvurdering har sekretariatet kommet til å tilrå følgende gaupekvote: Det kan
felles totalt åtte, 8 gauper i Finnmark fylke. Av disse åtte kan &1_,1 gaupe felles i A-området. I
det indre B-området, som grenser til A-området (B1), kan det maksimalt felles tre gauper,
hvorav inntil én voksen tispe.
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Troms og nordre del av Nordland —beregning av jaktkvote
I området i Nordland som omfattes av kvotevedtak for Troms ble det i beitesesongen for sau

2013 ikke funnet kadaver av sau som var dokumentert drept av gaupe. Ut fra rovbasen kan en
se at det gjennom siste år har vært forholdsvis få dokumenterte tap av rein og sau til gaupe i
nordlige del av Nordland og sørlige del av Troms, med unntak av Gielas reinbeitedistrikt som
har hatt betydelige tap til gaupe i grenseområdene mot Sverige, og inn på svensk side. I
kommunene Evenes, Narvik og Tjeldsund ble det i 2012 erstattet 69 sau og lam som tapt til
gaupe, i 2013 var erstatningen for tap til gaupe i disse tre kommunene nede på 26 sau og lam,
alle disse i Evenes.

Lainiovuoma sameby har hatt spesielt høye tap til gaupe i Dividalen. Inne ved Lainavatn i
Bardu har det vært dokumentert noe tap av rein til gaupe. I Mauken og Andsfi ellet i Målselv
har det vært dokumentert betydelige tap av rein til gaupe det siste året. I Helligskogen,
Storfjord er det i 2013 dokumentert svært høye tap av rein til gaupe. Betydelig tap er
dokumentert i Nordreisa og i Kvænangen. Siden 1.1.2013 er det i Troms dokumentert/antatt
etter undersøkelse fra Statens naturoppsyn at 163 rein er drept av gaupe. Når det gjelder
dokumentert tap av sau til gaupe i Troms beitesesongen 2013 er det i det aller vesentligste
nord for Oteren i Storfjord det er påvist tap. 23 sau er antatt/dokumentert drept av gaupe i
Troms beitesesongen 2013 (rovbase per 13.12.2013).
Gjennomsnittlig har det i Troms vært 4,83 familiegrupper de siste tre år, dette tilsvarer en
totalbestand på 4,83 x 6,14 = 29,66 gauper. Etter jakt i 2013 skulle da bestanden være på
29,66 —4 = 25,66 gauper. Dersom en forventer en tilvekst på 16,7 % blir estimert tilvekst
(25,66 x 0,167) = 4,29 gauper. Dette tilsier at bestanden før jakt 2013 er 25,66 + 4,29 = 29.95
gauper.

Dersom vi forutsetter at bestanden i 2014 i Troms er 4,83 familiegrupper, at det er 6,14
gauper per yngling (Nina rapport 724), bestandsmålet i Troms tilsvarer 36,8 gauper, og at
tilveksten etter jakt er 16,7 % (NINA rapport 59) skal det for å oppnå seks familiegrupper ved
telling i 2014/2015 tas ut/tilføres:
29,95 —(36,8/1,167) = - 1,58 gauper.

Innenfor den delen av Nordland som administreres av region 8 har det de tre siste årene vært
2,5 ynglinger (tre av disse er delt med region 8), dette gir et snitt på 0,83 ynglinger per år i
forvaltningsområdet nordlige Nordland, noe som er et høyt tall basert på det begrensede
forvaltningsområdet for gaupe i denne delen (Figur 1).

De fire gaupene som i 2013 ble tatt ut i Troms var alle hanngauper (Figur 5), av de ti gaupene
som ble tatt ut i 2012 var det tre hunngauper. Dette sammen med et bunnår for smågnagere i
2012 taler for at det sommeren 2012 var en betydelig andel av hunnene som avstod fra å
yngle, eller ikke fikk fram unger i 2012, noe som ville påvirke registreringen 2012/2013.
Sekretariatet forventer at antall ynglinger i Troms kommer til å ligge rundt bestandsmålet i
registreringssesongen 2013/2014. Gitt at bestanden ligger på bestandsmålet før jakt i 2014 kan
det tas ut:

36,8 —(36,8/1,167) = 5,27 gauper i Troms.

I tillegg kan det teoretisk tas ut noe gaupe i Nordland, det blir imidlertid svært teoretisk å
skulle regne på bestandsmål for noen få kvadratkilometer med gaupeprioritert område
(Bjørnefi ell).
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Figur 5. Avgang av gaupe i Troms i 2013 (1.1.13 — 1.12.13) I samme periode er det tatt ut én
hunngaupe ved Evenes, og det er tatt ut to hunngauper og én hanngaupe på Tjeldøya Kilde:
www.rovbase.no

Sekretariatet har tillagt usikkerheten ved hvorvidt bestandsmålet i Troms vil nås i
registreringssesongen 2013/2014 vekt. Sekretariatet har også tillagt vekt at det dokumenterte
tapet til gaupe, spesielt av rein (Figur 6), men i nord også betydelig tap av sau, i 2013 har vært
høyt. Sekretariatet har med kvoten satt strenge begrensninger i uttak der tapet har vært lite, og
i A-området for gaupe. Sekretariatet ønsker å styre en stor del av uttaket til nord i Troms, hvor
kystområder som tidligere var A-områder, med revidert forvaltningsplan er gjort til B-
områder.

Figur 6. Dokumenterte/antatte gaupeskader på rein i Troms 1.1 2013-13.12.2013. Innen
forvaltningsområdet i Nordland er det tre gaupedrepte rein ved Evenes og én gaupedrept rein ved
Bjørnefjell som ikke går frem av dette kartet. Kilde: www.rovbase.no
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Sekretariatetsanbefalingav kvotei Tromsog avtaleområdeti Nordland

Kvote på fem —5 —gauper i Troms, som inkluderer samarbeidsområdet med Nordland, derav
inntil tre voksne hunngauper Inntil to av disse fem gaupene kan felles vest for E6 og sør for
riksvei 851 som går fra E6 ved Brandhaug og til Sjøvegan, jakta her stoppes når &I voksen
hunngaupe er felt. Inntil &1_av disse fem gaupene kan felles i A-området i Troms, eller i den
delen av samarbeidsområdet med Nordland som er øst for E6. Det kan ikke felles mer enn
totalt to gauper i kommunene Lavangen, Gratangen, Skånland eller i den delen av
kommunene Tjeldsund, Evenes og Narvik som inngår i samarbeidsområdet med region 8,
jakta her stoppes når & voksen hunngaupe er felt. Minst to gauper av kvoten skal felles i
kommunene Storfjord, Kåfjord, Nordreisa og Kvænangen, dette betyr at jakta utenfor disse
fire kommunene stoppes når det utenfor disse fire kommunene er felt tre gauper.

Konklusjon
Gaupekvotei Finnmark

Det kan felles totalt åtte, 8 gauper i Finnmark fylke. Av disse åtte kan én, 1 gaupe felles i A-
området. I det indre B-området, som grenser til A-området (B1), kan det maksimalt felles tre
gauper, hvorav inntil énvoksen tispe.

Gaupekvotei Tromsog avtaleområdeti Nordland

Kvote på fem, 5 gauper i Troms, som inkluderer samarbeidsområdet med Nordland, derav
inntil tre voksne hunngauper. Inntil to av disse fem gaupene kan felles vest for E6 og sør for
riksvei 851 som går fra E6 ved Brandhaug og til Sjøvegan, jakta her stoppes når én voksen
hunngaupe er felt. Inntil én av disse fem gaupene kan felles i A-området i Troms, eller i den
delen av samarbeidsområdet med Nordland som er øst for E6. Det kan ikke felles mer enn
totalt to gauper i kommunene Lavangen, Gratangen, Skånland eller i den delen av
kommunene Tjeldsund, Evenes og Narvik som inngår i samarbeidsområdet med region 8,
jakta her stoppes når &1_voksen hunngaupe er felt. Minst to gauper av kvoten skal felles i
kommunene Stortjord, Kåfjord, Nordreisa og Kvænangen, dette betyr at jakta utenfor disse
fire kommunene stoppes når det utenfor disse fire kommunene er felt tre gauper.

Klageadgang
Vedtaket kan påklages til Klima- og miljøverndepartementet innen 3 uker, jf
forvaltningsloven §§ 28 og 29. En eventuell klage skal fremsettes for sekretariatet for
rovviltnenmda i region 8 ved Fylkesmannen i Troms, jf. forvaltningsloven § 32.
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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

Gunn Anita Josefsen
Båtnesveien 11
9151  STORSLETT

Delegert vedtak
Delegert utvalg drift - nr. 1/14

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2013/2908-3 1440/2014 1942/43/5 13.01.2014

Delegert vedtak - søknad om konsesjon for erverv av andel av gnr 1942/43/5

Vi beklager den lange saksbehandlingstiden.

Søker: Gunn Josefsen, Båtnesveien 11, 9151 Storslett
Selgere: Ingrid Pedersen, Sentrum 9, 9151 Storslett 

Ella Andreassen, Th Widdings vei 38, 9020 Tromsdalen

Saksopplysninger: 
Gunn Josefsen kjøpte i 2012 gnr 43, brn 29 og 9/144 deler av 43/5 fra Marie K. Halvorsen. Hun 
har nå fått tilbud om å kjøpe ut Ingrid Pedersen og Ella Andreassen som hver eier 9/144 deler av 
43/5, altså til sammen 18/144. 

Gnr 43/5 er ubebygd og på totalt 272,4 daa. Av dette er 21 daa produktiv skog på middels bonitet
og resten uproduktiv skog og annet areal. Eiendommen er ikke i bruk. Erverv av gnr 43/5 krever 
konsesjon på grunn av eiendommens areal, beskaffenhet og at det ikke foreligger nært 
slektsforhold mellom kjøper og selgerne.

Kjøper har ingen konkrete planer med eiendommen 43/5 som har 19 andre eiere, hvorav 10 er
døde og 2 er utvandret. 

Vurderinger:
Virkemidlene i konsesjonsloven skal brukes slik at det oppnås vern om landbrukets
produksjonsarealer, og slike eier- og bruksforhold som er mest gagnlig for samfunnet. Søkerens
formål med ervervet står sentralt i vurderingen, enten eiendommen erverves til landbruksformål
eller andre formål. Formålet med ervervet må veies opp mot de hensyn loven fremmer er mest
gagnlig for samfunnet om søker får konsesjon eller om eiendommen bør overdras til andre. Etter
loven har ingen krav på konsesjon, men konsesjon må gis med mindre det er saklig grunn til å
avslå.
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I utgangspunktet bør det ikke gis konsesjon til sameie. I dette tilfellet vil ikke dette bli vektlagt i
og med at det allerede er mange eiere på eiendommen og at det med dette kjøpet blir to færre
eiere. 

Vedtak:
Nordreisa kommune viser til konsesjonsloven §§ 1, 2 og 9 og innvilger Gunn Josefsen konsesjon
for erverv av 18/144 deler av eiendom gnr. 43 bnr. 5 i Nordreisa kommune.

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

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

Med hilsen

May Halonen
konsulent

Kopi til:
Ingrid Pedersen Sentrum 9 9151 STORSLETT
Ella Andreassen Th Widdingsvei 38 9020 TROMSDALEN
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Nordreisa kommune
Utviklingsavdeling

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

Pål Pettersen
Rotsundelvdalen 5
9153 ROTSUND

Delegert vedtak
Delegert utvalg drift - nr. 2/14

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2013/2755-4 1467/2014 1942/73/8 13.01.2014

Delegert vedtak - søknad om deling gnr 1942/73/8

Søknaden er mottatt 9. august 2013 og sendt på høring 15. november 2013. På grunn av stor 
sakspågang hele høsten, har det vært lang saksbehandlingstid. Vi beklager dette. 

Saksopplysninger: 
Det søkes her om fradeling av en ubebygd tomt til boligformål på om lag 1 daa fra eiendom gnr 
73, brn 8 i Nordreisa kommune. Det er eieren selv som skal bygge ny bolig på tomta.

Eiendommen ligger i krysset opp til Rotsundelvdalen, om lag 700 m fra krysset ved E6 og
Rotsund gård. Dette er om lag 17 km fra Storslett sentrum. Parsellen som søkes fradelt er i
kanten av tunet og består av ca 300 m2 dyrka mark og resten annen fast mark. 

I følge gårdskart fra Skog og landskap gnr 73/8 i driftsenhet med 73/1 og eiendommene består av
flere parseller. Totalarealet på 363,1 daa. Av dette er 46,2 daa fulldyrka jord, 0,5 daa
overflatedyrka jord, 1,4 daa innmarksbeite, 32,2 daa skog på høy bonitet, 198,7 daa skog på
middels bonitet, 0,2 daa skog på lav bonitet, 37,4 daa uproduktiv skog, og resten annet areal.
Formålet med delingen er at grunneier skal bygge nytt bolighus. Bolighuset skal eies sammen 
med samboer og det er grunnen til at det søkes deling i stedet for omdisponering.

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

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

Det er ikke framsatt særlige grunner for dispensasjonen

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

Høringsuttalelser
Saken ble sendt på høring den 15.11.13 med tilbakemeldingsfrist den 20.11.13. Det er ikke 
kommet inn noen høringsuttalelser. 

Faglige vurderinger:

Vurdering i forhold til Jordloven:

I jordlovens § 1 står det: Denne lova har til føremål å leggja tilhøva slik til rette at jordviddene i 
landet med skog og fjell og alt som høyrer til (arealressursane), kan verte brukt på den måten om 
er mest gagnleg for samfunnet og dei som har yrket sitt i landbruket. 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. Forvaltinga av arealressursane skal vera miljøforsvarleg og 
mellom anna ta omsyn til vern om jordsmonnet som produksjonsfaktor og ta vare på areal og 
kulturlandskap som grunnlag for liv, helse og trivsel for menneske, dyr og planter.

I jordlovens § 9 står det: Dyrka jord må ikkje brukast til føremål som ikkje tek sikte på 
jordbruksproduksjon. Dyrkbar jord må ikkje disponerast slik at ho ikkje vert eigna til 
jordbruksproduksjon i framtida. Departementet kan i særlege høve gi dispensasjon dersom det 
etter ei samla vurdering av tilhøva finn at jordbruksinteressene bør vika. Ved avgjerd skal det 
mellom anna takast omsyn til godkjende planar etter plan- og bygningslova, drifts- eller 
miljømessige ulemper for landbruket i området, kulturlandskapet og det samfunnsgagnet ei 
omdisponering vil gi. Det skal òg takast omsyn til om arealet kan førast attende til 
jordbruksproduksjon. Det kan krevjast lagt fram alternative løysingar.

I jordlovens § 12 står det: Deling av eigedom som er nytta eller kan nyttast til jordbruk eller 
skogbruk må godkjennast av departementet. Det same gjeld forpakting, tomtefeste og liknande 
leige eller bruksrett til del av eigedom når retten er stifta for lengre tid enn 10 år eller ikkje kan 
seiast opp av eigaren (utleigaren). Med eigedom meiner ein òg rettar som ligg til eigedomen og 
partar i sameige. Skal dyrka jord takast i bruk til andre formål enn jordbruksproduksjon, eller 
skal dyrkbar jord takast i bruk slik at ho ikkje vert eigna til jordbruksproduksjon i framtida, kan 
samtykke til deling ikkje givast utan at det er gitt samtykke til omdisponering etter § 9.
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Ved avgjerd av om samtykke til deling skal givast, skal det leggjast vekt på om delinga legg til 
rette for ein tenleg og variert bruksstruktur i landbruket. I vurderinga inngår mellom anna 
omsynet til vern av arealressursane, om delinga fører til ei driftsmessig god løysing, og om 
delinga kan føre til drifts- eller miljømessige ulemper for landbruket i området. Det kan leggjast 
vekt på andre omsyn dersom dei fell inn under formålet i jordlova.

Sjølv om det etter tredje ledd ikkje ligg til rette for å gi samtykke til deling, kan samtykke givast 
dersom deling vil vareta omsynet til busetjinga i området.

For dyrka og dyrkbar mark er det nødvendig med tillatelse til omdisponering i forhold til § 9 for
at man kan godkjenne deling i forhold til § 12.

I søknaden opplyses det at eksisterende bolig på eiendommen er fra 1930 med mindre påbygg fra
ca 1970 og tilfredsstiller ikke dagens boligstandard. Boligen vil likevel holdes vedlike og brukes
til egnet formål. Ny tomt vil ligge i tilknytning til eksisterende gårdstun og strekke seg ca 300 m2
inn på jordet som er i drift som leiejord til et nabobruk. Nydyrking av tilsvarende areal av
tidligere brakk areal foregår lenger øst på eiendommen. Det er få andre alternative tomter på
eiendommen da mye av arealene består av våtområder, dyrket mark, eller ligger for langt unna til
å være aktuell.

Totalt 33 da høstes av et nabobruk. Det er ikke selvstendig drift på eiendommen og har antakelig
ikke vært det siden på 70-tallet. Det er et par sauebruk i Rotsundelvdalen og på Rotsund gård. All
dyrka mark i området er i drift. Delingen vil gå ut over ca 300 m2 av dyrka marka som ligger helt
inntil det eksisterende tunet men vil bli erstattet av oppdyrking av brakk areal et annet sted på
eiendommen.

Jfr jordlovens § 9 gjelder forbudet om omdisponering av dyrka og dyrkbar jord uansett størrelsen 
på arealet. En forutsetning for at forbudet kommer til anvendelse er imidlertid at det areal som 
søkes omdisponert, enten alene eller sammen med annet jordbruksareal på eiendommen, kan gi 
grunnlag for jordbruksproduksjon. Det må objektivt sett ligge til rette for jordbruksproduksjon. 

Produksjonen må samtidig være av et visst omfang, enten for salg eller for eget bruk. Områdets 
karakter vil spille en viss rolle. Det er relevant å trekke inn i vurderingen om eiendommen ligger 
i et typisk jordbruksområde.

En fradelt tomt vil alltid være fritt omsettelig. Plassering inntil dyrka mark i drift vil kunne føre
til drifts- eller miljømessige ulemper for landbruket i området, og det kan føre til konflikter hvis
tomta senere selges. Pr i dag er det dagens grunneier som skal ha tomta i sameie med samboer.
Det oppdyrket arealet utgjør om lag 300 m2 av tomta og det er få andre alternative plasseringer
på eiendommen. Det er lite sannsynlig at eiendommen noen ganger kommer i selvstendig drift
siden eiendommen ikke har nok ressurser til selvstendig økonomisk drift etter dagens krav. De
aktive brukene i området har alle drevet med melkeproduksjon på geit og ku. Dette er i ferd med
å avvikles og gå over til kun sauedrift. 

Vi kan ikke se at dette arealet er vesentlig viktig for ressursene på eiendommen og for landbruket 
i området sett i forhold til at en ny bolig vil være med på stabilisere bosetninga i området. All 
boligbygging i bygdene utenfor sentrumsområdene er viktig og prioritert.

Delingsforbudet i jordlovens § 12 har nær sammenheng med lovens formål som er å sikre at
arealressursene blir disponert på en måte som gir en tjenlig, variert bruksstruktur ut fra
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samfunnsutviklingen i området og med hovedvekt på hensynet til bosetting, arbeid og
driftsmessig gode løsninger. Formålet er å sikre og samle ressursene som grunnlag for
landbruksdrift for nåværende og fremtidige eiere.

Antall bruk i området er nedadgående og de aktive brukene har sluttet med melkeproduksjon,
eller er i ferd med å gjøre det. Vurderinger jfr § 12 skal også tas hensyn til samfunnsutviklingen i
området. Dette gjelder for eksempel hvilken bruksstruktur som er tjenlig ut fra hensynet til 
bosetting på landbrukseiendommer og arbeidsmuligheter. Arealene på eiendommen har i alle år 
vært i drift som tilleggsjord til nabobruk. Det er driveplikt på all dyrka mark og så lenge det er 
bruk i drift i området, vil antakelig disse arealene fortsatt høstes i og med at de ligger lett 
tilgjengelig og nært brukene. Vi kan ikke se fradelingen vil føre til vesentlige konflikter med 
landbruket i området. Det er viktig at bosettinga sikres på best mulig måte.

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 søknaden er det opplyst at boligen skal anlegge brønn og eget 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
boliger og for omsøkt tomt. Det bør avsettes plass på omsøkt tomt for avløpsanlegg for bolig.
Konklusjon: Etter søknad vil utslippstillatelse kunne gis i samsvar med Forurensningsforskriften.

I flg. § 27-4 må det før opprettelse eller endring av eiendom til bebyggelse blir godkjent enten 
være sikret lovlig atkomst til veg som er åpen for alminnelig ferdsel eller ved tinglyst dokument 
eller på annen måte være sikret vegforbindelse som kommunen godtar som tilfredsstillende. 
Avkjørsel fra offentlig veg må være godkjent av vedkommende vegmyndighet, jf. veglova §§ 40 
til 43. 

Avkjørsel går fra kommunal veg og den omsøkte parsell skal benytte adkomstveien til det
eksisterende bolighuset på gnr 73/8. Det må tinglyses vegrett/adkomst over eiendommen gnr
73/8 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.
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Det er ikke risiko for flom og skred i området eller andre naturskader. I og med at den omsøkte 
tomta er inntil det eksisterende tunet er det heller ikke relevant å vurdere eventuelle 
friluftsinteresser. 

Vurdering i forhold til naturmangfoldloven:
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.

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 Miljødirektoratet sin Naturbase som er en offisiell oversikt over
verneområde, statlig sikra friluftslivsområder og kartlagte områder med utvalgte naturtyper og
økologiske funksjonsområde for prioriterte arter. Utvalgte eller trua naturtyper og prioriterte arter
vil ikke berøres av delingen, jamfør naturbase. Bebyggelse av tomta vil endre noe på landskapet,
men det vil i hovedsak avhenge av hvordan bygningen tilpasses til terrenget. Vi anser
kunnskapsgrunnlaget om de berørte økosystemene, jamfør NML § 8, for å være godt.

Vi vektlegger samfunnsinteressen av fast bosetting, samt at deling og bebyggelse av eiendommen
ikke kommer i konflikt med trua eller sårbare arter og naturtyper. NML §§ 9, 11 og 12 vurderes
til ikke å være relevante for saken.

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. En fradeling av 
omsøkt areal vil trolig ikke føre til konsekvenser for naturmangfoldet, kulturlandskapet, 
friluftslivet og reindrifta. 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.

Vedtak:
Nordreisa kommune godkjenner fradeling av om lag 1 daa ubebygd areal fra gnr 73, bnr 8 i
Nordreisa kommune til boligformål. Arealet består ca 300 m2 dyrka mark og resten annen fast 
mark (tun).
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Dette gjøres jfr følgende:
 Deling godkjennes jfr jordlovens §§ 9 og 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. Fradeling inntil jordbruksareal i 
drift kan føre til konflikter i og med at tomta blir fritt omsettelig, men vi mener at det viktigere å 
prioritere nybygg av bolig og bosetning i dette tilfelle og i distriktene for øvrig. Det er positivt 
med boligbygging utenfor sentrumsområdene. Dyrka marka som med dette omdisponeres, blir 
erstattet med oppdyrking av brakk areal et annet sted på eiendommen. 

Det settes følgende vilkår:
 Den omsøkte tomta må sikres tinglyst vegrett over eiendommen 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.
 Det er også en forutsetning at det gis utslippstillatelse for avløpsvann for boligen. 
 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.

Med hilsen

May Halonen
konsulent
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Nordreisa kommune
Teknisk avdeling

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

Kari Ann Gulbrandsen

9153  ROTSUND

Delegert vedtak
Delegert utvalg drift - nr. 197/13

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2013/630-6 45033/2013 231 06.12.2013

Fritak fra vann og feieavgift gnr. 1942/77/15/1/0

Saksopplysninger: 
Søknad om fritak for vann- og feieavgift for eiendommen 77/15/1 datert 25.11.2013.

Vurderinger:
Bolig på eiendommen gnr 77/15/1 er ubebodd, da eier er død.
På bakgrunn av dette søker datter om fritak for kommunale avgifter fra 01.01.2014.
Eiendommen er registrert med vannavgift, feieavgift og eiendomsskatt.

Forskrift for vann- og kloakkgebyrer for Nordreisa kommune inneholder gebyrplikt for fast 
eiendom som er tilknyttet kommunal vann- og/eller avløpsledning.
Samme forskrift åpner for midlertidig opphør som varer mindre enn 12 måneder.
Midlertidig opphør av vannabonnement medfører at vanninntaket plomberes av kommunen.
Ved varig opphør skal stikkledning frakobles der den i sin tid ble tilkoblet.

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

Vedtak:
Eiendommen gnr 77/15/1 innvilges midlertidig fritak for vann –og feieavgift fra 01.01.2014 til 
31.12.2014.
Vanninntaket skal plomberes av kommunen.
Dersom boligen tas i bruk før fritaksperiodens utløp, plikter eier å melde fra om dette til 
kommunen.
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Klageadgang
Vedtaket kan påklages til Nordreisa kommune.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til 
påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.

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

Med hilsen

Kari Larsen
1.sekretær

Kopi: Driftsleder H.A.Hansen for oppfølging/plombering
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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

Verner Bekkmo
Kjellvikveien 1
9760  NORDVÅGEN

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2013/4186-2 47128/2013 19.12.2013

TILLATELSE TIL RIVING
RIVETILLATELSE

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

Saksnr: Behandlet i:
200/13 Delegert utvalg drift

Byggested: Nordkjosveien 51, 9151 
STORSLETT

Gnr/Bnr: 5/1

Tiltakshaver: Verner Bekkmo Adresse: Kjellvikveien 1, 9760
NORDVÅGEN

Ansvarlig søker: Adresse:   
Tiltakets art: Riving av hele bygget Bruksareal: m²

VEDTAK:

Tillatelse:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl) §§ 20-2 og 21-4 godkjennes søknad om tillatelse til 
tiltak uten ansvarsrett mottatt 13.12.2013 for riving av brannskadd Enebolig bygningsnr: 
192206219 på eiendommen gbr.1942/5/1.

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

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

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

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

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

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

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

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

ØVRIGE LOVBESTEMMELSER:

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

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

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

Ved all kontakt med avdelingen i denne sak, vennligst referer til saksnummer 2013/4186.

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

Stiftelsen NYBO
Flomstavegen 1
9151  STORSLETT

Att. Tore Elvestad

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2013/3894-2 44959/2013 1942/47/122 06.12.2013

TILLATELSE I ETT TRINN
BYGGETILLATELSE

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

Saksnr: Behandlet i:
193/13 Delegert utvalg drift

Byggested: Skogly 7, 9152 SØRKJOSEN Gnr/Bnr: 47/122
Tiltakshaver: Stiftelsen NYBO Adresse: Flomstavegen 1, 9151

STORSLETT
Ansvarlig søker: Soleng bygg AS Adresse: Postboks 99, 9146

OLDERDALEN
Tiltakets art: Endring av bygg - utvendig tilbygg 

større enn 50 m²
Bruksareal: 139m²

VEDTAK:

Tillatelse:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl) §§ 20-1 og 21-4 godkjennes søknad om tillatelse i 
ett trinn mottatt 18.11.2013 for oppføring av tilbygg til enebolig + oppføring av uthus.

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

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

Foretak Godkjenningsområde
Kjell Mølleng Maskinstasjon

Org. nr. 922 341 117

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

Ansvarsområde: Gravearbeider.
Rørtjeneste Nord AS

Org. nr. 991 534 903

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

Ansvarsområde: Rør og sanitæranlegg. 

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

Foretak Godkjenningsområde
Soleng Bygg AS

Org. nr. 998 529 093

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

Ansvarsområde: Bygninger og installasjoner.

SAKSUTREDNING/BEGRUNNELSE FOR VEDTAKET:

Planstatus:
Reguleringsplan for Sørkjosen øst 4, planid: 19421979_008.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Anmodning om ferdigattest:
Ved anmodning om ferdigattest, skal det sendes inn dokumentasjon for at slutt kontrollen ikke
har avdekket feil eller mangler som hindrer ferdigattest, jf pbl 2008 § 21-10 og SAK10 § 8-1.
Ved endringer som ikke krever egen søknad i forhold til tillatelsen, skal det innsendes oppdatert 
situasjonsplan og tegninger samt underretning om tiltakets plassering.
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Bortfall av tillatelse:
Er tiltaket ikke satt i gang senest innen 3 år etter at tillatelse er gitt, faller den bort. Det samme 
gjelder hvis tiltaket innstilles i lengre tid enn 2 år, jf pbl 2008 § 21-9.

ØVRIGE LOVBESTEMMELSER:

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

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

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

Ved all kontakt med avdelingen i denne sak, vennligst referer til saksnummer 2013/3894.

Med hilsen

Ketil Jensen
Byggesaksbehandler
Direkte innvalg: 77 77 07 59

Kopi til:
Kjell Mølleng Maskinstasjon Hysingjord 9151 STORSLETT
Rørtjeneste nord AS Tømmernesveien 10 9151 STORSLETT
Soleng bygg AS Postboks 99 9146 OLDERDALEN
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Nordreisa kommune

Teknisk avdeling

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

www.nordreisa.kommune.no

Lise Beate Brekmoe
Reisadalen 1235
9151  STORSLETT

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2013/4063-2 45032/2013 1942/25/18 06.12.2013

TILLATELSE TIL TILTAK UTEN ANSVARSRETT
BRUKSENDRINGS TILLATELSE

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:
196/13 Delegert utvalg drift

Byggested: Reisadalen 1235, 9151 
STORSLETT

Gnr/Bnr: 25/18

Tiltakshaver: Lise Beate Brekmoe Adresse: Reisadalen 1235, 9151
STORSLETT

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

VEDTAK:

Tillatelse:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl) §§ 20-2 og 21-4 godkjennes søknad om tillatelse til 
tiltak uten ansvarsrett mottatt 03.12.2013 for bruksendring fra Annet kulturhus
bygningstypekode: 669 til enebolig bygningstypekode: 111 på eiendommen gbr.1942/25/18. 
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Planstatus:
LNF - Område.

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

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

ØVRIGE LOVBESTEMMELSER:

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 2013/4063.

Med hilsen

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

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

Arnøy Laks AS
Lauksletta
9194  LAUKSLETTA

Att. Håvard Høgstad

Delegert vedtak
Delegert utvalg drift - nr. 192/13

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2013/3685-2 44465/2013 U43 03.12.2013

Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for ankerliner i sjø.

Henvisning til lovverk: Plan- og bygningsloven(Pbl) § 19-2 Dispensasjonsvedtaket.

Vedtak:
Søknad fra Arnøy Laks AS om dispensasjon fra kommunens arealplan for å kunne sette 5 
ankerliner inn i Nordreisa kommune ved deres anlegg på lokaliteten Uløybukt i Skjervøy 
kommune innvilges med hjemmel i Plan- og bygningsloven (Pbl) § 19-2.

Saksopplysninger: 
Arnøy Laks AS søker dispensasjon fra kommunens arealplan for å kunne sette 5 ankerliner inn i 
Nordreisa kommune ved deres anlegg på lokaliteten Uløybukt i Skjervøy kommune. 

Vurderinger:
Kommunen vurdere disse ankerlinene til å ikke være i konflikt med annen næring eller 
fritidsfiske.
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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

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

Teknisk avdeling

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

www.nordreisa.kommune.no

Nordreisa kommune
Postboks 174
9156  Storslett

Att. Knut Flatvoll

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2011/1312-21 44432/2013 1942/15/41 03.12.2013

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

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

Saksnr: Behandlet i:
191/13 Delegert utvalg drift

Byggested: Lyngsmark 10, 9151 
STORSLETT

Gnr/Bnr: 15/41

Tiltakshaver: Nordreisa kommune Adresse: Postboks 174, 9156 Storslett
Ansvarlig søker: Rambøll Norge AS Adresse: Kongleveien 45, 9510

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

VEDTAK:

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 21-10 gis ferdigattesten i henhold til ferdigmelding 
datert 06.11.2013 fra ansvarlig søker på riving, gjenoppbygging og påbygging av Storslett skole.

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 2011/1312.

Med hilsen

Ketil Jensen
Byggesaksbehandler
Direkte innvalg: 77 77 07 59

Kopi til:
Rambøll Norge AS Kongleveien 45 9510 ALTA
Mikalsen Instalasjon AS Postboks 109 9189 SKJERVØY
AF Decom AS Leirfossvegen 27 7038 TRONDHEIM
Harald Nilsen AS Postboks 278 9502 ALTA
Jaro AS Posboks 2181 9508 ALTA
TKS Heis Kverneland AS Torlandsvegen 3 4365 NÆRBØ
Vekas AS Postboks 3324 9275 TROMSØ
Blikkenslager Bjørn Mella AS Humleveien 13 9514 ALTA
Jens Jensen AS Postboks 2008 9507 ALTA
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Nordreisa kommune

Teknisk avdeling

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

www.nordreisa.kommune.no

Vidar Viken
Postboks 407
9189  SKJERVØY

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2012/2874-6 47316/2013 1942/1/28 20.12.2013

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

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

Saksnr: Behandlet i:
201/13 Delegert utvalg drift

Byggested: Storvik, 9151 STORSLETT Gnr/Bnr: 1/28
Tiltakshaver: Vidar Viken Adresse: Postboks 407, 9189

SKJERVØY
Ansvarlig søker: Siv.Ing Pål Pettersen Adresse: Rotsundelvdalen 6, 9153

ROTSUND
Tiltakets art: Nytt bygg - boligformål - over 70 

m²
Bruksareal: 360 m²

VEDTAK:

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 21-10 gis ferdigattesten i henhold til ferdigmelding 
datert 05.12.2013 fra ansvarlig søker på bolig og garasje.

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 2012/2874.

Med hilsen

Ketil Jensen
Byggesaksbehandler
Direkte innvalg: 77 77 07 59

Kopi til:
JS-Bygg AS Severin Steffensensvei 18 9180 SKJERVØY
Siv.Ing Pål Pettersen Rotsundelvdalen 6 9153 ROTSUND
Johansen Maskin og Transport AS 9068 NORD-LENANGEN
Rørlegger Helgesen AS Havnegata 30 9180 SKJERVØY
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Nordreisa 
kommune

          

Arkivsaknr:       2012/2138-6

Arkiv:                K01

Saksbehandler:  Hanne Henriksen

Dato:                 13.01.2014

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
2/14 Nordreisa driftsutvalg 23.01.2014

Høring - Revisjon av snøskuterløyper i Kåfjord kommune

Henvisning til lovverk:
Lov 1977-06-10 nr. 82: Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag
Lov 2009-06-19 nr. 100: Lov om forvaltning av naturens mangfold
Rundskriv T-1/96: Motorferdsel i utmark og vassdrag
Rundskriv T-6/09: Om endring i Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på 
islagte vassdrag
Forskrift av 14.12.2011 nr. 1234: Snøscooterløyper i Kåfjord kommune
Forskrift av 24.10.2005 nr. 1249: Snøskuterløyper i Nordreisa kommune

Rådmannens innstilling

Nordreisa kommune viser til høringsforslag til forskrift om snøskuterløyper i Kåfjord kommune. 
Forslag om ny løype, fra Badjánanvággi – Njárgavárri i Nordreisa kommune – Stuora 
Njuorjojávri – Geatkkutjávri i Nordreisa kommune, vurderes videre av Nordreisa kommune i 
revisjon av snøskuterløyper i Nordreisa kommune. Vi har ingen andre kommentarer til høringen.

Saksopplysninger

Kåfjord kommune har sendt revisjon av snøskuterløyper i Kåfjord kommune ut på høring og
offentlig ettersyn med høringsfrist 15. februar 2014. 

Nordreisa kommune berøres av løype 6 og 7 (se under).

Kåfjord kommune skriver følgende:
1. Løypa opp Nordmannvikdalen/Dáźávággi, anbefales godkjent som før. 

Antall løypekilometer ca. 17.
2. Løypa opp Olderdalen/Dálvvesvággi med forgrening til; – a) vann 694 ved Heargegáisá 

– b) Vovnnavággi – c) Dálvvesčahca, anbefales godkjent som før og med samme 
betingelser. 
Antall løypekilometer ca. 20.
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3. Gjenåpning av løypa opp Nomedalen/Noammervággi –
Noammerjiehkki/Nomedalsbreen. Anbefales åpnet. Kan bli fjernet ved evt. prioritering. 
Antall løypekilometer ca. 10.

4. Løypa fra Trollvik – Holmevannet – Noammerjiehkki/Nomedalsbreen – skoggrensen 
Badjánanvággi, anbefales godkjent med mindre endringer. 
Antall løypekilometer ca. 20

5. Løypa Badjánanvággi skoggrense – Birtavarre – Kåfjorddalen – Guolasjávri –
Duolbajávri. Anbefales godkjent med mindre endringer. 
Antall løypekilometer ca. 46

6. Ny løype Badjánanvággi – Njárgavárri i Nordreisa kommune – Stuora Njuorjojávri –
Geatkkutjávri i Nordreisa kommune. Åpner fra Nesset i Birtavarre til Badjánanvággi, og 
stenges når Nordreisa kommune stenger sitt løypenett. Avlastningsløype for bygdeløypa 
Birtavarre – Kåfjorddalen, som også ofte må stenges tidlig pga. dårlig føreforhold og 
senest 20. april. Anbefales som en prøveordning til neste revisjon. Kan bli fjernet ved 
evt. prioritering. 
Antall nye løypekilometer ca. 13

7. Løypa Gussagurra – kommunegrense Nordreisa, holdes åpen til Gasskkmus Áhkkejávri 
til 04. mai, og stenges derfra mot Nordreisa kommune når Nordreisa stenger sitt 
løypenett. 
Antall løypekilometer ca. 9.

8. Ny isfiskeløype Gaskkasmus Áhkkejávri – Vuolimus Áhkkejávri – Guolasjávri, anbefales 
som en prøveordning til neste revisjon. Kan bli fjernet ved evt. prioritering og 
avgrensing i antall løypekilometer. 
Antall løypekilometer ca. 3.

9. Løypa Gáiskeriidi – Manndalen – Uhcávákkaš– Duolbajávri, anbefales godkjent som 
før. 
Antall løypekilometer ca. 32.

10. Løypa Unna Goddejávri – "Solgropa" – Magervannet, anbefales godkjent som før. 
Antall løypekilometer ca. 7.

11. Løypa Duolbajávri – Bievlajávri, anbefales fjernet, til fordel for ny løype (nr. 12), pga. 
liten trafikk. 
Fjernet antall løypekilometer ca. 18.

12. Ny Løype Goddejávri – Ráššanippa – Bajimus Smuolkojávri – Gakkamus Smuolkojávri –
Voulimus Smuolkojávri, anbefales som en prøveordning til neste revisjon. Men, kan bli 
fjernet med at løypa Duolbajávri – Bievlajávri opprettholdes. 
Antall løypekilometer ca. 12.

Løypa mellom Ápmelagæter og Duolbajávri åpnes tidligst 16. mars.
Løypa mellom Gáiskeriidi og Áprnelaššæter stenges seinest 20. april.
Løypa mellom Nesset i Birtavarre og anleggsvegen i Kåfjorddalen stenges seinest 20. april.
Løypa opp Olderdalen åpnes tidligst 01. februar.

Det forutsettes at;
1. Tidligere skredvurderinger fra NGI fortsatt er gyldige.
2. Grunneiertillatelser for eksisterende løypenett fortsatt gjelder.
3. Nordreisa kommune, gir tillatelse til kryssing i Nordreisa kommune med ca. 5 nye

kilometer i tillegg til ca. 5 kilometer fra kommunegrensen med Áhkkečohkka, og at
Nordreisa kommune etter sin revisjon opprettholder løypa til Geatkkutjávri.

For drift av løyper i skredutsatte områder, stenges løypa med varsling av rasfare i faregrad 4, 
og åpnes ikke før det foreligger kompetent skredvurdering, eller varslingsgraden har gått ned.
Løyper kan også stenges i faregrad 3.
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Nytt løypenett starter å gjelde fra høsten 2014, og tas opp senere samtidig med revisjon av
kommunal arealplan.

Saken legges ut offentlig til høring i kommunen, og berørte parter får saken sendt direkte.

Høringsfrist 15.02.2014.

Videre skriver Kåfjord kommune det følgende:

Kåfjord kommune, har et relativt godt snøscooterløypenett i kommunen, og tilknyttet løypenett
Nordreisa/Finnmark. Det er kommet inn ønsker om opprettholdelse, gjenåpning, mindre 
justeringer, nedleggelse og åpning av nye flere løyper. Dagens løypenett gir muligheter til utfart 
opp daler, høgfjell med fiskevann, øvrig rekreasjon og videre kjøring etter snøscooterløyper i 
andre kommuner.

Snøscooterløypene ble sist revidert i 2006. Forskrift om snøscooterløyper, Gáivuotna/Kåfjord 
kommune, Troms, har blitt oppdatert/revidert sist den 14.12.2011, hjemlet i lov 10.06.1977 nr. 
82 om motorferdsel i utmark og vassdrag § 5 tredje ledd og forskrift 15.5.1988 nr. 356 for bruk 
av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 4.

Vurdering

I revisjon av snøskuterløyper i Kåfjord kommune berører to av de foreslåtte traséene Nordreisa 
kommune: 

6. Ny løype: Badjánanvággi – Njárgavárri i Nordreisa kommune – Stuora Njuorjojávri –
Geatkkutjávri i Nordreisa kommune. 

7. Løypa Gussagurra – kommunegrense Nordreisa.

Løype 7 er en eksisterende løype. Administrasjonen har ingen kommentarer til denne. Nordreisa 
planlegger ikke å stenge løypa på sin side av kommunegrensa.

Løype 6 er en ny løype som Kåfjord kommune ønsker for å avlaste Kåfjorddalen for en del 
snøskutertrafikk ved å sluse denne opp på fjellet allerede i Birtavarre. Foreslått trasé har to 
delstrekninger innenfor Nordreisa kommune (se kartutsnitt under). Delstrekning 1 går fra i dalen 
mellom Goddevárri og Njárgavarri til Njárggat. Delstrekningen er på ca. 2,6 km. Delstrekning 2 
går i Geatkkutvággi fra kommunegrensa til Geatkkutjávri. Delstrekningen er på ca. 2,8 km.

Nordreisa kommune jobber med revisjon av snøskuterløypene i kommunen, og vi tar Kåfjord 
kommunes foreslåtte nye løype 6 tas inn i vårt arbeid for videre vurdering.
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Nordreisa 
kommune

          

Arkivsaknr:       2013/4259-2

Arkiv:                V07

Saksbehandler:  Kyrre Pedersen

Dato:                 13.01.2014

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
3/14 Nordreisa driftsutvalg 23.01.2014

Vedrørende opprettelse av ny prosjektstilling - aktiv reindriftsforvaltningen i 
Troms.

Henviser til brev fra Fylkesmannen i Troms, der de opplyser om oppstart av egen desentralisert 
prosjektstilling i reindriftsforvaltningen. Han inviterer kommunene til innspill om en ettåring 
prosjekt og plassering av dette. Se vedlagte dokument i saken (brev fra FM, datert 17.12.2013).

Vedlegg
1 Informasjon/organisering vedrørende overtakelse av ansvarsområde i reindriftsforvaltningen 

i Troms

Rådmannens innstilling

Med bakgrunn i at reindriftsnæringen er viktig for Nordreisa og de ovenfor nevnte fakta,
innstilles det at Nordreisa kommune søker Fylkesmannen om å legge denne prosjektstillingen til 
Nordreisa kommune.

Saksopplysninger

Fra 1.januar 2014 har Fylkesmannsembetet overtatt ansvaret som områdestyrene har hatt for 
reindriftsforvaltningen. I lys av dette er det satt fokus på å få til en mere effektiv og synlig 
forvaltning på dette området.
Det skal i den henseende opprettes en stilling som skal plasseres i en stor reindriftskommune i 
Troms. 

Vurdering

Nordreisa som reindriftskommune er den kommunen i Troms med størst antall rein på beite eller 
på vandring til sommerbeite, høst og vinterbeite, 
Kommunen med sin sentrale beliggenhet har i perioden april/mai til september/oktober høyere 
innbyggertall på grunn av reindrifts-næringen. 

Side 82



I Vest-Finnmark reinbeitedistrikt (det største reinbeitedistriktet i Norge) har 6 av 13 reinbeite-
distrikt sitt sommerbeite i Nordreisa. Dette omfattet i 2010 vel 20 000 reinsdyr og vel 300 
personer tilknyttet reindriftsnæringen. Nordreisa har et stort ansvar som vertskommune både 
historisk, kulturelt, næringsmessig og som tjenesteyter overfor reindrifta generelt og 
reindriftsfamiliene som bor i kommunen store deler av året. 
En prosjektlederstilling lokalisert i Nordreisa, vil kunne dra nytte av en rekke naturlige 
bindeledd. Fylkesmannen i Troms har i dag to forskjellige funksjoner i kommunen:

 Sekretariat/forvalter verneområder i Nord-Troms. Ansvaret gjelder 2 styrer og har sånn 
sett ansvar for hhv Reisa NP/Raisdouttarhalti LVO i Nordreisa og Kvænangsbotn og 
Navitdalen LVO i Kvænangen. Styret og forvalter samarbeider mye med Fjelltjenesten 
SNO og Halti nasjonalparksenter. Disse partene danner også det nye 
«forvaltningsknutepunktet» i Halti2. 

Forvalterne svarer til styrene i alt som har med forvaltning av verneområdene å gjøre. Forvalteren 
forbereder saker til styret og har for øvrig ansvar for daglig drift av sekretariatet og av forvaltningen av 
verneområdene, dvs planlegging, gjennomføring av tiltak, informasjonstiltak, registrering og kartlegging 
mv. 

Reindriften er den største aktøren og brukeren av alle verneområdene i Nord-Troms.

 Fylkesmannens landbruksavdeling, ved regionkonsulent Asbjørn Zalo. Kontorsted 
Rådhuset i Nordreisa.

Vårt kommunale fagmiljø har god og tilstedeværende kompetanse på berørte fagområder. Nord-
Troms plankontor med sin beliggenhet i kommunen, vil også være en naturlig partner i en slik 
sammenheng.
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Fylkesmannen i Troms
RomssaFyIkkamänni

Tromsø, 17.12.2013 '
- „----

Li

~.11 kl 112-1

Til ordførere og rådmenn i Troms-kommunene

Fra 1. januar 2014 overtar Fylkesmannen i Troms ansvaret som Områdestyret har hatt for
Reindriftsforvaltningen i Troms med kontor på Andselv.

I tillegg får vi ansvar for innsigelser i arealsaker i Nord-Troms-kommunene hvor
reindriftsutøvere fra Vest-Finnmark reindriftsforvaltning (Fylkesmannen i Finnmark) har
sommerbeite. Det betyr en endring i forvaltningen i og med at kommunen i Nord Troms nå
skal forholde seg til Fylkesmannen i Troms hva gjelder arealsaker knyttet til reindrift.

Fylkesmannen tar sikte på å føre en aktiv forvaltning og bidra til at denne svært arealkrevende
og viktige næringen får et godt omdømme i kommunene. Forutsigbarhet og god dialog krever
innsats fra utøverne og kommunene. Sist uke hadde vi en samling av reindriftsutøvere fra
Vest Finnmark og Troms/Nordland. Mye av forvaltningens oppgaver er knyttet til arealsaker
og kommunale arealplaner. Vi ser også store behov for å kartfeste trekk- og flytteveier og
andre arealer som næringen trenger.

På møtet i forrige uke erkjente både utøverne og vi at næringen har en heller lite effektiv
organisering. Dette gjenspeiler seg i at flere av Reinbeitedistriktene mangler både økonomi og
kapasitet til å drive en effektiv organisasjon, så vel som å delta i prosessene kommunene har i
arealsaker. Slik blir næringen lite delaktig i dialogen, noe som lett fører til innsigelser som
kunne vært ryddet av veien underveis. Fylkesmannen anser Reinbeitedistriktsstyrene for å
være det organisasjonsleddet vi og kommunene skal forholde oss til i planlegging og
kommunikasjon.

Etter diskusjoner på møtet med næringen i forrige uke foreslår jeg følgende tiltak for
kommunene:

Troms-kommunene med reindrift innenfor sine grenser får samlet tildelt inntil kr
700.000,- i skjønnsmidler for å finansiere en 1-årig prosjektstilling
En stor reindriftskornmune får tildelt hele beløpet som skal dekke lønn og reisepenger
for 12 måneder. Vi tilsetter og tilbyr gratis kontorfasiliteter slik at vedkommende får
tilgang til all informasjon og nett hos Fylkesmannen. Han/hun skal samarbeide med
den nye avdelingen hos oss som skal hete Plan, reindrift og samfunnssikkerhet med
Per Elvestad som direktør.
Prosj ektet skal ha som formål å bistå næringen med å bygge en effektiv og fungerende
organisasjon basert på dagens lovfestede struktur, nemlig Reinbeitedistriktene.
Prosjektet skal også bidra til å styrke dialogen mellom næringen og kommunene for å
oppnå enklere arealplanlegging for kommunene samtidig som næringens behov for
større oppmerksomhet.

Fylkeshuset, Strandvegen 13

Postboks 6105, 9291 Tromsø

i/
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5. Sist, men ikke minst, skal prosj ektet bidra til å fremskynde Fylkeskommunens arbeid
med en Regional reindriftsplan.

Dersom reindriftskommunene er enig i forslaget må det senere utarbeides en mer konkret
prosjektbeskrivelse. I denne omgangen er vi interessert i om kommunene vil støtte et slikt
prosjekt. Vi mener dette kan være et viktig tiltak også for kommunene for å utvikle en bedre
dialog med reindriften.

Svein Ludvigsen

d vennlia ilsen

Per Elvestad

Arkiv SL: reindrift-prosjektmedarbeider
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Nordreisa 
kommune

          

Arkivsaknr:       2013/3999-5

Arkiv:                1942/15/147-154

Saksbehandler:  Ketil Jensen

Dato:                 15.01.2014

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
4/14 Nordreisa driftsutvalg 23.01.2014

Søknad om dispensasjon for midlertidig bruksendring fra hotell til 
asylmottak på eiendommene gbr.1942/15/157 og 15/154

Henvisning til lovverk: Plan - og bygningsloven (pbl) § 19-2 Dispensasjonsvedtaket.
Gjeldende plan:            Reguleringsplan for Storslett sentrum, planid: 19421997_001.

Vedlegg
1 Søknad om midlertidig dispensasjon fra reguleringsplan for Storslett sentrum på gnr. 

1942/15/147-154
2 Uttalelse til søknad om midlertidig dispensasjon fra reguleringsplan for Storslett sentrum -

Storslett hotell gnr. 1942/15/154-157 -etablering av asylmottak
3 Søknad om dispensasjon for en midlertidig bruksendring av Storslett hotell til asylmottak. 

gnr 1942/15/157 og 154
4 Brev til kommunestyret
5 Leserinnlegg
6 Nabovarsel/høringsbrev

Rådmannens innstilling

Dispensasjoner:
Med hjemmel i pbl § 19-2 gis ikke dispensasjon fra gjeldende plangrunnlag, som er
Herberge og bevertningssted Hotell i reguleringsplan 19421997_001, jfpbl § 12-4.

Tiltaket:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven§ 12-4 avslås søknad om tillatelse til
midlertidig bruksendring fra hotell til asylmottak.
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Saksopplysninger

Tiltaket kommer i strid med arealformålet Herberge og bevertningssted Hotell i
reguleringsplan 19421997_001.
En tillatelse som omsøkt kan derfor bare gis dersom det med hjemmel i pbl §§ 19-2 og
19-3 kan gis dispensasjon.
For at dispensasjon skal kunne gis, kreves det i henhold til pbl § 19-2 at hensynene bak
bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, ikke blir
vesentlig tilsidesatt.
I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en
samlet vurdering.

Hovedhensynet bak de planfestede arealformål er forutsigbarhet for hvilken type
virksomhet som etableres på arealene, og den påvirkning og evt. de ulemper dette kan
bety for omgivelsene, blant annet trafikk, parkering og støy med mer.

En bruksendring fra ho te l l til asylmottak er en formålsendring, og kan

vanligvis bare gjennomføres som reguleringsendring.

Nordreisa kommunestyre har i sak PS 41/13 vedtatt:
Nordreisa kommune har ikke ledig kapasitet på noen tjenester som tilsier at det kan åpnes
asylmottak.

Kommunestyret har gjort vedtak om mottak av 10 flyktninger hvert år. I tillegg kommer 
familiegjenforening, og bare i 2013 vil det totalt bli bosatt 25 flyktninger. Antallet er høyt i 
forhold til dimensjoneringen av tjenestene vi har i kommunen, og gir relativt store utfordringer
på mange områder.

Nordreisa kommune vil fraråde UDI å gi tillatelse til etablering av asylmottak i kommunen.

Vurdering

Omsøkt bruksendring er avhengig av at plangrunnlaget endres. Da dette blir for
omfattende til å kunne tas som dispensasjon, vil det kreve reguleringsendring.

Etter bygningsmyndighetens vurdering er det klar overvekt av hensyn  som taler mot 
dispensasjon, samt at hensynene bak bestemmelsen det søkes dispensasjon fra, og
hensynene i lovens formålsbestemmelse, vil bli vesentlig tilsidesatt. Med hjemmel i pbl
§ 19-2 b ø r  d e t  ikke gis dispensasjon fra arealformålene i gjeldende plangrunnlag,
Herberge og bevertningssted Hotell i reguleringsplan 19421997_001.
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Arkilektur ByggeteknikkPlanarbeidProsjektaaministrasjon

Nordreisa kommune
Postboks 174
9156 Storslett

arkitektkontor

Mo i Rana, den 227.11.13

Vår ref.: 201302_04 34 års

Nabovarsel / høringsbrev.

Søknad om midlertidig dispensasjon fra reguleringsplan for Storslett sentrum, se plan- og
bygningslovens (pb1) § 19-3 og § 19-2. Inntil 6 år.

Midlertidig etablering av asylmottak på Storslett Hotell, eiendom gnr/bnr 15/157-154.

På vegne av Norlandia Eiendom AS, søkes det om midlertidig dispensasjon fra reguleringsplan for Storslett
sentrum (1997).

Søknaden gjelder eiendommen gnr/bnr 15/157 og 154, tilsvarende felt F11 «Hotell»;

• Omsøkt areal er avsatt til Herberge og bevertningssted/hotell i gjeldende reguleringsplan:
Søknad om dispensasjonen innebærer dispensasjon fra gjeldende formål i planen.
Område Fl 1 er vist på utsnittet av reguleringsplanen.

båg
daa

Figur 1 1 Isnill as: gjelden regulering

På kartutsnittet til høyre vises del av
gjeldende plan.

Asylmottak går ikke inn under formålet
Herberge og bevertningssted/hotell.

Eksisterende oq fremtidiq drift av hotell oq
formålet med bruksendringen:
Hotellet drives i dag kun 3 måneder av året.
Norlandia har sett på ulike alternativer for
en bedre økonomisk utnyttelse av hotellet
og eiendommen. Norlandia har falt ned på
den mest realistiske løsningen, med et
midlertidig asylmottak.

Europa opplever i dag en stor strøm av
flyktninger som blir forfulgt i sine hjemland
på grunn av rase, religion, nasjonalitet, eller
politisk oppfatning. Norge har store
humanitære forpliktelser til å hjelpe disse.
Mange norske kommuner stiller opp og
strekker seg langt for å ta i mot og integrere
flyktninger.

Norlandia Eiendom har derfor inngått en
intensjonsavtale med Hero Norge for å leie
bygget ut som asylmottak i en bearenset
periode. Dette, sammen en klausul om
tidsbegrenset drift, vil sikre at hotellet kan
totalrenoveres etter endt leietid, og kan

stein hamre arkltektkontor as
Mo i Rana: Halvor Heyerdahls v. 18626 Mo i RanaTlf 75 12 69 50
Trondheim: Kjøpmannsgata 317011 TrondheimTlf 73 89 69 50
Leknes:Storgata 268370 LeknesTlf 76 05 49 50

Dok.id.:20130204 Nabovarsel disp 221113

Faks 75 12 69 60
www.shaas.no
Foretaksnr. NO 958 442 483 MVA
E-post: post@shaas.no
Sentral godkjenning til: 04.03.16
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Arkilektur ByggeieknikkPlanarbeidProsjektadministrasjon

arldteklkontor

tilbakeføres som et bygg med nye muligheter på Storslett på sikt. Et mottak vil også gi arbeidsplasser, ekstra
sosiale tjenester, samt store økonomiske tilskudd til Nordreisa kommune.

Bruksendringen skal legge til rette for et mottak med inntil 150 beboere med mulighet for ytterligere 30 plasser.
Bygget og eiendommen er godt egnet til formålet.

Søkeren har en intensjonsavtale med den største aktøren på området, «HER0». Dette er en seriøs aktør med
lang og bred erfaring i å samarbeide med kommuner om tilpasninger av driftsløsninger til lokale forhold.

Konkret begrunnelse
Plan og bygningslovens § 19-2 oppstiller to
dispensasjon fra eksisterende planer.

(1) Det første vilkåret knytter seg til at
hensynene bak bestemmelsen det
dispenseres fra, eller hensynene i loven
ikke blir vesentlig tilsidesatt.
(2). Det andre vilkåret er at fordelene ved å
gi dispensasjon skal være klart større enn
ulempene etter en samlet vurdering.

Det fremgår også at det må legges særlig
vekt på statlige og regionale rammer og
mål.

Ved en dispensasjon kan kommunen
fastsette saklige vilkår for å avhjelpe evt
ulemper.

Staten ved kommunaldepartementet har i
brev av 26.02.2004 til kommunene,
fremhevet «at de samfunnsmessige
interessene som ligger i Norges
forpliktelser til å ta imot og innlosjere
asylsøkere, vil kunne være et grunnlag for
å si at det foreligger «særlige grunner».

hovedvilkår for at kommunen skal ha anledning til å innvilge

f `.3 Storslett
EI

D

L

Etableringen av et midlertidig asylmottak for inntil 6 år gir ingen negative konsekvenser for planens
formål og de hensyn som ligger bak. Hotellet kan dog ikke brukes til turisme de neste 6 årene. Et slikt tiltak
vil derimot gi rom for utvikling av både eiendommen og kommunen.

I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet
vurdering.
Som det framkommer av uttalelsene fra statlige myndigheter, er de samfunnsmessige fordelene ved å tillate
etableringen av slike mottak av klar positiv verdi. Etableringen av mottak vil også tilføre kommunen verdier i
form av kulturell utveksling, betydelige økonomiske tilskudd fra staten. Økt skatteinngang, betydelig tilskudd til
lokalt næringsliv samt flere arbeidsplasser.

Vi ber om ev. tilbakemelding innen 9. desember til undertegnede. Merknadene blir deretter sendt kommunen
med søknaden. I etterkant av et eventuelt positivt vedtak, vil det bli utarbeidet søknad om bruksendring.

Med hilsen
stein hamre arkitektkontor as

iismund Rajala Strømnes
sivilingeniør / arealplanlegger
(sign)

Direkte telefon nr. 75 12 69 52
E-post: aasmund.stromnesshaas.no
Kopi til:

steln hamre arkitektkontoras
Mo i Rana - Trondheim - Leknes Side 2 av 3 sider

Dok.id.: 20130204 Nabovarsel disp 221113

Side 89



1
Arkitektur ByggeteknikkPlanarbeidProsjektadministrasjon

arkitektkontor

Norlandia Eiendom as

Brevet sendes til:

Birthe Elisabeth Andersen

Jostein Malvin Jensen

Lisbet Astri Lyngsmark

Turid Gaare Bjørnstad

Nordreisa kommune

Kunnskapsparken Storslett as

Statens vegvesen

Troms Fylkeskommune

Lyngsmark 7

Postboks 171

Lyngsmark 4A

Vibes gate 13E

Postboks 174

cio Stor-slettAuto Sentrum 33

Region Nord

Postboks 6600

9151 Storslett

9156 Storslett

9151 Storslett

0356 Oslo

9156 Storslett

9151 Storslett

Postboks 1403 8002 Bodø

9296 Tromsø

stein hamre arkltektkontor as
Mo i Rana - Trondheim - Leknes Side 3 av 3 sider

Dok.id.: 20130204 Nabovarsel disp 221113

Side 90



Stein Hamre arkitektkontor AS
Halvor Heyerdahls vei 1
8626 MO I RANA

Statens vegvesen

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

Region nord Linda Normann Knutsen - 77617246 2013/137750-002 27.11.2013

11

Uttale til søknad om midlertidig dispensasjon fra reguleringsplan for
Storslett sentrum - Storslett hotell - gnr.15 bnr. 154 - 157 - etablering
av asylmottak - Nordreisa kommune

Viser til søknad om midlertidig dispensasjon fra reguleringsplan Storslett sentrum fra 1997,
brev datert 22.11.2013.

Nordreisa kommune er reguleringsmyndighet og eier av reguleringsplanen som det nå søkes
dispensasjon fra. Statens vegvesen avventer derfor videre behandling i saken inntil vi får en
formell henvendelse fra kommunen med deres vurdering.

Seksjon for Plan og forvaltning Troms
Med hilsen

Linda Normann Knutsen
saksbehandler

Kopi: Nordreisa kommune, Postboks 174, 9156 Storslett

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



Advokat
ier EilertseElt n Medlem av Den Norske Advokatforeningen amicirp~al

Nordreisa kommune

Rådmann/kommunestyret

Deres ref.: Storslett

`. Advokater i kontorfellesskap:
Svenn-Eni Arentz Sohlberg MNA

c,h/ filert fitertsen

Vår ref.: 03/2013- EE

Frdrikstad, 21. nov. 2013

Søknad om dispensasjon for en midlertidig bruksendring av Storslett hotell til
asylmottak. Eiendom gnr/bnr 15/157 og 154.

Innledning:
På vegne av Norlandia Eiendom AS sendes en søknad om midlertidig bruksendring av hotellet på
Storslett til et midlertidig asylmottak. Dette for en periode på inntil 6 år.

Det søkes om bruksendring allerede nå, som en forberedelse av saken til de neste utlysningene fra
UDI hva gjelder behov for mottaksetableringer i denne delen av landet.

Det vises i den anledning til vedtak i kommunestyret av 24. oktober 2013, hvor det ble fattet
vedtak om å fraråde asylmottak i Nordreisa kommune. Vedtaket hadde følgende ordlyd;

«Nordreisa kommune har ikke ledig kapasitet på noen tjenester som tilsier at det kan åpnes
asylmottak.
Kommunestyret har gjort vedtak om mottak av 10flyktninger hvert år. I tillegg kommer
familiegjenforening, og bare i 2013 vil det totalt blir bosatt 25flyktninger. Antallet er høyt i
forhold til dimensjoneringen av tjenestene vi har i kommunen, og gir relativt store uffordringer på
mange områder.
Nordreisa kommune vilfraråde UDIå gi tillatelse til etablering av asylmottak i kommunen.»

Rådmannen gjorde det klart for oss forut for kommunestyremøtet, at det ikke var klagerett på
vedtaket, herunder at vi ikke fikk anledning til å møte kommunestyret for en presentasjon. Vårt
materiale som ble utsendt pr mail i forkant av kommunestyremøtet med korrigerende informasjon
ble verken utdelt eller direkte referert til i møtet. Vi har derfor ingen annen mulighet enn å fremme
en formell søknad slik at kommunestyret kan få korrekte opplysninger i et riktig perspektiv for en
slik prinsipielt viktig sak. Se nærmere om dette nedenfor under punkt 4 og bilag 1.


Om dagens drift og fremtidsmuligheter.
Storslett hotell driftes i dag 3 måneder pr år. Hotellet er ellers stengt. Eier av hotellet mener det pr i
dag ikke foreligger økonomisk driftsgrunnlag for å holde åpent lengre tider av året. Kommunen og
en annen privat aktør har fremholdt at det skulle være mulig å få til helårsdrift av hotellet. Dette
ble forsøkt etter forrige avslag i kommunestyret. Leietaker gikk da konkurs før vintersesongen
startet, og eier tapte ytterligere midler

Eier av hotellet utelukker ikke at lokale initiativtakere I eiere ville kunne få dette til, med fysisk
nærhet, lokalt eierskap og lokal forankring. Eieren har dog ikke fått noen seriøse forespørsler
/henvendelser om leie eller kjøp av hotellet.

BY ADVOKATEN

vka Felefon: faksJIH)Gs;: i);-iffskon!o: Klien!konre
f.);:it; C.eigAartf, 4.1 31 34 44 7 i)9 3 i 87 OU 100C1

Org nr. 075 949 732 i 607 Fredriksrd 160-1 Frechr-ksh,,r1

Side 92



Hotellet er et modulbasert hotell, som ble flyttet fra Lillehammeretter OL i -94. Eierne har den
siste tiden jobbet med fire konkrete alternativer, for å kunne sikre eiendommen nødvendige 
inntekter for utvikling. Den mest realistiske og den beste løsningen er pr i dag å få til et midlertidig
asylmottak for en periode. (Se bilag 2 og pressemelding fra Norlandia Eiendom AS.)

Europa opplever i dag en stor strøm av flyktninger som enten er i stor nød eller blir forfulgt i sine
hjemland på grunn av rase, religion, nasjonalitet, eller politisk oppfatning. Norge har klare
humanitære forpliktelser til å hjelpe en andel av disse. Mange norske kommuner stiller opp og
strekker seg langt for å ta i mot og integrere flyktninger.

Norlandia Eiendom AS har derfor inngått en intensjonsavtale med Hero Norge, for å leie ut bygget
som asylmottak i en begrenset periode. En slik bruksendring med en klausul om tidsbegrenset
drift, vil sikre at hotellet kan totalrenoveres etter endt leietid, - og tilbakeføres som et bygg med
nye muligheter på Storslett på sikt.

Et mottak vil gi ekstra arbeidsplasser for Nordreisa kommune, i tillegg til økt vare og
tjenestehandel, samt store økonomiske tilskudd for kommunen hvert år, som vil muliggjøre videre
utvikling av kommunen. (Se Bilag 1.)

Bruksendringen med midlertidig drift av Storslett hotell til asylmottak.
Bruksendringssøknaden er redusert noe i omfang. Søknaden omfatter nå 150plasser. I tillegg
kommer 30 opsjonsplasser som UDI kan be om utløst ved økt behov.

Dersom det blir innvilget dispensasjon, vil det bli sendt inn en konkret byggesøknad knyttet til
bruksendringen. Bygget og eiendommen er dog svært godt egnet til formålet og bruksendringen vil
ikke kreve store endringer.

Hensynet til brannsikkerhet og helse og miljø er godt ivaretatt i dag, og vil utbedres ytterligere for
å tilfredsstille UDIs krav til brannsikkerhet for asylmottak. I tillegg har eier avtale med det det
største og mest profesjonelle foretaket som drifter mottak i Norge, -Hero. Nivået på driften, vil
sammen med de gode fasilitetene på Storslett hotell, gi et atskillig bedre utgangspunkt enn tidligere
mottaksdrift har vært i kommunen. Det vises her til at erfaringsgrunnlag, kunnskaper og
oppgraderte HMS tiltakkutiner er på et høyere nivå i dag enn i tidligere. Hero og UDI har også
en god og grundig dialog knyttet til hvilke krav og retningslinjer som skal følges.

For Hero er det også sentralt å ha en grundig og god dialog med de kommunene hvor
mottaksetablering skjer. Med den erfaringen Hero har vil kommunen få et godt grunnlag for å
vurdere konsekvensene av oppstart, drift og sammen vurdere behov for evt endringer i driften.

Kommuneøkonomi, -inntekter/utgifter og kommunestyrets nylige behandling av
spørsmålet.

Norlandia Eiendom AS har sammen med Hero gått nøye gjennom rådmannens saksfremstilling
med tilhørende detaljer. Denne saksfremstillingen inneholdt dessverre en rekke udokumenterte
påstander og flere konkrete feil og mangler som ble påpekt i brev til kommunestyret før
behandlingen.

Totalt sett kan vi ikke utelukke at dette har bidratt til den negative anbefalingen/Vedtaketfattet
av kommunestyret

Vi nevner i kortversjon følgende forhold; (For ytterligere detaljer, se bilag 1.)
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Totale rammetilskudd fra staten:
Rådmannen har beregnet at rammetilskuddet fra staten blir påkr 1,36 mill. Vedlagte beregning
viser at basert på de sammeforutsetningene vil tilskudd til kommunens økonomi i rene bidrag
og økte skatteinntekter vil være hele 6,5 mill! Og med vesentlig lavere bemanningsøkning enn
forutsatt i innstilling ( Se dokumentert beregning vedlagt- også sendt kommunestyret før
behandling).

Dersom man benytter rådmannens forutsetninger om antall personer med behov for
språkopplæring (i vedlagte beregning redusert av Hero), vil tilskuddene øke med ytterligere kr
860 000.

I tillegg får beboerne beboertilskudd fra staten, som pr år (pr i dag) vil beløpe seg til ca kr 3, 5
millioner kroner. Størstedelen av dette beløpet vil komme lokalsamfunnet til gode ved økt kjøp av
varer og tjenester.

Organisering:
Rådmannen gir en dramatisk og negativ beskrivelse av et stort behov for inntil 20-25 nye stillinger.
Rådmannen anbefales å ta kontakt med noen av de 33 kommunene som Hero driver mottak i pr i
dag. (Referanser tilbudt tidligere.) Dette, samt påpekte feil, vil sannsynligvis vise et vesentlig
lavere behov for nye stillinger.

Konkrete korrigeringer i rådmannens saksutredning for øvrig:


Rusproblemer:
«Rusproblematikk er sannsynlig er stort og uttal område» - R. anslår at må øke med 1,4 stillinger.
Korreksjon:
Ev rus er UDrs ansvar. Avdekkes dette tas beboer umiddelbart ut av rnottak og håndteres av UDI.

Bibliotek:
På den ene side problematiserer rådmannen at belastingen blir svært stor da brukeme vil lese e-
mail, bruke internett mv. Senere i dokumentet hevdes det at en stor del er analfabeter som krever
tilsvarende økte støttefunksjoner.
Korreksjon:
Hero installerer trådløst internett på hele mottaket, kjøper inn og installerer PC er til beboeres bruk.
Biblioteket vil således bli svært lite benyttet utover normal bruk.

Hjemmesykepleie:
Her problematiseres det en forventning om krevende kreftsykepleie. Rådmannen ser for seg 2 økte
stillinger i hjemmetjenesten, samt 1,7 nye stillinger til nattevakt.
Korreksjon:
Beboere på mottak er i hht dokumenterbare erfaringstall underrepresentert mhp «kreft og andre
krevende helsemessige belastninger og medisineringsoppfølging». Vi minner om at mottaket har
ansatte tilgjengelig 24 timer i døgnet.

Behov for utøkte lokaler barnehager, skolebygninger, kontor mv:
I Oslo og en rekke andre steder løses utfordringene med midlertidige løsninger ved «brakker» av
svært god kvalitet, som tilpassede moduler. Dette gjelder så vel for skole, barnehage, helse og
omsorgssenter, samt kontorer. Det ble i senere sak i kommunestyret nevnt behov/ønske om å
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bygge en stor ny barnehage, som kunne gjøre dagens midlertidige barnehager overflødige.
Etablering av mottak vil kunne muliggjøre nettopp dette.

Vi kan også om ønskelig undersøke om Norlandia Bamehager kan opprette og drifte en barnehage
på Storslett ved behov.

I rådmannens innstilling ble det også nevnt at det ikke var ledig kapasitet på nærmeste skole. Dette
punktet ble også diskutert som eget punkt i samme kommunestyremøte.Her diskuterte man behov
for utbygging som alternativ til å busse elever til neste skole, som hadde god kapasitet. Alternativet
med bussing vil kunne fungere fint for elever fra mottaket, som ikke allerede er etablert i
eksisterende skolekrets/vennskapskrets.

D. Årsaken til Rådmannens avvikende tallmateriale/positiv utvikling av mottaksinstituttet:


Vi ser ikke bort i fra at en rekke av de tall og opplysninger presentert fra rådmannens side, delvis
kan skyldes historiske og utdaterte erfaringer og delvis på «worst case» scenarier som vil kunne
avkreftes ved kontakt med andre kommuner med etablerte mottak. Hero presiserer at mye har
skjedd de siste 10år, både hva gjelder tilskudd til kommunene, organisering av tjenester, samt krav
til kvalitet og til de aktørene som skal drifte mottakene.

Hvem skal behandle og ta stilling til denne søknaden?
Søknaden er av en så vidt stor prinsipiell betydning og berører tidligere vedtak/økonomi i så stor
grad at kommunestyret må fatte vedtak i saken. Dette følger av kommuneloven og antakelig av
kommunens eget delegasjonsreglement.

I tillegg vil en slik behandling ha en stor verdi i forhold til å få korrigert de opplysningene og det
grunnlagsmaterialet som ble presentert av rådmannen. Herunder også et mer balansert og
positivt/nyansert bilde for kommunestyret hva gjelder mottaksetableringer.

5. Den konkrete dispensasjonsvurderingen, praksis og relevante argumenter, plan og
bygningslovens (heretter pb1)§ 19-2, jf § 19-3:

Uavhengig av de ovenfor nevnte forhold, må kommunen også vurdere søknaden i forhold til plan
og bygningsloven. Herunder i forhold til det plangrunnlaget som ligger i kommunen og vedtatt i
forhold til denne eiendommen.
Søknaden gjelder eiendommen gnr/bnr 15/157 og 154, som ligger under reguleringsplanen for
«Storslett», hvor eiendommen er markert som Fl 1 Forretning - «Hotell»;

• Omsøkt areal er avsatt til Herberge og bevertningssted/hotell i gjeldende
reguleringsplan:

Søknad om dispensasjonen innebærer midlertidig dispensasjon fra gjeldende formål i planen.
Område F11er vist på utsnittet av reguleringsplanen. Se utsnitt av gjeldende plan på neste side.
Asylmottak går ikke inn under formålet «Forretning/ Herberge og bevertningssted/hotell.»

Bruksendringen skal legge til rette for et mottak med inntil 150beboere med mulighet for
ytterligere 30 beredskapsplasser. Bygget og eiendommen er godt egnet til formålet.
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Figur 1Utsnitt av gjeldende regulering

Ved en dispensasjon kan kommunen
i fastsette saklige vilkår for å
avhjelpe evt ulemper.

Pbl. § 19-3, 2. ledd sier også at
dispensasjonen kan gjøres betinget av
erklæring der også eier for sin del aksepterer forpliktelsene. Denne kan kreves tinglyst på tomten.

Etableringen av et midlertidig asylmottak for inntil 6 år gir ingen negative konsekvenser
for planens formål og de hensyn som ligger bak planen.
Hotellet ikke kan brukes til turisme i 3- 6 år. Dette vil ikke gi negative konsekvenser, da det
allerede er et etablert hotell som tar i mot helårsdrift. Stenging av Storslett Hotell også på
sommeren, vil snarere bidra til å bedre forutsetningene for lønnsom utvikling og drift av dette
hotellet. Det er kjent og akseptert at den type sommertrafikk Storslett Hotell har, kun omfatter
grupper som er i transitt til andre destinasjoner. De sjekker inn på kvelden, spiser på hotellet, og
drar videre neste morgen uten å legge igjen andre midler på Storslett.

En bruksendring vil tvert i mot bidra til å gi eieren et ytterligere rom for utvikling av både
eiendommen og bygget på sikt.

Omsøkte tiltak vil delfor ikke komme i vesentlig strid med de hensyn planen og loven skal
ivareta. - Det første vilkåret er derfor oppfylt.

I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en
samiet vurdering.
Begrepet «klar fordel» i den nye loven av 2008, innebærer ingen realitetsforskjell fra tidligere plan
og bygningslov av 1985, hvor det eneste vilkåret var om det forelå «særlige grunner» for å gi
dispensasjon. Lovendringen stiller nå strengere krav til begrunnelsen, både for å gi og for å avslå

Konkret begrunnelse
Plan og bygningslovens § 19-2
oppstiller to hovedvilkår (som begge
må oppfylles) for at kommunen skal
kunne innvilge dispensasjon fra
eksisterende planer.

(1) Det første vilkåret knytter seg til
at hensynene bak bestemmelsen det
dispenseres fra, eller hensynene i
loven ikke blir vesentlig tilsidesatt.

(2). Det andre vilkåret er at fordelene
ved å gi dispensasjon skal være Idart
større enn ulempene etter en samlet
vurdering.

Det fremgår også at det må legges
særlig vekt på statlige og regionale
rammer og mål.
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søknader. Lovteksten er tilnærmet lik kommunaldepartementets tidligere veiledning til forståelsen
av begrepet «særlig grunner», som sto i tidligere § 7 om dispensasjoner.

Klarhetskravet knytter seg til at tidligere vedtak om dispensasjoner ofte ble gitt med en svært så
uklar begrunnelse. Det var da ofte slik vanskelig å se hvilke konkret argumenter som hadde
utslagsgivende betydning i den samlede vurderingen. Den nye loven ønsket å få slike uklarheter
«ryddet av veien», noe som også skal bidra til at kommunen/saksbehandler/politikeren selv forstår
planer og dispensasjon bedre.

I denne søknaden har vifremhevet følgende argumenter av positiv vektfor å anse vilkår nr (2)
for oppfylt;

Staten ved kommunaldepartementet har i brev av 26.02.2004 til kommunene, fremhevet «at
de samfunnsmessige interessene som ligger i Norges forpliktelser til å ta imot og innlosjere
asylsøkere, vil kunne være et grunnlag for å si at det foreligger «særlige grunner». De
samfunnsmessige fordelene ved å tillate etableringen av slike mottak har klar positiv verdi.
Lokalt vil en etablering av et mottak med profesjonelle aktører i tett dialog med kommunen
også kunne gi kulturell utveksling og et mer positivt erfaringsgrunnlag enn Storslett og
Nordreisa kommune har hatt tidligere.
Både kommunen og lokalbefolkningen vil nyte godt av et økonomisk og aktivitetsmessig
oppsving. Dette gjennom økonomiske tilskudd, flere arbeidsplasser i kommunen, samt
beboertilskudd som gir økt vare og tjenestesalg.
En midlertidig drift og bruksendring av hotellet for inntil 6 år, vil gi eieren av hotellet
styrket økonomisk grunnlag for utvikling av eiendommen senere, som igjen vil komme
kommunen til gode. (Normalt ikke noe avgjørende argument i en dispensasjonsvurdering.)

6. Avslutning:
Ovennevnte redegjørelse knyttet til de mer generelle/overordnede rammene for drift av mottak i en
kommune, viser at det i denne saken er et stort behov for en ny behandling av spørsmålet.

Dette er en god og konkret anledning for kommunen til å gå igjennom egne tall og erfarings-
grunnlag og få et mer nyansert og oppdatert syn på etablering og drift av et mottak. Og samtidig
bidra ytterligere til å hjelpe mennesker med et akutt behov for hjelp.

Vi vurderer etter dette at vilkårene for å kunne innvilge dispensasjon etter lovens § 19-2
foreligger med klar margin.

I tillegg mener vi at de rammebetingelsene som rådmannen skisserte for kommunestyret, må
justeres vesentlig i positiv retning til fordel for etableringen av et mottak.

Vi håper derfor på en samvittighetsfull og grundig behandling av søknaden i kommunestyret så
snart som mulig.

Med vennlig hilsen

ilert Eilertsen
Advokat
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Til : Kommunestyret Nordreisa Kommune
Fra: Hero og Norlandia Eiendom 21.10.2013

Søknad om etablering av statlig asylmottak på Storsiett —
Feil bruk av fakta i Rådmannens innstilling- må korrigeres og informeres før
behandling i kommunestyret 24.10.2013

Hero har lest gjennom rådmannens saksfremstilling og vurdert og undersøkt realitetene bak de tall

som fremkommer. På grunnlag av vår brede og lange erfaring fremstår rådmannens utredning som

svært feilaktig og som en direkte svartmaling. Se nedenfor.

Rådmannen burde i henhold til forvaltningslovens § 16 (forhåndsvarsel) gitt oss en orientering om

denne vurderingen i forkant. Slik at vi etter demokratiske og forvaltningsrettslige prinsipper hadde en

mulighet til å korrigere før dere, som det øverste folkevalgte organet, kan ta stilling til riktige tall i en

viktig sak.

Saksframlegget er således i strid med de krav forvaltningslovens § 17 stiller til administrasjonens

utrednings- og informasjonsplikt til kommunestyret. Et vedtak fattet av kommunestyret i henhold til

saksframlegget vii bli påklaget til fylkesmannen. Dette om ikke annet på grunnlag av

saksbehandlingsfeil, der vi forutsetter at fylkesmannen vil se at vedtaket er ugyldig, jf

forvaltningslovens § 41.

Når det er sagt så håper vi at politikerne og rådmannen vil sette seg mer grundig inn i de tall vi

presenterer og herunder fatte et vedtak i overensstemmelse med det gode erfaringer som tross alt

de aller freste kommuner har hva gjelder økonomi knyttet til etablering av asylmottak i regi av Hero.

Mens Rådmannen i sin innstilling fokuserer på rammetilskudd på kr 1,36 mill viser vedlagte

beregning at sannsynlig tilskudd til kommunens økonomi i rene bidrag vil være hele 7,6 mill! Og

med vesentlig lavere bemanningsøkning enn forutsatt i innstilling.
Dette er direkte villedende som underlag for saksbesluting.

Hovedpunkter:

Organisering:
Rådmannen innstilling framstiller en nødvendig organisering av det kommunale tjenesteapparatet
som følge av rnottaksetablering , som er overdimensjonert og dramatisert .

Kommunens anslåtte behov er 20 nye stillinger.

Her bør tidligere tilbudt referanse blant 33 mottak drevet av Hero kontaktes for realitetssjekk.

Kommuneokonomi:

Vi har gjort en beregning der vi har benyttet Rådmannens eksempei på antall fra Lenvik:
11 barn i barnehage, 23 barn på skole, samt 40 voksnepå språkopplæring ( Rådmonn hadde forutsatt
100). Likeledeshar vi anslått ot 25% de/har oppholdstillatelse (UD1opererer i andre sammenhenger
med ca 1/3 del- 33%).
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Rådmannen viser gjentatte ganger til grunnstøttebeløpet Mnok 1,36 og snakker om 20 stillinger.

Vedlagte sammenstilling viser tilskudd i størrelsesorden hele 7,6 mill pr år. Benyttes Rådmannens

tall for antall med behov for språkopplæring vil inntektene øke med ytterligere 1 mill.

I tillegg kommer tilskudd direkte utbetalt til beboerne. Dette utgjør anslagsvis hele 4,2 mill pr år. .

( referanse: Heimly som Hero driver med 175 beboere) . Største delen av dette brukes erfaringsvis på
varer og tjenester i nærmiljøet.

Samtidig vil en realitetskontroll mot øvrige mottak sannsynligvis vise at behov for nye stillinger er
vesentlig mindre de tidligere omtalte 20 stillinger. Se spesifiserte kommentarer under.

• Fremtidig bruk av hotellet

Eierne har i lengere periode jobbet med alternativ utnyttelse av hotellet . Se leserinnlegg

vedlagt.

Demontering og flytting av hotellet, som moduler, til et annet sted i Norge der eierene

jobber med utvikling av tomt, og der det skal bygges et hotell

Salg, demontering og flytting av hotellet til Sverige

Utleie til privat helse og omsorg. På Storslett kan privat rusomsorg klinikk være aktuelt

alternativ

Midlertidig utleie som asylmottak, i en periode på 3-6 år

RÅDMANNENS SAKSFREMLEGG

-Overdimensjonert og dramatisert behov for kommunale tjenester.
Rådmannens saksframlegg og innstilling framstår som totalt overdimensjonert og dramatisert
knyttet til de behov det kommunale tjenesteapparatet må etablere somfølge av mottaksetablering.
Flyktningetjenesten, rusomsorgen, barnevernet, Familiesenter, hjemmetjenesten, psykiatri tjenesten
og biblioteket vil ikke ha behovfor bemanningsøkning slik rådmannen skriver.

-Dette påstår vi med grunnlag av samarbeid med 33 andre kommuner i landet, kommuner som også
vil kunne bekrefte vår påstand. Saksframlegget inneholder altså en rekke vurderinger vi ikke kjenner
igjen fra andre plasser, ref Hero, v/ Vidar Torheim

NORDREISA ØKONOMI —detaljert informasjon:
Mye har skjedd ift statens dekning av kostnader innenfor mottaksdrift:
-Hvis mottaksetablering vil Nordreisa kommune få et årlig vertskommunetilskudd på ca 1,4 mill.
Beløpet er hovedsaketig tenkt å dekke helsekostnader samt kommunale tolkekostnader.
- Heimly asylmottak på Finnsnesmed 175 plasser, utbetaler i overkant av 350.000,- hver måned til
beboerne, som et sammenligningsgrunnlag.
-Barn på barne og ungdomstrinnet dekkes direkte pr stk med ca 71.000,-pr år.
-Mottaksbeboere som deltar på voksenopplæringen utløser et beløp på Kr. 17.200,- pr stk.
-Barn i alderen 4-5 dekkes kostnader til barnehageplassfullt ut med Kr, 10.425,- pr mnd
-Ansattes skatt vil gi kommunen ca Kr. 800.000,- i inntekter
-Beboere med oppholdstillatelse som bor i mottak og venter på bosetting vit være med å tetle som
innbyggere i kommunen og dermed bidra i statens rammeoverføringer til kommunen. Det kan utgjøre
ca 40 tusen pr beboer pr år til kommunen.
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Konkret tilbakemelding med korreksjoner på spesifiserte punkter i saksfremlegg

Rusproblemer:

«Rusproblematikk er sannsynlig er stort og uttal område» - R. anslår at må øke med 1,4 stillinger.

Korreksjon:

Ev rus er UDI's ansvar. Avdekkes dette tas beboer umiddelbart ut av mottak og håndteres av UDI.

Bibliotek:

På den ene side problematiseres at belastingen blir svært stor da brukerene vil lese e-mail, bruke

internett mv.

Senere i dokumentet hevdes det at en stor del er analfabeter som krever tilsvarende økte

støttefunksjoner

Korreksjon:

Hero installerer trådløst internett på hele mottaket, kjøper inn og installerer PC er til beboeres bruk.

Biblioteket vil således bli svært lite benyttet utover normal bruk.

Hjemmesykepleie:

Her problematiseres at man forventer kreftsykepleie vil være krevende- Man ser her for seg 2 økte

stillinger i hjemmetjeneste samt 1,7 ny stilling i nattevakt.

Korreksjon:

Beboere på mottak er i hht dokumenterbare erfaringstall underrepresentert mhp «kreft og andre

krevende helsernessige belastninger og medisineringsoppfølging». Vi minner om at mottaket har

ansatte tilgjengelig 24 timer i døgnet.

Behovfor utøkte lokaler barnehager,skolebyginger,kontor mv:

I Oslo og en rekke andre steder løses det man anser som midlertidige løsninger ved «brakker» av

svært god kvalitet. Dette gjelder så vel for skole, barnehage, helse og omsorgssenter, samt kontorer.

Vi undersøker også nå hvorvidt Norlandia Bamehager kan opprette og drifte barnehage på Storslett

ved behov.

HVORFOR VIL HERO LYKKESI NORDREISA!
25 års erfaring og god kompetanse på mottaksdrift

-Stort nettverk og ressurser, vi driver 33 andre mottak i dag og har 6500 beboere i våre

mottak

-Har mobliseringevne hvis det trengs

—Vihar mange tidligere beboere som nå er ansatte og som har forståelse for beboernes

situasjon og utfordringer. .
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- Fokuspå beboermedvirkning ansvarliggjør beboerne ift sin livssituasjon og driften av
mottaket!

Vi anmoder med dette kommunestyret om å realitetsvurdere etablering av mottak på

grunnlag av disse nye opplysninger, slik at man kan sikre at vedtak ikke blir fattet på feil

grunnlag.

Med vennlig hilsen

HERO v/ Vidar Torheim og Norlandia Eiendom v / Hilde Hammervold
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Leserinniegg:

Ingen vinterdrift på Storslett Hotell 18.10.2013

Det vises til torsdagens oppslag i Nordlys der det ble gitt inntrykk av at det kunne være aktuelt med

vinterdrift på Storslett HotelL Dette er dessverre feil gjengitt. Det er ikke grunnlag for vinterdrift ved

Storslett nå. Med lokale eiere med mulighet for «hands on « management, kan dette stille seg

annerledes.

Eiere av Storslett Hotell har derfor det siste året vurdert flere muligheter for alternativ bruk av

hotellet:

Hotellet er som de fleste kanskje kjenner et modulbasert hotell, som ble flyttet fra Lillehammer etter

OL i -94. Vi har i år jobbet med fire konkrete og realistiske alternativ, for å kunne sikre eiendommen

nødvendige inntekter for Utvikling:

Demontering og flytting av hotellet, som moduler, til et annet sted i Norge der eierene

jobber med utvikling av tomt, og der det skal bygges et hotell

Salg, demontering og flytting av hotellet til Sverige

Utleie til privat helse og omsorg. På Storslett kan privat rusomsorg klinikk være aktuelt

alternativ

Midlertidig utleie som flyktningmottak, i en periode på 3-6 år

Europa opplever i dag en stor strøm av flyktninger som blir forfulgt i sine hjemland på grunn av rase,

religion, nasjonalitet, eller politisk oppfatning. Norge har store humanitære forpliktelser til å hjelpe

disse, og mange at norske kommuner stiller opp og strekker seg langt for å ta i mot og integrere

flyktninger.

Norlandia Eiendom har derfor inngått en intensjonsavtale med Hero Norge for å leie bygget ut som

asylmottak i en begrenset periode. Dette, sammen en klausul om tidsbegrenset drift, vil sikre at

hotellet kan totalrenoveres etter endt leietid,- og kan tilbakeføres som et bygg med nye muligheter

på Storslett på sikt.

Et mottak vil medføre ekstra arbeidsplasser for Storslett , i tillegg ekstra sosiale tjenester, samt

ekstra økonomiske tilskudd for kommunen i millionklassen hvert år.

Etter vår mening er det klart beste av de fire alternativene for både Storslett Hotell, Storslett som

sted og Nordreisa kommune de nærmeste 3-6 år.

Kontaktperson for spørsmål:

Hilde Hammervold, administrerende direktør Norlandia Eiendom,tlf 900 66 411

Mail: hilde.hammervold@norlandia.no
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Arkiek-lurP,',/ggetelmkk Prc.

cr

arkitektkontor

Mo i Rana, den 227.11.13
Birthe Elisabeth Andersen
Lyngsmark 7
9151 Storslett

Vår ref.: 201302_04 34 års

Nabovarsel / høringsbrev.

Søknad om midlertidig dispensasjon fra reguleringsplan for Storslett sentrum, se plan- og
bygningslovens (pb1) § 19-3 og § 19-2. Inntil 6 år.

Midlertidig etablering av asylmottak på Storslett Hotell, eiendom gnr/bnr 15/157-154.

På vegne av Norlandia Eiendom AS, søkes det om midlertidig dispensasjon fra reguleringsplan for Storslett
sentrum (1997).

Søknaden gjelder eiendommen gnr/bnr 15/157 og 154, tilsvarende felt Fl 1 «Hotell»;

• Omsøkt areal er avsatt til Herberge og bevertningssted/hotell i gjeldende reguleringsplan:
Søknad om dispensasjonen innebærer dispensasjon fra gjeldende formål i planen.
Område Fl 1 er vist på utsnittet av reguleringsplanen.

På kartutsnittet til høyre vises del av
gjeldende plan.

Asylmottak går ikke inn under formålet
Herberge og bevertningssted/hotell.

Eksisterende oq fremtidiq drift av hotell oq 
formålet med bruksendringen:
Hotellet drives i dag kun 3 måneder av året.
Norlandia har sett på ulike alternativer for
en bedre økonomisk utnyttelse av hotellet
og eiendommen. Norlandia har falt ned på
den mest realistiske løsningen, med et
midlertidig asylmottak.

Europa opplever i dag en stor strøm av
flyktninger som blir forfulgt i sine hjemland
på grunn av rase, religion, nasjonalitet, eller
politisk oppfatning. Norge har store
humanitære forpliktelser til å hjelpe disse.
Mange norske kommuner stiller opp og
strekker seg langt for å ta i mot og integrere
flyktninger.

Norlandia Eiendom har derfor inngått en
intensjonsavtale med Hero Norge for å leie
bygget ut som asylmottak i en begrenset
periode. Dette, sammen en klausul om
tidsbegrenset drift, vil sikre at hotellet kan
totalrenoveres etter endt leietid, og kan

stein hamre arkitektkontor as
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Leknes:Storgata 268370 LeknesTif 76 05 49 50
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aridtektkontor

tilbakeføres som et bygg med nye muligheter på Storslett på sikt. Et mottak vil også gi arbeidsplasser, ekstra
sosiale tjenester, samt store økonomiske tilskudd til Nordreisa kommune.

Bruksendringen skal legge til rette for et mottak med inntil 150 beboere med mulighet for ytterligere 30 plasser.
Bygget og eiendommen er godt egnet til formålet.

Søkeren har en intensjonsavtale med den største aktøren på området, «HER0». Dette er en seriøs aktør med
lang og bred erfaring i å samarbeide med kommuner om tilpasninger av driftsløsninger til lokale forhold.

Konkret begrunnelse
Plan og bygningslovens § 19-2 oppstiller to hovedvilkår for at kommunen skal ha anledning til å innvilge
dispensasjon fra eksisterende planer. fl

Storslett

(1) Det første vilkåret knytter seg til at
hensynene bak bestemmelsen det
dispenseres fra, eller hensynene i loven
ikke blir vesentlig tilsidesatt.
(2). Det andre vilkåret er at fordelene ved å
gi dispensasjon skal være klart større enn
ulempene etter en samlet vurdering.

Det fremgår også at det må legges særlig
vekt på statlige og regionale rammer og
mål.

'

Ved en dispensasjon kan kommunen
fastsette saklige vilkår for å avhjelpe evt
ulemper.

Staten ved kommunaldepartementet har i
brev av 26.02.2004 til kommunene,
fremhevet «at de samfunnsmessige
interessene som ligger i Norges
forpliktelser til å ta imot og innlosjere
asylsøkere, vil kunne være et grunnlag for
å si at det foreligger «særlige grunner».

Etableringen av et midlertidig asylmottak for inntil 6 år gir ingen negative konsekvenser for planens
formål og de hensyn som ligger bak. Hotellet kan dog ikke brukes til turisme de neste 6 årene. Et slikt tiltak
vil derimot gi rom for utvikling av både eiendommen og kommunen.

I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet
vurdering.
Som det framkommer av uttalelsene fra statlige myndigheter, er de samfunnsmessige fordelene ved å tillate
etableringen av slike mottak av klar positiv verdi. Etableringen av mottak vil også tilføre kommunen verdier i
form av kulturell utveksling, betydelige økonomiske tilskudd fra staten. Økt skatteinngang, betydelig tilskudd til
lokalt næringsliv samt flere arbeidsplasser.

Vi ber om ev. tilbakemelding innen 9. desember til undertegnede. Merknadene blir deretter sendt kommunen
med søknaden. I etterkant av et eventuelt positivt vedtak, vil det bli utarbeidet søknad om bruksendring.

Med hilsen
stein hamre arkitektkontor as

Asmund Rajala Strømnes
sivilingeniør / arealplanlegger
(sign)

Direkte telefon nr. 75 12 69 52
E-post: aasmund.strornnesshaas.no
Kopi til:

; 1865




stein hamre arkitektkontor as
Mo i Rana - Trondheim - Leknes Side 2 av 3 sider

Dolcid.: 20130204 Nabovarsel disp 221113 Side 104



Arkitektu- FIGnaFrc:-,jon

Norlandia Eiendom as

Brevet sendes til:

Birthe Elisabeth Andersen

Jostein Malvin Jensen

Lisbet Astri Lyngsmark

Turid Gaare Bjørnstad

Nordreisa kommune

Kunnskapsparken Storslett as

Statens vegvesen

Troms Fylkeskommune

Lyngsmark 7

Postboks 171

Lyngsmark 4A

Vibes gate 13E

Postboks 174

c/o Storslett Auto Sentrum 33

Region Nord

Postboks 6600

9151 Storslett

9156 Storslett

9151 Storsl ett

0356 Oslo

9156 StorsIett

9151 Storsl ett

Postboks 1403 8002 Bodø

9296 Tromsø
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Post Nordreisa

Fra: sha v/Mette Henriksen [mette.henriksen@shaas.no]
Sendt: 13. desember 2013 10:02
Til: Ketil Jensen
Kopi: hilde.hammervold@norlandia.no; Post Nordreisa
Emne: 201302_4 NK Søkn om disp 131213
Vedlegg: 201302_4 Søknad om midlertidig dispensasjon bruksendring Storslett.pdf; 201302_

4 Vedlegg søknad om disp 111213.pdf; 20130204 Nabovarsel disp 221113.pdf;
201302_4 Fra STV Merknader dip søknad 061211.pdf; 201302_4 Fra STV
Merknader dip søknad 021211.pdf; 20130204 Søknad om disp følgebrev
121213.pdf

Prosjekt: Norlandia —søknad om dispensasjon Storslett

På vegne av Nordlandia Eiendom as oversendes søknad om midlertidig dispensasjon for eiendom gnr/bnr 15/154 og

157 på Storslett.

Med vennlig hilsen

Mette Henriksen
Sivilingeniør

stein hamre arkitektkontor as
Arkitektur Byggeteknikk Planarbeid Prosjektadministrasjon
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