
,

Nordreisa kommune,

9151 Storslett.

Storslett, 17.9.2013.

innspill vedr. ny arealplan.

Av forslaget til ny arealplan for Storslett sentrum som er ute på høring, registrerer vi at det er

planlagt en vei i grensen mellom tomtene 15/139 og 15/121 fra RV 865 til påtenkt parkerings-

plass.

Som eiere av de to nevnte tomtene, kan vi ikke godta at det blir anlagt en vei rett over tomtene

slik det er tegnet inn på forslaget til arealplan. Vi godtar ikke veien som den er planlagt, fordi den

umuliggjør en påbygging av bygning på 15/121 innover 15/139. Hvis den inntegnede veien med

sine tilleggsarealer skal realiseres, vil tomt 15/139 bli så redusert at den vil bli ubrukbar til å be-

bygges . Det at den grenser mot 15/121 og de to tomtene har samme eiere, gjør at den er

verdifull i dag.

På vedlagte tomteoversikt har vi tegnet inn en alternativ vei inn til en påtenkt parkerings plass.

Veien må anlegges slik at halvparten av veibredden går fra 15/139 og den andre halvparten blir

tatt av nabotomten, 15/43. Dessuten er det andre løsninger som kan benyttes for å komme til

den påtenkte parkeringsplassen. Vei fra Muonioveien til parkeringsplass Rimi/Posten kan

forlenges rett inn på den nye parkeringsplassen. Rimelig løsning. Eller det kan lages innkjøring

mellom Rådhus og Hagan.

Det arealet som går bort av 15/139 med vårt forslag til veiløsning, ber vi om å få tilbake slik at

15/139 beholder sitt opprinnelige areal. Eventuelle utgifter til dette betales av Nordreisa

kommune.

Med hilsen

// gård Eiendom

/7/ 4(;)1‘"i4-Cia
Knut Nyga/toili Torstein Nygard

, '




Vedlegg.





NORDREISAKOMMUNE
SERVICEKONTORET
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KOD.,

Svein H Severinsen sveln-se@online.no tlf 90595621

Pb 157

9156 STORSLETT

Nordreisa Kommune, ang arealpian for Storslett vest. 43/1 Naveren 1.

Legger ved kart over område som ønskes omregulert til område for bolig lett industri. Har
delt området i to.

1. Dette området ønsker jeg og ha til tomt for bestående bolig nied uthus samt bolig

tomter til mine to barn.

Dette området ønskes til boligerjlett industri.

Med hilsen Storslett 19.09.3013

V

Svein H Severinsen.

1 vedlegg
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NordreisaMenighetsråd
Møtebok

Behandlingsorgan: Møtedato: Sak nr:
Menighetsrådet 18.sept2013 26/13








Saksdokumenter I

Kommuneplanensarealdel.Konsekvensutredningerav innspill i
2013—2025
Kommuneplanensarealdel.Plankart—sentrum.Nordreisakommunei2013L2025
Arbeidsdokumentkommuneplanensarealdel2012—2020
Utvidelseav kirkegårdsareali Nordreisa.Menighetsrådetssak 5/06

Bakgrunnfor saken
Kommunensarealdeler nå ut på høring.I den forbindelseutspillom ny kirkegårdpå Storslett.

Saksfremlegg
Nordreisakommunehar lagt ut forslagtil kommuneplanensarealdelmed høringsfrist1.
oktober2013.

Utredningenom ny kirkegårder i sin helhetbeskreveti Arbeidsdokument kommuneplanens
arealdel 2012 —2020. Det visesi sin helhet til punkt 5.1.4.6Ny kirkegårdNordreisakirke
Storslett.
Høringsdokumenteneer sendtmedlemmenevia e-post,og blir presentertpå møtet av
planleggerHanneHenriksen.

Høringsuttalelsefra møteti Nordreisamenighetsråd

Kirkegård/gravsted
Arealplanensforslagtil hvor den nye kirkegårdenskal liggeer i tråd med det rådet tidligere
har anbefalt.Menighetsrådetmenerat områdetRovdas/Kipperneser detbeste av de
fremlagtealternativene.

Områdetved kirka
I den videreprosessenmed arealplanenber menighetsrådetom at involverte
sektormyndigheterog politikereretter stor oppmerksomhetmot nærområdetved Nordreisa
kirke.

Spesieltvil vi peke på de trafikaleog miljømessigeforholdenevest for kirka (Muoniovegen).
Kirkebygget,med dets historieog arkitekturfortjeneromgivelsersomframheverbyggetog
styrkervår lokale «fortelling».Kirkebakkenvar en gang,og bør på nytt bli et sentraltsted, et
godt stedfor menneskeri samtale.

Dato: 12.sept.2013 Arkivnr: 511 Saksbehandler:

Sissel Skogvold 

NUHUI-ir:151-iKUMMUNE

Overskrift på saken:

Ny kirkegårdpå Storslett
Kommuneplanensarealdel- Høring

"/),!1«.«.



For befolkningaog tilreisende,sombrukereav kirkaog i framtidaogså av barnehagen,
menighetshusetog kirkekontoretlike ved, vil detvære av stor verdi at trafikkrnønsteretblir
bedre i dag. Menighetsrådetber om at planenesomutarbeidesleggervektpå at biltrafikken
reduseresog at gående,funksjonshemmedeog syklendegis fortrinn.

Muoniovegen forbi kirke må stenges for gjennomgående biltrafikk. Menighetsrådetvil at dette
tas med i betraktningenevedplanleggingav parkeringsplasser,tilkomstog miljøtiltakfor
framtidigbruk av selveKirkebakkensom samlingsstedfor folk.

Storslett 18.september2013
Rett utskrift

SisselSkogvold
Kirkeverge

\Peo,8„\99,

Utskriftsendes:Nordreisakommunev/Plankontoret



NORDREISAKOMMUNE
SERV ICiiTKONTORET

Nordreisa kommune

v/ Plankontoret

9151 Storslett

HØRINGSINSPILL

Jeg ønsker å få redusert område 78, på Storneshamn, som er satt av til friområde på g.nr. 1 og br.nr.

3. Se vedlagte kart der det er satt opp forslag til ny grense.

Området sør for ny foreslått grense brukes ikke som friområde/til rekreasjon av allmenheten per i

dag. Jeg, som grunneier, ønsker å ha mulighet til og kunne bruke dette området til andre formål ved

en senere anledning.

Storslett, 20. september 2013

haivalA)

Annfrid Johansen
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HØRINGSUTKAST

Nordreisa kommune
Kommuneplanens arealdel 2013-2025

Målestokk: 1:3500
Ekvidistanse: 20 m.



Hei.

Fylkesmannen viser til telefonsamtale med Dag Funderud den 18.09.13.

Fylkesmannen i Troms viser til gjennomgang av kommuneplanens arealdel for Nordreisa i Planforum 
den 12.09.13.

I mï¿½tet kom det fram at kommunen ikke har utredet utbyggingsomrï¿½dene i henhold til 
Naturmangfoldloven. Fylkesmannen krever at omrï¿½dene skal utredes iht Naturmangfoldloven og vil 
fremme innsigelse til denne mangelen. Pï¿½ mï¿½tet signaliserte kommunen at dette arbeidet vil bli 
igangsatt umiddelbart for ï¿½ imï¿½tekomme en slik innsigelse/ unngï¿½ innsigelsen. Kommunen 
ï¿½nsket ogsï¿½ tidlig varsel om eventuelle andre innsigelser for om mulig ï¿½ justere planen for ï¿½ 
imï¿½tekomme innsigelsen/unngï¿½ innsigelsen. Dersom slike justeringer ville fï¿½re til en forlenget 
hï¿½ringsfrist fra et sektororgan, var kommunen innstilt pï¿½ ï¿½ forlenge hï¿½ringen for ï¿½ fï¿½ 
avklart innsigelsesspï¿½rsmï¿½let.

I en oppfï¿½lgende telefonsamtale med kommunen v/Dag Funderud den 18.09 opplyses det at 
kommunen arbeider med utredningen, men de er ikke ferdige ennï¿½.  For Fylkesmannen vil slike 
utredninger vï¿½re svï¿½rt nyttig for vï¿½r gjennomgang av planen og vi vil helst at utredningene 
foreligger fï¿½r vi tar en gjennomgang av de ulike omrï¿½dene.  

Nordreisa kommune og Fylkesmannen ble derfor enig i at hï¿½ringsfristen for planen forlenges til den 
15.10.  

Kommunen skal sende over utredningene sï¿½ fort som mulig, enten samlet for hele kommunen eller 
bygdevis for ï¿½ fï¿½ en helhetlig gjennomgang av foreslï¿½tt arealbruk for delomrï¿½der av 
kommunen, for eksempel Reisadalen, Rotsund osv.

I samtalen ble ogsï¿½ manglende lokaliseringskriterier for spredt utbygging i LNFR-sonen pï¿½pekt fra 
Fylkesmannen.  Dersom lokaliseringskriterier mangler, vil Fylkesmannen reise innsigelse med krav om 
justering av bestemmelsene.   Dersom denne kategorien skal benyttes mï¿½ det foreligge 
kriterier/vilkï¿½r for plassering av de enkelte byggene i hvert omrï¿½de.  Lokaliseringskriterier kan 
differensieres alt etter hvilke sektorinteresser som berï¿½res.  Vi ber kommunen utarbeide 
lokaliseringskriterier evt vurdere om denne kategorien skal benyttes eller ikke.  Dette punktet er ogsï¿½ 
viktig for vï¿½r gjennomgang av planen og vi ber om en snarlig avklaring - om mulig.

Nordreisa kommune anmodet sterkt om at vi avgir en vurdering av noen utbyggingsomrï¿½der som skal 
benyttes i samband med deponering av tunellmasser for ny E6 gjennom Sï¿½rkjosfjellet.  Vi vil vurdere 
disse omrï¿½dene sï¿½ raskt som mulig slik at kommunen kan ha klart noen forelï¿½pige vurderinger og 
avklaringer  til et stï¿½rre mï¿½te den 07.10.

Fylkesmannen ber om en snarlig bekreftelse pï¿½ anmodningen om forlenget hï¿½ringsfrist til den 
15.10.13, og videre hvilket syn kommunen har til oversendelsen av utredningen iht Naturmangfoldloven 
samt lokaliseringskriterier for spredt utbygging i LNFR-sonen.

Med hilsen

Oddvar Brenna
Fagansvarlig Plan
Fylkesmannen i Troms/Romssa Fylkkamï¿½nni
Avdeling for plan, klima og samfunnssikkerhet

Tlf: 77 83 79 76
Epost: fmtrobr@fylkesmannen.no

Side 1 av 1
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Post Nordreisa

Fra: Lyngen Panorama [havnnes@gmail.corn]
Sendt: 23. september 2013 21:06
Til: Post Nordreisa; Arne Samuelsen
Emne: Fwd: Innspill til arealplan.

Q0-
Vedlegg: Utvidelse av regulert hytte.omr .G.Br.81.05.pdf; Regulertft tijOrnråde.pdf::. " •- '

\kt.n.vdct

Hei
Viser til tidligere innsendt innspill til arealplan i Nordreisa kommune, forstår
det slik at dette ikke er tatt med i planene som er presentert.
gjelder Uløya GNR.BNR: 81/05.

Ser også at dere har satt et tall på 10 hytter på Uløya i plan perioden, er det da slik
at vårt regulerte hyttefelt ikke kan utbygges hvis det bygges 10 hytter andre plasser på øya.?

Ang Havnnes.
Ønsker også at kommunen tar grep slik at adkomsten til havet for lokalbefolkningen blir tatt med i planene
med henblikk på helse, miljø og i særlighet sikkerhet. (Trygg entring av båt).

Mvh
Roger Hansen

	 Videresendt e-post 

Fra: Lyngen Panorama <havnnes @gmail.com>
Dato: 9. mars 2012 kl. 12:07
Emne: Innspill til arealplan.
Til: geir.lyngsmark@nordreisa.kommune.no 


Hei
I forbindelse med at Nordreisa kommune er i ferd med og utarbeide ny arealplan for kommunen, så ønsker
vi og få lagt inn en utvidelse av et regulert hytte område som ligger på vestsiden av Uløya.GNR.BNR 81/05.

Utvidelsen er tegnet inn i vedlagt kart.
Mollo er tegnet inn på planlagt havn.

Hvis det skulle være spørsmål i forbindelse med dette så ta kontakt .

Med Vennligst Hilsen
Roger Hansen
Tlf:92 88 05 65.



OVERSIKT OVER EIENDOMMEN GNR 81 BNR 5 I NORDREISA KOMMUNE

Med forbehold om feil i kertgrunninget.

kv Nordreisa
kommune

Grunnkart
MMestokk: 1:10 006

Dato 01.09.2009

500 m
0•C=MIIC:3

01.09.2009 12:17
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KONZEPT
ARKITEKTU p

BYGG & PLAN

Nordreisa kommune
9151 Storslett

Deres ref: Vår ref: Arkivkode Dato
23.09.2013

INNSPILL TIL KOMMUNEPLANENS AREALDEL FRA GRUNNEIER
JØRN HUGO KARLSEN FOSNES, TØMMERNES VEDR. DEL AV
EIENDOMMENE GBNR. 17/1 PÅ TØMMERNES - FOSNES BOLIGFELT.

Med henvisning til kommuneplanens arealdel lagt ut til høring , sendes det på vegne av
grunneier Jørn Hugo Karlsen Fosnes innspill til arealplanen .
Grunneier har tidligere meldt inn innspill til arealplanarbeidet men ønsker med dette å gi et
revidert innspillet.

Innspillet omfatter del av eiendommen gbnr 17/1 på Tømmernes hvorpå det ønskes inntatt i
planen utbygningsareal for boliger.

Bygdeutvikling.

Fosnes boligfelt på Tommernes

Med henvisning til forslag til areaplan på høring og boligfelt på Tømmernes markert i den , vil
boligfelt på eiendommen gbnr .17/1 bli et av fem boligfelt på Tømmernes. Til sammen gir dette
areal for utbygging av vel ny 20 boliger på Tømmernes hvorav 8 tomter ligger på eiendommen

KONZEPTArkitekturByggogPlan
Postadresse: Besøksadresse: Telefon/mobil: Bankkonto:4740 270 3136
Flomstadveien1 Flomstadveien1 90542 118
9151Storslett 9151Storslett Org.nr: 970 127 135



gbnr.17/1.Grunneierenharmottattmangforespørsleromtomtpåsineiendomhvorforholdsom
godeforholdforbarnog barnehagei næimiljøeterpåpektsomverdifullt.

Fosnes boligfelt på gbnr. 17/1

Innspillet omfatter som overstående skisse viser totalt 8 nye tomter..
Boligfeltet er lokalisert på ikke-oppdyrket mark bevokst med bjørkeskog.

Grenda Tommernes er basert på landbruk og sauehold. Jordvern og gode forhold for et aktivt
jordbruk forutsettes å ha høgeste prioritet. Gode sosiale forhold som en variert
aldersammensetning i befolkningen med fokus på barn og unge er viktig for grendemiljøet og
arbeidsforhold i grenda. Tømmernes gårdsbarnehage er i derme sammenheng en meget viktig
institusjon for grenda. Et variert boligtilbud er en forutsetning for en positiv utvikling.

Boligfeltet anses å også å bidra til et variert og utvidet tilbud på boligtomter for nye tilflytter til
Nordreisa kommune.

Det bes om at innspillet inntas i nytt forslag på arealplan for Nordreisa kommune.

Med hilsen

Geir Lyngsmark

Kopi pr. epost til grunneier Jørn Flugo Karlsen Fosnes.

Side 2 av 2



NOPOREISA KOMMUN
srP`HC'EKONTORE- 

Nordreisa kommune

Postboks 174

9156Storslett

Co/Plankontoret

Sørkjosen19.09 2013

INNSPILLTIL AREALPLANNORDREISAKOMMUNE

Leirbukt: Siden Trond Hallen har fått godkjent deler av Gr.nr 46 Br.nr 1

(nord for Asvo) til boligformål er det inngått avtale om ett makebytte mellom

han og eierene av Gr.nr 46 br. nr 11/13.

Dette gjøres for å få sammenheng mellom eiendommen Moeng 46/13 og

Larsvoll 46/11. Makebytte som foretas har samme høyde i terrenget som 46/1

og er ikke dyrket mark. Derfor kan det videreføres til boligformål.

Vedlagt legges ved foreløpig kartutsnitt av makebytte, men mer nøyaktig mål

over areal vil i sin helhet bli sendt inn av Trond Hallen.

Leirbukt/Larsvoll 46/11: Det er ett ønske fra eierene at området i Nord

Østlige del av 46/1 også taes med i arealplan til boligformål. Området ligger ca.

1 til 1.5 meter lavere i terrenget enn 46/1, men godt over høyeste høyvann

som er målt til nå. det består for det meste av furuskog innblandet med en del

bjørk, og er på ca. 3,5 mål. En vil også nevne at området ligger godt utenfor

våtmarksområdet. (se egen skisse)



3: Leirbukthula: Litt vanskeligog få en helt nøyaktig beskrivelseover

parkeringspiassensom dere har tegnet inn på vest siden av E6.

Til deres opplysninger det en ferdig opparbeidet tomt der Ursti 46/42 med vei

vann og kloakk.

Tomta står ennå på EinarJohannessen(bror) som gikk bort for en del år siden,

og derfor disponeres av undertegnede. Jeggjør dere oppmerksom på at dette

ikke er en råtomt ,men at der er sprengt ut fjell, tatt ut leire og tilført pukk og

sand som har kostet mye.

Jeg ber dere ta hensyntil det i den videre regulering/parkering med

Leirbukthula. Det må taes hensyntil at det er en tomt der som ikke skal

forringes , og at det engang i fremtiden kan komme ett husder.

VEDLEGG

Leirbukt.46/1 - 46/11

Vedlegg 1: Kartutsnitt over makebytte

Leirbukt Larsvoll46/11

Vedlegg 2: (1) Flyfoto over området som ønskeslagt ut til boligformål

(2) Kartutsnitt over området..

(3 ) grense våtmarksområdet

Leirbukthula:

Vedlegg 3: Kartutsnitt over Tomt 46/42 og Leirbukthulasin plasseringover

tomta.

Med hilsen (for eierene ) Jan Fossvoll,Keth Fossvoll, FrankJohnnyFossvoll

Jan_Fossvo,11::)
(

Skogly14

9152 Sørkjosen
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kommune

Flybilder (ortofoto)

PiMestokk: 1:2 123

Dato 20.09.2013

http://webhote12.gisline.no/gislinewebinnsyn_nordtroms/AdvancedPrintComponent/PrintF... 20.09.2013
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Grunnkart
6481estokk: 1:4 622

Dato 29.08.2013

http://webhote12.gisline.no/gislinewebinnsyn_nordtroms/AdvancedPrintComponent/PrintF...29.08.2013
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Nordreisa
kommune

Grunnkart
Målestokk: 1:2 500

Ileto 20.09.2013

70 m
11.11=1C1

49
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Med forbehold om fe i ke5griffinleØ"t.

http://webhote12.gisline.no/gislinewebinnsynnordtroms/AdvancedPrintComponent/PrintF...20.09.2013
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48/7
-1157

46112

Grunnkart
Målestokk: 1:1 622

Dato 17.08.2013

41k,I73

40 m
Med forbehold om feil i kartgninniaget til-

v.ebhote12.gisline.no/gislinembrins)n nordlroms/AdvancedPrinteamponent/PrintfcrntespOkx=19428ternplateDEFAULTP.fonnat=PAR8legen&no8sc... 112
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ARKITEKTUR

BYGG & PLAN

i NOPDRFLSAKOMMUNE. .

,

Nordreisakommune
9151Storslett

Deres ref:Vår refi Arkivkode Dato
23.09.2013

REVIDERT INNSPILL TIL KOMMUNEPLANENS AREALDEL FRA
GRUNNEIER TORE ELEVSTAD, SAPPEN VEDR. EIENDOMMENE
GBNR. 30/5 I SAPPEN I REISADALEN

Medhenvisningtil kommunensforslagpå arealplanensomer på høring, sendes detpå vegne
av grunneier ToreElvestad et revidertinnspilltil arealplanarbeidet.

Grunneierenhar tidligeresendtinn innspilltil arealplanarbeidetmenønsker etternye
vurderingerer å gi en revidert innspillet.

3011

Kartutsnitt med eiendommen gbnr 30/5 er markert.

På eiendommenble foreslåttlagtut fem områderfor fritidsbebyggelsemerketH1, 112, H3,H4
ogH5.FelteneH1,H2 og 113ble inntatti forslagpå arealplanlagtut på høring.

På eiendommenpå vestligsidefor Fv 865ønskesutlagtet areafor serviceog reiselivFl som
bes sett i sammenhengmeddagenarealfor forretning (butikken)og reiselivsvirksomhetved
SappenLeirskole.Detteformåletble ogsåinntatti planforslaget.

KONZEPT Arkitektur Bygg og Plan
Postadresse: Besøksadresse: Telefon/ mobil: Bankkonto: 4740 270 3136
Flomstadveien 1 Flomstadveien 1 905 42 118
9151 Storslett 9151 Storslett Org.nr: 970 127 135



Revidert illustrasjon av plan for utbygningsområder på eiendommen gbnr 30/5

Stedsutvikling.

Foreslåtte utbygningsareal bes sett som tiltak for å skape aktivitet og utvikling i bygda Sappen
basert på reiseliv , turisme. Det forutsettes at det skal skapes ny virksomhet i eksisterende butikk
og bygg og anlegg som i dag brukes av Sappen Leirskole.
For å skape grunnlag for større tilbud på service foreslått utlagt nytt areal for service på vestlig
side av Rv 865.

Med hensyn til jordverne er felt H5 tatt ut av revidert innspill til arealplanen. Etter befaring av
området ønskes felt H4 utvidet til å omfatte areal omkring Tørrvannet med mulighet for

Side 2 av 2



Forslag på plan for utbygging i felt 114.

utbygging av ca. 28 hytter i feltet. Området er ca. 130 daa. Området ligger vel tilrett for adkomst
fra FV865 og tilknytning til strøm. Området ligger på en høyde i terrenget antagelig danne av
grusmasser fra breavsetninger og ligger derfor vel tilrette for selvfalls-avløp til felles
avløpsanlegg.

Det foregår ingen aktivt jordbruk innen planområdet.
På gården gbnr 30/5 planlegges satt opp en gårdssag hvor tommervirke på egen og annen
eiendom er planlagt saget opp og utnyttet til virke for bygging av hytter for salg og utleie.
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Areal for utleiehytter.

Fotomontassje Felt H1, H2 og H3

Felt 113planlegges for utbygging av utleiehytter for å skape et bedre inntektsgrunnlag for gården.
Utbygging av inntil 5 utleiehytter anses å være innefor rammene for Lanbruk Pluss hvor det ikke
er behov egen reguleringsplan for utbyggingen. Felt H3 bes inntatt som LNF- pluss-område med
anledning for bygging av inntil 5 utleiehytter.

Foreslått utvikling og utbygging på eiendomme gbnr 30/5 omfatter totalt ca. 40 hytter. Sammen
med planlagt utbygging i Svartfosslia (ca. 40 hytter) , ved Vangen (ca. 40 hytter) og
eksisterende hytter i Gappheruslia og spredt hyttebygg omkring Sappen (ca. 40 hytter) , vil det
være totalt være ca. 150 -160 hytter i området. Dette danner servise- og tjenestebehov som gir
grunnlag for nye arbeidsplasser både lokalt og regionalt og grunnlag ny aktivitet i eksisterende
butikkbygg og skolebygg.

Foreslåtte utbygningsarea er lagt i tilknytning til eksisterende skoterløype opp mot Gapperus.

Planlagte utbygninger vil bidrar til å utvikle stedet Sappen som et servicesenter for reiseliv og
turisme og for fastboende og fritidsbeboere i hele Reisadalen.

Det bes om at revidert innspillet inntas i sin helhet inn i revidert forslag på arealplan

Med hilsen

Geir Lyngsmark

Kopi pr. epost til Tore Elvestad , Sappen.

Side 4 av 4



Post Nordreisa

Fra: Geir Lyngsmark [glyngsmark@hotmail.no]
Sendt: 24. september 2013 10:52
Til: Post Nordreisa; Dag Funderud; Arne Samuelsen
Kopi: Tore Elvestad
Emne: Revidert innspill til arealplanen vedr. hyttefelt i Sappen på eiendommen gbnr 30/5.
Vedleg g: Revidert innspill til arealplanen fra Tore Elvestad Sappen.pdf

Til

Nordreisa kommune.

For grunneier Tore Elvestad innsendes herved som vedlegg revidert innspill til kommunens arealplan som
for tiden er på høring.

Mvh Geir Lyngsmark

KONZEPT Arkitektur Bygg og Plan



Marit og John Kr. Føre

Tømmernes

9151 Storslett.

NOR:)RLISAKOMMUNE

'FFP

to llu ts

Nordreisa kommune

Plankontoret

9151 Storslett

Kommentar til arealplanan..

1forslaget til arealplan som er lagt fram, er det på Tømmernes tegnet inn to

boligfelt, et på hver side av vår eiendom. FraTømmernesveien som er

kommunal, går det en privat vei til vårt hus. Den er adkomstvei for tre

privathus og en barnehage. Veien er periodevis i meget dårlig forfatning. Etter

at barnehagen ble etablert og trafikken økte svært, har slitasjenvært spesielt

stor.

Vi ser derfor med bekymring på at det kanskjeskal bli enda mer trafikk dersom

det blir mange flere hus i området. Vi ber om at det blir tatt hensyntil at veien

ned til vårt område allerede er overbelastet det når det eventuelt skal

utarbeides reguleringsplanfor området.

Storslett 25.09.13

Med hilsen

f t;aAA,-



Post Nordreisa

Fra: Bjørnar Steinnes [bjornar.steinnes@gmail.corn]
Sendt: 25. september 2013 15:59
Til: Post Nordreisa
Emne: Arealplan-høring 10 I %11.5

Jeg har "lest" gjennom de dokumentene som er lagt ut på kommunens hjemmesider. Det er flere ting som
synes uklart. Noe av det ønker jeg å komme tilbake til med innspill.
Det er også en sak som jeg ønsker bedre belyst: Det henvises til reindriftsnæringen, og at det er lagt ut kart
over områder det berører. Kartet får jeg bare åpnet i pdf-format, oversiktlig, men det er umulig å lese noen
opplysninger på det. Dessuten savner jeg en beskrivelse over de områder reindriften mener å benytte seg av
idag til beite, kalving og trekkvei. Den vil jeg gjerne se. Fra tidligere har det nemlig vært diverse feil i slike
oversikter, og de kan berøre vår eiendom. Dersom dette ikke er tilgjengelig på nett ønsker jeg det tilsendt.
Ut fra dette ber jeg om 14 dagers utsettelse på innspill, og svar på mine ønsker.
Svar gjerne med epost. (avsenderadresse)
Med vennlig hilsen
Bjørnar Steinnes



Fra: Hanne Vangen
Sendt: 11. oktober 2013 08:45
Til: biornar.steinnes@gmail.com 

Emne: Ettersender info om reindistriktet CH

Hei Bjørnar,

Ettersender opplysninger om reindistriktet du kan kontakte: Korrekt navn og tlf. for distriktslederen i
Cohkolat & Biertavarri erJohan Aslak Logje/ 920 90 531.

Hanne Vangen
Arealplanlegger
Plankontoret
Mob: 48605584

Plankontoret er et samarbeld mellom Kvænancien, Skjervøy, Kåfjord, Storford
og Nordreisa, og har hovedoppgaver knyttet til overordnet planlegging i
kommunene. Kontoret har ved full bernanning om lag 6,5 stillinger.

• Ui



Fra: Hanne Vangen
Sendt: 9. oktober 2013 08:24
Til: 'bjornar.steinnes@gmail.com'
Emne: Svar på innspill motatt 25.09.2013

Hei,

Etter forespørsel sender jeg deg et svar på ditt innspill, gjeldende gnbr. 48/10

Området er sommer og høstbeite for reindistrikt 36 CH. Viser til reindriftsforvaltningens kartinnsyns

tjeneste. https://kart.reindrift.no/reinkart/

Til tross for at hovedtrekkvei går vest for omsøkt område vil volumet og antall hytter(33 og/eller 10

pr. eiendom) føre til større tap av beiteareal for rein og andre beitedyr.

Vi vil anbefale deg å kontakte reindistrikt 36 ved leder Johan Ailo Logje for bekreftelse/avkreftelse.

Vi anser en mindre reguleringsplan innenfor området å være mer iht. sektormyndighetenes

restriksjoner knyttet til naturmangfold, kulturminner, risiko- og sårbarhets analyse, hensynet til

reindrift samt egne gjeldene forskrifter.

Er det noe som synes uklart må du gjerne ta kontakt igjen.

Hanne Vangen
Arealplanlegger
Plankontoret
Mob: 48605584

Plankontoret er et samarbeid mellom Kvænancien Skiervøy, Kåfjord, Storf ord
og Nordreisa, og har hovedoppgaver knyttet til overordnet planlegging i
kommunene. Kontoret har ved full bemanning om lag 6,5 stillinger.

NORD-TROMS PLANKONTOR
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Terje Nordberg

Lilandveien 78

9151 Storslett.

Epost: terie@9525.no

Tlf 988 45 769.

Liland. 24.09.13

Nordreisa kommune

Plankontoret

Storslett.

Jeg vil med dette komme med et innspill til arealplanen.

Jeg er eier av eiendommen 16/4 i Nordreisa. Mitt forslag er at eiendommen

omdisponeres fra landbruksformål til boligformål. Eiendommen er allerede i

dag mye bebygd, slik at landbruksdrift med dyr ikke vil være mulig.

Eiendommen er også for liten til selvstendig tradisjonell landbruksdrift. Slik jeg

ser det vil den gi et bra tilskudd på sentrumsnære bolig tomter.

Det er laget et dokument på saken tidligere, men har falt ut av planen under

veis. Saksbehandler Geir Lyngsmark.

Vedlegg : Kart over eiendommen.

Mvh

Terje Nordberg.



GIS/L1NEWebInnsyn- Kartutskrift Side1av 1



ÔreLc `if_c(41c,1ttx_e__

k)P(2.bece6,49-54

cfisi)

244.o5›. ,

qi
SNEOIRRv9IRCEEIKSOANKTOOMRMEUTNE

G!'nT•2213

r)OK NH

L2PENH

— cLtycL co_d- .f.y ,-)-e_r- c)ekt-

q„_ -Q_n-3-).-144-P--(~_ 4--Q-t41iiv~-0_ c_.*` ,f~_ —

b44-1,_ c2 vc-yv7 ve`c)64- Cc6r - & L-Q-
5-4t;,-, vt,k_ct_t_Q7,_ ..i2)+1,- daefr- i £LLk,,2_ s---,_„144Afapp

,-1-', "),/ki:›644-; cJ->--,-i'eQ_3_ ØD,f-- ..-.-eU_ ~ _j 4--,r'
47L, ccQk7 kAaL.(L_ ke_k_ ,L-uf Lt-A_-i-m

==02f .

c)' L c4P4.1(44-P•te ' 1
ct_k) .,e_PL)-els, . ,, • I (s>/?2_

lw- i-k--,(G40-)
 nrn

Hcl-, &f5-r.
u_e,L.0«,k_

---4,;s- ,Q_,_IJe_c,tire,-, ,,_,€<---,,,,„3_re `,::_,/

...,.# cpc,_2p_1(c)(),,,,', . 1. .
6 å...- • -

C5--YYU V \ he-/L C/S-rLde-Q-CC- ) 41 ' ' r

	

I  i ,,

et.-
te_cyLf-e_Ct-c\-e-As-f,4_dfri-

ict_o 12._r- [5,1t_ —

-j--( j170-74-; CjI-e2- •
gt1~/t-

h-‘2fr l'_tkrICiCi
ij-ki9 ek 4 ,L,) Le---9-- ~ <Pk-il VIA-CLIQ 10()'-

C-9--

- iLe-J2-A-Q41)c&? 0--%4J:Uc2.• r [L-U-)T M-
Qr ile,22C)(3-3-) j

fre, • .5)2,z_ firz.etåp_i r

C_



("LAo/u

	

9>5 tn/A4Qf dI - W6au ,PP' a~deij--

	

sIA-Le.0-__ (. 132-e L)ere— 1,

Al(D/C 2,QAC>Oe_ Leke_ foct,

ck-n--)i~2 LQ~ hc'E-4 1-
cp[P_425yt~is.s

13757



Nor

MU5 frAltallfflf$R1R1111

NordreisaKommune
Postmottaket
9151 Storslett
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Deres ref.:2010/1848-72 Vårref: 01-IP

Inspill til arealpaln for Nordreisa kommune

Norges Lastebileier-Forbund(NLF)avdelingTromsønskerå gi følgendemerknadertil
arelplanforNordreisakommune.
Transportnæringenpåvei er ilagt strengereglerfor kjøreog hviletid dettemedIbmrat det
skal avikleskorterehvileperioderpå45 minutterog døgnhvilepå inntil 11 timersannukehvil
på 45 timer.
NLF hari samarbeidmed Statensvegvesen settpå behovetfor døgnhvileplasseri Troms,og
kommetfremtil Storslettsom et aktueltstedforlokalisering.
Vi berderforom atdet settes av arealtil detteformåleti arealplan.
Områdetved StatoilStorslettbrukesi storgradtil detteallerede,ved en utbyggingvil dette
bli satti systemmedde kravtil fasiliterog reguleringersom fremgårav statensvegvesensin
håndbokfordette.
For øvrigregistrerervi debattenomhvorvidtE6 bør legges ut av sentrumfor å.oppnået mer
trafikksikkertsentrum.NLF Tromsharserpositivtpåen omlegging av E6 utenforsentrum.

Med hilsen
gç Lasteb -Forhund

,
'di1 Hugo redersen

istriktssjef
Storslett 26.9.13

Postboks 7134 St. Olavs plass, 0130 Oslo. Telefon 22 03 32 00. Telefax 22 20 56 15. Beeeksedresse: St. Olevsgt, 25
Bankgiro 7056.09 50223 Foretaksnummer 955430336 MVA

Tralutbal Nixorirrs Las1e4fi Uncn.ircrernatonaiRoatl Tramee!Une" TrerwraryoukkEuropeIrlyNdarf7v•nnC.zrnarMixtInrrn.nla-1 F kkapuLnuf



Jan- Andre Slettli
Nicole Schwank
Kildalveien 89
N-9151 Storslett

Nordreisa Kommune
Postmottak
N-9151 Storslett

NC)R3RE'S.VDMMUM---

Innspill til kommuneplanens arealdel fra gnr. 41 bnr. 1

Viser til kommuneplanens arealdel for Storslett Sentrum og område markert med: S123 på
kartet og til informasjon gitt på åpent folkemøte onsdag 28. august 2013 vedrørende
tiltenkt bruk av arealer på eiendommen med gnr 42 bnr 1.

Det finnes i dag et etablert skiskytteranlegg på Saga Skistadion, dette ønsker Nordreisa IL
og flytte til en mer egnet lokasjon. Området i kommuneplanens arealdel der dette er
planlagt synes vi strider mot gjeldende regelverk for etablering av skytebaner. Den nye
plasseringen vil medføre at skytebanen flyttes mye nærmere etablert bebyggelse. Følgelig
vil støyproblematikken øke for de som bor på de nærmeste eiendommene. En
skiskytterbane på Saga Skistadion vil bli brukt både på dagtid av elever ved Nordreisa
videregående skole og av idrettslaget på ettermiddagstid, kvelder og i helger når behovet
for stillhet og rekreasjon er størst. I tillegg kommer en eventuell stevneaktivitet som også
foregår i helgene. Dette vil naturlig nok forringe verdien på de nærmest liggende
eiendommene. Det kan også nevnes at vi ikke er forevist noen støybergninger eller
støykart over den planlagte banen. Vi viser forøvrig til retningslinjer for behandling av støy
i arealplanlegging (T-1442/2012). Skytebanestøy skal behandles både gjennom
forurensningsloven og plan- og bygningsloven gjennom rundskriv T-2/93, og
retningslinjer for begrensning av støy fra skytebaner behandling etter forurensningsloven
og plan og bygningsloven.

I tillegg ser vi oss nødt til å påpeke at plasseringen som er planlagt vil komme i veien for et
område som vinterstid blir brukt til rekreasjon i form av vinteraktiviter i svært stort omfang.
Området brukes av barnehager, skoler og av barnefamilier gjennom hele vinterhalvåret til
aking, skileik og andre vinteraktiviteter. Så vidt vi kjenner til er området et av de best
egnede og populære til slikt rekreasjonsformål i umiddelbar nærhet til Storslett sentrum.
At 40 aktive skiskyttere i Nordreisa og elever ved Nord Troms videregående skole skal
legge beslag på området til bruk for skytebane vil etter vår mening være en gal prioritering
i bruken av arealet, og fremmer således ikke allmennhetens behov.

Vi viser derfor til gjeldende lover og forskrifter og ber om at Nordreisa Kommune tar
hensyn til dette før kommuneplanens areadel skal vedtas. Dersom det ikke tas hensyn til
våre innspill vil vi se oss nødt å anke saken videre.

Storslett den 3. september 2013

Nicole Schwank Jan-Andre' Slettli

/41:Le
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Anton Sandmo 26. september 2013

Tømmernes NORTDREJSAKOMMUNE

9151 Storslett

Nordreisa Kommune

v/plan- og bygningsetaten

9151 Storslett

Innspill til reguleringsplan nr. 5, Tømmernes A

Vi vil gjeme komme med innspill til reguleringsplan Tømmemes A. Det er planlagt et

boligområde med 14 hus på Tømmernes. Vi har en del merknader til denne planen som vil bli

listet opp under.

I planen står det at forslagstillere Finn Erik Gausdal og Gunn Olaussen sier at de

berørte områdene ikke brukes til noe i dag. Vi driver et sauebruk med ca. 200

vinterffira sau. Eiendommen Sandmo ligger tvers over veien fra det berørte området. I

dag leier vi området hos Finn Erik Gausdal. Den oppdyrka jorda blir slått til fôr til

dyrene, og skogen brukes som beite både på vår og høst. Om det blir boliger i den

skogen mister gården verdifull beite. Fylkesmannen krever tidlig nedsanking av

sauene fra fjellet på grunn av rovdyr. Det krever at vi har innmarksbeite til dyrene når

de kommer ned fra fjellet. Vi går sterkt i mot at denne skogen blir boligfelt på grunn

av at vi leier skogen nå, og den blir brukt i landbruk. Om den skal selges, så vil heller

undertegnede kjøpe eiendommen som tilleggsjord.

Det er også flere aktive jordbrukseiendommer på Tømmernes som trenger

tilleggsjord. Line Ørstad bruker Gumt Olaussen sin eiendom som beite til hestene.

Arnold Olsen trenger også tilleggsjord. Det er slik at i dag så må bøndene leie jord,

fordi de eier så lite selv at det ikke er drivverdig med bare eget. Om vi skal ha

jordbruk, så må vi ikke ta i fra de områdene som blir brukt.

Pr dags dato er det ca. 25 hus på Tømmernes (området som er det egentlige

Tømmernes) fra veienden og til Tangen. Om det blir lagt ut til 14 nye boliger så er

det en stor økning i antall boliger. Det trur vi vil føre til en stor negativ innvirkning på

jordbruket. Vi vet at fra områder med jordbruk som er bygget ut, så blir det fort

konflikt mellom boligfelt og jordbruket. Det gjelder konfliktområder som:

Gjødsling og lukt fra gjødsel (møkk)



,7 Gjerding- hvem har ansvaret for å vedlikeholde gjerder Hvem har ansvaret om

det kommer husdyr på eiendommen? Alle har gjerdeplikt rundt sin eiendom,

men det er mange privatpersoner som ikke vil ha gjerde. Og selv om man har

ansvar selv, så skaper det mye konflikt rundt om i Norge.

ir Støy- det er grobunn for konflikt når landbruksmaskiner kjører rundt husene.

• Allerede er det stor trafikkbelastning på en allerede dårlig vei. Det er mye

tungtrafikk, landbruksmaskiner og til-fra kjøring fra bamehagen. Veien brukes også

som fegang for driving av småfe, storfe og hest. Det er ikke gang —og sykkelsti langs

veien. Det vil føre til at skoleveien til de elevene som går på Storslett skole vil bli

enda farligere enn den er i dag.

Vi håper dere vil ta hensyn til disse innspillene i behandlingen av reguleringsplan nr.

5 for Tømmernes A.

Med vennlig hilsen

An on Sandmo



Post Nordreisa

Fra: Arne Samuelsen
Sendt: 30. september 2013 09:45
Til: bjornar.steinnes@gmail.com
Kopi: Post Nordreisa; Hanne Vangen
Emne: Ref. søknad om forlenget høringsfrist Arealplan Nordreisa

Hei!

Viser til din e-post og tlf. samtale, og gir deg utvidet høringsfrist t.o.m. 14. o

Ta kontakt om det er ytterligere spørsmål.

Med vennlig hilsen

Arne Samuelsen

Daglig leder

Nord-Troms Plankontor
Mob: 95701264

in o+;

-t• NOP5RE!SA KOMMUNE
magy10EKONTORET

)11SEPT,

I LAPIK

Plankontoret er el samarbeid mellom Kvænangen Sidervøy, Kåf'ord Storf'ord og

Nordreisa, og har hovedoppgaver knyttet til overordnet planlegging i kommunene.
Kontoret har ved full bemanning om lag 6,5 stillinger. www.ntplan.no


NORD-TROMSPLANKONTOR

Trenger du å skrive ut denne e-posten? Tenk deg om to ganger, og bidra til å ta vare på miljøet!
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KONZEPT
ARKITEKTUP

BYGG & PLAN

Nordreisa kommune
9151 Storslett

Deres ref: Vår ref: Arkivkode Dato
26.09.2013

INNSPILL TIL KOMMUNEPLANENS AREALDEL FRA GRUNNEIERNE
VEDR. DEL AV EIENDOMMENE GBNR. 41/4 I SAGA - VOLLSTAD
130LIGFELT.

Med henvisning til kommuneplanens arealdel lagt ut til høring , sendes det på vegne av
grunneierne for gbnr 41/4 v/ Eskil Vollstad, innspill til arealplanen .
Grunneier har tidligere meldt inn innspill til arealplanarbeidet men ønsker med dette å gi et
revidert innspillet.

Arealet for Vollstad boligfelt er ca.24daa og gir mulighet for utbygging av 9 -10 boliger.

KONZEPTArkitekturByggog Plan
Postadresse: Besoksadresse: Telefon/mobil: Bankkonto:4740 270 3136
Flomstadveien1 Flomstadveien1 90542 118
9151Storslett 9151Storslett Org.nr: 970 127 135

Innspillet omfatter del av eiendommen gbnr 41/4 på Vollstad hvorpå det ønskes inntatt i planen
utbygningsareal for boliger.

200ø

Kartutsnitt med Vollstad boligfelt markert.

Boligfelt på eiendommen gbnr
41/4



Innspillet Vollstad boligfelt er forsøkt lokalisert i forhold til plan og planprosess tilknyttet
utvikling av Saga-området til et attraktivt området for idrett og friluftsliv. Grunneieren er inne i
en prosess vedr. lokalisering av skiskytebanen tilknyttet Saga skistadion og er pr. dag dato
kommet til felles forståelse med Nordreisa IL om plassering som vist på overstående skisse.
Lokaliseringen er pr.. dag dato ikke avklart i forhold til sektormyndigheter som Reindrift, NVE,
Kulturminner m.fl.
Grunneieren ser meget positiv på den utvikling Saga-området har hatt til et attraktivt ski- og

friluftsområde for Nordreisa samfunnet og ønsker å bidra konstruktivt til utviklingen . Men
grunneieren ser også at deres eiendom ved lokalisering av skytebanen i stor grad er fraskåret fra å
etablere annen virksomhet på sin eiendom. Grunneieren forutsetter at areal for skytebane og
skitraseer reguleres til friområde som forutsettes innløst til allmenn bruk.

Grendeutvikling - Sagagrenda

Grunneier ønsker med sitt itmspill å bidra til en grendeutvikling omkring Saga-området.
Grunneierne har i egen familie personer som ønsker å etablere næring- og servicevirksomhet
tilknyttet idrett- og friluftslivaktiviteter hvor Saga-området ,som idretts- og friluftsområder , er
attraktivt å kunne bo nært til.

Grunneiere har forut for innspill av plantiltaket skytebane , en egen plan for utskilling av tomter
for egen barn og familie. Lokalisering av skiløyper og skytebane ser ut til å sette sterke
begrensning for et slikt formål. Grunneier vil oppretthold sitt innspill om etablering av boliger
på sin eiendom . Innspillet kan bidra til å utvikle Saga-området også som et attraktivt boområde
hvor Saga skistadion og friområde er et av grendas mest attraktive kvaliteter. Helhetlig sett vil
Sagagrenda ha klirnatiske og miljømessige kvaliteter som vil være viktig bidrag til Nordreisa
kommunes attraktivitet ved valg av bosted og arbeidsplass.

14411~044 kormm4ma ,

Vollstad boligfelt i Saga

Saga—området.
bolig pg

friiidsboliger

•• 

/

Gbnr.41/4-volistair.

\‘ -_ ---
400 m

Side 2 av 2



Vollstad boligfelt på gbnr 41/4

Det bes om at innspillet inntas i nytt forslag på arealplan for Nordreisa kommune.

Med hilsen

Geir Lyngsmark

Kopi pr. epost til grunneierrep. Eskil Vollstad.

Side3 av 3



Post Nordreisa

Fra: Geir Lyngsmark [glyngsmark@hotmail.no]
Sendt: 29. september 2013 23:01
Til: Post Nordreisa; Dag Funderud; Arne Samuelsen
Kopi: eskil.vollstad@glamoxluxo.com
Emne: FW: Innspill til arealplanen - Vollstad boligfelt
Vedleg g: Revidert Innspill til arealplanen fra Eskil Vollstad gbnr 41_4 boligfelt.pdf

Til Nordreisa kommune.

På vegne av grunneier Eskil Vollstad innsendes her som vedlegg innspill til arealplan for Nordreisa

komm une som er på høring.

Mvh

Geir Lyngsmark

KONZEPT Arkitektur Bygg og Plan

f\JORDRE-S!'i
SE RV,Ci-Snr\ITORE

. ?flYsi



Hei.
Har hatt kontakt med flere syklister og fotgjengere i Sï¿½rkjosen ï¿½st-omrï¿½det som daglig skal t/r 
Storslett. Vi savner veldig en sikker overgang ved E 6. Det er naturlig at denne bï¿½r ligge i enden av Skogly 
opp mot Leirbukt. Der er det et par tomter som ikke er bebygd, og det vil vï¿½re naturlig ï¿½ legge en 
undergang der. Det er med ï¿½ fremme trafikksikkerheten og legge til rette for at flere skal sykle/gï¿½ til 
skole og jobb, spesielt siden det nï¿½ er skoler kun pï¿½ Storslett.
I dag er det kun en lite egnet fotgjengerovergang ved ï¿½Signe Brunï¿½ der du et stykke mï¿½ bevege deg 
langs E 6. Dessuten finnes det en undergang nede ved Kronebutikken, og det er jo helt uhensiktsmessig for 
beboerne lenger opp ï¿½ sykle ned dit for sï¿½ ï¿½ sykle tilbake, nï¿½r du skal til Storslett. I dag tar de fleste 
snarveien pï¿½ stien fï¿½r Leirbuktsvingene og krysser E 6 der, noe som er vanvittig trafikkfarlig.
Hï¿½per dere kan ta med innspillet i revidert arealplan.

Mvh Nils-Tore Andreassen.

Side 1 av 1
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From: Hanne Henriksen <Hanne.Henriksen@nordreisa.kommune.no>; 
To: bbarabian90@yahoo.no <bbarabian90@yahoo.no>; 
Subject: Kart 
Sent:Mon, Sep 30, 2013 1:01:29 PM 

Jeg mener travbanen bï¿½r legges pï¿½ et omrï¿½de som grenser til rideklubben. Jeg har i flere ï¿½r jobbet mot 
grunneierne for ï¿½ undersï¿½ke om de va intressert i ï¿½ selge eller langtidsleie noe de var. Tanken var ï¿½ 
kunne bygge et flerbruksanlegg der flere aktï¿½rer kunne bruke anlegget. Med ï¿½ legge hestesport innerst i 
omrï¿½det sï¿½ vil man kunne bruke de andre omrï¿½dene til andre ting det e jo ikke heldig m helikopter 
landing der det er hester. Kanskje man har kunne hatt ski anlegget der ogsï¿½ slik noen foreslo med delte 
brakker strï¿½m og lys pï¿½ banen og lï¿½ype opp til saga med skibru over elva til saga. Med maskiner kan man 
jo bygge alt man vil i dag. Det vil jo ogsï¿½ vï¿½re sentrumsnï¿½rt og kunne hatt opplï¿½pet pï¿½ banen m god 
oversikt. Snï¿½ har vi jo nok av. Brï¿½yte utgifter og andre utgifter kunne deles. Mitt ï¿½nske er at hestene vil 
kunne komme seg vekk fra veien pï¿½ vinterstid m en bane lï¿½ype ï¿½ trene pï¿½
Mvh line ï¿½rstad 

Hei Line,

Her er kartet scannet til pdf.

Med vennlig hilsen

Hanne Henriksen

Arealplanlegger/Naturforvalter

Tlf: 77 77 07 68

Mob: 918 09 412

Trenger du ï¿½ skrive ut denne e-posten?  Tenk deg om to ganger, og bidra til ï¿½ ta vare pï¿½ miljï¿½et!

cid:image003.jpg@01CDA0E0.380C96C0

Postadresse: Besï¿½ksadresse: Telefon:  77 77 07 00 Bankkto: 4740 05 03954
Postboks 174, 9156 Storslett Sentrum 17 Telefaks: 77 77 07 01 Org nr:    943 350 833
E-post: postmottak@nordreisa.kommune.no Internett: www.nordreisa.kommune.no
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Nansy Hammari

Sappen

9151 Storslett

201:-+

Nordreisa kommune ved plankontoret

Pb 174

9156 Storslett Storslett 30.09.13

Vedrørende søknad om tomter 29/14 og 29/7

Viser til tidligere innsendte innspill og vil komme med kommentarer til deres avvisning av tomter til

fritidsbebyggelse.

29/7 Marjastilla

Flomsone:

Etter kart over flomsone er det ikke tegnet inn noe flomsone i det aktuelle området som det er søkt

tomter på.

De aktuelle tomtene ligger på en høyde som er ca 8-10 meter rett opp fra elva. Det går en kraftlinje

rnellom tomtene og elva. Visst man må bygge 100 m fra elva vil vi trekke området litt inn på 29/14 se

inntegning på kart.

29/14 Lyngstad

Flomsone:

Vi har ikke vært klar over at det var flomsone i det aktuelle området vi har søkt om tomter.

Vi har nå flytta tomtene fra flomsonen til en høyde på ca 5 meter høyere fra flomsonen.

Ifølge byggesaksbehandler Ketil Jensen er ikke inntegning for flom helt korrekt ifølge kartet.

Flomsonen skal gå under høyden som vi har flyttet tomtene til.

Reindrift gjelder begge områdene.

Vi har på eget initiativ og av hensyn til stedlig reindrift kontaktet reinbeitedistrikt 35 Fåvrrosorda ved

Junnan og Ole Matthis Eira angående tidligere og nye planer knyttet til den private reguleringssak

som omhandler 5-7 hytter på gnr og brksnr 29/14 og 29/7.

Begge har tidligere vært på befaring i området og kjenner derfor på vegne av distrikt 35 sakens

detaljer til den tiltenkte reguleringens volum 5-7 hytter, lokalisering og i hvilken grad denne

utbyggingen eventuelt måtte ha for stedlig reindrift.

Vi syntes at vi hadde en god dialog med Junnan og Ole Matthis Eira som kjenner til spesifikt til

tidligere planer.

På grunn av innsigelser knyttet til flom og sent voksende furuskog er jeg tvunget å flytte den tiltenkte

reguleringsplanen noe østover. Sistnevnte har jeg etter rådføring fra Nord Troms plankontor ønsket å

gjøre i nær dialog med reinbeitedistriktet.



Trekkleie for rein går på østsiden av vei og kraftlinje og det er det blitt tatt hensyn til med at tomtene

er på vestsiden av vei og ca 400 m fra kraftlinjen.

lnngrepet har lite volum og får små konsekvenser. Det blir bygget estetisk og mest mulig i forhold til

stedlig vegetasjon og terreng.

Skogen for begge områdene er av lav og middels bonitet. Det kommer ikke til å berøre plantefelt og

tidligere dyrka mark.

Det er derfor minnelig å tro at jeg sammen med vurderinger tilknyttet reindriftsinteressene på

stedet, infrastruktur, buffersoner og byggeteknisk god estetikk vil kunne fremme denne saken videre.

Vedlegg:

kart med inntegning av tomter

kart over skog + landskap

kart flytteleie for rein.

Med hilsen

4(J Jc.tii,~t),,.k;

Nansy Hammari
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GARDSKART 1942-29/14
Tilknyttede grunneiendommer:

29/14 29/7

5kog+
lands(-cap

TEGNFORKLARING
Fulldyrka jord
Overflatedyrka jord
Innmarksbeite
Skog av særs høg bonitet
Skog av høg bonitet
Skog av middels bonitet
Skog av lav bonitet
Uproduktiv skog
Myr
Åpen jorddekt fastmark
Åpen grunnlendt fastmark

Bebygd,samf,vann,bre
Ikkeklassifisert
Sum:

=3001010011==
0 50 100 150m

Målestokk 1 : 4000 ved A3 utskrift

Utskriftsdato: 27.09.2013 111

Kartet viser en presentasjon av valgt

type gårdskart for valgt eiendom.

I tillegg vises bakgrunnskart for gjenkjennelse.

Arealstatistikken viser arealer i dekar

av de ulike arealklassene for eiendommen.

Det kan forekomme avrundingsforskjeller
i arealtallene.

Ajourforingsbehov meldes til kommunen.

Arealressursgrenser på flyfoto

Eiendomsgrenser

AREALTALL (DEKAR)
8,8
0,0

	

17.0 25,8
0,0

58,2
443,2
107,0

 10,3

618.7
0,0
0,0

	

0,0 0,0

5,1

	

0,0 5.1

	

649,6 649,6



Kartreindritt.no Side 1av 1

Om ReindriftskartVis i kart Tegnforklaring Utskrift

Merkegjerde

Kombinert gjerde (MerkSlakt;

L. Fettslakteanlegg •

Mobitt arbeidsgjerde 1

Gjeterhytte

Mye brukt teltplass

Gamme

o Sperregjerte

Midlertidig sperregjerde

  Barmarksløype

Båttransport for rein

r 	 Beitehage

- Trekklei

Resultat

https://kart.reindrift.no/reinkart/ 28.08.2013



Rigmor Margrethe Olsen
Fjæreplyttvn 5
9022 Krokelvdalen

rvni,

I

29.09.2013

Nordreisa kommune
Plankontoret
Postboks 174
9156 STORSLETT

HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN AV KOMMUNEPLANENS AREALPLAN 2013-
2025 FOR NORDREISA KOMMUNE
Brev datert 02.09.2013 —2010/1848-79 løpenr.: 32016/2013.

Jeg er eier av gnr. 47 bnr. 4, og jeg har synspunkt til områdene S 1 og S 2 som berører min
eiendom. Administrasjonen i Nordreisa kommune har foreslått området reguleres til
industri/næring og dypvannskai.

Dette er et av de fineste sentrumsnære områdene i kommunen med fin beliggenhet og flott
utsikt samt uberørt strandlinje.

Hvorfor ikke boligformål eller hyttegrend?

Jeg aksepterer ikke forslaget S 1 og S 2 og som ligger på min eiendom gnr. 47 bnr. 4.

Med vennlig hilsen

rrvo-r rctite,
Rigmor Margrethe Olsen
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Nord-Troms Bioenergi AS. 9922490098

Telefon 3218744

E-post torstein.nygard@gmail.com

Nordreisa kommune,

Postboks 174,

9156 Storslett.

Storslett, 27. sept. 2013.

Vedr. ny arealplan for Nordreisa kommune.

Nord-Troms Bioenergi AS er et selskap som via flis og varmtvann leverer kw til oppvarming av tappe-

vann og til å regulere temperaturen i oppholdsrom. Vårt anlegg med flissilo ligger i nærheten av

Sonjatun. Fra anlegget sendes oppvarmet vann i isolerte rør til Sonjatun med tilhørende bygninger,

Storslett skole og svømmehallen. Etter som m2 gulvflate øker i de bygningene vi leverer til nå, nær-

mer vi oss full kapasitet på hva vi kan levere.

For å bygge ut mer kapasitet må vi knytte til oss nye kunder. De mest passende kunder for vårt sel-

skap er bygg med mange m2 å varme opp og kanskje bedrifter som har jevnt forbruk over hele året.

Da vi varmer opp vann i en sentral og sender vannet ut i rør, må nye kunder ligge langs rørgaten. Som

det ser ut nå, må framtidig rørgate legges fra vårt anlegg ved Sonjatun videre ned mot Muonioveien

og langs denne mot kirkebakken og videre nordover parallelt med Muonioveien. Dette fordi poten-

sielle kunder befinner seg fra Kirkeveien og nordover.

Om vi får kunder langs denne rørgata, trenger vi mer produksjon av varmtvann. Det er i den

forbindelse selskapet henvender seg til planutvalget som arbeider med ny arealplan.

Selskapet ber om at det settes av et område hvor det kan settes opp et anlegg som kan produsere

varmtvann. 


Dette anlegget skal så kobles på eksisterende rørsystem for å øke kapasiteten. Etter selskapets

mening passer det med et anlegg et eller annet sted under kirkebakken.

Vi håper planutvalget kan ta selskapets ønske med i planleggingen av området nord for Kirkeveien

under kirkebakken. Husk at vårt forbruk av trevirke også er et element i å bedre miljøet.

Med vennlig hilsen

Nord-Troms Bioenergi AS

_Torstein Nygå rd
/4;/
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NordreisaHøyre HØYRE

UTTALELSE VEDRØRENDE HØRINGSFORSLAG AV KOMMUNEPLANENS
AREALDEL 2013-2015.

Nordreisa Høyre støtter høringsforslaget vedrørende kommuneplanenes arealdel, men vil
fremheve følgende prioriteringer:

Arealplanens forslag til dypvannskai ved Hjelness i Sokkelvik må prioriteres ut fra en
helhetlig fremtidig infrastruktur.
Arealplanens forslag til fremtidig campingplass må også prioriteres ut fra fremtidig
næringsutvikling av sentrumsnære områder.
Arealplanen sier ikke noe om fremtidig omlegging av E6 gjennom Storslett. Det vil
være svært viktig for fremtiden å avsette arealer i arealplanen for dette. Derfor mener
Nordreisa Høyre at arealplanen må ta hensyn til dette.
Gamlegården i Sørkjosen har vært, og er en trafikksikkerhetsmessig utfordring med
byggets plassering. Det må derfor være viktig i forhold til arealplanen å utrede en
mulig flytting av bygget til Høgvollen hvor det vil være mer naturlig at dette bygget er
lokalisert.
Det har tidligere vært planlagt bru over Jernelva i tilknytning til industriveien og
Betongservice AS i Sørkjosen. Planen for denne i nærheten av flyplassen er ikke
aktuell. Det vil derfor være svært viktig å prioritere ny bru og elveforebygging knyttet
til området Betongservice AS og E6. Dette for å utvikle områdets infrastruktur.
Vi har heller ikke oppstillingsplasser for bobiler hvor tømming av septik og
korttidsparkering kan være aktuell.
Dette kan også være mulig å knytte til dette området.
Bruk av tunellmasser vil være svært aktuell i dette området.
Arealplanen må prioritere arealer til gang og sykkelvei i sentrumsnæreområder og
langs E6.
Overskuddsmassene fra tunell E6 Sørkjosen - Langslett må prioriteres brukt i størst
mulig grad til samfunnsmessige formål til utvikling av infrastruktur og etablering av
arealer som kan utnyttes i fremtiden.
Her kan nevnes: - utbedring av E6 i sørlig og nordlig retning

opparbeidelse av sykkel og gangstier i sentrumsnæreområder og
langs E6
utfylling av arealer knyttet til Sørkjosen lufthavn i nordlig retning
for fremtidig utvidelse
fyllmasser til arealer knyttet til dypvannskai ved Hjellnes i
Sokkelvik
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Arendal,22.09.13

Nordreisakommune
Teknisketat .

Jeg vil med dettebrevlegge fremmine synspunktervedr.planleggingom fremtidigbrukutbygning
av småbåthavni Sokkelvik.Dajeg og min søsterTorildForsåharhyttepå felleseiendomGnr.48 og
Bnr. 11harvi begge behov fortilbakemeldingfraNordreisakommuneom det medførerriklighetat
kommunenharplanerom dette.
Da detkommerflere synsingerom dettemed også dypvannskaii områdetom hvilke eiendommer
som vil bli berørt.
Da jeg ikkekunneværepå møte som kommunenhaddei Sørkjosener det viktig atjeg får
informasjonom fremtidigplaner.
Jeg menerog hahørtat evnt. fyllmasse fratunnel utbygningog planfordypvannskaiblirfra
Hjelnes neset og innmot Jubelen.
Dersom eiendomtlihørendefam.Johansenm/flerepåHjelnesbenyttersin eiendomer detteen sak
for dem.

Nordreisakommunemå også vise hensyntil eiendommeneGrønlundog vårgnr.48/bmr.11. og
ikke planleggenoen planeri sjøområdetdaeiendommeneharsjøgrenseogså etterrasulykken.
Kommunenmå også vise hensynat det er 5 personersom harsin gravi sjøen i Sokkelvikbukta.

Håperatjeg fårtilbakemeldingav mittbrevom videreplanerfor området.

Med vennlighilsen

0

TorildForså
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KLAGE PÅ KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2013-2025.

Vi vil med dette legge inn klage på planlagt omlegging av vei i sentrum.
Iflg.kartet, vil alt av innkjøringer til kiosk og gatekjøkken bli stengt. Vi er
avhengig av at kundene lett kan kjøre innom oss for en rask handel. Videre er vi
også avhengig av at varebilene slipper lett til når de skal levere varer til oss.

Vi er to bedrifter som blir berørt av omleggingen av veien. Til sammen
omsetter vi for 15-20 mill, i året. Og vi har 14 ansatte. Så etter vår mening er vi
ikke helt ubetydelige for Nordreisa kommune.

Hvis veien fra Reisadalen blir lagt slik den er framstilt på kartet, betyr det tapt
omsetning og i verste fall nedleggelse for oss.

Med hilsen
For GGH Eiendom Nordreisa AS

Heidi Rikardsen Henriksen Geir Åge Hansen

4-4-

Storslett, 24.09.13


