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Emne: innspill til arealplan - Sørkjosen

Et lite innspill til den nye arealplan for Sørkjosen.

23 .JAN2014

SAKSNR

L5P-ENy;.

DOK.NR.---1ARK KODE

Som beboer i Sørkjosen (Skogly) og nærmeste nabo til våtmarksområde og ivrig bruker av dette område til rekreasjon
både nå og tidligere da folket hadde den unike muligheten til å bruke område helt ned til det gamle sagbruket vil jeg
tillate meg å komme med et innspill/forslag til den nye arealplanen for Sørkjosen.

For å gi befolkninga mulighet til å kunne benytte våtmarksområde til turbruk uten å måtte vasse i leir og også tilpasse
seg flo og fjære har jeg tenkt om det lar seg gjøre å anlegge en gangalle langs melen fra flyplassen og oppover mot
Leirbuktsvingan slik at folket kan spassere langs denne og kunne komme seg på en sikker og god måte over til
våtmarksområde (meget fint område)

En annen ting med en evt. slik fylling langs kanten er at man tar bort den risikoen som ligg der med utglidning av
masser av selve bakken. Som ivrig bruker gjennom ca 30 år har jeg registrert at det vaskes ut sand - spesielt ved
springflo.

Jeg håper dette innspill kan vurderes - og spesielt nå som det skal taes ut masser i forbindelse med tunnellen. Er klar
over at vi er inne i et vernaområde, men ut fr det forhold at vi sikre område og utglidning, gir befolkninga et tilbud for å
kunne bruke område (våtmarksområde til rekreasjon) på en sikker og god måte og også gjør noe for folkehelsa.

Med hilsen

Arnt M. larsen
Skogly 18
Sørkjosen
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Nordreisa kommune - 2. gangs høring og offentlig ettersyn av
kommuneplanens arealdel 2013-2025 - Innsigelse fra Avinor

Vi viser til Deres brev av 17.12.2013, mottatt pr. e-post 18.12.2013, vedrørende 2.gangs høring og
offentlig ettersyn av kommuneplanens arealdel for perioden 2013-2025. Avinor beklager at det ikke
har blitt gitt innspill i forbindelse med oppstart av arbeidet med kommuneplanens arealdel, noe
som medfører at vi er nødt til å fremme innsigelse i dette brevet for å ivareta høyderestriksjoner/
byggerestriksjoner hjemlet i forskrifter til Luftfartsloven.

Luftfartstilsynet har stilt krav om at bestemmelser for hinderfrihet i forbindelse med inn-/utflyging
blir ivaretatt ved de enkelte lufthavnene. Avinor har følgelig et behov for å innarbeide lufthavnens
restriksjonsplan og byggerestriksjonskart (BRA-kart) i kommuneplanens arealdel.
Luftfartsloven krever at planflatene i restriksjonsplanen og byggerestriksjonskartet behandles på en
slik måte av planmyndighetene at det kan påvises kontroll over områdene og bruken av disse. Det
er disse flatene som bestemmer blant annet hvilke minima den enkelte lufthavn vil få ved
flyoperasjoner.

Luftfartsloven og retningslinjer som tidligere er sendt flyplasskommunene fra Samferdsels-
departementet, presiserer at hovedregelen er at hinderfriheten rundt flyplassene skal ivaretas
gjennom Plan- og bygningslovens (PBL) bestemmelser.
I PBL § 11-8 er det fastsatt at kommuneplanens arealdel i nødvendig utstrekning skal vise hensyn
og restriksjoner som har betydning for bruken av areal. Hensyn og forhold som inngår i PBL § 11-8
siste ledd bokstav a til f, skal markeres i arealdelen som hensynssoner med tilhørende
retningslinjer og bestemmelser. Når et område senere tas under regulering, gjøres disse
forholdene gjeldende i reguleringsplanen.

Restriksjonsplanen og BRA-kartet for Sørkjosen lufthavn må derfor legges inn som egen
hensynssone H190 (annen sikringssone) på arealdelen til kommuneplanen. Hensikten med å skille
ut egen hensynssone på denne måten, er å vise hvilke viktige hensyn som må iakttas innenfor
sonen, uavhengig av hvilken arealbruk det planlegges for. I dette tilfelle dreier det seg om:

Høyderestriksjonene rundt rullebanen i henhold til restriksjonsplanen for lufthavnen, hjemlet
i kap. 10 i Forskrift om utforming av store flyplasser (BSL E 3-2 vedtatt 06.07.2006)
Byggerestriksjoner rundt navigasjonsanleggene i henhold til BRA-kartet, hjemlet i § 6 i
Forskrift om kommunikasjons-, navigasjons- og overvåkingstjeneste (BSL G 6-1 vedtatt
27.06.2011).

Begge forskriftene ovenfor er hjemlet i Luftfartsloven § 7-1.
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AVINOR

Videre må det stilles krav i bestemmelsene om at alle nye reguleringsplaner innenfor restriksjons-
områdene skal innarbeide høyderestriksjonene i form av hensynssone eller det må angis i
bestemmelsene maksimal tillatt mønehøyde på bygninger og anlegg som ikke overstiger
høyderestriksjonene i restriksjonsplanen.

Med bakgrunn i dette oversendes kopi i A3-format av gjeldende restriksjonsplan/
byggerestriksjonskart (BRA-kart) for Sørkjosen lufthavn, tegning ENSR-P-10 datert 10.02.2005
(vedlegg 1). Yttergrensen for restriksjonene er markert med tykk heltrukket rød strek.

Vi ser under bestemmelsenes punkt 7.1.7 at det er vist til restriksjonsplanen for Sørkjosen lufthavn
som et eget vedlegg. Avinor krever at yttergrensen for restriksjonene synliggjøres ved at den
legges inn på kommuneplanens arealdel som egen hensynssone. Selve restriksjonsplanen / BRA-
kartet legges som eget vedlegg til arealdelen, som mer detaljert viser høyderestriksjonene.

Når det gjelder bestemmelse for hensynssonen, benyttes følgende tekst:

Andre sikringssoner, høyderestriksjoner/byggerestriksjoner omkring Sørkjosen
lufthavn (H190)

Innenfor hensynssone H190 gjelder de høyderestriksjoner som er angitt med koter (sorte
streksymboler) på restriksjonsplanen for Sørkjosen lufthavn, Avinors tegning ENSR-P-10
datert 10.02.2005. For områder beliggende mellom de viste koter, skal høyderestriksjonen
beregnes gjennom interpolasjon. Innenfor restriksjonsområdet kan det ikke etableres hinder
(bygninger, vegetasjon, anlegg eller andre innretninger) som overstiger
høyderestriksjonene som angitt på restriksjonsplanen. Vegetasjon skal holdes under
hinderflatene, og nødvendig fjerning av vegetasjon vil bli gjennomført av Avinor. Vedlagte
saksbehandlingsrutine gjelder for håndtering av utsjekk mot hinderflatene rundt rullebanen
på lufthavnen.

Alle nye reguleringsplaner innenfor hensynssone H190 skal innarbeide høyderestriksjonene
i form av egen hensynssone på reguleringsplanene, jf. Plan- og bygningsloven g 12-6 og
12-7. Alternativt må det i nye reguleringsplaner angis bestemmelser med maksimal tillatt
mønehøyde på bygninger og anlegg som ikke overstiger høyderestriksjonene i
restriksjonsplanen ENSR-P-10 for lufthavnen.

Alle søknader om etablering av nye bygninger og anlegg innenfor hensynssone H190, dvs.
områder med byggerestriksjoner rundt navigasjonsanlegg ved Sørkjosen lufthavn vist med
røde streksymboler på Avinors tegning ENSR-P-10 datert 10.02.2005, skal håndteres etter
vedlagte saksbehandlingsrutine.

Vedlegg 2 viser hvordan Avinor ser for seg en normal saksgang i forhold til utsjekk mot
hinderflatene rundt rullebanen, vist på tegning ENSR-P-10. Mens vedlegg 3 viser hvordan Avinor
ser for seg en normal saksgang i forhold til utsjekk mot byggerestriksjonsflatene rundt
navigasjonsanleggene, vist på tegning ENSR-P-10.

Vedlegg 4 viser flystøysoneberegninger for Sørkjosen lufthavn for perioden 2005 —2015, datert
18.08.2006, beregnet av Oslo lufthavn AS, rapport OSLAS-AN-RA-0187-E02, etter
Miljøverndepartementets retningslinje T-1442. Flystøysonene er ivaretatt gjennom gjeldende
reguleringsplan for Sørkjosen lufthavn.
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AVINOR

Det er av stor betydning for Avinor at det ikke etableres villedende belysning i nærheten av
innflygingslysanleggene til lufthavnen, jf. § 13-3 i forskrift BSL E 3-2. Avinor vil at følgende
generelle bestemmelse legges til arealdelen:

Villedende belysning ved Sørkjosen lufthavn
Avinor skal høres i forbindelse med søknad om tiltak som endrer lyssettingen rundt
lufthavnen og som kan ha innvirkning på sikkerheten for lufttrafikken.

Dersom Nordreisa kommune ikke innarbeider overnevnte hensynssoner samt tilhørende
bestemmelser og saksbehandlingsrutiner, er dette brev en innsigelse til kommuneplanens arealdel
fra Avinor, jf. PBL §§ 5-4 til 5-6.

Avinor vil med det første oversende restriksjonsplanen/byggerestriksjonskartet digitalt til
kommunen på e-post:
postmottaknordreisa.kommune.no

Med vennlig hilsen
Avi r AS

Einar K Merli
Senioringeniør

4 Vedlegg
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Vedlegg 2

Normal saksgang i forhold til utsjekk mot hinderflatene rundt rullebanen i
restriksjonsplanen fra Avinor, tegning ENSR-P-10 datert 10.02.2005, jf. § 10-1 i
Forskrift om utforming av store flyplasser, BSL E 3-2:

Lov om luftfart stiller som krav at det for drift av flyplasser skal foreligge en konsesjon og en
teknisk/operativ godkjenning. Som en del av godkjenningsvilkårene forutsettes det at det utarbeides
en restriksjonsplan med fastsettelse av hinderflater i medhold av § 10-1 i Forskrift om utforming av
store flyplasser, BSL E 3-2. Fastsatte hinderflater skal være et redskap for å definere hvilke objekter
på og rundt flyplassen som er å anse som hinder. Hinderflatene består blant annet av utflygingsflater,
innflygingsflater, indre innflygingsflater, horisontalflate, sideflater, indre sideflater og konisk flate.

Nedenfor følger en prinsippskisse som viser de ulike hinderflatene rundt rullebanen:

Innenfor områder avgrenset av høyderestriksjoner rundt rullebanen i medhold av Forskrift om
utforming av store flyplasser, BSL E 3-2, kapittel 10, gjelder de høyderestriksjoner som er angitt med
sorte streksymbol på restriksjonsplanen for Sørkjosen lufthavn, tegning ENSR-P-10 datert 10.02.2005.
Disse høyderestriksjonene skal sikre hinderfrihet under inn- og utflygning. Avgrensningen av områder
underlagt de aktuelle høyderestriksjonene, avmerkes som hensynssone på arealdelen til
kommuneplanen. Det er byggeforbud for tiltak som penetrerer/skjærer gjennom hinderflatene som er
definert i overnevnte restriksjonsplan.

Kommunen skal først kontrollere om et omsøkt tiltak er under eller over hinderflatene rundt rullebanen.
Dersom tiltaket penetrerer/skjærer gjennom hinderflatene i restriksjonsplanen, er det i strid med
høyderestriksjonene etter BSL E 3-2, kapittel 10, og derved underlagt dispensasjonsbehandling:

En søknad om dispensasjon må rettes til Avinor, Postboks 150, 2061 Gardermoen.
Avinor vil forelegge saken for Luftfartstilsynet som har dispensasjonsmyndighet i medhold av
BSL E 3-2, § 18-2.
Luftfartstilsynet foretar endelig behandling av dispensasjonssøknaden.
Utbygger må dekke Luftfartstilsynets saksbehandlingsgebyr.
Luftfartstilsynet kan i forbindelse med dispensasjonsbehandling forlange at utbygger bekoster
en risikoanalyse for tiltaket, utført av firma som har nødvendig kompetanse på området.
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Vedlegg 3

Normal saksgang i forhold til utsjekk mot byggerestriksjonsflatene rundt
navigasjonsanleggene i byggerestriksjonskart (BRA-kart) fra Avinor, tegning
ENSR-P-10 datert 10.02.2005, jf. § 6 i Forskrift om kommunikasjons-,
navigasjons- og overvåkingstjeneste (BSL G 6-1):

Innenfor områder avgrenset av høyderestriksjoner rundt navigasjonsanlegg (NAV-anlegg), gjelder de
høyderestriksjoner som er angitt med røde streksymbol på BRA-kartet for Sørkjosen lufthavn, tegning
ENSR-P-10 datert 10.02.2005. Disse høyderestriksjonene skal sikre NAV-anleggene nødvendig
funksjonsdyktighet. Avgrensningen av områder underlagt aktuelle høyderestriksjoner for hvert enkelt
NAV-anlegg, avmerkes som hensynssone på arealdelen til kommuneplanen.

Saksbehandling ved byggesøknad innenfor byggerestriksjonsflatene (BRA-flatene) til
navigasjonsanleggene, er som følger:

Kommunen skal i første omgang kun kontrollere at BRA-flatene ikke brytes. Dette sikrer at det
ikke blir unødvendig mye saksbehandling i forbindelse med den første vurderingen.
Dersom bygget eller konstruksjonen ikke bryter BRA-flatene danner dette et grunnlag for at
bygget kan tillates oppført med hensyn til kravene som gjelder NAV-anlegg for lufthavnen.
Dersom bygget eller konstruksjonen bryter BRA-flatene skal en fagspesialist foreta en
radioteknisk analyse av forholdet. Saken sendes inn til Avinor, Postboks 150, 2061
Gardermoen, for gjennomgang av fagspesialist. Utbygger må dekke kostnadene ved den
radiotekniske analysen.
Dersom analysen viser at den radiotekniske virkningen er under en, på forhånd klart definert
akseptabel grense, er dette et grunnlag for at bygget kan tillates oppført med hensyn til
kravene som gjelder NAV-anlegg for lufthavnen.
Dersom analysen viser at den radiotekniske virkningen overskrider den akseptable grensen,
kan bygget ikke anbefales oppført i den foreslåtte posisjonen.
Avslaget skal begrunnelse av Avinor, og det bør medfølge et forslag til endringer som vil
kunne bringe virkningen under de akseptable grenser.

Nedenfor vises flytskjema ved byggesøknad for tiltak innenfor BRA-flatene til navigasjonsanleggene:

1

Byggesøknad

2 -,-----.Eryter
byggt BRA

natene7

a
3
Analyse utrørtav

fagspesialist
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Vedlegg 4

LAVINOR
Sørkjosen lufthavn

Flystøysonekart 2005-2015

Flystøysoner i hht. T - 1442

Beregnet av OSL, rapport OSLAS-AN-RA-0187-E02, datert 18.08.2006

Produsert av: FKUPlan og grunneiendom/caekm

Utskriftsdato: 22.01.2014 Målestokk: 1:5000

62,5 125 250 375 500 m
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Til:

Nordreisa kommune

Postboks 174

9156 Storslett

Fra:

Beate og Stein Jaatun

Utsikten 13,

9151 Storslett

Storslett 31.01.2014

Innspill til arealplan 2.gangs høring

4.2 Sentrum

Hjellnes kommer inn under det planen definerer som sentrumsområder. Her er

også de største naturinngrepene foreslått gjennomført i arealplanen. Det er

behov for flere boligområder i sentrumsnære områder i følge arealplanens

samfunnsdel.

Det har tidligere vært utredet boligområder i områdene Sl og S3. Områdene

egner seg meget godt til boligformål, eventuelt fritidsboliger. Tomtene er solrike

og ligger nært strand, sjø og med en formidabel utsikt til Reisafjorden. Andre

steder i landet ville disse sentrumsnære områdene vært de dyreste og mest

ettertraktede tomtene til dette formålet.

Det viktigste argumentet som Beate Brostrøm la frem i folkemøtet i Sørkjosen

for ikke å gå videre med tidligere plan om byggefelt på Hjellnes, var at skolen lå

i Sørkjosen. Dette gjorde det nødvendig for skolebarna å ta buss. Nå har disse

rammebetingelsene endret seg, da alle elever i Sørkjosen Storslett-området går

på skole på Storslett. Elevene må nå uansett ta buss til Storslett.

Et industriområde som foreslått ved Hjellnes, vil forringe allmenn ferdsel til et

viktig friluftsområde for befolkningen i Nordreisa. Området blir benyttet til

ekskursjoner og turformål for skoleklasser i kommunen.

Kommunen har identifisert flere problemer som må løses jfr. Kapitel 5 i

arealplanen. Et boligområde vil ikke medføre samme belastning på området i

MH



form av støy, forurensning, lagring av tunnelmasser og industriavfall. Et

industriområde må legges til et mindre naturskjønt område.

Ifølge pkt.5.45Fritidsbebyggelse

Det er stadig økt etterspørsel etter fritidsboliger. I Ytre Sokkelvik er det allerede

et mindre felt som med fordel kan utvides.

Samferdsel

Prosjektbeskrivelsen —forstudie om etablering av dypvannskai i Nordreisa er

datert 23.12.2013. Prosjektleder og medforfatter er Geir Sagelv i Sagelv

rådgivning og kompetanse. Vi stiller spørsmål ved at samme person som leder

driftsutvalget, fremstiller saken, utreder behovet og skal være med å beslutte

utfallet av saken i kommunestyret? Dette er noe som er omtalt i

forvaltningsloven §6 Habilitet.

Denne rapporten bærer preg av et hastverksarbeid for å utnytte tunnelmassene

fra Sørkjostunnelen. Når man har undersøkt behovet for dypvannskai har

rapporten lagt til grunn en markedsundersøkelse. Markedsundersøkelsen er

mangelfull og bare konklusjonen er lagt ved prosjektbeskrivelsen. Hvordan er

spørsmålene stilt? Har respondentene hatt andre alternativ enn dypvannskaia på

Hjellnes å velge mellom? Hva er over middels betydning? Respondentene»

synes at kaien har større betydning sammenlignet med bedrifter lokalisert i den

øvrige delen av kommunen»(prosjektbeskrivelse havn s.8). Denne

planbeskrivelsen bærer preg av synsing og ikke konkrete resultater av hva vi har

behov for.

Hva er kostnadsberegningene ved en slik dypvannskai? Det er vel snakk om

flere 10-talls millioner? Kommunen har fått tildelt midler fra fylkeskommunen

til forstudiet, om dette dekker oppdraget til forfatterne av denne rapporten er

uvisst.

Hva er det egentlige behovet for dypvannskai? Det er kun antagelser at

oljenæringen vil foretrekke Nordreisa fremfor eventuelt Skjervøy som

anløpssted. Har vi råd til denne eventuelle feilvurderingen?

Habilitetsspørsmålet må tas i betraktning i en så viktig sak som får konsekvenser

for Nordreisa kommunes økonomi og befolkning i lang tid fremover.



I prosjektbeskrivelsen s.36 står det;»Sagelv Rådgivning og kompetanse er

engasjert av Nordreisa kommune for å forestå en forstudie for en dypvannskai

lokalisert på Hjellnes i Nordreisa kommune.

Hvorfor ikke utvide kaia på Klubbnes, i Oksfjord eller Hamneidet? Det påregnes

omfattende mudring av bløt leire før utfylling i sjø, heter det om området på

Hjellnes. Hvor store kostnader kan vi påregne at dette vil medføre for

kommunen?

For å avdekke grunnforhold er det nødvendig med grunnboring for å ta prøver
som kan analyseres. Disse analysene vil avdekke hvilke tiltak som må
iverksettes for at det skal være trygt å gjøre de foreslåtte inngrepene. Først når
disse vurderingene er på plass vil man ha noe form for kontroll med hva dette
kommer til å koste. Dette vil være beslutningsgrunnlaget for videre arbeid med
planen, ikke den foreliggende rapporten.

Beate Rikardsen Jaatun Stein Jaatun
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DijK.NR. ARK.KODE

Nordreisa Kommune

Postboks 174

9151 Storslett

Storslett 13.01.14

Innspill til forslag på arealplan for Nordreisa Kommune.

Fra fellesmøte sammen med grunneiere, bønder, handel standen, restaurantbransjen, eiere av

næringsbygg og andre berørte parter.

Tema for møtet:

« Bevare dagens E6 gjennom Storslett uten reserverte arealer for fremtidig E-6 trasse.»

1.Man ser det ikke som nødvendig å opprette en ny trase for E6 ut fra dagens trafikkbilde. Dagens

trafikktetthet ligger på 2900 trafikkdøgn mot 6000 som grense. Store deler av døgnet er sentrum

nesten helt fri for biltrafikk og mennesker.

Befolkningsendring de siste 30 årene til og fra med 50 pers, noe som tilsier at man ikke kan forvente

en formidabel vekst. Det kan i fremtiden kanskje bli aktuelt å utbedre dagens bru i forhold til vekt,

bredde og høyde. ønsker man å redusere farten på E6 kan man benytte seg av trafikkmålinger og

rundkjøringer.

Kommunens oppgave er å skape gode vilkår for næringsvirksomhet, sikkerhet og forutsigbarhet

noe som ikke er forenelig med en fremtidig plan om flytting av E6, da sitter vi alle på vent og det vii

føre til stagnasjon i næringsvirksomhet. Resultatet kan være at unge grundere og evt.investorer

utenfra ikke ønsker å etablere seg på Storslett.

Dagens næringsliv i sentrum møter allerede stor konkurranse fra Alta, Tromsø og netthandel. Handel

standen i Nordreisa ønsker flere parkeringsplasser synlig i sentrum for å øke tilgjengeligheten og

skape ett miljømessig bra sentrum.

Andre argumenter for å bevare E6 er»nye Halti» med turistinformasjon, verneområdet «

Ramsar»/verna vassdrag og derfor unngå ødeleggende tekniske inngrep, levedyktig miljø for laks og

fugleliv,unngå å beslaglegge gode arealer for jordbruk. Vi har i dag for mange bruk som står tomme

og flere legger ned. I forhold til turisme ser man at landskapet mangler kultivering, skogen gror igjen

og man ser ikke det vakre landskapet vi har. Og ikke minst samfunnsøkonomisk helt unødvendig med

ny E-6 vei.

Storslett som Nasjonalparklandsby, stoppested, handels sentrum for Nord Troms kan ikke være

tjent med en E6 som ligger utenfor sentrum.

Konklusjon:

Det var ett enstemmig møte som ønsker å satse videre på dagens E-6 fremover.



Det ønskes ikke alternative trasser i arealplanen da det vil «sette Storslett på vent» og bremse

motivasjonen for investering og utvikling.

Mvh Butikkgruppa med andre for bevar E6 i sentrum,v/ Jane Johansen

Bios Cafe, Hagan Blomster, Fristelsen Bakeri, Barl, Grillstua, Gyda, Flexi, Min Mote, Bohus,

Flortex, Statoil Storslett„Gammen varehus m alle butikker, Bjørgs Parfymeri og Reisa sko.

Halti v/Odd Rudberg, Tore Ytregård

Grunneiere: Kjell Båtnes, Tor-Eivind Båtnes, Eskil Vollstad, Stein-Erik Andersen, Britt Holm

Andersen, Lisbeth Blomstereng Josefsen.

Bønder : Morten Fredriksen , Cris Dybvad, Per- Johnny Lyngmo
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KONZEPT

Nordreisa kommune
9151 Storslett

NORDREISAKOMMUNE

30 JAN2014

SAKSNR.

LØPENR.

DOK.NR. IARKKODE

Deres ref: Vår ref: Arkivkode Dato
30.01.2014

INNSPILL TIL AREALPLANE 2.HØRING - VEDR. BOLIGFELT BF35 HØGEGGA
ØST.

På vegne av tiltakshaver Byggmakker Per Stand As, 9151 Storslett oversendes her innspill til
arealplanens 2.høring vedr. boligfelt B35 Høgegga øst. Byggmakker Per Stand AS vurdere å stå
for regulering av området og vil i denne sammenheng også stå som tiltakshaver for planarbeidet.

Tiltakshaver har vurdert flere alternativer for utbygging og ser at en utvidelse av området B35
som vist på understående skisse, åpner for en mer heltlig og rasjonell utbygging.

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
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En utvidelse vil også gi mulighet for landskapsmessige tiltak i nedlagt steinbrudd/grustak som
kan bidra til estetiske kvaliteter som er til fordel for Høgegga boligfelt som helhet.

Tiltakshaver er innforstått med at deler av området er innenfor hensynsområdet for ras- og
skredfare og vurdere å engasjere geologisk kompetanse for å foreta en geologisk og geoteknisk
vurdering for eventuell justering av grense for hensynsonen.

Det foregår for tiden en dialog med berørte grunneiere. På grunn av kort tid til frist for innspill ,
vil grunneiernes innstilling til innspillet ettersendes .

Det bes om at foreslått innspill inntas i arealplanen.

Med hilsen

Geir Lyngsmark

Kopi:

Side 2 av 2



BYGGtorget
Betongservice A/S
Fagkunnskap gir trygghet

Adresse
Poststed
Telefax
Telefon
Org. nr.

: Industriveien 24
:-9152-Sarkjosen
: 77 77 03 10
: 77 77 03 00
: 944 896 600 MVA
•

Deresref.: Vårref.:RB

Innsigelse arealplan - Sørkjosen

Detvisestil vårtbrev av 08.03.13og30.09.13.
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DOK.NS. ARK.KODE

Dato:24.01.2014

Nordreisakommune
Driftsutvalget

9156 Storslett

Serav arealplanensomnå erutetil 2. gangshoringatvår innsigelsei brevvedr.gr.nr47/469ikke
er tatt til følgeav administrasjoni kommunen.
Someierav ovennevntearealvil vipå nytt fremmeinnsigelsemedsammebegrunnelsesomi brev
av30.09.13.I gjeldendearealplanerområdetdefinert/ avsatttilboligformålogvipoengtererat
dethar ståttenbolighuspå tomtasombrannfor en delår sidenogkan ikkeforstådetlogiskei
forslageti ny arealplan.

Vihenstillerderforat sakenfårenpositivpolitiskbehandlingi driftsutvalget.

Medvenalighilsen

BetongserviceA/S
/

'
' yReidarBakkehaug

Vedlagtkopiav: - Brevav08.03.13og 30.09.13
- kartav områdetmedskissertbygg

FERDIGBETONG TRELAST/BYGNINGSARTIKLER - AUT . ENTREPRENØR



BYGGtorget
Betongservice .A/ S
Fagkunnskap gir trygghet

Adresse : Industriveien 24
Poststed .9152-Sorkjosen
Telefax : 77 77 03 10
Telefon : 77 77 03 00
Org. nr. : 944 896 600MVA
E-post: reidar@betongservice.net

Nordreisa kommune
Utvildings / planavdelingen

9156 Storslett

Deres ref.: Vår ref.: RB Dato:30.09.2013

Innsigelse arealplan - Sørkjosen

Det vises til vårt brev av 08.03.13 ang. reguleringsendring på grnr. 47 brnr. 469 i Nordreisa.

Eiendommen er opprinnelig en boligtomt hvor boligen brant ned for noen år tilbake og ikke ble
gjenoppbygd.
Denne ble annonsert til salgs i feb. 2013 og Betongservice A/S fikk tilslaget på å kjøpe denne. I
salgsdokumentene framkom imidlertid at deler av eiendommen i ettertid var regulert til friområde.

den anledning ble det tatt kontakt med teknisk avdeling i Nordreisa kommune før vi inngikk
kjøpekontrakt med spørsmål om mulighet for å få denne omregulert. Svaret var svært positivt og
på det grunnlag inngikk vi kjøpsavtale. Vi ville benytte tomta til boligfonnål i fortsettelsen ved å
bygge et leilighetsbygg,jfr. brev av ovennevnte dato.

Denne henvendelsen har vi ikke fått skriftlig tilbakemelding på, men fått muntlig orientering om
at driftsutvalget har uttalt at området skal benyttes til bolig og forretningsformål og er kommet
med i nytt planforslag som nå er på høring.

Dette forslaget har vi meget sterke motforestillinger til og begrunner det med at området ikke
egner seg til næringsformål. Dette med hensyn til størrelse og plassering. Ornrådet grenser også til
boligområdet langs Meierivegen.
Det som vi i forretningsverdenen nå erfarer er at det etterspørres etter større enheter hvor flere
forretninger kan samlokaliseres for å skape publikumstilstrømming.

Av slike områder hvor dette er mulig har vi flere av i Sørkjosen. Her utpekes området på nordøst
siden av E 6 ved flyplassornrådet og området i Nedre Baisit mot Betongservice AIS.

Vår tanke med denne etableringen var i hovedsak bolig for eldre hvor det er nødvendig med
adkomst fra marknivå. Denne aldersgruppen ønsker også å bo nær opp til områder hvor det er litt
liv og røre og foIk ferdes. Det er allerede gang og sykkelvei på samme side av E 6.

Vi henstiller derfor til politikeme i Nordreisa kommune å ta dette til etterretning.

Med vennlig hilsen

Betongservice A/S
Rei ar Bakkehaug Vedlegg : Kart av området

FERDIG.BETONG TRELAST/BYGNINGSARTIKLER- AUT.ENTREPRENØR



BYGGtorget
Betongservice A/S
Fagkunnskapgir trygghet

AdresseIndustriveien 24
Poststed ,-9152-Sarkjosen
Telefax : 77 77 03 10
Telefon : 77 77 03 00
Org. nr. : 944 896 600 MITA
E-postreidar@betongservice.net

Nordreisa kommune
Utviklingsavdelingen

9156 Storslett

Deres ref.: Vår ref.: RB Dato:08.03.2013

Søknad om reguleringsendring - gr. nr. 47 / 469 i Nordreisa

Betongservice A/S har ervervet ovennevnte eiendom i Sørkjosen i Nordreisa kommune, I
reguleringsplan for området er over halvparten av denne eiendommen regulert til friluftsområde.

Eiendommen har en sentral plassering inntil E 6 og Betongservice A/S ønsker å benytte området
til boligformål. Da tenkes det spesielt på leilighetsbygg i to etg. med ca 8 leiligheter.
Det er et stort ønske fra publikum at det blir etablert et slikt bygg i Sørkjosen og vi har allerede en
del henvendelser på dette.

Vi vil derfor herved søke om reguleringsendring av ovennevnte eiendom til boligformål på hele
tomta. Slik vi har tenkt dette må det være en utnyttelsesgrad på 45 % på tomta. Dette for å gi plass
for garasje.

Vedlegger kart av tomta hvor planlagt leilighetsbygg er inntegnet. Adkomst til tomta er tenkt
benyttet samme som til Museumsområdet.

Vi håper på en snarlig og positiv tilbakemelding.

Med vennlig hilsen

Betongservice A/S

Reidar Bakkehaug

Vedlegg: Kart av området

FERDIGBETONG TRELAST/BYGNINGSARTIKLER - AUT .ENTREPRENØR
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Post Nordreisa

Fra: Hansen Stein [stein.hansen@dirmin.no]
Sendt: 30. januar 2014 17:07
Til: Post Nordreisa
Emne: 13/00698-3 - 2. gangs høring og offentlig ettersyn av kommuneplanens arealdel

2013-2025 for Nordreisa kommune

Deres ref.: 2010/1848-185

Direktoratet for mineralforvaltning (DMF) viser til ovennevnte sak, mottatt 19.12.2013.

DMF registrerer at det foreslås endringer i antall områder avsatt til råstoffutvinning, men har ikke merknader til

dette.

Vi ser av planbestemmelsene pkt. 2.7.1 a) at det opplyses at nye, ordinære uttak gjelder lov om erverv og utvinning

av mineralressurser (mineralloven) fullt ut.

Her kan vi tilføye at overgangsbestemmelsene for mineralloven utløper 31.12.2014. Etter dette er det

driftskonsesjonsplikt for alle uttak over 10 000 m3, dvs, også uttak som var i gang ved lovens ikrafttreden.

DMF har ikke andre merknader til planforslaget.

Med vennlig hilsen

Stein Erik Hansen

senioringeniør

Direktoratet for mineralforvaltning
med Bergmesteren for Svalbard

Postboks 3021 Lade, N-7441 Trondheim

Sentralbord: +47 73 90 40 50, direkte +47 73 90 42 60

Mobik +47 995 45 072

Besoksadresse: Leiv Eirikssons vei 39, N-7040 Trondheim

Hjemmeside: www.dirmin.no 


E-post: mail@dirmin.no, direkte: stein.hansen @dirmin.no

p NORDREISAKUMMUNE

30 JAN2014

SAKSNR,

LOPENR

DOK.NR. ARKKODE

Tenk på miljøet før du skriver ut denne e-posten
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Nordreisa kommune,
v/driftsutvalget,
9156 Storslett.

HAVNNES DEN

28/1 2014.

NORDREISA KOMMUNE. FRILUFTSOMRADER.
E.D. "HAVNNES" PA ULØY.

Først nu er vi blitt oppmerksom på NK "temaplan for Frilufts-
områder". Vi ser at vår eiendom "Havnnes" er sterkt berørt (om-
råde 21 og 23, på kartet.)

Som grunneier vil jeg med dette protestere på den "båndlegging"
av eiendommen "Havnnes 80/1" man her prøver å få til! Vi har flere
planer om utnyttelse av eiendommen, bl.a. hyttebygging, vinter-
turisme m.v.

Vi synes det er mere enn merkverdig at vi som (stor) grunneier
overhodet ikke er kontaktet i denne sak! Informasjonsplikten er
ikke overholdt! Dette er en sak vi vil følge opp, enten direkte
eller via vår advokat.

Ethvert forsøk på å "båndlegge" vår eiendom vil bli møtt med krav
om erstatning/rettsak i den grad det går imot våre planer om ut-
nyttelse eiendommen "Havnnes 80/1) i Nordreisa kommune!

Vi ber om at planen i sin helhet blir oversendt oss.

Ærbødigst

Kopi:

H r adv. Gunnar Nerdrum,
Fiskergt 6,
9261 Tromsø

POSTBOKS 1, 9159 HAVNNES. TELEFON 77 76 44 00 - 930 03 404. TELEFAX 77 76 44 84

ORG.NR. 955 635 280 E-POST: JHGAS@ONLINE.NO - WWW.G[AEVER.NET

LGPFN-

. ARKKOK



Til Nordreisa kommune,
Utviklingsavdelingen,
9151 Storslett.

Kommunens forslag til ny trase for E6.
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Som grunneiere av eiendommen Blomstereng 43/4 stiller vi oss
både negativ og uforståelig til kommunens forslag til ny trase for
E6. Vi har følgende merknader:

den planlagte traseen vil legge beslag på en altfor stor del av
vår eiendom.

eiendommen blir delt i to og blir nærmest rasert.

den vil ødelegge mulighetene for mer nyttige formål og bedre
arealutnyttelse enn en stor og uhensiktsmessig E6,

den vil gå over dyrkbar jord og hindre adkomsten til allerede
opparbeidet og dyrket jord.

den vil ødelegge piantefelt.

Vi kan ikke se hensikten med å anlegge en ny E6 kloss opp til
eksisterende bebyggelse og boligområder på begge sidene av
elva.
Vi støtter fullt og helt det store flertallet som går inn for å
beholde dagens trase gjennom Storslett og protesterer mot at en
så stor del av vår eiendom skal beslaglegges av en ny E6 trase.

Storsiett, 30.01.14.

Elisabeth iosefsen jørn-Terje josefsen.

ex)



Nordreisa kommunes arealplan- arealdel, forslag til flytting av dagens E6 15 JAN2014

Innsigelse mot overnevnte forslag.

1
En veg som foreslått, vil føre til store og ødeleggende inngrep nær verneområdene ved nedre
del av Reisa-vassdraget. Området fra "Nybrua" og ned mot deltaet, er svært viktig for det
plante, dyre og fuglelivet, som verneområdene skal beskytte. Området fungerer blant annet
som trekkfuglenes "flyplass". Et brostrekk her, vil være stikk i strid med ideen om vern.
Vi minner om kommunens sterke, internasjonale forpliktelser i Ramsar-område.



Forslaget vil i høy grad berøre verdifull dyrket mark. Noe som er helt uakseptabelt, sett fra
grunneiere og bønder som drifter disse arealene.



I området drives det i dag økoturisme, her er det lagt ned store ressurser på å skape en ny og
bærekraftig turisme. Det jobbes konkret med utvidelse av eksisterende prosj ekt.
En veg gjennom området vil være uforenelig med en slik drift.



Vi har også fått sterke, om uformelle signaler fra veg, landbruk og miljømyndigheter, som
poengterer at en flytting som foreslått er svært lite realistisk. På bakgrunn av dette, er det lite
ønskelig at areal låses i en arealplan. Grunneier ønsker å beholde arealet til eget bruk.



Vi stiller oss bak næringslivet i Nordreisa som ikke ønsker en flytting av dagens tras.
Ryktene om flytting har allerede skapt usikkerhet rundt nyetableringer og utvidelser.
En god arealplan bør ha motsatt effekt.
Ved en evnt omlegging, deler vi næringslivets frykt for økonomiske tap og konkurser.
Vi trenger flere bedrifter og flere etablerer, ikke færre!
Vi støtter næringslivets ønske om tiltak som bedrer dagens trafikkbilde i sentrum. Og ønsker
som dem, et svar på hvilke konkrete tiltak man kan forvente seg i nær framtid. Vi frykter at en
ny vegplan, vil sette ting på vent.



Vi ber innstendig om at det reflekteres rundt estetikken på Storslett. Fra "Nybrua" har man i
dag en fantastatisk utsikt mot f:jorden og deltaet. En bro vil ta ifra oss denne verdien.
Et ønske om å forskjønne Storslett sentrum, blir helt uforståelig om dette er prisen vi skal
betale...



Vi ønsker til sist å berømme Nordreisa kommune for arbeidet med ny arealplan. Som
grunneiere har vi alle et ønske om å bidra til god og framtidsrettet utvikling i vår kommune.
Og har gjennom tidene bidratt med store arealer til boligfelt, veger, friluftsområder mm.

Med vennlig hilsen
Eskil Vollstad (for Arne Vollstad), Svein E Andersen, Brith Andersen, Tor E Båtnes,
Kjell Båtnes



Fylkesmannen i Troms
Romssa FyIkkamänni

Saksbehandler
Oddvar Brenna

TelefonVår datoVår ref.
77 83 79 76 07.02.20142013/3583 - 20

Arkivkode
421.3
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Deres dato Deres re
17.12.13 2010/184

Nordreisa kommune

9156 STORSLETT

KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2013 —2025 FOR NORDREISA KOMMUNE —2.
GANGS HØRING —FYLKESMANNENS UTTALELSE.

Fylkesmannen viser til brev av 17.12.13 hvor Nordreisa kommune oversender nevnte plan
med høringsfrist den 07.02.14.

Fylkesmannen vil innledningsvis honorere Nordreisa kommune for et godt arbeid med
kommuneplanens arealdel.

Nordreisa driftsutvalg behandlet den justerte planen i møte den 09.12.13 som sak 47/13.
Kommunen opplyser at de har tatt innsigelser til følge og justert planbestemmelser i henhold
til innsigelsene. For noen forslag er det gjort betydelige reduksjoner. Videre har kommunen
utredet nøyere enkelte områder og mener dermed at det er grunnlag for at innsigelsesinstansen
må trekke innsigelsen. Det er også tatt inn flere nye forslag som er utredet og innarbeidet i
KU og i andre plandokumenter. Kommunen legger nå fram et forslag som er mer bearbeidet
og med høyere kvalitet på bestemmelser og kart enn ved 1. gangs høring.

Reindriftsinteressene:
Reindriftsforvaltningen er fra 01.01.14 overført til Fylkesmannen. De reindriftsfaglige
vurderingene for Nordreisa utarbeides av reindriftsforvaltningens kontor i Kautokeino og går
inn som en del av Fylkesmannens uttalelse til 2. gangs høring av kommuneplanens arealdel.
Den organisatoriske endringen skjer mellom 1. gangs høring og 2. gangs høring av
kommuneplanen og Fylkesmannen finner det derfor hensiktsmessig å belyse dette
sektorområdet spesielt.

Reindriftsforvaltningen i Vest-Finnmark har uttalt seg til 1. gangs høring av kommuneplanens
arealdel i brev av 26.09.13. Fylkesmannen får opplyst at planen er ikke lagt fram for
Områdestyret fordi styret ikke hadde møte før i desember, og kommunen ikke kunne utsette
saken så lenge. Reindriftsforvaltningen i Vest-Finnmark har gitt viktige innspill i nevnte
brev, men har ikke reist innsigelser til kommuneplanens arealdel ved 1. gangs høring.
Innsigelseskompetansen lå tidligere hos Områdestyret og er nå flyttet til Fylkesmannen.

Fylkesmannen vil minne på at det ligger et ansvar på kommunen å ivareta naturgrunnlaget for
den samiske reindriften jf. plbl. § 3-1. Grunnlovens § 110a og internasjonale regler forplikter
både kommunale, regionale og statlige myndigheter til å gjøre hensynet til samisk kultur,

Fylkeshuset, Strandvegen 13 Telefon: 77 64 20 00 Avdeling fmtrpostmottak@fylkesmannen.no
Postboks 6105, 9291 Tromsø Telefaks: 77 64 21 39 Plan, reindrift og www.fylkesmannen.no/troms

samfunnssikkerhet
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næringsutøvelse og samfunnsliv til gjenstand for særskilt behandling og vurdering i
samfunnsplanleggingen generelt, og i arealplanleggingen spesielt.

Ved planlegging som berører reindriften er det avgjørende å ta hensyn til tidligere inngrep
som har funnet sted innenfor det enkelte distrikt sine grenser. Fylkesmannen påpeker at man
må vurdere de samlede effektene av planer og tiltak innenfor distriktsgrensene. Viktige
særverdiområder som for eksempel flyttleier, oppsamlingsområder og kalvings områder må
sikres.

Når det gjelder fortetting av allerede eksisterende områder, for eksempel til fritidsbebyggelse,
så er dette som oftest mindre problematisk, såfremt det ikke vil sperre eller hindre reindriftens
særverdiområder. En videreutvikling av allerede eksisterende tiltak er å foretrekke framfor
punktering av beiteområder for nye utbyggingsområder. En bit for bit utbygging vil føre til en
fragmentering av reindriftens beiteområder og dette er ikke ønskelig. Reindriften er avhengig
av sammenhengende områder, særlig av hensyn til flytting.

1. TIDLIGERE BEHANDLING —1. GANGS HØRING.

Fylkesmannen reiste flere innsigelser og merknader til arealbruk og bestemmelser til 1. gangs
høring i brev med referanse 2013/3583-3. Kommunen har i utkast til 2. gangs høring, tatt
stilling til Fylkesmannens uttalelse og delvis imøtekommet Fylkesmannens krav og delvis
avvist Fylkesmannens krav. Fylkesmannen tar utgangspunkt i dette brevet for å vurdere
kommunens håndtering av innsigelsene.

TIL INNSIGELSER Al. AREALBRUK:
Kommunen har imøtekommet Fylkesmannens innsigelse fullt ut for følgende områder:

Område 2 Oksfjordvatnet D103, område 3 Bjørnnes D95, område 9 Oksfjorddalen
D97, område 15 Svartfoss D13, område 20 Sappen D23,

Fylkesmannen har ingen merknader til formål eller lokalisering for disse områdene.

Fylkesmannen må ta stilling til kommunens håndtering av innsigelser for følgende områder:

Område 14 Svartfoss D12:

Området er benevnte BFR 21 —Fritidsbebyggelse.

Hoveddelen av området er dyrkbar skogsmark av middels bonitet, lettdrevet og egnet for
moderne maskinell drift. Jordverninteressene er berørt.

Ut fra en samlet vurdering av hensynet til sysselsetting og bosetting finner Fylkesmannen at
jordvernet kan vike til fordel for andre samfunnsinteresser.

Fylkesmannen frafaller innsigelsen til område 14 Svartfoss D12 ( BFR21).

Område 16 Tørrfossnes D13 D14:

Området er benevnt BFR 7 - Fritidsbebyggelse.
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Kommunen har utredet landbrukshensyn i området nærmere, og konkluderer med at tiltaket
ikke vil føre til vesentlige ulemper. Arealet er redusert av hensyn til Reisavassdraget og
landbruk.

Kommunen har redusert området og tatt innsigelsen delvis til følge. Kommunen opplyser at
det i dag er det to eksisterende hytter i planområdet og at planen legger opp til en fortetting
med ny hytte. Hele området skal bygges ut i medhold av en reguleringsplan.

Fylkesmannen frafaller innsigelsen til området 16 Tørrfossnes D14 (BFR 7).

Område 17 Bilto D8: 

Området er benevnt BFR 1 Fritidsbebyggelse.

Kommunen har slått sammen de tre tidligere formålene til et og redusert arealet. Nå
inneholder området 3 eksisterende hytter/tomter og det legges opp til fire nye enheter basert
på reguleringsplan. Arealet er samlet på 7, 3 da.

Kommunen har utredet landbrukshensyn i området nærmere, og konkluderer med at tiltaket
ikke vil føre til vesentlige ulemper. Arealet er redusert av hensyn til landbruk. Ut fra en
samlet vurdering av hensynet til sysselsetting og bosetting finner Fylkesmannen at jordvernet
kan vike til fordel for andre samfunnsinteresser.

Fylkesmannen frafaller innsigelsen til området 17 Bilto D8 (BFR1).

Område 18 Bilto D9: 

Området er benevnt BFR 2 Fritidsbebyggelse.

Kommunen har utredet landbrukshensyn i området nærmere, og konkluderer med at tiltaket
ikke vil føre til vesentlige ulemper. Arealet er redusert fra ca. 60 da til ca. 9 da av hensyn til
Reisavassdraget og landbruk. Planen åpner for fortetting i bakkant av eksisterende
fritidsbolig. Fylkesmannen finner vår innsigelse i forhold til vassdragshensyn imøtekommet.
Ut fra en samlet vurdering av hensynet til sysselsetting og bosetting finner Fylkesmannen at
andre samfunnsinteresser skal vektlegges i forhold til jordvernet.

Fylkesmannen frafaller innsigelsen til området 18 Bilto D9 (BFR 2).

Område 19 Svartfoss D10 og D11: 

Området er benevnt BFT3 Fritids- og turistformål.

Kommunen har utredet landbrukshensyn i området nærmere, og konkluderer med at tiltaket
ikke vil føre til vesentlige ulemper. Arealet er redusert av hensyn til Reisavassdraget og
landbruk. Hele planområdet er på 37 da og er dyrkbart. Kommunen har vektlagt ønsket om å
styrke naturbasert turisme knyttet til Reisaelva/dalen samt grunneieres ønske om å styrke
utviklingen av egen eiendom.
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I konsekvensutredningen står det at foreslått formål er fritidsbebyggelse og fritidspark.
Fylkesmannen gjør oppmerksom på at det ikke vil være anledning til å opprette
fritidsbebyggelse innenfor området. Vi gjør oppmerksom på at det i reguleringplanen ikke vil
kunne legges opp til etablering av for eksempel utleiehytter for overnatting. Det vil kun være
tiltak som av hensyn til sin funksjon må ligge i 100-metersbeltet til Reisavassdraget som vil
kunne etableres med bakgrunn i reguleringsplan.

Ut fra en samlet vurdering av hensynet til sysselsetting og bosetting finner Fylkesmannen at
jordvern kan vike til fordel for andre samfunnsinteresser. Ved at område Dll er tatt ut av plan
og med bestemmelser for Reisavassdraget finner Fylkesmannen at hensynet til
Reisavassdraget blir tilstrekkelig ivaretatt.

Fylkesmannen frafaller innsigelsen til området 19 Svartfoss BFT3.

Område 20 Sappen D24 og D25. 

Områdene er nå benevnt BFR 4 Fritidsbebyggelse og BFT 8 Fritids- og turistformål.

Kommunen har utredet landbrukshensyn i området nærmere, og konkluderer med at tiltaket
ikke vil føre til vesentlige ulemper. Arealene ved vegen er opprettholdt, men et
utbyggingsområde ved elva er tatt ut i fra forrige planutkast. Fylkesmannens innsigelse med
bakgrunn i hensynet til Reisavassdraget anses dermed som imøtekommet.

Kommunen ønsker å legge til rette for økt næringsutvikling i området samtidig som hensynet
til landbruk ivaretas. Andre utbyggingsforslag i området er utelatt av hensyn til landbruk og
jordvern. Utbyggingen konsentreres i tilknytning til eksisterende byggeområder og kan
betraktes som en fortetting med klare grenser mot LNFR-sonen.

Fylkesmannen frafaller innsigelsen til området 20 Sappen D24 og D25 (BFR4 og BFT8).

Område D33 og S82 LNFR: 

Områdene er benevnte LSN 1 —LNFR spredt næring og LSN2- LNFR spredt næring.

Kommunen har utredet landbrukshensyn i området nærmere, og konkluderer med at tiltaket
ikke vil føre til vesentlige ulemper for disse interessene.

LSN 2 —LNFR —spredt næring
Det aktuelle området er i Naturbase beskrevet som en sand- og grusstrand. Lokaliteten er
karakterisert som verdi viktig- B. Dette dels fordi den er en del av et stort, meget verdifullt
brakkvannsdelta, men også fordi det er snakk om intakte, svært brakke elveører av noe
størrelse. Lokaliteten ligger tilknyttet utløpet av Reisaelva og Reisafjorden, og omfatter
grusbanker på vestsiden av elva mellom Storslett/E6 og deltaet. Miljøet bærer preg av å være
særlig påvirket av vannføringen i elva, men også av nærheten til sjøen og har trolig svake
brakke tendenser. Det er for det meste grusstrender her (elveørpreg), men med innslag av
svakt utviklede øvre saltenger og kortskuddsamfunn. Lokaliteten er pr. i dag ikke synlig
påvirket av inngrep. På østsiden er elva forbygd og dermed uten særlig interesse som
naturtype. Det er også litt forbygd helt øverst langs elva inntil avgrenset lokalitet.
Naturverdiene bevares best hvis området får ligge i fred for inngrep. Alle former for
utfyllinger er skadelige. Lokaliteten må betraktes som en del av det store deltaområdet i indre
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deler av Reisafjorden, primært dannet av Reisaelva. Fylkesmannen mener etablering av
reiselivsanlegg i tilknytning til denne grus-/sandøra er uforenelig med å ivareta denne
naturtypen og fremmer med bakgrunn i dette innsigelse til område LSN 2.

Kommunen bør ivareta de store naturverninteressene som er knyttet til Reisautløpet
naturreservat ved å avsette en hensynssone mot reservatet. Reisautløpet naturreservat ligger
tettstedsnært og er dermed utsatt for inngrep som kan påvirke verneverdiene. Det ligger derfor
store utfordringer for kommunen i å hindre nedbygging av nærområdene. Fylkesmannen har
forståelse for at kommunen i arealplansammenheng ønsker å legge til rette for utvikling av
reiselivs- og turistanlegg og få mer verdiskapning ut av verneområder i kommunen. Det er
samtidig viktig å sikre en arealbruk som ivaretar de viktige verneverdiene særlig knytta til
Reisautløpet naturreservat.

Fylkesmannen vil i denne sammenheng også minne om at det i planen når den var lagt ut til
første gangs høring allerede var avsatt et betydelig areal på 81,2 daa til fritids- og turistformål
(BFT 13) ned mot Ramsarområdet.

LSNI LNFR spredt næring
Fylkesmannen fremmer innsigelse til arealet med bakgrunn i hensynet til Reisavassdraget.
Fylkesmannen vil anbefale at tiltakshaver og kommunen vurderer en annen arrondering av
området med eventuelle bygninger i bakkant av de eksisterende bygningene.

Ut fra hensynet til Reisavassdraget opprettholdes innsigelsen for områdene D33 (LSN1).
Arealene må avsettes til LNFR-formålet.

Område 4 Jernelva S22 og S35: 

Området er benevnt BN7 Næringsbebyggelse

Område S22 er tatt ut av kommuneplanen. Område S35 opprettholdes. Fylkesmannen mener
hensynet til Jernelva er tilstrekkelig ivaretatt.

Fylkesmannens innsigelse med bakgrunn i hensynet til Jernelva anses imøtekommet.

Område 10 Betesta S79: 

Området er benevnt B21 Boligbebyggelse med krav om reguleringsplan.

Kommunen har utredet landbrukshensyn i området nærmere, og konkluderer med at tiltaket
ikke vil føre til vesentlige ulemper. Kommunen opprettholder området og opplyser at arealet i
liten grad omfatter dyrkbar mark. Lokalisering og arrondering er justert for ikke å berøre
fulldyrka mark. Ut fra en samlet vurdering av hensynet til sysselsetting og bosetting finner
Fylkesmannen at jordvernet kan vike til fordel for andre samfunnsinteresser.

Fylkesmannen frafaller innsigelsen til området S79 (B21).

Område 11 Fossvoll S76

Området er benevnt B19 og B20 og BN 12 Boligbebyggelse med plankrav.
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Kommunen har utredet landbrukshensyn i området nærmere, og konkluderer med at tiltaket
ikke vil føre til nye og vesentlige ulemper. Arealet er justert av hensyn til landbruk.
Landbruksinteressene kan vike til fordel for andre samfunnsinteresser. Ut fra en samlet
vurdering av hensynet til sysselsetting og bosetting finner Fylkesmannen at jordvernet kan
vike til fordel for andre samfunnsinteresser.

Fylkesmannen frafaller innsigelsen til området 11 Fossvoll S76 (BN 19, BN 12 og BN 20)

Område 8 Storslett næringspark S140 

Området er benevnt BN13 - Næringsbebyggelse

Kommunen har redusert arealet av hensyn til landbruk. Området har en bedre arrondering i
forhold til tilgrensende landbruksarealer. Kommunen opplyser at arealet har vært i bruk til
omsøkte formål tidligere. Ut fra en samlet vurdering av hensynet til sysselsetting og bosetting
finner Fylkesmannen at jordvernet kan vike til fordel for andre samfunnsinteresser.

Fylkesmannen frafaller innsigelsen til område 8 Storslett næringspark S140 (BN13)

Hjellnes Sl, S2, S4 S5.

Området er benevnt BN4 Næringsbebyggelse, SHA3 Havn, VS 1 Småbåthavn og SPA 2
Parkering.

Fylkesmannen vurderer det som hensiktsmessig at det utarbeides en områdeplan for videre
utvikling av området. Nordreisa kommune har ikke gjort vesentlige endringer i arealet. En
mindre endring er gjort for å tilpasse havneområdet slik at det blir i samsvar med signalisert
behov i kommunens forstudie.

Det er i kommuneplanen satt krav om utarbeiding av områdeplan for arealet. Arealet er
såpass stort at det kan være hensiktsmessig å lage en utbyggingsrekkefølge som i større grad
prioriterer formål, utbyggingsretning, utbyggingsområder og rekkefølge av utbyggingen av
delområder.

Teknisk kan det arbeides parallelt med en områdeplan som omfatter alle de nevnte formålene
samlet i kombinasjon med en detaljregulering for et eller flere av enkeltområdene.

Fylkesmannen opprettholder tilrådningen om at det utarbeides en områdeplan for Hjellnes.

S9 og Sll Småbåthavn, S10 Lufthavn Sørkjosen. 

Områdene er benevnt SL 1 Lufthavn, VS2 og VS3 Småbåthavn.

Området er viktig med tanke på framtidig utvikling av flyplassen. Kommunen innfører
byggeforbud for bygninger som kan være til hinder for en eventuell innflyvingsbane.

Fylkesmannen opprettholder kravet om en mer detaljert utredning før en eventuell utbygging,
men har ellers ingen merknader til den foreslåtte arealbruken.
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TIL INNSIGELSER TIL A2. BESTEMMELSER:
Kommunen har imøtekommet Fylkesmannens innsigelser til bestemmelsene for punktene:

1.3 Plankrav, 2.2. 2 a) plankrav og utnyttelsesgrad, 2.3 Fritidsbebyggelse, 2.5.4
Barnehage, 2.6.1 Turistanlegg, parkeringsplasser mm, 2.8 Næringsbebyggelse, 2.9
Idrettsanlegg, 5. Landbruks-, natur- og frilufisformål samt reindrifi, 6.1.1 Forbud og
plankrav langs vassdrag, 7.3.2 Byggegrense mot sjø.

Fylkesmannen har ingen merknader til justeringen av disse bestemmelsene og den endelige
ordlyden i de reviderte bestemmelsene for disse punktene.

Fylkesmannen kan ikke se at bestemmelsen for punkt 2.2.2.c) Unntak fra plankrav er
tilfredsstillende. Kommunen må angi konkret hvilke «eksisterende» byggeområder som
omfattes av unntaket fra plankrav. Fylkesmannen opprettholder innsigelsen til bestemmelsen
inntil det er avklart hvilke områder vilkåret omfatter.

Kommunen har ikke angitt avklarende bestemmelser for alle arealene satt av til massetak i
kommunen, jfr pkt 2.7 Råstoffutvinning. Fylkesmannen opprettholder innsigelsen til denne
bestemmelsen inntil det er avklart hvilke områder dette omfatter.

TIL Bl. MERKNADER TIL AREALBRUK:
Fylkesmannen har ingen merknader til de justeringene kommunen har gjort for følgende
områder:

område 11 Oksfjordvannet D102, område 21 Svartfosslia D15 og D15, område 1
Reisadalen Blomli D61, Område 9 Havnnes D135, område D69 Råstoffutvinning,
samt områdene ved skianlegget Saga.

TIL B2 MERKNADER TIL BESTEMMELSER:
Det er gjennomført to drøftingsmøter med kommunen samt flere mindre konsultasjoner
mellom saksbehandlere i kommunen og Fylkesmannen for å justere bestemmelsene i forhold
til Fylkesmannens innsigelse i kombinasjon med kommunens ønsker og behov. Dialogen har
vært løsnings- og utviklingsorientert. For flere fagområder er det satt standarder som kan
anvendes også av andre kommuner i fylket.

Bestemmelsen framstår nå som meget godt bearbeidet og vil være et godt verktøy for senere
utbygginger i henhold til planen.

Hensynet til universell utforming, likestilling og mangfold og barn og unge:
Fylkesmannen berømmer det arbeidet som er gjort i forhold til ivaretakelse av ovennevnte
hensyn. Temaene er godt ivaretatt både i planbeskrivelsen og medfølgende bestemmelser.

Hensynet til Samfunnssikkerhet:
I fylkesmannens høringsuttalelse til 1. gangs høring, rettet vi en innsigelse til risiko- og
sårbarhetsanalysen for manglende ivaretagelse av funn i planvirkemidlene. Nordreisa
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kommune har på bakgrunn av vår høringsuttalelse, gjort en formidabel jobb med å
etterkomme og løse våre innspill. Risiko- og sårbarhetsanalysen synes nå å være
tilfredsstillende utført som prosess.

På bakgrunn av en oppgradert risiko- og sårbarhetsanalyse for kommuneplanens arealdel, har
vi gått gjennom konsekvensutredningen samt bruk av hensynssoner og planbestemmelser til
planforslaget. Vi har vurdert om funnene i ROS-analysen har en effekt på de foreslåtte
utbyggingsformål. Vår analyse fører til flere nye innspill som kommunen må ta stilling til i
det videre arbeidet med planen.

Kommentarertil Konsekvensutredningerav enkeltområder:

Temaet samfunnssikkerhet er en av vurderingene som skal gjøres for de foreslåtte områdene i
planforslaget. Fylkesmannen anbefaler at Nordreisa kommune klargjør hvilke tema som
inngår i konsekvensvurderingen under avsnittet «Samfunnssikkerhet».

For øvrig har vi gitt merknader og forslag til løsninger for enkelte utbyggingsområder på basis
av konsekvensutredningen i revidert risiko- og sårbarhetsanalyse. Merknadene og innspillene
bør innarbeides i planbestemmelsene for å sikre en trygg og forsvarlig utbygging, og for å
sikre liv og helse. Kommunen må også vurdere om det er områder som etter en samlet
vurdering bør tas ut av planen. Fylkesmannen forutsetter at kommunen vil ivareta innspillene,
og de fremmes derfor som merknader i samband med våre kommentarer til 1. gangs høring.

B-7, Grimstad: 

Vi anbefaler at kommunen tar inn et endret tillegg i konklusjonen med ivaretagelse av
hensynet til marine strand- og hav avsetninger.

«Hensynet til grunnforhold må ivaretas gjennom krav til ytterligere detaljundersøkelser på
reguleringsplannivå».

BAB-1, Galsomelen: 

Galsomelen avfallsplass er en bedrift med storulykkepotensial etter Forskrift om storulykker
av 17. juni 2005 nr. 672. Vi kan ikke se at denne vurderingen er tilfredsstillende ivaretatt i
verken ROS-analysen, hendelse nr. 12 (Brann- og eksplosjonsfare) eller i
konsekvensutredningen. Vi ber om at kommunen gjør en utredning av dette temaet i risiko-
og sårbarhetsanalysen samt at eventuelle funn vurderes i konsekvensutredningen.

Vi anbefaler videre at kommunen tar inn et tillegg i konklusjonen med ivaretagelse av
hensynet til marine strand- og hav avsetninger. Forslag til endret tekst under konklusjon:

«Hensynet til grunnforhold må ivaretas gjennom krav til ytterligere detaljundersokelser på
reguleringsplannivå».

BFR-1, Bilto: 

Ved gjennomgang av konsekvensutredningen, kan vi ikke se at det er gjort en vurdering av
hensynet til flom fra Reisa elva i tilstrekkelig grad, i forhold til det foreslåtte byggeformål og
antatt krav til plassering. Kommunen må vurdere om formål og lokalisering er sikker nok i
forhold til flom eller om det må settes føringer for utbygging i selve reguleringsplanen.
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BFR 02, Puntaneset: 

Nordreisa kommune har tatt inn et forslag om fritidsbebyggelse i et område som er sterkt
påvirket av flom og isgang. Kommunen har vurdert forslaget i henhold til
flomsonekartlegging og antar at byggeformålet er realiserbart. Vi savner allikevel en
konklusjon av hensynet til flom og isgang og anbefaler at man stiller krav om
detaljundersøkelse ved utarbeidelse av reguleringsplan. Eventuelle funn kan gi føringer for
utbyggingen og eventuelle avbøtende tiltak.

BFR-4 og BFT-8, Sappen: 

Vi savner en konklusjon av hensynet til flom og isgang og anbefaler at man stiller krav om
detaljundersøkelse ved utarbeidelse av reguleringsplan. Eventuelle funn kan gi føringer for
utbyggingen og eventuelle avbøtende tiltak.

BFR-7, Tørfoss: 

Nordreisa kommune har tatt inn et forslag om fritidsbebyggelse i et område som er sterkt
påvirket av flom og isgang. Kommunen har vurdert forslaget i henhold til
flomsonekartlegging og antar at byggeformålet er realiserbart. Vi savner en konklusjon av
hensynet til flom og isgang og anbefaler at man stiller krav om detaljundersøkelse ved
utarbeidelse av reguleringsplan. Eventuelle funn kan gi føringer for utbyggingen og
eventuelle avbøtende tiltak.

BFR-13, Bjørnnes: 

Planforslaget som fremlagt, er utsatt for en rekke ulike typer naturpåkjenninger og mengden
av tema som påvirker forslaget, tilsier at kommunen må gjøre en helhetlig vurdering om
planforslaget er gjennomførbart.

Fylkesmannen anbefaler at området tas ut av kommuneplanen. Hvis kommunen allikevel
ønsker å opprettholde forslaget, anbefaler vi å ivareta hensynet til følgende tema i det videre
arbeidet med en reguleringsplan.

Ivareta hensynet til kraftlinje og faren for å bli utsatt for elektromagnetisk stråling

Hensynet til flom og isgang fra Bjørnelva

Hensynet til løsmasseskred, herunder jordskred fare.

Hensynet til snø- og steinskred

Vi viser for øvrig til beskrevne historiske data i forhold til setningsskader på grunnmur på
eksisterende bebyggelse i området og antar at det også må gjøres en vurdering av
grunnforholdene med henblikk på områdestabilitet.

BFR-22, Uløya ved Storsletta: 

Vi anbefaler at Nordreisa konkretiserer behovet for avbøtende tiltak for å unngå
elektromagnetisk stråling, flom og grunnforhold i det videre arbeidet med en reguleringsplan.

BN-4, Hjellnes: 

Vi savner en vurdering av hensynet til havnivåstigning, grunnforhold og områdestabilitet ved
en eventuell utfylling i sjø for etablering av kaifront mv. Videre at det stilles krav om at
eventuelle avbøtende tiltak innarbeides i en reguleringsplan.
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B15 —Sørkjosen: 

Vi anbefaler at hensynet til snø- og steinskred samt elektromagnetisk stråling ivaretas i
konklusjon.

BN-0 7/ SL-1/ VS-2/ VS-3/ BKB/ B-19/ B-20/ B-21/ BFT-13/ GN-1/ B-21/ BFT-13/ LSN-2/ B-
31/ :

Vi anbefaler at kommunen ivaretar hensynet til flom, isgang og havnivåstigning i sitt videre
arbeid med områdene og vurderer behovet for å stille krav til eventuelle avbøtende tiltak i en
reguleringsplan.

B 23, Storslett vest: 

Konsekvensutredningen peker på utglidninger på nabotomt og at det kan være forekomster av
hav- og strandavsetninger. Det er gitt en anbefaling om grunnundersøkelser på lavere
plannivå. Området er også influert av fare ved snø- og steinskred, en naturpåkjenning som
dekker nesten hele planområdet.

Summen av naturpåkjenninger er store og vi ber kommunen vurdere om området skal tas ut
av planen. Behovet for sikker byggegrunn og ivaretakelse av liv og helse må ivaretas i det
videre arbeidet med en reguleringsplan.

B 33, Storslett sentral: 

Vi anbefaler at kommunen ivaretar hensynet til flom- og is oppstuving i det vider arbeidet
med en reguleringsplan.

B 35, Storslett øst: 

Vi savner en vurdering av snø- og steinskredfaren til planforslaget. Nord-østlige del av
planområdet berøres. Dette bør eventuelt konkretiseres i det videre arbeidet med en
reguleringsplan.

BFT-14/ SPA-07/ SPA-10: 

Vi anbefaler at kommunen ivaretar hensynet til flom- og is oppstuving samt havnivåstigning, i
sin konklusjon om en eventuell utbygging og innarbeider eventuelle krav til avbøtende tiltak i
det videre arbeidet med en reguleringsplan.

Kommentarer til planbestemmelser: 


1.5.13 Risiko og sårbarhet. 

I forhold til ivaretagelsen av tema under risiko- og sårbarhet, ber vi Nordreisa kommune å
presisere kravet til detaljkartlegging og innarbeidelse av avbøtende tiltak på
reguleringsplannivå. Kommunen må også avklare krav til enkeltsøknader. Kravet må gjelde
for alle tema under samfunnssikkerhet og beskrives i planforslagets bestemmelser. Vi foreslår
at det lages en generell bestemmelse som gjelder for alle tema under samfunnssikkerhet og gir
herved forslag om følgende tekst:

«Hensynet til tema under samfunnssikkerhet skal sikres med krav til detaljkartlegging og
forslag om avbøtende tiltak i planforslagets bestemmelser, før utsendelse av reguleringsplan
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til 1. gangs høring. Det samme gjelder for søknadspliktige tiltak hvor forslagsstiller må
redegjøre for tilfredsstillende ivaretagelse før søknad leveres».

Vi tillater oss også å omskrive tekst i hovedkapittelet 1.5.13 til: «samfunnssikkerhet». Risiko-
og sårbarhet er i utgangspunktet en benevnelse brukt i følge med utredningsmetoden ROS
etter Norsk Standard 5814 (NS5814).

For tilfredsstillende ivaretagelse av hvert enkelt tema under samfunnssikkerhet, vil vi at
Nordreisa kommune endrer deler av bestemmelsene.

1.5.13, a) Flom: 

Hensynet til flom er beskrevet i veileder av 2011 nr. 2. Hensynet til flom, omfatter flom i små
vassdrag, isgang og oppstuving av is, overvannshåndtering og til slutt erosjon og
massetransport. Vi anbefaler at innledningen i bestemmelsene til kategorien flom innledes
med følgende tekst:

«Det skal iforbindelse med utarbeidelse av alle reguleringsplaner og søknadspliktige tiltak,
gjøres en fagkyndig vurdering/ utredning av hensynet til flom. Forslag om avbøtende tiltak
skal være innarbeidet i planvirkemidlene. Retningslinjene 2:2011, Flaum- og skredfare i
arealplanar, skal legges til grunn for vurderingen. En sikkerhetsmargin på +30 cm skal alltid
legges til ved praktisk bruk. Kravene i Byggeteknisk forskrift 2010 er dimensjonerende i
tillegg til eksisterende flomsonekartlegging og detaljkartlegging forøvrig. Hensynet skal
redegjøre for flom i vassdrag, bekker, sjø og innsjø. Skredfare ivaretas av egen hensynssone
».

Tekst for øvrig i dokumentet, kan beskrives i retningslinjene.

1.5.13, b) Foreslår nytt punkt —Flom grunnet overvatn: 

Fylkesmannen anbefaler at kommunen tar inn følgende tekst i bestemmelsen:

«Det skal iforbindelse med utarbeidelse av alle reguleringsplaner og søknadspliktige tiltak,
gjøres en fagkyndig vurdering/ utredning av hensynet til overvannshåndtering. Forslag om
avbøtende tiltak skal være innarbeidet i planvirkemidlene. Kravene i Byggeteknisk forskrift
2010 er dimensjonerende og retningslinjene 2:2011, Flaum- og skredfare i arealplanar, skal
legges til grunn for vurderingen».

Tekst til retningslinjene:

Kravene i Byggeteknisk forskrift 2010 er dimensjonerende og retningslinjene 2:2011, Flaum-
og skredfare i arealplanar, skal legges til grunn for vurderingen».

1.5.13, c)Erosjon og massetransport: 

Fylkesmannen anbefaler at kommunen tar inn følgende tekst i bestemmelsen:
«Det skal iforbindelse med utarbeidelse av alle reguleringsplaner og søknadspliktige tiltak,
gjøres en fagkyndig vurdering/ utredning av hensynet til erosjon og massetransport. Forslag
om avbøtende tiltak skal være innarbeidet i planvirkemidlene.
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Til retningslinjene:
Kravene i Byggeteknisk forskrift 2010, er dimensjonerende og retningslinjene 2:2011, Flaum-
og skredfare i arealplanar, skal legges til grunn for vurderingen. Skredfare ivaretas av egen
hensynssone».

1.5.13, d) løsmasse- og flomskred: 

Fylkesmannen anbefaler at kommunen tar inn følgende tekst i bestemmelsen:

«Det skal i forbindelse med utarbeidelse av alle reguleringsplaner og søknadspliktige tiltak,
gjøres en fagkyndig vurdering/ utredning av hensynet til jord, flom- og kvikkleireskred.
Forslag om avbøtende tiltak skal være innarbeidet i planvirkemidlene.

Til retningslinjene:
Kravene i Byggeteknisk forskrift 2010, er dimensjonerende og retningslinjene 2:2011, Flaum-
og skredfare i arealplanar, skal legges til grunn for vurderingen. Skredfare ivaretas av egen
hensynssone der eksisterende kartlegging er utført. Hensynet til områdestabilitet skal utredes
på samme nivå i de tilfeller hvor byggegrunnen antas å være usikker iforhold til fare for
setningsskader. »

1.5.13, g) Kvikkleireskred: 

Fylkesmannen anbefaler at kommunen tar inn følgende tekst i bestemmelsen:
«Det skal iforbindelse med utarbeidelse av alle reguleringsplaner og søknadspliktige tiltak,
gjøres en fagkyndig vurdering/ utredning av hensynet til områdestabilitet. Forslag om
avbøtende tiltak skal være innarbeidet i planvirkemidlene.

Tekst til retningslinjene:
«Kravene i Byggeteknisk forskrift 2010, er dimensjonerende og retningslinjene 2:2011,
Flaum- og skredfare i arealplanar, skal legges til grunn for vurderingen».

1.5.13, i) Nordnes _fiellskred —estimerte oppskyllingshøvder: 

Fylkesmannen anbefaler at kommunen tar inn følgende tekst i bestemmelsen:

«Det skal iforbindelse med utarbeidelse av alle reguleringsplaner og søknadspliktige tiltak,
gjøres en fagkyndig vurdering/ utredning av hensynet til beregninger av en forventet
flodbølge fra Nordnes fjellet. Forslag om avbøtende tiltak skal være innarbeidet i
planvirkemidlene iforhold til de ulike sikkerhetsklasser og byggeformål.
Til retningslinjene:
Kravene i Byggeteknisk forskrift 2010, er dimensjonerende og retningslinjene 2:2011, Flaum-
og skredfare i arealplanar, skal legges til grunn for vurderingen. Skredfare ivaretas av egen
hensynssone gjennom beregnet oppskyllingshøyder av NGI —rapport 20130206-01R.

1.5.13, j) Ekstremvær: 

Fylkesmannen anbefaler at kommunen tar inn følgende tekst i bestemmelsen:

«Det skal iforbindelse med utarbeidelse av alle reguleringsplaner og søknadspliktige tiltak,
gjøres en fagkyndig vurdering/ utredning av hensynet til ekstremvær. Forslag om avbøtende
tiltak skal være innarbeidet i planvirkemidlene.
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Til retningslinjene:
Kravene i Byggeteknisk forskrift 2010, er dimensjonerende og retningslinjene 2:2011, Flaum-
og skredfare i arealplanar, skal legges til grunn for vurderingen.
1.5.13,1) Elektromagnetisk stråling: 

Fylkesmannen anbefaler at kommunen tar inn følgende tekst i bestemmelsen:

«Det skal iforbindelse med utarbeidelse av alle reguleringsplaner og søknadspliktige tiltak,
gjøres en fagkyndig vurdering/ utredning av hensynet til elektromagnetisk stråling. Forslag
om avbøtende tiltak skal være innarbeidet i planvirkemidlene. Anbefalte byggeavstander
oppgitt i brosjyre: «Bolig nær høyspentanlegg» utarbeidet av statens strålevern, skal legges
til grunn for vurderingen.
Tekst for øvrig kan beskrives i retningslinjene.

1.5.13) annet: 

Fylkesmannen anbefaler at kommunen tar inn følgende tekst i bestemmelsen:

«Det skal i forbindelse med utarbeidelse av alle reguleringsplaner og søknadspliktige
tiltak, gjøres en fagkyndig vurdering/ utredning av hensynet til følgende tema:

Adkomst for nødetater, herunder krav til slukkekapasitet

Hensynet til lagring av farlig gods etter Forskrift om håndtering av

brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykkutsatt stoff samt utstyr og anlegg

som benyttes ved håndteringen

Hensynet til bedrifter underlagt Forskrift om tiltak for å forebygge og

begrense konsekvensene av storulykker i virksomheter der farlige

kjemikalier forekommer

Trafikksikkerhet

Kulturminner

Naturmangfoldloven

Forslag om avbøtende tiltak skal være innarbeidet i planvirkemidlene og i henhold til
aktuelle forskrifter og retningslinjer.

Forslag til retningslinjer:

Ved utarbeidelse av reguleringsplaner og søknadspliktige tiltak skal også andre
momenter vurderes etter standard i Pbl. § 4-3 om krav til risiko- og
sårbarhetsanalyser. Analysen skal utarbeides etter Norsk standard 5814 og veileder
fra DSB nr. 11- Samfunnssikkerhet i arealplanlegging.

Merknadertil kapittel7. Hensynssoner
Fylkesmannen vil gi merknader til planforslagets bruk av hensynssoner og ber Nordreisa
kommune om å ta inn våre forslag til justering av bestemmelsene. Vi ser at beskrivelsen av
enkelte tema under kapittelet hensynssoner, er noe mangelfull.
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Bestemmelser 7.1.1. Fareområder: 

Vi anbefaler at kommunen bearbeider bestemmelsene og klargjør hvilke vilkår som gjelder.
Retningslinjer er ikke rettslig bindende, men utformet for å gi en mer helhetlig forståelse av
nødvendige hensyn.

Vi ser at tekstdel til hensynssonene er beskrevet i forslagets retningslinjer og mener at deler
av denne må flyttes over til bestemmelsen. Vi foreslår således følgende tekst til
bestemmelsen:

Jamfør planforslagets bestemmelser pkt. 1.5.13, skal temaene som omfattes av
samfunnssikkerhet, ivaretas gjennom bruk av hensynssone. Disse skal utgjøre en kartfestet
inntegning av hva det er nødvendig å ta hensyn til ved planlegging av arealene. Dette gjelder
ved forslag om detaljreguleringer og for søknadspliktige tiltak.

Hensynet til samfunnssikkerhetstemaene skal på samme måte ivaretas gjennom forslag til
utbygging i LNRF området og ved utvidelse av eksisterende byggeformål.

Fylkesmannen vil også anbefale at kommunen vurderer om det er behov for en egen
hensynssone rundt vannkraftverkene Sikkajavre og Kildalsdammen. Det kan være usikre
isforhold som tilsier et sikkerhetstiltak.

7.1.2 Potensielle snø- og steinskred
Det er utformet en veldig god og dekkende bestemmelse til dette temaet, men vi savner
allikevel en konkret henvisning til hvilket kartgrunnlag som gjelder for denne type
naturpåkjenning. NVE har i sin veileder anbefalt kommunene å bruke faresonekartet fra NGI
som skal dekke store deler av kommune Norge. I de tilfeller hvor dette ikke er kartlagt, så bes
man bruke NVE sitt aktsomhetskart. Forskjellene mellom disse kartbladene må gjerne
beskrives i retningslinjene.

Videre vil det være av betydning at eksisterende kartlegging av snø- og steinskredfaren på
detaljnivå, er hensynstatt og at dette beskrives i bestemmelsene og/ eller i retningslinjene. Det
er positivt at Nordreisa kommune inntar forsiktighetsprinsippet i forhold til skog og
skredvern.

7.1.5 Kvikkleire 

Vi foreslår endret tekst til bestemmelsen:

«Det skal iforbindelse med utarbeidelse av alle reguleringsplaner og søknadspliktige tiltak,
gjøres en detaljkartlegging av hensynet til kvikkleire. Forslag om avbøtende tiltak skal være
innarbeidet i planvirkemidlene.

Vi foreslår endret tekst til innledning av retningslinjene:

Retningslinjene 2:2011, Flaum- og skredfare i arealplanar, skal legges til grunn for
vurderingen. En sikkerhetsmargin på +30 em skal alltid legges til ved praktisk bruk. Kravene
i Byggeteknisk forskrift 2010 er dimensjonerende i tillegg til eksisterende flomsonekartlegging
og detaljkartlegging forøvrig. Hensynet skal redegjøre for flom i vassdrag, bekker, sjø og
innsjø. Skredfare ivaretas av egen hensynssone ».
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Tekst for øvrig må legges inn, men vi savner en redegjørelse for hvilket kartgrunnlag man
viser til. Vi anbefaler som minimum at man definerer hensynet til følgende:

Løsmassekartet fra NGU

NVE sitt dybdekart for løsmasser

NVE sin fastlegging av marine grense

TIL MERKNADER B3 KART:
Statens kartverk og Fylkesmannen har samarbeidet om analysen av det reviderte plankartet.

Generelt ønsker vi oss at kommunen selv benytter noen av Kartverkets gratisverktøy for
teknisk kontroll av planer og SOSI-filer før de sendes fra kommunen. De fleste feil som
avdekkes i den tekniske kontrollen går igjen flere hundre ganger, og disse feilene er lette å
avdekke. Enkle grep i de kartverktøyene kommunen bruker vil fjerne de fleste SOSI-tekniske
feil, og da blir feilrapporten som her fra SOSI-kontroll kanskje redusert fra 483 sider til
kanskje under 20-30 sider.

En annen utfordring for lesbarhet og forståelse av kartet er hvordan hensynssoner symbolisert
med skravur, er lagt opp hverandre. Både for statlige sektormyndigheter og for planleggere i
kommunen, tror vi det kan bli uoversiktlig med så lik symbolisering på hensynssoner som
flekkvis ligger oppå hverandre. Når det i tillegg ikke er lagt på noen stedsnavn i det hele tatt
kan det bli en utfordring for de som ikke er veldig lokalkjente å kjenne seg igjen.
Saksbehandling vil kunne ta lenger tid fordi man må bruke ekstra tid både på å skille ulike
skravurer fra hverandre, samt være sikker på at man befinner seg på rett sted i kartet. Vi vet at
veglederne fra MD angir klare regler for symbolisering av ulike hensynssoner, men om det
blir uoversiktlig med alle soner på samme kart, må man kanskje vurdere å splitte dette opp på
flere ulike kart. Alternativt gi muligheter for å slå på flere tema i kartet etter behov.

Det er anbefalt å bruke eksisterende grenselinjer i grunnlagskartet når man skal definere nye
avgrensinger av områder eller soner. Dersom det digitaliseres på nytt ved å følge en
eksisterende grense, vil det avhenge av operatøren hvor godt man klarer å følge denne grensa.
For eksempel digitalisering av en hensynssone for drikkevann som går utenfor
kommunegrensa.

Kommunen må vurdere lesbarhet av plankartet i forhold til ønsket og behovet for å, legge inn
et antall tema på samme kart. Og videre hvordan symbolene brukes på arealtema som
eksempelvis hensynssoner.

Rapport om feilmeldinger sendes i egen forsendelse fra Fylkesmannen.

2. VURDERINGER AV NYE OMRÅDER OG BESTEMMELSER - 2. GANGS
HØRING. 


Fylkesmannen vil kun kommentere de utbyggingsområdene hvor vi har motforestillinger til
kommunens forslag til formål og bestemmelser.
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I vår uttalelse innarbeides også reindriftsfaglige vurderinger som omfatter alle områder i
plankartet ved 2. gangs høring. I våre vurderinger er det også vektlagt tidligere avgjørelser fra
Miljøverndepartementet for noen av utbyggingsområdene.

Kommunen opplyser at reindrifta i tidligere saker har signalisert at nye hyttefelt mm.,
fortrinnsvis må vurderes i samband med revisjon av kommuneplanens arealdel. Kommunen
har derfor forventninger om en aksept for utbygginger av hytter i Reisadalen.

Sentrum —nye innspill etter 1. gangs høring

BFT14 Fritids- og turistformål og SPA 07 Parkering
Området som er satt av til fritids- og turistformål ligger nært opp til (bare om lag 50 meter) fra
Reisautløpet naturreservat. Reisautløpet naturreservat er et verneområde som også har
internasjonal verneverdig gjennom sin status som Ramsarområde. Området er blant annet et
viktig område for fugl. Det ligger et stort ansvar på kommunen å ivareta dette området
gjennom sin arealbruk. Det er viktig at det ikke iverksettes tiltak som kan redusere de
internasjonale verneverdiene som er knyttet til området. Fylkesmannen mener at å planlegge
etablering av turist- /reiselivsanlegg så nært opp til området ikke vil være i tråd med dette.
Fylkesmannen kjenner ikke til at det er gjennomført kartlegging av nærområdene til
Reisautløpet naturreservat, men det er rimelig å tro at nærområdene i dette området av
elvedeltaet som per i dag er uberørt av tekniske inngrep har en viktig funksjon for reservatet.

Områdene BFT 14 og SPA 07 er dyrkbare. Planområdet ligger i et større sammenhengende
landbruksområde hvor det ikke bør etableres virksomhet som kan redusere framtidige
driftsmuligheter. Jordvern skal vurderes på prinsipielt grunnlag når utbyggingsformål skal
fastsettes i kommuneplanens arealdel. Det foreligger ingen konkrete planer om nydyrking av
området og en eventuell nydyrking skal skje i henhold til egen forskrift med krav til høring og
vurdering av berørte faginstanser. I denne vurderingen vil den nære beliggenheten til
Reisautløpet naturreservat vektlegges, og eventuelt føre til begrensninger eller vilkår for en
oppdyrking.

Fylkesmannen fremmer innsigelse til område BFT 14 og SPA 07 ut fra miljøvern og jordvern.
Arealet må avsettes som LNFR sone. Vi minner i denne sammenheng om at det i planen som
var på høring første gang allerede er avsatt et betydelig areal på 81,2 daa til fritids- og
turistformål (BFT 13) ned mot Ramsarområdet, som Fylkesmannen har akseptert.

SV 6 Veg og SPA 10

Omlegging av E6 med ny bru over Reisaelva, samt parkeringsareal/oppstillingsplass for
trailere.

Reisavassdraget er et varig verna vassdrag. Det er ikke framlagt noen analyser som begrunner
nødvendigheten av å legge om E6 forbi Storslett. En omlegging vil innebære nye inngrep i
nærområdet til Ramsarområdet og Reisautløpet naturreservat, og i tillegg innebære inngrep i
et varig verna vassdrag som allerede er berørt av to bruer.

Traseen går over dyrket mark og dyrkbar mark og vil føre til vanskeligere driftsforhold for
berørte gårdsbruk. Ut fra et jordvernhensyn er det ikke forsvarlig å omdisponere arealet.
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Kommunen har konkludert i konsekvensutredningen med at traseen vil berøre svært viktige
jordbruksområder og Fylkesmannen er av samme oppfatning.

Statens vegvesen har ikke foreslått å legge inn en mulig trase for ny E6. Det foreligger ingen
statlige planer om ny E6 forbi Storslett. Trasevalg og tidsplan for en gjennomføring er
usikker. Grunnlaget for en bindende trase i kommuneplanens arealdel er derfor usikkert.
Konm-tunen kan likevel sikre at en korridor for en mulig framtidig vegtrase ved ikke å tillate
utbygginger som kan hindre en eventuell framtidig vegutbygging i dette området.

Videre er det planlagt parkerings-/oppstillingsplass for trailere på østsiden av Reisaelva, SPA
10. Arealet som er avsatt går helt ned til elvebredden og er i sin helhet fulldyrket mark.
Arealet bør ikke bygges ned av hensyn til jordvernet. Dersom det skal utbygges må det
avsettes en sone ned mot elva for å bevare kantvegetasjon og sikre ferdsel langs vassdraget.

Fylkesmannen vil fremme innsigelse til den foreslåtte traseen SV 6 og SPA 10 av hensyn til
jordvern og vassdragsvern. Arealene må settes av som LNFR-sone.

Distrikt —nye innspill etter 1.gangs høring

BFT 11 Fritids- og turistformål 

Det ligger en skole rett bak planområdet, området er i gjeldende plan avsatt til park. Et
rorbuanlegg i dette området vil forringe nærfriluftsområdet til skolen betraktelig. I 100-
metersbeltet til sjø skal det tas særlig hensyn til blant annet friluftsinteresser og allmenhetens
interesser. Et fjæreområde som dette vil være viktig for barn og unge tilknyttet skolen.
Spørsmålet om bygging skal i følge de Statlige planretningslinjene for differensiert
forvaltning av strandsonen langs sjøen vurderes i forhold til andre allmenne interesser. Det
bør ikke tillates utbygging i områder som har spesiell verdi for eksempel i forbindelse med
friluftsliv og allmenn ferdsel.

Fylkesmannen fremmer innsigelse til etablering av rorbuanlegg med bakgrunn i plan- og
bygningslovens § 1-8 og tilhørende statlige planretningslinjer.

BFR 5 og BFR 6 Fritidsbolig
Fylkesmannen etterlyser prioriteringer fra kommunens side med tanke på etablering av
fritidsbebyggelse i ubebygde områder. I prioriteringen er det viktig å vektlegge hensyn til
miljø, landbruk og reindrift.

Nordreisa kommune har tidligere fremmet en reguleringsplan for hyttebygging i dette
området som både Fylkeslandbruksstyret og Områdestyret for reindrift hadde innsigelse til.
Miljøverndepartementet har i brev av 28.01.08 tatt innsigelsene fra områdestyret for reindrift
og fylkeslandbruksstyret til følge og opphevet kommunens stadfesting av et hytteområde
Lyngstad. Departementet mener at utbygging av hytter i dette området er i konflikt med
reindrift og jordverninteresser.

Området BFR6 ligger på dyrkbar mark hvor jordvern bør prioriteres foran annen utbygging.
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Området BFR5 ligger i et sammenhengende skogområde av middels bonitet hvor deler er
kartfestet som dyrkbart. For disse områdene bør jordvernet prioriteres foran en utbygging.

Fylkesmannen anser at det foreslåtte planområdet, omtalt som Marjastilla-Lyngstad, fortsatt
er et viktig vår- og høst område for reindrifta. Utbygging av dette området vil punktere et
område som i dag er ubebygd. Med reindriftas bruk av området, vil det være vanskelig å
kombinere reindriftshensyn og tilrettelegging for fritidsbebyggelse i dette området.

Området BFR6 ligger i tilknytning til eksisterende hytter. Dette området kan betraktes som en
fortetting av et mindre eksisterende hytteområde og vil trekke klare grenser mellom
utbyggingsformål og LNFR-sonen. Arealet er relativt lite, 3 da, slik at avgangen av dyrkbar
mark er begrenset. Etter en samlet vurdering av landbruk, miljø og reindriftsinteresser, finner
Fylkesmannen at utbyggingsinteressene kan vektlegges for dette området.

Området BFR5 ligger relativt langt fra annen bebyggelse og vil punktere et større
sammenhengende ubebygd område. Etter en samlet vurdering av landbruk, miljø og
reindriftsinteresser finner Fylkesmannen at det ikke er forsvarlig å bygge ut dette området
som foreslått av kommunen.

Fylkesmannen fremmer innsigelse BFR 5 og området må kartfestes som LNFR-sone.

BFT9 Fritids-og turistformål

BFT9 ligger på arealer av middel og lav bonitet med ungskog i hogstklasse III og IV. Deler av
arealet er dyrkbart. Ut fra hensynet til tømmerproduksjon bør ikke arealet omdisponeres.
Et eventuelt utbyggingsomfang er ikke angitt av grunneier, og det reises derfor spørsmål om
størrelsen på arealet i forhold til behovet. I dag er deler av arealet i bruk av allmennheten og
denne bruken kan fortsette i kombinasjon med tømmerproduksjon uten å endre formålet fra
LNFR.

Fylkesmannen har ingen merknad til lokalisering av området. Det vil være viktig å ta hensyn
til friluftsinteressene (sti rundt vannet) og kantsone langs vannet der dette er naturlig i den
videre planleggingen. Dette hensynet kan ivaretas også ved et mindre areal enn foreslått.

Fylkesmannen fremmer irmsigelse til omfanget av BFT9. Arealet må reduseres slik at
skogarealet sikres for framtidig tømmerproduksjon.

BRU 1Råstoffutvinning
Hensynet til miljø:
I kommuneplanen er det satt av et areal til industriformål/mineralutvinning fra
kommunegrensen mot Kautokeino og helt opp til grensen mot Reisa nasjonalpark.
Kommunen har således ikke tatt hensyn til Reisa nasjonalpark. Etablering av gruvedrift helt
opp mot grensen av Reisa nasjonalpark vil komme i direkte konflikt med nasjonale
verneinteresser.

Gruvedrift i dette området vil kunne ha stor negativ innvirkning på landskapsbildet og
landskapsopplevelsen i området. Det er også sannsynlig at gruveaktivitet i området vil ha
direkte negativ innvirkning på naturmangfoldet og verneverdier i nasjonalparken.
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Fylkesmannen mener det ikke er tilstrekkelig kunnskap om naturmangfoldet utenfor Reisa
nasjonalpark, i det konkrete området som er satt av. I området rundt arealet merket BRU1 er
med tanke på biologisk mangfold svært rikt.

I sin vurdering av planlagt arealbruk etter de miljørettslige prinsipper har kommunen selv sagt
følgende:
«Den samla belastningen på økosystemene av områdene, jf. NML § 10, vurderes til å kunne
bli svært stor. Tiltaket vil være negativt for Reisa nasjonalpark. I tillegg vil to foreslåtte
verneområder i Finnmark, Stuorajåvri naturreservat og Guoatheluoppal
nasjonalpark/landskapsvernområde kunne påvirkes negativt».

Fylkesmannen er enig i denne vurderingen og mener at det må tas hensyn til Reisa
nasjonalpark. Føre-var-prinsippet i naturmangfoldloven (§ 9) vil måtte legges til grunn inntil
det foreligger et tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag som viser om det kan, og eventuelt hvor det
kan etableres gruvevirksomhet.

Hensynet til reindrif t:
Planområdet er et kjerneområde for reindriften. Bieddjovåggi er et fundamentalt
reinbeiteområde for her finnes viktige vår og høstbeiter, drivingsleier/flytteleier, kalvings
områder og reindriftsanlegg.

Reinbeitedistrikt 34 ikbboråSa er et av de reinbeitedistriktene som har opplevd flest
arealinngrep. I nordenden av distriktet finnes det omfattende utbygginger i form av
vannkraftverk og tilhørende veier som har medført til at distriktet har marginalt med
beiteområder. Distriktet har sine sentrale drivingsleier/flytteleier, viktige vår/høstbeiter og
kalvings områder i Bieddjovåggi. Mineralutvinning i dette området vil true
eksistensgrunnlaget for de reindriftsutøverne i distriktet som bruker Bieddjovåggi området, da
det ikke fins kompenserende beiteland for dem andre steder i distriktet.

Biedjovåggi - området benyttes også av flere andre distrikter innenfor vestre sone om våren
og høsten som beiteområde og flyttevei. Området er å anse som en flaskehals for disse
distriktene. Store endringer i driftsmønsteret i dette området kan skape dominoeffekter langt
utover planområdet, og vil skape forstyrrelser for samtlige distrikter i vestre sone.

Reinbeitedistrikt 34 ikbborå§§a, 35 Fåvrrosorda,42 Beahcegealli og 36 Cohkolat ja Biertavårri
har fått tillatelse av LMD til oppføring av arbeids- og sperregjerder midt i planområdet.
Formålet med dette gjerdeanlegget er å tilrettelegge infrastrukturen i reindriften og
gjennomføre høstslakting slik at belastningen av vinterbeitene reduseres, for å bidra til en
økologisk og økonomisk bærekraftig reindrift. Første del av prosjektet, som er et
arbeidsgjerde/anlegg, ble ferdig utbygd høsten 2013, og blir brukt av alle de fire distriktene.
Totalkostnadene for hele dette prosjektet er budsjettert til ca. 8 million kroner.
Mineralutvinning og reindriftens bruk av dette anlegget vil ikke være forenelig, og det vil
være vanskelig å nå målene om en økologisk og økonomisk bærekraftig reindrift uten dette
anlegget.

Konsekvensene for reindriftsnæringen vurderes å bli så store at dette får drifts- og
arealmessige negative konsekvenser for reindrifta.
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Fylkesmannen fremmer med bakgrunn i hensynet til reindrift og hensynet til Reisa
nasjonalpark og naturmangfoldet i området, iimsigelse til område BRU1 Råstoffutvinning.
Arealet må settes av som LNFR-område.

BFR 3 —Fritidsboliger, Svartfoss: 

Omfang og lokalisering er i hovedsak en videreføring fra tidligere kommuneplan, men feltet
er i dag ikke utbygd. Det er stilt krav om reguleringsplan. Grunneier, Statskog, ønsker å
utvide antall hytter fra 35 til 75 for å finansiere kostbare utbygginger av vann,veier mv.

Ut fra tidligere drøftinger med reindriften er det avklart følgende kriterier for en utbygging av
området:

Området skal avgrenses oppad i terrenget av høydekote 200 m.o.h. Dette er den
gjeldende øvre avgrensning.

Høyeste antall innenfor gjeldende avgrensing er 35 hytter.
Ut fra reindriftshensyn er det å foretrekke at det bygges nærmest mulig Reisaelva.

Dersom antall enheter økes, kan det føre til økte driftsulemper for reindriftsnæringen i form
av tapt beiteland og økt trafikk/forstyrrelser.

Etter Fylkesmannens vurdering bør feltet bygges ut for å gi et tilbud om tomter for
hyttebygging i denne delen av kommunen. Kommunen er planmyndighet og bør ta som et
utgangspunkt de føringer og avklaringer som er gjort tidligere. En mindre økning av antall
hytter kan være aktuelt, men avklaringen av antall enheter bør gjøres gjennom drøftinger med
tiltakshaver, kommunen og Fylkesmannen.

Etter en samlet vurdering av reindriftsinteressene på det foreliggende plangrunnlaget fremmer
Fylkesmannen innsigelse til en økning av antall hytter i BFR3.

BFR 21 —Fritidsboliger, Svartfoss :

Deler av BFR21 er lettdrevet dyrbar skogsmark av middels bonitet. Etter en samlet vurdering
av miljø og landbruksinteressene finner Fylkesmannen, kan andre samfunnsinteresser kan
veie tyngre enn miljø og landbruksinteressene.

Området er et viktig vår og høstebeiteområde for reindriften. Utbygging av dette området vil
punktere et område som i dag er relativt ubebygd. Med reindriftas bruk av området vil det
ikke være forenlig med tilrettelegging av fritidsbebyggelse i dette området.

En videreutvikling av allerede eksisterende tiltak er å foretrekke framfor punktering av
beiteområder for nye hyttefelt/fritidsbebyggelser. En bit for bit utbygging vil føre til en
fragmentering av reindriftens beiteområder og dette er ikke ønskelig. Reindriften er avhengig
av sammenhengende områder, særlig av hensyn til flytting. Svartfosslia hytteområde må sees
i sammenheng med dette området, med ytterlige bebyggelser i området vil det føre til økt
ferdsel som igjen skaper problemer i reindrifta i form av forstyrrelser.

Etter Fylkesmannens vurdering kan det etableres bør et felt for å gi et tilbud om tomter for
hyttebygging i denne delen av kommunen. Kommunen, som planmyndighet, bør vurdere om
det er grunnlag for å redusere antall hytter eller redusere størrelsen på planområdet gjennom
drøftinger mellom tiltakshaver, kommunen og Fylkesmannen.
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Etter en samlet vurdering av reindriftsinteressene på det foreliggende plangrunnlaget fremmer
Fylkesmannen innsigelse til hyttefeltet BFR21.

BFR 15 —Fritidsboliger, Oksfjordvatnet
Deler av BFR 1521 er dyrbar skogsmark av middels bonitet. Etter en samlet vurdering av
miljø og landbruksinteressene finner Fylkesmarmen, kan andre samfunnsinteresser kan veie
tyngre enn miljø og landbruksinteressene.

Dette området er en avgjørende trekkvei/drivelei for rein tilhørende reinbeitedistrikt 35
Fåvrrosorda. Om høsten har det vært store utfordringer å flytte med rein forbi dette området
på grunn av en smal flyttevei, og på grunn av det er begrenset med flytteveier i dette området.
Flyttleier er underlagt et særskilt vern, jf. reindriftslovens § 22.

Utbygging av fritidsboliger i området vil forverre problemet for reindriften om høsten når
flytting og driving av rein foregår. I verste fall kan det stenge og umuliggjøre reinens
muligheter til å trekke gjennom området som igjen vil ha store negative konsekvenser for
reindriften.

Etter en samlet vurdering av reindriftsinteressene på det foreliggende plangrunnlaget fremmer
Fylkesmannen innsigelse til hyttefeltet BFR 15.

Reisautløpet naturreservat
Vernegrensa tegnet i plankartet er i tråd med gjeldende vernegrense. Fylkesmannen anser
denne innsigelsen som løst. Vi vil derimot anbefale kommunen at det for verneområder blir
brukt hensynssone som angir området som båndlagt etter annen lov, jf. plan- og
bygningslovens § 11-8 d). Dette vil være en god og tydelig informasjon til brukere av planen
og kartet.

Planbestemmelsene
2.6.1 Turistanlegg, parkeringsplasser mm
Plankrav og estimert antall er i følge bestemmelsene angitt i konsekvensutredningen. Vi ber
kommunen om at dette blir tatt med i tabellen under bestemmelsenes pkt. 2.6.1. Det
fremkommer dermed ikke om det er plankrav til eksisterende områder. Fylkesmannen er av
den oppfatning at det bør være et generelt plankrav, også for de eksisterende områdene.

Det kan se ut som at BFT 6 feilaktig er oppført som nåværende i tabellen.

6.1.1 Forbud og plankrav langs vassdrag
Fylkesmannen mener bestemmelsen ivaretar hensynet til vassdrag på en grei måte.
Bestemmelsen vil bli fulgt opp i forbindelse med detaljregulering av blant annet områder for
fritids- og turistformål. Det vil være en forutsetning av tiltakene som planlegges av hensyn til
deres funksjon må ligge i 100-metersbeltet til vassdraget.

6.2.2. 100-metersbeltet langs sjø
Fylkesmannen gjør oppmerksom på at denne bestemmelsen også vil gjelde i områder der det
er vedtatt reguleringsplan. Slik bestemmelsen nå står, er det ikke tillatt med tiltak i 100-
metersbeltet til sjø (også innenfor gjeldende reguleringsplaner), foruten der offentlig veg går
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nærmere sjø enn 100 meter. Kommunen må følge dette opp på byggesaksnivå. Vi viser her
blant annet til spørsmål og svar siden på www.planlegging.no (Kommunal- og
moderniseringsdepartementet).

6.2.4 Særskilt om naust (fritidsformål)
Slik bestemmelsen står nå, kan det oppfattes som at det generelt tillates oppført naust til
fritidsformål (for eksempel i LNFR-områder). Vi ber dere omformulere bestemmelsen slik at
det er helt klart at naust bare kan oppføres der formålet i planen hjemler det.

Dispensasjon.
Fylkesmannen vil anbefale at kommunen utarbeider retningslinjer for enkeltsøknader som
ikke er i samsvar med overordnet plan.

Kommunen har tatt ut kategorien for spredt utbygging i LNFR-sonen. Derfor kan det være
hensiktsmessig at kommunen har fastsatt en behandlingsprosedyre med vurderingsmomenter
som skal vurderes i samband med enkeltsøknader.

Fylkesmannen stiller seg til rådighet for spørsmål og drøftinger i det videre arbeidet med
planen.

Med hilsen

Svein Ludvigsen
fylkesmann

Per Elvestad
plan-, reindrift- og
beredskapsdirektør

Kopi til:
Troms fylkeskommune Postboks 6600 9296 TROMSØ

Dokumentet er godkjent elektronisk og sendes derfor uten signaturer.
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Hanne Henriksen

Fra: Dag Funderud
Sendt: 7. februar 2014 10:34
Til: Hanne Henriksen
Emne: VS: 2. gangs høring KPL Nordreisa
Vedlegg: Kommentarer_Kartverket.pdf; 19422007KPA_Formålsflater_kontroll.doc; 

19422007KPA_Hensynssoner_kontroll.doc; 
drikkevann_utenfor_kommunegrense.jpg; 
hensynssoner_overlapp_storslett.jpg; Nordreisa_kommuneplankart-
Kartverket_140131.docx

Oppfølgingsflagg: Følg opp
Status for flagg: Flagget

Kategorier: Arealplanlegging

 
 
Hei 
 
Vennlig hilsen 
 
Dag Funderud 
Enhetsleder 
Tlf 77 77 07 63 
Mob 976 30272 

 

Postadresse: Besøksadresse: 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  

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

 
 
Fra: Brenna, Oddvar [mailto:fmtrobr@fylkesmannen.no]  
Sendt: 7. februar 2014 10:00 
Til: Dag Funderud 
Kopi: Tengesdal, Pål 
Emne: VS: 2. gangs høring KPL Nordreisa 
 
Hei. 
  
FM har omtalt kart i svarbrevet vårt som kommer i løpet av dagen.  
  
Vi skriver at de utdypende kommentarene til kart kommer i egen forsendelse.  
Kommentaren er omfattende og teknisk rettet, så den passer best å sendes over i egen forsendelse. 
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Med hilsen 
  
Oddvar Brenna 
Fagansvarlig Plan 
Fylkesmannen i Troms/Romssa Fylkkamánni 
Avdeling for plan, klima og samfunnssikkerhet 

Tlf: 77 83 79 76 
Epost: fmtrobr@fylkesmannen.no 
  
Fra: Tengesdal, Pål  
Sendt: 31. januar 2014 14:51 
Til: Brenna, Oddvar 
Emne: 2. gangs høring KPL Nordreisa 
  
Hei, her er noen kommentarer til planforslaget fra Nordreisa. Kartverkets innspill står under her og i  vedlegget: " 
Nordreisa_kommuneplankart-Kartverket_140131" 
  
Det har blitt gjort en SOSI kontroll på de innsendte SOSI-filene (19422007KPA_Formålsflater.sos og 
19422007KPA_Hensynssoner.sos) og rapportene er vedlagt i to filer. Før SOSI-kontrollen ble gjort var følgende tekst 
inkludert i SOSI-hode ..OBJEKTKATALOG Kommuneplan 20120416 * Arealplan "Kommuneplanens arealdel" i  filen 
19422007KPA_Formålsflater.sos. I følge kontrollen er det mange feil på begge SOSI-filene, mange er systematiske og er 
ikke vanskelige å rette opp. SOSI-filene er også sammenlignet med PDF-plankartene som er tilgjengelige på kommunens 
hjemmeside her. Også med bruk av gjeldene tegneoppsettene for å framstille plankart. Tegneoppsettene er avhengig av 
kartverktøy som er brukt så det forventes noe avvik . Det legges ved også noen eksempler på mulige feil. Det kan være 
flere feil som ikke blir påvist i SOSI-kontroll, men kan vises ved en visuell kontroll. 
  
  
Her er våre kommentarer: 
  
Generelt ønsker vi oss at kommunen selv benytter noen av Kartverkets gratisverktøy for teknisk kontroll av planer og 
SOSI-filer før de sendes fra kommunen. De fleste feil som avdekkes i den tekniske kontrollen går igjen flere hundre 
ganger, og disse feilene er lette å avdekke. Enkle grep i de kartverktøyene kommunen bruker vil fjerne de  fleste SOSI-
tekniske feil, og da blir feilrapporten som her fra SOSI-kontroll kanskje redusert fra 483 sider til kanskje under 20-30 
sider.  
  
En annen utfordring er hvordan hensynssoner symbolisert med skravur  er lagt opp hverandre. Se det vedlagte utsnittet 
av et område nært Storslett. Både for statlige sektormyndigheter, samt for planleggere i kommunen tror vi det kan bli 
uoversiktlig med så lik symbolisering på hensynssoner som flekkvis ligger oppå hverandre. Når det i tillegg ikke er lagt på 
noen stedsnavn i det hele tatt kan det bli en utfordring for de som ikke er veldig lokalkjente å kjenne seg igjen. 
Saksbehandling vil kunne ta lenger tid fordi man må bruke ekstra tid både på å skille ulike skravurer fra hverandre, samt 
være sikker på at man befinner seg på rett sted i kartet. Vi vet at veglederne fra MD angir klare regler for symbolisering 
av ulike hensynssoner, men om det blir uoversiktlig med alle soner på samme kart, må man kanskje vurdere å splitte 
dette opp på flere ulike kart. 
  
Det er anbefalt å bruke eksisterende grenselinjer i grunnlagskartet når man skal definere nye avgrensinger av områder 
eller soner. Dersom det digitaliseres på nytt ved å følge en eksisterende grense, vil det avhenge av operatøren hvor godt 
man klarer å følge denne grensa. Eksemplet som er vedlagt her viser at en hensynssone for drikkevann går utenfor 
kommunegrensa. Vi skjønner at det her betyr at drikkevannet siger inn fra vannskillet i Kvænangen (Trolldalstinden), 
men det er sannsynligvis ikke åpenbart for alle og enhver. Andre tema som er med i kartgrunnlaget her (koter) strekker 
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seg ikke utafor kommunegrensa. Litt lenger øst i dette karteksemplet ligger nok kommunegrensa mot Kvænangen i 
vannskillet, men grensa for nedslagsfeltet avviker litt fra kommunegrensa. 
  
Generelt: lesbarhet må veies opp mot antall tema lagt inn på samme kart, og også hvordan symbolisering brukes på 
arealtema som eksempelvis hensynssoner. 
  
  
  
Med vennlig hilsen 

Pål Tengesdal 
GIS-koordinator 
Fylkesmannen i Troms/Romssa Fylkkamánni 
Avdeling for plan, reindrift og samfunnssikkerhet  

Besøksadresse: Fylkeshuset, Strandvegen 13, Tromsø 

Postadresse:  Postboks 6105, 9291 Tromsø 
 
Telefon:   77 64 20 18 
Mobil:       930 51 777 
e-post:    fmtrpte@fylkesmannen.no 
web:  www.fylkesmannen.no/troms 
TromsAtlas: www.tromsatlas.no 

 Tenk gjennom miljøaspektet før utskrift av e-post 
  



 

Feil med flatedanning område 19422011_001 

 

 

 

 



 

Problem med flatedanning på polygon. Vises med visuell kontroll både på FYSAK og på PDF plankart. 

 

Flere grenser til hensynssoner. Er det mening at de må følger kommunegrensen? Dette område er fra 

sørligste delen av planen.   

 



 

Hensynssone går utenfor Kommunegrensen. 
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Storslett, 30.01.2014

INNSIGELSER

AREALPLAN FOR NORDREISA KOMMUNE 2013-2025

Ny E6 med omlegging av traseen fra Storslett Vest og campingplass.

Vi velger og ta begge områdene under ett i og med de har tilknytning til hverandre i samme området.

Den planlagte nye traseen for E6 tar ikke hensyn til eksisterende bomiljø, jordbruksareal ,

kulturlandskap, friluftsliv eller natur og miljø.

E6 og det store feltet for campingplass som er i et viktig frilufts- og rekreasjonsområde. Dette

området er viktig å ivareta for fremtida av miljøhensyn.

Her er et dyre-og fugleliv som vil bli påvirket negativt med biltrafikk og menneskelig aktivitet som

blant annet vil skape uro for det unike fuglelivet som vi har i våtmarksområdet, og som vil grense opp

mot campingplass og en ny E6.

I tillegg til at området er jordbruksområde er det et rikt botanisk liv med planter, bær, dyr og fugleliv.

Det vil være direkte skjemmende med vei, bebyggelse o.l. i dette vakre naturlandskapet. Det vil også

skjule utsikten mot det vernede våtmarksområdet idet det grenser opp mot dette området.

Hvor er naturvernet? —Og hvor er moralen til å ta vare på naturen og forvalte den på en fornuftig og

gjennomtenkt måte, ikke bare av hensyn til oss som bor her nå, men også med tanke på dem som

kommer etter oss.

Dette området er viktig friluft —ogrekreasjonsområde som må bli tatt vare på og skånes for all typer

utbygging.

Vi ser av plan at det planlegges tårn for fugletitting. Da må man ikke gjøre slike inngrep i naturen

som gjør at fuglene forsvinner med bygging av campingplass og ny E6. Dette vet vi vil medføre støy

og forurensing for miljøet.

Vi har ikke lov til å ødelegge mer av naturen, som allerede er under mye press og støy fra dagens E6

og flyplass. Nå må Nordreisa kommune vise miljøhensyn både til fugle- og dyre-liv og til barn og

voksne som har etablert seg med hus og hjem i området, og hvor konsekvensen for undertegnede

blir at vi blir boende på en trafikkøy, med gamle E6 på ene siden og den nye E6 på den andre siden.



INDUSTRIOMRÅDE- S1

Gjeldnes til Jubelen.

Det er lenge blitt sagt at Sørkjosen mangler boligtomter.

Det måtte vel være ypperlig med boligtomter i tilknytning til sjø og med utsikt både over sjø og fjell.

Men også tilgang.

E6 blir jo ikke lenger å gå i tilknytning til dette området i og med at E6 blir lagt i tunnel i ytre

Sørkjosen.

Skolestrukturen er lagt om i Nordreisa med Sentralskole på Storslett, så det ville jo bare være en

skolebusstur på 6-7 km, og det er jo lite i forhold til andre skoleelever i kommunen.

Det ville bli et kjempeflott område for barn og vokse opp i med lite trafikk og med nær tilknytning til

naturen, så som til lands som til vanns.

Alternativt ville det være et flott hytte og friluftsområde med lite støyende trafikk.

Dersom Nordreisa kommune velger å fylle steinmassene fra tunnelen over de fine området som

strekker seg fra Gjeldnes til Jubelen- lager de sår i naturen som er uopprettelig og som vanskelig vil la

seg reparere .

Andre kommuner verner og tar vare på strandsonen. - Nordreisa kommune velger å gjøre det verste,

nemlig lage industriområde som vil være svært skjemmende og estetisk upassende for området og

som man attpå til ikke vet med sikkerhet at man har bruk for i fremtiden.

Og det man også kan sette spørsmålstegn ved ,er habiliteten til konsulent Geir Sagelv som har vært

med på å utrede området, og som i tillegg sitter i kommunestyre og som leder av driftsutvalget.

På møtene som har vært angående arealplan har det vært nevnt at det er kommet forslag om å flytte

Gammelgården. Ikke gjør flere dårlige estetiske valg for Sørkjosen.

Sørkjosens siste perle har behov for å stå der den er i dag!

C`11-

aci ‘1?(Grete R. H ge/ Ing Hauge



Nordreisa kommune
Postboks 174
9156 Storslett
postmottak@nordreisa.kommune.no

St-oiett 28.01.14

HØRINGSINNSPILL TIL KOMMUNEPLANENS AREALDEL

Felles uttalelse fra møte på Bios 28.01.14

Vi viser til høringa av kommuneplanens arealdel som er på andre gangs høring. Til arealdelen
er det lagt ved ei friluftsornrådekartlegging, kalt Vedlegg 5.

Vi krever at hele friluftsområdekartlegginga, både planbeskrivelsen og kartet, blir tatt ut av
kommuneplanen.

Kommunen er ikke pålagt å kartlegge friluftsområder. Ved å legge denne kartlegginga som
vedlegg til kommuneplanen vil det fa konsekvenser for grunneierne. Sjøl om dette vedlegget
ikke er juridisk bindende, vil vi likevel risikere at kartet blir brukt som argument mot tiltak i
disse områdene. Dermed vil kartlegginga ha negative konsekvenser for skogbruket,
jordbruket, turismesatsing og annen næringsutvikling i kommunen, og kan gi betydelig
økonomisk tap for grunneierne.

Vi vil peke på at det er sektorlovgivinga på hvert enkelt område som skal brukes ved
vurdering av tiltak i disse områdene, ikke ei friluftsområdekartlegging som ikke er juridisk
bindende.

Konsekvensene av kartlegginga og belastninga for grunneierne er ikke kartlagt i kommunens
arbeid.

Dersom det ikke er mulig å ta vedlegg 5 ut av kommuneplanen, krever vi ei ny kartlegging
som er mer nøyaktig og i samsvar med virkeligheten. Kartlegginga er direkte feil på de fleste
steder i kommunen. Det er registrert store arealer som viktig og svært viktig for friluftslivet
som sjelden og nesten aldri er besøkt av turgåere. Dette må rettes på.
Kartet må så ut på egen høring til alle berørte grunneiere slik at disse har mulighet til å
komme med innspill før endelig fastsetting.

Vi krever også en konsekvensanalyse av vedlegg 5 for å kartlegge konsekvensene for
grunneierne og kommunen.

med hilsen,

Grunneiere: Anders Boltås, Nils-Roald Nilsen og Jan Harald Tørfoss
Kildal og Reisadalen grunneierlag, ved leder Roald Storslett
Nordreisa Bonde- og Småbrukarlag, ved leder Chris Dybvad
Nordreisa Sau og Geit, ved leder Morten Risto
Nordreisa Bondelag, ved leder Morten Fredriksen
Nordreisa Skogeierlag, ved leder Per J Lyngmo



Henry Rolf Vangen
Svartfossveien 123
9151 STORSLETT

Dato:30. 01.14

Nordreisa Kommune
Pb 174
9156 STORSLETT

NORDREISAKOMMUNE

31JAN2014

LØ'DEMR.

DOK.NR, ARK.KODE

Uttalelse vedrørende store endringer av planene om hyttefelt på gnr.29, bnr. 1 i Svartfosslia i
Nordreisa Kommune.

Jeg viser til brev av 11. november 2010 og vil i dette brev kommentere endringene som er
søkt om og planlagt.

Jeg som grunneier og gårdbruker på Svartfoss, og veldig mange med meg, reagerer svært
negativt på Statskog sine planer om hyttefelt i Svartfosslia. Vi er frustrert og forbannet på de
nye planene, som går ut på å dobble antall tomter på det samme området. Dette området
brukes i dag til beite for sau og storfe og er i tillegg et meget attraktivt område for rekreasjon
for en stor del av befolkningen i hele kommunen.

Statskog har søkt om å dobble antall tomter til 75 stk. Dette vil føre til meget stort press på
naboeiendommene og krever store arealer til utfoldelse og aktiviteter.

Når kommunen med administrasjon og politikere i tillegg nærmest har halvert øvrige ansøkte
små hyttefelt, blir saken satt i et ekstra dårlig lys.

Jeg opfordrer de som tar avgjørelse i denne saken om å prioritere de mindre hyttefeltene som
det er søkt omdisponering for. Disse feltene tilhører folk som bor og lever oppe i dalen og
som prøver å skaffe seg et levebrød der oppe. Dette i motsettning til Statskog sine planer,
som ikke vil bidra noe til kommunen.

Med hilsen

Henry Rolf Vangen



Nordreisa Kommune
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Hilde Berg

Grønnegata 8 K
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Tromsø 29.januar 2014

Viser til deres brev datert 17.12.2013 og brev datert 27.01.2014 fra grunneier Pål Pettersen.

Som grunneier av gnr. 74/1 støtter jeg opp om grunneier Pål Pettersen sin uttalelse om at temaplan

for friluftsliv må taes ut av arealplanprossesen og sendes på høring til grunneiere og andre berørte

parter gjennom en skikkelig prosess før den taes videre til behandling i kommunen.

Det er mange faktafeil i temaplanen som vitner om manglende fakta, objektivitet og lokalkunnskap.

Grunneiere har også vært i kontakt med Statsskog og de opplyser at de ikke har vært involvert i

prosessen. Tidligere beskrevet som involvert i Pettersen sitt brev av 27.01.2014.

Som grunneier har jeg ikke fått anledning (utestengt) til å delta i forbindelse med utarbeidelse av

planen og slik jeg ser det er stort sett hele eiendommen gnr. 74/1 verdifastsatt til svært viktig

friluftsområde (område 18) og viktig friluftsområde (område 19).

Er det ikke rett og rimelig at grunneierne blir involvert når det utarbeides en plan med et så betydelig

inngrep på privat eiendom?

Vil også spesielt bemerke at Troms Fylkeskommune har brukt friluftsområdekartleggingen som

grunnlag for 2 konkrete saker tilknyttet min/våre eiendommer i Rotsundelv, selv om denne

kartleggingen ikke har vært vedtatt i Nordreisa kommune. Kartleggingen ble vektlagt og det ble gitt

avslag på vår søknad.

All næringsvirksomhet på eiendommen vil bli innskrenket og samtidig redusere fremtidige

planer/muligheter.

Som grunneier varsler jeg om at saken vil bli fulgt opp.

Mvh

Hilde Berg

Grunneier
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Pynten 2
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31.01.14

INNSPILL TIL AREALPLAN FOR EIENDOMMENE 49/11, 49/25 OG 49/34

Generell kommentar til innspillene.

Følgende forslag fremmes av dagens hjemmelshavere til de tre ovennevnte eiendommene, og i dialog
med etterkommere av disse. Det samlede forslaget er basert på et ønske om en god fremtidig
forvaltning av eiendommen som alle de involverte har et nært forhold til.

Om de enkelte områdene:
Områdene 1,2,3,4,5, og 6
Dette er områder som ønskes godkjent for framtidig hyttebygging, eventuelt boligbygging. Områdene
er noenlunde fordelt mellom etterkommerne av dagens hjemmelshavere til hovedeiendommen 49/11.
Nøyaktig oppmåling og fordeling må man naturligvis komme tilbake til i en stedlig reguleringsplan.

Område 7
Dette er en utvidelse, og delvis justering av dagens eiendom 49/34. Ingen vesentlig bruksendring
ønskes fra dagens status. Utvidelsen er av rent praktiske årsaker. En av disse årsakene er at store deler
av dagens 49/34 forringes ved at eiendommen stiller vegadgang til resten av området.

Område 8
Bruksnummer 49/25 eies i dag av Laila Johansen. Det er et ønske om at denne eiendommen kan
godkjennes for fremtidig næringsvirksomhet. Fremtidig eierskap tenkes tillagt et eierselskap som
dannes av etterkommere av dagens hjemmelshavere til eiendommen 49/11. Samme eierform tiltenkes
område 9, som likevel redegjøres for i eget punkt.

Område 9
Eiendommen 49/11 nedenfor FV866 er i dag avsatt til landbruksformål. Vi ber om at området
godkjennes for fremtidig næringsvirksomhet. Naturlige forretningskonsept vil ligge innenfor
kystrelatertnaturbasert turisme og opplevelsesproduksjon„ med fokus på lokal kultur og historie.

Med tanke på dagens landbruksstatus for området ser vi den som lite relevant. Definisjonen av
fulldyrket mark er blant annet tvilsom. Kun de delene av eiendommen som ble brukt til
grønnsaksdyrkning er pløyd i historisk sammenheng. Resten av området var areal for åkerslått, en
drift som ble avsluttet på 1970-tallet, med unntak for et års slått på midten av 1980-tallet.

Det må også nevnes at vi har tilbudt en av de aktive bøndene i bygda å drifte marken gratis de siste
årene. Tilbakemeldingen på dette var at området var altfor ulendt, og fullstendig ubrukelig for dagens
landbruksdrift. Dersom dagens status for området fortsetter vil gjengroing være eneste utfall, noe man
allerede ser klare tendenser til.
Dette kan ikke være en fremtidsrettet forvaltning av området i noen henseende. Våre tanker for denne
delen av eiendommen springer derfor ut fra et ønske om å forvalte eiendommen på en best mulig og
framtidsrettet måte.



Område 10
Resten av dagens eiendom 49/11 ønskes beholdt som fellesområde for de skisserte eiendommene i
forslaget. En fremtidig reguleringsplan vil fastsette prinsipper for felles bruk, der det ikke skal
etableres tyngre eierdisposisjoner i form av bygninger uten etter konkret avtale.

Alle de skisserte eiendommene sikres intern vegadgang på fellesområdene underlagt 49/11. Det
samme gjelder i dette forslaget adkomsten fra FV 866. En endelig reguleringsplan kan justere
sistnevnte forhold.

jemmelsh ere Arvid og Laila Johansen

nsen
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Jan HaraldTørfoss

Tørfoss
9151 STORSLETT
Tlf 908 34 106/77 76 74 52
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Nordreisa kommune
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9156 Storslett
postmottak@nordreisa.kommune.no
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HØRINGSINNSPILL TIL KOMMUNEPLANENS AREALDEL

BFR 7- Fritidsbebyggelse (1120)
Beliggenhet: Tørfossnes, Reisadalen 32/1 og 3

Foreslått formål: Fritidsbebyggelse

Dagens Formål: LNFR

Tidligere markering: D34

Ser av forslag til arealplan at området som vi ønsker å kunne bruke til hytte felt er tatt ut av planen

og det er foreslått at det kan bygges en hytte i mellom de to hyttene som er der i dag.

Dette har aldri vært et ønske fra vår side.

Vårt ønske var å kunne tilby 6-8 hyttetomter med strøm, vann, kloakk og fiber, visert til opprinnelig

kart hvordan disse var tenkt plassert.

Det er høyspent med trafo i nærheten og det er også lagt til rette med fiber over elva.

Det er etablert avkjøring og vei ned til området der de to hyttene er.

Denne delen av eiendommen er i dag benyttet til to hyttetomter kvengården og en bolig tomt, så det

er naturlig å benytte samme område videre med tanke på at dette blir samlet på et område og det

ligger i den ene enden av eiendommen, slik at det ikke kommer i konflikt med gårdstunet og drifta.

Hensikten var at gården kunne hente ekstra inntekter på div tjenester til hyttene og drift av vei vann

og kloakkanlegg i tillegg til det som man får inn på salget av tomtene.

For å kunne tilby dette så må det være et vist antall hytter for å kunne forsvare dette økonomisk.

Argumentene som eg finner som er brukt mot etableringen av hyttefeltet er: jordvern flomsone,

oter, støy og at det grenser til svært viktig friluftsområde med ID 1942_017, jf. Friluftsområde-

kartleggingen



For å ta det siste først så skal det ikke være noen juridiske bindinger opp mot friluftsområde kartene

hvis eg har forstått dette rett, dette kan da ikke brukes som et argument mot etableringen slik eg ser

det.

Argumentet jordvern skjønner eg ikke helt siden dette er et område av eiendommen som ikke har

annen enn en del furuskog, småskog, grov grus og stein altså ikke dyrkbart og heller ikke særlig egnet

for planting av ny skog hvis man skulle hugge ut området og ønske å plante ny skog der.

Det er ingen fare for flomskader/ fare i dette området som er tenkt brukt slik som elveløpet er nå og

det har heller aldri vært flomskader i dette området i tidligere år.

Ang oter og støy så er vel ikke oter et ønsket individ i et nasjonalt vernet laksevassdrag så om dette

ville føre til at oteren flyttet til et annet sted enn i Tørfoss kulpen (hvis det er oter der) ville vel heller

vært et gode for vill laksestammen som også er en truet art.

Kan ikke se at dette er brukt som argument andre steder for å stoppe utbygging langs dalen.

Området er også definert som innmark i henhold til jordbruksmyndighetene,

Så det vil ikke berøre beiteretten til samene.

Håper at dere kan se på saken en gang til og dere er velkommen opp på befaring hvis dere ønsker å

se området.

Med Vennlig Hilsen

Jan Harald Tørfoss



Joda eiendom as
Moan 33
9151 Storslett

Til
Nordreisa kommune
Postboks 147
9151 Storslett

Storslett 21.12.13

Merknad til kommuneplanens arealdel

Område: Sørkjosen nord
Eiendom: 47/87 Nordreisa og 47/203 Jernelvaeiendommen
Adresse: Hovedvegen 53
Vedlegg: 01 oversikt dagens løsning / 02 foreslått løsning

Ved henvisning til kommuneplanens arealdel, andre gangs høring, sendes det
innspill fra eier av eiendom 47/87, Hovedvegen 53.

Endring av avkjøring fra E6
Dagens avkjøring kommer ut på E6 mellom to garasjer med avstand 6,5m. og 5m. fra
veiskulder. Denne avkjørselen er svært trafikkfarlig.

Det foreslås at avkjørselen reguleres lenger nord, slik at trafikksituasjonen blir mer
oversiktlig for inn/utkjøring til eiendom 47/87.

Henviser for øvrig til vedlagte skisser.

Hilsen

Joda eiendom as
Kyrre Løvoll

Mrk:
Det bemerkes at digitalt kartmateriale er feil. Dette er en egen sak tatt opp med
kommunens oppmåler, Torgeir Lunde, som sannsynligvis ikke har oppdatert digitale
kart ennå.
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Joda eiendom as
Moan 33
9151 Storslett
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Til
Nordreisa kommune
Postboks 147
9151 Storslett
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Storslett 31.12.13

TILFØYELSE: Merknad til kommuneplanens arealdel

Område: Sørkjosen nord
Eiendom: 47/2 «Baisit» —Hovedgård og parsell
Vedlegg: Regulering 47/2

Som ny grunneier av eiendom 47/2 vil jeg komme med en tilføyelse til innspill innsendt av
tidligere grunneiere, etterlatte etter Mette Karlsen.

Regulering 47/2 - Hovedbruk
Ref: Vedlagt kartskisser

Vi ønsker å regulere eiendommen som bolig og deler av eiendommen som bolig/næring, samt
sikre tilstrekkelig og praktisk adkomst til boligene på eiendommen.
Vi har forstått at dette også er ønskelig fra reguleringsmyndighet.

Vi ønsker også å tilby et eventuelt arealbehov for tilstøtende bedrifter eller til andre bedrifter
med arealbehov i Sørkjosen. Vi ønsker derfor å regulere deler av eiendommen til bolig/næring
samt etablere en naturlig innkjøring fra eksisterende næringsareal. Dette for å skjerme
boligareal for tung- / næringstrafikk samt lette til- og fratransport.

Hilsen

Kyrre Løvoll
Joda eiendom as
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Fra: Karl Petter Johansen [mailto:krabbenesmyragmail.corn]
Sendt: 21. januar 2014 12:57
Til: Dag Funderud; Arne Samuelsen; Lidvart Jakobsen
Emne: Gang og sykkel veg fra Flatvoll til Tretten

NORDREISAKOMMUNE

21JAN2014
SAKSNR

LOPENP.

DOK LRY KODE

Hei.
Jeg var på folkemøtet i går, angående Arealplanen for Nordreisa Kommune. Det var godt å
høre at det var en glipp at gang og sykkelvegen fra Flatvoll til Tretten, bare hadde falt ut av
denne arealplanen og at den ville bli tatt inn igjen i planen.
Det var også godt å høre at den står med 1.prioritet for utbygging, men hva betyr egentlig det i
praksis?

Hvor langt er man kommet i denne prosessen, og har kommunen noen tanker om når en
bygging kan komme i gang?

En gang og sykkelvei fra Flatvoll til Tretten, vil sikre trygg ferdsel for myke trafikanter, i
kanskje det mest trafikkfarlige området vi har på Storslett omegn. Etter en opptelling langs
denne strekningen, er det over 30 husstander som vil kunne dra direkte nytte en gang og
sykkelvei. I tillegg vil det sikre trygg ferdsel og enkel, miljøvennlig tilgang for hele Storsletts
befolkning, til tur og friluftsområder, som i arealplanen er betegnet som viktig og svært
viktige områder.

Etter min mening må arbeidet med å få på plass en gang og sykkelsti i dette området ha
absolutt høyeste prioritet. OG aller helst skulle den vært på plass for mange år siden.

Kommunen bør utnytte den muligheten de nå har, med stor tilgang til tunellmasser, til å bygge
ut denne strekningen med en gang og sykkelvei.

Håper at kommunen tar aktivt tak i denne saken, slik at arbeidet med en gang og sykkelvei
snarest mulig kan komme i gang. Jeg ønsker også tilbakemelding på de konkrete spørsmålene
jeg har i denne eposten.

Vennlig Hilsen
Karl-Petter Johansen
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Kommentarer til planlagt ny E6 og bro over Reisaelva.
SAKSNR.

LOPENR.

DOK.NR
Att. Funderud, Samuelsen. 1ARK.KODE

Planavdelingen i nordreisa kommune har lansert en alternativ E6 trase i siste utkast til
kommunens arealplan.
I utgangspunktet hadde kommunens planavdeling en helt klar holdning at man skulle
konsentrere seg fremover kun om dagens
E6 trasse. Ingen alternative E6 veier skulle inn i plankartet.
Dette var et meget klokt strategisk valg.
I andre høringsrunde er det lansert en alternativ vei. Hvis dette overlever i arealplanen skjer
følgende:

Utviklingstiltak i det området der fremtidig vei er planlagt
"legges lokk på".

Utvikling av dagens E6 får lavere prioritet.
Utvikling av butikklivet på Storslett tones ned, bremser opp.

Konsekvenser for Storslett/grunneiere:
Storslettområdet og grunneiere settes på vent, motivasjon til utviklingstiltak reduseres.
Erfaringer fra andre mindre tettsteder der gjennomfartsvei legges utenfor tettbebyggelsen
med butikksenter viser nedbygging/ liten investerings lyst. Dette gjelder både tettsteder i
Norge og i Sverige.

Historikk:
For 30 år siden øremerket Nordreisa kommune nytt E6 alternativ ut mot elveoset. Ut fra et
kost/ nytte beslutningskriterie var det et urealistisk prosjekt.
NVE tilskrev kommunen for ca 15 år siden, og anmodet om at denne veitrassen måtte tas ut
av arealplanen. Kommunen var passiv.
I sommer fikk nordreisa kommune brev fra veietaten at ny vei mot "elveos området" aldri ville
bli bygd. Altså det var ikke behov for noen ny E6 vei.

Utvikling satt på vent:
I 25 til 30 år ble utviklingen i Storslett området passivert på grunn av kommunens utydelige
veistrategi.
Utvikling ble satt på vent for grunneiere ut mot elveoset.
Butikkeiere på Storslett ville ikke påta seg økonomisk risiko da ny
vei kunne komme og sentrale kundegrupper ville bli borte.
Dette med referanse til erfaringer fra min tid som banksjef på Storslett.

Hva skjer nå:
Ennå en gang øremerkes et stort område for fremtidig vei.
Vi vil gå inn i en ny epoke der området, Storslett, settes på vent.
Man avsetter areal sannsynligvis uten en behovsanalyse.
Dette er helt uakseptabelt, for grunneiere og næringslivet/butikker og sted senteret Storslett.
Storslett ønsker ikke å bli en ny "Storsteinnes eller ny Rognan." eller som en rekke tettsteder
i indre Sverige der man i sin tid gjorde det samme.

Butikkeiere ønsker dagens E6:
Samtaler med butikkeiere på Storslett viser at det er et sterkt ønske kun å ha fokus på
dagens E6. Butikkeierne ønsker seg en entydig, klar veistrategi og ikke nøling med
alternative veiløsninger som kun skaper usikkerhet.

Rendyrk kun "en veistrategi":
Kommunen må akseptere at dagens vei er den E6 trassen vi vil måtte leve med. En slik



strategi gjør at kommunen sammen med næringslivet og borgerne tvinges til å utvikle
dagens E6 ut fra et langtidsperspektiv.

Statens vegvesen/Behovet fremover:
Det foreligger signaler fra Statens vegvesen at kommunen skal "satse" på dagens E6
vei. Dette vil bli gjort gjeldende for alle ''tett stedene" i Nord Troms.
Det er ikke ut fra kost/ nytte vurderinger trafikkgrunnlag for ny vei og ny bro i Storslett
området. Det forventes ikke vesentlig befolknings-vekst heller ikke vesentlig økning i
trafikken.
Det foreligger signaler at vegetaten vil stille krav at all fokus rettes mot dagens E-6 og at
trafikkregulerende tiltak har et langtids-perspektiv over seg.
Det foreligger også klare signaler om at en eventuell utbedring, utvikling av dagens bro ikke
vil være noe problem.

Tolke dagens virkelighet:
Nordreisa kommune og ikke minst kommunens politikere
må tolke dagens virkelighet, og akseptere at dagens E6 vil kommunen måtte leve med i 100
år ,minst. Dette er et vei-/steds strategisk valg som kommunen må ta. Et slikt valg gjør at
man vil måtte utvikle E6 under hensyntagen til butikk ,næringslivet og gjennomgangs-
trafikkens behov og dette må gjøres ut fra et langtidsperspektiv.

Utviklingspotensiale:
Dagens E6 har et betydelig utviklingspotensiale.
Dagens E6 fungerer helt ok. Over tid kan det bli aktuelt å utvikle rundkjøringer som
trafikkregulerende tiltak. På den måten kan utkjøringer mot E6 samles og gjøre dagens E6
levedyktig lang tid fremover.

Kost/nyttevurderinger:
Kvantifiserbare nytteverdier for en ny vei/ny bro er milroskopiske.
De få gjennomfartsbilene vil tidsmessig tjene 5 minutt, kanskje. Kostnadene med
investeringen, vei, bru utradering av matjord beløper seg til flere hundre millioner, altså fra en
økonomisk analyse vinkling et umulig prosjekt å forsvare opp mot andre nasjonale
veiprosjekt i pressområder. Når man i tillegg vet at ny vei vil ha negativ effekt på inntjeningen
til butikkverden er det vanskelig å forstå hvilke tanker politikerne og kommunens
administrasjonen har lagt til grunn når de fremmet forslaget.

Nytt Haltibygg med turistinfo:
Det bygges nå for millioner på et utvidet Haltibygg. Her skal det lokaliseres et omfattende
tilbud til turister, med bl.a informasjon, rådgivning og tilrettelegging.
Så planlegges det ny vei, ny bro som skal lede turistene forbi Halti og tettstedet, altså
strategier som spriker.

Ramsar området/kommunens ansvar:
Nordreisa kommune har et Fuglereservat med "Ramsar stempel.''
Dette er en unik ressurs for kommunen og ansvaret med å forvalte dette må bevisstgjøres.
Det dreier seg om å forstå hvilken betydning dette "varemerket" vil ha for kommunen
fremover.
Reservatet er allerede i dag under sterk "belastning " fra flyplassen og dagens E6.
En ny vei og bru nr 3 over Reisaelva tett opp mot fuglereservatet
vil gjøre utfordringen langt større for fuglelivet i Ramsarområdet.
Området der bru nr 3 er planlagt er et meget viktig område for
dyr- og fugleliv som "Ramsar området" skulle beskytte.
Fuglelivet tolker ikke "kart grenser" til Ramsar området.
Et brospenn nr 3 vil derfor i værste fall "bygge ned" fuglelivet i verneområdet.
Dette kan vi ikke tillate.



Dette bygger på lokalkunnskap over flere generasjoner og det forventes at politikere og adm.
i kommunen lytter og lever opp til sitt ansvar i så henseende.
Nordreisa kommune kan ikke utøve myndighet og samtidig
"snu ryggen" til de regionale, nasjonale og internasjonale forpliktelser som følger med å
være på "Ramsarlisten."

Verna Vassdrag/ store naturverdier:
Det planlegges nedbygging av ca 60 dekar matjord, og ny bro tett opp mot Ramsar området.
Nordreisa elva har fått status som verne vassdrag. Dette skyldes at store naturverdier og
svært viktige friluftsinteresser er knyttet til elva. Stortinget har verna vassdraget ,herunder
ligg en generell henstilling om å unngå andre tiltak som reduserer verneverdien.
Ny vei med ny bro vil som teknisk inngrep medføre en økt samlet belastning på både
nasjonalt og regionalt viktig naturmangfold, ref. nærheten til Ramsar området.
En utbygging medfører risiko for laksebestanden og kan være i strid med ideen bak " verna
vassdrag"
Miljømyndighetene på fylkesnivå vil neppe akseptere dette prosjektet.
Nordreisa kommune må også i så henseende være sitt ansvar bevisst.

Tre stk broer og estetikken for Reisaelva:
Nordreisaelva med omkringliggende natur har vi fått "i gave.''
Kommer det en bru nr 3 har politikerne "demontert" for alltid det unike med Storslett, den frie
utsikten mot Reisafjorden.
Politikerne har et moralskt og kanskje også juridisk ansvar å påse at de naturverdier vi har
dag overleveres inn i fremtiden.
Våger kommunens politikere å ta på seg ansvaret med å ødelegge naturverdier til evig tid.?
Det kan bli en tung bør å bære.
Det snakkes om å gjøre Storslett til en "grønn Lunge".
Det er en håpløs tanke "å ofre" Reiseelva for å skape grøntarealer i Storslett sentrum som
allerede fra før er belagt med asfalt.

Krav til politikere og Kommunens planavd:
Det forventes at politikerne som eventuelt går inn for ny E6 og ny bro begrunner sine
standpunkter vedr. ny E6/ny bro med behovs-analyser, kost/nytte vurderinger og
dokumenterer at det er tatt hensyn til verneinteresser i området. En saklig begrunnelse
forventes.
En arealplan skal være et strategisk dokument for kommunen.
Et slikt dokument skal være en ressurs for kommunen, bidra til vekst, ikke "bygge ned", virke
samlende og ikke skape usikkerhet.

Bru nr 4 i fremtiden:
Det planlegges et boligfelt tett opp mot den nye E6 veien. Altså allerede i planfasen starter
man "å bygge ned" den nye E6 veien.
Kan dette være starten på en utvikling mot krav om en bru nr 4 en gang i fremtiden?
Nok er nok, vi har en E6 i dag med et stort potensiale.

Grunneier protest:
Som grunneier der veien er planlagt over 44.1 protesterer jeg sterkt på innspillet. Jeg
protesterer ikke alene på at 50 dekar jord planlegges utradert, totalt i prosjektet. Jeg
protesterer også siden jeg for andre gang , ref. siste trasse valg mot elveoset for 30 år siden,
med dette planforslaget blir satt på vent. Dette er helt uakseptabelt.
Jeg appellerer til nordreisa kommune til å ta ansvar, trekke på erfaringer fra siste
planperiode, lytte til jordbruksinteresser, forretningslivet og ikke minst miljøperspektivet
,herunder " Verna vassdrag/ramsar området, stortingets verning av Reisavassdraget som
uten tvil fremover vil bety mer og mer for å utvikle en kommune for folket.
Det forventes derfor at planlagt vei og bro trekkes vekk fra foreliggende arealplan.



Sluttanker:
Til orientering er kun 3 % av Norges totale areal dyrkbar jord, og det ble ødelagt 7500 dekar
dyrka jord hvert år i perioden 2005 til 2011, eller tre fotballbaner hver dag.
Noe å tenke på når man som politiker skal ta ansvar.

Storslett 25.01.14

Kjell Båtnes
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Flytting av inntegnet E6 på min eiendom 44.1 Båtne

Nordreisa Kommune Planavdeling.

Att: Funnerud, Samuelsen.

Jeg viser til vårt møte i dag onsdag den 28.01.1

SAKSNR

LOPENR

DOKNR

03 FEB2014

ARKpQr _

Tema var plasseringen av ny E6 i siste arealplan.
Mitt klare synspunkt er at hvis ny E6 vei skal inn i arealplanen så må den flyttes lenger vekk
fra våre bolighus. Det er to hus på gården som har overlevd flere generasjoner. Det eldste er
bygd i året 1910 og er under restaurering, og vil bli et klenodium for Storslett.
Det synes for vår familie som om skisserte plan for E6 har tatt mer hensyn til inntegna plan
for Campingplass enn for boligene våre.
Dette er helt uakseptabelt.

Moral:
Jeg mener at siden vi skal ofre og ødelegge all dyrkbar jord på vår gård, må veien trekkes
lengst mulig vekk fra våre bolighus. Dette er god moral og verditenkning.
Jeg vedlegger derfor en skisse der jeg mener en eventuell planskisse av veien(E6) bør ligge.
Jeg håper Nordreisa Kommune kan akseptere min forannevnte begrunnelse for å bevege
veien lenger mot nord, altså vekk fra våre boliger, i henhold til mitt innspill. Se kart vedlegg.
Moralen må være, min familie ofrer jorda for fellesskapet.
Da må sannelig vi oppnå den fordelen å få veien lengst mulig vekk fra boligen. Den
opprinnelige skissen gir nå god måloppfyllelse for inntegnet campingplass mens våre boliger
"tilintetgjøres".

Tegnet gjennom påbegynt båthus:
Til orientering er foreliggende skisse av E6 tegnet direkte i gjennom det området der jeg
bygger et båthus. Båthuset er påbegynt, helstøpt gulv med og påbegynte vegger.
Også derfor må E6 skissen flyttes lenger mot nord. Båthuset har fått sin aksept av Nordreisa
Kommune i henhold til gjeldende prosedyrer.

Se vedlagte skisse ("flytting E6"/44.1 boligtomter")

Storslett 28.01.14

Kjell Båtnes
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InnspiII vedr. Eiendom 44.1 tomeområder

Nordreisa kommune, planavdelingen.

Att: Funnerud, Samuelsen

Jeg har i dag 28.01.14 snakket med Funnerud vedr dette innspillet.

Jeg tolker at innspillet er stanset på grunn av skisserte plan for ny E6 vei.
Dette kan jeg ikke akseptere. Arealplanen har allerede tegnet inn et boligområde tett opp mot
ny E6 i Betesta området.
Så mitt spørsmål er da, hvorfor konselleres mitt initiativ?
Det er areal nok på begge sider av en eventuell ny E6, på min eiendom 44.1 se tidligere
innleverte skisse og vedlagte "kartvedlegg."
Jeg håper å få samme behandling som initiativtaker i Betesta området. Det området som E6
ødelegger for boligbygging på min eiendom 44.1 kan jeg kompensere ved å bygge boliger
lenger mot nord. Dette er korrigert på vedlagte skisse.
Jeg er imidlertid fortsatt av den oppfatningen at det er kunnskap nok både blandt
kommunens politikere og hos sektor myndigheter til å stanse denne "vei ideen." Dette med
ny E6 kan ikke underbygges ut fra "kost nytte" vurderinger og får neppe sin aksept.
Med bakgrunn i dette fastholder jeg mitt opprinnelige innspill vedr. Tomter, på 44,1 Båtnes.
Jeg håper at mitt innspill får sin plass i arealplanen i begge situasjoner, dvs, både med eller
uten ny E6 i arealplanen.

Se vedlagte skisse til sak:
"Fytting E6/44.1 boligtomter".

Storslett 29.01.14

Kjell Båtnes
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Kommentarer til innspill for eiendom 45.1 Elvenes

Nordreisa Kommune, planavdelingen.

Att:Funderud, Samuelsen

Jeg har i dag snakket med Funderud vedr. dette innspillet.
Jeg tolker det slik at mitt innspill ikke er blitt akseptert og strøket for videre behandling.
Funderud sin begrunnelse slik jeg tolket det, er at jeg har fått et område sluttregulert i året 2008
uten å få i gang noen byggeprosesser.
Dette tolket jeg som en bebreidelse og begrunnelse for å ikke akseptere mitt innspill tiI
arealplanen vedr. 45.1 Elvenes.
Dette må jeg kommentere: Se nedenfor.

Orientering:
Jeg startet planarbeidet/reguleringen i året 1999. Jeg møtte motstand fra alle kanter i prosessen.
De saksbehandlerne jeg hadde bremsa prosessen kontinuerlig.
Før reguleringa var i mål sperret nabo på 44.2 veien, som vi hadde brukt mellom 44.1 Båtnes og
45.1 Elvenes i generasjoner. Kommunen ga samme nabo aksept å bygge hytter på den veien vi
brukte.
Vi våget ikke å bevege oss over til 45.1 Elvenes over en 2-3 års periode.
Året 2011 fikk vi stadfestet gjennom en juridisk prosess vår veirett mellom 44.1 Båtnes og 45.1
Elvenes.
I to år har vi ryddet området og klargjort det for bygging.
I 2012 måtte vi korrigere reguleringsplanen da det viste seg at det var avvik mellom kart og
virkelige terreng. I sistnevnte fikk jeg fantastisk support fra Rune Benonissen i Nordreisa
Kommune.
Jeg håper dette er en klar nok redegjørelse for hvorfor det er gått 13 år uten at byggeprosessen
er kommet i gang. Kun to av disse årene er brukt til å forberede tomteområdet, herunder ikke
minst rydde skog.
Ansvaret for denne lange tiden kan ikke relateres til meg som initiativtaker.
Jeg håper derfor at mitt innspill vedr. 45.1 Elvenes med bakgrunn I denne redegjørelsen får sin
aksept og kommer inn i arealplanen.
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Kommentarer til planlagte campingplass i Arealplanen

Nordreisa Kommune, planleggingsavdeling.

Att. Funderud, Samuelsen.

Det er i gjeldende forslag til arealplan skissert et område til campingplass.
I følge samtale med Funderud var det planlagt utkjøring til dagens
E6 i Betesta området. I følge Funderud hadde fylkesmannens kontor innsigelser på dette og
denne utkjøringen ble strøket av plankartet.
I en tidligere utgave av arealplanen mener jeg det var tegnet en vei fra campingplassen til
Båtnesveien. Dette foreligger ikke i dagens utgave, printet ut av Funderud.
Jeg tolket Funderud at det var kanskje tenkt utkjøring fra campingplassen til Båtnesveien.
Dette må i så tilfelle krysse 44.1 Båtnes, som jeg eier. Dette er uakseptabelt!

Protest på en eventuell slik plan:
Jeg vil allerede her protestere på en eventuell slik plan vedr. vei.
Jeg vil ikke akseptere noensinne at vei føres over eiendommen
44.1 for tilknytning til Båtnesveien. Det må være genser for eventuell kreativitet.
E6 plasseres over 44.1 uten at det foreligger behov noensinne for en slik ny E6 vei. I tillegg
skal det kanskje være vei fra campingplassen over 44.1 Båtnes. Dette vil aldri få aksept fra
meg som grunneier.
Campingplassen er plassert på eiendommen Naveren og den eiendommen har selv områder
som grenser mot dagens E6. En eventuell vei må selvsagt følge den eiendommen som
campingplassen tilhører.

Plassering av campingplass/Ramsarområdet.
Som lokalkjent i området har jeg forøvrig følgende kommentarer.
Campingplassen er plassert tett opp mot fuglereservatet. Fuglene i reservatet bruker det
skogdekte området der campingplassen skal ligge som reirplasser. Fuglene ser ikke
grensene til Ramsarområdet. Jeg understreker at jeg har pluss holdning til næringstiltak.
Men jeg undrer meg over om en campingplass med mye, biler og støy tett opp mot
fuglereservatet med Ramsarstemplet er et tiltak som vil fremme utviklingen av reservatet.
Nordreisa Kommune har et nasjonalt og internasjonalt ansvar sammen med Fylkesmannens
miljøavdeling til å forvalte Ramsarområdet ut fra et bevarings-og utviklingsperspektiv.
Ramsarområdet er en betydelig ressurs for kommunen og fortjener kloke beslutninger.
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INNSPILL TIL AREALPLAN 2.HØRING - STATEGI FOR FRITIDSBEBYGGELSE.
E6- TRASE . NY GRAVLUND PÅ ROVDAS.

Arealplanen for 2014-2025 forutsettes å gi virkning og retning for utviklingen i Nordreisa
kommune for lang tid framover i tid. Som faglig interessert i planlegging og utøvende planlegger
i Nordreisa kommune vil jeg følgende innspill til arealplane på 2.gangs horing.

Om informasjon og involvering.
Utsendt informasjon , folkemøter, , nett-debatter og debatt og dekning i aviser syns jeg bekrefter
at opplegg for informasjon og involvering har vært meget vellykket. Det at prosessen medførte
2.gangs høring har bidratt til at kvaliteten på planen er blitt god. Som planlegger har jeg
forventning om at vedtatt planverk blir et meget godt grunnlag for framtidig utvikling i
Nordreisa.
Etter å ha fulgt med på debatt i høringsperioden vil jeg komme med følgende innspill til den
avsluttende debatten om planen.

1. Strategi for utbygging av fritidsboliger i Nordreisa kommune.

410 husstander i Nordreisa og mange fra Alta og Tromsø ønsker seg egen

fritidsbolig/hytte i Nordreisa , men får det ikke til 	

Nordreisa og Nord-Troms er det område i Norge som har minst næringsutvikling og etablering

av nye bedrifter ( NHO NæringsNM-2013). Reiseliv og turisme er i Nordreisa som

Nasjonalparkkommune sies å være utpekt som et satsningsområde for næringsutvikling, men

denne satsningen sees ikke i ny arealplan på høring. Særlig er fritidsbebyggelse som del av

næringsutvikling / reisemålsutvikling tilnærmet fraværende i planen. Er dette i henhold
til politisk ønske eller er dette en forglemmelse ?

Det er foretatt omfattende endringer i planen fra I .gangs høring . Fra mitt planfaglige ståsted
framstår nå planen i henhold til sitt formål , å legge til rett for utvikling som tar hensyn til

samfunn , natur og miljø og viser en i stor grad en klar retning for utvikling av Nordreisa
kommune . Planen åpner for visjoner som er positive og gir gunn for optimisme .

Men det savnes /mangler er en debatt og bedre avklaring om :
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hvordan / om og i hvilken grad utvikling av fritidsbebyggelse skal bidra til og fremme lokal

verdiskapning og bosetting

hvordan bruke utvikling av fritidsbebyggelse som en del av reisemålsutvikling

hvordan fremme helhetlige og langsiktig arealforvaltning vedr. fritidsbebyggelse
hvordan fremme miljøvennlige og robuste utbyggingsløsninger for fritidsbebyggelse
hvordan utvikling av fritidsbebyggelse kan bidra til befolkningsøkning både i sentrum og
distrikt

Alle "nasjonalpark-kommunen" og kommuner som har utpekt reiseliv og turisme som
bovednæring har utredet og en avklart strategi for en framtidsrettet fritidsbebyggelse. Denne
avklaringen mangler og savnes i nytt forslag på arealplan.

Innspill til planforslaget. Plan for fritidsbebyggelse.
Frustrasjon omkring hvor vanskelig det er å få bygget seg egen hytte/fritidsbolig i Nordreisa
kommune har vært tilstede i flere generasjoner ( en generasjon = ca. 30 år)
Arsaken bak denne situasjonen er sammensatt , men hovedårsaken har vært uavklarte
planforhold.

Fra hytte til
Endringer iferie- og bostedsvaner og hoy standard på fritidsbebyggelsen gjor at bruken av
fritidsboliger endrer karakter. Mange har nå fritidsboliger med like hoy, eller hoyere standard
enn det de har hjemme. Dette bidrar til å oke bruken av fritidsbebyggelsen. Avstanden til byer og
tettsteder spiller også en betydelig rolle for bruken. Be-grepet "hytte" er i dag et foreldet ord
og vi kan i storre grad snakke omfritidsboiig, eller bolig nr. 2. og differensiere disse iforhold
lavstandard hytter. Det er utviklet lite kunnskap om hva fritidsboligen som bolig nr 2 betyr for
utviklingen av bosettingsmonsteret. For reiselivet og andre deler av næringslivet kan okt bruk av
fritidsboliger gi okte ringvirkninger. For kommunene kan okt brukstid gi utfOrdringer ifOrhold til
å yte det tjenestetilbudet som brukerne av fritidsbebyggelsen har krav på.
(Kilde Buskerud Fylkeskommune - Framtidsrettetfritidsbebyggelse - Veileder - 2007)

Kan derfor en "fritidsbolig-beboer"/ second-home-beboer være like viktig som en fastboende
beboer ? Pris for "melk& brød" er jo den samme for alle.

Nordreisa kommune har visjon om å være " et åpent kunnskapsamfunn". Kunnskap omkring
temaet fritidsboliger er følgende:
Pr 2013 er det 4850 personer i Nordreisa kommune. Med ca. 2,2, personer per hustand er det
antakelig ca.2200 husstander i Nordreisa . Markedsundersøkelser viser at gjennomsnittlig ca. 1/3
(33%) ønsker /har behov for egen fritidsbolig. I en distriktskommune som Nordreisa kan det
antas en høgre andel , antatt ca 40-45 % har ønsker seg fritidsbolig. Alle vil ikke ha den i
Nordreisa kommune , men med tilsvarende situasjon i andre kommune /nabokornmuner kan det
antas at det er husstander utenfor Nordreisa kommune som ønske seg fritidsbolig/hytte /
secondhome i Nordreisa kommune. Det antas at betydelig andel av husstander i våre
nabokommuner fra Alta i nord til Tromsø i sør ønsker seg fritidsbolig i Nordreisa. En
markedsundersøkelse ville gi dokumentasjon på dette omfanget.

Fra denne analysen er det behov for 900-1000 fritidsboliger/ hyttetomter i Nordreisa kommune,
for kommunens egen befolkning. Pr. 2013 har SSB registrert 427 fritidsboliger i Nordreisa.
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Forslag på arealplan for perioden 2013-2025 legger til rette for 161 nye hyttetomter. Ved
utgangen av 2025 kan det maksimalt værer 588 fritidsboliger i Nordreisa kommune.
Det er dermed ca. 410 husstander i Nordreisa som ikke får dekket sitt behov. . Hvor mange
utenfor Nordreisa kommune som ønsker seg fritidsbolig i Nordreisa kan avklares gjennom en
markedsundersøkelsen.
Med stadig forbedrede kommunikasjoner mellom bl.a Tromsø og Alta med reisetider mellom
1,5 ti12,5 timer , med en samlet befolkning på ca. 100 000 personer, kan det løst antas at ca. 200-
300 husstander i disse byene ønsker seg fritidsboliger i Nordreisa kommune. Et totalt og samlet
behov for planperioden 2014-2025 er da ca. 1200 fritidsboliger.

Er dette et behov som kan danne et grunnlag fOr lokal verdiskapning , arbeidsplasser og
bosetting?

Arealplanens forslag på områder for fritidsboliger er fragmentert og mangler gode strategier

for områdetilpasninger.

Forslag på arealplan for perioden 2013-2025 legger til rette for 161 nye hyttetomter. I området
Straumfjord /Oksfjord planlegges til sammen 50 tomter, , BF13 Bjørnes 10 tomter, BF15
Oksfjordvannet Nord 20 tomter, BF12 Oksfjord Kjølen 20 tomter. Her er ca. 20 tomter (40%) av
totalt 50 tomter i Oksfjord lagt ut på Statskogs grunn.
I området Nordreisa sør, , Reisadalen planlegges vel 95 tomter. Av alle 161 utlagte tomter er 60
planlagt på Statskogs grunn. I Reisadalen er ca. 40 (42%) av 95 tomter i Reisadalen lagt ut på
Statskogs grunn.

Totalt er ca. 37 % av alle ny-utla..q,tetomter i Nordreisa kommune lagt ut på Statskogs grunn.
En konklusjon: ca. 101 tomter ligger til rette for privat utbygging i kommende 12-15 år, , eller
ca 6-7 tomter utbygges gjsnittelig pr.år.

Planleggerne bak nytt forslag på arealplan etterlyser/ påviser mangel på en strategi for utbygging
av fritidsboliger i kommuneplanens samfunnsdel. Med andre ord så finnes det ikke i Nordreisas
kommuneplan noen mål, strategi eller rammer for utbygging av fritidbebyggelse. Det er heller
ikke på noen vis vist sammenheng eller en strategi hvor utbygging av fritidsboliger kan/skal
være en del av kommunen næringsutvikling / næringslivsutvikling. Omfang og rammer for
utbygging og arealbruk tilknyttet fritidsboliger syns derfor å være admjnistrativt valg uten en klar
politisk retning for denne type arealbruk.

Som beskrevet i planforslaget er det kommet inn 26 innspill på områder for fritidsboliger hvorav
13 er inntatt i planen. Blant disse er der det foretatt en reduksjon av omfang hvor det samlet sett
åpnes for 161 nye hyttetomter. Utenom avslag på grunn av naturgitte forhold som grunnforhold
og ras , synes vurderte reduksjoner å være skjønn utøvd uten politisk retningslinjer.

Generelt sett åpner forslag på arealplan for utbygging av ca. 11 fritidsboliger pr år tilsvarende en
omsetning på ca. 20mill kr pr år, tilsvarende en verdiskapning på ca. 7-8 mill kr pr år. Indirekte
gis det signal gjennom planforslaget at det ikke er et næringsutviklings-potensial i utbygging av
fritidsboliger i Nordreisa kommune. Implisitt sies det også at Nordreisa kommune er ikke en
"fritidsbolig/hytte-kommune", sett / sammenlignet med kommuner som bruker denne betegnelsen
( Alta, Bardu , Målselv, Hemsedal, Hol , Gol m.f1).

Er dette våre politikeres intensjon og ønsket politikk ?
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Foreliggende forslag på arealplan gir ikke et klart svar på hva som skal være Nordreisa retning i
næringsutvikling , hovedsakelig fordi det ikke har vært en debatt/dialog omkring
næringsutvikling som har gitt signal om en slik retning.
Foreslått plan for utbygging av fritidsboliger er fragmenter og mangler en helhetlig strategi og
uten klar tilknytning til en næringsutviklings- strategi.

Forslag på strategi for utbygging av fritidsboliger

En ytre /øver ramme for antall fritidsboliger i Nordreisa kommunen avklares gjennom politisk
og faglig dialog. (Ref. prosess i Alta kommune)
En område - messig fordeling foretas . F.eks 50% i Nordreisa sør (Reisadalen, Kildalen) , 30% i
Nordreisa nord (Oksfjord, Storvik, Straumfjord), 20% i Nordreisa vest.)
For hvert område anvendes planverktøyet områdeplan for bl.a å fordele fordeler, , ulemper og
fellesgoder ved utbygging
Kommmunedelplanen for næringsutvikling (strategis næringsplan) setter ramme for
fritidsboligutbygging som grunnlag for næringsutvikling.

Stedsutviklingsplan/ områdeplan for Storslett/Sørkjosen , Oksfjordhavn , Rotsund/Uløya og
Sappen

Stedsutvikling Storslett/Sørkjosen, mer enn omlegging av E6.
I planforslaget for ny arealplan er det flere ganger referert stedsutviklingsplan for
Storslett/Sørkjosen. Planbetingelsen for planen er i nytt forslag på arealplan nesten totalt forandre
både for Sørkjosen. Noen vesentlige ny planforutsetninger er kommet til i siste planforslag:

Ny trasse for E6 lagt utenfor sentrum er foreslått.
Mulig omlegging av veg til Reisadalen
Fortetting av sentrum
Ny næringsareal i sentrum
Omdisponering av næringsareal i sentrum ved at "tung" næring flyttes ny nytt
industriareal ved Hjellnes

Eksisterende stedsutviklingsplaner tar ikke hensyn til disse nye forutsetningene . Ny
stedsutviklingsplan for Storslett/Sørkjosen bør derfor utarbeides. En plan som ved sin struktur, ,
estetikk og funksjon bygger opp under begrepet Nasjonalparklandsby.

Oksfjord havn, som lokale servicesenter for reiseliv og turisme?
I arealplan for Oksfjord er det tatt inn areal for reiselivsnæring i tilknytning til havna. Det lagt ut
ca. 50 ny fritidsboliger ved Oksfjord havn og omkring Oksfjord vannet. På Kjølen legges til rette
for 20 nye fritidsboligtomter. Ved Oksfjordvannet Nord legges ut 20 tomter og ved Bjønnes 10
tomter.
På Kjølen legges det også til rette for areal for idrett/fritidsaktivitet samt areal for
reiselivsnæring. Oksfjord syns å ha potensial for å bli et av Nordreisa mest spennende og
attraktive reiselivsmål. Beliggenhet ved utløpet av Oksfjordelva , ved elevdeltaet ved fjorden ,
nær tilknytning til Oksfjordvannet med fjellområder omkring attraktiv for vandring og skisport.
Med scooterløype tilknyttet er svært løypenett for rekreasjonskjøring innover mot Nordreisa,
Kvænangen og Kautokeino er det også et grunnlag for vinterturisme.
Strategi for utvikling av Oksfjord havn, som servicesenter for reiseliv og turisme.
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Plansituasjon i arealplanen framstår som fragmentert uten et helhetlig grep som ivaretar estetikk i
bygg og landskap og fordeling av ulemper og fordeler med en utvikling. En områdeplan for
Oksfjordhavn og Oksfjordvannet er planredskapet for handtering av en slik situasjon.
Reindriftsnæringen er for tiden den mest aktive bruker av jord-, skog- og fiellareal i Oksfjord- og
Straumfjordområdet. Omtrent alle nye og eksisterende areal for fritidsbebyggelse vil være til
ulempe for reindriftsnæringen på en eller annen måte.

Ved å samlokalisere utviklingen på og omkring Kjølen kan belastingen for reindriftsnæringen
beiteareal og hindringer i flytteveier minimaliseres. En områdeplan for Oksfjordhavn /
Oksfjordvannet med Kjølen i sentrum vil avklare en bedre arealutnyttelse , konflikter mer
kulturminner og kulturlandskap, landbruk , ROS , lokale grontdrag og naturverdier, , universell
utforming og organisering av grunneiere.

Havnnes som servicesenter for reiseliv og turisme?

Havnnes handelssted har med sin lokalisering like ved Lyngsalpene og sin historien , et særdeles
unikt grunnlag for reiseliv- og turistnærings utvikling. Rotsund/Uløya nær Lyngsalpenen og
Lyngen Lodge i Djupvik har vist det internasjonale potensiale for utvikling. I området befinner
seg også Lyngenhalvøya landskapsvernornråde, på Uløy finnes kulturminner. Reindrift ,
jordbruk og fiskeri som har vært og er primærnæringer som ha vært utøvd i området i lang tid.
Pr. 2013 er det ca. 50 ferdig regulert fritidsboliger på Vest-Uløya og 16 nye under
planlegging. På ved Maurnes og på Hamneidet er det ca. 40-50 ferdig regulerte
fritidsboligtomter. Ny og kortere adkomst til regionsenter, nye fergeleier ved Hamnnes og
Uløybukt åpner for ny utvikling av reiseliv og turisme. Området har særdeles verdifulle
kulturminner og naturkvaliteter. Sammen med aktiv reindriftsnæring setter dette krav til
en områdeplan og helhetlig planlegging hvor disse interessen vurderes på et mer detaljert nivå
enn hva som er rasjonelt for kommunens arealplan. En områdeplan for Maurnes/Ravelseidet/
Rotsund/Vest-Uløya er også her planverktøyet for å sette rammer og betingelsene for utvikling
og vern.

Sappen som servicesenter for reiseliv og turisme?

Sappen som et lite sentrum i Nordreisa sør - Reisadalen har i det siste 10 år være under konstant
tilbakegang målt på folketall. Butikk og skolen er nedlagt og Sappen Leirskole er under avvikling
/ reorganisering. Reiselivsutviklingen i Reisadalen dalen har ikke vært særlig synlig. En
vesentlig årsak til lite utvikling er mangel på planavklaringer. Reguleringsplaner er ikke
gjennomført og gjeldene arealplanen har ikke hatt et avklart potensiale for næringsutvikling.
I nytt forslag på arealplan for Reisadalen legges det til rette for ca. 95 nye fritidsboliger-tomter
hvorav 40 ligger på Statsskog grunn i Svartfosslia. 25 fritidstomter ligger på en privat eiendom.
Øvrige private grunneiere som har områder for fritidsboliger har mulighet for utbygging av 4 til 9
hyttetomter. Øvrige grunneier i Reisadalen og almennheten vil på en uforutsigelig måte bli berørt
både med ulemper og fordeler med planlagt utbygging med Statsskog som den dominerende
grunneier og utbygger.

Strategi for utvikling av Sappen som et lokalt servicesenter for reiseliv og turisme.
Det bør tas opp til politisk debatt/dialog om Sappen skal/ er egnet for å utvikles til et
servicesenter for reiseliv, , fritidsliv og turisme i Reisadalen. Dersom Sappen utpekes som et sted
for en slik utvikling er det behov for en områdeplan som regulere bruk av fellesareal , behov for
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serviceareal ( butikken , skolen og leirskolen) , løypestruktur etc . En slik plan vil/ skal også
avklare felles ordninger for finansiering av fellesgoder (stier, løyper fellesområder ) og en
rettferdig fordeling av goder og ulemper tilknyttet utviklingen . En områdeplan vil være en
særdeles viktig rammebetingelse for bl.a etablering av reiselivs- or turistnæringsbedrifter i
Reisadalen.

en strategi for utvikling av Sappen og Nordreisa for øvrig, er antall hyttetomter og hyttebeboere
avgjørende for om det er et forretningsmessig grunnlag for utvikling av Sappen som service
senter. I nytt forslag på arealplan for perioden 2013-2025 legges det til rette for utbygging av 95
hyttetomter i Reisadalen tilsvarende 7-8 tomter pr år, , eller "tiltlytting" av 16-18 nye
fritidsbeboere pr. år. Samlet antall fritidsbeboere som naturlig kan bruke Sappen som servcie-
senter er pr. 2013 ca. 350-400 personer. Om 12-15 år vil det være ca. 200 i tillegg , totalt ca. 550
til 600 fritidsbeboere.
Er dette befolkning/fritidsbeboere nok for utvikling av Sappen som service-senter på
et forretningsmessige grunnlag?

Framtidsrettet fritidsbebyggelse i kommuneplanen.
(Kilde : Buskerud Fylkeskommune - Framtidsrettet fritidsbebyggelse - Veileder - 2007)

Kommuneplanens arealdel setter avgjørende føringer og hovedgrep for utvikling og utbygging av
fritidsbebyggelse . Etter en utbygningsperiode blir etter hvert tjenesteyting til "fritidsbeboerne" et
viktig grunnlag for servicenæringer.

Viktige forhold å ta hensyn til for en fremtidsrettet fritidsutbyggelse i kommuneplanens arealdel:

Framtidig utbyggingsmønster for fritidsbebyggelse bør bygge på eksisterende

utbyggingsmønster og ikke komme i konflikt med viktige naturområder,
grøntstrukturer og turkorridorer, landbruksområder eller kulturmiljø. Grøntkorridorer
gjennom områder med fritidsbebyggelse er svært viktige for friluftslivet og reiselivet,

og må sikres i kommuneplanen —gjennom bestemmelser eller direkte arealbinding

Gammel fritidsbebyggelse kan ligge i sårbare naturområder i fjellet, nær vassdrag,
viktige naturområder og friluftsområder. I kommuneplanen bør det legges føringer slik

at eventuell opprustning av denne bebyggelsen kan skje på en miljømessig god måte

Brukere av fritidsboliger har krav på kommunal tjenesteyting bla helsetjenester når de

oppholder seg i vertskommunen. Dette kan være viktige spørsmål både i kommune-

planens langsiktige del og økonomiplan.

Gode helhetlige planløsninger krever områdeløsninger ut over enkelteiendommer. I

kommuneplanene bør det legges føringer for felles områdeplanlegging og fordelings-
løsninger som inkluderer grunneiere som holder viktige grøntområder og

turkorridorer.
•

Utvikling av fritidsbebyggelse må sees i sammenheng med den lokale

reisemålsutviklingen og ordninger for finansiering og utvikling av fellesgoder som stier,

løyper, fellestiltak mv. Kommunen må vurdere bruk av rekkefølgebestemmelser til

kommune-planens arealdel for viktige fellestiltak, for å sikre at disse blir opparbeidet

og forhand-lingsressurser knyttet til utbyggingsavtaler.
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Fritidsbebyggelse har stor lokaliseringstoleranse i forhold til reiselivsetableringer

(service, varme senger, aktivitetsanlegg mv) som krever areal med sentralitet og høy

at-traksjonskraft. I kommuneplanens arealdel må det legges føringer slik at disse
arealene ikke bygges ned med fritidsbebyggelse.

•

Retningslinjer og krav til universell utforming ligger på kommuneplannivå. I forhold til

fritidsbebyggelse vil tilgjengelighet for alle først og fremst være et aktuelt tema der

det skal etableres fjellandsbyer / tette utbyggingsstrukturer.

Kommuneplanen bør inneholde ambisjoner og mål for energiøkonomisering ved ny

utbygging, også for fritidsbebyggelse.

Kan en god plan for utbygging av fritidsbebyggelse bidra til

Økt befolkning i Nordreisa kommune ?
Flere arbeidsplasser?
Økt attraktivitet?
Åpning av butikken i Oksfjordhavn og Sappen?
Barnehage og skole i Sappen og Oksfjordhavn?
Økt bruk av distriktene for næringsutvikling ?
Nye reiselivsprodukter og bedrifter ?

Ny trase for E6

Nordreisa kommune har uttrykket "Mot et åpent kunnskapssarnfunn" som visjon for kommunen.
Med dette forstås det at bl.a planlegging skal baseres på kunnskap , debatt og dialog.
2.gangs høring har utløst en viktig debatt om antatt fordeler og ulemper ved en omlegging av E6.
Som en del av en demokratisk prosess har flere interessegrupper deltatt aktivt i debatten. Dette
må anses å være særlig viktig og positivt for planprosessen. Men ennå foreligger det ikke nok
faglig kunnskap for å foreta et valg av trasse.
Det bør være et politisk krav om at valg av trasse skal gjøres på en kunnskapsgrunnlag fra en
spesifikk utredning av ulemper og fordeler tilknyttet alternative trasevalg.

Lokalisering av ny gravlund.

En omfattende utredning av alternative lokalisering av ny gravlund har konkludert med at
Rovdas er det beste alternativet . Gravlunder er her lokalisering langs E6 . I diskusjoner om ny
plassering av ny gravlund er ytterligger et alternativ foreslått som vist på understående
planskisse.
Forslaget omfatter lokalisering på vestlig side av veg til Kvennes badeplass og friområde GF7.
Lokaliseringen ligger i større avstand fra E6 og trafikkstøy derifra. Lokaliseringen holder åpen
mulighet for videre utvikling av Kvennesområdet som frfluftsareal og friluftslivsaktiviteter.
Markert parkeringsplass kan dekke parkeringsbehov både for gravlunden og Kvennes
friluftsområde.
Det bes om at forslaget tas opp til både faglig og politisk vurdering i Driftsutvalg og

kommunestyret.
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Utsnitt av forslag pa arealplan - alt. plassering av gravlund.

Med vennlig hilsen

Geir Lyngsmark , siv.arkitekt

eisa kommune
,edaneo, xreldel 2013-3)20
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Post Nordreisa

Fra: Inger Johanne Birkelund [inger.birkelund@ihana.no]
Sendt: 17. januar 2014 09:57
Til: Post Nordreisa
Emne: INNSPILL TIL KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2013-2025

Viser til forslag om flytting av Gamlegården i Sørkjosen til Høeghvollen.
Styremøtet i Kronebutikken AS behandlet denne saken 7. januar 2014, og gjorde følgende vedtak:
«Kronebutikken A/S stiller seg positiv til flytting av Gammelgården til Høeghvollen»

Vi mener Gamlegården sammen med Sokkelvikhuset og Kronebutikken vil utfylle hverandre på en god
måte, både i forhold til byggeskikk, kulturformidling og aktivitet. Høeghvollen, med alle sine aktører
(bedrifter, museet og Gamlegårdens venner) samlet får økt attraktivitet som stoppeplass for
gjennomreisende og som møteplass for befolkninga lokalt/regionalt.

På vegne av Kronebutikken AS,
Inger Birkelund (styreleder)

NORDREISAKOMMUNE

17JAN2014
SAKSNR.

LØPENR

DOK.NR.
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Postboks 174
9156 STORSLETT
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Deres ref: Vår ref:Arkiv nr:Saksbehandler:Dato:
2011/2104-12413.2Jan Olsen28.01.2014

Opprettholdelse av innsigelse - 2. gangs høring og offentlig ettersyn av
kommuneplanens arealdel 2013-2025 - Nordreisa kommune - Troms fylke

Viser til overnevnte samt Deres brev datert 18.12.2013 vedrørende 2. gangs offentlig
ettersyn av kommuneplanens arealdel.

Kystverket registrerer at innsigelse fremmet i brev datert 01.10.2013 i plankartet er tatt til
følge ved arealet som tidligere var gitt underformål «Småbåthavn» er endret til «Havn»
(område SHA 4).

For å trekke innsigelsen er det oqså stilt krav om at det i planbestemmelsene (pkt 3.3.1)  
må komme fram at fiskeriformål prioriteres oq at ethvert tiltak krever tillatelse fra Kystverket
etter havne- oq farvannsloven § 28 (If. plb § 11-10 pkt 1 evt pkt 3).


For øvrig har ikke område SHA 4 kommet med i opplistingen sammen med de andre
havneområdene i planbeskrivelsens pkt 10.2.3 Havn.

Kystverket Troms og Finnmark imøteser Deres tilbakemelding.

Arve Andersen
plan- og kysfforvaltningssjef

Dokumentet er elektronisk godkjent

Mef:ihilsen

\ryt,

Vedlegg:

Troms og Finnmark - Plan- og kystforvaltningsavdelingen

Sentralpostadresse: Kystverket, postboks 1502,
6025 ALESUND

Telefon: +47 07847 Internett: www.kystverket.no
Telefaks: +47 70 23 10 08 E-post: post@kystverket.no
Bankgiro: 7694 05 06766 Org.nr.: NO 970 237 372

Brev, sakskorrespondanse og e-post bes adressert til Kystverket, ikke til avdeling eller enkeltperson
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Leirbukthulas Venner
v/ prosjektleder Jan F. Fjære
Postboks 130
9189 Skjervoy

31. januar 2014

Til: Nordreisa Kommune
Postboks 174
9156 Storslett

Merknader til kommuneplanens arealdel etter annen gangs behandling

Leirbukthulas Venner har med stor interesse studert innspill i arealplanen som gjelder området i
tilknytning til Leirbukthula, og særlig i forhold til parkeringsplass og avkjøring fra E6 og inn til
parkeringsplassen.

Statuspr. i dag:

Nordreisa Kommune har gjennom vedtak i driftsutvalget 18.09.2012 vedtatt dispensasjon for å
etablere parkeringsplass på ca. 1500 kvm. for Leirbukthula innenfor reguleringsformålet friområde på
kommunens eiendom gbr. 1942/46/53. Det skal inngås avtale med kommunen om bruk/overtagelse,
drift og vedlikehold av området før tiltaket kan realiseres.

Driftsutvalget i Nordreisa Kommune har etter nøye vurdering av trafikksikkerheten valgt å vedta
denne parkeringsplassen etablert med avkjøring direkte til/fra E6. Leirbukthulas Venner har etter
søknad til Statens vegvesen fått avslag på sin søknad om en slik løsning. Statens vegvesen anbefaler
på sin side en avkjøring fra E-6 via Raappanaveien og videre på gang- og sykkelvei inn til
parkeringsplassen. Kommunen har avslått en slik søknad begrunnet i at denne veien ikke er
dimensjonert for en slik trafikkbelastning.

Vi står således i en situasjon der Nordreisa Kommune svært velvillig har stilt parkeringsplass til
rådighet i nærhet til Leirbukthula somfremtidig formidlingspunkt og turistattraksjon, men vi harpr. i
dag ingen godkjent adkomst til/fraparkeringsplassen.

Veienvidere:

Vi ser med interesse av Statens Vegvesens innspill i arealplanens merknadsbehandling at det gis
mulighet for å flytte busslommen i området S66, og slik skape plass til parkering, men etter samtale
med Statens Vegvesen på Storslett 17/1 er vi svært usikre på hva denne innstillingen innebærer i
forhold til Leirbukthulas av/påkjøringsmuligheter til parkeringsplassen. Slik vi forstår Statens
Vegvesen er det ikke ønske om fiere avkjøringer tillfra E6 i dette området. Vi undersøker nå om det
finnes tiltak/argumenter som kan endre Statens Vegvesens standpunkt i forhold til dette.

Ved gjennomgang av eksisterende reguleringsplan for Nordreisa kommune viser det seg at det er
regulert inn busslomme på samme sted som Leirbukthulas venner har søkt om inn/utkjøring fra E6 til
planlagt parkeringsplass (jfr. vårt innspill til arealplan for omregulering av 28. januar 2013). En
omregulering av gbr. 1942/46/53 bør kunne legge til rette for at busslommas funksjon kan endres til
avkjøring av statens vegvesen. I tillegg er behovet for sikker og funksjonell adkomst til/fra E6 i
området Leirbuktsvingene økende både ut fra vår planlagte (og evt annen) næringsutvikling samt det
faktum at bebyggelsen Storslett —Sørkjosen vil vokse sammen. Dagens 70-sone i området er preget av
potensielle trafikkfeller, eksempelvis en mye trafikkert avkjøring fra boligfeltet i Sandbakken, privat
avkjøring midt i S-kurven i Leirbuktsvingene, naturlig og svært mye brukt krysningspunkt uten
fotgjengerfelt syd Sandbakken, busslommer på begge sider av E6 uten fotgjengerfelt ved Sandbakken,



samt totalt 6-7 delvis uoversiktlige avkjøringer ut i 70-sonen i området. I sum indikerer dette et snarlig
behov for ny og helhetlig vurdering av hastighet og trafikksituasjon slik at sikkerhet blir ivaretatt på en
god, fremtidsrettet og tilfredsstillende måte ved en sammenhengende 50-sone fra Sørkjosen til
Storslett.

I rådmannens kommentar anføres det at busslommer settes av i detaljreguleringen. Dersom det lar seg
gjøre åfinne en løsning med Statens Vegvesen, ber vi om at Leirbukthulas parkeringsbehov som
fremtidig formidlingspunkt og turistattraksjon blir ivaretatt i denne forbindelse. Dersom Statens
Vegvesen skulle velge å stå på sitt, og ikke tillate noen form for avkjøring fra parkeringsplassen til/fra
E6 , håper vi kommunen vil medvirke til åfinne en annen løsning på parkeringsproblemet for
LAbukthula.

ig hilsen

Jan F Fjære

Undertegnede kan kontaktes som følger:
Telefon: 455 05 616 / 911 48 549
Epost: jan4jaere@gmail.com
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Fra: chris hugo Vangen [chvangenl@gmail.corn]
Sendt: 31. januar 2014 12:32
Til: Post Nordreisa
Kopi: chris hugo vangen; Frank Nilsen
Emne: Innspill til kommunens arealplan
Vedlegg: Innspill til arealplan.docx
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Fritidsboliger

Markedsundersøkelser viser at gjennomsnittlig ca. 1/3 (33%) ønsker /har behov for egen fritidsbolig. I
distriktskommuner som Nordreisa kan det antas at ca. 40-45 % ønsker seg fritidsbolig. Vi kan også tenke
oss at en betydelig andel av husstander i våre nabokommuner fra Alta i nord til Tromsø i sør ønsker seg
fritidsbolig i Nordreisa ettersom kommunikasjon nå blir utbedret. En evt. markedsundersøkelse ville gi
dokumentasjon på dette omfanget.

Utifra denne analysen er det behov for 900-1000 fritidsboliger/hyttetomter i Nordreisa kommune, for
kommunens egen befolkning. Pr. 2013 har SSB registrert 427 fritidsboliger i Nordreisa. I forslaget til
arealplan for perioden 2013-2025 legges det til rette for 161 nye hyttetomter. Ved utgangen av 2025 kan det
da være maksimalt 588 fritidsboliger i Nordreisa kommune.

Det er kommet inn 26 innspill på områder for fritidsboliger hvorav 13 er inntatt i planen. Blant disse er der
det foretatt en reduksjon i omfang for private grunneiere hvor det totalt åpnes for 161 nye hyttetomter.
Statskog har fått økning i antall hyttetomter i det nyeste utkastet til arealplan. Avslag på grunn av naturgitte
forhold som grunnforhold og ras er forståelig.

Mustaniva har fått redusert sitt område i forhold til omsøkt. Det er ønskelig for oss og ha en mulighet for
område til turistformål også utenfor salg av tomter, det er en vesentlig sammenheng i vår plan framover.Vi
er villige til å flytte området hvis kommunen mener fare for flom er et problem. Med tanke på fremtidig
behov for fritidsboliger og ønskelig aktivitet i Reisadalen, så ber Mustaniva om at kommunen kan være i
møtekommende til å sette av tilstrekkelige områder, også for oss private.

Mvh

Mustaniva

v/Chris-Hugo Vangen



Mustaniva AS

v/Chris-Hugo Vangen

Pynten 5

9151 Storslett Storslett, 31.01.2014

Nordreisa kommune

9151 Storslett

Innspillkommunensarealplan

Fritidsboliger

Markedsundersøkelser viser at gjennomsnittlig ca. 1/3 (33%) ønsker /har behov for egen

fritidsbolig. I distriktskommuner som Nordreisa kan det antas at ca. 40-45 % ønsker seg

fritidsbolig. Vi kan også tenke oss at en betydelig andel av husstander i våre nabokommuner

fra Alta i nord til Tromsø i sør ønsker seg fritidsbolig i Nordreisa ettersom kommunikasjon nå

blir utbedret. En evt. markedsundersøkelse ville gi dokumentasjon på dette omfanget.

Utifra denne analysen er det behov for 900-1000 fritidsboliger/hyttetomter i Nordreisa

kommune, for kommunens egen befolkning. Pr. 2013 har SSB registrert 427 fritidsboliger i

Nordreisa. I forslaget til arealplan for perioden 2013-2025 legges det til rette for 161 nye

hyttetomter. Ved utgangen av 2025 kan det da være maksimalt 588 fritidsboliger i Nordreisa

kommune.

Det er kommet inn 26 innspill på områder for fritidsboliger hvorav 13 er inntatt i planen.

Blant disse er der det foretatt en reduksjon i omfang for private grunneiere hvor det totalt

åpnes for 161 nye hyttetomter. Statskog har fått økning i antall hyttetomter i det nyeste

utkastet til arealplan. Avslag på grunn av naturgitte forhold som grunnforhold og ras er

forståelig.

Mustaniva har fått redusert sitt område i forhold til omsøkt. Vi er villige til å flytte området

hvis kommunen mener fare for flom er et problem. Med tanke på fremtidig behov for

fritidsboliger og ønskelig aktivitet i Reisadalen, så ber Mustaniva om at kommunen kan være i

møtekommende til å sette av tilstrekkelige områder, også for oss private.
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Fra: Benonisen, Rune [fmtrrub@fylkesmannen.no]
Sendt: 7. februar 2014 13:21
Til: Post Nordreisa; Hanne Henriksen
Kopi: postmottak@dirmat.no; Nergård, Knut M.; Geir Sagelv (geir@sagelv.no); Henrik

Henriksen Gaup (Henrik.gaup@gmail.com); Hilde Anita Nyvoll
(nyvollhilde@gmail.com); Lidvart Jakobsen; Sigrund Hestdal; Anja C. Birkelund
(anja.birkelund@dnbeiendom.no); Geir Tommy Pedersen
(gtpedersen@gmail.com); Halvar Wahlgren (halvarw@broadpark.no);
karin.karlsen@nordtroms.net; Sylvi Heggelund (sylvi.heggelund81@gmail.com);
Hanne Henriksen; Roy Hansen; Nordreisa jeger og fisk - Ottar Remmen; Dag
Funderud; Nordreisa næringsforening - Morten Elveskog
(morten.elveskog@elvebaat.no); Nordreisa SB - Dagfinn Kristiansen; Nord-Troms
museum - Nina E Strøm; Nord-Troms næringsforum - sentralt; Reibeitedistrikt 36 -
Johan A. Logje; Reinbeitedistrikt 42 - Mikkel A A Gaup; Reisa elvelag - Jan Arvid
Johansen (jan@trendanalyse.no); Statskog - Herbjørg Arntsen; Troms turlag - Geir
Tomasjord; Troms turlag - sentralt

Emne: Oversendelse av vedtak i sak 1/14 Reisa nasjonalparkstyre - høringsuttalelse
kommuneplanens arealdel 2014-2025

Vedlegg: SAK 1-14- vedlegg1.pdf; SAK 1-14- vedlegg2.pdf; SAK 1-14- samlet
saksframstilling.pdf

Hei

Vedlagt følger vedtak i sak 1/14 fra Reisa nasjonalparkstyre fra møte 31.01.2014. Det omhandler høringsutalelse til
kommuneplanens arealdel for Nordreisa kommune 2014-2025.

Dokumentene er også tilgjengelig for nedlasting fra styrets nettsider på htt ://ww
nasionalpark/Stvret/Saker-oq-motepapired

Med hilsen

Rune Benonisen
Nasjonalparkforvalter —
Verneområdeforvalter

Mobil: 90660709
Kontor: 77770578

Besøksadresse:
Postadresse:Esikesm2nnen -
Fakturadresse: FyWann(-;n

2,
•,ks 6105. 9291

DSO.2307 Hamn.r

NASJONALPARKSTYRETREISANASJONALPARK
RMSDUOITARHALDILANDSKAPSVERNOMRADE

„

===

VERNEOMRADESTYRETFOR
KVÆNANGSBOTNOGNAVITDALENLANDSKAPSVERNOMRADER



Møteprotokoll

Utvalg: Reisa nasjonalparkstyre
Møtested: , Telefonmøte
Dato: 31.01.2014
Tidspunkt:

Følgendefastemedlemmermøtte:
Navn Funksjon Representerer 

Hilde Anita Nyvoll Leder SAMETINGET
Lidvart A. Jakobsen Medlem
Henrik Henriksen Gaup Medlem SAMETINGET
Geir Sagelv Medlem

Følgendemedlemmerhaddemeldtforfall:
NavnFunksjon 

Sigrund HestdalNESTL

Følgendevaramedlemmermøtte:
NavnMøtte for

Representerer

Representerer

Merknader

Fraadministrasjonenmøtte:
Navn Stilling 

Rune Benonisen Nasjonalparkforvalter

Underskrift:

Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført på de sidene vi har signert i møteboka, er i
samsvar med det som ble vedtatt på møtet.
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NASJONALPARkSTYRET

REISA NASJONALPARK
RAISDUOTtARHALDI LANDSKAPSVERNOMRADE

Saksfremlegg

Arkivsaksnr: 2014/728-1

Saksbehandler: Rune Benonisen

Dato: 29.01.2014

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Reisa nasjonalparkstyre 1/14 31.01.2014

Uttalelse til kommuneplanens arealdel for Nordreisa kommune 2014-
2025 fra Reisa nasjonalparkstyre

Vedlegg
1 Utdrag fra utkast til forvaltningsplan for Reisa

Nasjonalpark
2 Oversiktskart-BRU1 og Reisa NP

Saksprotokoll i Reisa nasjonalparkstyre - 31.01.2014

Behandling
Enstemmig vedtatt

Vedtak

Reisa nasjonalparkstyre mener det er sannsynliggjort i grunnlaget til kommuneplanens
arealdel og utkast til forvaltningsplan for Reisa nasjonalpark, at gruvedrift i området
mellom Reisavann/Reisa nasjonalpark og Kautokeino grense, i stor negativ grad vil
berøre Reisa nasjonalpark.

På bakgrunn av dette anser styret at hensynet til nasjonalt viktige naturverdier
(nasjonalpark og naturmangfold) må vektlegges.

Aktiviteter og tiltak som får negative konsekvenser for naturverdier i nasjonalparken
og/eller naturmangfoldet bør ikke tillates. Reisa nasjonalparkstyre mener det ikke er
tilstrekkelig utredet i hvor stor grad de verdiene vil berøres til å komme med en entydig
uttalelse på nåværende tidspunkt ang område for gruvedrift. Vi legger imidlertid til
grunn at NML §9 (føre var prinsippet) må komme til anvendelse i denne saken inn til
det foreligger tilstrekkelig grunnlag- konsekvensanalyser.

Reisa NP styre ber videre Nordreisa kommune om å innarbeide forslag (utkast til
forvaltningsplan-vedlagt) til retningslinjer og bestemmelser for randsoner og
buffersoner for Reisa NP.



Forvalters innstilling

Reisa nasjonalparkstyre mener det er sannsynliggjort i grunnlaget til kommuneplanens
arealdel 2014-2025 at gruvedrift i området mellom Reisavann/ Reisa nasjonalpark og
grensen til Kautokeino kommune i stor negativ grad vil berøre Reisa nasjonalpark. På
bakgrunn av dette anser styret at hensynet til nasjonalt viktige verdier (nasjonalpark)
bør vektlegges og at planlagt gruvedrift og tilhørende aktivitet som er synlig på
overflaten ikke bør tillates. Det legges til grunn at kunnskapsgrunnlaget om
konsekvenser av gruvedrift synes noe uklart- og at NML §9 bør komme til anvendelse i
vurdering av saken.

Reisa NP styre ber fylkesmannen vurdere innsigelse etter plan- og bygningslovens
bestemmelser på tiltaket BRU1 i forslag til kommuneplanens arealdel for Nordreisa
kommune- da tiltaket berører svært viktige interesser og verdier tilknyttet Reisa
nasjonalpark.

Reisa NP styre ber videre Nordreisa kommune om å innarbeide forslag (utkast til
forvaltningsplan-vedlagt) til retningslinjer og bestemmelser for randsoner og
buffersoner for Reisa NP.

Saksopplysninger

Nordreisa kommune har sendt kommuneplanens arealdel for 2014-2025 på andre
gangs høring. Reisa nasjonalparkstyre har ikke mottatt brev om dette- og har på denne
bakgrunnen bedt om en utsettelse på høringsfristen på om lag en uke. Dette for at
styret skal kunne gjøre en fornuftig behandling av saken.

Reisa NP styre har ikke selvstendig innsigelseskompetanse etter plan- og
bygningsloven. Den kompetansen er tillagt Fylkesmannen. Det er allikevel grunn til å
tro at Fylkesmannen vil vektlegge styrets vurdering i saker som berører verneområdene
som styret er forvaltningsmyndighet for. Forvaltningsmyndighet er for øvrig forpliktet til
å vurdere alle tiltak som berører forvaltningen av verneområdene.

Reisa nasjonalparkstyre- har som forvaltningsmyndighet for Reisa nasjonalpark først
og fremst merknader til foreslått tiltak BRU1-område for råstoffutvinning mellom
Reisavann/Reisa nasjonalpark og kommunegrensen mot Kautokeino kommune, et
område på 8.292 daa.

Reisa nasjonalparkstyre har myndighet og ansvar for å forvalte Reisa nasjonalpark
etter vedtatt verneforskrift. Formålet med opprettelsen av Reisa nasjonalpark er i første
rekke å bevare naturmangfoldet. Alle tiltak eller all aktivitet som kan skade
naturmangfoldet er i utgangspunktet forbudt. I tillegg har nasjonalparken funksjon i
forhold til friluftsliv/rekreasjon, og representerer også et viktig grunnlag for reindrift. I
verneforskriften og det er tatt høyde for en viss påvirkning fra gruvedrift fordi det var
drift i gamle Biedjovagge gruver på det tidspunktet. Det omfatter tillatelse til uttak av
vann fra Reisavann.



Det foreslåtte området for gruvedrift er svært stort arealmessig. Det er i
plandokumentene gitt lite informasjon om hvordan arealet skal brukes- eks hva som er
buffersoner, hva som er driftsområder, riggområder, veier osv. Dette gjør at vår
vurdering må forholde seg generelt til gruvedrift i området som sådan.

Kommunen sin vurdering er at “Med tanke på naturmangfoldet anbefales ikke
etablering av planlagt arealformål»- dette bygger på en utredning som følger;

Natur og miljø: Området består i hovedsak av snaumark på fjellet. Innenfor
området finner man mindre arealer med skog, samt en del myrområder av
varierende størrelse, jf. Kilden (18.11.2013). Området berører ikke trua, sårbare
eller utvalgte naturtyper, prioriterte arter eller utvalgte kulturlandskap, jf.
Naturbase (18.11.2013). Området grenser imidlertid til Reisa nasjonalpark i sør,
og vil redusere inngrepsfrie naturområder. Foreslått areal vil også ligge i
nærheten av foreslåtte Stuorajåvri naturreservat i Kautokeino kommune.
Området er foreslått vernet i verneplan for myr og våtmarker i Finnmark. De
sårbare artene (VU) sædgås og bergand er registrert i området, jf. Artskart
(18.11.2013). Det samme er de nær trua (NT) artene fiskemåke, stjertand,
snøsoleie og vrangmyrull. Vi mener at vårt kunnskapsgrunnlag om
naturmangfoldet i området er godt, jf. NML § 8.
Føre-var-prinsippet i NML § 9 tillegges mindre vekt i vurderingen av området da
kommunen ikke ønsker å være til hinder for utvikling av ev. næringsvirksomhet i
området.
Den samla belastningen på økosystemene av områdene, jf. NML § 10, vurderes
til å kunne bli svært stor. Tiltaket vil være negativt for Reisa nasjonalpark. I
tillegg vil to foreslåtte verneområder i Finnmark, Stuorajåvri naturreservat og
Guoatheluoppal nasjonalpark/landskapsvernområde kunne påvirkes negativt.
Flere av de planlagte bruddene i området er planlagt drevet som dagbrudd, eller
en kombinasjon mellom dagbrudd og gruver under bakken. Dagbrudd vil føre
til uopprettelig skade på naturmangfoldet i arealet som berøres. Avrenning
fra gruvene/dagbruddene vil være en annen problemstilling.
Hovedmineralet som tenkes utvunnet er kobber, et mineral som er gifting
for både flora og fauna.
Eventuelle kostnader for å begrense skade på naturmangfoldet, jamfør NML §
11, samt bruk av miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder, jamfør NML § 12, er
utbyggers ansvar. Forebyggende og avbøtende tiltak med tanke på å redusere
negative virkninger en utbygging kan ha på naturmangfoldet i området, jf. NML §
11, må utredes nærmere ved senere detaljplanlegging av arealene.

Selv om nasjonalparken ikke berøres arealmessig direkte så er det trolig at
naturmangfoldet i verneområdet vil bli til berørt. I hvilken grad, vil naturligvis avhenge
av mange faktorer som ikke er beskrevet i dokumentasjon til planen.

Det er sannsynliggjort at forslaget som er fremmet i arealplanen berører Reisa
nasjonalparken både direkte og indirekte.
I forvaltningshåndboka for verneområder brukes to begrep om definerte randsoner
utenfor vernegrensen, og begge sonetypene kan avsettes som hensynssone etter
reglene i plan- og bygningsloven:



Buffersone —mindre tilgrensende arealer av betydning for bevaring av verneverdiene,
inngrep og tiltak vurderes nøye. Til buffersonene anbefales bestemmelser til
kommuneplanen med formål å hindre forringelse av verneverdier.

Randsone —større tilgrensende arealer der tiltak i tilgrensende område kan påvirke
verneverdiene. Til randsonene anbefales retningslinjer til kommuneplanen med formål
å hindre vesentlig forringelse av verneverdier.

Bestemmelser til buffersonene og retningslinjer til randsonene er knyttet til konkrete
verneverdier innenfor RNP og RLVO, og ikke til verdier som kun finnes i randsonen.

I forvaltningsplan for Reisa nasjonalpark (under arbeid) er området ved Reisavann
beskrevet som følger;

Råisjåvri, Nordreisa og Kautokeino kommuner

14.5.1 Verneverdier
Innenfor nasjonalparken ved Råislåvri er verneverdiene spesielt knyttet til
kvartærgeologiske verdier, viktige naturtyper, viktige viltområder, kulturminner,
landskapet og opplevelsen av det.

Det spesielt verneverdige kvartærgeologiske området Boazuroaivi ligger på
begge sider av nasjonalparkgrensa nordvest for Råisjåvri. Dette er et isrelatert
dreneringssystem med klare spor etter kraftig erosjon dannet av isrelatert
drenering. Området er vurdert til å ha betydning i lokal sammenheng.

Av de 14 prioriterte naturtypelokalitetene som ble kartlagt sør for Råislåvri i 2009
og 2011 grenser 2 av områdene til vannet Råislåvri, på sørsiden. Begge er av
naturtypen palsmyr og er vurdert til å ha svært viktige nasjonal verdi (A). Den
ene er den største palsmyrlokaliteten i nasjonalparken. Palsmyr står på rødlista
for naturtyper i Norge, og er klassifisert som sterkt truet. Det ble ikke gjennomført
kartlegging av arter i denne registreringen, men det er tidligere registrert 6
rødlistede karplanter i kartleggingsområdet sør for Råisjåvri, 4 arter av
kategorien nær truet (NT), og 2 arter av kategorien sårbar (VU), og 1 av disse
artene er listet i Emerald Network.

Av de 13 prioriterte viltlokalitetene som ble kartlagt sør for Råisjåvri i 2009 og
2011 ligger 2 svært viktige hekkelokaliteter rett sør for Råisjåvri, samt at selve
vannet Råisjåvri er en viktig hekkelokalitet. Det er dessuten kartlagt et viktig
hekkeområde rett nord for Råisjåvri, utenfor vernegrensen, området
Holvinluoppal. Det er registrert 10 rødlistede fuglearter i hele
kartleggingsområdet, 4 arter av kategorien sårbar (VU) og 6 arter av kategorien
nær truet (NT). Av de registrerte viltartene i området er 16 listet i Emerald
Network. Det kartlagte området har viktige funksjoner som rasteområde vår og
høst, og som trekkområde. Området er spesielt viktig for våtmarksfugl som
lommer, vadere og andefugl. Dessuten er dette del av et større leveområde for
jerv og gaupe. Fra tidligere er det vurdert at områder både nord og sør for
Råisjåvri er en del av elgtrekket mot Reisadalen.

I 2008-2009 ble det på sør- og vestsiden av Råisjåvri registrert flere
kulturminner. Området rundt Råisjåvri ble vurdert til å ha høy verneverdi. Det er
stor tetthet av kulturminner, i hovedsak samiske, og så å si alle er automatisk



fredet. Det er fangstgroper, årran, gammeboplass med gammetufter,
steinaldertufter, gravholme og bygningsmiljø. Kulturminnene har stor variasjon
og vitner om stor tidsdybde i bosetting og aktivitet. De ligger i et helhetlig og
velbevart landskap og i sitt opprinnelige miljø, og alle er godt bevart.

Denne delen av nasjonalparken ligger oppe på vidda, men likevel lavt i
landskapet med glissen trevegetasjon, vierkratt og myrer rundt. Landskapet er
åpent med god sikt til områdene rundt. Råisjåvri ligger i sin helhet innenfor
nasjonalparken og er det største vannet i Reisa nasjonalpark og en av
hovedkildene til Reisavassdraget. Vannet Råisjåvri er en viktig del av
landskapet. 1kartleggingen av friluftslivsområder er området Reisavann verdisatt
som svært viktig.

14.5.2 Bruk av randsonen
Nasjonalparken og randsonen til nasjonalparken er svært viktige områder for
reindrift. Det innbefatter både tekniske anlegg og intensiv bruk med stor aktivitet.
Et arbeidsgjerde for reindrifta ligger ved Biedjovåggiveien, og det går flere
sperregjerder og ledegjerder i området. Det er under etablering et større
arbeidsgjerde med tilhørende sperregjerder for samling, skilling og slakting for
flere distrikter i Guorbmavuopmi.

Ned til Råisjåvri går det en anleggsvei som ble anlagt i forbindelse med uttak av
vann til tidligere gruvedrift i Biedjovåggi. Veien går helt ned til nordsiden av
vannet. Ansvar og vedlikehold av veien er uklart.

Utenfor, men nært vernegrensa, har Statskog ei hytte, kraftselskapet Ymber har
ei hytte, og det er flere reindriftshytter på nordsiden av vannet, samt en på
østsiden. Kraftlinja som kommer opp Reisadalen går både på nordsiden og
østsiden av Råisjåvri.

Den merka turstien Nordkalottleden som går gjennom både Norge, Sverige og
Finland, passerer på nordsida og østsida av Råisjåvri. Stien skal merkes som
Europasti El, dvs en sti med internasjonal klassifisering.

Det er i dag ikke bygd ut noen innfallsport ved Råisjåvri, men dette er en av de
tre hovedinnfallsportene til RNP. Det er gjort oppgradering av parkeringsplassen
på nordbredden av Råisjåvri der anleggsveien kommer ned til vannet.

Vurdering

Følgende vurdering legges til grunn for Reisa nasjonalparkstyre sin høringsuttalelse;

Det er sannsynliggjort at gruvedrift i dette området vil være til direkte skade for
naturmangfoldet og verneverdier i Reisa nasjonalpark. Etter vårt syn har kommunen i
sin konsekvensvurdering ikke gjort riktig anvendelse av «føre-var-prinsippet» jmf NML
§ 9. Når det foreligger sannsynlighet for at så viktige verdier som naturmangfoldet i en
nasjonalpark så må NML§9 komme til anvendelse.

En drift som baseres på dagbrudd vil påvirke opplevelsen av nasjonalparken og
landskapet. Topografien og terrenget i området er slik at det etter vårt syn ikke er mulig
å gjøre avbøtende tiltak for å motvirke dette. Landskapet og landskapsopplevelse er
også en del av naturmangfoldbegrepet og også for nasjonalparken som sådan, og bør



derfor tillegges vekt når en vurderer hvilke konsekvenser tiltaket får for nasjonalparken.
Det er sannsynlig at konsekvensen ifht dette er negativ i betydelig grad.

Området som er foreslått berører innfallsporten til Reisa nasjonalpark. En av de mest
brukte veiene inn til Reisavann fra Biedjovaggeveien ligger innenfor
områdeavgrensningen. Det er ikke sikkert at dette vil ha stor betydning da det er mulig
å tilrettelegge for andre veier inn til området. Det må i alle tilfeller være del av evnt
framtidig planlegging. Reisavannhytta (utleiehytte statskog) og tilrettelagt
innfallsport/rasteplass ved hytta ligger innenfor områdeavgrensningen. Det er ikke
mange alternative steder for en slik tilrettelegging. I alle tilfeller bør dette ikke være del
av planområdet.

Reisavannet ligger innenfor nedbørsfeltet til Reisavassdraget og er derfor varig vernet
vassdrag. Vi oppfatter ikke at planavgrensningen for gruveområdet ut fra dette kan
plasseres nærmere Reisavannet enn 100 meter.

Hele området som er foreslått er et viktig område for reindrift. Hvis dette anlegget blir
borte- så må det erstattes og plasseres andre steder. Vi kjenner ikke til hvilke
alternativer som finnes.

I arbeidsutkastet til forvaltningsplan for Reisa nasjonalpark er det foreslått en
avgrensning for hhv buffersoner og randssoner til Reisa NP- med tilhørende
retningslinjer og bestemmelser (vedlegg). Det bør vurderes å innarbeide dette i
kommuneplanens arealdel.



UTDRAG FRA UTKAST TIL FORVALTNINGSPLAN FOR REISA NASJONALPARK

14.5.4 Anbefalinger

Foreslått buffersone/hensynssone
	 Grense Reisa nasjonalpark
- - - - Sti og stilkjøreleype
- - - - Avgrensning av spesielt verneverdige kvartærgeologiske området Boazuroaivi

I I Kraftlinje
Gjerde

• Hytte

Tiltak i buffersone og randsone skal vurderes etter de miljørettslige prinsippene i
Naturmangfoldlovens §§ 8-12.

Buffersone / hensynssone etter pb1 11-8c)
Avarensnina:


Råisjåvri nord, parkering ved nordbredden av Råisjåvri —sletta rundt Reisavannhytta
Boazuroaivi, avgrensning av spesielt verneverdig kvartærgeologisk område

Bestemmelser i kommuneplanens arealdel anbefales knyttet til:

Særlig hensyn til naturmiljø med kvartærgeologi, palsmyrer, viktige viltområder, kulturminner
og kulturmiljø, friluftsliv og landskap med begrensede og enkle tekniske inngrep og anlegg.
Eventuelle nye anlegg og bruk skal ikke redusere verdien av det kvartærgeologisk viktige
området.
Eventuelle nye anlegg og bruk skal ikke redusere verdien av de prioriterte
naturtypelokalitetene og viltlokalitetene i nasjonalparken. Tilrettelegging for aktivitet som
medfører økt båtbruk på Råisjåvri avklares ifht funksjonen av viltlokaliteten Råisjåvri. Dersom
båttrafikk på vannet øker så mye at det går ut over verdien av Råisjåvri som et viktig
viltområde, bør anleggsveien vurderes stengt for allmenn ferdsel 




Eventuelle nye anlegg og bruk skal ikke føre til at verneverdige kulturrninner blir ødelagt eller
verdien av kulturmiljøet på sørsiden av Råisjåvri blir redusert.
Eventuelle anlegg tilpasses dette som en innfallsport/grenseport til nasjonalparken slik at de
ikke endrer opplevelsen visuelt eller påvirker inntrykket av landskapet.
Innenfor sonen legges det ikke til rette for aktiviteter som medfører unødvendig støy, dvs med
unntak av trafikk på eksisterende anleggsvei og aktivitet i forbindelse med reindrift.
Innenfor sonen anlegges det ikke anlegg med bruk av lys som blir sjenerende i RNP.

Hensyn som bør tas oq forslaq til tiltak i buffersonen:

Tiltak og tilrettelegging i buffersonen/hensynssonen tilpasses etter avklaring av ansvar for og
vedlikehold av anleggsvei slik:
Alt 1. Dersom ansvar for og vedlikehold av anleggsveien blir avklart, og den får en standard
som gjør den kjørbar for vanlige kjøretøy og holdes åpen for allmenn ferdsel, kan nordbredden
av Råisjåvri tilrettelegges som innfallsport med parkeringsplass.
Alt 2. Dersom ansvar for og vedlikehold av anleggsveien ikke blir avklart, og den ikke får en
standard som gjør den kjørbar for vanlige kjøretøy eller den ikke holdes åpen for allmenn bruk,
kan nordbredden av Råisjåvri tilrettelegges som qrenseport. Egnet sted ved Biedjovåggiveien
tilrettelegges da som innfallsport.
Tiltak og tilrettelegging ved Råisjåvri både innenfor nasjonalparken og i buffersonen utenfor
nasjonalparken bør sees i sammenheng og samordnes. Tiltak, se 7-42 i kap xx Fritidsbruk.

Randsone / hensynssone etter pb1 11-8c)
Avqrensning: 


Leam§ejavrrit, avgrense sonen etter avklaring om vedlikehold av anleggsveien.
Alt 1: Dersom ansvar for og vedlikehold av anleggsveien blir avklart, og den får en standard
som gjør den kjørbar for vanlige kjøretøy og holdes åpen for allmenn ferdsel avgrenses
randsone slik: Parkering ved nordbredden av Råisjåvri —Reisavannhytta - parkering ved
hovedveg Leamåejavrrit- start anleggsvei ved Joalotoaivi —parkering ved nordbredden av
Råisjåvri.
Alt 2: Dersom ansvar for anleggsveien ikke blir avklart, eller den ikke får en standard som gjør
den kjørbar for vanlig kjøretøy eller den ikke blir åpen for allmenn bruk avgrenses randsone
slik: Parkering ved nordbredden av Råisjåvri —Reisavannhytta - parkering ved hovedveg
Leam§ejåvrrit/parkering hovedveg sør for Learnåejåvrrit - parkering ved nordbredden av
Råisjåvri slik at sonen går på begge sider av atkomststi.

Retningslinjer i kommuneplanens arealdel anbefales knyttet til:

Unngå større tekniske anlegg som blir synlige innover i nasjonalparken og som påvirker
opplevelsen av dette som en innfallsport til en nasjonalpark, for eksempel nye kraftlinjer,
vindmøller, større bygg, hyttefelt eller mange enkelthytter, gruveanlegg og lignende.
Innenfor sonen legges det ikke til rette for aktiviteter som medfører sjenerende støy.
Innenfor sonen anlegges det ikke lys som virker sjenerende innover i nasjonalparken og som
påvirker opplevelsen av nasjonalparken.
Retningslinjer etter evt konsekvensvurdenng for etablering av gruvedrift i Biedjovaggi

Hensyn som bør tas oq forslaq til tiltak i randsonen:

- Forsterking av kjøreløype i randsonen og andre tiltak på kjøreløype/tursti sees i sammenheng

med tiltak for kjøreløyper i nasjonalparken.

Annet
Visitor Point bør bygges ut som et nettverk som omfatter alle de 3 hovedinnfallsportene; i Nordreisa,
i Kåfjord, i Kautokeino. Hovedstruktur bør være felles, men hvert enkelt Visitor Point bør få lokal profil,
eks reindrift og samisk kultur i Kautokeino.
Visitor Point bør sees i en større sammenheng, lokalisering søkes knyttet til annen eksisterende
aktivitet, og på et sted som er lett tilgjengelig for flere og det er mulig med flere typer aktiviteter. For
eksempel kan det kobles til turistinformasjon, informere om både RNP og andre verneområder i
Kautokeino (foreslått Goahtteluoppal nasjonalpark, myrverneomåder), informasjon om Nordkalottled
og andre turmuligheter, om kulturminner og lokal kultur, lokalt handtverk/duodji, om reiseliv osv.
Kautokeino er startsted for Nordkalottleden som går gjennom tre land fra Kautokeino til Kvikkjokk i 




Sverige eller Sulitjelma i Norge. Et Visitor Point kan brukes i mer aktiv informasjon om
Nordkalottleden. Visitor Point kan ha en funksjon både i forhold til turister og lokale, skoleelvever,
studenter, forskere, samisk høyskole, lokale festivaler, knutepunkt for lokale reiselivsbedrifter osv.
Lokalisering bør avklares gjennom en lokal prosess. Flere alternative lokasjoner kan være aktuelle,
for eksempel området ved Cuonovuohppi som ligger nært Stuorajavri, Nordkalottleden/E1 og
scooterløypa, eller mer sentralt i Kautokeino nært Kautokeino sentrum. Et Visitor Point i Kautokeino
blir liggende i Finnmark fylke og må avklares i samarbeid med aktører i Finnmark.
Et Visitor Point i Kautokeino bør sees i sammenheng med og i nettverk med
naturinformasjonssenteret i Hætta i Finland.

Ansvar for vedlikehold og drift (søppel, ettersyn) av tilrettelagte områder utenfor nasjonalparken må
avklares.

Det bør gjøres avbøtende tiltak på eksisterende gjerder og anlegg for å redusere kollisjonsfare for
fugl og trekkende vilt.
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Nordre isa Arbe iderparti

v/Hilde Nyvoll

Pynten 5

9151 Storslett Storslett, 31.01.2014

Nordreisa kommune

9151 Storslett

Innspill til 2.ga ngsholing på arealplan med høringsfrist 31.01.2014

Nordreisa Arbeiderparti ber kommunen om å innarbeide flere hyttetomter i de private
områdene som er avsatt til fritidsbebygaelse i arealplanen. Etter Arbeiderpartiets mening er
det alt for store reduksjoner i forhold til soknadene.

Nordreisa Arbeiderparti ber videre om at kommunen tar bort temaplan for friluftsområder. Alt
for store områder er merket som "særdeles viktig" (rosa farge) og vil derfor kunne være til
hinder for annen utnyttelse som skobilveier, småkraft, skuterloyper m.rn. Store deler av
kommunen har allerede en eller annen form for vernestatus.



Tangen, 31.01.14

NORDRESAKOMMUNENordreisa bonde- og

småbrukarlag

Nordreisa kommune
Postboks 174
9156 Storslett
postmottak@nordreisa.kommune.no

HØRINGSSVAR PÅ KOMMUNEPLANENS AREALDEL

Vi viser til kommuneplanens arealdel som er på andre gangs høring.

Trase for E6 gjennom Storslett
I andre gangs høring av arealdelen er det avsatt areal til E6 over Båtnes istedenfor
dagens trasé gjennom Storslett sentrum. En grunn til det skal være ønsket om å
minske trafikken gjennom sentrum for dem som bor på Storslett. Samtidig legger
kommunen opp til nye boligfelt inntil den nye traseen. Det slår jo ihjel argumentet om
at trafikken er et problem for dem som bor i sentrum.

Kommunen har kartlagt verdifulle og svært verdifulle jordbruksareal i Nordreisa. Den
foreslåtte E6-traseen vil gå rett gjennom areal som kommunen har satt som svært
verdifullt. Vi ser ikke poenget med slike kartlegginger hvis kommunen ikke forholder
seg til konklusjonen i registreringene. Vi forventer at kommunen tar denne
kartlegginga innover seg.

I en situasjon der vi blir stadig flere her i landet, og stadig mindre av det vi eter er
norsk mat, foreslår kommunen å legge asfalt over noe av den beste jorda vi har i
bygda. Vi blir stadig flere på planeten som må konkurrere om den samme maten. I
en sånn situasjon bør også Nordreisa kommune ta et ansvar for matforsyning til
innbyggerne.

I samfunnsdelen av kommuneplanen står det at jordbruket har lang tradisjon i
Nordreisa, og at den er en av kommunens viktigste næringer. Det står også at
jordvern vil være viktig for at næringa skal kunne opprettholdes. Og likevel vil
forslaget legge 60 daa dyrkamark under asfalt og dele opp store jorder i tungdrevne
teiger. Istedenfor å satse på landbruket ønsker kommunen heller å stikke kjepper i
hjula for dem som driver i næringa.

Det står også i kommuneplanen: "Gjennom jordbrukets arealer og utmark skapes det
frilufts- og rekreasjonsområder som er viktig å ivareta. Disse arealene er særlig viktig
for barns lek, trivsel, opplevelse av natur og kulturarv og rekruttering til friluftsliv." Og
likevel skal ny E6 ødelegge noe av de fineste jordbruksområdene i sentrum?

Det bør gode grunner til for å ødelegge så mye svært verdifullt jordbruksareal. Her er
hensikten å få mindre trafikk i sentrum, trafikk som butikkene er avhengige av for å
klare seg. Som næringsdrivende er også vi avhengige av et levende forretningsliv på

postadresse:
Nordreisa bonde- og småbrukarlag
Tangen
Straumfjord vest
9151 STORSLETT
chrisdybvad@hotmail.com 


fakturaadresse:
Nordreisa bonde- og småbrukarlag
ved Harald Evanger
Bakkeby
9153 ROTSUND
harald.evanger@nordtroms.net 


ungdomskontakt:
Ragnhild Elvestad 454 42 656
lilleelvstad@hotmail.com 


Chris Dybvad 907 56 514
Harald Evanger 416 75 651



Storslett, og også for framtid bosetning i kommunen er dette viktig. Vi er sterkt i mot
ny E6-trasé som vil legge masse god matjord under asfalt og skape vansker for
bøndene som driver der i dag. Alt dette bare for å ødelegge bygda.

Jordvern ellers
Vi er svært positive til at det blir lagt et boligfelt opp i lia i Sørkjosen. Ved å legge
utbyggingsarealer utafor dyrkamark oppnår en både jordvern og attraktive
boligtomter med utsikt. Vi mener det burde vært planlagt flere slike boligfelt
istedenfor å legge disse på dyrkamark, som det er forelsått på Storslett og på
Båtnes. Vi ber om at de delene av de planlagte boligfelta på Båtnes som ligger på
dyrkamark, tas ut av planen.

Dypvannskai
Vi er positive til planene om ei dypvannskai på Hjellnes. Det vil lette transporten for
landbruksnæringa som for resten av næringslivet.

Friluftsområdekartlegging
Vi krever at hele friluftsområdekartlegginga, både planbeskrivelsen og kartet, blir tatt
ut av kommuneplanen.

Kommunen er ikke pålagt å kartlegge friluftsområder. Ved å legge denne
kartlegginga som vedlegg til kommuneplanen vil det få konsekvenser for
grunneierne. Sjøl om dette vedlegget ikke er juridisk bindende, vil vi likevel risikere at
kartet blir brukt som argument mot tiltak i disse områdene. Dermed vil kartlegginga
ha negative konsekvenser for skogbruket, jordbruket, turismesatsing og annen
næringsutvikling i kommunen, og kan gi betydelig økonomisk tap for grunneierne.

Konsekvensene av kartlegginga og belastninga for grunneierne er ikke kartlagt i
kommunens arbeid.

Vi vil peke på at det er sektorlovgivinga på hvert enkelt område som skal brukes ved
vurdering av tiltak i disse områdene, ikke ei friluftsområdekartlegging som ikke er
juridisk bindende.

med vennlig hilsen,

Chris Dybvad (sign.)
leder



Nordreisa Bondelag                                                                                      

         

         

         

          Straumfjord 30.09.13 

Nordreisa kommune 
Postboks 174  
9156 STORSLETT 
 

 

Høringsinnspill til kommuneplanens arealdel – andre høringsrunde 

Nordreisa Bondelag har følgende innspill til forslag om ny E6 trase som foreligger i revidert arealplan: 

den nye vegtraseen berører viktig dyrkamark på begge sider av Reisaelva. På vestsida av elva skjærer 

traseen gjennom dyrkamark av god kvalitet og deler opp jordteiger, som både medfører reduksjon i 

jordbruksareal og forverrede driftsforhold med mindre teiger. Jordbruksarealet på Båtnes er av de 

mest verdifulle i hele kommunen, og ligger tett opp til et bruk som de siste år har investert store 

summer i å bygge opp kommunens mest moderne melkebruk. Båndlegging av jordbruksarealer til 

andre formål i nettopp dette området vil være mangel på langsiktighet i forvaltning av statlige 

midler.  

På østsida av Reisaelva båndlegger ny vegtrase og trailerparkering 17 mål med dyrkamark. Nordreisa 

Bondelag mener trailerparkering må kunne legges utenom jordbruksarealer. NB foreslår den østlige 

halvdelen av moloen i Sørkjosen (Felleskjøpkaia) som trailerparkering, med mulighet for 

omlastingsplass m.m. Dette vil også kunne bygge opp om kundegrunnlaget for både Reisafjord hotell 

og ny kafe ved havna i Sørkjosen.  

Flere mindre, sentrumsnære jorder er i planen omdisponert til boligformrmål og annet. De forelagte 

omdisponeringer har NB forståelse for, ettersom disse jordstykkene er små, inneklemte og ofte lite 

hensiktsmessig å drifte. Dyrkamarka som berøres av en eventuell ny E6 trase er i imidlertid verdifull 

og lettdrevet, og teigene er store. NB anser ny plan for E6 som en uakseptabel inngripen i verdifull 

dyrkamark. 

En generell kommentar til plan om ny vegtrase er at en slik plan vil kunne hindre utvikling av sentrum 

og nødvendige trafikale forbedringer der, fordi den nye vegtraseen vil fungere som en hvilepute. En 

eventuell ny trase vil neppe realiseres innen rimelig tid, og NB foreslår at forslaget tas ut av 

kommuneplanens arealdel.    

NB har videre forslag til ny trase for Dalavegen/Høgeggvegen (Rv 865) inn mot sentrum, for å få 

mindre trafikk i krysset utenfor kommunehuset. Ved rundkjøringa bør denne legges mot 

Muoniovegen, og styres ned mot sentrum rett forbi kirka. Da får man et nytt hovedkryss ved 

innkjøring mot Bohus. Vegløsningene innad i sentrum må endres slik at det går færre kryss direkte ut 

til E6, og parkeringsmuligheten må oppgraderes.   

 



Vi håper Nordreisa bondelags innspill kan bli tatt til følge. 

 

 

Vennlig hilsen 

Nordreisa Bondelag  

v/sekretær Gunhild Skogstad 
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Nordreisa Skogeierlag
ved Per Johnny Lyngmo
Vaddasveien 599
9151 Storslett
p-j-lyn@frisurfno

31.01.14
Nordreisa kommune
Postboks 174
9156 Storslett
postmottak@nordreisa.kommune.no

HØRINGSSVAR PÅ KOMMUNEPLANENS AREALDEL

Vi viser til kommuneplanens arealdel som er på andre gangs høring.

Friluftsområdekartlegging
Vi krever at hele friluftsområdekartlegginga, både planbeskrivelsen og kartet, blir tatt ut av
kommuneplanen.

Kommunen er ikke pålagt å kartlegge friluftsområder. Ved å legge denne kartlegginga som
vedlegg til kommuneplanen vil det få konsekvenser for grunneierne. Sjøl om dette vedlegget
ikke er juridisk bindende, vil vi likevel risikere at kartet blir brukt som argument mot tiltak i
disse områdene. Dermed vil kartlegginga ha negative konsekvenser for skogbruket og annen
næringsutvikling i kommunen, og kan gi betydelig økonomisk tap for grunneierne.

Konsekvensene av kartlegginga og belastninga for grunneierne er ikke kartlagt i kommunens
arbeid.

Vi vil peke på at det er sektorlovgivinga på hvert enkelt område som skal brukes ved
vurdering av tiltak i disse områdene, ikke ei friluftsområdekartlegging som ikke er juridisk
bindende.

Trase. for E6 gjennom Storslett
I andre gangs høring av arealdelen er det avsatt areal til E6 over Båtnes istedenfor dagens
trasé gjennom Storslett sentrum. En grunn til det skal være ønsket om å minske trafikken
gjennom sentrum for dem som bor på Storslett. Samtidig legger kommunen opp til nye
boligfelt inntil den nye traseen. Det slår jo ihjel argumentet om at trafikken er et problem for
dem som bor i sentrum.

Kommunen har kartlagt verdifulle og svært verdifulle jordbruksareal i Nordreisa. Den
foreslåtte E6-traseen vil gå rett gjennom areal som kommunen har satt som svært verdifullt.
V i ser ikke poenget med slike kartlegginger hvis kommunen ikke forholder seg til
konklusjonen i registreringene. Vi forventer at kommunen tar denne kartlegginga innover seg.

Det bør gode grunner til for å ødelegge så mye svært verdifullt jordbruksareal. Her er
hensikten å få mindre trafikk i sentrum, trafikk som butikkene er avhengige av for å klare seg.



Som næringsdrivende er også vi skogeiere avhengige av et levende forretningsliv på Storslett,
og også for framtid bosetning i kommunen er dette viktig. Vi er sterkt i mot ny E6-trasé som
vil legge masse god matjord under asfalt og skape vansker for bøndene som driver der i dag.
Alt dette bare for å ødelegge bygda.

Jordvern ellers
Vi er svært positive til at det blir lagt et boligfelt opp i lia i Sørkjosen. Ved å legge
utbyggingsarealer utafor dyrkarnark oppnår en både jordvern og attraktive boligtomter med
utsikt. Vi mener det burde vært planlagt flere slike boligfelt istedenfor å legge disse på
dyrkamark, som det er forelsått på Storslett og på Båtnes.

Dypvannskai
Vi er positive til planene om ei dypvannskai på Hjellnes. Det vil lette transporten for
skogbruket.

med vennlig hilsen,

Per Johnny Lyngmo (sign.)
leder

Chris Dybvad (sign.)
nestleder
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Nordreisa kommune
9151 Storslett

Ang. Sentrumsplan på Storslett —omlegging av E6

Nordreisa senterparti er ikke enig i forslaget til omlegging av E6 gjennom Storslett,
og plasseringa av oppstillingsplass for trailere slik det er skissert på på
sentrumsplanen.
Det er etter Sp's mening helt feil å bygge ned jordbruksområder som vist på kartet.
Dessuten mener vi det er uheldig for forretningene i sentrum.
Vi kan heller ikke pr dato se noen behov for omlegging av E6 gjennom Storslett,
da dagens trafikktall ikke tilsier dette. Det eneste som behøves er en breddeutvidelse
på nåværende bru.
Når det gjelder oppstillingsplass for trailere mener vi havneområdet er det beste
alternativ. Her kan også i den forbindelse etableres septiktømmeplass for bobiler.
Enda en fordel med havneområdet er at det er kostnadsbesparende da tunnelmasser
kan nyttes til utbygging av dette.

Nordreisa SP

) -
'‘;77 '1" ii,44;

Ol Sko
leder
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Til

Nordreisa kommune

postmottak@nordreisa.kommune.no

Innspill til Kommunens arealplan fra Nordreisa Sosialistisk folkeparti

Vi viser til at Kommuneplanens arealdel er ute på andre gangs høring og offentlig ettersyn i

henhold til plan- og bygningsloven § 11-14 etter 2. gangs behandling i Driftsutvalget i Nordreisa

kommune den 9.12.2013 i sak 47/13. Høringsfrist 31.01.2014.

Nordreisa Sosialistisk folkeparti sine kommentarer og merknader til forslaget til arealplan:

Vi ønsker følgende tatt ut av planen:

Ny E6


Begrunnelse; vi ønsker å ta hensyn til berørte våtmarksområder, vi ønsker ikke

beslagleggelse av landbruksareal og vi ønsker å ta hensyn til lokale bedrifter som

BIOS. Se for øvrig merknad 2.

Dypvannskai 


Begrunnelse; Vi mener at forslaget om et stort nytt kaianlegg må utredes mer, både

når det gjelder behov, men også plassering. Vi mener at et så stort anlegg bør sees i

et regionalt perspektiv.

Vi ønsker å knytte merknader til følgende:

Vi ønsker ikke en utvidelse av eksisterende løypenett for snøscooter.

Vi ønsker at stedsutviklingsplanen (Nye veger å gå "Stedsutviklingsprosjektet i Nordreisa"

2006) skal være en del av arealplanen, og legges til grunn for planleggingen av

Storslett sentrum. Det er viktig at sentrum blir et innbydende sted, der man kan

ferdes til fots og på sykkel, og at parkeringsplasser blir lagt bak butikker og kafeer.

Planen foreslår flere nye boarealer. En del av disse ligger på områder som kan brukes

til landbruk. Det er etter vår mening viktig at det som prinsipp ikke skal brukes areal

som egner seg til landbruk til andre formål. Dersom en likevel velger å benytte

1



landbruksareal til andre formål, skal det foretas en grundig landbruksfaglig vurdering

avarealene, slik at man sikrer at kun arealer som egner seg dårlig, enten på grunn av

arrondering eller kvalitet tas i bruk til andre formål enn landbruk.

4. Vi kan ikke se at det planlagte boligfeltet B32 har tilførselsvei.

Birgit D. Nielsen

2
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Norges
vassdrags- og
energidirektorat

NVE E

Nordreisa kommune

Postboks 174
9156 STORSLETT

Vår dato: 7 FEB2014
Vår ref.: NVE 201304788-5 rn/efor

Arkiv: 323 Saksbehandler:

Deres dato: Eva Forsgren

Deres ref.: 201001848-185 22 95 96 16 , @nve.no

NVEs merknader til 2. gangs høring og offentlig ettersyn av
kommuneplanens arealdel 2013-2025 - Nordreisa kommune

Vi viser til oversendt plandokumenter vedrørende 2. gangs horing. Vi viser samtidig til vår uttalelse

datert 2.10.2013.

Fylkesmannen har gjort vurderinger med tanke på fare og vi viser til denne når det gjelder vurdering av

enkelt tiltak og områder. NVE har en del kommentarer knyttet til bestemmelsene. Vi onsker også

komme med en tilbakemelding om ny veitrase og tiltak i kantsone langs Reisaelva.

Generelt

Kommunen har satt krav om utredning av risiko og sårbarhet for nye reguleringsplaner eks. 1.5.13. Vi

kan ikke se at motsvarende krav stilles for andre tiltakskategorier som eks. Bebyggelse og anlegg 2,

Fritidsbebyggelse 3.3, Sentrumsformål 2.4, Spredt bebyggelse 5.1. For tiltak i disse kategorier, når det

ikke er plankrav, må det også stilles krav til vurdering av fare.

NVE mener, som nevnt i forrige brev at det er bedre at de generelle bestemmelsene som gjelder hele for

hele planen ivaretar fare for alle type tiltak.

Bestemmelsen inneholder av og til en del informasjon som med fordel kan stå i retningslinjene

eksempelvis setning i 1.5.13 a) som begynner med "Flom og erosjonsfare skal.....flomløp" flyttes til

retningslinjene.

Hensynssoner

Det er satt krav om utredning av alle type tiltak innenfor og utenfor hensynssoner i 7.1. Vi foreslår at

vilkårene i 7.1 gjelder innenfor hensynssonene så må fare utenfor hensynssoner ivaretas av andre

bestemmelser eks. generelle bestemmelser.

6-post• nve@nve.no. Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon- 09575. Internett: www.nve.no
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Side 2

Kvikkleire

For kvikkleire er det kun avsatt et litet område ved Rotsund (310-1)på kart som hensynsområde, men

vilkårene gjelder under hele Marin grense. Her bør det være samsvar mellom hensynsoner på kart og i

bestemmelser.

Teksten som er brukt i bestemmelser og retningslinjene til kvikkleire 310-1 er ellers bra og kan brukes

for kvikkleire i de generelle bestemmelsene.

Planbestemmelsen bruker ulike høyder på Marin grense(MG) jf. 1.5.13 g), dette må koordineres og vi

foreslår at kommunen heller legger in den digitaliserte marine grensen som foreligger på NGUs

nettsider.

Det er bra at kommunen viser til de konkret losmassekartleggingene som er gjort i kommunen jf. 1.5.13

d) men disse kan med fordel flyttes til retningslinjene for g), da det i hovedsak er interessant for

kvikkleirekartlegging.

Vassdrag og Flom:


Det er bra at kommunen har satt bestemte avstand til de ulike vassdragenejf 7.1.3 og 7.1.4 For nye

planer og tiltak må flomfaren vurderes konkret. I retningslinjene til 7.1.3 kan det med fordel vises til

NVEs retningslinjer 2/2011 (1/2008 er ikke aktuell lengre) og til NVEs faktaark 2-13 " Identifisering av

skredvifter" 1111p://www.naIurf'are.no/ 1.-ttachment/5073313/binar\7819849..

bestemmelsen 7.1.4 bør kap. om " skredfare skal...." flyttes til retningslinjene for 7.1.3, da 7.1.4 i

hovedsak handler om flom fra større vassdrag.

For å synliggjøre vernet er det ønskelig at de avsatte områdene rundt de verna vassdragene fremkommer

av arealplankartet.

Tiltak i vassdrag som kan medføre nevneverdige ulemper for allmenne interesser må ha tillatelse etter

vannressursloven. Det bør stå i retningslinjer til 6.1 at dette krever behandling etter vannressurslovens

bestemmelser.

Vi mener at det er uheldig at planbestemmelsene åpner opp for bygging av Sauna innenfor kantsonen på

10 meter. Vi oppfatter bestemmelsen kun å gjelde Sauna til allmenn bruk men erfaring fra andre

kommuner viser at områder rundt Sauna fort kan privatiseres med platting m.m.. En Sauna vil også

oppleves som mer privat enn mange andre tiltak. NVE mener at kommunen med fordel kunne ha

utarbeide kriterier før etablering av Sauna eks, i driftsplan for Reisaelva, der plassering, utseende og

bruk kan være fastsettes. Uansett mener vi at unntaket skal vekk fra bestemmelsene og at kommunen

heller kan legge noen føringer i retningslinjene. Det er spesielt viktig at allmenn ferdsel langs det verna

vassdraget ivaretas. Vi mener derfor at Badstuer bør ligge utenfor 10 meters sonen langs vassdraget.



Side 3

Nye E6 trase 3.2.2

NVE har i utgangspunkt ikke noen innvendninger mot forslag til ny E6 trase og kryssing av

Reisavassdraget.

NVE antar at denne traseen ikke er konsekvensutredet. Vi tenker da spesielt på Reisaelva og hvilke

naturverdier som blir berørt av eventuell vei- og brubygging og hva dette innebærer med tanke på

vassdragsmiljø og vassdragsprosesser. Dette vil også være vanskelig på nåværende tidspunkt siden det

ikke foreligger noen teknisk løsning på hvordan en bru skal bygges. NVE vil ikke fremme innsigelse til

denne delen av planen i denne omgang. ImidIertid må det påregnes at vi kan komme til å fremme

innsigelse dersom den seinere reguleringsplanen ikke er godt nok konsekvensutredet, det ikke er

redegjort godt nok for virkninger for vassdragsrniljøet og det velges løsninger som er til skade for

vassdraget osv. Dersom det foreslås en bruløsning som kan yære til skade for noen allmenne interesser

så vil det utløse konsesjonsplikt etter vannressurslovens bestemmelser. Normalt vil bruer som

fundamenteres inne på land uten utfylling i vassdraget og uten pilarer plassert i vassdraget gi minst
negative virkning for vassdragsmiljøet. Vi anbefaler en sIik losning.

Med hilsen

Aage Josefsen

regionsjef senioringen iør

Kopi: Fylkesmannen i Troms, pb. 6105, 9291 Tromsø
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Pål Pettersen

Rotsundelvdalen 6

9153 Rotsund

Kommuneplanens arealdel - Uttalelse til temaplan for Friluftslivområder,

høringsfrist 31.1.14.

Viser til Deres brev datert 17.12.2013. Som grunneier av gnr 73/1, 8 og 75/3, samt deleier i

76/1 kommer jeg med følgende uttalelse i saken.

Oppsummering: 


Friluftsområdekartleggingen/temaplanen omfatter mesteparten av arealene og

grunneiendommene i kommunen. Planen vil medføre betydelig inngripen i den private

eiendomsretten gjennom at den vil være retningsgivende for offentlig forvaltning i forhold til
blant annet byggesaker og næringsutvikling på grunneiendommene.

Kartleggingen er basert på Direktoratet for naturforvaltning (DN), nå Miljødirektoratet, sin

håndbok 25, 2004. Det er i håndbok 25 et uttalt mål at: «Svært viktige og viktige

friluftslivsområder bør innarbeides under egnede formål i kommuneplanens arealdel slik at
disse hensynene blir synliggjort på linje med annen arealbruk i kommunen. Det blir enklere å

ta hensyn til friluftslivsinteressene dersom kommunens samlede arealbruk er sammenstilt i et

juridisk dokument.».

Konsekvensene av denne temaplanen er ikke kartlagt. Selv om den ikke er definert som

juridisk bindene vil den være del av beslutningsgrunnlaget til forvaltningen på kommunalt,
fylkeskommunalt og statlig nivå i forbindelse med behandlingen av enkeltsaker fra

grunneiere og tiltakshavere. Muligheten for tiltak som skogsbilveier, skogsdrift, naturbasert

næringsvirksomhet m.m. på egen grunneiendom vil bli ytterligere innskrenket. Dette vil igjen

redusere mulighetene for å sikre og etablere ny bosetting, arbeidsplasser og økte

skatteinntekter i kommunen.

Behandlingen av temaplan for friluftsliv må tas ut av areaplanprosessen og sendes på høring

til grunneiere og andre berørte parter gjennom en skikkelig prosess før den tas til videre

behandling i kommunen. Dette begrunnes med følgende:

Berørte grunneier er ikke involvert og hørt i forbindelse med utarbeidelse av planen til

tross for at denne vil være et betydelig inngrep i den private eiendomsretten til mange

private grunneiere i kommunen.

Skjønnet som er brukt i teamaplanen er feil sett i forhold til Direktoratet for

naturforvaltning sin håndbok 25. For store, og feil arealer er avsatt til friluftsområder.



Bakgrunn for uttalelsen:

Formålet med temaplanen: 


Nordreisa kommune er i ferd med å vedta en ny arealplan for perioden frem mot år 2025.

Som vedlegg til arealplanen er det utarbeidet en frilufts kartlegging (vedlegg 5), med en

temaplan for friluftsområder.

Med bakgrunn i Direktoratet for Naturforvaltnings håndbok 25, av 2004, satte Troms

fylkeskommune høsten 2009 i gang et arbeid med å kartlegge og verdi vurdere områder som

er viktig for friluftsliv i Troms, kartleggingsarbeidet ble avsluttet våren 2011. Nordreisa

kommune har vært en av kommunene som har deltatt i denne kartleggingen.

I tillegg til Troms er vi kjent med at et tilsvarende arbeid kun er gjort i Hordaland. Dette er en

frivilling ordning, altså ikke en lovpålagt oppgave for kommunene. Vi er ikke kjent med om

andre kommuner i Troms har vedtatt en slik plan.

Formålet med arbeidet er ifølge temaplanen bl.a. å bedre frilufts forvaltningen og sikre

allmennhetens friluftsinteresser, sikre at kunnskapen om friluftsområdene brukes i

arealforvaltningen og å lage en digital oversikt over viktige friluftsområder i kommunen.

Arbeidet i Nordreisa har skjedd i et samarbeid mellom Troms Fylkeskommune, Statens

kartverk, representanter for Nordreisa kommune og Ishavskysten friluftsråd i Tromsø.

Statskog skal ha vært involvert, men private grunneiere for øvrig har ikke vært involvert.

Målet med kartleggingen har ifølge Troms Fylkeskommune vært å gi kunnskap som er viktig i

forvaltningen av friluftslivsområdene for å sikre allmennheten tilgang til gode og varierte

friluftsopplevelser. Det er ifølge Fylkeskommunen behov for kartlegging og verdsetting av

viktige friluftslivsområder for å bedre kunnskapsgrunnlaget for regionalt og lokalt

arealplanarbeid.

Resultatet av kartleggingen skal ifølge Troms fylkeskommune presenteres på digitale kart

utarbeidet med bakgrunn i en nasjonal standard i regi av Statens kartverk. Kommuner,

friluftsråd og aktuelle samarbeidspartnere vil få tilgang på dataene og bruke det som

beslutningsgrunnlag i arealplanarbeidet.

I følge DN Håndbok 25 blir kartlegging og verdsetting av naturgrunnlaget stadig viktigere

som beslutningsgrunnlag i arealplanleggingen. Mange av områdene kan sikres gjennom aktiv

bruk av plan- og bygningsloven.

I håndbok 25 står det: «Svært viktige og viktige friluftslivsområder bør innarbeides under

egnede formål i kommuneplanens arealdel slik at disse hensynene blir synliggjort på linje

med annen arealbruk i kommunen. Det blir enklere å ta hensyn til friluftslivsinteressene

dersom kommunens samlede arealbruk er sammenstilt i et juridisk dokument.»

Motorisert ferdsel i utmark er ifølge DN håndbok 25 ikke definert som friluftsliv og faller

utenfor denne håndboken. Dette betyr at Snøscooterkjøring ikke er akseptert som friluftsliv



og ikke skal regnes inn i de arealene som er avsatt til friluftsområde. Dette kan bety at ved

konflikt mellom snøscooterkjøring og viktige friluftsområder kan registreringen gi utslag til

fordel for friluftsinteressene. Samtidig er scooterløyper og medfølgende aktivitet brukt som

argument for å utvide friluftsområdene i planen, dette er direkte feil.

Vi har som grunneiere allerede erfart at Troms fylkeskommune har brukt
friluftsområdekartleggingen som grunnlag for 2 konkrete saker knyttet til våre eiendommer i

Rotsundelv, dette til tross for at karleggingen ikke har vært vedtatt i Nordreisa kommune.

Karleggingen ble vektlagt og det ble gitt avslag på vår søknad.

Medvirkning i planprosessen: 


I Håndbok 25 står det: «Medvirkning i offentlig planlegging er et grunnleggende demokratisk
prinsipp. I tillegg gir det et bedre resultat fordi flere sider ved en sak blir belyst og mer

informasjon kommer fram. I denne sammenheng blir det viktig å ta med innbyggerne på råd

når det gjelder kartlegging av friluftslivsområdene. For å vitalisere deltagelsen er det viktig at

kommunen går aktivt ut og innhenter bidrag og meninger fra lag og foreninger. Grunneier-
og næringsorganisasjonene innen jord- og skogbruk er også viktige i den sammenheng. Det

er videre viktig å motivere til samarbeid. Dersom man får til en vellykket prosess, vil de ulike

aktørene ha gjensidig nytte av hverandre. Ved tidlig involvering av organisasjonene vil de bli

viktige kunnskapsleverandører og kunne bidra til å avdekke eventuelle konflikter på et
tidspunkt hvor løsningene ikke er fastlåste.»

Kommentar:

I dette arbeidet har ikke grunneiere eller berørte lag og foreninger i kommunen fått

anledning til å delta, dette er et brudd på grunnleggende demokratiske prinsipper. At planen
nå i sluttfasen er medtatt som en liten del av kommuneplanens arealdel og tatt inn i et over

700 siders dokument er betenkelig. Få eller ingen grunneiere har nødvendig innsikt i

plandokumenter og planprosess til å oppdage og komme med uttalelse til en slik plan slik
planprosessen har vært og slik den nå er lagt frem. Rene tilfeldigheter har gjort at det nå i

sluttfasen har blitt debatt omkring planen, dens formål og konsekvens. Jeg mener det er

kommunens klare plikt å belyse konsekvensene av et slikt planforslag på en ordentlig måte

når en velger å ta denne med i arealplanprosessen. På meg virker det til her å ha vært kjørt

en prosess med hensikt å ikke skape debatt. Troms fylkeskommune har ledet og gjennomført

en prosess der få i kommunen har vært kjent med hvilket arbeid som har vært utført, og der
berørte organisasjoner og grunneiere har vært utestengt.

Derimot har naturvernorganisasjonene vært representert gjennom Ishavskysten friluftsråd

som ha hatt fast plass i arbeidsgruppa. Dette til tross for at Friluftsrådet ikke representerer

Nordreisa kommune, eller noen av kommunene i Nord-Troms bortsett fra Karlsøy, Lyngen og

Storfjord.

Kartleggingen av friluftsområder i kommunen: 

Alle arealer i kommunen er verdsatt etter en skala og presentert på kart med forskjellig

fargekoder:

Ikke klassifisert friluftsområde, ingen farge

Registrert friluftsområde, lys gulv farge

Viktig friluftsområde, gul farge.

Svært viktig friluftsområde, rosa farge.
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Kart over Nordreisa kommune med kartlagte friluftsområder.

Generelt må det sies at skjønnet som er brukt i teamaplanen er feil sett i forhold til

Direktoratet for naturforvaltning sin håndbok 25. For store, og feil arealer er avsatt til

friluftsområder.

Da jeg er i grunneier i området Rotsundelvdalen, Sikka, Rotsundefjellet og Pilteridalen har

jeg i denne uttalelsen konsentrert meg om å vurdere verdifastsettingen av arealene i dette

området. Berørte grunneiere i øvrige områder må gis anledning til å uttale seg om sine

områder.

Område 18: Sikkajavri-Kildalsdammen, verdisatt til A Svært viktig friluftsområde



Tekst i temaplanen:

«Veldig populært utfartsområde, spesielt i påsketiden med merkede skiløyper fra Vegbrink til

Sikkajavri og videre til Kildalsdammen (ca 18 km). Sikkajavri er et svært populært turmål og

isfiskevann. Det er scooterløype fra Gahperus til Geatkkujavri og videre over til Kåfjord.

Geatkkujavri er et populært isfiskevann. Cillagaisa er et av Nordreisas "10 på topp"-mål. Det

er også merket scooterløype fra Rotsunddalen til Sikkajavri og merket skiløype fra

Rotsunddalen til Pilteri. Fra Pilteri går det også en trase over til Nordmannvikdalen i Kåfjord.

Det er en åpen gamme øverst i Pilteridalen. Fra Kildalsdammen er det også mulig å gå på ski

gjennom Samueldalen over til Gahperus i Reisadalen, denne traseen tråkkes/merkes rundt

påske. Det er flere trimbøker spredt i hele området. Hovedaktivitetene i området inkluderer

skiturer, fotturer, teltturer, fiske, isfiske, bærplukking og jakt. Det er private hytter ved

Sikkajavri. Ved Kildalsdammen er det to gapahuker og ved innløpet til Cilladalen ligger en

liten gamme.»

Uttalelse:

Her er hele skog og fjellarealet mellom Rotsundelv - Pilteridalen og Sørkjosen - Kildalen, fra

Vegbrink til Kildalsdammen avsatt til Svært viktig friluftsområde, dette er et feil skjønn. Her

virker det som man har brukt bred pensel for å være sikker på å dekke et størst mulig

område uten tanke om hvilke konsekvenser en slik praksis medfører. Store

usammenhengende arealer er enkelt og greit markert som svært viktig friluftsområde,

(strengeste kategori) trolig med sikte på å sikre seg rettigheter på privat grunn for ettertiden.

At man kan kategoriserer enkelte nærområder til bebyggelsen, samt skoler og barnehager

som friluftsområder er forståelig. Men en slik kartlegging som her er presentert er urimelig

og feil.

Faktafeil:

Det er ikke oppkjørt eller merket løype fra Vegbrink til Kildal, oppkjøring av løyper

krever tillatelse fra grunneierne. På vårvinteren og da spesielt i Påsketiden er det en

del skiløpere som går opp spor fra Vegbrink til Sørkjosen og Saga/Kildalen. Antallet

skiløpere er begrenset.

Området ved Sikka brukes for det meste av folk med snøscootere, det er merket

scooterløype opp fra Rotsundelvdalen, denne benyttes også av skiløpere. Det er gitt

tillatelse til denne scooterløypa. Grunnen i området er privat, retten til fiske og jakt

tilligger grunneierne.

Det er ikke merket skiløype fra Rotsundelvdalen til Pilteri. Det er heller ikke noen

merket skiløype videre til Nordmannvik.

Det er en merket snøscooterløype fra Sikka til Pilterieidet. Men ifølge Direktoratet og

håndbok 25 er ikke snøscootertrafikk å regne som friluftsliv.

Det er ikke spesielt tilrettelagt for friluftsliv i området. Eksisterende skogsvei/

traktorvei og sti inn Rotsundelvdalen og opp mot Sikka benyttes for turgåere.

Verdisettingen i teamaplanen:

Området er satt til verdi A, svært viktig friluftsområde. Dette er feil.

Hvor stor er dagens bruksfrekvens: Liten (1)

Brukes området av personer som ikke er lokale: Lite (2)

Har området et spesielt landskap: Ingen (1)

Har området en spesiell symbolverdi: Ingen (1)



Beiter det bufe i området? Noe (2)

Beiter det elg eller rein i området: Noe (2)

Er området inngrepsfritt: Delvis utbygd (2)

Er området lite påvirket av støy fra trafikk eller lignende: Noe påvirket (3)

Har området potensial for bruk ut over dagens bruk: Liten (1)

Er tilgjengeligheten og, eller kan den bli god: Dårlig (1)

Ut fra denne vurderingen skal området etter DN håndbok 25 ha maksimal verdi bruk (2). Det

er betenkelig at et så feil skjønn kan benyttes i forvaltningen, noe som vitner om at

prosessen og arbeidsgruppa bærer preg av en skjevfordeling av sammensetningen.

Lokalkunnskap, objektivitet og fakta mangler også i vurderingsgrunnlaget.

Område 19: Rotsundfiellet, verdisatt til B Viktig friluftsområde 


Tekst i temaplanen:

«Et relativt mye brukt nærturområde på sommeren som også får noen besøkende på

vinteren på ski fra Sorbmegaisa (toppturaktivitet). Det er flere trimpostkasser i området,

inkludert "10 på topp" destinasjonen Steinfjellet. Det er flere fine stier og bra fiske i noen av

fjellvannene i området. Det er også endel bærplukking, fiske i elva og elgjakt i området.»

Uttalelse:

Her er hele skog og fjellarealet mellom Rotsundelv og Rotsund avsatt til Viktig

friluftsområde, dette er et feil skjønn. Igjen har man brukt bred pensel for å være sikker på å

dekke et størst mulig område uten tanke om hvilke konsekvenser en slik praksis medfører.

Store usammenhengende arealer er enkelt og greit markert som viktig friluftsområde, (nest

strengeste kategori) trolig med sikte på å sikre seg rettigheter på privat grunn for ettertiden.

At man kan kategoriserer enkelte nærområder til bebyggelsen, skoler, barnehager og

lysløyper som friluftsområder er forståelig. Men en slik kartlegging som her er presentert er

urimelig og feil.

Faktafeil:

Skog og fjellområdet er lite brukt. Det er noen få skiløpere i området i perioden mars

til mai.

Store deler av området er skredutsatt og egner seg dårlig til friluftsliv.

Området i Rotsundfjellet har ikke toppturaktivitet av betydning. Denne aktiviteten

skjer i all hovedsak fra Djupvik opp til Storhaugen og Sorbmegaisa. Derfra er det ikke

mulig å passere over mot Rotsundfjellet på grunn av bratt terreng og skredfare.

Det er en trimpostkasse i Kristiandalen, denne er lite besøkt og har vært vurdert

nedlagt av Idrettslaget. Det er en 10-på topp post på Steinfjellet. Posten har ikke

merket løype eller på annen måte tilrettelagt. Jeg er ikke kjent med at grunneiers

tillatelse er innhentet.

Det er ikke tilrettelagt for friluftsliv i området, kun i lysløypa nede i Rotsundelvdalen.

Det er sporadisk turgåere innover Rotsundelvdalen. Her brukes eksisterende

traktorveier opparbeidet for skogsbruk samt stier.

Fjellvann med fisk er det kun i Kristiandalen, fisket her er meget begrenset. Det

gjelder også størrelsen på fisken. Grunnen i området er privat, retten til fiske og jakt

tilligger grunneierne.



Verdisettingen i temaplanen:

Området er satt til verdi B, viktig friluftsområde. Dette er feil.
Hvor stor er dagens bruksfrekvens: Liten (1)

Brukes området av personer som ikke er lokale: Lite (1)
Har området et spesielt landskap: Ingen (1)
Har området en spesiell symbolverdi: Ingen (1)

Beiter det bufe i området? Lite (1)

Beiter det elg eller rein i området: Lite (1)
Er området inngrepsfritt: Delvis utbygd (2)

Er området lite påvirket av støy fra trafikk eller lignende: Noe påvirket (2)
Har området potensial for bruk ut over dagens bruk: Liten (1)
Er tilgjengeligheten og, eller kan den bli god: Dårlig (1)

Ut fra denne vurderingen skal området etter DN håndbok 25 ha maksimal verdi registrert
bruk (2). Det er betenkelig at et så feil skjønn kan benyttes i forvaltningen, noe som vitner
om at prosessen og arbeidsgruppa bærer preg av en skjevfordeling av sammensetningen.
Lokalkunnskap, objektivitet og fakta mangler også i vurderingsgrunnlaget.

Område 24: Vestsiden av Pilteridalen (Chokolat), verdisatt til C Registrert friluftsområde  
Tekst i temaplanen:

«Lite brukt område pga. tilgjengelighet og avstand. Mange bratte partier og området er
svært avsidesliggende i forhold til andre områder i kommunen. Blir derfor sporadisk brukt til
fotturer, skiturer, jakt og teltturer av de som vil oppleve naturen i stillhet eller helt alene.»

Uttalelse:

Her er hele skog og fjellarealet vest for Pilteridalen vurdert til registrert friluftsområde, dette
er etter min vurdering et feil skjønn. Området litte avsidesliggende til, nedre deler mot
Rotsundelvdalen og opp mot Iselvdalen kan ha sporadisk besøkt på sommeren, om vinteren
er området svært skredutsatt. Øvrige deler av området er svært utilgjengelig, bratt, langt fra
vei og skredutsatt, dette området kan ikke defineres som registrert friluftsområde.

Faktafeil:

Fjellområdet er svært lite brukt, mange steder er utilgjengelig og ikke besøkt.
Store deler av området er skredutsatt og egner seg dårlig til friluftsliv.

Verdisettingen i temaplanen:

Området er satt til verdi C, registrert friluftsområde. Dette er feil.
Hvor stor er dagens bruksfrekvens: Liten (1)
Brukes området av personer som ikke er lokale: Lite (1)

Har området et spesielt landskap: Ingen (1)
Har området en spesiell symbolverdi: Ingen (1)

Beiter det bufe i området? Lite (1)

Beiter det elg eller rein i området: Lite (1)

Er området inngrepsfritt: Delvis utbygd (2)

Er området lite påvirket av støy fra trafikk eller lignende: Noe påvirket (2)
Har området potensial for bruk ut over dagens bruk: Liten (1)



10. Er tilgjengeligheten og, eller kan den bli god: Dårlig (1)

Ut fra denne vurderingen skal området etter DN håndbok 25 ha maksimal verdi registrert

bruk (2). Det er betenkelig at et så feil skjønn kan benyttes i forvaltningen, noe som vitner

om at prosessen og arbeidsgruppa bærer preg av en skjevfordeling av sammensetningen.

Lokalkunnskap, objektivitet og fakta mangler også i vurderingsgrunnlaget.

Som grunneier varsler jeg om at saken vil følges opp fra min side. Jeg håper kommunen vil ta

denne uttalelsen med i den videre behandling av saken.

Med hilsen

1
Pål Pettersen

Grunneier

Kopi send til:

Nordreisa bondelag

Nordreisa skogeierlag



Post Nordreisa

Fra: Pål Pettersen [pal.pettersen@nordtroms.net]
Sendt: 3. februar 2014 13:22
Til: Post Nordreisa
Emne: SV: Kommuneplanens arealdel - Høring offentlig ettersyn
Vedlegg: Arealplan - Høringsuttalelse Pål Pettersen date

Vedlagt sendes innspill til kommuneplanens arealdel.

Med hilsen

Pål Pettersen

Fra: Pål Pettersen [mailto:pal.pettersen@nordtroms.net]

Sendt: 2. oktober 2013 10:58

Til: postmottak@nordreisa.kommune.no 


Emne: Kommuneplanens arealdel - Høring offentlig ettersyn

Viser til Deres brev datert 2.9.13.

Jeg er grunneier på gnr/bnr 73/1, 73/8 og 75/3 i Nordreisa kommune. I tillegg er jeg medeier i gnr/bnr 76/1.

Har følgende merknader til planforslaget.

Det må i arealplanen tas hensyn til tiltak for å kunne ta i bruk ressursene som finnes på

landbrukseiendommene. Eksempler på dette er muligheter for bygging traktor- og skogsbilveier for å kunne

ta ut skog i områder det i dag ikke er adkomst.

Det må tas høyde for arealer for bygging av småkraftverk i elver og bekker.

I LNF sone må det lempes på kravene til søknad om nye tiltak, dette for å fremme næringsutvikling også i

bygdene i disktriktsdelen kommunen. Slik regelverket og arealplanen er i dag er det for omfattende å

iverksette nye tiltak i LNF-sone.

Det må settes av arealer for boligbygging og næring i Rotsundelv. Vedlagt er lagt ved kart med arealer som

må innarbeides i arealplanen på min eiendom.

Med hilsen

Pål Pettersen

9153 Rotsund

Mobil 90980411
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Nordreisa kommune

v/Driftsutvalget

Pb 174

9156 Storslett Rotsundelv, 31. januar 2014

Pål Pettersen

Rotsundelvdalen 6

9153 Rotsund

KOMMUNEPLANENS AREALDEL- HØRINGSUTTALELSE

Jeg har tidligere i areaplanprosessen kommet med 2 uttalelser i saken. Begge høringsinnspill er avvist

og ikke kommet med i den videre areaplanprosessen. Nedenfor har jeg kommentert de vurderinger

og konklusjoner som er gjort i saken. Jeg mener det er foretatt en for overfladisk og enkelt vurdering

av forslagene, noe som har medført at de har blitt avvist. Ber om at det tas hensyn til denne

uttalelsen/innspillet og at forslagene tas med i den videre vurdering og planprosess.

Høringsuttalelse i fra 2008: 


«Viser til telefonsamtale vedrørende våre planer om turistprosjekt på g.nr./b.nr. 76/1 og
73/8 i Rotsundelv. Prosjektet er fortsatt i skissefasen,men vi ønsker at kommunen i forbindelse med
rullering av arealplanen avsetter arealet til næringsformål slik at de arealmessige forhold
nå kan bli avklart. Sevedlagt plan. Planen er at området skal kunne benyttes til turist/reiseliv relatert
virksomhet. Området ligger fint plassert på et oversiktlig og flatt området mellom E6og sjøen. Vi
vurderer blant annet å tilby bobiler og campingvogner service. Spesielt kan nevnes anlegg for
tømming av avløpstanker for bobiler, noe det etter vår kjennskap ikke er noe tilbud om regionen. Det
tenkes også etablert hytter for utleie og adkomst i forhold til sjørelaterte aktiviteter. Det forutsettes
at eksisterende avkjøring fra E6kan utbedres og benyttes videre til dette formålet. Om alle forhold
går i orden har vi ønske om å komme i gang med forberedende arbeider våren 2008 og med
utbygging i flere byggetrinn påfølgende år. Området er i dag eid av min familie. I våre planer vil vi ta
hensyn til de allmenne interesser som gjelder for området, blant annet ferdsel og friluftsliv. Vi har
med dette prosjektet et ønske om å få til næringsvirksomhet i Rotsundelv som kan kombineres med
lokalbefolkningens interesser slik at vi kan bidra til å få en positiv utvikling i bygda og i kommunen.»

Kommunens vurderinger i arealplan med høringsfrist 31.1.14: 


«Samfunnssikkerhet: Farefor flom/erosjon/isgang i Rotsundelva og bielv, fare for stor- og stormflo,
fare for havnivåstigning.
Natur og miljø: Svært viktige naturtyper i hele området på sjøsiden av veg, freda/uavklart lokalitet.
Landskap: -
Kulturminner: -
Landbruk: -
Andre forhold: -
Konklusjon:
Anbefales ikke tatt inn i arealplan.
Det anbefales ingen tiltak på sjøsiden av veg grunnet viktige naturtyper, flom, stormflo og
havnivåstigning. Ellersfare for leire i grunn.»

Uttalelse:

Kommunens vurderinger er her feil.

Samfunnsikkerhet: 




Kommunen skriver at det er fare for flom/erosjon/isgang i Rotsundelva og Bielv. Dette er ikke riktig.

Området ligger langt fra Rotsundesla og vil ikke bli påvirket av denne. Lensmannelva er regulert med

Sikkajokk kraftverk og har ikke flomfare eller fare for isgang. Området ligger slik til at det ikke på

noen måte vil bli påvirket av denne elva.

Området ligger på kote 4 til 5 meter over havet og vil ikke bli påvirket av stormflo eller fremtidig

havnivåstigning som i prognoser er beregnet til maksimalt 75 cm over høyeste høyvann, eller rundt

kote 2,3 meter over havet.

Det er ikke påvist dårlige grunnforhold i dette området. Kommunen viser til grunnundersøkelser på

strekningen Langslett til Rotsund gård som ikke er representativt for området i Rotsundelvdalen hvor

det ikke er påvist dårlig grunn.

Natur og miljø: 


Kommunen skriver i sin vurdering av området på sjøsiden av E6 er freda. Grunneier er ikke kjent med

noe fredning av dette området. En fredning krever godkjenning fra grunneiers side og eventuell

innløsning av grunn. Området er i bruk til blant annet sjørettet virksomhet med båtopptrekk, turisme

og båthus/naust. Bruk av omsøkt areal vil ikke komme i berøring med fjæreområdet nedenfor.

Høringsuttalelse den 2. september 2013: 


«Jeger grunneier på gnr/bnr 73/1, 73/8 og 75/3 i Nordreisa kommune. I tillegg er jeg medeier i
gnr/bnr 76/1.

Har følgende merknader til planforslaget.

Det må i arealplanen tas hensyn til tiltak for å kunne ta i bruk ressursenesom finnes på
landbrukseiendommene. Eksempler på dette er muligheter for bygging traktor- og
skogsbilveier for å kunne ta ut skog i områder det i dag ikke er adkomst.
Det må tas høyde for arealer for bygging av småkraftverk i elver og bekker.
I LNFsone må det lempes på kravene til søknad om nye tiltak, dette for å fremme
næringsutvikling også i bygdene i disktriktsdelen kommunen. Slik regelverket og arealplanen
er i dag er det for omfattende å iverksette nye tiltak i LNF-sone.
Det må settes av arealer for boligbygging og næring i Rotsundelv. Vedlagt er lagt ved kart
med arealer som må innarbeides i arealplanen på min eiendom.»

Kommunens vurderinger i arealplan med høringsfrist 31.1.14: 


«Konklusjon:
Området for fritidsbolig/næring tas ikke med i plan grunnet grunnforhold.
Bolig ved parkering tas med i plan, men med bestemmelse om bolig uten kjeller grunnet
grunnforhold. Krav om geotekniske undersøkelser.
Bolig på jordet tas ikke med i plan da det allerede er regulerte tomter i nærområdet og også
tilstrekkelig for denne planperioden.»

Uttalelse:

Foreslåtte arealer for bolig, 3 lokaliteter, er tatt ut av plan på grunn av dårlige grunnforhold.

Kommunens vurderinger er her feil. Foreslåtte områder har gode grunnforhold. Kommunen viser til

grunnundersøkelser på strekningen Langslett til Rotsund gård som ikke er representativt for området

i Rotsundelvdalen hvor det ikke er påvist dårlig grunn.

I arealplanen er det ikke avsatt nye arealer for boligbygging og næringsutvikling i Rotsundelv. Dette

til tross for at arbeidet med tunnel gjennom Reisafjellet skal være ferdig om få år. Kommunen må ta

dette i betraktning i et perspektiv fram mot år 2025, og se at området Rotsundelv og Rotsund vil bli

mer sentralt og attraktivt i årene som kommer når tunnelen er ferdig. Området ligger sentralt sett i

sammenheng med Nordreisa, Skjervøy og Kåfjord kommuner.



Håper uttalelsen vil bli tatt med i vurderingen slik at vi kan bidra til næringsutvikling og bosetting
også i denne delen av kommunen.

Med hilsen

Pål Pettersen



Rigmor Margrethe Olsen
Fjæreplyttvegen 5
9022 Krokelvdalen

c

06.01.2013
Nordreisa kommune
Plankontoret
Postboks 174
9156 Storslett

KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2013 —2025 FOR NORDREISA KOMMUNE
Brev datert 17.12.2013—2010/1848-185 46463/2013.

Det gjelder sak 10/1848-126—Hjellneset —Rigmor M. Olsen i vedlegg 2 og
sak 10/1848-2 står det 47/4 Sokkelvik.

Gnr. 47 bnr. 4 har gårdsnavn Sørkjos og ligger i ytre Sørkjosen. Eiendommen grenser mot
Sørkjosen ved Mølnelva og har parsell som grenser mot Hjellnes-eiendommen.

Det er ikke korrekt å benevne eiendommen som Hjellneset og Sokkelvik.

Dette til underretning.

Med hilsen

./
ai 0 1/45)Q,

Rigmor Margrethe Olsen



Post Nordreisa

Fra: Rørtjeneste Nord AS Tømmernesvegen [rt-nord@live.no]
Sendt: 30. januar 2014 18:29
Til: Post Nordreisa
Emne: Innspill til arealplanen

Innspill til arealplan Sak 10/1848

Jeg ber om at området Svartfoss D13 med gnr 29/95 tas inn i arealplanen på nytt.
Det vil øke verdien på eiendommen når man får hyttetomter på den.
Det er ikke fare for ras og flom i området.

Samfunnsnyttige formål må gå foran naturmangfoldet.
Blir eiendommen avsatt som LNFRområdet vil det sette begrensninger på grunneiers bruk av området.

Håper på positiv behandling.

Med hilsen

Roald Hammari
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SAMETINGET

LOPENR
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Rådmannskontoret
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A:SS—EMEANNUDEADDJI/SAKSBEHANDLER DIN ..1.1J./DERES REF. MIN 0.1.IJ./VAR REF. BEAIVI/DATO

Elina Hakala, +47 78 47 40 24 2010/1848 13/3760 - 13 07.01.2014

elina.hakala@samediggi.no Almmut go vålddåt oktavuoda/

Oppgis ved henvendelse

Uttalelse til 2. gangs høring av kommuneplanens arealdel
for Nordreisa kommune

Vi viser til deres brev datert 17.12.2013 angående andregangs høring og offentlig ettersyn av
kommuneplanens arealdel for Nordreisa kommune.

Hensyn i forhold til reindrift
Sametinget registrerer at våre innspill i forhold til områder som kan være viktige for reindrifta er
tatt i følge. Område som var markert D102 i planforslaget er tatt ut av planen. Arealene satt av
til fritidsbebyggelse i Reisadalen er det også redusert i forhold til planforslaget som var på
høring.

Hensyn i forhold til kulturminner
Sametinget er kulturminnemyndighet når det gjelder samiske kulturminner. Ved forrige høring
ba vi om at bestemmelsene angående innhenting av samtykke fra kulturminnemyndighetene
ved unntak fra generell plankrav ble presisert. Nå registrerer vi at strukturen i bestemmelsene er
endret betydelig og ønsker derfor å gi en ny uttalelse for å sikre ivaretakelse av kulturminner i
planen.

I kapittel 1.5 Krav til nye reguleringsplaner omhandler punktet 1.5.9 Landskap, natur og kultur
også kulturminner. Sametinget mener det er utydelig å skrive under bokstav e) at "dersom
arealet ikke omfattes av reguleringsplan" i og med at bestemmelsen her omhandler nettopp krav
til reguleringsplaner. Vi ber om at punktet endres til følgende:

e) Tiltaket skal ikke skade, ødelegge, grave ut, flytte, forandre, tildekke, skjule
eller på annen måte utilbørlig skjemme automatisk fredet kulturminne eller
fremkalle fare for at dette kan skje. Ved utarbeidelse av nye regulerings- eller
detaljplaner eller endringer av eksisterende planer i kommuneplanens arealdel

skal det foreligge samtykke fra kulturminnemyndighetene for endelig vedtak av
planen, jf. Kulturminnelovens g 3,8,9.

I retningslinjene til punkt 2.1.1. vises det til retningslinjer om kulturminner i punkt 1.3.2. Punktet
1.3.2 er tatt ut av retningslinjene i det foreliggende høringsdokumentet. Vi ber om at
retningslinjene derfor endres til følgende:

Avsatte utbyggingsområder i planen som ikke er regulert enda er ikke sjekket ut ift.
kulturminner. Jf. bestemmelse 1.5.9 e)



Kapittel 2.2 gir utfyllende bestemmelser angående boligbebyggelse. Vi ber om at punkt 2.2.2 c)
endres til følgende:

• Ikke berører fredede kulturminner. Det skal foreligge samtykke fra
kulturminnemyndighetene før tiltaket settes i gang. Jf. kulturminnelovens §§ 3,8,9.

Kapittel 2.3 omhandler fritidsbebyggelse. Kommunen har satt krav til at områder som er satt av
for fritidsbebyggelse skal detaljreguleres. Sametinget mener at også områdene BFR 21 og BFR
22 bør inngå i opplisting av områder som skal ha detaljplan.

Dearvvuodaiguin/Med hilsen

C
Elina Hakala

iT(c
k Sten q_a He

fàgajodi1eaddfilfagleder råddeaddi/rådgiver

KOPI

Troms fylkeskommune, kulturetaten Postboks 6600 9296 Tromsø
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Statens vegvesen SAKSNR

LOPENR.

DOK.NR ARKKODE

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

Region nord, Vegavd. Troms Heidi Martens - 77617370 2013/082066-012 17.01.2014

Høringsuttalelse - 2. gangs høring og offentlig ettersyn -
kommuneplanens arealdel 2013 - 2025 - Nordreisa kommune

Vi viser til sak mottatt 19.12.13 hvor kommuneplanens arealdel 2013-2025 for Nordreisa
kommune er lagt ut på 2. gangs høring og offentlig ettersyn. Statens vegvesen avga
høringsuttalelse til overnevnte plan 24.10.13. I tillegg til de uttalelser vi fremmet den gang
gir vi i det følgende noen presiseringer.

Vi presiserer herved at Statens vegvesen ikke ønsker å legge om Ev.6 i henhold til
kommunedelplan fra midten av 1990-tallet, og anbefaler derfor kommunen å oppheve
denne. Statens vegvesen vil beholde eksisterende trasé for Ev. 6 gjennom Storslett
sentrum. Dette begrunnes ut i fra en ÅDT (gjennomsnittlig trafikk i løpet av et døgn
gjennom året) på 3500. Trafikkmengden sett i forhold til konsekvensene av en
omlegging, blant annet med tanke på miljø- og vernehensyn, gjør at Statens vegvesen
ikke vil kunne prioritere en omlegging av Ev. 6 her. Statens vegvesen vil heller
prioritere å oppgradere Ev.6-strekningen gjennom sentrum med tanke på
trafikksikkerhetstiltak, tilrettelegging for gående og syklende, kryssløsninger og andre
oppstrammingstiltak.

Statens vegvesen ser at det i fremtiden kan være behov for ny bru over Reisaelva, men
anser ikke dette som en tilstrekkelig begrunnelse for å legge om Ev. 6. I stedet tilråder
vi å etablere midlertidige trafikkavviklingsløsninger i anleggsperioden for ny bru der
Storslett bru ligger i dag.

Statens vegvesen vil i disse dager gå i gang med en strategisk utredning for videre
utvikling av Ev. 6. Denne utredningen vil etter planen være ferdigstilt sommeren
2015. I utgangspunktet har ikke denne utredningen som hensikt å undersøke
sentrumsområder, men vil fokusere på vegstrekningene mellom tettstedene fra Alta til
Nordkjosbotn.

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 52



SMS

z 


/ • Vi påpeker at Statens vegvesen har en
meget streng holdning mot etablering av nye avkjørsler til Ev.6 i uregulerte områder. Vi
råder kommunen til å utarbeide reguleringsplaner for områder hvor det vil bli behov for
nye avkjørsler.

I området Sørkjosen Nord vil vi
anbefale kommunen å utarbeide en
reguleringsplan for området SPA3.
Vi ser et behov for å bedre
trafikkavviklingen i kryssområdet i
forbindelse med utkjøring til Ev. 6

Br her. Vi foreslår å stramme opp
krysset, i form av en flytting og
innsnevring av utkjøringen nærmest
området BAB 3. I tillegg er det i
ferd med å etableres mer
næringsvirksomhet (en restaurant) i
området og dette øker behovet for

avklaring og utvikling av parkeringsmulighetene på stedet. Vi foreslår at det legges til
rette for at besøkende kan parkere bak bygget på område SPA 3.

Vi håper at dette var til nytte, og ønsker kommunen lykke til i det videre planarbeidet.

2

I forrige høringsrunde ble
parkeringsløsninger i Leirbuktsvingen
kommentert. Statens vegvesen har flere
innspill å komme med til dette
området, og tilråder kommunen å sette
i gang en reguleringsplanprosess. Til
en slik plan vil vi fraråde området SPA
6 som parkeringsplass. I stedet
anbefaler vi å legge opp til parkering
NV for SPA 6.

Edel Miljeteig Austlid
Seksjonsleder

Heidi Martens
Avdelingsingeniør

Plan og forvaltning
Med hilsen
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Nordreisa kommune

Postboks 174
9156 STORSLETT

Vår ref. Deres ref. Vår saksbehandler
(Bes oppgitt ved svar) Herbjørg Arntsen, 907 28 053
13/8443 —9 2010/1848-185 herbjorg.arntsen(dstatskog.no

Nordreisa kommune - 2. gangs høring og offentlig ettersyn av kommuneplanens
arealdel 2013 - 2025, høringsuttalelse fra Statskog

Vi viser til e-post datert 19.12.2013 med 2. gangs høring og offentlig ettersyn av kommuneplanens arealdel
for Nordreisa kommune.

Statskog ser at vårt innspill i 1. høringsrunde er vurdert og takker for at vi flkk muligheten til å møte
administrasjonen for gjennomgang av våre innspill til arealdisponering på fellesskapets grunn. Vi ønsker å
være med å bidra til utviklingen i Nordreisa, og kommuneplanens arealdel er et verktøy som kan gi oss slike
muligheter.

Vi registrerer følgende:
Arealene som er videreført fra gjeldende arealplan 19422002 KPA (nåværende) er fortsatt med i
2. høringsrunde.

Forslagene våre til nye arealer er i stor grad tatt inn i arealplanen som foreligger i 2. høringsrunde.
Dette gjelder:

BFT 02 Saraelv, Fritids- og turistformål
BFT 09 Josvatnet, Fritids- og turistformål (opprinnelig forslag er redusert).

Omtales som BFT 09 Sappen i planbestemmelsene, side 34. En skrivefeil?
Statskog er foreløpig fornøyd med at det er avsatt 47,1 da til framtidig fritids- og
turismeformål.

SKF 1 Svartfoss, Kombinerte formål for samferdelseanlegg og/eller teknisk infrastruktur
BRF 03 Svartfoss, Fritidsbebyggelse

Av planbestemmelsene framgår det at dette er et nåværende areal, men antall hytter
innenfor arealet ønskes økt fra 35 til 75.
Statskog ser det som formålstjenelig med ei endelig avklaring av max. antall tillatte
hytter. Vi viser for øvrig til tidligere innspill i denne sammenheng.

BRF 12 Oksfjord Kjølen, Fritidsbebyggelse
Et av Statskogs to forslag er tatt inn i arealplanen: 30,5 da oppe på selve Kjølen. I
tillegg framgår det av konsekvensutredningen at det kan åpnes for naust ved havet
etter nærmere grunnundersøkelser.

Postadresse Telefon Bankkonto E-post
Statskog SF +47 07800 8200.06.58800 post(i-Astatskog.no
Postboks 63 Sentrum Org.nr. Internett
7801 Namsos NO 966 056 258 www.statskog.no



• Statskog anser dette for ei potensielt god løsning for framtidig utvikling av
området, og at arealet kan sees i sammenheng med område BIA 1 Idrett.

Arealer som Statskog opprinnelig har foreslått, men som ikke er tatt inn i arealplanen:
Svartfoss - Fritids- og turistformål (ved siden av privat eiendom 29/9)
Josvatnet - Fritids- og næringsbebyggelse (opprinnelig forslag er redusert).
Boligtomter til hundekjørere
Masseuttak - bygdeuttak
Oksfjord - stoppeplass (ved siden av Utløpet til Fiskeelva)
Oksfjord - areal til fritidsformål langs havet ved Kjølen

Vi har ingen merknader til vurderingene Nordreisa kommune har gjort i planprosessen, og godtar at
disse arealene ikke er tatt inn i kommuneplanens arealdel i denne omgang.

Statskog ser positivt på planarbeidet som er gjennomført og at det nærmer seg en ny arealplan i Nordreisa
kommune. Vi ber om å bli orientert når kommuneplanens arealdel er endelig vedtatt.

Med hilsen

Herbjørg Arntsen

Dette dokumentet er elektronisk signert

Vedlegg: 0
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Nordreisa Kommune

Postboks 174

9156 Storslett

Storslett, 23.01.14

Innsigelse mot oppstillingsplass for parkering av trailere/areal for døgnhvileplasser for trailere.

I kommuneplanens arealdel framgår det et forslag om oppstillingsplass for trailere ved Statoil

Storslett sentrum. (SPA 10-parkering 2080) med et areal på 19,7 daa. Dette arealet er tenkt

fradelt av dyrket jordtilhørende eiendornmen 14-4

I planen står Norges Lastebileierforbund avd. Tromsø som forslagsstiller, samt eierne Svein-

Erik Andersen og Britt Andersen. Vi som eiere har aldri vært med på å fremme dette

forslaget. Tvert imot stiller vi oss meget undrende og svært kritisk til en slik framgangsmåte

der vi ikke engang har blitt forespurt. Vi ber om dokumentasjon på hvor vi som eiere har

fremmet dette forslaget.

Det foreslåtte området ligger på dyrket mark som pr. i dag nyttes som leiejord.

Et slikt inngrep er helt uakseptabelt, da vi vil ha råderett og utvikle dette området selv.

Etter at kommunen la avløpsledning over eiendommen, er jorda blitt forringet og gir nå

mindre avling.

Over tid har Nordreisa kommune også ekspropriert store arealer til boliger og vei, tilhørende

eiendommen 14-4. (Hansabakken, Kirkely, Moan skole)

Som kjent har to av våre familiemedlemmer fått avslag på sine søknader om fradeling av jord

tIl boligbygging. Da blir det uforståelig at det skal gå an å legge 20 daa dyrka mark under

asfalt et halvt år senere.

En oppstillingsplass for tunge kjøretøyer i dette området vil gi store ulemper for nærliggende

boliger i områdene ved og på eiendommen, med tanke på støy og forurensing. Dette vil igjen

senke verdien på boligene og ikke minst bokvaliteten.

Som grunneiere er vi sterkt imot dette forslaget om å bruke dette arealet til vei og

oppstillingsplass. Vi ber om at kommunen tar inn dette området i kommuneplanens arealdel,

avsatt til nærings- og boligformål.

Hilsen

I
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Svein-Erik Andersen Britt Andersen



Nordreisa kommune
9151 Storslett

Deres ref:
Dag Funderud

Vår ref: Arkivkode Dato
28.01.2014

INNSPILL TIL FORSLAG PÅ KOMMUNENS AREALPLAN 2013-2025 - 2.HØRING-
BÅTNESLANDET V/ TORE EIVIND BÅTNES GBNR 44/2.

På oppdrag fra grunneier Tor Eivind Båtnes bes det om at området LSN2 tas ut av arealplanen.

Bakgrunn for anmodningen er at han som en del av utviklingen av sitt reiselivsanlegg i området
BFT14 søker om fradeling av to hyttetomter for salg i området LSN2. Søknad om fradeling er
innsendt og er for tiden under behandling i kommunen.

Området LSN2 er LNFR-areal ,Spredt næringsbebyggelse, hvor det ikke vil være tillatt å
fradele eiendom . Formålet vil dermed utelukke salg av hyttetomter som bidrag til finansiering
av utvikling tilknyttet området BFT14.

$PA 07,

Tas ut
avplanen

..„ ,
l'igur I tsnitt arealplan tned utvidet IIFI14

KONZEPT Arkitektur Bygg og Plan
Postadresse: Besaksadresse: Telefoni mobil: Bankkonto: 4740 270 3136
Flomstadveien I Flomstadveien I 905 42 118
9151 Storslett 9151 Storslett Org.nr: 970 127 135



Som for tilsvarende utvikling av reiselivsanlegg tilknyttet jordbruk, er salg av
eiendom/fritidseiendommer er økonomisk forutsetning for utviklingen.

Som beskrevet i innspill til arealplanen vedr. området BFT14 velger Tor Eivind Båtnes å utvikle
sin reiselivsvirksomhet i tilknytning til området BFT14 ved å samlokalisere sine investeringer i
dette området i henhold til et konsept som er vist i understående skisse.

Plankonsept for Batreslandet omitologi- og friluftsenter

Det bes derfor om at arealet for BFT14 utvides som erstatning for at arealet LSN2 tas ut
avplanen. Ref. fig .1 Utsnitt arealplan med utvidet BFT14

Med hilsen

Geir Lyngsmark

Kopi pr epost:
Tore Eivind Båtnes

Side 2 av 2
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Deres ref: Vår ref: Arkivkode Dato
31.01.2014

INNSPILL TIL AREALPLANENS 2.GANGS HØRING - KLAGE PÅ
KONSEKVENVURDERING(KV) TIL KOMMUNEPLANENSAREALDEL
FRA GRUNNEIER TORE ELEVSTAD,VEDR. EIENDOMMENE GBNR.
30/5 I SAPPEN I REISADALEN

Med henvisning til kommunens forslag på arealplanen som er på 2.gangs høring , sendes det på
vegne av grunneier Tore Elvestad klage på konsekvensvurdering foretatt på hans innspill på
nytt areal for fritidsboliger på hans eiendom gbnr 30/5.

På eiendommen ble foreslått lagt ut fem områder for fritidsbebyggelse merket H1, H2 , H3, H4
og H5. I brev av 23.09.2013 foreslår grunneieren at felt H5 tas ut av planen og H4 foreslås
utvidet i størrelse. Kun feltene H1, H2 betegnet som BFR4 og næringsareal BFT8 og ble inntatt
i forslag på arealplan lagt ut på 2.gangs høring.

Re idert illustrasjon a‘ plan for utbygningsonwader pi eiendommen gbnr 30/5

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



Stedsutvikling i Sappen

Foreslåtte utbygningsareal er tiltak som er ment å skape aktivitet og utvikling i bygda Sappen
basert på reiseliv og 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 er foreslått utlagt nytt areal for service på vestlig
side av Rv 865.

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

Forslag pa plan for uthyg2irm:,=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
grove grusmasser fra breavsetninger og ligger derfor vel tilrette for selvfalls-avløp til felles
avløpsanlegg. Det foregår ingen aktivt jordbruk innen planområdet.

ts/
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Areal for utleiehytter.

Fotomontae Fell III, 112 o," 113

Felt H3 planlegges 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 igjen 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. 25 hytter) og
eksisterende hytter i Gappheruslia og spredt hyttebygg omkring Sappen (ca. 15 hytter) , vil det
være totalt være mulig å bygge ut ca. 120 hytter i området de kommende 12-15 år. Dette kan
danne grunnlag for servise- og tjenestebehov som kan gi 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.

Klage på konsekvensvurdering.(KV)
Innspill av 23.09.2013 omfattet totalt byggeområdene Fl, H1, H2 ; H3 og H4. I
konsekvensutredningen er områdene H3 og H4 tatt ut med hensyn til jordvern og naturmangfold.
I KV har kommunen vektlagt grunneierens ønske om utvikling av egen eiendom sett i
sammenheng med utvikling av Sappen som sted for reiselivs- og turistnæringsvirksomhet.
Ved at arealet H4 omfattende ca.28 tomter og området H3 for uteleihytter tas ut planen ,
reduseres mulig utbygging til totalt ca. 90 tomter over 12 til 15 år. Med denne reduksjon tas også
vesentlig del av det økonomiske grunnlaget bort for utvikling av Sappen som et lokalt
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servisesenter for reiseliv og turisme og stride imot kommunen uttalte vilje for utvikling i
Sappen.

Kommunen har i KV vurdert at foreslåtte areal H4 kommer i konflikt med landbruk i området ,
undergrave jordvern og true naturmangfoldet. Dette er en feil vurdering.
Området H4 er å betegne som en kolle / forhøyning av grove steinmasser fra beravsetninger med
ca. 15 meters høydeforskjell fra områdets ytterkant til høgeste punkt i området.

Teqnforidaring

NGU-LosniasseWMS

Tynn morene

Tykk morene
Randmorene

Breelvavsetning

Bresja-1 innsjeavsetning

Hav- og fjordavsetning, strE

Hav- og fjordavsetning, tykt

rieMarin strandavsetning

Elveavsetning

Vindavsetning

Forvitringsmateriale
Skredmatenale

Steinbreavsetning

Torv og myr

Tynt humus-, torvdekke

Fyll masse

Bart fjell, stedvis tynt losmE

- -

Felt H4\t%

28  
hyttetomter

•-

0745714.54. 7727542.06

EI=SG,.DE-1 •
69.54247. 21 30891

Mj.lestokk 1:14993
I IDDOir

Korr..er,ret Geoveksi og kornmurer

Området H4 har derfor av vanskelige topografiske forhold og dårlig jordkvalitet og er ikke
ansett som drivverdig jordbruksareal i hht til jordbrukere i området og er derfor ikke oppdyrket.
Området H4 ligger i tilknytning til eksisterende veg- og snøskoterløypesystem . Det kreves
derfor ikke nye veger og stier som kan skape hindringer for landbruket.

I KV er også bruk av planbestemmelser tilknyttet LNFLandbrukPluss utelukket med henvisning
til at det ikke drives landbruk på eiendommen. Denne vurderingen en feil fordi
LNFLanbrukPluss skal tilknyttes arealbruk og gi mulighet for allsidig drift av eiendommen og er
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ikke avhengig av omfang og type drift av eiendommen i dag. Forøvrige er all drivverdig areal i
bruk som tilleggsjord .

Jordvern og hensyn til naturmangfold er brukt som en begrunnelse for å begrense fritidsbolig- og
reiselivsutbygging i området. Det påpekes i denne sammenheng at det helt opp til sørvestlig
grense til eiendommen gbnr 30/5 er vernet betydelig utmarksarealer av samme type som
befinner seg på området H4. Ytterligger vern i nærområdet til Sappen vil utelukke eller sette
urimelige begrensinger for næringsutvikling .

Forutsetning for utvikling av Sappen som lokalt servicesenter for reiseliv og turisme er omfanget
på reiseliv- og turisvirksomhet i området. Eksisterende reiseliv- og turistnæring i nærområdet til
Sappen er Reisadalen hytteutleie på eiendommen gbnr 30/11 omfattende 4 utleiehytter. Arealplan
på 2.gangs høring vil tillate ca. 9 nye fritidsboliger i BFRO4. Tidligere Sappen leirskole er for
tiden lagt ut for salg. Areaplanen og rammene for utvikling av reiseliv- og turisnæring i Sappen
vil være en avgjørende betingelse også for utvikling av ny virksomhet for Sappen leirskole.
Rammen som nå settes opp av Nordreisa kommune i arealplanen gir ikke mulighet for utvikling
av Sappen som senter og strider imot kommunens vilje til en positiv steds- og samfunnsutvikling
i Sappen.

Grunneier Tore Elvestad opprettholder derfor sitt krav om at områdene H3 og H4 tas inn i
areaplanen.

Med hilsen

Geir Lyngsmark

Kopi pr. epost til Tore Elvestad , Sappen.
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Post Nordreisa

Fra: Rune Hansen [Rune.Hansen@thbuss.no]
Sendt: 20. januar 2014 22:55
Til: Post Nordreisa; Harald Pettersen; eirik.jensen@fylkestrafikk.no
Emne: Innspill til arealplan

Hei

Var på folkemøte angående arealplan til Nordreisa Kommune den 20. januar 2014. Viser til planer for Sørkjosen nord
der det planlegges ny busslomme ved hotellet i forbindelse med at Nesseveien og Ringveien planlegges stengt for
gjennomkjøring.

Det må da settes av areal til at rutebussene som frakter elever til Storslett skole kan snu slik at de kommer seg opp
igjen til Storslett. Her er flere rutebusser som snur både morgen og ettermiddag i forbindelse med
skolebarnstransport. Sikter da til rutene: 160, 482 og 488.

Det må legges til rette for at må kunne snu på forsvarlig måte med buss i Sørkjosen - Hamna området uten å måtte
rygge på for eksempel ei busslomme der det står passasjerer og venter på bussen. Det kunne jeg ikke se i forslaget
til nye arealplan.

Dersom Nessevegen og Ringveien stenges for gjennomkjøring er ikke dette mulig slik arealene fremstod i forslaget.

NORDREISAKOMMUNE

1JAN2014
SAKSNR.

LOPENR.

DOK.NR. I ARKKODE

Med hilsen

Torghatten Buss AS

Avdeling Storslett

Rune Hansen

rune.hansen©thbuss.no

Tif. . +47 483 26 302
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31.01.14

HØRINGSSVAR PA KOMMUNEPLANENS AREALDEL

Vi viser til kommuneplanens arealdel som er på andre gangs høring.

Trase for E6 gjennom Storslett
Som regionsenter i Nord-Troms forventer vi at Nordreisa kommune er bedre på
jordvern enn å ønske seg E6 over svært viktige jordbruksarealer.

I andre gangs høring av arealdelen er det avsatt areal til E6 over Båtnes istedenfor
dagens trasé gjennom Storslett sentrum. En grunn til det skal være ønsket om å
minske trafikken gjennom sentrum for dem som bor på Storslett. Samtidig legger
kommunen opp til nye boligfelt inntil den nye traseen. Det slår jo ihjel argumentet om
at trafikken er et problem for dem som bor i sentrum.

Kommunen har kartlagt verdifulle og svært verdifulle jordbruksareal i Nordreisa. Den
foreslåtte E6-traseen vil gå rett gjennom areal som kommunen har satt som svært
verdifullt. Vi ser ikke poenget med slike kartlegginger hvis kommunen ikke forholder
seg til konklusjonen i registreringene. Vi forventer at kommunen tar denne
kartlegginga innover seg.

I en situasjon der vi blir stadig flere her i landet, og stadig mindre av det vi eter er
norsk mat, foreslår kommunen å legge asfalt over noe av den beste jorda vi har i
bygda. Vi blir stadig flere på planeten som må konkurrere om den samme maten. I
en sånn situasjon bør også Nordreisa kommune ta et ansvar for matforsyning til
innbyggerne.

I samfunnsdelen av kommuneplanen står det at jordbruket har lang tradisjon i
Nordreisa, og at den er en av kommunens viktigste næringer. Det står også at
jordvern vil være viktig for at næringa skal kunne opprettholdes. Og likevel vil
forslaget legge 60 daa dyrkamark under asfalt og dele opp store jorder i tungdrevne
teiger. Istedenfor å satse på landbruket ønsker kommunen heller å stikke kjepper i
hjula for dem som driver i næringa.

Det står også i kommuneplanen: "Gjennom jordbrukets arealer og utmark skapes det
frilufts- og rekreasjonsområder som er viktig å ivareta. Disse arealene er særlig viktig
for barns lek, trivsel, opplevelse av natur og kulturarv og rekruttering til friluftsliv." Og
likevel skal ny E6 ødelegge noe av de fineste jordbruksområdene i sentrum?

Troms Bonde- og Småbrukarlag leder Margrethe Wikran 932 44 599
Tangen nestleder Berit Nikolaisen 958 79 784 / 77 18 71 86
Straumfjord vest 877 ungdomskontakt Ragnhild Elvestad 454 42 656
9151 STORSLETT
trorns(C:tsmabrukarlaw.t.no kontonr. 4776.12.89981
tlf. 907 56 514 org.nr. 970 423 680



Jordvern ellers
Vi er svært positive til at det blir lagt et boligfelt opp i lia i Sørkjosen. Ved å legge
utbyggingsarealer utafor dyrkamark oppnår en både jordvern og attraktive
boligtomter med utsikt. Vi mener det burde vært planlagt flere slike boligfelt
istedenfor å legge disse på dyrkamark, som det er forelsått på Storslett og på
Båtnes. Vi ber om at de delene av de planlagte boligfelta på Båtnes som ligger på
dyrkamark, tas ut av planen.

Friluftsområdekartlegging
Vi krever at hele friluftsområdekartlegginga, både planbeskrivelsen og kartet, blir tatt
ut av kommuneplanen.

Kommunen er ikke pålagt å kartlegge friluftsområder. Ved å legge denne
kartlegginga som vedlegg til kommuneplanen vil det få konsekvenser for
grunneierne. Sjøl om dette vedlegget ikke er juridisk bindende, vil vi likevel risikere at
kartet blir brukt som argument mot tiltak i disse områdene. Dermed vil kartlegginga
ha negative konsekvenser for landbruket i kommunen.

Konsekvensene av kartlegginga og belastninga for grunneierne er ikke kartlagt i
kommunens arbeid.

Vi vil peke på at det er sektorlovgivinga på hvert enkelt område som skal brukes ved
vurdering av tiltak i disse områdene, ikke ei friluftsområdekartlegging som ikke er
juridisk bindende.

Med vennlig hilsen,

Margrethe Wikran (sign.)
fylkesleder
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2. GANGS HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN AV KOMMUNEPLANENS 
AREALDEL 2013 - 2025 FOR NORDREISA KOMMUNE

Vi viser til Deres brev av 17.12.2013

Kartmålestokken gir ikke grunnlag for å vurdere hvorvidt arealdisponeringene innebærer 
konflikt med kulturminnelovens bestemmelser.   Derfor har vi ved 1. gangs høring gitt 
innspill om at arealbruken ikke er endelig avklart mht Lov om kulturminner av 1978.  Dette er 
tatt til etterretning og framgår i planen.   Det foreligger også et generelt plankrav, jf pkt. 1.3.1.

I ett areal har imidlertid kommunen selv gjort oss oppmerksom på mulig konflikt, BRU6 på 
Hamneidet.  Kartgrunnlaget for dette området (figur 1) ble mottatt på epost 31.1.2013 og viser 
at den vestlige delen av område BRU6 vil berøre en boplass fra steinalder som er et 
automatisk freda kulturminne (idnr 134710 i kulturminnedatabasen Askeladden). 
Arealutnyttelsen vil da være i konflikt med kulturminnelovens bestemmelser, jf §§ 3 første 
ledd og 4.  Vi kjenner ikke den endelige avgrensningen av boplassen, og har dermed ikke 
tilstrekkelig kunnskap til å reise innsigelse på dette plannivået. Det er også sannsynlig at det 
finnes hittil ukjente kulturminner i øvrige deler av BRU6, eller i umiddelbar nærhet. Dersom 
område BRU6 utredes nærmere med detaljplan, vil vi vurdere konfliktgraden og komme 
tilbake til en eventuell innsigelse.  Det er likevel viktig at det utbeides en plan som får driften 
i ordnede former med retningslinjer for drift, deponering og avslutning, opprydning og 
revegetering. Vi viser til tidligere korrespondanse om inngrep som er gjort i dette området.

Forøvrig registrerer vi at våre innspill omkring markering av automatisk freda kulturminner 
som hensynssone d) på digitalt kartgrunnlag er gjennomført.  Det samme gjelder beskrivelsen 
av de enkelte delområdene under landskapsanalysen, jf. Planbeskrivelsens pkt. 6.  

I tillegg til nedlastbare data fra Askeladden ber vi om at det søkes oppdateringer på 
WMS/RA_kulturminner.  
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Planen er godt gjennomarbeidet med konsekvensutredninger, men vi kan ikke se at det er 
gjennomført noen konsekvensutredning av virksomheten på BRU6, verken i tiknytning til 
gjeldende plan eller planen som nå er på 2. gangs høring. 

Med vennlig hilsen

Anne-Karine Sandmo
Fylkeskonservator                                                                           Harald G. Johnsen
                                                                                                              konservator/arkeolog

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur.

Kopi:
Riksantikvaren
Sametinget
Fylkesmannens miljøvernavdeling v/ Oddvar Brenna

Figur 1: Kart som illustrerer konflikt mellom område for råstoffutvinning og automatisk freda kulturminner



Fra: Eirik Jensen [mailto:eirik.jensenfylkestrafikk.no]
Sendt: 22. januar 2014 13:00
Til: Arne Samuelsen
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Emne: Arealplan Nordreisa - kommentar fra TFT
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Troms Fylkestrafikk har ansvar for rutegående transport i fylket. I tillegg til ordinære busspassasjerer

frakter vi et betydelig antall elever til grunnskoler og videregående skoler.

På generelt grunnlag ber vi kommuner om å ta hensyn til og prioritere infrastruktur for kollektiv

transport. Det må i tilstrekkelig grad legges til rette for at busser kan betjene de reisende på en trygg

og effektiv måte. Særlig viktig er det at holdeplasser og adkomst og krysningspunkter til holdeplasser

anlegges slik at sikkerheten ikke trues.

Ved planlegging og etablering av nye boligfelt er det viktig å legge til rette for at bussen skal betjene

området. Dersom det ikke er gjennomkjøringsmuligheter i slike områder, er det viktig at det

planlegges og anlegges områder der busser kan snu. Det siste er viktig også for eksisterende

rutetilbud.

Med vennlig hilsen
Eirik Jensen
rådgiver/rutekoordinator

Trorns fylkestrafikk
Hersvik 7, 9300 Finnsnes
Fakturamottak: tromsMkestrafikk@nets.eu

Tlf 77 78 84 92 Mob 91 72 16 84
E-post eirik.jensen ©fylkestrafikk.no
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