
Møteinnkalling

Utvalg: Nordreisa driftsutvalg
Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset
Dato: 03.06.2014
Tidspunkt: 11:00

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

Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Møte starter med felles avreise for befaring til Båtnes.
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                                        Saksliste

Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr

PS 21/14 Referatsak

RS 77/14 Byggetillatelse 2014/1018

RS 78/14 Tillatelse til riving 2014/933

RS 79/14 Byggesak. bruksendring fra fritidsbolig til bolig 2014/803

RS 80/14 Byggetillatelse 2014/1038

RS 81/14 Byggetillatelse for uthus på gbr 65/98 2014/1382

RS 82/14 Byggetillatelse- tilbygg garasje 2014/1370

RS 83/14 Byggetillatelse 2014/934

RS 84/14 Byggetillatelse. 2014/1538

RS 85/14 Byggetillatelse til Verksted 2014/1450

RS 86/14 Byggetillatelse for 1942/54/42 2014/1309

RS 87/14 Byggetillatelse på eiendom 1942/68/17 2014/1685

RS 88/14 Byggetillatelse - tilbygg til garasje 2014/1578

RS 89/14 byggetillatelse- utfylling på eiendom 1942/46/10 2014/1638

RS 90/14 Rammetillatelse for oppføring av nybygg på 
eiendom 1942/14/161

2014/1616

RS 91/14 Tillatelse i ett trinn- sammenføyning tak. 2014/1523

RS 92/14 Rammetillatelse- nytt bygg 2014/1561

RS 93/14 Endringstillatelse gbr 1942/67/19 2012/1456

RS 94/14 Endringstillatelse av tiltak på eiendommene: 
1942/25/46 og 1942/25/15

2012/2766

RS 95/14 Ferdigattest mindre hytte, gnr. 1942/29/7 2012/632

RS 96/14 Svar på søknad om  prosjektskjønnsmidler 2014 2011/4897

RS 97/14 Kommunens mulighet til å gi innspill til regional 
vannforvaltningsplan for Troms 2015-2021

2011/1365

RS 98/14 Byggetillatelse på eiendom 1942/57/44 2014/1696

RS 99/14 Miljødirektoratet sin tilråding om vern av skog på 
Statskog SF sin grunn i Troms

2009/3506

RS 100/14 Delegert vedtak - Søknad om skadefelling på 
rødrev. Ole Nils Ailo Siri. Siidaandel. RBD 36 
Cohkolat ja Biertavrri.

2014/1421

RS 101/14 Innvilget inntil kr 10.725,- i investeringstilskudd 
til tiltak i beiteområder 2014 (kopi av brev)

2013/2238

RS 102/14 Innvilget inntil kr 67.671,- i investeringsstøtte til 
tiltak i beiteområder 2014

2014/761
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RS 103/14 Folkemøte: felles kystsoneplan for Nordreisa og 
Skjervøy kommuner

2012/4487

RS 104/14 Innvilget tilskudd til tiltak for å avklare 
tapsforhold og øke kunnskapsgrunnlaget - bruk 
av godkjente kadaversøkekvipasjer beitesesongen 
2014

2014/1431

RS 105/14 Avslag på søknad BU-midler til takrenovering av 
verneverdig hus

2012/718

RS 106/14 Regionalt miljøprogram-orientering om tilskudd 
til skjøtsel av automatisk fredete kulturminner

2013/399

RS 107/14 FNF Troms som høringsinstans i plansaker 
vedrørende natur og friluftsliv

2012/3013

RS 108/14 Tildeling av kommunale virkemidler til spesielle 
miljøtiltak i jordbruket (SMIL) for 2014

2014/1528

RS 109/14 Uttalelse til utvidelse av eksisterende 
oppdrettsanlegg ved Uløybukt i Rotsund -
Nordreisa og Skjervøy kommuner

2014/1471

RS 110/14 Utsendelse av protokoll fra møte i rovviltnemda 
for region 8 den 21.03.14

2009/3871

RS 111/14 Reguleringsundersøkelser i Mollisjohka og 
Reisaelva - pålegg - kopi av brev

2012/1002

RS 112/14 Reguleringsundersøkelse i Kildalselva og 
Reisaelva - pålegg - kopi av brev

2012/1002

RS 113/14 Delegert vedtak - søknad om deling gnr 
1942/77/2

2013/3777

RS 114/14 Innvilget tilskudd til tiltak i beiteområder 2014 -
kopi av brev

2014/761

RS 115/14 Orientering om status for arbeidet med 
forvaltningsplan for Reisa nasjonalpark og 
Raisduottarhaldi lanskapsverneområde

2012/3328

RS 116/14 Høringsuttalelse til 2. offentlig ettersyn for 
Storsletta hyttefelt på Uløya

2009/8781

RS 117/14 Kommunens mulighet til å fastsette lokal forskrift 
om delvis forbud mot bruk av fyrverkeri

2013/4262

PS 22/14 Boligpolitisk strategi Nordreisa kommune 2014-
2024

2012/2068

PS 23/14 Reguleringsplan for småbåthavn i Sørkjosen 2014/1681

PS 24/14 Regulering av Hjellnes Industripark og havn 2014/1682

PS 25/14 Regulering Betesta boligområde 2014/1680

PS 26/14 Dispensasjonssøknad om uttak av fyllmasser i 
Oksfjorddalen på gbr. 61/3

2014/1288
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PS 27/14 Tildeling av elg i Nordreisa kommune 2014 2012/1720

PS 28/14 Søknad om deling gnr 1942/44/2 2013/3857

PS 29/14 Søknad om deling gnr 1942/29/97 2013/4025

PS 30/14 Søknad om deling gnr 1942/25/2 2013/3396

PS 31/14 Nytt vedtak - søknad om deling gnr 1942/57/1 2012/4956

PS 32/14 Søknad om deling gnr 1942/78/5 m.fl. 2013/958

PS 33/14 Prioritering av tiltak /investeringer 2014/1156

PS 34/14 Klage vedr. renovasjon og slamtømming for 
eiendommen 1942/15/90

2013/3714
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PS 21/14 Referatsak



Nordreisa kommune

Teknisk avdeling

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

www.nordreisa.kommune.no

Hansen og Bakkehaug eiendom AS

9152  SØRKJOSEN

Att. Reidar Bakkehaug

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2014/1018-2 14710/2014 1942/47/297/497 07.04.2014

TILLATELSE I ETT TRINN
BYGGETILLATELSE

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

Saksnr: Behandlet i:
52/14 Delegert utvalg drift

Byggested: Industrivegen 24, 9152 
SØRKJOSEN

Gnr/Bnr: 47/497

Tiltakshaver: Hansen og Bakkehaug eiendom 
AS

Adresse: 9152 SØRKJOSEN

Ansvarlig søker: BYGGtorget Betongservice AS Adresse: Industrivn. 24, 9152
SØRKJOSEN

Tiltakets art: Nytt anlegg - nytt 
anlegg/konstruksjon

Bruksareal: 300m²

VEDTAK:

Tillatelse:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven 2008(pbl 2008) §§ 20-1 og 21-4 godkjennes søknad om 
byggetillatelse for oppføring av betongstasjon.

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

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

Foretak Godkjenningsområde
BYGGtorget Betongservice AS

Org. nr. 944 896 600

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

Ansvarsområde: Betongkonstruksjoner, fundament og 
montasje

SAKSUTREDNING/BEGRUNNELSE FOR VEDTAKET:

Planstatus:
Reguleringsplan for Sørkjosen øst 3. planid:19421979_003

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

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

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

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

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

Uttalelse/krav fra andre myndigheter:
Avinor AS uttaler dato 05.03.2014:
Den planlagte betongstasjonen vil ikke påvirke flynavigasjonsinstallasjoner på Sørkjosen 
lufthavn radioteknisk uheldig. Det forventes ikke bruk av tårnkran ved montasje. Bruk av 
mobilkran ved oppføring av betongstasjonen tillates uten separat radioteknisk vurdering.

Dersom det er behov for byggekraner utover kote +27 moh, skal Avinors kontrolltårn på 
Sørkjosen lufthavn kontaktes.
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Byggegrunn, miljøforhold mv:
I henhold til søknad ansees byggegrunn sikret i hht pbl 2008 § 28-1
(flom- og rasfare, forurenset grunn, natur- og miljøforhold)
Minner om krav om radonsperre mot grunnen i bygninger beregnet for varig opphold jfr. 
byggeteknisk forskrift TEK10 § 13-5.

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

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

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

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

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

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

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

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

ØVRIGE LOVBESTEMMELSER:

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

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

Ved all kontakt med avdelingen i denne sak, vennligst referer til saksnummer 2014/1018.

Med hilsen

Tord Stian Albrigtsen
Byggesaksbehandler
Direkte innvalg: 77 77 07 59

Kopi til:
BYGGtorget Betongservice 
AS

Industrivn. 24 9152 SØRKJOSEN
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Nordreisa kommune

Teknisk avdeling

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

www.nordreisa.kommune.no

Hedvik Angell
Maursund
9180  SKJERVØY

Att. Hedvik Angell

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2014/933-2 14813/2014 1942/47/353 08.04.2014

Tillatelse til riving

TILLATELSE TIL RIVING
RIVEETILLATELSE

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

Saksnr: Behandlet i:
57/14 Delegert utvalg drift

Byggested: Nilsskogen 2, 9152 
SØRKJOSEN

Gnr/Bnr: 47/353

Tiltakshaver: Hedvik Angell Adresse: Maursund, 9180
SKJERVØY

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

VEDTAK:

Tillatelse:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl) §§ 20-2 og 21-4 godkjennes søknad om tillatelse til 
tiltak uten ansvarsrett mottatt 05.04.2014 for riving av fritidsbolig bygningsnr: 192192250 på 
eiendom gbr. 1942/47/353.  

Det vises for øvrig til søknadens situasjonskart.
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Planstatus:
Reguleringsplan for Sørkjosen vest A planid: 19421979_001

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

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

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

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

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

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

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

ØVRIGE LOVBESTEMMELSER:

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

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

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

.

Ved all kontakt med avdelingen i denne sak, vennligst referer til saksnummer 2014/933.

Med hilsen

Tord Stian Albrigtsen
Byggesaksbehandler
Direkte innvalg: 77 77 07 59

Side 13



Nordreisa kommune

Teknisk avdeling

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

www.nordreisa.kommune.no

Dag Olav Mollan
Boks 188
9189  SKJERVØY

Att. Dag Olav mollan

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2014/803-2 14838/2014 1942/86/32 08.04.2014

Byggesak. bruksendring fra fritidsbolig til bolig

TILLATELSE TIL TILTAK UTEN ANSVARSRETT
BRUKSENDRINGSTILLATELSE

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

Saksnr: Behandlet i:
55/14 Delegert utvalg drift

Byggested: Gråsandveien 54, 9180 
SKJERVØY

Gnr/Bnr: 86/32

Tiltakshaver: Dag Olav Mollan Adresse: Boks 188, 9189
SKJERVØY

Ansvarlig søker: Adresse:
Tiltakets art: Endring av bygg -  bruksendring Bruksareal: 140m²

VEDTAK:

Tillatelse:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl) §§ 20-2 og 21-4 godkjennes søknad om tillatelse 
Uten ansvarsrett mottatt 25.03.2014  for bruksendring av fritidsbolig til bolig.
bygningsnr: 16802948 eiendom 1942/86/32.
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Planstatus:
LNF-område

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

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

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

ØVRIGE LOVBESTEMMELSER:

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

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

Ved all kontakt med avdelingen i denne sak, vennligst referer til saksnummer 2014/803.

Med hilsen

Tord Stian Albrigtsen
Byggesaksbehandler
Direkte innvalg: 77 77 07 59
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Nordreisa kommune

Teknisk avdeling

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

www.nordreisa.kommune.no

Hans-Gunnar Johannesen
Reisadalen 1103
9151  STORSLETT

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2014/1038-2 15340/2014 11.04.2014

TILLATELSE I ETT TRINN
BYGGETILLATELSE

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

Saksnr: Behandlet i:
61/14 Delegert utvalg drift

Byggested: Reisadalen 1103, 9151 
STORSLETT

Gnr/Bnr: 24/9

Tiltakshaver: Hans-Gunnar Johannesen Adresse: Reisadalen 1103, 9151
STORSLETT

Ansvarlig søker: HANDLAFTET OY Adresse: Postboks 77 Hystad, 3209
SANDEFJORD

Tiltakets art: Nytt bygg - boligformål - over 
70 m²

Bruksareal: 121m²

VEDTAK:

Tillatelse:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven 2008(2008 pbl) §§ 20-1 og 21-4 godkjennes søknad om
byggetillatelse mottatt 17.03.2014 for oppføring Enebolig.

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

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

Foretak Godkjenningsområde
HANDLAFTET OU

Org. nr. 911868725

SØK -         Ansvarlig søker, tiltakskl. 2
PRO/KPR - Ansvarlig prosjekterende og kontrollerende
                    for prosjektering, tiltakskl. 2
UTF/KUT - Ansvarlig utførende og kontrollerende
                    av utførelsen, tiltakskl. 2

Ansvarsområde: Tre og betongarbeider

SAKSUTREDNING/BEGRUNNELSE FOR VEDTAKET:

Planstatus:
LNF- område

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ØVRIGE LOVBESTEMMELSER:

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

Side 18



Side 4 av 4

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

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

Ved all kontakt med avdelingen i denne sak, vennligst referer til saksnummer 2014/1038.

Med hilsen

Tord Stian Albrigtsen
Byggesaksbehandler
Direkte innvalg: 77 77 07 59

Kopi til:
HANDLAFTET OY Postboks 77 Hystad 3209 SANDEFJORD
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Nordreisa kommune

Teknisk avdeling

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

www.nordreisa.kommune.no

Harold Fredriksen
Godsviksvingene 192
5179  GODVIK

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2014/1382-2 16044/2014 1942/65/98 22.04.2014

Byggetillatelse for uthus på gbr 65/98

TILLATELSE TIL TILLTAK UTEN ANSVARSRETT
BYGGETILLATELSE

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

Saksnr: Behandlet i:
65/14 Delegert utvalg drift

Byggested: Klubbenesveien 48, 9151 
STORSLETT

Gnr/Bnr: 65/98

Tiltakshaver: Harold Fredriksen Adresse: Godsviksvingene 192, 
5179 GODVIK

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

70 m²
Bruksareal: 12m²

VEDTAK:

Tillatelse:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl) §§ 20-2 og 21-4 godkjennes søknad om tillatelse til 
tiltak uten ansvarsrett mottatt 15.04.2014  for oppføring av uthus.

Det vises for øvrig til søknadens vedlagte tegninger og situasjonskart.
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SAKSUTREDNING/BEGRUNNELSE FOR VEDTAKET:

Planstatus:
LNF- område

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

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

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

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

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

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

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

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

ØVRIGE LOVBESTEMMELSER:

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

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

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

Ved all kontakt med avdelingen i denne sak, vennligst referer til saksnummer 2014/1382.

Med hilsen

Tord Stian Albrigtsen
Byggesaksbehandler
Direkte innvalg: 77 77 07 59
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Nordreisa kommune

Teknisk avdeling

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

www.nordreisa.kommune.no

Roar Olsen
Senjevn 23 B
9012  TROMSØ

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2014/1370-2 16197/2014 1942/29/57 22.04.2014

Byggetillatelse- tilbygg garasje

TILLATELSE I ETT TRINN
BYGGETILLATELSE

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

Saksnr: Behandlet i:
66/14 Delegert utvalg drift

Byggested: Holmestilla Sappen, 9151 
STORSLETT

Gnr/Bnr: 29/57

Tiltakshaver: Roar Olsen Adresse: Senjevn 23 B, 9012
TROMSØ

Ansvarlig søker: TEGNE OG BYGGESERVICE 
AS

Adresse: postboks 3524 
Stakkevollan, 9277
TROMSØ

Tiltakets art: Nytt bygg - boligformål - over 
70 m²

Bruksareal: 102m²

VEDTAK:

Tillatelse:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl) §§ 20-1 og 21-4 godkjennes søknad om tillatelse i 
ett trinn mottatt 14.04.2014 for oppføring av tilbygg til fritidsbolig

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

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

Foretak Godkjenningsområde
TEGNE OG BYGGESERVICE AS

Org. nr. 937207549

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

Ansvarsområde: Bygninger og installasjoner 

SAKSUTREDNING/BEGRUNNELSE FOR VEDTAKET:

Planstatus:
LNF- område

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

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

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

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

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

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

Atkomst/avkjørsel:
Eiendommen anses å være sikret lovlig atkomst i samsvar med pbl 2008 § 27-4.
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Vannforsyning og avløp:
Eiendommen anses for å være sikret lovlig vannforsyning og avløp i samsvar med pbl 2008 §§ 
27-1 og 27-2. 

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

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

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

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

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

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

ØVRIGE LOVBESTEMMELSER:

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

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

Ved all kontakt med avdelingen i denne sak, vennligst referer til saksnummer 2014/1370.

Med hilsen

Tord Stian Albrigtsen
Byggesaksbehandler
Direkte innvalg: 77 77 07 59

Kopi til:
Lise Lotte Lund Reisadalen 2879 9151 STORSLETT
TEGNE OG BYGGESERVICE AS postboks 3524 Stakkevollan 9277 TROMSØ
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Nordreisa kommune

Teknisk avdeling

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

www.nordreisa.kommune.no

Kronebutikken AS
Høeghvollen
9152  SØRKJOSEN

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2014/934-2 14724/2014 1942/47/1 07.04.2014

Byggetillatelse

TILLATELSE I ETT TRINN
BYGGETILLATELSE

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

Saksnr: Behandlet i:
53/14 Delegert utvalg drift

Byggested: Høeghvollen, 9152 
SØRKJOSEN

Gnr/Bnr: 47/1/11

Tiltakshaver: Kronebutikken AS Adresse: Høeghvollen, 9152
SØRKJOSEN

Ansvarlig søker: SANDØY BYGG AS Adresse: Rotsundelv, 9153
ROTSUND

Tiltakets art: Nytt bygg - ikke boligformål 
over 70 m²

Bruksareal: 100m²

VEDTAK:

Tillatelse:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven 2008 (pbl 2008) §§ 20-1 og 21-4 godkjennes søknad om 
byggetillatelse mottatt 05.04.2014 for oppføring av tilbygg til museumsbygg.

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

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

Foretak Godkjenningsområde
SANDØY BYGG AS

Org. nr. 898003612

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

Ansvarsområde: Bygninger og installasjoner 

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

Foretak Godkjenningsområde
ARNE KNUT HALVORSEN

Org. nr. 955764854
PRO/KPR - Ansvarlig prosjekterende og kontrollerende
                    for prosjektering, tiltakskl. 1.
UTF/KUT - Ansvarlig utførende og kontrollerende
                    av utførelsen, tiltakskl. 1.

Ansvarsområde: Rørinstalasjoner

SAKSUTREDNING/BEGRUNNELSE FOR VEDTAKET:

Planstatus:
Reguleringsplan for Sørkjosen vest C. planid: 19421979_003

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

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

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

Side 28



Side 3 av 3

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ØVRIGE LOVBESTEMMELSER:

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

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

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

Ved all kontakt med avdelingen i denne sak, vennligst referer til saksnummer 2014/934.

Med hilsen

Tord Stian Albrigtsen
Byggesaksbehandler
Direkte innvalg: 77 77 07 59

Kopi til:
SANDØY BYGG AS Rotsundelv, 9153 Rotsund
Arne Knut Halvorsen Øvre Kildal, 9151 Storslett
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Nordreisa kommune

Teknisk avdeling

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

www.nordreisa.kommune.no

Cathrin Bergersen
Gullsmedjordet 27
9020  TROMSDALEN

Att. Peder N.A.Pedersen

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2014/1538-2 17833/2014 1942/55/4 05.05.2014

Byggetillatelse.

TILLATELSE I ETT TRINN
BYGGETILLATELSE

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

Saksnr: Behandlet i:
70/14 Delegert utvalg drift

Byggested: Storengveien 185, 9151 
STORSLETT

Gnr/Bnr: 55/4

Tiltakshaver: Cathrine Bergersen Adresse: Gullsmedjordet 27, 9020
TROMSDALEN

Ansvarlig søker: Aage Pedersen`s arkitektkontor Adresse: Lokesvei 8, 9019
TROMSØ

Tiltakets art: Nytt bygg - boligformål - over 
70 m²

Bruksareal: 193m²

VEDTAK:

Tillatelse:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven 2008 (pbl 2008) §§ 20-1 og 21-4 godkjennes søknad om 
byggetillatelse mottatt 01.05.2014 for oppføring av Enebolig på gbr 55/4

Det vises for øvrig til søknadens vedlagte tegninger, situasjonskart dater og godkjente søknader 
om ansvarsrett samt kontrollerklæringer.

Side 31



Side 2 av 2

Godkjenning av foretak for ansvarsrett:

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

Foretak Godkjenningsområde
Aage Pedersens Arkitektkontor

Org. nr. 970352171

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

Ansvarsområde: søknad, prosjektering og kontroll
Aktiv vvs AS
Org. nr.974532913

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

Ansvarsområde: Sanitær anlegg.
EFA Maskin AS

Org. Nr 895782122

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

Ansvarsområde: Grunn, betong og tømrer arbeide.

SAKSUTREDNING/BEGRUNNELSE FOR VEDTAKET:

Planstatus:
LNF- område

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

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

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

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

Det er ansvarlig søkers ansvar å påse at alle fag er dekket med ansvarsrett før arbeidet igangsettes
jf pbl § 23-4
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Byggegrunn, miljøforhold mv:
I henhold til søknad ansees byggegrunn sikret i hht pbl 2008 § 28-1
(flom- og rasfare, forurenset grunn, natur- og miljøforhold)
Minner om krav om radonsperre mot grunnen i bygninger beregnet for varig opphold jfr. 
byggeteknisk forskrift TEK10 § 13-5.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Side 33



Side 4 av 4

ØVRIGE LOVBESTEMMELSER:

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

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

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

Ved all kontakt med avdelingen i denne sak, vennligst referer til saksnummer 2014/1538.

Med hilsen

Tord Stian Albrigtsen
Byggesaksbehandler
Direkte innvalg: 77 77 07 59

Kopi til:
Aage Pedersen`s arkitektkontor Lokesvei 8 9019 TROMSØ
EFA MASKIN AS Postboks 284 9156 STORSLETT
AKTIV VVS AS Gamleveien 9143 SKIBOTN
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Nordreisa kommune

Teknisk avdeling

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

www.nordreisa.kommune.no

Bjørn Tore Rasmussen
Reisadalen 522
9151  STORSLETT

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2014/1450-2 16668/2014 1942/20/13 24.04.2014

Byggetillatelse til Verksted

TILLATELSE TIL TILTAK UTEN ANSVARSRETT
BYGGETILLATELSE

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

67/14 Delegert utvalg drift
Saksnr: Behandlet i:

Byggested: Reisadalen 522, 9151 
STORSLETT

Gnr/Bnr: 20/13

Tiltakshaver: Bjørn Tore Rasmussen Adresse: Reisadalen 522, 9151
STORSLETT

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

over 70 m²
Bruksareal: 180m²

VEDTAK:

Tillatelse:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl) §§ 20-2 og 21-4 godkjennes søknad om tillatelse til 
tiltak uten ansvarsrett mottatt 24.04.2014 for oppføring av Verkstedbygning.

Det vises for øvrig til søknadens vedlagte tegninger og situasjonskart.
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SAKSUTREDNING/BEGRUNNELSE FOR VEDTAKET:

Planstatus:
LNF- område

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ØVRIGE BESTEMMELSER:

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

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

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

Ved all kontakt med avdelingen i denne sak, vennligst referer til saksnummer 2014/1450.

Med hilsen

Tord Stian Albrigtsen
Byggesaksbehandler
Direkte innvalg: 77 77 07 59
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Nordreisa kommune

Teknisk avdeling

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

www.nordreisa.kommune.no

Arnt Andersen
Skogsfjordveien 355
4513  MANDAL

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2014/1309-2 15425/2014 1942/54/42 11.04.2014

TILLATELSE I ETT TRINN
BYGGETILLATELSE

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

Saksnr: Behandlet i:
62/14 Delegert utvalg drift

Byggested: Storengveien 360, 9151 
STORSLETT

Gnr/Bnr: 54/42

Tiltakshaver: Arnt Andersen Adresse: Skogsfjordveien 355, 4513
MANDAL

Ansvarlig søker: Bernhard Olsen AS Adresse: Postboks 608, 8607 MO I 
RANA

Tiltakets art: Nytt bygg - ikke boligformål 
over 70 m²

Bruksareal: 79,6m²

VEDTAK:

Tillatelse:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven 2008(pbl 2008) §§ 20-1 og 21-4 godkjennes søknad om
riving/byggetillatelse mottatt 07.04.2014  for oppføring Hytte/fritidsbolig

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

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

Foretak Godkjenningsområde
Bernhard Olsen AS

Org. nr. 959 424 618

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

Ansvarsområde: Prosjektering, prefabrikasjon og 
montering av hytte/fritidsbolig

Betongservice AS

Org. nr. 944 896 600

UTF -        Ansvarlig utførende, tiltaksklasse 1

Ansvarsområde: Fundament, radonsikring og plassering 
av hytte/fritidsbolig

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

Foretak Godkjenningsområde
BEK Maskin AS

Org. nr. 997 141 725

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

Ansvarsområde: Grunn- terrengarbeid

SAKSUTREDNING/BEGRUNNELSE FOR VEDTAKET:

Planstatus:
LNF- område

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ØVRIGE LOVBESTEMMELSER:

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

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

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

Ved all kontakt med avdelingen i denne sak, vennligst referer til saksnummer 2014/1309.

Med hilsen

Tord Stian Albrigtsen
Byggesaksbehandler
Direkte innvalg: 77 77 07 59

Kopi til:
Betongservice as Industrivegen 24 9152 SØRKJOSEN
Bernhard Olsen AS Postboks 608 8607 MO I RANA
BEK Maskin AS Oksfjordhamn          9151    STORSLETT
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Nordreisa kommune

Teknisk avdeling

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

www.nordreisa.kommune.no

Knut J. Johansen
Ringveien 7
9152  SØRKJOSEN

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2014/1685-2 19853/2014 1942/68/17 15.05.2014

Byggetillatelse på eiendom 1942/68/17

TILLATELSE TIL TILTAK UTEN ANSVARSRETT
BYGGETILLATELSE

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

Saksnr: Behandlet i:
80/14 Delegert utvalg drift

Byggested: Ravelseidet 31, 9153 
ROTSUND

Gnr/Bnr: 68/17

Tiltakshaver: Knut J. Johansen Adresse: Ringveien 7, 9152
SØRKJOSEN

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

under 70 m²
Bruksareal: 68m²

VEDTAK:

Tillatelse:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl) §§ 20-2 og 21-4 godkjennes søknad om tillatelse til 
tiltak uten ansvarsrett mottatt 15.04.2014 for oppføring av Garasje på eiendom 1942/68/17.

Det vises for øvrig til søknadens vedlagte tegninger og situasjonskart.
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SAKSUTREDNING/BEGRUNNELSE FOR VEDTAKET:

Planstatus:
LNF- område

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ØVRIGE LOVBESTEMMELSER:

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

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

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

Ved all kontakt med avdelingen i denne sak, vennligst referer til saksnummer 2014/1685.

Med hilsen

Tord Stian Albrigtsen
Byggesaksbehandler
Direkte innvalg: 77 77 07 59
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Nordreisa kommune

Teknisk avdeling

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

www.nordreisa.kommune.no

Bjørnar Samuelsen
Hestvikvn. 16
9181 HAMNEIDET

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2014/1578-2 18679/2014 1942/83/24 08.05.2014

Byggetillatelse - tilbygg til garasje

TILLATELSE TIL TILTAK UTEN ANSVARSRETT
BYGGETILLATELSE

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

Saksnr: Behandlet i:
72/14 Delegert utvalg drift

Byggested: Hestvikveien 16, 9181 
HAMNEIDET

Gnr/Bnr: 83/21

Tiltakshaver: Bjørnar Samuelsen Adresse: Hestvikvn. 16, 9181
HAMNEIDET

Ansvarlig søker: Adresse:
Tiltakets art: Endring av bygg - utvendig 

tilbygg mindre enn 50 m²
Bruksareal: 33m²

VEDTAK:

Tillatelse:
Med hjemme i plan- og bygningsloven (pbl) §§ 20-2 og 21-4 godkjennes søknad om tillatelse til 
tiltak uten ansvarsrett mottatt 07.05.2014 for oppføring av tilbygg til garasje på eiendom 
1942/83/24

Det vises for øvrig til søknadens vedlagte tegninger og situasjonskart.
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SAKSUTREDNING/BEGRUNNELSE FOR VEDTAKET:

Planstatus:
LNF- område

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

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

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

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

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

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

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

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

ØVRIGE LOVBESTEMMELSER:

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

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

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

Ved all kontakt med avdelingen i denne sak, vennligst referer til saksnummer 2014/1578.

Med hilsen

Tord Stian Albrigtsen
Byggesaksbehandler
Direkte innvalg: 77 77 07 59
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Nordreisa kommune

Teknisk avdeling

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

www.nordreisa.kommune.no

Nordreisa Kommune
Postboks 174
9151  STORSLETT

Att. Ketil Jensen

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2014/1638-2 19059/2014 1942/46/10 12.05.2014

byggetillatelse- utfylling på eiendom 1942/46/10

TILLATELSE I ETT TRINN
BYGGETILLATELSE

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

Saksnr: Behandlet i:
76/14 Delegert utvalg drift

Byggested: Betestavegen 5, 9151 
STORSLETT

Gnr/Bnr: 46/10

Tiltakshaver: Nordreisa Kommune Adresse: Postboks 174, 9151
STORSLETT

Ansvarlig søker: Statens Vegvesen Adresse: Hovedvn. 62, 9152
SØRKJOSEN

Tiltakets art: Nytt anlegg - vesentlig 
terrenginngrep

Bruksareal: m²

VEDTAK:

Tillatelse:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl) §§ 20-1 og 21-4 godkjennes søknad om tillatelse i 
ett trinn mottatt 08.05.2014 for oppfylling av bebyggelsesområde på eiendom 1942/46/10  

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

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

Foretak Godkjenningsområde
STATENS VEGVESEN

Org. nr. 971032081

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

Ansvarsområde: Overordnet ansvar

SAKSUTREDNING/BEGRUNNELSE FOR VEDTAKET:

Planstatus:
Kommuneplanens arealdel 2014 -2026 område B21.

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

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

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

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

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

Byggegrunn, miljøforhold mv:
I henhold til søknad ansees byggegrunn sikret i hht pbl 2008 § 28-1
(flom- og rasfare, forurenset grunn, natur- og miljøforhold)
Minner om krav om radonsperre mot grunnen i bygninger beregnet for varig opphold jfr. 
byggeteknisk forskrift TEK10 § 13-5.
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Atkomst/avkjørsel:
Eiendommen anses å være sikret lovlig atkomst i samsvar med pbl 2008 § 27-4.

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

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

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

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

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

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

ØVRIGE LOVBESTEMMELSER:

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

Side 50



Side 4 av 4

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

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

Ved all kontakt med avdelingen i denne sak, vennligst referer til saksnummer 2014/1638.

Med hilsen

Tord Stian Albrigtsen
Byggesaksbehandler
Direkte innvalg: 77 77 07 59

Kopi til:
Statens Vegvesen Hovedvn. 62 9152 SØRKJOSEN

Side 51



Nordreisa kommune

Teknisk avdeling

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

www.nordreisa.kommune.no

Nordreisa Menighetsbarnehage AS
Postboks 193
9151 STORSLETT

Att. Eirik Kristiansen

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2014/1616-3 19624/2014 1942/14/161 14.05.2014

Rammetillatelse for oppføring av nybygg på eiendom 1942/14/161

RAMMETILLATELSE
Svar på søknad om rammetillatelse for tiltak etter plan- og bygningsloven §§ 21-4 og 

Byggesaksforskriften (SAK 10) § 6-4
Vedtak hjemlet i delegasjonsreglement vedtatt av kommunestyre i sak 71/95

Saksnr: Behandlet i:
77/14 Delegert utvalg drift

Byggested: Storslett 14/161, 9151 
STORSLETT

Gnr/Bnr: 14/161

Tiltakshaver: Nordreisa Menighetsbarnehage 
AS

Adresse: Postboks 193, 9151
STORSLETT

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

Tiltakets art: Nytt bygg - ikke boligformål 
over 70 m²

Bruksareal: 626m²

VEDTAK:

Tillatelse:
I medhold av plan- og bygningsloven § 21-4 godkjennes søknad om rammetillatelse mottatt
08.04.2014 for oppføring av en 4 avdelings barnehage med menighetshus og kirkekontor på 
eiendom 1942/14/161. Bygningskode 612/672.

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

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

Foretak Godkjenningsområde
BYGGtorget Betongservice AS

Org. nr.944896600

SØK - Ansvarlig søker tiltakskl. 2
PRO - Ansvarlig prosjekterende tiltakskl. 2.

Ansvarsområde: Overordnet ansvar

SAKSUTREDNING/BEGRUNNELSE FOR VEDTAKET:

Sak10 § 6-4. Rammetillatelse

      Så langt det er relevant for tiltaket skal rammetillatelse omfatte 

a) tiltakets art og formål 

b) størrelse, antall bruksenheter og grad av utnytting 

c) avklaring i forhold til plangrunnlaget 

d) form, plassering, parkeringsløsninger, uteoppholdsareal, visuell utforming 

e) sikkerhet mot fare 

f) forholdet til utvalgte naturtyper 

g) sikkerhet for godkjent veg-, vann- og avløpsløsning 

h) behovet for, og eventuelt søknad om, dispensasjon 

i) avklaring av forholdet til naboene. 

      Rammetillatelse kan i tillegg omfatte andre forhold. 

Planstatus:
Reguleringsplan Storslett sentrum, planid: 19421997_001

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

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

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

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

Uttalelse fra andre kommunale etater/avdelinger:
Fasade og plantegninger har vært fremlagt for driftsutvalget i forbindelse med reguleringsplanen.

Øvrige opplysninger:
For ordens skyld minnes om noen forhold som ansvarlig prosjekterende må være oppmerksom
på:
Husk ansvarlig kontrollerende for prosjektering og utførelse ved søknad om 
igangsettelsestillatelse 

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

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

Ved all kontakt med avdelingen i denne sak, vennligst referer til saksnummer 2014/1616.

Med hilsen

Tord Stian Albrigtsen
Byggesaksbehandler
Direkte innvalg: 77 77 07 59

Kopi til:
BYGGtorget Betongservice
AS

Industriveien 24 9152 SØRKJOSEN
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Nordreisa kommune

Teknisk avdeling

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

www.nordreisa.kommune.no

Snemy og kjelderen grendelag
Reisadalen 362
9151  STORSLETT

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2014/1523-2 17664/2014 1942/20/12 02.05.2014

Tillatelse i ett trinn- Påbygg/sammenføyning tak.

TILLATELSE I ETT TRINN
BYGGETILLATELSE

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

Saksnr: Behandlet i:
69/14 Delegert utvalg drift

Byggested: Reisadalen 362, 9151 
STORSLETT

Gnr/Bnr: 20/12

Tiltakshaver: Snemyr og Kjelderen grendelag Adresse: Reisadalen 362, 9151
STORSLETT

Ansvarlig søker: MALERMESTER LØVOLL 
AS

Adresse: Moan 33, 9151
STORSLETT

Tiltakets art: Endring av bygg -  påbygg Bruksareal: 800m²

VEDTAK:

Tillatelse:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven 2008(2008 pbl) §§ 20-1 og 21-4 godkjennes søknad om 
tillatelse i ett trinn mottatt 30.04.2014 for Påbygg/sammenføyning av tak ved Snemyr skole.

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

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

Foretak Godkjenningsområde
MALERMESTER LØVOLL AS

Org. nr. 984960026

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

Ansvarsområde: Bygninger og installasjoner.

SAKSUTREDNING/BEGRUNNELSE FOR VEDTAKET:

Planstatus:
LNF – område

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

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

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

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

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

Byggegrunn, miljøforhold mv:
I henhold til søknad ansees byggegrunn sikret i hht pbl 2008 § 28-1
(flom- og rasfare, forurenset grunn, natur- og miljøforhold)
Minner om krav om radonsperre mot grunnen i bygninger beregnet for varig opphold jfr. 
byggeteknisk forskrift TEK10 § 13-5.
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Atkomst/avkjørsel:
Eiendommen anses å være sikret lovlig atkomst i samsvar med pbl 2008 § 27-4.

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

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

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

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

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

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

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

ØVRIGE LOVBESTEMMELSER:

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

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

Ved all kontakt med avdelingen i denne sak, vennligst referer til saksnummer 2014/1523.

Med hilsen

Tord Stian Albrigtsen
Byggesaksbehandler
Direkte innvalg: 77 77 07 59

Kopi til:
MALERMESTER LØVOLL AS Moan 33 9151 STORSLETT
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Nordreisa kommune

Teknisk avdeling

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

www.nordreisa.kommune.no

Pål Pettersen og Anne Britt Skarstein
Rotsundelvdalen 6
9153  ROTSUND

Att. Pål Pettersen

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2014/1561-3 18623/2014 1942/73/8 08.05.2014

Rammetillatelse- nytt bygg

RAMMETILLATELSE
Svar på søknad om rammetillatelse for tiltak etter plan- og bygningsloven §§ 21-4 og 

Byggesaksforskriften (SAK 10) § 6
Vedtak hjemlet i delegasjonsreglement vedtatt av kommunestyres kommunestyre i sak 71/95

Saksnr: Behandlet i:
71/14 Delegert utvalg drift

Byggested: Rotsundelvdalen 6, 9153 
ROTSUND

Gnr/Bnr: 73/8

Tiltakshaver: Pål Pettersen og Anne Britt 
Skarstein

Adresse: Rotsundelvdalen 6, 9153
ROTSUND

Ansvarlig søker: Siv. ing. Pål Pettersen Adresse: Rotsundelvdalen 6, 9153
ROTSUND

Tiltakets art: Nytt bygg - boligformål - over 
70 m²

Bruksareal: 200m²

VEDTAK

Tillatelse:
I medhold av plan- og bygningsloven §§ 21-4 godkjennes søknad om rammetillatelse mottatt for 
oppføring av enebolig på eiendom 1942/73/8

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

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

Foretak Godkjenningsområde
Siv Ing Pål Pettersen

Org. nr. 992765399

SØK -         Ansvarlig søker, tiltakskl. 1

Ansvarsområde: Bygninger og installasjoner 

SAKSUTREDNING/BEGRUNNELSE FOR VEDTAKET:

Planstatus:
LNF- område

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

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

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

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

Det er ansvarlig søkers ansvar å påse at alle fag er dekket med ansvarsrett før arbeidet igangsettes
jf pbl § 23-4.
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Klageadgang
Vedtaket kan påklages til kommunen. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom 
fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. Klagen skal 
sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de
endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det 
kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer 
frem. Viser til Forvaltningslovens § 28.

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

Ved all kontakt med avdelingen i denne sak, vennligst referer til saksnummer 2014/1561.

Med hilsen

Tord Stian Albrigtsen
Byggesaksbehandler
Direkte innvalg: 77 77 07 59

Kopi til:
Siv. ing. Pål Pettersen Rotsundelvdalen 6 9153 ROTSUND
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Nordreisa kommune

Teknisk avdeling

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

www.nordreisa.kommune.no

Dag-Viktor Viken
Steinsvik
9151  STORSLETT

Deres ref:  Vår ref: Arkivkode Dato
718814/2014 1942/67/19 09.05.2014

Endringstillatelse gbr 1942/67/19

TILLATELSE TIL ENDRING
Svar på søknad om tillatelse til endring for tiltak etter plan- og bygningslovens § 20-1

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

Saksnr: Behandlet i:
73/14 Delegert utvalg drift

Byggested: Steinsvik, 9151 STORSLETT Gnr/Bnr: 67/19
Tiltakshaver: Dag-Viktor Viken Adresse: Steinsvik, 9151

STORSLETT
Ansvarlig søker: Jan Myhren Tegnekontor Adresse: Kuttersvingen 27, 9017

TROMSØ
Tiltakets art: Nytt bygg - boligformål - over 

70 m²
Bruksareal: 332m²

Til tidligere tillatelse godkjent 11.05.2012 er det den 05.05.2014 mottatt søknad om tillatelse til 
endring.

VEDTAK:

Søknaden:
I medhold av plan- og bygningsloven §§ 20-1 og 21-4 godkjennes søknad om endret tillatelse for 
nytt ansvarlig foretak for membran, flisearbeid og tetting mot sluk i bolig på eiendom
1942/67/19.

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

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

Foretak Godkjenningsområde
STORESTE ENTREORENØR AS

Org. nr. 998053519

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

Ansvarsområde: Membran og flisearbeid
Myhren Jan TEGNEKONTOR

Org. nr. 970 423 311

SØK - Ansvarlig søker, tiltakskl. 1

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ved all kontakt med avdelingen i denne sak, vennligst referer til saksnummer 2012/1456.

Med hilsen

Tord Stian Albrigtsen
Byggesaksbehandler
Direkte innvalg: 77 77 07 59

Kopi til:
Jan Myhren Tegnekontor Kuttersvingen 27 9017 TROMSØ
Johansen Maskin og Transport A/S 9068 NORD-LENANGEN
MML Malermester Løvoll A/S Moan 33 9151 STORSLETT
Berntsen Byggeservice A/S Fjordveien 84 9100 KVALØYSLETTA
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Nordreisa kommune

Teknisk avdeling

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

www.nordreisa.kommune.no

Oddrun Rasmussen
Kjelderen
9151  STORSLETT

Deres ref:  Vår ref: Arkivkode Dato
419790/2014 1942/25/46 15.05.2014

Endringstillatelse av tiltak på eiendommene: 1942/25/46 og 1942/25/15

TILLATELSE TIL ENDRING
Svar på søknad om tillatelse til endring for tiltak etter plan- og bygningslovens § 20-2

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

Saksnr: Behandlet i:
78/14 Delegert utvalg drift

Byggested: Kjelderen, 9151 STORSLETT Gnr/Bnr: 25/46 og 25/15
Tiltakshaver: Kjetil Viklund og Oddrun 

Rasmussen
Adresse: Reisadalen 1279, 9151

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

under 70 m²
Bruksareal: 68m²

Til tidligere tillatelse godkjent 22.06.2012 er det den 14.05.2014 mottatt søknad om tillatelse til 
endring.

VEDTAK:

Søknaden:
I medhold av plan- og bygningsloven §§ 20-2 og 21-4 godkjennes søknad om endret tillatelse for 
oppføring av Garasje på eiendommene: 1942/25/46 og 1942/25/15. 

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

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

ØVRIGE LOVBESTEMMELSER:

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

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

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

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

Ved all kontakt med avdelingen i denne sak, vennligst referer til saksnummer: 12/2766

Med hilsen

Tord Stian Albrigtsen
Byggesaksbehandler
Direkte innvalg: 77 77 07 59

Kopi til:
Kjetil Viklund Reisadalen 1279 9151 STORSLETT
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Nordreisa kommune

Teknisk avdeling

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

www.nordreisa.kommune.no

Henriksen Bygg & Flis
Sappen
9151 STORSLETT

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2012/632-4 16005/2014 1942/29/7 22.04.2014

Ferdigattest mindre hytte, gnr. 1942/29/7

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

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

Saksnr: Behandlet i:
64/14 Delegert utvalg drift

Byggested: Marjastilla, 9151 STORSLETT Gnr/Bnr: 29/7
Tiltakshaver: Nansy Hammari Adresse: Sappen, 9151 STORSLETT
Ansvarlig søker: Henriksen Bygg & Flis Adresse: Sappen, 9151 STORSLETT
Tiltakets art: Nytt bygg - boligformål under 70 

m²
Bruksareal: 21,5

VEDTAK:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 21-10 gis ferdigattesten i henhold til ferdigmelding 
datert 26.03.14 fra ansvarlig søker på mindre hytte, Marjastilla.

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

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

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

Ved all kontakt med etaten i denne sak, vennligst referer til saksnummer 2012/632.

Med hilsen

Olaf E. Nilsen
Saksbehandler
Direkte innvalg: 77 77 07 55

Kopi til:
Nansy Hammari Sappen 9151 STORSLETT
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Fylkesmanneni Troms
RomssaFyIkkamänni

Saksbehandler Telefon
Asle Tjeldflåt 77 64 20 45

Nordreisa kommune

9156 Storslett

Vår dato
29.04.2014
Deres dato
20.01.2014

Vår ref. Arkivkode
---404314293 87 	 "V.1 2 
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Svar på søknader om prosjektskjønnsmidler 2014

Fylkesmannen viser til søknader om prosjektskjønnsmidler fra Nordreisa kommune, datert
17. og 20. januar 2014.

Kommunen har søkt om midler til følgende prosjekter:

Skrotnisse: Kr. 150 000,-
MEST i friluft, jakt og fiske (folkehelse): Kr. 156 800,-

Av vårt brev av 6. desember 2013 til kommunene fremgikk det at det er satt av 7 millioner
kroner til fornyings- og utviklingsprosjekter i Troms-kommunene i 2014. Satsningsområdene
er videreføring av skrotnisseprosjektet (tiltak mot forsøpling), videreføring av «Den gode
skoleeier» og folkehelse (forebygging av psykisk sykdom og rusavhengighet, spesielt blant
barn og unge). Søknadsfristen ble satt til 10. februar 2014.

Totalt kom det inn 82 søknader om skjønnsmidler i 2014 fra kommunene i Troms, for et
samlet beløp på 19,8 millioner kroner.

Kommunens søknader har blitt vtirdert av Fylkesmannens fagavdelinger. Vi viser til e-post
sendt til alle kommunene 24. mars 2014 med link til vår hjemmeside med informasjon om
prosjekter som er tildelt skjønnsmidler for 2014. Her fremgår det at Nordreisakommune
totaltsett er tildeltkr. 200 000,-i skjønnsmidler:

Kr. 150000,-til prosjektet«Skrotnisse»
Kr.50 000,-til prosjektet«MESTi friluft,jakt og fiske»

Skjønnsmidleneer en del av rammetilskuddettil kommunene.De tildeltemidlene,kr.
200 000,-,er utbetaltoverkommunensrammetilskuddfor april2014.

Følgende generelle forutsetninger gjelder for tildelingen:

• Fylkesmannen skal holdes orientert om arbeidet med prosjektet. Dersom prosjektet
skal videreføres i 2015 og evt. utover dette skal det sendes en statusrapport til 
Fylkesmannen innen utgangen av 2014. Mal for statusrapport ligger på våre
hjemmesider under «kommunal fornying».

Fylkeshuset, Strandvegen 13Telefon: 77 64 20 00
Postboks 6105, 9291 TromsøTelefaks: 77 64 21 39

Avdelingfmtrpostmottak@fylkesmannen.no
Justis- ogwww.fylkesmannen.no/troms
sosialavdelingenSide 71
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Dersom prosjektet ikke skulle ha den fremdrift som opprinnelig er forutsatt, slik at det
ved utgangen av 2014 gjenstår prosjektskjønnsmidler som skulle vært brukt i 2014,
kan disse settes av på bundet fond i kommuneregnskapet slik at prosjektet kan
fortsette i 2015. Det er ikke nødvendig å søke Fylkesmannen om slik overføring av
midler til påfølgende år, men det må fremgå av ovennevnte statusrapportering til
Fylkesmannen.
Prosjektet må dokumenteres gjennom sluttrapport etter at prosjektet er gjennomført.
Rapportmal finnes på våre hjemmesider. Dersom prosjektet avsluttes i 2014 er det
ikke nødvendig å sende statusrapport som nevnt over i tillegg til sluttrapport.
Sluttrapporten skal sendes seinest to måneder etter at prosjektet er avsluttet.
Rapporten skal inneholde en vurdering av om prosjektmålet er oppfylt samt en
evaluering av prosjektgjeimomføringen. Fylkesmannen skal kunne offentliggjøre
sluttrapporten på våre hjemmesider, og eventuelt distribuere den på annen måte til
alle kommunene i Troms.
Fylkesmannen vil for øvrig følge opp prosjekter som er tildelt skjønnsmidler på den
måte vi finner hensiktsmessig.

Med hilsen

Jan-Peder Andreassen
avdelingsdirektør

Asle Tjeldflåt
økonomirådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ikke håndskrevne signaturer.
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Nordreisa kommune
Postboks 174
9156 STORSLETT

Næringsetaten
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Vår ref.: Saksbehandler: Arkiv:
13/15-46 Bjørn Eirik Normann M10 SAKSARKIV
Løpenr.: Tlf. dir.innvalg: Deres ref.: Dato:
14945/14 77 78 82 21 28.04.2014

KOMMUNENS MULIGHET TIL Å GI INNSPILL TIL REGIONAL VANNFORVALTNINGSPLAN
FOR TROMS 2015-2021

Troms fylkeskommune er vannregionmyndighet i Troms og har ansvaret for gjennomføring av vannforskriften.
Målet er å ffipå plass en vannforvaltningsplan som skal sikre økologisk og kjemisk vannkvalitet i innsjøer,
elver, grunnvann og i kystvannsforekomster i Troms.

Høringsutkast til planen ferdigstilles før sommeren og skal på høring i perioden 1.juli.-31. desember 2014.
Planen skal vedtas i fylkestinget i løpet av neste år.

Siden våren 2013 er alle 1454 vannforekomstene i fylkets 6 vannområder gjennomgått. Det er laget en oversikt
over hovedutfordringene i de enkelte vann-forekomster og disse er klassifisert basert på om de tilfredsstiller
nasjonale krav/grenseverdier.

Vannregionmyndigheten har i samarbeid med sektormyndighetene utarbeidet forslag til tiltak i de
vannforekomster der vannkvaliteten ikke er god nok i henhold til den klassifiseringen som er gjort av
Fylkesmannen.

Vannforvaltingsplanen skal inneholde et tiltaksprogram, som inneholder forslag til mulige tiltak for å bedre
tilstanden i de vannforekomstene der kvaliteten eller tilstanden ikke er god nok. Samtlige kommuner i Troms har
slike vannforekomster. Tiltak som prioriteres i tiltaksprogrammet blir en del av vannforvaltningsplanen som skal
gjelde fra 2015 til 2021 eller de påfølgende to planperiodene frem mot 2033. Å ffiaktuelle tiltak med i planen
kan bidra til å skaffe finansiering fra sentrale myndigheter til gjennomføring av viktige tiltak i den enkelte
kommune. Eksempler på dette vil være:

opprensning av forurensing
tiltak i innsjøer og vassdrag for å bedre vilkårene for fisk
beskytte drikkevann
miljøtiltak i landbruket
bedre data for forvaltning av havbrukslokaliteter
flomforebygging

Målet er å lage tiltaksanalyser basert på den informasjonen som er samlet inn og som inneholder de
vannforekomster det er viktigest å ffigjort noe med. Dette arbeidet må gjøres i samråd med kommunene som er
sektormyndighet for drikkevann, avløp, forurensings- og arealplanlegging i sine kommuner, samtidig som man
har en svært viktig rolle for å sikre befolkningens behov for bruk av naturen til næring og friluftsliv. Det er
kommunen som har den beste oversikten og lokalkunnskapen som er nødvendig for å sikre en god
vannforvaltningsplan.

Vi har nå laget et forslag/arbeidsutkast for tiltak i vannområdene i Troms. Disse kan lastes ned fra:
www.vannportalen.no/troms 


Vi trenger tilbakemeldinger fta kommunen på de forslag feil/mangler og nye forslag for å sikre en plan som er

Besøksadresse Telefon Telefaks Bankgiro Org.nr.
Strandveien 13 77 78 80 00 77 78 80 01 4700 04 00064 NO 864 870 732
Postadresse Epost mottak Internettadresse
Postboks 6600, 9296 TROMSØ postmottak@tromsfylke.no www.tromsfylke.noSide 73
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god og nyttig for kommunene. Videre må kommunen prioritere mellom aktuelle vannforekomster og tiltak.

Det er viktig at kommunens administrasjon samarbeider med politisk nivå og berørte interessegrupper ved
gjennomgang av tiltaksprogrammet. Det vedlegges et tilbakemeldingsskjema som kan benyttes i arbeidet.

Høringsforslaget til vannforvaltningsplan vil inneholde tiltaksprogram basert på de foreliggende
forslag/arbeidsutkast i det enkelte vannområde. Det forventes ikke at kommunene rekker å gjennomgå forslagene
og gi tilbakemelding til fylkeskommunen før planen går på høring. Vi ønsker imidlertid å legge til rette for er at
kommunene allerede før planen kommer på høring kan sette i gang de nødvendige prosesser slik at innspillene
og forslagene til endringer kan bli sendt inn i løpet av høringsperioden. Vi vil i løpet av høringsperioden,
arrangere møter med kommunene enkeltvis eller flere sammen - for å bidra til best mulig prosess og for å sikre
kommunenes mulighet til å påvirke planen. Arbeidet koordineres av prosjektleder Tone Rasmussen.

Ved spørsmål ta gjerne kontakt direkte med prosjektlederen på mail; tone.rasmussen@tromsfylke.no eller tlf. 91
33 01 30.

Med vennlig hilsen

Gunnar Davidsson
avdelingsleder Bjørn Eirik Normann

rådgiver

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur.
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Nordreisa kommune

Teknisk avdeling

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

www.nordreisa.kommune.no

Gunnar Thomassen
Bærsletta 4
9151  STORSLETT

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2014/1696-2 20268/2014 1942/57/44 19.05.2014

Byggetillatelse på eiendom 1942/57/44

TILLATELSE TIL TILTAK UTEN ANSVARSRETT
BYGGETILLATELSE

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

Saksnr: Behandlet i:
81/14 Delegert utvalg drift

Byggested: Bærsletta 4, 9151 STORSLETT Gnr/Bnr: 57/44
Tiltakshaver: Gunnar Thomassen Adresse: Bærsletta 4, 9151

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

under 70 m²
Bruksareal: 15m²

VEDTAK:

Tillatelse:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl) §§ 20-2 og 21-4 godkjennes søknad om tillatelse til 
tiltak uten ansvarsrett mottatt 15.05.2014 for oppføring av vedbod på eiendom 1942/57/44

Det vises for øvrig til søknadens vedlagte tegninger og situasjonskart.
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SAKSUTREDNING/BEGRUNNELSE FOR VEDTAKET:

Planstatus:
Boligområde Sandbukt 1 Oksfjord
Planid: 19421987_001

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Side 76



Side 3 av 3

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

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

Ved all kontakt med avdelingen i denne sak, vennligst referer til saksnummer 2014/1696.

Med hilsen

Tord Stian Albrigtsen
Byggesaksbehandler
Direkte innvalg: 77 77 07 59
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Klima- og miljødepartementet
Postboks 8013 Dep
0030 OSLO Trondheim, 21.01.2014

Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Saksbehandler:
[Deres ref.] 2013/2454 Gunnar Kjærstad

Miljødirektoratetsin tilråding om vern av skog på Statskog
SFsin grunn i Troms

Vedlagt oversendes Miljødirektoratet sin titråding om vern av skog på Statskog SF sin grunn i Troms.

Titrådingen omfatter totalt 14 områder. Samtlige områder ligger i sin hell-et på Statskog SF sin

grunn. Det foreslås opprettelse av 13 naturreservat og utvidelse av en nasjonalpark (Ånderdaten

nasjonalpark).

Titrådingen omfatter ca. 106,5 km2, hvorav ca. 39,2 km2 er produktiv skog.

Ved behandling av Innst. S. nr. 150 (2001-2002) gikk Stortingets flertall inn for at Statskog SF sine

areater skal brukes aktivt for å øke skogvernet i Norge. St. meld. nr. 25 (2002-2003) står også fast at

Regjeringen vil gjennomføre nye konkrete vurderinger av Statskog SF sine skogareater for å

identifisere aktuelle verneområder.

I møte 23. april 2002 vedtok Statskog SF sitt styre å stille areater til rådighet for vern. Som grunntag

for det videre arbeid ble det utarbeidet en samarbeidsavtale mellom Direktoratet for

naturforvaltning (nå Miljødirektoratet) og Statskog SF datert 26.1.2004.

Tilrådingen omfatter følgende områder med skog på Statskog SF sin grunn:

Njemenjåikojohka naturreservat, Kvænangen kommune

Oksfjorddaten naturreservat, Nordreisa kommune

Lindovara naturreservat, Nordreisa kommune

Phikahistamaelva naturreservat, Nordreisa kommune

Gearpmesorda naturreservat, Nordreisa kommune

Skardet naturreservat, Batsfjord kommune

Heggedaten naturreservat, Lenvik kommune

Ånderdalen nasjonalpark (utvidelse), Tranøy kommune

Tverrelvdalen naturreservat, Målselv kommune

Revelva naturreservat, Målsely kommune

Skjelbekken naturreservat, Målsetv kommune

Brennskoglia naturreservat, Målsetv kommune

Sanddaten naturreservat, Målselv kommune

Postadresse: Postboks 5672, Sluppen, 7485 Trondheim I Telefon: 03400/73 58 05 00 I Faks: 73 58 05 01
E-post: post@miljodir.no I Internett: www.miljødirektoratet.no I Organisasjonsnummer: 999 601 391
Besøksadresser: Brattørkaia 15, 7010 Trondheim I Strømsveien 96, 0663 Osto

1

Side 78



MILJØ-
DI REKTORATET

• Grønlia naturreservat, Bardu kommune

Saksbehandling

Kartlegging av områdene er i hovedsak gjennomført i 2006/2007. Det er også gjort noen

supplerende kartlegginger i perioden 2009-2012.

Med bakgrunn i de naturfaglige kartleggingene ble det i mars 2009 meldt oppstart av vern av skog på

Statskog SF sine eiendommer. Miljødirektoratet sin faglige godkjenning av verneplanforstaget foretå

i november 2012 og verneforstaget ble sendt på felles tokal og sentral høring den 20.2.2013, med

høringsfrist 25.4.2013. Fylkesmannen i Troms sendte sin tilråding i brev av 20.6.2013 og tilrår

opprettelse av 14 naturreservater samt utvidelse av Anderdaten nasjonalpark.

Samiske interesser

De foreslåtte verneområdene er reinbeiteområder og berørte reinbeitedistrikt er forespurt av

Fylkesmannen om det er ønskelig med konsultasjon. I perioden 3.3.2010-7.9.2010 har Fylkesmannen

gjennomført konsultasjon med: RBD 36 Cohkolat Et Biertavårri, RBD 42 Beahcgealli, RBD 21 Gielas,

RBD 34 ÂbboråHa Abborassa, RBD 35 Fåvrrosorda, RBD 15 Nord-Senja, Lainiovuoma sameby og

Saarivuoma sameby.

Miljødirektoratet har også forespurt berørte reinbeitedistrikt og Sametinget om det er ønsketig med

konsultasjon. På bakgrunn av tilbakemeldinger er det gjennomført konsultasjon med Gielas

reinbeitedistrikt den 25.9.2013 og med Sametinget i september/oktober 2013. RBD 42 Beahcgealli

ba også om konsultasjon, dette omfattet et forhold som ikke direkte vedrører verneplanen. Det er

enighet mellom Beahcgealli RBD og Miljødirektoratet at konsultasjon ikke er hensiktsmessig i saken,

og det er enighet om en tekst som beskriver de aktuelle forhold i tilrådingen.

Miljødirektoratets endelige forslag

På bakgrunn av høringsrunden og Fylkesmannens titråding, titrår Miljødirektoratet opprettelse av 13

nye naturreservater og utvidelse av Anderdalen nasjonalpark

Spesielle tema som er tatt opp under høringene.
Det er mottatt svært mange høringsuttatelser til verneplanen. En rekke av høringsuttalelsene tar for

seg og kritiserer kvalitet på naturfaglige registreringer, politiske målsettinger for skogvernet

kommenteres og det er en rekke synspunkter på skogvern i Troms generelt, herunder om mer

skogvern er nødvendig. Det pekes også på konkrete interessekonflikter med skogbruk og reiseliv.

Om forskriftene
Det er lagt til grunn et titsvarende restriksjonsnivå som i nyere forskrifter om vern av skog,

herunder forskrifter vedtatt i forbindelse med samarbeidet med Norges skogeierforbund om frivillig

vern på privateid skog.

For å imøtekomme utike interesser, foreslås titpasninger i forslagene til w.rneforskrift for de enkelte

områdene. Det er noe variasjon mellom de utike forskriftene. Dels avspeiler dette utikheter mettom

områder når det gjelder toteranse for ulike påvirkninger og dels kommer dette av at det er tatt

hensyn til konkrete ønsker om bruk som er fremkommet i verneprosessen. Miljødirektoratet har

imidlertid vektlagt å utforme likelydende bestemmelser på punkter i forskriftsforstagene hvor
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intensjonen med bestemmelsen har vært felles, for å unngå fortolkningsproblemer på et senere

tidspunkt. Miljødirektoratet har derfor gjort endringer i forskriftene for å titpasse disse til mal for

naturreservater, uten at dette har medført endringer i restriksjonsnivå.

Om avgrensing og utvalg av verneområder
Siden melding om oppstart er det gjort betydelige endringer i forhold til avgrensing av områder og i

forhold til hvilke områder som tilrås vernet. Det ble meldt oppstart av verneprosess for 189.530

daa, av dette titrår nå Miljødirektoratet vern av 106.496 daa. Siden melding om oppstart er syv

områder tatt ut i sin hethet og arealet er redusert i samtlige områder. En betydelig del av

areatreduksjonene er tilpasninger i forhold til brukerinteresser, men det er også tatt ut areat på

bakgrunn av naturfaglige forhold.

Konklusjon
Miljødirektoratet vurderer at det er et tilstrekketig faglig grunnlag som ligger til grunn for

verneforslagene, at de tilrådde områdene oppfyller kravene i naturmangfoldloven for opprettelse av

naturreservat og nasjonalpark, og at høringen av disse områdene har fulgt saksbehandlingsregtene i

medhold av naturmangfoldloven. Vern av de foreslåtte områdene vil sikre arealer med viktige

vernekvaliteter, og vern av områdene vit bidra til å oppfylle mangler påpekt i «Evaluering av

skogvernet i Norge» og «Naturfaglig evaluering av norske vemeområder».

Det vises for øvrig tit vedlagte saksdokumenter, herunder Miljødirektoratets titråding med forslag tit

verneforskrifter og utkast til kart. Titrådingen inneholder nærmere detaljer om saksbehandlingen,

oppsummering av høringsuttatelser, foreståtte endringer av forskrifter samt forstag til endelig

vernevedtak.

Titrådning med kart og forskrifter finnes også her:

http://www.miljodirektoratet.no/no/Tema/Verneomrader/Tilradninger-verneornrader/

Hilsen

Miljødirektoratet

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur

Berit Lein Knut Fossum
Direktør avdeling for naturbruk og vern Seksjonsteder
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Kopi til (uten vedlegg):




Fylkesmannen i Troms / Romssa Fylkkamånni Postboks 6105 9291 Tromsø

Statskog SF Postboks 63 Sentrum 7801 NAMSOS

Troms fylkeskommune Postboks 6600 9296 TROMSØ

Målselv kommune Kommunehuset 9321 Moen

Balsfjord kommune Rådhusgata 11 9050 Storsteinnes

Storfjord kommune Hatteng 9046 Oteren

Bardu kommune Postboks 401 9365 Bardu

Kvænangen kommune Rådhuset 9161 BURFJORD

Lenvik kommune Boks 12 9305 Finnsnes

Nordreisa kommune Postboks 174 9156 Storslett

Tranøy kommune




9304 Vangsvik

Naturvernforbundet Mariboes gate 8 0183 OSLO

Statens landbruksforvaltning Boks 8140 Dep 0033 OSLO

Forsvaret, Hæren Postmottak 2617 LILLEHAMMER

Forsvarsbygg Postboks 405 0103 OSLO




Sentrum




Sametinget Avjovårgeaidnu 50 9730 KARASJOK

Norske Reindriftsamers Landsforbund postboks 508 9255 TROMSØ

Norges Jeger- og fiskerforbund Postboks 94 1378 NESBRU

Norges vassdrags- og energidirektorat Boks 5091 Majorstua 0301 OSLO

Luftfartstilsynet Postboks 243 8001 Bodø

Reindriftsforvaltningen i Troms Postboks 1183 9326 BARDUFOSS

Reindriftsforvaltningen i Vest-Finnmark Bredbuktnesvn. 50B 9520 KAUTOKEINO

WWF Norge Postboks 6784 St. 0130 OSLO




Olavs Plass




FRIFO Nedre Slottsgate 25 0157 OSLO

SABIMA Pb 6784 St. Olavs

plass

0130 OSLO

Direktoratet for mineralforvaltning Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim

Norges Skogeierforbund Postboks 1438 Vika 0115 OSLO

Norges Bondelag Postboks 9354 0135 OSLO




Grønland




Norskog Postboks 123 0216 OSLO




Lilleaker




Statens vegvesen Vegdirektoratet Postboks 8142 Dep 0033 OSLO

Vedlegg





1 Tilråding

2 Forskrifter

3 Kart

4 Høringsuttalelser

5 Protokoll - Konsultasjon mellom

Miljødirektoratet og Sametinget

4
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6 Protokoll - Konsultasjon mellom

Miljødirektoratet og Gielas RBD

5
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Nordreisa kommune
Utviklingsavdeling

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

Ole Nils Ailo Siri
Sappen
9151  STORSLETT

Delegert vedtak
Delegert utvalg drift - nr. 68/14

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2014/1421-2 16720/2014 K47 24.04.2014

Delegert vedtak - Søknad om skadefelling på rødrev. Ole Nils Ailo Siri. 
Siidaandel. RBD 36 Cohkolat ja Biertavarri.

Saksopplysninger: 
Henvisning til lovverk:

- Viltloven
- Naturmangfoldloven
- Forskrift om felling av viltarter som gjør skade eller som vesentlig reduserer andre 

viltarters reproduksjon.
- Lov om reindrift (Reindriftsloven)
- Lov om hundehold (hundeloven)

Vurderinger:
Viser til Ole Nils Ailo Siri, Leder for Siidaandel, reinbeitedistrikt 36 Cohkolat ja Biertavárri 
søknad om skadefellingstillatelse på rødrev. Søknaden er datert 21.4. Siri søker om felling av 50 
individer i det omsøkte området. Området det søkes skadefelling, befinner seg innenfor 
Nordreisa kommune sine grenser.

Kommunen kan gi tillatelse til uttak av rev for å avverge skade på avling, husdyr, 
tamrein, eller annen eiendom. Vedtak kan bare treffes hvis uttaket ikke truer bestandens 
overlevelse og formålet ikke kan nås på annen tilfredsstillende måte. Den meget store bestanden 
av rødrev og dens skadepotensiale veier tungt i denne saken. Andre tiltak er slik kommunen ser 
det ikke mulig, da en reduksjon av bestanden er det eneste mulige.

Siri ønsker å felle 50 rødrev og ta ut 5 revehi i Gáhperus området (Sappenskogen).
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Siri begrunner dette i at de fra 2014 skal begynne med reinkalving i gjerdeanlegget vårt i Sappen 
og opplever en høy revebestand som en stor trussel mot nyfødte reinkalver og/eller drektige 
simler.
Samtidig er rødreven i reinbeitedistriktet en trussel mot fjellrevens eksistens, så en lavere bestand 
medfører naturligvis flere gode effekter.
Formålet med kalving i reingjerdet er et konfliktforebyggende tiltak, da en ønsker å redusere 
antall reinkalver som blir drept under kalvingen. Ser en at det har positiv effekt så ønskes det å 
øke antall drektige simler i reingjerdet fra 2015. Da under fylkesmannen som også støtter ”tiltak 
med direkte tapsreduserende effekt” med direkte fokus på ”kalving i gjerde”.

Det har vært et betydelig uttak av rødrev i Nordreisa kommune, spesielt i 2012. 
Bestand situasjonen i 2013/14 er en del lavere enn i 2012, men fortsatt observeres det større 
antall rødrev. 
Fjellområdene i Nordreisa kommune har hatt et lite jaktpress. Det er videre kjent at fjellområdene 
har stor populasjon av rødrev og at antallet har økt kraftig de senere år. Dette er også en trend i 
lavere terreng. Sannsynligheten for at rødrev bestanden er stor også i det omsøkte området, er 
derfor meget stor.
For å forhindre skade på beitedyr, blir det derfor vurdert som nødvendig tiltak å opprettholde 
trykk på uttak av rødrev. Det er vanlig at rødrev følger etter reinflokkene på vårflytting. I 
Nordreisa kommune blir det flyttet ca. 20 000 rein (vårflokk) fra innlandet mot kyst. Antall 
observerte rødrev som følger med disse flyttingene er betydelig. 

Nordreisa kommune ser svært alvorlig på rovviltproblemene og mener det er riktig å ta ut rødrev 
for å hindre flere tap og skader på beitedyr. Området er i tillegg i tilgrensende område som er 
kjente biotoper for den truede fjellreven (Alopex lagopus). Rødrev (Vulpes vulpes) er en direkte 
konkurrent til fjellreven der en stor bestand vil være svært uheldig. Nordreisa kommune ser 
derfor positivt på at et slikt tiltak også kan avhjelpe overlevelse av fjellrev. 
Det er dokumentert at rødrev utgjør en klar trussel mot nyfødte kalver, noe som Siri også 
begrunner i sin søknad. Det foreligger ikke dokumenterte tap i denne siidaen, men ut i fra 
rødrevens generelle adferd, er ikke slik tap å utelukke. Det er derimot dokumentert tap på lam i 
Nordreisa tidligere.
Sauebrukene i området har hatt til dels store tap, som sannsynligvis også skyldes rødrev.

Etter naturmangfoldloven § 5 er det et mål at artene og deres genetiske mangfold ivaretas på lang 
sikt og at artene forekommer i levedyktige bestander i sine naturlige utbredelsesområder. Tiltak 
etter naturmangfoldloven skal imidlertid avveies mot andre viktige samfunnsinteresser, jamfør § 
14. En slik avveining skal ikke medføre at målet i § 5 fravikes, men at tiltaket vil kunne medføre 
at målet i § 5 nås på annen måte eller i annet tempo enn hvis naturmangfoldet hadde vært eneste 
hensynet å ta. Skadefelling er et virkemiddel for primært å avhjelpe akutte skadesituasjoner som 
kan oppstå. 

Ut fra foreliggende kunnskap om bestandssituasjonen for rødrev i dette tilfellet og erfaringer med 
akutte situasjoner der rovvilt angriper beitedyr, samt prinsippet om differensiert 
forvaltning jamfør naturmangfoldloven §§ 8 og 12, finner Nordreisa kommune grunnlag for å 
fastsette en kvote for betinget skadefelling av rødrev i sesongen 2014, avgrenset til 15. august 
2014. Kommunen viser til data om rødreven sin eksplosive vekst og skadepotensiale. Ikke bare 
for beitedyr, men også negative virkninger for annet vilt og viltlevende dyr og fuglearter. Etter 
jaktsesongen 2011 og 12 ser vi en markant økning i bestander av hare og rype med bakgrunn i 
uttak på om lag 300 rødrev i løpet av denne perioden. Til sammenligning kan det henvises til 
uttak av rødrev på Varangerhalvøya der det tas sikte på å bevare fjellrevbestanden. I likhet har 

Side 84



Side 3 av 3

Nordreisa kommune registrert fjellrev i senere tid innenfor umiddelbar nærhet til omsøkte 
skadefellingsområde for rødrev. Erfarings basert kunnskap fra prosjekt “Revejakta 2012“ viser 
svært positiv trend for øvrig småvilt i kommunen der jakttrykket på rødrev har vært stort. 
Nordreisa kommune anser at kravet i naturmangfoldloven § 8 om kunnskapsgrunnlaget er 
tilstrekkelig ivaretatt. Føre-var-prinsippet kommer til anvendelse i situasjoner der man ikke har 
slik tilstrekkelig kunnskap, jamfør § 9. For å sikre overlevelsen av rødrev i landet på lang sikt er 
det viktig å sikre genetisk variasjon. 

Samlet belastning på rødrev er godt kjent gjennom ordinær jakt, ulike fellinger (lisensfelling), 
skadefellinger, ekstraordinære uttak), jamfør naturmangfoldloven § 10. Det anses ikke at en 
eventuell felling av noen få skadegjørende individer vil true artenes overlevelse. 
Naturmangfoldloven § 11 gjelder kostnadene ved miljøforringelse og anses ikke relevant i denne 
saken.  
I forhold til viltloven og forskrift om felling av viltarter som gjør skade eller som vesentlig 
reduserer andre viltarters reproduksjon. 

Under kapittel Generelt om forskriften pkt. II B, C og D står følgende nevnt:
En fellingstillatelse skal primært være begrunnet utfra en akutt skadesituasjon. Muligheten bør 
likevel holdes åpen for at en i unntakstilfeller kan gi fellingstillatelse på bakgrunn av tidligere 
skadeproblem. I slike tilfeller bør det gis betinget fellingstillatelse som iverksettes først når 
skadene igjen oppstår. Slike betingede fellingstillatelser kan gis av kommunen, fylkesmannen 
eller direktoratet. Ved bruk av betinget fellingstillatelse kan det knyttes særlige vilkår til den.
Forskriften sier at fellingen bør skje først når skaden oppstår. Slik saken vurderes vil en ikke 
vente til skaden igjen oppstår, men gis på et forebyggende grunnlag. 
Videre står det:
II. Felling av viltarter som gjør skade 
A. Hettemåke, fiskemåke, gråmåke, svartbak, bydue, ringdue, svarttrost, gråtrost, måltrost, 
rødvingetrost, skjære, kråke,
ravn, gråspurv, hare, rødrev, røyskatt, mink, mår og grevling, kan felles uten særskilt tillatelse 
hele året av eier/bruker/rettighetshaver eller den han bemyndiger når disse gjør skade av 
vesentlig økonomisk betydning på en eller flere av følgende verdier: Hus, hage, åker, plante-
eller frøkultur, aktivt drevne egg- og dunvær, pelsdyrfarm, fjørfeoppdrett eller
viltoppdrett.

Kommunen kan også gi tillatelse til felling av arter nevnt under pkt. A, ved andre skadetilfeller 
enn de som framgår av bestemmelsen.
Kommunen kan tillate hijakt på rødrev dersom denne forårsaker vesentlig skade på beitende 
bufe. 
Kommunen hjemler sin avgjørelse om hi-uttak i denne forskriften, med sammenheng i 
bestemmelsen om betinget skadefelling nevnt tidligere.

Siri begrunner søknaden videre som følger:
Hund i tjeneste for reindriftsnæring
Så langt historien kan dokumenteres så er det blitt brukt hund i reindrift, alt
etter hva det har vært behov for. De fleste familiegrupper (siidaer) hadde 3-5
hunder. Hundene var kategorisert som samlende og jagende hunder, og besto av
både blandingsraser og ekte lapphundraser. I senere tid har det vært større
behov for samlende hunder og dermed har Border Collie, Australsk Kelpie og
lignende raser blitt brukt fordi de innehar de tidsriktige egenskapene.
Målsetningen har derimot alltid vært den samme, hunden skal gjøre et arbeid
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som er til nytte for næringen.
Nå er det blitt mindre behov for jagende og samlende hunder i min drift, men det
har blitt større behov for rovviltskarpe hunder som kan bistå under forvaltning av
rovviltbestanden og dermed beskytte reindriftsnæringens interesser i større grad
enn andre hunderaser. Målsetningen med hunder er den samme, men behovet er
noe endret og dermed er rasen byttet til noe som har egenskapene som gjør at
man oppnår reindriftsfaglige målsetninger med hunden. Disse hundene skal som
alle andre hunder i reindriftsnæringen ikke berøres av krav om båndtvang jf. lov
om hundehold § 9:

Kommentar
Reindriften er som søker nevner, fritatt for båndtvang, jf. Lov om hundehold § 9. Nordreisa 
kommune tar derfor ikke stilling til om bruk av hund til formål som innbefatter 
reindriftsutøvelse. 

Område det søkes skadefelling for, er gitt av e-post den 23.4.14. og er begrenset innenfor 
følgende geografisk område:

Omsøkt område for skadefelling er markert med gul transparent i kartet.

• Øst: Reisaelva
• Vest: Området Geatkutvaggi
• Sør: Området Buntavaggi
• Nord: Området Joselva

Fellingstillatelsen er derfor slik kommunen ser det, avgrenset til å gjelde den lokalitet der skade 
faktisk skjer.
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Vedtak:
Nordreisa kommune har gjort en vurdering av bestandssituasjonen, den skade rødreven påfører 
beitenæringen og skadepotensialet og viser til viltloven og forskrift om felling av viltarter som 
gjør skade eller som vesentlig reduserer andre viltarters reproduksjon pkt. II B, C og D.
På dette vedtas en kvote for betinget skadefelling i sesongen 2014 med en antallsbegrensing på 
inntil 50 rødrever (Vulpes vulpes). og inntil 5 rødrevehi. Tillatelsen gjelder frem til 
15.august 2014.

Tillatelsen blir gitt til Ole Nils Ailo Siri, Siida-andel, RBD 36 Cohkolat ja Biertavárri og 
eventuelt hans skadefellingslag. Siri står fritt til å velge personer til skadefellingslaget. 
Tillatelse gis i området opplyst i kart og som er innenfor Nordreisa kommune sine grenser.

Fellingen stoppes i det tidspunkt revetispen går i hi og setter hvalper, og kan tidligst gjenopptas 
når rødrev hvalpene viser seg utenfor sin hi-lokalitet. 

Det settes videre følgende vilkår:
Skadefellingsleder fører logg med følgende innhold:
- Fellingsdeltakere dokumenteres fullt navn
- Stedsangivelse for utført felling
- Antall fellinger
- Timeforbruk.
- Tap og skade på beitedyr som skyldes rev forsøkes dokumentert
- Det ønskes GPS-koordinater for fellinger og da spesielt i forbindelse med hi-uttak.

- Grunneiere må gi samtykke til felling på sin del av området før igangsettelse.
- Det er ikke jaktkort for skadefelling på statens grunn. (Avklart med telefonisk kontakt 

Lars Frihetsli, Statskog den 24.4.14.)

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

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

Med hilsen

Kyrre Pedersen
Jordbrukssjef
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Fylkesmanneni Troms
RomssaFyIkkamänni

9153 ROTSUND
n

INNVILGET INNTIL KR 10.725,- I INVESTERINGSTILSKUDD TIL TILTAK I
BEITEOMRÅDER 2014

Viser til søknad om tilskudd til tiltak i beiteområder sperregjerde for å holde sau i
utmarka datert 30. 10. 2013 og mottatt hos oss 22. 11. 2013.
Vedtak:
Fylkesmannen innvilger inntil kr 10.725,-til sperregjerde. Tilskuddet utgjør 50 %
av godkjente kostnader.

Frist for å gjennomføre tiltaket er satt til 02. 05. 2017.

Vedtaket kan påklages. Klagefristen er tre uker etter at dette vedtaket er mottatt.
Klageinstans er SLF. Klagen sendes Fylkesmannen i Troms.

Informasjon om tildeling av investeringsstøtte til tiltak i beiteområder - 2014
Ijordbruksoppgjøret 2009 ble partene enige om å flytte investeringsstøtte til organisert
beitebruk ut av ordningen spesielle miljøtiltak i landbruket, og inn i en egen ordning som
forvaltes av Fylkesmannen. LMDs «Forskrift om tilskudd til tiltak i beiteområder» datert
26. 02. 2013 danner grunnlag for tildelingen, samt rundskriv 13/1-9, datert 27.11. 2013.
Troms fylke ble i 2014 tildelt kr 750 000,- til forvaltningen av ordningen.

I år kom det inn 17 søknader innen søknadsfristen. Alle disse er gjennomgått og de fleste
oppfyller kravene til å kunne innvilges investeringstilskudd. De totale kostnadene av
innkommet søknader utgjør kr. 2 998 729,-.

Fylkesmannen er gitt hjemmel i «Forskrift om tilskudd til tiltak i beiteområder» av 26. 02.
2013 og etter Rundskriv 13/1 - 9 fra Statens landbruksforvaltning (SLF) til å innvilge
tilskudd til tiltak i beiteområder.

Fylkesmannens vurdering av søknaden
Fylkesmannen har funnet søknaden fra Asgeir Fyhn tilskuddsberettiget. Det er
opplysninger på materiell og antall arbeidstimer som er lagt til grunn for behandlingen.
Søknaden er derfor behandlet ut i fra en kostnad på totalt kr 21.450,-. Det vil si materiell
kr 12.450,- og arbeid kr 9.000,-.
Det er ved utmåling av midler lagt vekt på hvorvidt tiltaket medvirker til bedre utnyttelse
av beiteområdene, rasjonell drift og samarbeidstiltak som minsker konfliktnivået om

Saksbehandler
Aase Berg

Asgeir Fyhn

Vår ref. Arkivkode
-359952

y.NORDRES/ KCA,1MUNE

(I5 MA!20U

Vår dato
02.05.2014
Deres dato
20.11.2013

OFFE1, LIGHET

Fylkeshuset, Strandvegen 13 Telefon: 77 64 20 00 Avdeling fmtrpostmottak@fylkesmannen.no
Postboks 6105, 9291 Tromsø Telefaks: 77 64 21 39 Landbruksavdelingen www.fylkesmannen.no/troms
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bruken av utmark er prioritert.
Forskriften gir begrensing på beregning av tilskudd. Det kan gis tilskudd inntil 50 % av
godkjent kostnadsoverslag ved investeringstiltak. De fleste søknadene er innvilget 50 % av
godkjent kostnadsoverslag.
Innvilget tilskudd utbetales etterskuddsvis når tiltaket er bekreftet gjennomført av
kommunen og Fylkesmannen har godkjent sluttregnskapet (jmf § 9). Dersom kostnadene
til gjennomføring av investeringstiltaket og eller/planleggings —og
tilretteleggingsprosjektet blir lavere enn godkjent kostnadsoverslag, reduseres tilskuddet
tilsvarende.
Det kan foretas utbetalinger på bakgrunn av godkj ent dokumentasjon etter hvert som deler
av tiltaket eller prosjektet utføres. Dokumentasjon vil normalt være kopi av faktura for
innkjøp av materialer/utstyr eller kopi av faktura fra entreprenør eller annen
oppdragstaker. Minst 25 % av tilskuddet skal holdes tilbake inntil arbeidet er fullført og
sluttregnskapet er godkjent.

Med hilsen

Marianne Vileid Uleberg
underdirektør

Aase Berg
rådgiver

Kopi til:

Nordreisa kommune v/ Kristian Berg Postboks 174 9156 Storslett

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ikke håndskrevne signaturer.

Side 90



Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode
77642074 01.05.2014

Deres dato
19.03.2014

Der7

, 


5 N4A!2014

Fylkesmanneni Troms
RomssaFyIkkamänni

Saksbehandler
Aase Berg

Nordreisa sankelag SA
v/Morten Risto
Strømmen, Straumfjord øst, 1029
9151 STORSLETT

INNVILGET INNTIL KR 67.671,-1INVESTERINGSSTØTTE TIL TILTAK 1
BEITEOMRÅDER 2014

Viser til søknad om tilskudd til tiltak i beiteområder til elektronisk overvåkingsutstyr,
sperregjerde og samlekved datert 19. 03. 2014 og mottatt hos oss 21. 03. 2014.

Vedtak:
Fylkesmannen innvilger inntil kr 67.671,- til sperregjerde og samlekveder til
småfe i Nordreisa. Tilskuddet utgjør 50 % av godkjente kostnader.

Frist for å gjennomføre tiltaket er satt til 02. 05. 2017.

Vedtaket kan påklages. Klagefristen er tre uker etter at dette vedtaket er mottatt. Klageinstans
er SLF. Klagen sendes Fylkesmannen i Troms.

Informasjonomtildelingav investeringsstøttetil tiltaki beiteområder- 2014
Ijordbruksoppgjøret 2009 ble partene enige om å flytte investeringsstøtte til organisert
beitebruk ut av ordningen spesielle miljøtiltak i landbruket, og inn i en egen ordning som
forvaltes av Fylkesmannen. LMDs «Forskrift om tilskudd til tiltak i beiteområder» datert 26.
02. 2013 danner grunnlag for tildelingen, samt rundskriv 13/1-9, datert 27.11. 2013. Troms
fylke ble i 2014 tildelt kr 750 000,- til forvaltningen av ordningen.

I år kom det inn 17 søknader innen søknadsfristen. Alle disse er gjennomgått og de fleste
oppfyller kravene til å kunne innvilges investeringstilskudd. De totale kostnadene av
innkommet søknader utgjør kr. 2 998729,-.

Fylkesmannen er gitt hjemmel i «Forskrift om tilskudd til tiltak i beiteområder» av 26. 02.
2013 og etter Rundskriv 13/1 - 9 fra SLF til å innvilge tilskudd til tiltak i beiteområder.

Fylkeshuset, Strandvegen 13 Telefon: 77 64 20 00 Avdeling fmtrpostmottak@fylkesmannen.no

Postboks 6105, 9291 Tromsø Telefaks: 77 64 21 39 Landbruksavdelingen www.fylkesmannen.no/troms
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Fylkesmannens vurdering av søknaden
Fylkesmannen har funnet søknaden fra Nordreisa sankelag SA tilskuddsberettiget.
Kostnadsoverslaget er korrigert. Pris på radiobjeller virker urealistisk lave og det er ikke lagt
ved tilbud som bekrefter prisen. Viltkamera og radiobjeller prioriteres ikke i årets tildelinger
dels på grunn av for lave tilskuddsrammer og fordi det ikke prioriteres i Troms i år.

Korrigert kostnadsoverslag:
Materiell: kr 75.202,- inkludert mva
Samlekved: kr 28.141,- inkludert mva
Arbeid 160 t x 200: kr 32 000,-

Totalt korrigert kostnad: kr 135.343,-. Det innvilges inntil 50 % eller kr 67.671,- av
korrigert totalkostnad.

Det er ved utmåling av midler lagt vekt på hvorvidt tiltaket medvirker til bedre utnyttelse av
beiteområdene, rasjonell drift og samarbeidstiltak som minsker konfliktnivået om bruken av
utmark er prioritert.
Forskriften gir begrensing på beregning av tilskudd. Det kan gis tilskudd inntil 50 % av
godkjent kostnadsoverslag ved investeringstiltak. De fleste søknadene er innvilget 50 % av
godkjent kostnadsoverslag.
Innvilget tilskudd utbetales etterskuddsvis når tiltaket er bekreftet gjennomført av kommunen
og Fylkesmannen har godkjent sluttregnskapet (jmf.§ 9). Dersom kostnadene til
gjennomføring av investeringstiltaket og eller/planleggings —og tilretteleggingsprosjektet blir
lavere enn godkjent kostnadsoverslag, reduseres tilskuddet tilsvarende.
Det kan foretas utbetalinger på bakgrunn av godkj ent dokumentasjon etter hvert som deler av
tiltaket eller prosjektet utføres. Dokumentasjon vil normalt være kopi av faktura for innkjøp
av materialer/utstyr eller kopi av faktura fra entreprenør eller annen oppdragstaker. Minst 25
% av tilskuddet skal holdes tilbake inntil arbeidet er fullført og sluttregnskapet er godkjent.

Med hilsen

Marianne Vileid Uleberg
underdirektør

Aase Berg
rådgiver

Kopi til:

Nordreisa kommune v/Kristian Berg Postboks 174 9156 Storslett

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ikke håndskrevne signaturer.
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NORDREISAKOMMUNE

07 MAI2014
SAKSNn

FOLKEMØTE: 

FELLESKYSTSONEPLANFORTb'JP

DoKNR 


LO

ARKKODt 


NORDREISAOGSKJERVØYKOMMUNER
Sted: Kinosalen på Storslett

Tidspunkt: 29. april 2014, kl 18:30-20:30

Tilstede: Jan Tørfoss, Georg Pedersen, Arnold Jensen, PederJohannesen, Øyvind Evanger,

Håvard Høgstad, Svanhild Andersen, Johan K. Johansen, Nancy Heggemo, Kurt Willy

Oddekalv kurt@nmf.no, Ørjan Holm orian@nmf.no, Vidar Langeland, Geir Sagelv,

Svein Solberg (Prosjektleder Kystsoneplanen) og Hanne Henriksen (Arealplanlegger,

Nord-Troms Plankontor) (referent)

Geir Sagelv innleder om planen.

Spørsmål om avgrensning. Grensa for planen er satt til middels lavvann. Hvorfor det?

Kommunene som deltar i Kystplan Troms er blitt enige om dette seg i mellom. Av praktiske

årsaker er det valgt å følge den kartfesta kystkonturen som plangrense, og denne

kystkonturen følger vannstanden ved middels lavvann. Noen få steder avviker

planavgrensningen fra dette, bl.a. i Sørkjosen der planen grenser inntil eksisterende

reguleringsplaner som strekker seg ut i sjøen. Eiendomsgrensene går fortsatt på 2 m dyp ved

lavvann.

Spørsmål om fargekode på kart. Nye og gamle tiltak ser ut til å ha samme farge. Hvorfor?

Kart ble delt ut på papir (fargene har bedre synlighet på papirkart enn på skjerm) og fargene

forklares.

De foreslåtte arealene til oppdrett A 20 og A 21 vil ligge for nært rekefeltene på andre siden av

Lyngenfjorden. Et enkelt anlegg vil produsere rundt 200 tonn slam per uke, og slik vil de ødelegge for

rekefeltene.

Ligger noen av de foreslåtte akvakulturfeltene nært badeplasser?

Nei.

Mye fett i vannet nært anlegg. Pga at fiske gulper dette opp. Legger seg som en sleip hinne

på badegjestene o.l.

Planen mangler ankerplassen i Uløybukt. Der er det støpt ankerfeste.

Må tas med.

Kystplan
Troms

Nord-Troms
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I tilknytning til de eksisterende akvakulturanleggene på A 16 og A 17 er det lagt til felt med

betegnelsen FFA slik at disse anleggene skal kunne strekke fortøyningsfester lengre ut på minus 20

meter. I fjor gikk det skred som berørte A 16. A 16 og A 17 bør få skredvarsling. I tillegg bør eier av

anlegget 15 vurdere skredvarsling/evt. flytting, da også dette anlegget inngår i faresonekart

utarbeidet av NGI i egen rapport.

D6 er dumpeområde for rene muddermasser.

Hva er strømsituasjonen rundt D6? Inn Rotsundet eller ut Lyngen?

Strømmen i dette området går nordover.

Dumpefeltet vil da bli noe i konflikt med rekefeltet.

Er det ikke tatt hensyn til strømforhold i arbeidet? Man må ta hensyn til strømforhold.

Det er ikke gjort lokalitetsundersøkelser. Det må utføres før anlegg kan etableres. Dersom

det ikke etableres anlegg så vil det arealene kunne trekkes tilbake.

Smitteavstand mellom anlegg. Er det tatt hensyn til dette?

Anstand mellom eksisterende anlegg er2,5 km, for nye anlegg er det minimum 5 km. Anlegg

som er ligger nærmere er eid av samme oppdretter og det er system på bruken der det

roteres på hvilke lokaliteter som ligger brakk og hvilke som brukes.

Område A 21 ligger i nærheten av skredfare. Dette må derfor vurderes nærmere, noe det er satt krav

til i bestemmelsene.

A 22 grenser opp til Store Follesøya naturreservat og Lille Follesøya dyrefredningsområde.

A 8 ligger, sammen med A 9, nært nasjonal laksefjord. Er det vurdert flytting av disse to feltene?

A8 har nylig, for ca. ett år siden, fått godkjent en øking av MTB (maksimal tillatt biomasse) av

Troms fylkeskommune.

D5 er dumpingsområde for rene muddermasser.

Arealer merket F/K er arealer for levendelagring av fisk. Arealet ved Eneset i Enessundet har tidligere

vært brukt som blåskjellanlegg.

Er dette fangstretta oppdrett?

F/K er låssetting. Fisken kan imidlertid kires i en kort periode.

Reine muddermasser. Hva er det?

Reine masser er masser som mudres på rene steder. Ikke fra havner. Det vil tas prøver av

massene. Forurensede masser må dumpes i særskilte deponi godkjent av

kommune/Fyikesmann.

Hvor langt er det fra Haukøya til grensa for nasjonal laksefjord?
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Ca. 6 km.

Uheldig plassering med tanke på lakselus. Diskusjon om nasjonallaksefjord vs. oppdrett.

Er det ikke satt av arealer for dumping av store greier? Tidligere er det dumpet fiskebåter ved

Maurneset.

Det er helt slutt på slik dumping. Alt slikt skal ivaretas på land og ikke dumpes i sjø.

Uheldig med høringsfrist 12. mai. Fiskarlaget måtte behandle saken på telefon.

Hvorfor så kort frist? Det tyder på en dårlig demokratisk prosess der man er lite interessert i

tilbakemeldinger i en viktig sak.

Det er vanlig å få forlenget frist når mange spør.

I tillegg er det krav om at innspill må sende inn skriftlig, slik at det som sies her tas ikke med.

Man hadde eksempel på det fra et møte på Skjervøy.

K.O. ber på vegne av alle om utsettelse av frist til ut måneden.

Geir Sagelv og Vidar Langeland gir forlengelse av frist til ut mai.

Arnold Jensen Nordreisa Fiskarlag innlegg:

Fiskarlaget har som sagt tidligere forholdt seg til høringsfristen den 12. mai og har måtte behandle

saken i et telefonmøte og har skrevet en innsigelse. Først formål. Formålet til planen er å skape

forutsigbarhet både for de som aktivt bruker sjøen til næring og de som bruker sjøen til rekreasjon.

Planen skal også gi næringsutøvere, fiskere, oppdrettere og andre sjørettede næringer mulighet til

økt verdiskapning i tråd med prinsippet om bærekraftig utvikling. Dette betyr at man må planlegge

arealer både for bruk og for vern. Dette vil si at de skal kartlegge og ta vare på eksisterende næring

og videreutvikle denne. Det er utgangspunktet for planen. Selvfølgelig skal vi ha oppdrett, men ikke

bare oppdrett. Kysttorsken er viktig for kystfiskerne og kan ikke sammenliknes med skreien.

Kysttorsken blir i fjorden etter gyting. Ingen tenker på den for det meste av oppmerksomheten rundt

torsk dreier seg om skrei. Kysttorsken er på rødlista, og vi må jobbe for å få bestanden opp på et

akseptabelt nivå. Må sørge for kysttorskbestanden. Fjordfisket er på et lavmål. En av årsakene er

oppdrett. Gytemønsteret til kysttorsken har endret seg ettersom mengden oppdrettet har økt. Det

har vist seg at når det etableres oppdrett i en fjord så slutter kysttorsken å gyte der. De samme

erfaringene går igjen over hele landet. Dette vises også på statistikk fra fiskeridirektoratet. Skal det

bli bedre rekruttering for kysttorsk så må gyteområdene forbedres. Norge er internasjonalt forpliktet

til å bevare biologisk mangfold. Mye av avfallet fra oppdrett bør gjenvinnes. Bør etablere lukka

anlegg. For eksempel vil det da kunne gjenvinnes mye fosfor. Et stoff det er stor mangel på i verden i

dag. Kommunene begynner sakte å våkne, men sakte. Fiskarlaget går i mot område A 20, A 21 og

A22. Fiskarlaget ønsker seg også flere områder for aktive redskaper som seinot, bl.a. fra

Skjervøyskjæret og vestover til Arnøya bør det settes av arealer til fiskeområde for aktive redskaper.

Båtene trenger også større områder for å gjøre et kast på en sikker måte. Fiskarlaget går derfor i mot

A 26 og A 28 av sikkerhetshensyn da det er behov for store arealer i forbindelse med fiske. Båter har

mindre manøvreringsdyktighet med store redskaper ute. Det er også behov for noen flere

låssettingsplasser. Fiskarlaget er også bekymret for de store mengdene lusemiddel som pøses ut og
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ber om at det settes krav til dette. Se også vedleggene til vår høringsuttalelse. Det er flere eksempler

på at kysttorsken tar seg opp når oppdrett legges ned i en fjord. Blir planen vedtatt er det ikke noe

mindre enn en nedvalsing av et område som er nødvendig for bevaring av kysttorsken.

I Rotsund er det mindre fisk i år enn hva det var i fjor. Hva er årsaken? Ingen nevner de store

flokkene med springer som raider fjordene. Vi kan ikke si at det bare er oppdrett som har skyld i at

det er lite fisk. Mange andre årsaker. Hvilken skade gjør makrellen som har kommet de siste årene?

Er det tatt med i de vurderingene som er gjort?

Svanhild Andersen:

Jeg er opptatt av kunnskapsgrunnlaget. Jeg synes at kunnskapsgrunnlaget til planen er svært ensidig

og det legges stor vekt på antall arbeidsplasser og ringvirkninger. Det går igjen hele tiden at

samfunnsnytten går foran naturmangfoldet. Det er også mange konsekvenser som ikke nevnes. Bl.a.

slam og lusemidler. Planen bygger på et veldig ensidig kunnskapsgrunnlag. Arnold har gjort jobben

som jeg mener at alle planleggere burde ha gjort. Hvordan er erfaringsbasert kunnskap hentet inn?

Svein Solberg:

Mye av kunnskapen er henta inn fra fiskeridirektoratet. Dette er data som er verifisert av

Havforskningsinstituttet. Fiskeridirektoratets data er basert på bl.a. intervju av fiskere. Når

det kommer til å vurdere oppdrettsanlegg og hvor egna de enkelte lokalitetene er, så vil

dette komme frem senere gjennom lokalitetsundersøkelser før utbygging. Det er satt ganske

strenge krav til dette.

Svanhild Andersen:

Skjønner ikke hvordan det kan konkluderes så skråsikkert når dere ikke har de

undersøkelsene. Befolkning i nærheten av oppdrettsanlegg bør også bør intervjues. De siste

årene har det kommet inn mye springere og makrell inn i fjordene våre. Effekten av dette vet

vi ikke omfanget av. Når det kommer til de avsatte områdene, så er det slik at først må det

settes av «kan»-områder. Deretter kommer det en reguleringsplan som undersøker

detaljene. Deretter skal det søkes om og fås utslippstillatelse osv. Bl.a skal fiskeforvalteren

hos Fylkesmannen og Fiskeridirektoratet uttale seg. Alle detaljene kommer etter hvert.

Man må få til lukka anlegg for å få bukt med problemene.

Arnold Jensen:

Man kan se på Lofotfisket som et eksempel. Først ble det fisket store kvanta fisk med snurpenot og

fiskeriene kollapset. Så ble det stans i snurpenotfisket og fiskebestandene bygde seg sakte opp igjen.

Så startet de å fiske med snurrevad og bestandene stupte på nytt. Nå er snurrevadfisket sterkt

begrenset og bestandene er i ferd med å bygge seg opp igjen.

Georg Pedersen, fisker Rotsund:

Har i alle år fisket gruppe 1 kvota i nærheten av oppdrettsanleggene i Rotsund og Kjølmangen. Har

ikke merka noe til nedgang i mengden av torsk og annen fisk i området. Kan derfor ikke være enig

med Arnold Jensen.
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Kurt Oddekalv innlegg/foredrag:

Norges miljøvernforbund er imot oppdrett. Oppdrett av fiskespisende fisk vil ikke lønne seg og gi mer

fisk. miljøvernforbundet jobber for å få i gang bruken av lukkede oppdrettsanlegg i Norge. Videre bør

bruken av lusemiddel som er farlig for skalldyr/krepsdyr reduseres/opphøre. Det jobbes målrettet for

å knekke markedet for oppdrettslaks frem til de kommer seg inn i lukka anlegg og ikke ødelegger så

mye for villfisken. Et eksempel på dette er markedet i Russland og tips om mengden kadmium i norsk

oppdrettslaks. Mengdene overskudds fôr blir spist av annen villfisk og ødelegger denne. Det er vist at

sei vandrer for å spise fra oppdrettsanlegg. Oppdrettsfåret gjør at enzymsammensetningen i seien

endres slik at rigor mortis (dødsstivhet) ikke lengre inntreffer og fisken råtner raskere enn det som er

naturlig. Når det kommer til avfallsstoffer (avføring) så kan et anlegg slippe ut like mye som 70 000

slaktegris. I plansammenheng er det viktig å se på hvordan de ulike planlagte tiltakene vil påvirke

ulike områder. For eksempel gyteområder for torsk og rekefelt. Miljøvernforbundets hovedbudskap

er at politikerne må være tøffe nok til gjennom planen å kreve at alle nye anlegg skal være lukka

anlegg.

Håvard Høgstad:

Arnøy laks mener det er viktig å tegne et rett bilde av situasjonen i vårt område. Vi har seriøse

aktører med et godt samarbeid. Det er tre aktører i områder som har satt seg sammen og sett på

hvordan vi kan utnytte områdene best mulig. Vi har færre lokaliteter i faktisk drift enn det som er på

kartet. Dette oppnår vi ved å drive i en tre års-syklus. På hver lokalitet er det drift i inntil 26 måneder

før arealene legges brakk i 10-12 måneder. Dette er en lengre brakkleggingsperiode enn det som

kreves av regelverket. I tillegg har vi svært lave lusetall i forhold til resten av Troms. Dette kommer av

de lange brakkleggingsperiodene, og gjør at vi har behov for få avlusinger av laksen, maks to

avlusninger per generasjon. Det er også viktig at det ikke er oppdrettsnæringa som har bedt om

revisjon av kystsoneplanen. Men vi har blitt utfordret av kommunene for å se på eventuelt nye

områder. Dette har vi gjort og har kommet med innspill om områder der vi ser muligheter. De nye

områdene som er foreslått har 5 km avstand for å gi et bedre smittevern og redusere

luseproblematikken. Noe som er viktig for oss. Den nåsituasjonen Miljøvernforbundet forteller om er

ikke tilstede i vårt område. Oppdrettstettheten er større andre steder. Vi opplever heller ikke noe

fiendebilde mellom fiskere og oppdrett.

Oddekalv:

Ser av konsekvensvurderingen at oppdrettsnæringen er forslagsstiller på alle de nye

områdene. Hvorfor de lange brakkleggingene? Er det på grunn av skitthaugene?

Høgstad:

Du er så snar. En av våre utfordringer er sykdom og smittevern, og det gjør at oppdretterne i

området samarbeidet og jobber godt koordinert for å redusere problemene.

Oddekalv

Det er allment kjent at oppdrettsnæringen ønsker lokaliteter med mye strøm slik at skiten

driver vekk. Selv om det bare fører til at skiten legger seg i en haug et annet sted enn rett

under merdene. Hvorfor så mange nye forslag?
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Jan Tørfoss:

Det er kjent at åpne anlegg forsøpler og sprer sykdom og lakselus. Foreslåtte A 29 og A 30 bør ikke

etableres. A 28 er uønska av fiskerinæringa, i tillegg til at det er skredfare der. A 8 bør flyttes da den

ligger for nært grensa til nasjonal laksefjord. Man bør glemme å etablere nye åpne anlegg, og heller

være voksne mennesker og si at ja, vi kan ha økning, men i lukka anlegg. Utrolig at et mindretall kan

drive igjennom mye som mange er imot. Spesielt er det er dårlig argument at det må økes i nord

fordi de har så store plager med mye sykdom osv, i sør.

Jeg har et inntrykk av at man har lagt seg helt flat for oppdrettsnæringas ønsker i denne planen.

Konklusjon er hele tiden at akvakulturområder vektlegges foran naturmangfold. Har vært innsigelser

mot flere områder tidligere i prosessen som det ikke er tatt hensyn til, mens oppdrettsnæringas

forslag kommer lett igjennom.

Det er vanskelig å flytte en bærevegg i et hus, det samme gjelder for A 8. Når det gjelder

planforslaget så er det nå planen er ute på høring, og det er nå at innsigelsene til de ulike forslagene

skal komme inn.

Jan Tørfoss:

Akvakulturnæringen har mange folk rundt om i systemene, og får stoppet mange forslag som er til

ugagn for næringen. Folk får bl.a. ikke snakke om lukka anlegg. Men det eneste som på sikt kan redde

næringen er lukka anlegg.

Diskuterer næringa noen gang lukka anlegg?

Høgstad:

Vi er et lite selskap med små resurser, og vi har derfor behov for at de store konsernene er de

som prøver ut ny teknologi. Foreløpig ser det ut til at lukka anlegg har problemer i sterk

strøm og i høye bølger. Dette trenger vi en løsning på før vi kan ta slike anlegg i bruk.

Tørfoss:

Næringa sier stadig at de ikke har råd til å ha lukka anlegg. Hvorfor kan ikke den norske

staten si at de skal begynne med det? Vi trenger lokalpolitikere som er tøffe nok til å si at de

vil ha lukka anlegg.

Mener Miljøvernforbundet at det ikke er mulig å drive et fjordsystem bærekraftig med åpne anlegg.

Oddekalv : Nei, det er ikke mulig.

Vidar Langeland avrunder møtet.

Vi har i løpet av prosessen hatt mange ulike møter med mange, og det har vært en ganske

omfattende prosess. Vi har tatt et valg og det er å ha avgrensa akvakulturområder fremfor

fritt fram i hele fjordsystemet.

Husk imidlertid på at vi ikke har fattet noe endelig vedtak ennå. Det er derfor vi har høring.

Hanne Henriksen

referent
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Innvilget tilskudd til tiltak for å avklare tapsforhold og eilr? ------
kunnskapsgrunnlaget - bruk av godkjente kadaversøkekvipisjer—
beitesesongen 2014

Viser til søknaden om tilskudd til konfliktdempende tiltak datert 15.januar 2014. Dere søker
tilskudd til kadaverhundprosekt.

- Vedtak -
Fylkesmannen bevilger totalt 187 000, - kroner til bruk av godkjente kadaversøkekvipasjer
deler av beitesesongen 2014. Tilskudd er gitt i henhold til § 6, tiltak for å øke
kunnskapsgrunnlaget, jf. i forskrift om tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader og
konfliktdempende tiltak, fastsatt av Direktoratet for naturforvaltning 1.januar 2013.

Vedtaket kan påklages innen tre uker fra mottakelse av brevet, jf. Forvaltningslovens kap. IV,
§§ 28 og 29. En eventuell klage stiles til Miljødirektoratet, men sendes til
Fylkesmannen i Troms.

Fylkesmannen i Troms har behandlet søknaden etter retningslinjer gitt av Rovviltnemnda i
region 8 på møte 21. mars 2014. Rovviltnemnda i 2013 fatt tildelt en økonomisk ramme på ?
millioner kroner til FKT tiltak i regionen, som ble fordelt mellom Fylkesmennene i Troms og
Finnmark. Med bakgrunn i rovvilttetthet og antall beitende sau og rein, fikk FM i Troms
tildelt kroner.

Ved behandling av søknadene har Fylkesmannen lagt vekt på at tiltak som er angitt i
forskrift om tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak, og
tiltak som med stor sannsynlighet kan bidra til å redusere tap. Fylkesmannen legger også
vekt på føringer i regional forvaltningsplan for rovvilt, samt om tiltaket omfatter
fellesløsninger. Videre blir områder med høyt rovviltpress prioritert, definert ut fra de siste års
erstatningsoppgjør og rovviltregistreringer.

Kommentartil tilskuddet
Dere har satt opp et budsjett på totalt kr 354 000 til kadaversøk perioden 1.juni —
15.september 2014. Deler av beløpet, 339 600 er omsøkt av midler som Fylkesmannen i
Troms administrerer.

Avklaring av tapsforhold —søk etter kadaver
Vi har vurdert søknaden ut fra forskriften § 6, tiltak for å øke kunnskapsgrunnlaget. Dette
gjelder for eksempel tilskudd til tiltak som avklarer tapsforhold. ITroms har

Fylkeshuset, Strandvegen 13 Telefon: 77 64 20 00 Avdeling fmtrpostmottak@fylkesmannen.no
Postboks 6105, 9291 Tromsø Telefaks: 77 64 21 39 Miljøvernavdelingen www.fylkesmannen.no/troms
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dokumentasjonsgraden i flere år vært lav, og lavere enn gjennomsnittet for landet. Vi har
dermed ikke god nok oversikt over tapsårsaker. Fylkesmannen har de siste år prioritert bruk
av kadaversøkekvipasjer i områder med store tap, og som har de fleste av de store
rovviltartene. Ved bruk av godkjente kadaversøkekvipasjer kan en finne flere kadaver, og
samtidig øke sjansen for å bedre dokumentasjon. Dokumentasjon av kadaver er helt
avgjørende for å avklare årsaken til tap av beitedyr.

For å øke kunnskapsgrunnlaget, og bedre dokumentasjonsgraden, kan FM i Troms gi tilskudd
til bruk av kadaversøkekvipasjer i deler av deres beiteområde. Dette kan også ha nytteverdi
når det gjelder valg av andre forebyggende tiltak. På bakgrunn av dette gir vi et tilskudd på til
sammen 187 000 kroner. Inntil 5 % av tilskuddet kan benyttes til administrative utgifter. Vi
dekker veterinærutgifter for inntil 10 lam (30 000), inntil 15 000 i transport, inntil 5000 i
veterinærtjeneste ved skade på hund og resten til lønn. Bruk av kadaversøkekvipasjer skal
foregå innenfor perioden 1.juni —1. september. Utgifter ut over dette må laget/kommunen
dekke selv. Dere må prioritere tilsyn i de områder som har hatt store tap de siste årene,
nærmere bestemt Øvre Kildal og Røyeldalen.

Fylkesmannen presiserer at dette gjelder tilskudd til bruk av kadaversøkekvipasjer for rent søk
av kadaver. Det er ikke anledning til å benytte midlene til utvidet tilsyn i beiteområdet. I de
områdene vi vil finne tapsårsaker skal en altså søke mer nøyaktig etter kadaver, og ikke ha
tilsyn med dyr. Ekvipasjen er utdannet til å søke 100 mål på 2 timer, men kan trolig søke på
ca. 1000 mål om dagen. Dette må ligge i planen dere skal sende over til Fylkesmannen. Vi
dekker ikke drift av bruk av radiobjeller. Vi regner drift som egenandel.

Ta kontakt
Vi anbefaler dere at dere tar kontakt med Prosjektleder i Dyr i drift, Erlend Winje, som kan gi
dere mer utfyllende informasjon og hjelp under planleggingen. Han har sagt han kan delta på
møte evt. når dere skal planlegge kadaversøket.

Akutt situasjon?

Fylkesmannen i Troms har også satt av egne midler til akutte tiltak. Ta kontakt umiddelbart
ved en akutt situasjon i kommende beitesesong.

Rapportering
Tilskuddet blir gitt etter at rapport er levert. Dere må rapportere på elektronisk søknadssenter:
http://soknadssenter.dirnat.no. Erfaringer fra tidligere er imidlertid at rapporteringsformen er
mangelfull. Vi har derfor laget en ogg som dere må fylle ut og legge ved elektronisk
rapport eller sende per e-post til Fylkesmannen. Loggen vil også bli sendt til dere på e-post
adresse: kristian.berg(&,Nordreisa.kommune.no.

Tilskuddet blir gitt på følgende vilkår;
Tilskuddsmottaker skal innen 25.mai melde via elektronisk søknadssenter om tilsagn
og vilkår er akseptert. Tilsagn med manglende aksept innen fristen omprioriteres til
andre tiltak.

Forskudd er kun aktuelt om det er nødvendig for å få gjennomført tiltaket. Dere må
kunne dokumentere behovet for forskudd. Dere må be om forskudd i eget brev/e-post
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til Fylkesmannen. Huskå oppgisaksnummer,bankkontonummer,
organisasjonsnummer/ personnummerog telefonnummer.

Dersom tiltaket ikke blir iverksatt, ber vi om å få melding om det snarest.

Tilskuddet må benyttes i samsvar med tilsagn/framlagte planer.

Drift og hold av produksjonsdyr skal være i samsvar med dyrevelferdslovens og
bestemmelser.

De som utfører kadaversøket skal være registrert som godkjente ekvipasjer av Norske
kadaverhunder. Kadaverskjema skal fylles ut og leveres inn til laget.

Tilskudd til imleid hjelp skal benyttes til lønn. Ved innleid hjelp skal vi ha kopi av
arbeidskontrakt/avtale, signert timeliste/loggkopi, samt kopi av lønnslipp. Kopi av
kontooverføring blir ikke godkjent.

Kravene for ordinært tilsyn skal overholdes. Det vil si at en i tillegg til bruk av
kadaversøkekvipasjer, også skal dokumentere ordinært tilsyn (minimum èn gang i
uka) i de prioriterte områdene.

For å dokumentere /synliggjøre all bruk av kadaversøkekvipasjer i det prioriterte
området skal sankelaget innen rapporteringsfristen, sende inn signert logg som viser
hva som er ordinært tilsyn og hva som er kadaversøk. Loggen skal vise hvem som har
vært i felt, når tilsyn er gjort (uke, dato, tid på døgnet), hvor tilsynet er gjort, tidsbruk,
og status beiteområde (rolig, funnet døde dyr mm). Kart over beiteområde skal
vedlegges! Bruk vedlagt tilsynslogg.

Laget må sende inn en enkel plan for områdene de skal bruke kadaversøkekvipasjer.
Denne planen må sendes innen 1.juni eller to —2- uker før en begynner. Planen skal
inneholde oversikt over all planlagt bruk av kadaversøkekvipasjer fordelt på uker og
områder.

Dere skal legge inn rapport regnskap på elektronisk søknadssenter senest 15. oktober
2014. Etterdennedatoenfallertilsagnetom midlerbort.Rapporten skal inneholde
prosjektnavn, bevilgning, annen finansiering, gjennomførte tiltak i følge søknaden og
eventuelle merknader. Videre skal dere vurdere prosjektets faglige resultater:

Hvordan tiltaket ble gjennomført
Ble det gjennomført som avtalt
Utfordringer underveis
Hvorfor/hvorfor ikke tiltaket avklarer tapsforhold.

Regnskapet for prosjektet skal settes opp slik at det det mulig å sammenligne dette
med kostnadsoverslaget som ligger til grunn for tilsagnet. Dersom prosj ektet ikke blir
gjennomført i forutsatt omfang eller til oppgitt kostnad, vil tilskuddet bli tilsvarende
redusert. Spesifisert regnskap med kopi av underbilag sendes per post. Manglende
rapportering og mangelfullt regnskap kan føre til avslag på restutbetaling og
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fremtidige søknader om midler til FKT tiltak.

Tilskuddet kan bli krevd tilbakebetalt helt eller delvis dersom tiltaket ikke blir
gjennomført etter forutsetningene. I henhold til § 17 i bevilgningsreglementet tas det
forbehold om at Fylkesmannen og Riksrevisjonen har adgang til å iverksette kontroll
med at tilskuddet er nyttet etter forutsetningene i tilsagnsbrevet.

Kommunen må opprette særskilt prosjektnummer på tilskuddet fra Fylkesmannen, i
sitt regnskapssystem. Dette prosjektnummer skal benyttes på alle regnskapsbilag som
vedrører tilskuddet. Regnskapsrapporten som oversendes fylkesmannen skal tas
direkte ut av økonomisystemet, og oversendes oss senest 15.oktober samme år som
tilskuddet er gitt.

For tilskudd over 100 000 skal dere i tillegg levere revidert prosjektregnskap attestert
av kommunens revisor innen 1. desember samme år som tilskuddet er gitt.

NB! Påminning om rapporteringsfrist kommer som eget brev til søker til høsten. I tillegg vil
vi minne om fristen i egen nyhetssak på hjemmesiden til Fylkesmannen i Troms. Vi gir
normalt ikke utsatt rapporteringsfrist.

Vi minner også om at funn av sau som er drept av rovdyr må meldes så snart som mulig til
nærmeste SNO avdeling. Dokumentasjon av rovviltdrepte kadaver og ynglinger av rovvilt har
betydning for vurderingen av erstatning for sau drept av rovvilt, og for fordelingen av midler
til forebyggende tiltak.

Med hilsen

Evy Jørgensen
miljøverndirektør

Heidi-Marie Gabler
fagansvarlig
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Kopi: Erlend Winje, prosjektleder Dyr i drift, her

Vedlegg: Tilsynslogg

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ikke håndskrevne signaturer.
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For å dokumentere /synliggjøre alt tilsyn skal laget sende en samlet oversikt over uke, dato, tid på døgnet, hvem som har gått ordinært og utvidet tilsyn, samt hvilke
områder det er gått i.
For å få det oversiktlig må leder i laget (eller annen) samle informasjon fra hver enkelt og legge det inn i denne rapportloggen.
Funn av kadaver skal meldes til eier og SNO så raskt som mulig
Kart over beiteområdet skal vedlegges!




Kryss av for tid på døgnet det er gått
tilsyn (sett flere kryss om det er
aktuelt)

Dokumenterer tilsyn som
skal utføres uavhengig av
tilskudd

Dokumenterer bruk av
kadaversøkekvipasje

Hvor er det
gått tilsyn
eller rent
kadaversøøk

Status
beiteområdet

Uke Dato Ant.
timer

For
middag

Etter
middag

Kveld Natt Navn på person som har
gått ordinært tilsyn

Navn på person Området det
er gått i

( Rolig, funnet
kadaver, ..)

Eks







23 6.juni 8 X X




Pålsinehøner




Hompekollen
Storlia

Rolig, funnet et
kadaver
voksen sau.
Meldt SNO

23 9.juni 6




X X




Kari Krutt Nesestøyven Sau urolig
23 11.juni 8




X X Gunnar Grei




Hompekollen Sau rolig, ikke
funnet kadaver

23 11.juni 3 X X





Sara Sukker Storlia Urolig sau
osv
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Kryss av for tid på døgnet det er gått
tilsyn (sett flere kryss om det er
aktuelt)

Dokumenterer tilsyn som skal
utføres uavhengig av tilskudd

Dokumenterer tilsyn med
kadaversøkekvipasje

Hvor er det
gått tilsyn?

Status
beiteområdet

Uke Dato Ant.
timer

For
middag

Etter
middag

Kveld Natt Navn på person som har gått
ordinært tilsyn

Navn på utvidet tilsyn Området det
er gått i

( Rolig, funnet
kadaver, ..)



















































































































































































Side 105



á

Side 106



Fylkesmanneni Troms
RomssaFyIkkamånni

Saksbehandler
Trude Hagen Hansen

TelefonVår datoVår ref.
77 83 79 77 28.04.20142014/213,

Deres datoDeres re

'1_5MAI2G1/:Fiskarbondens stue
v/Åsbjørg Hammersborg
9153 Rotsund

Avslag på søknad BU-midler til takrenovering av verneverdig hus.

Vi viser til deres søknad datert mars 2014 om BU-tilskott til takrenovering av verneverdig
hus, mottatt her 27.03.2014.

I henhold til "Forskrift om midler til bygdeutvikling" fastsatt av Landbruks- og matdeparte-
mentet den 28.01.2009, sist revidert 12.07.2011, og "Regionalt næringsprogram for
landbruket i Troms" vedtatt 06.03. 2013, har Fylkesmannen i Troms fattet følgende vedtak:

"Søknaden fra Fiskarbondens stue om BU-tilskott til prosjektet "Takrenovering av
verneverdig hus" avslås."

Begrunnelse
I følge BU-forskriften § 1 er formålet med forskriften å legge til rette for næringsutvikling
som har sitt utgangspunkt i landbrukets ressurser generelt og landbrukseiendommen spesielt.
Næringsutviklingstiltak som støttes skal danne grunnlag for langsiktig, lønnsom verdiskaping
og desentralisert bosetting.

Prosjektet det søkes om gjelder renovering av et verneverdig hus i privat eie som leies ut i
sommerhalvåret. Tiltaket er ikke i tråd med formålet for BU-midlene og vurderes å ikke
komme inn under prioriterte områder i regionalt bygdeutviklingsprogram for Troms for 2014.

Vedtaket kan påklages jf. forvaltningslovens § 28. Klagefri sten er 3 uker etter at dette brevet
er mottatt. Eventuell klage sendes hit.

Med hilsen

Berit Nergård Nyre
landbruksdirektør

Trude Hagen Hansen
fylkesskogmester

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ikke håndskrevne signaturer.

Kopi: Nordreisa kommune, Postboks 174, 9156 Storslett

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

NORDRHSAKOi',1[,,f1UNE

ROMSSA fylkkasuohkan

Alle kommunene i Troms
14 MAI2014

Landbrukskontorene
LOP:=NR

DuK ,

Vår ref.: Saksbehandler: Arkiv:
13/683-16 Marit Chruickshank C52 SAKSARKIV
Løpenr.: Tlf. dir.innvalg: Deres ref.: Dato:
13932/14 77 78 80 18 30.04.2014

REGIONALT MILJØPROGRAM - ORIENTERING OM TILSKUDD TIL
SKJØTSEL AV AUTOMATISK FREDETE KULTURMINNER

Vi viser til Fylkesmannens «Regionalt miljøprogram for jordbruket i Troms 2013-1016»
(RMP), samt våre tidligere informasjonsbrev.

Mange av våre automatisk fredete kulturminner (kulturminner fra før 1537 og samiske
kulturminner eldre enn 100 år) ligger i landbrukets kulturlandskap. Disse kulturminnene er
viktige kilder til vår historie og vår identitet og skal tas vare på for ettertiden. Kultunninner
kan også være en ressurs i forhold til tilleggsnæringer i landbruket, blant annet knyttet til
reiseliv.

Skjøtsel av kulturminner
Gjennom RMP har bønder mulighet for å søke tilskudd bl.a. til skjøtsel av kulturminner.
Bøndene som pr i dag mottar tilskudd til skjøtsel av kulturminner gjør en viktig jobb for å
ivareta kulturarven, og vi ønsker at flere bønder skjøtter kulturminner gjennom RMP-
ordningen.

For å søke midler kreves skjøtselsplan godkjent av regional kulturminneforvaltning. Vi vil
være behjelpelig med å utarbeide skjøtselsplaner, og kommer gjerne på befaring for å vurdere
kulturminnene og hvilke skjøtselstiltak som skal iverksettes. Aktuelle skjøtselstiltak er beiting
og slått.

Vi oppfordrer landbrukskontorene til å informere bønder som har automatisk fredete
kulturminner på sine eiendommer om muligheten til å søke midler til skjøtsel av disse.
Oversikt over de kjente automatisk fredete kulturminnene finnes på riksantikvarens database
Askeladden, som alle kommuner har eller kan få tilgang til, eller på kulturminnesok.no. Vår
saksbehandler kan kontaktes direkte på e-post til marit.chruickshank@tromsfylke.no eller
telefon 77 78 80 18.

Med vennlig hilsen

Arme-Karine Sandmo
Fylkeskonservator Marit Chruickshank

rådgiver/arkeolog
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur.

Besøksadresse Telefon Telefaks Bankgiro Org.nr.
Strandveien 13 77 78 80 00 77 78 80 01 4700 04 00064 NO 864 870 732
Postadresse Epost mottak Internettadresse
Postboks 6600, 9296 TROMSØ postmottak@tromsfylke.no www.tromsfylke.no
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fflforumfor
natur og
friluftsliv
TROMS

10. april 2014

Til kommunene i Troms

FNF Troms som høringsinstans i plansaker vedr. natur og friluftsliv

FNF er et forum for natur- og friluftslivsorganisasjonene i Troms som finansierer sin drift med
tilskudd fra Miljøverndepartementet og Troms fylkeskommune.

En av FNF sine arbeidsoppgaver er å være samarbeidspartner og høringsinstans i plansaker som
har betydning for naturinteressene og friluftslivet i fylket. Det er i den sammenheng det tas kontakt
med kommunene. Vi opplever ulik praksis når det gjelder å det motta plansaker til høring. For at
natur- og friluftslivsorganisasjonene skal ivaretas på en skikkelig måte er det ønskelig at FNF
inngår som fast høringsinstans for kommunene.
FNF drøfter aktuelle saker med organisasjonene før det blir avgitt uttalelse.

Her er eksempler på saker der FNF Troms ønsker å være høringsinstans:

Kommuneplanens samfunnsdel
Kommuneplanens arealdel
Kommunal planstrategi
Kommunedelplanen for idrett og friluftsliv
Arealsaker med konsekvenser for viktige natur- og friluftsområder i kommunen
Planer om skuterløyper/motorisert ferdsel i utmark
Andre relevante enkeltsaker som berører natur- og friluftsområder i kommunen

Fortrinnsvis er det ønskelig om høringssakene kan sendes FNF Troms som e-post. Bruk i så fall
følgende adresse:

troms@fnf-nett.no

Vi setter pris på å få en tilbakemelding på at henvendelsen er mottatt og hvem som er kommunens
hovedkontaktperson i sentrale plansaker.

Med hilsen
Forum for natur og friluftsliv

Hugo Tingvoll
FNF-koordinator

FNF Troms, c/o Bioforsk Nord Holt, Pb. 2284, 9269 Tromsø
Tlf: 975 20 450 E-post: troms(åfnf-nettno Internett: www.fnf-nett.no/troms

FNFTromser et samarbeidsforumfor 13natur-og friluftsorganisasjoneri Tromsog representererrundt 15000medlemmer.
Medlemsorganisasjoner:TromsTurlag,HarstadTurlag,NorgesTurmarsjforbundTroms,Naturvernforbundeti Troms,4H Troms,
KFUK-KFUM-speiderneTroms,TromsFylkeskystlag,TromsOrienteringskrets,NorgesJeger-ogFiskerforbundTroms,Nord-
TromsKretsavNorgesSpeiderforbund,Framtideni vårehenderTromsø,Nord-NorskBotaniskforening,TromsoCastingog
Fluefiskeforening.
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Fylkesmanneni Troms
RomssaFyIkkamänni

Saksbehandler
Trude Hagen Hansen

Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode
77 83 79 77 25.04.2014 2013/5725 - 17 520

Deres dato DerAe rpf 


Til kommunene i Troms
.„LP,APP701,4

Tildeling av kommunale virkemidler til "Spesielle miljøtiltak i jordbruket"-
(SMIL) for 2014.

1. Innledning
Grunnlaget for bruk av kommunale virkemidler til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) er
landbruks- og matdepartementets "Forskrift om tilskudd til spesielle miljotiltak ijordbruket"
og "Fullmaktsbrev 2014 —forvaltning av landbrukspolitiske verkemiddel" fra Statens
landbruksforvaltning (SLF) til Fylkesmennene datert 17.01.2014.

Virkemidlene tildeles kommunene via fylkesmannsembetene. Midlene fordeles etter følgende
kriterier:

behovsvurdering fra kommunene for 2014 (aktivitetsbudsjett)
resultatrapport 2013
prosjektenes sammenheng med kommunens tiltaksstrategier for bruk av SMIL-midler
prosjektenes kobling mot regional miljøsatsing (Regionalt miljøprogram)
omfang av jordbruksvirksomhet i kommunen
størrelsen på ansvar, særlig tiltak med overskredet arbeidsfrist

Fullmaktsbrevet fra SLF til fylkesmennene finnes på SLF si heimeside: www.slf.dep.no.

Rammer til fordeling
Troms er i år tildelt kr 1 900 000,- fra Statens landbruksforvaltning. Kr 1 393 586,- er overført
fra 2013. I 2014 er det til nå inntrekt kr 180 920,-. Totalt er kr 3 468 725,- disponibelt til
SMIL-tiltak i 2014.

I tråd med opplysningene i tildelingsbrevet for 2013 er udisponerte midler fra 2013 og
inntrekte midler hittil i 2014 inndratt fra den enkelte kommune og fordelt på nytt sammen
med tildelinga for 2014.

Kommunene har samla meldt inn tilskottsbehov på kr 5 432 051,- for 2014. Dette er langt
over disponibelt beløp for fylket, så ingen kan pårekne å få dekt behovet fullt ut.

Opprydding i saker med utgått arbeidsfrist
Det er fortsatt mange saker med utgått arbeidsfrist. Pr 25. april har 11 kommuner til sammen
47 saker med utgått arbeidsfrist med totalt ansvar på kr 1 072 892,-. I de fleste av disse sakene
er det gjort delutbetalinger.

Fylkeshuset, Strandvegen 13 Telefon: 77 64 20 00 Avdeling fmtrpostmottak@fylkesmannen.no
Postboks 6105, 9291 Tromsø Telefaks: 77 64 21 39 Landbruksavdelingen www.fylkesmannen.no/tromsSide 110
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Vi viser til tidligere korrespondanse med kommunene om opprydding i saker med utgått
arbeidsfrist og ber kommunene om å følge opp dette snarest etter de retningslinjer som er gitt.

4. Tildeling av SMIL-midler til kommunene i 2014.
Oversikt over tildeling 2014 står i vedlegg 1.

Kommuner som ikke har sendt inn aktivitetsbudsjett for 2014 er ikke tildelt midler i denne
omgangen. Det er gitt noe redusert tildeling til kommuner som sendte inn aktivitetsbudsjett
svært lenge etter fristen som var 1. november. Kommuner som har saker med utgått
arbeidsfrist har fått større trekk i tildelinga.

Det er holdt av kr 674 506,- til ekstra tildeling.
Følgende kan be om ekstra tildeling og vil bli prioritert i denne rekkefølgen:

Kommuner uten tildeling som har liggende eller mottar gode søknader.
Kommuner som har saker med utgått arbeidsfrist kan be om meir midler når det er rydda
opp i disse sakene.
Andre kommuner som har gode søknader og at tildelinga ikke strekker til.

Behov for tildeling fra denne potten må sendes oss seinest 15. august.

Midler som trekkes inn resten av året kan den enkelte kommune disponere videre. Midler som
ikke blir disponert i år vil bli trukket inn ved årsskiftet og fordelt til neste år sammen med
tildelinga for 2015. Kommuner som ønsker å spare av årets tildeling for å få gjennomført et
større prosjekt til neste år må gi beskjed om det i aktivitetsbudsjettet for 2015.

Maler til hjelp i arbeidet med forvaltning av SMIL-midlene
Den 9. oktober 2013 fikk alle SMIL-ansvarlige i kommunene tilsendt maler for hjelp i
arbeidet med SMIL på e-post. Dessverre var malen for tiltaksstrategiene ikke kommet med
her, noe den skulle vært. Denne er derfor lagt ved dette brevet.

Kommuner som ikke har revidert tiltaksstrategiene som skal gjelde fram til og med 2016 bes
om å gjøre det snarest.

Opplysningsplikt og kontroll
Kommunene må, når det gis tilsagn om tilskott, ta forbehold om at kommunene,
Fylkesmannen, Statens landbruksforvaltning eller Riksrevisjonen kan kreve nødvendige
opplysninger og kontrollere at bruken av midlene er i samsvar med regelverket.
Fylkesmannen har det regionale ansvaret for å sikre at statlige midler brukes og forvaltes i
samsvar med forutsetningene. Fylkesmannen kan gjennomføre kontroll av kommunenes
tilskottsforvaltning med utgangspunkt i "Reglementet for økonomistyring i staten" av
01.01.2006 § 15.

Frister og rapportering
Fylkesmannen har frist til 1. desember for å sende inn forbruksrapport for 2014 og behov for
midler for 2015 til SLF, og må derfor ha rapporter og budsjett fra kommunene ei tid før dette.
Vi setter frist for kommunene til 1. november 2014 for å sende inn:

Forbruksrapport 2014
Aktivitetsbudsjett 2015
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Saker til registrering i Saturn
Tiltaksstrategi for perioden ut 2016.

I aktivitetsbudsjettet er det også bedt om et anslag over behovet for midler til
investeringstiltak i beiteområder og til drenering av jordbruksjord.

Med hilsen

Marianne Uleberg
underdirektør

Trude Hagen Hansen
fylkesskogmester

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ikke håndskrevne signaturer.

Vedlegg:
Tildeling av SMIL-midler til kommunene i Troms i 2014.
Skjema for forbruksrapport 2014 og skjema for aktivitetsbudsjett 2015
Mal for tiltakstrategiene
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Vedlegg 1: Tildeling av SMIL-midler til kommunene i Troms i 2014.

Kommune Tildeling 2014 Utestående
ansvar pr

25.04.2014.

Utestående
ansvar med

utgått
arbeidsfrist
25.04.14.

Antall saker
med utgått
arbeidsfrist
25.04.2014.

Balsfjord 90 000 702 168 249 983 10
Bardu 350 000 1 181 701




Berg 20 000 0




Dyrøy 250 000 13 912




Gratangen 110 000 252 915 141 613 2
Harstad 350 000 585 261




lb estad 0 0




Karlsøy 0 0




Kvæfjord 0 183 530




Kvænangen 20 000 10 000




Kåfjord 200 000 199 865 109 700 3
Lavangen 240 000 219 816




Lenvik 90 000 422 200 66 300 6
Lyngen 0 326 295 145 395 9
Målselv 250 000 434 550 69 000 3
Nordreisa 90 000 432 916 156 178 6
Salangen 200 000 346 445




Skjervøy 0 30 000 30 000 2
Skånland 120 000 7 250




Storfjord 70 000 81 050 31 000 2
Sørreisa 180 000 201 673 18 500 2
Torsken 20 000 40 000




Tranøy 150 000 209 091




Tromsø 0 576 351 55 223 2

Sum 2 800 000 6 456 989 1 085 696 47
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Forslag til mal for:
Tiltaksstrategi for tilskott til spesielle miljøtiltak i
jordbruket (SMIL) 2013 - 2016
Malen er utarbeidet ved landbruksavdelinga hos Fylkesmannen i Troms og er etforslag til utforming av
kommunale tiltaksstrategierfor bruk av SMIL-midler.

1. Bakgrunn
Litt om føringer/irmspill gitt i:

Nasjonalt miljøprogram 2012 (for perioden 2013-2016)
- RMP Troms 2013-2016

SLF-rapport 5/2009 Evaluering av SMIL.
- Forskrift om spesielle miljøtiltak i jordbruket, SLF-rundskriv 7/2005

Organisering og prosess
Hvordan har man arbeidet med utforming av strategien og hvem har vært med?
Involvering av berørte parter (næringsorganisasjoner, interesseorganisasjoner).
Politisk forankring.

Miljøutfordringer for jordbruket i kommunen
De kommunale strategiene skal ivareta lokale miljøutfordringer samt følge opp
utfordringene og prioriteringene i regionalt miljøprogram.
Kulturlandskap og kulturminner

Verdifulle kulturlandskap
Informasjon om verdifulle kulturlandskap i kommunen kan fas ved henvendelse til
miljøvernavdelinga eller landbruksavdelinga hos fylkesmannen. Se også
informasjon på RMP Troms sine nettsider.
Kulturminner
Informasjon om kulturminner i kommunen kan fås ved henvendelse til
kulturminneforvaltninga hos fylkeskommunen eller til Sametinget

Forurensing
Bistand til å finne tilstanden for kommunen kan fås ved henvendelse til
miljøvernavdelinga hos fylkesmannen.

Friluftsliv
Hvordan er forholdene tilrettelagt for allmenhetens bruk av jordbrukets
kulturlandskap i kommunen?

4. Prioriterte miljøtiltak for jordbruket i perioden
Basert på beskrivelse av miljøeutfordringene under forrige punkt, beskrives hvilke
miljøtiltak som vil bli prioritert i kommende periode.

F.eks
- bevare viktige områder for biologisk mangfold

holde kulturlandskapet åpent
ta vare på kulturminner

- ta vare på freda og verneverdige bygninger
sikre at viktige områder for friluftsliv i jordbrukets kulturlandskap er tilgjengelige
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Strategi for å oppnå målene
Hvordan skal kommunen arbeide for å få fram gode søknader.

Forvaltning av aktuelle lover og forskrifter —hvem?
Samarbeid med grunneiere, faglag, foreninger
Informasjon om tilskottsmidlene. Hvordan er det tenkt å komme ut med
informasjon om strategien til aktuelle søkere og andre
interesserte? Det er viktig med informasjon både til aktive gårdbrukere og til mer
passive grunneiere av landbrukseiendom.
Andre muligheter

Retningslinjer for prioritering mellom søknader
Hvilke miljøutfordringer ansees som viktigst å ta fatt i/bør prioriteres for tilskudd?
Hvilke typer prosj ekter prioriteres høyest?

F.eks:
- Prosjekter som kan kobles mot RMP-midlene
- Større samarbeidsprosjekter
- Prosjekter som kommer fram etter planleggings og tilretteleggingstiltak
- Tverrfaglige prosjekter
- Prosjekter som imøtekommer høyt prioriterte miljøutfordringer i kommunen
- Fellestiltak foran enkelttiltak
- Tiltak med størst miljø- og verdiskapingspotensiale

Det er opp til kommunen å vurdere prioriteringsrekkefølgen. Andre prioriteringskriterier
kan også tas inn.

Tilskottsordninger og tilskottssatser
I SMIL-forskrifta oppgis det hvilke tilskuddsordninger som inngår i SMIL-ordninga:

Tilskudd til planleggings- og tilretteleggingstiltak.
Formålet med slike prosjekter er å legge til rette for større heilhetlige prosj ekt
over større områder.

Tilskudd til kulturlandskapstiltak.
Tiltak som ivaretar biologisk mangfold og gammel kulturmark, og som
tilrettelegger for økt biologisk mangfold
Tiltak som tilrettelegger for større tilgjengelighet og opplevelser i landskapet,
og som holder verdifulle områder åpne.
Tiltak som ivaretar kulturminner og kulturmiljøer, inkludert freda og
verneverdige bygninger, gjennom skjøtsel, vedlikehold og istandsetting etter
kulturminnefaglige retningslinjer
Tiltak som fremmer organisert beitebruk i utmarka (vedtaksmyndighet hos
Fylkesmannen)

Tilskudd til forurensingstiltak.
Tiltak som reduserer risikoen for erosjon på jordbruksarealer og i vannløp.
Tiltak som reduserer avrenning av næringsstoffer fra jordbruksarealer.
Tiltak som reduserer forurensende utslipp fra jordbruket til luft og vann.

Gi en kort beskrivelse av den enkelte ordning (se forskrift/rundskriv).
Sett opp tilskottssatser for de ulike ordningene.

Andre tilskott
Gi gjerne en kort beskrivelse av tilgrensende ordninger som kan kombineres med SMIL.
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Spesielle miljøtiltak i jordbruket

FORBRUKSRAPPORT 2014
AKTIVITETSBUDSJETT 2015

Kommune

Kontaktperson(er)

Forvaltning og bruk av SMIL-midlene

Planleggings- og tilretteleggingsprosjekt

Kulturlandskapstiltak

Forurensingstiltak

Tilskott til investeringstiltak i beiteområder

Tilskott til drenering av jordbruksjord

B! Ikke skrk inn tall i *jetnaene med punktum,
komma eller mellomrom.
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Fylkesmanneni Troms
RomssaFyIkkamänni

Saksbehandler
Per Kristian Krogstad

Vår dato
8.4.2014
Deres dato
11.12.2013 og
18.3.2014

Vår ref. Arkhikode
2007/3229 - 84 542.1
Deres ref.
13/9064-8 og 12

Telefon
77 64 22 25

Troms fylkeskommune Næringsetaten
Postboks 6600
9296 Tromsø 


NORDREISAKOMHUNEd

25 APR2014

LOK
I

Uttalelse til utvidelse av eksisterende oppdrettsanlegg ved Uløybukt i
Rotsundet - Nordreisa og Skjervøy kommuner

Fylkesmannen i Troms har ingen vesentlige innvendinger basert på naturforvaltningsmessige
vurderinger for utvidelse av produksjonskapasiteten ved et eksisterende oppdrettsanlegg ved
Uløybukt i Rotsundet, Skjervøy og Nordreisa kommuner.

Vi viser til søknad oversendt fra Troms fylkeskommune den 11. desember 2013, og resultatet
av behandlingen i Skj ervøy og Nordreisa kommuner, oversendt i brev av 18. mars 2014.

Søknaden gjelder utvidelse av produksjonskapasiteten ved et oppdrettsanlegg for laks, ørret
og regnbueørret ved Uløybukt i Rotsundet, Skjervøy og Nordreisa kommuner.

Vurdering med hensyn til bestander av anadrome laksefisk
Oppdrett kan påvirke bestander av anadrome laksefisk negativt økologisk og genetisk ved at
fisk rømmer. Oppdrett kan også overføre fiskesykdommer/parasitter til villfisk. Lakselus
utgjør her en særlig trussel. Generelt er den negative belastningen størst for bestander i eller
nær oppdrettsintensive områder.

Det er ønskelig å minimere de negative virkningene av oppdrett. Fylkesmannen er bedt om å
utvise spesiell aktsomhet ved søknader i områder som er særlig viktig for anadrome laksefisk,
herunder nærområdene til nasjonale laksefjorder og de tidligere sikringssonene for laksefisk

brev fra Direktoratet for naturforvaltning av 7.juli 2009). Søknader nærmere enn 30 km
fra vassdrag med anadrome laksefisk skal vurderes nøye.

I dette tilfellet anser vi ikke omsøkt lokalitet å ligge i et område som er særlig viktig for
anadrome laksefisk. Det har imidlertid foregått/forgår sjølaksefiske i det meste av fylket. Vi
går derfor ut fra at villaks vandrer i området. Vi har lite konkret kunnskap om beiteområder
for sjøørret og sjørøye, men normalt oppholder de seg i fjord og kystområder forholdsvis nær
vassdragene de tilhører. Generell fare for smittespredning til villfisk foreligger derfor, men
det er usikkert om lokaliseringen vil påvirke beiteforholdene for sjøørret og sjørøye.

Fylkeshuset, Strandvegen 13 Telefon: 77 64 20 00 Avdeling postmottak@fmtr.no
Postboks 6105, 9291 Tromsø Telefaks: 77 64 21 39 Miljøvernavdelingen www.fylkesmannen.no/tromsSide 117
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Innenfor den særlige aktsomhetsavstanden på 30 km er det en bestand i Rotsundelva.
Avstanden er om lag 8 km. Dette gjelder imidlertid forholdsvis liten bestand. Vi har ikke
dokumentasjon for oppdrettsbelastning (rømt laks, lakselus) for denne.

Imidlertid har oppdrettsnæringen i fylket stort omfang (jf. naturmangfoldloven § 10), og vi
anser sannsynligheten stor for at det er betydelig negativ påvirkning av rømt laks på mange
bestander (jf. NINA Rapport 622). Når det gjelder lakselus, er neppe laksebestandene i fylket
sterkt påvirket, mens bestander av sjøørret og sjørøye kan være det (jf. Fisken og havet, særnr.
3, 2011). Det kan imidlertid være vanskelig å vurdere tilleggsbelastning av en enkelt søknad
både mht. rømt laks og lakselus (jf. NINA Minirapport 340).

I dette tilfellet anser vi risikoen ved etableringen akseptabel i forhold til foreliggende
kunnskap (jf. naturmangfoldloven § 9). Imidlertid vektlegger vi da sterkt at oppdrett en viktig
samfunnsinteresse, som skal ivaretas, og at påvirkningen på naturmiljøet må veies i forhold til
dette (jf. naturmangfoldloven § 14).

Det har etter hvert kommet på plass forholdsvis strenge krav til driften av oppdrettsanlegg.
Erfaringene tilsier likevel at dette må forbedres, herunder også beredskap og virkemidler mht.
avbøtende tiltak (jf. naturmangfoldloven § 12). Det er også behov for å få på plass bedre
overvåking (rømt laks, lus) og bedre dokumentasjon for den påvirkning oppdrettsvirksomhet
har på de ulike bestandene i fylket. Vi anser det naturlig at oppdrettsnæringen i større grad
bidrar til dette (jf. også naturmangfoldloven § 11).

Øvrige vurderin ger
Fylkesmannen vil påpeke at det ved akvakulturanlegg kan oppstå problemer med viltarter som
skader fisk. De mest konfliktskapende artene er foruten oter, også skarv, gråhegre og ulike
måkearter.

Det kan være vanskelig å forebygge alle oterskader da de forebyggende tiltak som finnes i
dag ikke gir fullgod beskyttelse. Fylkesmannen vil presisere at felling av oter uten
fellingstillatelse gitt av Fylkesmannen, er ulovlig. Overtredelser vil bli anmeldt. Vi gjør også
oppmerksom på at oppdrettere ikke automatisk kan påregne fellingstillatelse for oter ved
oterskader.

I Troms er det tillatt å jakte på fiskemåke, gråmåke og svartbak fra 21. august til 28/29
februar. For toppskarv og storskarv er jakt tillatt i tiden 1. oktober til 30. november.
Fellingstillatelse for nevnte måkearter, toppskarv og storskarv (utenom jakttid) samt gråhegre
kan gis av viltnemda/kommunen (jf lov av 19.juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens
mangfold §§ 18 og 77, samt rundskriv 6/97 om "Forskrifter om felling av viltarter som gjør
skade...", og viltloven § 14).

Naturmangfoldlovens § 18 krever at skade har skjedd og at skadelidte i rimelig utstrekning
har gjennomført tiltak for å hindre/begrense skade før felling foretas/fellingstillatelse gis.
Aktuelle tiltak mot dykkende fugl er beskyttelsesnett rundt utsatte merder. Nettene må være
utformet slik at fugl ikke går fast og drukner. For annen fugleskade brukes dekknett over
merdene.
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Ved all utøving av offentlig myndighet som gjelder natur, jf. naturmangfoldlovens § 7, skal
prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12 legges til grunn. I beslutningen skal det komme
fram hvordan prinsippene er tatt hensyn til og vektlagt under vurderingen av saken.
Manglende vurdering etter disse prinsippene regnes som saksbehandlingsfeil, på lik linje med
brudd på § 17 i forvaltningsloven "forvaltningsorganets utrednings —og informasjonsplikt".

Skjervøy og Nordreisa kommuner har ikke vurdert saken etter naturmangfoldlovens
prinsipper. Vi ber dere ta utgangspunkt i naturmangfoldlovens formål (§ 1) som sier "Lovens
formål er at naturen med dens biologiske, landskapsmessige og geologiske mangfold og
økologiske prosesser tas vare på ved bærekraftig bruk og vern, også slik at den gir grunnlag
for menneskenes virksomhet, kultur, helse og trivsel, nå og i fremtiden, også som grunnlag for
samisk kultur."

Når det gjelder de forurensningsmessige forholdene vises det til utslippstillatelsen.

Med hilsen

Evy Jørgensen e.f.
miljøverndirektør

Knut M. Nergård
fagansvarlig Vann og vem

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ikke håndskrevne signaturer.

Kopi:
Arnøy Laks AS, 9194 Lauksletta
Mattilsynet, distriktskontoret for Nord-Troms, felles postmottak, postboks 383, 2381 Brumunddal
Skjervøy kommune, postboks 145 G, 9189 Skjervøy
Nordreisa kommune, postboks 174, 9156 Storslett
Uløybukt bygdelag v/Roger Bjørkestøl, Strandveien 109, 9180 Skjervøy
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Fylkesmanneni Troms
RomssaFyIkkarnanni

Saksbehandler
Heidi Marie Gabler

TelefonVår dato
77 64 22 31 25.04.201421Jf95 - 9433.52

Deres datoDeM ref. 1: :
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Adresseliste 5 MM2014

DOKN;P:

Utsendelseav protokollfra møtei rovviltnemndafor region8 den21. 03.2014

Rovviltnemnda i region 8 hadde møte i Alta den 21. 03. 2014. Sekretariatet ved
Fylkesmannen i Troms sender her protokoll fra møtet.

Sakliste på møtet var som følger:

3/14 Godkjenning av innkalling og sakliste
4/14 Ori enteringssaker
5/14 Referatsaker
6/14 Fordeling av FKT-midler
7/14 Møteplan 2014

Det ble også gitt følgende presentasjoner på møtet:

Miljødirektoratets rolle i rovviltforvaltningen v/Lina Nøstvold
FKT-prosjektet, presentasjon av prosjektleder Øivind Løken
Næring og rovvilt i Finnmark, Saga Svavarsdottir, Emil Halvorsrud
Bestandstilgang og tap i svensk reindrift v/Torkild Tveraa

Med hilsen

for leder i rovviltnemnda
Heidi-Marie Gabler

Vedlegg: Protokoll fra møtet i rovviltnemnda for region 8 den 9.1.2014

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ikke håndskrevne signaturer.

Fylkeshuset, Strandvegen 13 Telefon: 77 64 20 00 Avdeling fmtrpostmottak@fylkesmannen.no
Postboks 6105, 9291 Tromsø Telefaks: 77 64 21 39 Miljøvernavdelingen www.fylkesmannen.no/tromsSide 120
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Adresseliste:
Kommunene i Troms
Statens Naturoppsyn, pb. 3672, 9278 Tromsø
Reindriftsforvaltningen Troms, Postboks 1183, 9326 Bardufoss
NRL, postboks 508, sentrum, 9255 Tromsø
Troms Reindriftssamers fylkeslag, v/ Kristine Eira, 9357 Tennevoll
Troms Sau og Geit, v/Karl Idar Berg, 9146 Olderdalen
Troms Bondelag, boks 3021, 9498 Harstad
Troms Bonde- og Småbrukarlag v/Tor Odin Kjosvatn, 9050 Storsteinnes
Norges Miljøvernforbund- Region Nord, Postboks 446, 9255 Tromsø
NJFF Troms, 9470 Gratangen
Fylkesmannen i Troms, landbruksavdelingen, her
Kommunene i Finnmark
Fylkesmannen i Finnmark, Statens hus, 9815 Vadsø
Fylkesmannen i Nordland, Miljøvernavdelinga, 8000 Bodø
Statens Naturoppsyn, boks 261, 9711 Lakselv
Reindriftsforvaltningen i Vest-Finnmark, ikv22iluodda, 9520 Kautokeino
Reindriftsforvaltningen i Øst-Finnmark, Postboks 174, 9735 Karasjok
Varanger reinsamelag v/Jan Iver Smuk, boks 59, 9820 Varangerbotn
Karasjok flyttsamelag, Boks 64, 9730 Karasjok
Fellesaksjonen for ulv, Sollitangen, 2476 Atna
NOAH- for dyrs rettigheter, Osterhausgt. 12, 0183 Oslo
Naturvernforbundet, Grensen 9b, 0159 Oslo
Norges Miljøvernforbund, Postboks 593, 5806 Bergen
Foreningen Bygdefolk For Rovdyr, Vibakken 4, 2420 Trysil
Aksjonen Rovviltets Røst, pb. 1410, Texas, 2604 Elverum
Finnmark Sau og geit v/Roy Mikkola, 9930 Neiden
Finnmark Bonde- og småbrukerlag v/Arne Johanson, Mathisdalen, 9518 Alta
Naturvernforbundet i Finnmark v/Vigdis Siri, Bergeby, 9840 Varangerbotn
NJFF Finnmark, boks 26, 9915 Kirkenes
Heidi-Marie Gabler, her
Rovviltnemndas medlemmer og varamedlemmer, sendes per e-post
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Protokoll fra møtet i rovviltnemnda for region 8 den
21.3.2014

Sted: Alta.
Møtetid: 8.—15.30 (lunsj kl. 12.-13.)

Tilstede
Rovviltnemnda Andre
Fred Johnsen (Nestleder) Geir Østereng (FM i Finnmark, miljøvernavd.)
John Karlsen Elle-Risten Wigelius (FM i Finnmark, miljøvernavd.)
Sigrund Hestdal Anne Guttormsen, FMFI LAN
Margit Mathisen Andreas Røsæg (FM i Troms, miljøvernavd.)
Per Mathis Oskal Heidi-Marie Gabler (FM i Troms, miljøvernavdelingen
Trine Noodt Aase Berg (FM i Troms, landbruksavdelingen)




Vibeke Elvenes (Mattilsynet, RK Troms og Finnmark)




Lina Nøstvold, Miljødirektoratet




Øivind Løken, FKT- prosjektet




Saga Svavarsdottir, prosjektet næring og rovvilt I Finnmark




Emil Halvorsrud, prosjektet næring og rovvilt I Finnmark




Truls Halvari, Finnmark Bondelag




Veronica Andersen, Finnmark Bondelag

I tillegg deltok Torkild Tverrå (NINA) og Pår Nilsen (SNO) på deler av møtet.

Sakliste
3/14 Godkjenning av innkalling og sakliste s. 1
Miljødirektoratets rolle i rovviltforvaltningen v/Lina Nøstvold kl. 08.10-08.55
FKT-prosjektet, presentasjon av prosjektleder Øivind Løken kl. 08.55-09.40

Kaffepause (15 min.) kl. 09.40-09.55
Næring og rovvilt i Finnmark, Saga Svavarsdottir, Emil Halvorsrud kl. 09.55-10.40
4/14 Orienteringssaker s. 1
5/14 Referatsaker s. 2
6/14 Fordeling av FKT-midler s. 2

Lunsj kl. 12.00-13.00
NINA, Bestandstilgang og tap i svensk reindrift v/Torkild Tveraa kl. 13.00-13.45
7/14 Møteplan 2014 s. 12

3/14 Godkjenning av innkalling og sakliste

Vedtak:
Rovviltnemnda godkjenner innkalling og sakliste med merknad fra Per Mathis Oskal om
at reindriftsorganisasjoner inviteres tilfremtidige møter i nemnda og at konvensjoner for
urfolk settes på agendaen for neste møter.

Innstilling til vedtak:
Rovviltnemnda for region 8 godkjenner innkalling og sakliste til møte den 21.3.2014, med
følgende endring: orienteringssaker og referatsaker utsettes til etter presentasjonen fra
NINA

1
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4/14 Orienteringssaker
Nemnda orienterer om eventuelle aktiviteter siden forrige møte
Kort orientering fra Fylkesmaimen i Fnmmark
Kort orientering fra Fylkesmannen i Troms
Kort orientering fra Mattilsynet
Kort orientering fra Finnmark Bondelag
Kort orientering fra Troms sau og geit

5/14 Referatsaker
Type Innhold Avs./Mot.

Anmodning om delegert myndighet til å kunne fatte vedtak om tapsforebyggende skadefelling av.. Miljødirektoratet, 22.11.2
Innvilget søknad om fellingstillatelse på kongeøm —Åkerøya, Harstad FMTR, 28.1.2014
Anmodning om delegert myndighet til å kunne fatte vedtak om tapsforebyggende skadefelling av.. Miljadirektoratet, 17.2.2014
Skadefellingstillatelse jerv —reinbeitedistrikt 9 —29.12.2013-6.1.2014 —Tana kommune FMFI, 29.12.2013
Skadefellingstillatelse på en jerv —Ravdoaivi —Kautokeino kommune FMFI, 20.1.2014
Skadefellingstillatelse på en jerv —Nesseby kommune/Sør-Varanger kommune FMFI, 22.1.2014
Skadefellingstillatelse på en jerv —Reinbeitedistrikt 35A Favrosorda —Aidejavvi vintersiida FMFI, 5.2.2014
Skadefellingstillatelse for to jerv innen Lakselv og Brennelv beitelag og Reinbeitedistrikt I4A. Av. .FMFI, 21.1.2014
Fylkesmannen i Troms gir skadefellingstillatelse på jerv i Sørreisa kommune og fastlandsdelen.. FMTR, 4.2.2014
Fylkesmannen i Troms gir skadefellingstillatelse på jerv i Sør-Troms og nordre Nordland FMTR, 4.2.2014
Rovviltnemnda i region 8 anmoder Miljødirektoratet om å vurdere uttak av jerv i region 8 Miljødirektoratet, 21.2.2014
Midlertidig svar på forespørsel om å vurdere uttak av jerv i region 8 Miljødirektoratet, 27.2.2014
Fylkesmannens behandling av søknad om skadefelling av gaupe i Kåfjord FMTR, 27.1.2014
Innvilger skadefellingstillatelse på 1 gaupe i deler av Kåfjord kommune FMTR, 18.2.2014
Klager på vedtak om kvotejakt på gaupe i region 2, 3, 6 og 8 i 2014 —faglig tilrådning Miljødirektoratet, 10.1.2014
SNO, Søk etter gaupe SNO, 18.2.2014
Betingede fellingstillatelser på gaupe 2014 Miljødirektoratet, 11.2.2014
Avgjørelse av klage på erstatning for rovviltskade på sau 2012 —Miljødirektoratet opprettholder.. Miljødirektoratet, 18.12.2013
Høringsuttalelse til forslag til forskrift om erstatning for tap og følgekostnader når husdyr blir dr.. NB, NSG, NBS, 13.1.2014
Rovviltnemndene i Norge anmoder klima- og miljaministeren og landbruks- og manninisteren.. Rovviltnemndene 4.2.2014
Kommentarer fra NOF til brev fra rovviltnemndene til klima- og miljøministeren og til landbruks NOF, 17.2.2014
Instruks om tidsfrister i saker knyttet til rovvilt fastsatt av Miljøvemdepartementet 16. desember.. MD, 16.12.2013
Rovviltnemndenes behandling av klagesaker KLD, 11.2.2014
Effekten av høsting på produksjon og lønnsomhet i reindriften, NINA Rapport 999 NINA, januar 2014
Rapportering av bruk av FKT-midler i Vest-Agder i 2013 FMVA, 23.1.2014
Forvaltningsplan for rovvilt i Hedmark Rvn. Hedmark, 10.1.2014
Nordisk kongeørnsymposium 2013, NINA rapport 1001 NINA, desember 2013
Kongeøm i Nord-Trøndelag, NINA rapport 1011 NINA, januar 2014
Uttak av rovdyr før beitesesongen 2014 NB, NSG, NBS, 24.2.2014
Varangerhalvøya nasjonalparkstyre, møteplan for 2014 Varangerhalvøya NPS, februar

2
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6/14 Fordeling av FKT-midler

Vedtak:
Rovviltnemnda vedtar enstemmig innstilling til vedtak.

Innstilling til vedtak:
Rovviltnemnda i region 8foretar enfordeling av midler tilforebyggende og
konfliktdempende tiltak mellom Fylkesmennene basert på fordelingsnøkkel vedtatt i
Rovviltnemnda mars 2011, i henhold til planleggingsrammer i brev fta Miljodirektoratet
6.4.2014 samt retningslinjer iforvaltningsplan for rovvilt i region 8 datert 10.10.2013

Antall ynglinger av,jerv, familiegrupper gaupe, bjørn og beitedyr beskriver behovet for
forebyggende og konfliktdempende tiltak i hvert ftlke. Hver parameter er tildelt lik vekt.

Region 8 har fått 1 500 000 til Spesielle driftsutgifter, kap 1420.21. Denne posten skal
fordeles likt til ftlkene med 750 000 til Fylkesmannen i Finnmark, og 750 000 til
Fylkesmannen i Troms. 1 million av tilskuddsmidlene, kap 1420.73, settes av til prosjekt i
regi av NINA. Fylkesmannen i Finnmark administrerer dette. Fylkesmannen i Troms er
sekretariat for nemnda og tildeles 1 million til drift av nemda, kap 1420.21.

Fylkesmennenes skisserte rammer/fordeling tilsluttes. Med utgangspunkt i
planleggingsrammen på 14 mill kroner til tilskudd kap 1420.73, 1,5 mill kroner til
tjenestekjøp kap 1420.21 og 1 mill kr til drift av sekretariat kap 1420.21 for rovviltregion 8
for 2014 tildeles:

Fylkesmannen i Finnmark kr. 8 380 000, der 7 630 000 tas av Kap 1420.73 og 750 000 av
Kap 1720.21.

Fylkesmannen i Troms kr. 8 120 000, der 6 370 000 tas av Kap 1420.73 og 1 750 000 av
Kap 1420.21.

Politiske foringer og lovverk som ligger til grunn for sekretariatets saksfremlegg:
Følgendedokumenterer lagt til grunn for forslaget:

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

- Lov om forvaltningav naturensmangfold av 01.07.2009
Lov av 29.05.1981om viltet (Viltloven)
Forskrift av 18.03.2005om forvaltningav rovvilt.

- Forvaltningsplanfor rovvilt i region 8, vedtatt 21.09.07.

3
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Saksfremlegg

Bakgrunn
Vi viser brev fra Direktoratet for naturforvaltning om økonomiske planleggingsrammer for
rovviltnemndene datert 5. april 2014. Den enkelte rovviltnemnd skal med utgangspunkt i
planleggingsrammen gitt av Direktoratet for naturforvaltning fordele midler til ulike
tiltakstyper, og i region 8 fordele mellom Fylkesmannen i Finnmark og Fylkesmannen i
Troms.

Tildeling, budsjett og kostnad 2013
I 2013 ble region 8 tildelt 14 millioner til forebyggende og konfliktdempende tiltak, 1,5
millioner til tjenestekjøp (kap. 1427.21) og 1 million til drift av nemnda. Rovviltnemnda i
region 8 vedtok på møte den 15. mars å fordele 15,5 millioner mellom fylkesmennene. Totalt
8 560 000 kroner ble fordelt til Fylkesmannen i Finnmark, der 7 560 000 tas av kap. 1472.73
og 1 million av kap. 1727.21. Troms fikk fordelt totalt 6 890 000, der 6 440 000 tas av kap.
1472.73 og 450 000 av kap. 1427.21. Fylkesmennene rapporterte hver for seg til
Miljødirektoratet innen 21. januar 2014. Her er rapporteringen fra fylkesmennene:

Tabell 1. Finnmark: Midler til forebyggende og konfliktdem ende tiltak 2013, post 1427.73:




Tiltak 2013 Omsøkt




Prioritering




Utbetalt

Rein —rovvilt. Ant.
Søknader:
Omsøktitildelt/utbeta
It

Tapsforebyggende tiltak - rein








17/14/13 Akutt rein




167 000




389 000




344 000

10/8/8 Tilsyn/klagesaker 2012




258 000




175 000




200 000

9/2/2 Kalving i gjerdet




215 000




30 000




30 000

1 Andre tiltak rein (E-Bjeller)




812 635




812 635




812 635

11/0/0
Flytting av rein, kombinert med foring og
tilsyn 3 567 716






25/23/21 Foring




493 900




355 000




330 000




Sum tapsforebyggende tiltak
5 514 251 1 761 635 1 686 635

Husdyr - rovvilt. Ant.
søknader

Tapsforebyggende tiltak - sau








21/18/15 Tidlig nedsanking




741 170




502 479




414 323

12/12/7 Radiobjeller




864 620




162 500




151 136




Andre tiltak sau (beredskapsareal etc.)
1 674 704




260 000 1 427 544

6/4/4 Forsinket slipp




54 000




60 000




98 800

1/1/1 Flytting av sau




370 000




90 000




90 000

o Akutt sau




0




o





Sum tapsforebyggende tiltak
3 704 494 1 074 979 2 091 803

Menneske - rovvilt.
Ant. søknader

Konfliktdempende tiltak








7/7/7 Kadaverhåndtering i Pasvik




12 324




50 000




12 324

1/1/1 Søppelhandtering i Pasvik




132 000




132 000




132 000

1/1/1 Konfliktdempende tiltak utenom Pasvik




105 140




80 000




80 000




Sum konfliktdempende tiltak




249 464




262 000




224 324

Generelt. Ant.
søknader

Andre tiltak
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28

Jakttiltak(annonsering av) jerve- og
gaupejakt-kurs, båser

1 973 100




524 977




329 983

8 Utgifter fel lingslag og fel lingsforsøk




469 556 1 344 000




297 028

7 Bestandsregistreringer av rovv lt




25 894




5 544




25 894

8/8/8 Dusør for rovviltyngling/kongeørnhekking




115 000




90 000




115 000

8/4/4 FoU-prosjekter rovvilt 2 369 338 1 586 000




492 292

3 godtgjøring fellingslag




297 028




551 416




297 028

17 Informasjon, kompetansehevMg, dialog




127 135




106 621




127 135

6 Lokale/kommunale prosjekter 2 017 999 1 280 000 1 219 579




Sum andre tiltak 7 395 050 4 144 558 2 606 911




Sum totalt 16 863 259 7 243 172 6 609 673

Av det tildelte beløpet ble det igjen 950 327 kroner.

Fylkesmannen i Finnmark ble i tillegg tildelt 1 000 000 kroner over post 1427.21, som gikk til
NINAs Jerv og gaupe i Troms og Finnmark Av dette ble hele summen tildelt og utbetalt.

Mangel på personalressurser i miljøvernavdelingen på grunn av langtidssykemelding,
permisjoner og vakanse i 2013 medførte at FKT-rapporter og søknader ikke ble fulgt opp i
perioden juli til og med ut oktober. Dette bidro til, at vi sent fikk oversikt på rapportert
forbruk på FKT-tiltak og det ble en del ubenyttede midler igjen. I 2013 var det behov for
færre skadefellingsoppdrag med avlønning. Kun to kommunale skadefellingslag var operative
sommeren 2013. Av budsjettert ramme på 1 344 000 til skadefellinger, ble 297 028 kr
benyttet. Da har ikke alle rapportert på utgifter for fellingsforsøkene. De fleste
fellingsoppdrag ble utført av lokale lag.

Sommersesongen i 2013 var spesiell med en lang varmeperiode og et svært godt bærår og
svært få bjørneobservasjoner i sauebeiteområdene. Derfor ble det ikke søkt om skadefelling
av bjørn i denne perioden. En rekke tiltakshavere kunne ikke forevise tilstrekkelig
dokumentasjon til at vi kunne utbetale hele beløpet. En del rapporterte ikke og de fikk derfor
ikke utbetalt tilskudd.

Rein —rovvilt
Totalt var det 55 søknader om planlagte tiltak og akutte tiltak fra reindriften i Finnmark.
En del av midlene som er avsatt til reindriften går til akutte tiltak fra januar til april hvor
tiltaket er foring for å samle flokken i perioder med store tap, dette i kombinasjon med ekstra
tilsyn.

Effekten av tiltaket er varierende ut i fra driftsmønster, områdebruk, terreng, dyrenes
tamhetsgrad og intensiteten i vaktholdet. Av 16 akuttsøknader ble 13 innvilget. Det var flere
tilfeller av masseskader i reinflokker forvoldt av jerv. I reindriften har Fylkesmannen i
Finnmark mottatt en rekke klager på avslag på utbetaling av tilskudd, flere av disse ble tatt til
følge, og dette belastet budsjettet i 2013. Dette var tilfeller hvor siidagruppe ikke hadde
økonomi til å gjøre utlegg for igangsetting av tiltak, og de kunne da heller ikke dokumentere
utgifter i prosjektet.

Det ble ikke innvilget midler til planlagt ekstra tilsyn i kalvingsperioden i 2013.
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Ni søknader omfattet kalving i gjerde, og to fikk tilskudd. Kalving på inngjerdet område
benyttes av mindre flokker, men rapporteres å ha en effekt der hvor de midlertidige gjerdene
blir satt opp på en hensiktsmessig måte i terrenget. For å få best mulig effekt er det i de fleste
tilfellene nødvendig med ekstra vakthold i og rundt gjerdene.

Leve i naturen prosjektet" er avsluttet og aktivitetene som har vært vellykket blir gjennomført
i et nytt prosjekt med en annen organisering. Næring og rovvilt prosjektet er etablert med en
stilling i Cist-Finnmark og en i Vest-Fiimmark. Stillingene er lokalisert hos Nesseby
kommune og Porsanger kommune. Fylkesmannen har grunnet ovennevnte ressursmangel
måttet nedprioritere møter med næringen. Vi hadde i 2013 møte med reinbeitedistrikt 14A og
Njeaiddan siida samt sauebeitelag i øst-Fiimmark i forbindelse med FKT-prosjektet i NSG.
Fylkesmann har ikke deltatt i rovviltsporing sammen med næringen i 2013 eller møtt
næringen på deres arena.

Husdyr - rovvilt
Fylkesmannen ga i 2013 tilsagn om tidlig nedsanking kun til de besetninger som ligger i
forvaltningsområdet A —for gaupe, eller besetninger som er berørt av jerv eller grenser til A-
området for jerv eller bjørn. I Neiden beitelag ble det gitt midler til beredskapsareal og
beredskapsgjerde, midler til forsinket beiteslipp og tidlig nedsanking. En bruker holdt dyra på
innmark hele sesongen uten tap. Radiobjeller og e-bjeller ble også benyttet i Neiden.
Beitesesongen var rolig, sannsynligvis pga. en stor hannbjørn ble felt ved skadefelling i 2012.
Fylkesmannen brukte betydelig med ressurser på jevnlige møter med dette beitelaget i 2012.
Tidlig nedsanking av sau er et tiltak som med stor sannsynlighet forebygger tap til bjørn og
jerv. I de mest tapsbelastede beiteområder for sau ble det utlånt radiobjeller der det er
mobildekning. Det ble også utlånt e-bjeller. Dette resulterte i bedre oversikt over
tapssituasjonen i beiteområdet, noe høyere dokumentasjonsgrad, rask og målrettet utrykning
ved bjellealarm og noe lavere konfliktnivå. I f:jordekket vi utgifter for bruk av e-bjeller og
radiobjeller. De radiobjellene som Fylkesmannen har lånt ut de siste år, blir i 2014 permanent
tildelt sauenæringen etter søknad. Fremover vil det kun bli utlånt E-bjeller ved
tapsundersøkelser i reindrift eller i sauenæringa. Andre større tiltak i sauenæringa inkluderer
først og fremst flytting til øybeite i Vest-Finnmark (Seiland), innkjøp av radiobjeller/e-bjeller
til tapsundersøkelser og mobile rovviltsikre strømgjerder. Erfaringene med flytting til øy er
god med betydelig lavere tap enn på fastlandet, men gir en del utgifter til transport fra gård til
beiteland med båt. Det ble gitt tilskudd til å dekke dette.

Både innenfor rein- og sauenæringen oppstår det akutte tap gjennom sesongen. For å redusere
ytterligere tap raskest mulig, treffer Fylkesmannen gjennom hele året hastevedtak med
tildeling av forebyggende midler til beitelag, siidaer og reinbeitedistrikter. Midlene går i
hovedsak til forsterket tilsyn i en kortere periode i spesielt tapsutsatte områder.

Konfliktdempende tiltak
Det største fokuset har vært på Pasvik, hvor mennesker lever tett inn til områder med bjørn.
For å forebygge at bjørn tiltrekkes bebyggelse og oppleves som problembjørn, finansierer
Fylkesmannen hyppigere søppeltømming på sommerstid og levering av døde husdyr på
avfallsmottaket i Kirkenes (7 stk.). Midler ble bevilget i 2013 til Tur gleder sitt prosjekt Leve
med Rovdyr, som besøkte flere skoler og informerte om de store rovdyrene. Det ble arrangert
temamøte om Leve med bjørn i Karasjok og Kautokeino som et samarbeid mellom
Fylkesmannen, SNO og et lokalt naturveiledningsfirma. Konfliktdempende tiltak i andre deler
av fylket har først og fremst dreid seg om dialogmøter med kommuner og andre berørt parter.
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Andre tiltak
FKT-midler ble benyttet til annonsering om tilskuddsordningen i fylkets aviser samt
annonsering av rovviltjaktkvoter. Revidering av forvaltningsplan for rovvilt har krevd ekstra
ressursbruk i 2013 i utvidet sekretariat.

Jaktrelaterte tiltak
Relativt stor innsats er brukt på å øke oppslutning om gaupejakt og lisensjakt på jerv og bjørn.
I slutten av 2012 bevilget vi midler til et jaktprosjekt for 2012 —2013 i regi av NJFF
Finnmark med fokus på å holde kurs og temakvelder om rovviltjakt i fylket. Tretten konkrete
tiltak ble gjennomført. Det var to kurs i gaupejakt, to kurs i bjørnejakt og tre kurs i jervejakt,
forsøk med lokkejakt på jerv over hele fylket, samt flere jegersamlinger og temasamlinger
gjennom året. I januar 2013 tok vi initiativ til et samarbeidsprosjekt med NJFF for å prøve ut
lokking av jerv, totalt 86 593 kr ble benytte til dette tiltaket. Vi anser FOU-tiltak som kan
bidra til å øke effektivitet i ordinær jakt som viktig. Også andre tiltak som skal stimulere til
mer effektiv jakt og felling av rovvilt har fått støtte, blant annet bygging av flyttbare
jervejaktbuer (7 stk.) og flere sms-viltkamera til utplassering på jerveåter. Sør-Varanger
kommune har fått støtte til etablering av interkommunalt skadefellingslag for Sør-Varanger,
Nesseby og Tane kommuner.

Fellingslag
I regi av Næring og Rovvilt prosjektet jobbes det med å etablere flere interkommunale
skadefellingslag. Mange kommuner vegrer seg for å danne fellingslag da de ser på dette som
en ekstraoppgave, hvor de ikke får dekket kostnadene. Fylkesmannen støttet et
treningsprogram for hundeekvipasjer for sporing av bjørn. To ekvipasjer fra Finnmark har
etter avtale deltatt på trening i regi av SWDI. Tiltaket har vært organisert av «Dyr i drift»
prosjektet hos Fylkesmannen i Troms. Ekvipasjene kan benyttes om SNO's personell med
tjenestehunder ikke er tilgjengelig, eller det oppstår behov for flere ekvipasjer til sporing av
bjørn samtidig i fellingssammenheng.

Bestandsovervåking
Det ble utbetalt dusør for tre innmeldinger av binner i følge med unger (dokumentert av SNO
i etterkant) og seks dusører for innmelding av familiegrupper av gaupe i 2012 og 2013. Det er
innvilget midler til fem gavekort blant de som har levert inn bjørnemøkk til SNO.
Fylkesmannen samlet inn DNA av bjørn fra elgjegere, via samarbeid med
Finnmarkseiendommens elgveiestasjoner og SNO. Via elgveiestasjoner i Kautokeino og
Karasjok øker antall prøver fra år til år. Høsten 2013 ble det innvilget midler til et prosjekt i
Lakselv våren 2014 som skal se på utfordringer med kongeørn i et kalvingsområde i
Stabbursdalen. I flere områder av Finnmark vil det være behov for å øke ressursene til
bestandsovervåking, vi mener FKT-midlene bør kunne benyttes til dette i avgrensede
satsningsområder. Satsing på overvåkning områdevis kan bidra til å få bedre oversikt i de
fjellområder det er behov. I dag er overvåkingsresultater svært væravhengig og hvert enkelt
SNO kontor har store områder de må dekke. Målsetninger om differensiert forvaltning i
områder med forekomst av gaupe og jerv, og områder uten forekomst er kun delvis oppnådd i
fylket. Områdevis er det yngling av både gaupe og jerv utenfor forvaltningsområdene for
disse.
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Prioritering2014 i Finnmarketter fordeling
Fylkesmannen i Finnmark vil støtte jaktprosjekter, jaktkurs og andre tiltak som stimulerer til
rovviltjakt i 2014. Det vil bli avsatt midler til aktiviteter i Næring og rovvilt prosjektet,
kursing av fellingslag, kursing av bjørnehundeekvipasjer, og møter med beitelag/
reinbeitedistrikter/skadefellingslag, ekstra søppeltømming i Pasvik m.m.

Tabell 2. Troms: Midler til forebvaaende oa konfliktdem ende tiltak 2013




Tiltak Ant
sokn.

Ant
inv.

Omsekt
sum

Budsjett Benyttet Merknad
Forebygg REIN Tapsforebyggende tiltak —rein







Foring av tamreiniutvidettilsyn 6 2 1 822 810 200 000 200 000 Hjertindog G elas




Akutt tiltak rein 1 1 10000 100000 10000 Tjeldøya

Sum rein





1 832 810 300 000 210 000




Forebygg SAU Tapsforebyggende tiltak —sau







Tidlig nedsanking 38 36 0

700 000 559 097

Skiboln,Manndalen,Kitdalen,
Middagsfjellet,Balsfiord,Mauken. Ikkealle
som sanker tidligtross tilsagn.




Akutt tidlig nedsanking 2 2 77 742 100000 77 742 Bardu




Akutt tiltak sau 2 2 84 870 100000 84 870 Bardu




Planlagt utvidet tilsyn med
kadaversøk, i kombinasjonmed tidlig
nedsanking

3 3 896000

212 800 80 000 2 lag benyttet ikke midler til tilsyn




Andre omsøktetiltak (tilsyn Lyngen,
tiltak rev, beredskapsareal)

3 0 389 000

0 0 Ikke prioritertpga. lite midler

Sum sau





1 447 612 1 112800 801 709




Andre tiltak som kau
, være tapsreduserende 


Jakt/felling, bestandsregistrering,
info/dialog, prosjekter






Jaktprosjekter 13 5 2 934492

935 090 639 992

3 NJFF prosjekter,Bjørnesporing.
Grunneiertillatelseprosjektble ikke igangsatt
grunnetmanglenderessurser

Sum andre tiltak






639 992




Tiltak for å øke kunn-
skapsgrunnlaget (§6 )







Tilsyn med kadaversøkekvipasjer 2 2 537 000

260 000 232 471
Gratangenog Nordreisa.Gratangenbrukte
ikke hele tilsagn.




Kadaverhundprosjekt 2 2 171000 171000 171000




ForsknMg 3 2 912 688

726 000 726 000
BioforskTjøtta på Dyrøya,NINA
(Bestandstilgangog tap i svensk reindrift)




Radiobjeller,organisering 1 1 195000 100000 100000 Landbruknord




Innkjøp radiobjeller





222 592 Restmidler

Sum øke kunnskapsgr.





1 815 688 1 257 000 1 452 063




Konflikt dempende







Dyr i drift




I 000 000 1 000 000 1 000 000




Beitelagsmøter






ligger i sum DIVERSE

Sum konflikt






1 000 000




Annet







Fellingsvederlag





600 000 758 448
Gratangen,Kåfjord,Evenes, Bardu og
Målselv




Fellingsvederlagprivatpers, reiser 5 5 32 498 32 498 32 498




Opplæring 2 2 150000 150000 113522




Tilskudd interkommunalelag 3 3 150000 200 000 150000




Dusører 4 4




26 975




Administrasjon og overhead





500 000 0 Ikke tillatt å ta av denne posten




DIVERSE





100000 119213
Beitelagsmøter,kompetanseheving,honorar,
DNAanalyse

Sum annet






1 200 656




SUM






5 304 420 Tildelt 6 000 000
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Kap/post 1427.21 Tjenestekjøp





940 000 overhead, forvaltningsplankonsulent, div




DRIFT ROVVILTNEMNDA







Lønn og godtgjørelse nemnda, samt
tolketjenester




300 000




314 859




Reise, møte og hotell nemnda




200 000




117964




Reise sekretariat, Andreas




70 000




97 177




Lønn sekretariat, Andreas




430 000




470 000




SUM





1 000 000




I endelig tildelingsbrev fra DN datert 30. mai 2013, fikk Fylkesmannen i Troms tildelt
940 000,—på posten tjenestekjøp, det vil si 490 000,—mer på denne posten enn det
Fylkesmannen i Troms i utgangspunktet hadde fordelt. Samtidig ble posten 1427.73 redusert
med 440 000,—(bedt om 6 440 000).

Av det tildelte beløpet på post 1427.73 ble det igjen nesten 700 000,—kroner. Dette skyldtes at
vi ikke hadde mulighet til å bruke denne posten til å dekke adm./overhead (500 000). I tillegg
var det enkelte som fikk tilsagn om midler som ikke benyttet disse (tilsyn Mandalen, indre
Kåfjord). Andre brukte ikke hele tilsagnet.

Forebyggende rein
I følge forvaltningsplanen for rovvilt i region 8, er det i utgangspunktet ønskelig å balansere
tildelingen av midler til sau og rein i regionen. Når det gjelder forebyggende tiltak i reindrifta
er det få tiltak med dokumentert effekt. Vi har erfart at prosjekter i reindrifta er mangelfullt
beskrevet, og rapportering på bruk av tilskuddsmidler varierer. Dette resulterer i at
sauenæringen får tildelt mer midler enn reindriftsnæringen. I reindriften er ekstra tilsyn i
kalvingstiden det mest brukte tiltaket. I forslag til tildeling av midler til forskning og utvikling
er det ønskelig å prioritere en del søknader på forskning på rein. Vi mener dette er med på å
balansere regnestykket.

Forebyggende sau
Fylkesmannen har prioritert tidlig nedsanking i områder med store tap til jerv og fast bestand
av jerv, og eller med høy forekomst av jerv. Vi har gitt støtte til både akutt og planlagt tidlig
nedsanking. Vi har prioritert tilsyn med kadaversøk i områder med store tap og som har de
fleste av de store rovviltartene. I tillegg har vi prioritert bruk av kadaversøkekvipasjer for å
avklare tapsforhold. Dokumentasjon av kadaverfunn er helt avgjørende for å avklare årsaken
til tap av beitedyr. Dokumentasjonsgraden har historisk sett vært lavere i rovviltregion 8 enn
gjennomsnittet for landet, som igjen gjør at vi ikke har god oversikt over tapsårsaker. Dette
gjelder spesielt for sau i Troms. For å øke dokumentasjonsgraden, og finne tapsårsaker, har
Fylkesmannen i Troms derfor valgt å gi støtte til dette. Vi har i tillegg stilt flere og strengere
vilkår i forbindelse med tilsagn. Vi har kjøpt inn radiobjeller for restmidler. I løpet av 2013
har vi fortsatt satt av midler til prosjekt Beitebruk i utmark. Dette kom først ordentlig i gang
fra og med i 2013. Dette er et treårig prosjekt med fokus på å styrke beitebruk. Vi mener et
sterkere organisert beitebruk kan være et av de beste FKT-tiltakene vi har. Hvis vi ikke far
brukere i beitelag til å samarbeide vil normalt tapsreduserende tiltak ikke fungere
tilfredsstillende.

Konfliktdempende
Vi satte av 1 000 000,—til prosjekt Dyr i drift. Hovedmålsettingen med prosjektet er å bidra til
å redusere skader fra rovvilt på beitedyr og på den måten bidra til å redusere konflikten
mellom næringsutøvelse og forvaltning av rovvilt. Denne målsettingen skal nås gjennom
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Vi har satt av midler hvis det oppstår akutte situasjoner i løpet av sommeren. Fylkesmannen i
Troms har også satt av et betydelig beløp til kommende skadefellinger som skal ha
godtgjøring av FKT-midlene. Fylkesmannen i Troms kommer også i 2014 til å støtte jaktkurs
og andre tiltak som stimulerer til rovviltjakt.

Tabell 4. ForsIac til fordelin av FKT-midler i Troms i 2014

Type tiltak Søkt om

Ant

søk Ant Inne. Total kostnad Omsøkt

Foreløpig

budsjett Gitt tilskudd til

Forebygg reln § 5

a og b)







Foring av kalv innenfor gje rde, tilsyn ,

flytting av rein mm 7 4 3 087 410 2 822 910 371 000

Tilskudd til foring av kalv i

innhegning, tilsyn kalvi ngstid.




Akutt tiltak rein





100 000




Sum rein





3 087 410 2 822 910 471 000




Forebygg sau §5 a

og b)







Planlagt utvidet tilsyn i komb med tidlig

nedsanking
3 3 722 920 679 920

240 003

Tre lag som også får tilskudd tidlig

nedsanking. Manndalen, Skibotn,

indre Kåfjord.




Tidlig nedsanking, hjemmebeite,

beredskapsareal

6 ( +

3 lag) 2 649 250 569 250 200 CCO

To brukere som får midler til

beredskapsområde.




Tidlig nedsanking hele Troms





700 000 700 000

Manndalen, Skibotn, èn i Nordreisa,

Indre Kåfjord, Kitdalen




Akutt tiltak sau





100000




Akutt tidlig nedsanking





100000




Sum sau





1 372 170 1 949 170 1 340 000




§ 5 c)
Andre tiltak som kan være direkte

taosred.







Diverse ja ktp rosje kte r; rev, gaupe, bjørn,

jerv, samling skyteteknikk, oppsyn båser

og buer, undervisningsfilm jervejakt,

prosjekt grunneiertillatelser mm.

16 11





Gaupejaktkurs, jervejaktkurs,

bjørnehundekvipasjer,

grunneiertillatelser, wirebjørn,

HMS, samling skadefellingslag mm.

Sum andre tiltak





3002020 2930020 1 112 580




§ 6 Tiltak for å Oke kunnskapsgrunnlaget







Organisering av radiobjeller, bruk av

radiobjeller
2 1 216 950 197 700

137 700 Landbruk nord, org radiobjeller




Forskning 3 2 974 200 099  200
349 700

Selenstatus i beitedyr og for i Dyrøy

kommune




Reindriftsseminar




150 000 150 000 150 000




Bruk av kadaversøkekvipasjer for å

avklare tapsforhold,

kadaverhundprosjekt og norske kadaverh

5 5 1 353 220 1 038 220

605 720

Nordreisa, Gratangen og Skånland.

Norske kadaverhunder og

kaclaverhundprosjekt

Sum § 6 Tiltak for å øke kunnskapsgrunnlaget




2 694 370 2 295 120 1 242 620




Konfliktdempende







§ 7 Dyr i drift




1 COO000 1 000 (X/0 1 000 000




Beitebruk i utmark




1 160 000 250 (X13 250000




Sum konfliktdemp





2 160 000 1 250 (XC 1 250 000




Annet







Fellingsvederlag





800000




Diverse utgifter FM





100 000










Total sum Omsøkt Behov Troms





12 315 970 11 247 220 6 316 200




Kap 1427.21 TIENESTEKJØPbehov Troms






M620

DrIft av nemnd og sekretariat, Kap

1427.21






Usikker på hva vi

får

Lønn og godtgjørelse nemnda, samt

tolketjenester





300 000




Reise, møte og hotell nemnda





200 (200




Reise sekretariat , Andreas





70 000




Lønn sekretariat, Andreas





430 000




SUM





1 000 000
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Tabell 5. Forslag til fordeling av FKT-midler i Finnmark i 2014 (settes inn av FM-finnmark)




Tiltak
Antall
søknader Omsøkt




Behov for
2014

Forebyggende

tiltak rein






Andre tiltak rein





100 000




Foring/Gjeting/utvidet tilsyn

rein





350 000




Kalving i gjerdet





0




Flytting til annet beite rein





300 000




Bruk av tekniske tiltak rein





150 000

I Akutt rein





300 000

sum rein




31 4 890 045 1 200 000
Forebyggende

tiltak sau







Tidlig nedsanking sau






600 000




Bruk av tekniske tiltak sau






0




Forsinket slipp sau






50 000




Gjeting/utvidet tilsyn sau






100000




Andre tiltak sau






0




Flytting av sau til annet beite






150 000




E-gjerder






0




Beredskapsareal






150 000




Gjeterhund/vokterhund






0




Beiting på inngjerdet areal






300 000




Akutt sau






100 000

Sum sau




19 1 693 227 1 450 000

Forebyggende

tiltak felles

Fellingsvederlag/kompetanse

bygging* 17




963 200 2 120 000




Lokale FOU ** 20 5 475 390 3 000 000




Diverse***






120 000

Sum forebyggende





5 240 000
Konfliktdempe

nde tiltak







Konfliktdempendetiltak**** 1




100 000




250 000




88 søknader





lov av FKT midler i Finnmark 2014 ,post 1427.73:

lov av FKT midler i Finnmark 2014, post 1427.21:




8 140 000




600 000

Be

Be
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Utgifter fellingslag og fellingsforsøk og ca 300 000 kr til adm av sf lag
Bestandsregistreringer av rovvilt, dusør for rovviltyngling /
kongeørnhekking og godtgjøring fellingslag og jakttiltak

FOU prosjekter rovvilt og lokale/kommunale prosjekter

Informasjon, kompetanseheving, dialog

Kadaverhandtering Pasvik/Sør- Varanger og andre FKT i fylket

7/14 Møteplan 2014

Vedtak:

Innstilling til vedtak:
Møteplanen vedtas med følgende merknad: Møtene i nemda må samkjøres med styremøter
iprosjektene «Dyr i Drift» og «Beitedyr og Rovvilt» som holdes dagen før møtet i nemnda.
Styremøte for «Beitedyr og rovvilt» holdes iforbindelse med møtet 26.06.

Rovviltnemnda i region 8 vedtar følgende møteplan for 2014:
Dato Saker Sted
27.5.2014 skadefellingskvoter telefonmøte
26.6.2014 anbefaling lisensfellingskvote bjørn, lisensfellingskvote jerv, evt. klagebeh. Vadsø
24.7.2014 evt. klagebehandling lisensfellingskvote jerv telefonmøte
23.10.2014 kvote for kvotejakt på gaupe evt. anbefaling om kvote Tromsø
25.11.2014 evt. klagebehandling kvote for gaupejakt, møteplan for 2015 telefonmøte

Saksfremstilling
Det er problematisk på forhånd å kunne forutsi eksakt hvor mange møter det kommer til å bli
behov for, og til hvilke tidspunkt det er behov for møter. Rovviltnemnda har likevel noen
faste hendelser slik som fastsetting av kvoter for lisensfelling og kvotejakt, vedtak om
skadefellingskvoter og anmodning om lisensfellingskvote for bjørn evt. også for gaupe.

Miljøverndepartementet har i brev av 16.12.2013 fastsatt frister for saksbehandling.
Rovviltnemndas møter må tilpasses slik at disse fristene overholdes. Samtidig er det ønskelig
at vedtakene fattes nært opp til aktuelle lisensfelling, kvotejakt eller skadefelling. Dette for at
beslutningsgrunnlaget skal være best mulig.

Det kan tenkes at enkelte møter blir avlyst, for eksempel dersom det ikke kommer noen klage
på vedtaket der det er satt av møtetid for klagebehandling. I slike tilfeller vil det bli sendt ut e-
post om dette så snart sekretariatet og leder av nemnda har tatt denne avgjørelsen.

Det må også påberegnes at uforutsette saker/henvendelser gjør at det må innkalles til fysisk
møte/telefonmøte eller avgjørelse per e-post på kortere varsel.
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Kvænangen Kraftverk AS
Att: Harry Løvberg
9291 TROMSØ Trondheim, 25.04.2014

Deres ref.: Vår ref. (besoppgitt ved svar): Saksbehandler:
KK,500,YM 2013/10811 Gunnbjørn Bremset

Reguleringsundersøkelser i Mollisjohka og Reisaelva - pålegg

Vi viser til vårt brev av 16.01.13 med varset om pålagte reguleringsundersøkelser i
Mollisjohka og Reisaelva, og deres brev av 15.02.13 med innvendinger tit de varslete
påleggsundersøkelsene. Videre viser vil til møte i Trondheim 02.04.13 med deltakelse fra
Direktoratet for naturforvaltning, Fylkesmannen i Troms, Kvænangen Kraftverk AS, Sweco
Norge AS og Ymber AS.

I vår gjennomgang av saken vil vi omhandle følgende forhold som har direkte relevans for
vår endelige konklusjon i påleggsprosessen:

Faglig grunnlag for utforming og innretning av pålegg,
Juridisk grunntag for å pålegge undersøkelser i Reisavassdraget,
Konsekvenser av status som nasjonalt laksevassdrag,
Regutantens innvendinger til innholdet i påteggsvarset,
Miljødirektoratets vurderinger av innvendinger til påleggsvarsel.

Faglig grunnlag for utforming og innretning av pålegg
I påleggsprosessen i Reisavassdraget er det gjort grundige vurderinger av hvitken innretning
og omfang de enkelte deler av undersøkelsesprogrammet bør ha for å oppfylle faglige krav
for et tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag. Fylkesmannen i Troms har i brev av 12.11.12 gjort
en rekke faglige vurderinger om behov for mer spesifikk kunnskap om reguleringseffekter,
og på dette grunntag gitt detaljerte tilrådinger om hvilke reguleringstilknyttete
undersøkelser og tiltak som er nødvendige å gjennomføre i lakseførende deter av
vassdraget. Miljødirektoratet har gjort selvstendige vurderinger av kunnskapsstatus og
behov for økt kunnskap om reguleringseffekter. Hovedformålet med et påtagt
undersøkelsesprogram er å få et oppdatert, tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag for å vurdere
behov for og innretning av eventuelle kompensasjonstittak. Det foreliggende
kunnskapsgrunntaget fra Reisavassdraget er etter Miljødirektoratets vurdering ikke
titstrekketig for å kunne iverksette målrettete, effektive kompensasjonstittak, som med
rimelig grad av sannsyntighet vil motvirke negative reguleringseffekter.

Postadresse: Postboks 5672, Sluppen, 7485 Trondheim I Telefon: 03400/73 58 05 00 I Faks: 73 58 05 01
E-post: post@miljodir.no I Internett: www.miljødirektoratet.no Organisasjonsnummer: 999 601 391
Besøksadresser: Brattørkaia 15, 7010 Trondheim I Strømsveien 96, 0663 Oslo
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Juridisk grunnlag for å pålegge undersøkelser i Reisavassdraget
Myndigheten til å pålegge naturfaglige undersøkelser og tiltak i regulerte vassdrag var
opprinnelig lagt til Landbruksdepartementet. Ved opprettelsen av Direktoratet for jakt,
viltstell og ferskvannsfiske (DJVF) i 1965 fikk den nye etaten påleggsmyndighet i regulerte
vassdrag. I forbindelse med etablering av Miljøverndepartementet i 1972 ble overordnet
myndighet innenfor forvaltningsområdet overført fra Landbruksdepartementet til
Miljøverndepartementet. Etter at Direktoratet for naturforvaltning (DN) ble etablert i 1985
overtok det nye direktoratet alle arbeidsoppgavene til DJVF inkludert påleggsmyndighet i
regulerte vassdrag. I desember 2005 ble påleggsmyndighet i regulerte vassdragsområder
med bestander av innlandsfisk delegert til fylkesmannsembetene med virkning fra januar
2006. Påleggsmyndighet i vassdragsområder med bestander av sjøvandrende laksefisk ble
imidlertid fortsatt liggende hos DN, og ble overført til Miljødirektoratet ved opprettelsen i
juli 2013. I regulerte laksevassdrag som Reisavassdraget har fylkesmannsembetene en
rådgivningsrolle overfor Miljødirektoratet, mens Klima- og miljødepartementet i kraft av å
være overordnet myndighet har rollen som ankeinstans i klagesaker.

Det juridiske grunnlaget for å pålegge undersøkelser i Reisavassdraget er generelt
forankret i lovverk for inngrep i vassdrag og vannkraftutbygging, og er i tillegg spesifikt
hjemlet i den gitte konsesjonen for utbygging og produksjon av vannkraft i
Reisavassdraget. Konsesjonæren som innehar tillatelsen til vannkraftutbygging som er gitt i
kongelig resolusjon av 15.05.64 plikter å forholde seg til alle vilkår som er fastsatt i
konsesjonen. Av post 17 i konsesjonsvilkårene står det eksplisitt at konsesjonæren plikter å
bekoste tiltak og undersøkelser som aktuell myndighet pålegger utført i Reisavassdraget
(sitat i kursivert skrift):

I den utstrekning vedkommende departement finner det nødvendigplikter
konsesjonæren å bekoste:

Utsetting av yngel og/ eller settefisk av laks, sjøaure og innlandsaure samt
utvandringsferdige laks og sjøaureunger på de steder og på den måte som
måtte bli bestemt.

Fiskeribiologiske undersøkelser i vassdraget etter departementets
nærmere bestemmelser. Dersom det skulle vise seg vanskelig å skaffe tilveie
de i pkt. 1 nevnte fiskesorter, eller om man ellers skulle finne det
hensiktsmessig plikter konsesjonæren å delta i fellesfinansieringen av
nødvendige klekkerier og settefiskanlegg.

Konsekvenser av status som nasjonalt laksevassdrag
I februar 2003 etablerte Stortinget ordningen med nasjonale laksevassdrag og nasjonale
laksefjorder. Reisaelva fikk derved status som nasjonalt laksevassdrag og Reisafjorden fikk
samtidig status som nasjonal laksefjord. Formålet med nasjonale laksevassdrag og
laksefjorder er å gi et utvalg av de viktigste laksebestandene i Norge en særlig beskyttelse.
Ifølge St.prp. nr. 32 (2006-2007) om vern av villaksen og ferdigstilling av nasjonale
laksevassdrag og laksefjorder gjelder følgende for de aktuelle laksebestander (sitat i
kursivert skrift): De bestandene som inngår i ordningen skal prioriteres i det generelle
arbeidet med å styrke villaksen. Dette vil i første rekke omfatte tiltak mot Gyrodactylus
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salaris, restaurering av leveområder, revisjon av konsesjonsvilkår og kompensasjonstiltak i
regulerte vassdrag, vassdragskalkingog bestandsovervåking.

Når det gjelder konsekvenser for forvattningspraksis i regulerte vassdrag med status som
nasjonal taksevassdrag legger St.prp. nr. 32 (2006-2007) følgende føringer (sitat i kursivert
skrift): Regulantene vil i større grad bli pålagt å gjennomføre kort- og
langtidsundersøkelser knyttet til de enkelte reguleringer, i første rekke for å fastsette
nye vilkår. Grunnlaget for slike påleggsundersøkelser er allerede nedfelt i
standardvilkårene for vannkraftkonsesjoner. Ved revisjoner vil disse standardvilkårene
også bli tatt inn i eldre konsesjoner. Det skal legges særlig vekt på å benytte de
virkemidlene som er omtalt her til å bedre situasjonen for villaksen i regulerte nasjonale
laksevassdrag.

Regulantens innvendinger til de varslete påleggene
De varslete påteggene om undersøkelser er omhandlet både i svarbrevet av 15.02.13 fra
Kvænangen Energiverk AS og i en oppdragsrapport utarbeidet av konsulentfirmaet Sweco
AS. I og med at mange av de samme forholdene omhandles både i brev og rapport, vil vi av
rasjonatitetshensyn omhandle retaterte aspekter samlet. Stikkordsmessig har vi oppfattet
innvendingene fra Kvænangen Energiverk AS som følger:

Direktoratet må vurdere rimelighet og forholdsmessighet i de varslete pålegg,
Direktoratet har ikke vurdert om nytten av påleggene står i forhold til kostnadene,
Det er ikke tilstrekkelig godtgjort at reguleringsinngrepene har hatt negativ effekt,
Det må begrunnes hvorfor man har endret praksis for finansiering av undersøkelser,
Undersøkelser i nasjonale taksevassdrag må ikke fullt ut bekostes av konsesjonærer.

Miljødirektoratets vurderinger av innvendinger til påleggsvarsel
I påleggsprosessen er det gjort faglige vurderinger av både Fylkesmannen i Troms og
Miljødirektoratet. I forbindelse med utforming av påleggsvarselet er det blant annet gjort
grundige vurderinger av hvilken innretning og hvilket omfang de enkette elementene av
undersøkelsesprogrammet bør ha for å oppfylle faglige minimumskrav for å sikre et
tilstrekkelig kunnskapsgrunntag. Det oppdaterte kunnskapsgrunnlaget etter gjennomført
undersøkelsesprogram vil i neste omgang bli benyttet for å vurdere behov for og eventuell
innretning av kompensasjonstittak. I og med at det ikke er gjennomført omfattende,
målrettete reguleringsundersøkelser de siste 20 år i lakseførende deler av Reisavassdraget,
tilsier vårt faglige skjønn at det ikke foreligger tilstrekkelig kunnskap om nåværende status
for fiskebestander og langsiktige effekter av reguleringsinngrep. Miljødirektoratet deler
følgelig ikke oppfatningen til Kvænangen Kraftverk AS om at det er tilstrekkelig kunnskap
til å vurdere hvordan reguleringsinngrepene har påvirket bestandene av sjøvandrende
taksefisk (se nedenfor).

Fysiske effekter av reguteringsinngrep som utfall av kraftverk, tørrlegging av elvebunn,
fraføring av vann, redusert vannføring og vannhastighet, endringer i vannførings- og
temperaturregime har vist seg å ha tit dels svært store negative effekter på laks og annen
elvelevende fisk i flere regulerte laksevassdrag. Det er ingen grunn til å anta at forholdene
i Reisavassdraget skiller seg vesentlig fra andre vassdrag, eller at situasjonen er bedre i
dette vassdraget enn i andre, sammentignbare laksevassdrag. På bakgrunn av dette samt
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generell erfaring fra andre regulerte laksevassdrag, har vi lagt til grunn en føre-var-
tilnærming i vår saksbehandling. I dette ligger det at Miljødirektoratet har funnet skjellig
grunn til å anta at ulike inngrep som følge av vassdragsregulering har påviselig, negativ
effekt på bestander av sjøvandrende laksefisk i Reisavassdraget. På denne bakgrunn er det
vurdert at det er nødvendig å overvåke fiskebestandene samt kartlegge reguleringseffekter
med tanke på kompensasjonstiltak.

I senere år har undersøkelsene i Reisavassdraget i all hovedsak vært finansiert gjennom
lokale og offentlige midler. Kvænangen Kraftverk AS har følgelig ikke blitt belastet
finansiering av nødvendig overvåkingsaktivitet som etter vår vurdering utvilsomt kunne ha
vært pålagt med hjemmel i konsesjonsvilkår. Det er ikke lagt fram dokumentasjon på at
konsesjonæren på frivillig basis har bidratt med midler for å framskaffe nødvendig
kunnskap om status for fiskebestander og effekter av reguleringsinngrep i Reisavassdraget.
Vi kan ikke se at flere års fravær av konsesjonshjemlete pålegg utgjør noen rimelig grunn
til å forvente at vilkår som ligger i konsesjonen ikke skal komme til anvendelse. Derimot
burde det ligge i kortene at opprettelsen av Reisavassdraget som nasjonalt laksevassdrag
vil gjøre det høyaktuelt å gjennomføre fiskebiologiske undersøkelser i vassdraget. Det bør
være like påregnelig at de to regulantene i vassdraget vil bli pålagt å dekke kostnadene
med dette, og at reguleringsundersøkelser ikke kan finansieres som et spleiselag mellom
regulanter, fiskerettshavere og offentlige myndigheter.

Bakgrunnen for dokumentene utarbeidet av OED og DN er noe annerledes enn juridisk
grunnlag for og faglige vurderinger knyttet til konsesjonshjemlete pålegg i lakseførende
vassdrag. OED-dokumentet er utarbeidet i forbindelse med revisjon av vilkårene i eldre
vannkraftkonsesjoner, og gir retningslinjer som primært angår fysiske og hydrologiske
restriksjoner. Mer prinsipielle forhold som kost-nytte vurderinger er likevel relevante når
det gjelder pålegg om fiskebiologiske undersøkelser. Det må for øvrig bemerkes at
naturforvaltningsvilkår som er nedfelt i konsesjoner er det primære ansvarsområdet til
Klima- og miljødepartementet med underliggende etater. DN-dokumentet det refereres til
ble utarbeidet i forbindelse med delegering av påleggsmyndighet i vassdragsområder med
innlandsfisk, og kost-nytte-vurderingene som gjøres i vassdragsområder med bestander av
sjøvandrende laksefisk kan ofte være annerledes. I den forbindelse må det nevnes at laks
har en spesiett stor bevaringsbiologisk og rekreasjonsmessig verdi. Laks er en ansvarsart for
Norge grunnet stor andel av nåværende forekomst av villaks, og gjennom våre
internasjonale forpliktelser knyttet til den nordatlantiske laksevernkonvensjonen (NASCO).

Oppfølging av miljøforhold i regulerte laksevassdrag er et delt ansvar mellom
Miljødirektoratet og Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Miljødirektoratet er
ansvarlig påleggsmyndighet når det gjelder naturforvaltningsvilkår, mens NVE er ansvarlig
påleggsmyndighet når det gjelder vilkår knyttet til hydrologi og andre fysiske forhold i
vannforekomstene. Ut fra at enkelte aspekter griper inn i hverandre er det en åpen dialog
mellom direktoratene, for å avklare hvilken myndighet som skal ivareta oppfølging av de
enkelte vilkår som ligger i vannkraftkonsesjonene. Vanntemperatur er en fysisk parameter
som ofte kartlegges i forbindelse med hydrologiske målinger som vannføring og vannstand,
og NVE har etablert spesielle kvalitetskriterier for måleserier som skal inngå i det
nasjonale overvåkingsprogrammet for vassdrag. Ut fra overnevnte ansvarsfordeling mellom
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direktoratene er det naturlig at NVEvurderer behov for og innretning av temperaturlogging
i Reisavassdraget.

Når det gjelder innretning og omfang av fiskebiologiske undersøkelser har Miljødirektoratet
gjort nye vurderinger basert på informasjon som har framkommet etter at påteggsvarset
ble utformet i 2012. Beregningene som er gjort av konsulentfirmaet Sweco AS indikerer at
det i første rekke er de hydrologiske forholdene i Mollisjohka som er nevneverdig påvirket
av reguleringsinngrep, mens det er små endringer i hydrologiske forhold i hovedstrengen av
Reisaelva etter regulering. Miljødirektoratet vurderer følgetig at det er hensiktsmessig å
konsentrere de fiskebiologiske undersøkelsene til de mest reguleringspåvirkete delene av
vassdraget, og benytte mindre reguleringspåvirkete deter av vassdraget som en form for
referanse for hvordan situasjonen ville ha vært uten reguleringsinngrep. Det kan derfor
være naturlig å gjøre relativt grundige undersøkelser i Mollisjohka og sammenholde
resultatene med mindre omfattende undersøkelser i øvrige deter av Reisavassdraget.

Konklusjon
Reisavassdraget er et nasjonalt laksevassdrag som har spesielt høy prioritet hos
myndighetene. Ut fra styringssignater fra Stortinget skal etablerte virkemidler som blant
annet konsesjonsvilkår i regulerte laksevassdrag benyttes for å bedre situasjonen for de
berørte laksebestandene. Miljødirektoratet har etter en samtet vurdering av foreliggende
informasjon konktudert med at det er behov for både bestandsovervåking og spesifikke
undersøkelser i reguleringspåvirkete deler av Reisavassdraget. Som en del av grunntaget
for den endelige bestutningen er det gjort en vurdering av nytten av undersøkelsene opp
mot de antatte kostnadene med å gjennomføre disse.

Konsesjonsvilkårene gir klare hjemler for å pålegge Kvænangen Kraftverk AS undersøkelser
og tittak knyttet til reguleringsinngrep. Overvåking av vanntemperatur er innenfor
ansvarsområdet til NVE og er følgelig utelatt fra pålegget. Ut fra kost-nytte-vurderinger er
validering av gytefiskmetodikk, genetiske analyser og gytefisktellinger i Reisaelva utetatt,
mens omfanget av ungfiskundersøkelser i Reisaelva er betydelig redusert. Ut over dette er
det ikke gjort endringer i forhold til varset om pålegg i brev av 06.12.12.

Med hjemmel i kongelig resolusjon av 15.05.64, post 17, pålegger Miljødirektoratet med
dette Kvænangen Kraftverk AS å gjennomføre følgende reguleringsundersøkelser i
Mollisjohka i perioden 2014-2018:

1. Ungfiskundersøketser med elektrisk fiske på minimum fem stasjoner i Mollisjohka.
Formålet med ungfiskundersøkelsene er å betyse hvordan reguleringsinngrepene
påvirker ungfiskbestandene gjennom å kartlegge artsfordeting, aldersfordeling, tetthet
og vekst hos ungfisk. Stasjonsnettet skat være representativt for habitatvariasjonen i
elva ut fra skjulforhold, bunnsubstrat, vanndybde og vannhastighet. På minst to av
stasjonene skal det fiskes tre ganger for å få et grunnlag for tetthetsestimering med
utfangstmetoden.
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Gytefisktelling i Mollisjohka. Formålet med gytefisktellingene er å kartlegge
reguleringseffekter på mengden gytefisk i Mollisjohka. I dype områder som er egnet for
dette ut fra sikt og elvetopografi er drivtelling vurdert som mest aktuell metodikk. I
grunne områder er lysfiske med bruk av kraftige lykter og håv vurdert som mest egnet
metodikk.

Gjennomføring av en samlet vurdering av i hvilken grad reguleringsinngrepene
reduserer produksjonen av sjøvandrende laksefisk i Mollisjohka. Sentralt i
vurderingene er årlig smolttap hos laks i Mollisjohka, samt eventuell reduksjon i vekst
og overlevelse hos sjøaure.

Vurdering og prioritering av aktuelle tiltak som kan motvirke tapt fiskeproduksjon som
skyldes reguleringseffekter i Mollisjohka.

Basisundersøkelsene i punktene 1 og 2 skal gjøres årlig i undersøkelsesperioden 2014-2018.
På grunnlag av undersøkelsene skal det gjøres vurderinger av reguleringseffekter på
fiskeproduksjon og utarbeides tilrådinger om fiskeforsterkende tiltak i Mollisjohka
(punktene 3 og 4).

I tillegg til reguleringsundersøkelsene omhandlet ovenfor pålegger Miljødirektoratet med
dette Kvænangen Kraftverk AS sammen med Ymber AS å gjennomføre undersøkelser i
Reisaelva. Et viktig formål med undersøkelsene i Reisaelva er å ha en referanse til de mest
reguleringspåvirkete delene av Reisavassdraget. Undersøkelser som blir pålagt med
hjemmel i overnevnte konsesjonsvilkår er som følger:

Ungfiskundersøkelser med elektrisk fiske på minimum ti stasjoner i Reisaelva.
Formåtet med undersøkelsene er å ha en referanse til de mest reguleringspåvirkete
delene av vassdraget, for å belyse hvilke effekter reguleringsinngrep har på vekst,
overlevelse og produksjon av ungfisk. Stasjonsnettet skal være representativt for
habitatvariasjonen i vassdraget. På minst fire av stasjonene skal det fiskes tre ganger
for å få et grunnlag for tetthetsestimering med utfangstmetoden.

Innsamling og analyse av skjellprøver fra laks og sjøaure som er fanget i Reisaelva.
Formålet med skjellanalysene er å belyse reguleringseffekter på livshistorie og vekst
hos sjøvandrende laksefisk samt å skille mellom naturlig produsert fisk og rømt
oppdrettsfisk.

Vurderinger av i hvilken grad reguleringsinngrepene i Reisaelva reduserer produksjonen
av laks og sjøaure. Sentralt i vurderingene er årlig smolttap hos laks i Reisaelva, samt
reduksjon i vekst og overlevelse hos sjøaure.

Vurdering og prioritering av tiltak som kan motvirke reduksjon i fiskeproduksjon i
Reisaelva. Spesiell vekt skal legges på tiltak som øker den naturlige produksjon i
vassdraget.
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De felles reguleringsundersøkelsene i punktene 1 og 2 skal gjøres årlig i perioden 2014-
2018, mens utredningene i punktene 3 og 4 skal gjøres i løpet av undersøkelsesperioden
2014-2018.

Det skal være årlige framdriftsrapporter fra undersøkelsesprogrammet, og
sluttrapportering skal skje i løpet av 2019. Dersom det oppstår behov for endring av det
varslete undersøkelsesopplegget, kan dette gjøres gjennom en formell endring av pålegget
eller etter nærmere avtale med Kvænangen Kraftverk AS. Det kan være naturlig å ha
regelmessige møter i undersøkelsesperioden, der blant annet justering av
undersøkelsesprogram kan være et naturlig tema.

Miljødirektoratet finner det naturlig at Kvænangen Kraftverk AS og Ymber AS gjør
innbyrdes avtale om ansvarsdeling når det gjelder gjennomføring av de felles
reguleringsundersøkelsene i Reisaelva.

Alle undersøkelser skal skje i fullt samsvar med norsk standard for gjennomføring av
ferskvannsbiologiske undersøkelser (NS 9455) med underliggende metodestandarder.
Informasjon om dette er lagt ved (vedlegg 1). I tilfeller der metoder som ikke er
standardiserte blir benyttet, skal beste tilgjengelige metodikk ut fra vitenskapelige
kriterium bli benyttet.

Undersøkelsene skal utføres av firma, institusjon eller konsortium med bred
ferskvannsbiologisk kompetanse, samt spesialkompetanse på fiskeøkologi, sjøvandrende
laksefisk og undersøkelser i regulerte laksevassdrag. Prosjektskisser fra aktuelle
oppdragstakere skal tegges fram for Miljødirektoratet, slik at det kan gjøres en faglig
vurdering av om innholdet er i tråd med intensjonen i pålegget.

Det er ønskelig at resultatene fra undersøkelser i vassdrag blir registrert i
vannmiljødatabasen til Miljødirektoratet (http://vannmiljo.miljodir.no). Alternativt kan
vannmiljødata bli levert på spesifisert format i Excel-ark. For utfyllende informasjon om
dataregistrering og importskjema blir det vist til http://vannmillokoder.millodir.no

Av hensyn til adgang til fakturerbar tilsynsaktivitet skal Miljødirektoratet i god tid før
gjennomføring av undersøkelser varsles om tid og sted for aktivitet, samt navn og
kontaktinformasjon til aktuell kontaktperson. Miljødirektoratet vil fakturere kontroll og
tilsyn med pålegget etter gjeldende prosedyrer.
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Dette pålegget kan påklages, jf. forvaltningslovens § 27 samt vedlagte skjema for klager på
forvaltningsvedtak. Klageadgang og klageprosedyre framgår av vedlagte skjema for klage
på forvaltningsvedtak (vedlegg 2). Eventuell klage må sendes innen tre uker etter at
påleggsbrevet er mottatt.

Hilsen
Miljødirektoratet

Yngve Svarte Øyvind Walsø
direktør Artsforvaltingsavdelinga seksjonssjef

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur

8

Side 141



MILJØ-
DIREKTORATET

Vedlegg
Informasjon om pålegg i regulerte vassdrag
Skjema for klager på forvaltningsvedtak

Kopi uten vedlegg
Fylkesmannen i Troms, Postboks 6105, 9291 Tromsø
Nordreisa kommune, 9156 Storstett
Norges vassdrags- og energidirektorat, Postboks 5091 Majorstua, 0301 Osto
Reisa Elvetag, Postboks 6, 9156 Storstett
Ymber AS, Bjørktysvingen 3, 9152 Sørkjosen
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Trondheim, 25.04.2014

Deresref.: Vår ref. (besoppgitt ved svar): Saksbehandler:
2013/10811 Gunnbjørn Bremset

Reguleringsundersøkelseri Kildalselvaog Reisaelva—pålegg

Vi viser til vårt brev av 06.12.12 med varsel om påtagte reguleringsundersøkelser i
Kildalselva og Reisaelva, og deres brev av 15.02.13 med innvendinger til de varstete
påleggsundersøkelsene. Videre viser vil til møte i Trondheim 02.04.13 med deltakelse fra
Direktoratet for naturforvattning, Fylkesmannen i Troms, Kvænangen Kraftverk AS, Sweco
Norge AS og Ymber AS.

I vår gjennomgang av saken vil vi omhandle følgende forhold som har direkte relevans for
vår endelige konklusjon i påleggsprosessen:

Faglig grunnlag for utforming og innretning av pålegg,
Juridisk grunntag for å påtegge undersøkelser i Reisavassdraget,
Konsekvenser av status som nasjonalt taksevassdrag,
Regulantens innvendinger til innholdet i påleggsvarsel,
Miljødirektoratets vurderinger av innvendinger tit påleggsvarsel.

Faglig grunn lag for utforming og innretning av pålegg
I påleggsprosessen i Reisavassdraget er det gjort grundige vurderinger av hvilken innretning
og omfang de enkelte deler av undersøkelsesprogrammet bør ha for å oppfylle faglige krav
for et tilstrekkelig kunnskapsgrunntag. Fylkesmannen i Troms har i brev av 12.11.12 gjort
en rekke faglige vurderinger om behov for mer spesifikk kunnskap om reguleringseffekter,
og på dette grunnlag gitt detaljerte tilrådinger om hvilke reguteringstilknyttete
undersøkelser og tiltak som er nødvendige å gjennomføre i lakseførende deter av
vassdraget. Miljødirektoratet har gjort selvstendige vurderinger av kunnskapsstatus og
behov for økt kunnskap om reguleringseffekter. Hovedformålet med et pålagt
undersøkelsesprogram er å få et oppdatert, titstrekketig kunnskapsgrunnlag for å vurdere
behov for og innretning av eventuelle kompensasjonstiltak. Det foreliggende
kunnskapsgrunnlaget fra Reisavassdraget er etter Miljødirektoratets vurdering ikke
tilstrekketig for å kunne iverksette måtrettete, effektive kompensasjonstiltak, som med
rimelig grad av sannsyntighet vil motvirke negative reguleringseffekter.

Postadresse: Postboks 5672, Sluppen, 7485 Trondheim Telefon: 03400/73 58 05 00 I Faks: 73 58 05 01
E-post: post@miljodir.no Internett: www.miljødirektoratet.no I Organisasjonsnummer: 999 601 391
Beseksadresser: Brattørkaia 15, 7010 Trondheim I Strømsveien 96, 0663 Oslo
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Juridisk grunntagfor å påleggeundersøkelseri Reisavassdraget
Myndigheten tit å pålegge naturfaglige undersøkelser og tiltak i reguterte vassdrag var
opprinnelig lagt tit Landbruksdepartementet. Ved opprettelsen av Direktoratet for jakt,
vittstell og ferskvannsfiske (DJVF) i 1965 fikk den nye etaten påteggsmyndighet i regulerte
vassdrag. I forbindelse med etablering av Miljøverndepartementet i 1972 ble overordnet
myndighet innenfor forvaltningsområdet overført fra Landbruksdepartementet til
Miljøverndepartementet. Etter at Direktoratet for naturforvaltning (DN) ble etablert i 1985
overtok det nye direktoratet alle arbeidsoppgavene tit DJVF inkludert påleggsmyndighet i
regulerte vassdrag. I desember 2005 ble påleggsmyndighet i regulerte vassdragsområder
med bestander av innlandsfisk detegert tit fylkesmannsembetene med virkning fra januar
2006. Påteggsmyndighet i vassdragsområder med bestander av sjøvandrende laksefisk ble
imidtertid fortsatt liggende hos DN, og bte overført til Miljødirektoratet ved opprettelsen i
juli 2013. I reguterte laksevassdrag som Reisavassdraget har fylkesmannsembetene en
rådgivningsrolle overfor Miljødirektoratet, mens Klima- og miljødepartementet i kraft av å
være overordnet myndighet har rollen som ankeinstans i klagesaker.

Det juridiske grunnlaget for å pålegge undersøkelser i Reisavassdraget er generett
forankret i lovverk for inngrep i vassdrag og vannkraftutbygging, og er i tillegg spesifikt
hjemlet i de gitte konsesjoner for utbygging og produksjon av vannkraft i Reisavassdraget.
Konsesjonæren som innehar tillatelsen til vannkraftutbygging som er gitt i kongetig
resolusjon av 01.11.57 plikter å forholde seg tit alle vilkår som er fastsatt i konsesjonen. Av
post 13 i konsesjonsvilkårene står det eksplisitt at konsesjonæren plikter å bekoste tiltak
og undersøkelser som aktuell myndighet pålegger utført i Reisavassdraget (sitat i kursivert
skrift):

Konsesjonærenskal til fremme av fisket i vassdraget sette ut yngel eller
settefisk i den utstrekning, av den art og på de steder som bestemmes av
vedkommende departement.

Hvis departementet finner det nødvendig med års mellomrom å foreta
fiskeribiologiske undersøkelser skal konsesjonæren være forpliktet til å
dekke kostnadene hermed.

Konsekvenserav status som nasjonalt laksevassdrag
I februar 2003 etablerte Stortinget ordningen med nasjonale taksevassdrag og nasjonale
laksefjorder. Reisaelva fikk derved status som nasjonalt laksevassdrag og Reisafjorden fikk
samtidig status som nasjonal laksefjord. Formålet med nasjonale laksevassdrag og
laksefjorder er å gi et utvalg av de viktigste laksebestandene i Norge en særlig beskyttelse.
Ifølge St.prp. nr. 32 (2006-2007) om vern av villaksen og ferdigstilling av nasjonale
taksevassdrag og taksefjorder gjelder følgende for de aktuelle laksebestander (sitat i
kursivert skrift): De bestandene som inngår i ordningen skal prioriteres i det generelle
arbeidet med å styrke villaksen. Dette vil i første rekke omfatte tiltak mot Gyrodactylus  
salaris, restaurering av leveområder, revisjon av konsesjonsvilkår og kompensasjonstiltak i
regulerte vassdrag, vassdragskalkingog bestandsovervåking.
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Når det gjelder konsekvenser for forvaltningspraksis i regulerte vassdrag med status som
nasjonal laksevassdrag legger St.prp. nr. 32 (2006-2007) følgende føringer (sitat i kursivert
skrift): Regulantene vil i større grad bli pålagt å gjennomføre kort- og
langtidsundersøkelser knyttet til de enkelte reguleringer, i første rekke for å fastsette
nye vilkår. Grunnlaget for slike påleggsundersøkelser er allerede nedfelt i
standardvilkårene for vannkraftkonsesjoner. Ved revisjoner vil disse standardvilkårene
også bli tatt inn i eldre konsesjoner. Det skal legges særlig vekt på å benytte de
virkemidlene som er omtalt her til å bedre situasjonen for villaksen i regulerte nasjonale
laksevassdrag.

Regulantens innvendinger til påleggsvarsel
De varstete påleggene om undersøkelser er omhandlet både i svarbrevet av 15.02.13 fra
Ymber AS og i den vedlagte rapporten fra konsulentfirmaet Sweco Norge AS. I og med at
mange av de samme forholdene omhandles både i brev og rapport, vil vi av
rasjonalitetshensyn omhandle relaterte aspekter samlet. Stikkordsmessig har vi oppfattet
de innvendingene fra Ymber AS som følger:

Direktoratet må vurdere rimelighet og forholdsmessighet i de varslete pålegg,
- Direktoratet har ikke vurdert om nytten av påleggene står i forhold til kostnadene,

Det er ikke tilstrekkelig godtgjort at reguteringsinngrepene har hatt negativ effekt,
- Det må begrunnes hvorfor man har endret praksis for finansiering av undersøkelser.

Miljødirektoratets vurderinger av innvendinger til påleggsvarsel
I påleggsprosessen er det gjort faglige vurderinger av både Fylkesmannen i Troms og
Miljødirektoratet. I forbindelse med utforming av påleggsvarselet er det blant annet gjort
grundige vurderinger av hvilken innretning og hvilket omfang de enkette elementene av
undersøkelsesprogrammet bør ha for å oppfylle faglige minimumskrav for å sikre et
titstrekkelig kunnskapsgrunnlag. Det oppdaterte kunnskapsgrunnlaget etter gjennomført
undersøkelsesprogram vit i neste omgang bli benyttet for å vurdere behov for og eventuell
innretning av kompensasjonstiltak. I og med at det ikke er gjennomført omfattende,
målrettete reguleringsundersøkelser de siste 20 år i takseførende deler av Reisavassdraget,
titsier vårt faglige skjønn at det ikke foreligger titstrekkelig kunnskap om nåværende status
for fiskebestander og langsiktige effekter av reguleringsinngrep. Miljødirektoratet deler
følgelig ikke oppfatningen til Ymber AS om at det er tilstrekkelig kunnskap til å vurdere
hvordan reguleringsinngrepene har påvirket bestandene av sjøvandrende laksefisk (se
nedenfor).

Fysiske effekter av reguleringsinngrep som utfall av kraftverk, tørrlegging av elvebunn,
fraføring av vann, redusert vannføring og vannhastighet, endringer i vannførings- og
temperaturregime har vist seg å ha til dels svært store negative effekter på laks og annen
elvelevende fisk i flere regulerte laksevassdrag. Det er ingen grunn til å anta at forholdene
i Reisavassdraget skiller seg vesentlig fra andre vassdrag, eller at situasjonen er bedre i
dette vassdraget enn i andre, sammentignbare laksevassdrag. På bakgrunn av dette samt
generell erfaring fra andre regulerte taksevassdrag, har vi lagt til grunn en føre-var-
tilnærming i vår saksbehandling. I dette ligger det at Miljødirektoratet har funnet skjellig
grunn til å anta at ulike inngrep som følge av vassdragsregulering har påviselig, negativ
effekt på bestander av sjøvandrende laksefisk i Reisavassdraget. På denne bakgrunn er det

3

Side 145



MILJØ-
DIREKTORATET

vurdert at det er nødvendig å overvåke fiskebestandene samt kartlegge reguteringseffekter
med tanke på kompensasjonstittak.

I senere år har undersøkelsene i Reisavassdraget i hovedsak vært finansiert gjennom lokale
og offentlige midler. Ymber AS har følgetig ikke blitt belastet finansiering av nødvendig
overvåkingsaktivitet som etter vår vurdering kunne ha vært påtagt med hjemmel i
konsesjonsvilkår. Det er ikke lagt fram dokumentasjon på at konsesjonæren på frivillig
basis har bidratt med midler for å framskaffe nødvendig kunnskap om status for
fiskebestander og effekter av reguteringsinngrep i Reisavassdraget. Vi kan ikke se at flere
års fravær av konsesjonshjemlete pålegg utgjør noen rimelig grunn tit å forvente at vilkår
som ligger i konsesjonen ikke skal komme til anvendelse. Derimot burde det ligge i kortene
at opprettelsen av Reisavassdraget som nasjonalt laksevassdrag vit gjøre det høyaktuelt å
gjennomføre fiskebiologiske undersøkelser i vassdraget. Det bør være like påregnelig at de
to regulantene i vassdraget vil bli påtagt å dekke kostnadene med dette, og at
reguleringsundersøkelser ikke kan finansieres som et spleiselag mellom regulanter,
fiskerettshavere og offentlige myndigheter.

Bakgrunnen for dokumentene utarbeidet av OED og DN er noe annertedes enn juridisk
grunnlag for og faglige vurderinger knyttet til konsesjonshjemlete pålegg i lakseførende
vassdrag. OED-dokumentet er utarbeidet i forbindelse med revisjon av vilkårene i eldre
vannkraftkonsesjoner, og gir retningslinjer som primært angår fysiske og hydrologiske
restriksjoner. Mer prinsipielle forhold som kost-nytte vurderinger er likevel relevante når
det gjelder pålegg om fiskebiologiske undersøkelser. Det må for øvrig bemerkes at
naturforvattningsvilkår som er nedfelt i konsesjoner er det primære ansvarsområdet til
Klima- og miljødepartementet med underliggende etater. DN-dokumentet det refereres tit
ble utarbeidet i forbindelse med delegering av påleggsmyndighet i vassdragsområder med
inntandsfisk, og kost-nytte-vurderingene som gjøres i vassdragsområder med bestander av
sjøvandrende laksefisk kan ofte være annerledes. I den forbindelse må det nevnes at taks
har en spesielt stor bevaringsbiologisk og rekreasjonsmessig verdi. Laks er en ansvarsart for
Norge grunnet stor andel av nåværende forekomst av villaks, og gjennom våre
internasjonale forpliktelser knyttet til den nordatlantiske taksevernkonvensjonen (NASCO).

Oppfølging av miljøforhold i reguterte laksevassdrag er et delt ansvar mellom
Miljødirektoratet og Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Miljødirektoratet er
ansvarlig påleggsmyndighet når det gjelder naturforvaltningsvilkår, mens NVE er ansvarlig
påleggsmyndighet når det gjelder vilkår knyttet til hydrologi og andre fysiske forhold i
vannforekomstene. Ut fra at enkelte aspekter griper inn i hverandre er det en åpen dialog
mellom direktoratene, for å avklare hvilken myndighet som skat ivareta oppfølging av de
enkelte vilkår som ligger i vannkraftkonsesjonene. Vanntemperatur er en fysisk parameter
som ofte kartlegges i forbindelse med hydrologiske målinger som vannføring og vannstand,
og NVE har etablert spesielle kvalitetskriterier for måleserier som skal inngå i det
nasjonale overvåkingsprogrammet for vassdrag. Ut fra overnevnte ansvarsfordeling mellom
direktoratene er det naturlig at NVEvurderer behov for og innretning av temperaturlogging
i Reisavassdraget.
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Når det gjelder innretning og omfang av fiskebiologiske undersøkelser har Miljødirektoratet
gjort nye vurderinger basert på informasjon som har framkommet etter at påleggsvarsel
ble utformet i 2012. Beregningene som er gjort av konsulentfirmaet Sweco AS indikerer at
det i første rekke er de hydrologiske forholdene i Kildalselva som er nevneverdig påvirket
av reguleringsinngrep, mens det er små endringer i hydrologiske forhold i hovedstrengen av
Reisaelva etter regulering. Miljødirektoratet vurderer følgelig at det er hensiktsmessig å
konsentrere de fiskebiologiske undersøkelsene til de mest reguleringspåvirkete delene av
vassdraget, og benytte mindre reguleringspåvirkete deler av vassdraget som en form for
referanse for hvordan situasjonen ville ha vært uten reguleringsinngrep. Det kan derfor
være naturlig å gjøre relativt grundige undersøkelser i Kildalselva og sammenholde
resultatene med mindre omfattende undersøkelser i øvrige deler av Reisavassdraget.

Konklusjon
Reisavassdraget er et nasjonalt laksevassdrag som har spesielt høy prioritet hos
myndighetene. Ut fra styringssignaler fra Stortinget skal etablerte virkemidler som blant
annet konsesjonsvilkår i regulerte laksevassdrag benyttes for å bedre situasjonen for de
berørte laksebestandene. Miljødirektoratet har etter en samlet vurdering av foreliggende
informasjon konkludert med at det er behov for bestandsovervåking og spesifikke
undersøkelser i reguleringspåvirkete deler av Reisavassdraget. Som en del av
beslutningsgrunnlaget er det gjort en vurdering av nytten av undersøkelsene opp mot de
antatte kostnadene med å gjennomføre disse.

Konsesjonsvilkårene gir klare hjemler for å pålegge Ymber AS undersøkelser og tiltak
knyttet til reguleringsinngrep. Overvåking av vanntemperatur er innenfor ansvarsområdet
til NVE og er følgelig utelatt fra pålegget. Ut fra kost-nytte-vurderinger er validering av
gytefiskmetodikk, genetiske analyser og gytefisktellinger i Reisaelva utelatt, mens
omfanget av ungfiskundersøkelser i Reisaelva er betydelig redusert. Ut over dette er det
ikke gjort endringer i forhold til varsel om pålegg i brev av 06.12.12.

Med hjemmel i kongelig resolusjon av 01.11.57, post 13, pålegger Miljødirektoratet med
dette Ymber AS å gjennomføre følgende reguleringsundersøkelser i Kildalselva i perioden
2014-2018:

Ungfiskundersøkelser med elektrisk fiske på minimum ti stasjoner i Kildalselva.
Formålet med ungfiskundersøkelsene er å belyse hvordan reguleringsinngrepene
påvirker ungfiskbestandene gjennom å kartlegge artsfordeling, aldersfordeling, tetthet
og vekst hos ungfisk. Stasjonsnettet skal være representativt for habitatvariasjonen i
elva ut fra skjulforhold, bunnsubstrat, vanndybde og vannhastighet. På minst tre av
stasjonene skal det fiskes tre ganger for å få et grunnlag for tetthetsestimering med
utfangstmetoden.

Innsamling og analyse av skjellprøver fra laks og sjøaure som er fanget i Kildalselva.
Formålet med skjellanalysene er å belyse reguleringseffekter på livshistorie og vekst
hos sjøvandrende laksefisk samt å skille mellom naturlig produsert fisk og rømt
oppdrettsfisk.
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Gytefisktelling i Kildalselva. Formålet med gytefisktellingene er å kartlegge
reguleringseffekter på mengden gytefisk i Kildalselva. I dype områder som er egnet for
dette ut fra sikt og elvetopografi er drivtelling vurdert som mest aktuell metodikk. I
grunne områder er lysfiske med bruk av kraftige lykter og håv vurdert som mest egnet
metodikk.

Gjennomføring av en samlet vurdering av i hvilken grad reguleringsinngrepene
reduserer produksjonen av sjøvandrende laksefisk i Kildalselva. Sentralt i vurderingene
er årlig smolttap hos laks i Kildalselva, samt eventuell reduksjon i vekst og overlevelse
hos sjøaure.

Vurdering og prioritering av aktuelle tiltak som kan motvirke tapt fiskeproduksjon som
skyldes reguleringseffekter i Kildalselva.

Basisundersøkelsene i punktene 1-3 skal gjøres årlig i undersøkelsesperioden 2014-2018. På
grunnlag av undersøkelsene skal det gjøres vurderinger av reguleringseffekter på
fiskeproduksjon og utarbeides tilrådinger om fiskeforsterkende tiltak i Kildalselva
(punktene 4 og 5).

I tillegg til reguleringsundersøkelsene omhandlet ovenfor pålegger Miljødirektoratet med
dette Ymber AS sammen med Kvænangen Kraftverk AS å gjennomføre undersøkelser i
Reisaelva. Et viktig formål med undersøkelsene i Reisaelva er å ha en referanse til de mest
reguleringspåvirkete delene av Reisavassdraget. Undersøkelser som blir pålagt med
hjemmel i overnevnte konsesjonsvilkår er som følger:

Ungfiskundersøkelser med elektrisk fiske på minimum ti stasjoner i Reisaelva.
Formålet med undersøkelsene er å ha en referanse til de mest reguleringspåvirkete
delene av vassdraget, for å belyse hvilke effekter reguleringsinngrep har på vekst,
overlevelse og produksjon av ungfisk. Stasjonsnettet skal være representativt for
habitatvariasjonen i vassdraget. På minst fire av stasjonene skal det fiskes tre ganger
for å få et grunnlag for tetthetsestimering med utfangstmetoden.

Innsamling og analyse av skjellprøver fra laks og sjøaure som er fanget i Reisaelva.
Formålet med skjellanalysene er å belyse reguleringseffekter på livshistorie og vekst
hos sjøvandrende laksefisk samt å skille mellom naturlig produsert fisk og rømt
oppdrettsfisk.

Vurderinger av i hvilken grad reguleringsinngrepene i Reisaelva reduserer produksjonen
av laks og sjøaure. Sentralt i vurderingene er årlig smolttap hos laks i Reisaelva, samt
reduksjon i vekst og overlevelse hos sjøaure.

Vurdering og prioritering av tiltak som kan motvirke reduksjon i fiskeproduksjon i
Reisaelva. Spesiell vekt skal legges på tiltak som øker den naturlige produksjon i
vassdraget.
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De felles reguleringsundersøkelsene i punktene 1 og 2 skal gjøres årlig i perioden 2014-
2018, mens utredningene i punktene 3 og 4 skal gjøres i løpet av undersøkelsesperioden
2014-2018.

Det skal være årlige framdriftsrapporter fra undersøkelsesprogrammet, og
sluttrapportering skal skje i løpet av 2019. Dersom det oppstår behov for endring av det
varslete undersøkelsesopplegget, kan dette gjøres gjennom en formell endring av pålegget
eller etter nærmere avtale med Ymber AS. Det kan være naturlig å ha regelmessige møter
i undersøkelsesperioden, der blant annet justering av undersøkelsesprogram kan være et
naturlig tema.

Miljødirektoratet finner det naturlig at Ymber AS og Kvænangen Kraftverk AS gjør
innbyrdes avtale om ansvarsdeling når det gjelder gjennomføring av de felles
reguleringsundersøkelsene i Reisaelva.

Alle undersøkelser skal skje i fullt samsvar med norsk standard for gjennomføring av
ferskvannsbiologiske undersøkelser (NS 9455) med underliggende metodestandarder.
Informasjon om dette er lagt ved (vedlegg 1). I tilfeller der metoder som ikke er
standardiserte blir benyttet, skal beste tilgjengelige metodikk ut fra vitenskapelige
kriterium bli benyttet.

Undersøkelsene skal utføres av firma, institusjon eller konsortium med bred
ferskvannsbiologisk kompetanse, samt spesialkompetanse på fiskeøkologi, sjøvandrende
laksefisk og undersøkelser i regulerte laksevassdrag. Prosjektskisser fra aktuelle
oppdragstakere skal legges fram for Miljødirektoratet, slik at det kan gjøres en faglig
vurdering av om innholdet er i tråd med intensjonen i pålegget.

Det er ønskelig at resultatene fra undersøkelser i vassdrag blir registrert i
vannmiljødatabasen til Miljødirektoratet (http://vannmiljo.miljodir.no). Alternativt kan
vannmiljødata bli levert på spesifisert format i Excel-ark. For utfyllende informasjon om
dataregistrering og importskjema blir det vist til http://vannmiljokoder.miljodir.no 


Av hensyn til adgang til fakturerbar tilsynsaktivitet skal Miljødirektoratet i god tid før
gjennomføring av undersøkelser varsles om tid og sted for aktivitet, samt navn og
kontaktinformasjon til aktuell kontaktperson. Miljødirektoratet vil fakturere kontroll og
tilsyn med pålegget etter gjeldende prosedyrer.
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Dette påtegget kan påklages, jf. forvattningslovens § 27 samt vedlagte skjema for klager på
forvaltningsvedtak. Klageadgang og klageprosedyre framgår av vedlagte skjema for klager
på forvaltningsvedtak (vedlegg 2). Eventuell klage må sendes innen tre uker etter at
påleggsbrevet er mottatt.

Hilsen
Miljødirektoratet

Yngve Svarte Øyvind Walsø
direktør Artsforvaltingsavdelinga seksjonssjef

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur

Vedlegg
Informasjon om pålegg i regulerte vassdrag
Skjema for klager på forvaltningsvedtak

Kopi uten vedlegg
Fylkesmannen i Troms, Postboks 6105, 9291 Tromsø
Kvænangen Kraftverk AS, v/ Harry Løvberg, 9291 Tromsø
Nordreisa kommune, 9156 Storstett
Norges vassdrags- og energidirektorat, Postboks 5091 Majorstua, 0301 Oslo
Reisa Elvelag, Postboks 6, 9156 Storslett
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Nordreisa kommune
Utviklingsavdeling

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

Anne Lise Gamst Enoksen
Rotsundveien 888
9153 ROTSUND

Delegert vedtak
Delegert utvalg drift - nr. 82/14

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2013/3777-3 20499/2014 1942/77/2 20.05.2014

Delegert vedtak - søknad om deling gnr 1942/77/2

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

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

Saksopplysninger: 
Vi viser til delingssøknad på gnr 77, brn 2, journalført den 7. nov 2013. Vi beklager den lange 
saksbehandlingstiden, men vi er langt på etterskudd med saksbehandlingen og bebygde tomter og 
tilleggsareal har derfor ikke vært prioritert. 

Grunneier: Anne-Lise Gamst Enoksen
Erververe: Trond R. Olsen og Silje Isabell Winnberg Rasch

Det søkes om deling av totalt ca 500 m2 tilleggstomt fra gnr 77, brn 2 i Rotsund til gnr 77, brn 
97. Arealet på den ene siden av 77/97 er bebygd med en garasje, og på den andre siden av søkes 
det om utvidelse av 77/97 i hele lengden som en smal stripe.

Vurderinger:
Gnr 77, brn 97 er pr i dag på 658 m2 og det er antakelig dårlig plass til å bygge egen garasje på 
egen eiendom. Olsen/Rasch har fått kjøpe en garasje som står på gnr 77, brn 2, men inntil egen 
eiendom. Samtidig søkes det om tilleggsareal på andre siden av tomta slik at 77/97 totalt vil bli 
på om lag 1160 m2. Det omsøkte arealet består av jorddekt fastmark og antakelig litt dyrka mark 
(litt uklart av flyfoto). 
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I følge gårdskart fra Skog og landskap har eiendom gnr 77, bnr 2 et totalareal på 429,5 daa. Av 
dette er 8 daa fulldyrka jord, 9,1 daa overflatedyrka jord, 34 daa skog på høy bonitet, 80,1 daa 
skog på middels bonitet, 145,2 daa uproduktiv skog, og resten annet areal. 

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

Ved vurderingen av om det skal gis dispensasjon fra planer skal statlige og regionale rammer og 
mål tillegges særlig vekt. Søknaden har ikke vært på høring i og med at delingen gjelder en 
bebygd tomt og at arealet derfor er i bruk til det som det søkes til. Vi velger likevel å vurdere alle 
forhold i jordloven og plan- og bygningsloven og annet lovverk som ellers skal vurderes i 
delingssaker.

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

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

Det er ikke selvstendig drift på eiendommen er aktive gårder i området. Sauedrifta på 
eiendommen ble nedlagt i ca 1992-93, men dyrka marka på eiendommen høstes av et bruk på 
Spåkenes. Av flyfoto ser vi at det ser ut som at det høstes helt inntil tomtegrensa på gnr 77/97. En 
utvidelse av tomta de
nne veien slik som omsøkte vil gå litt på bekostning av dyrka mark i drift. Det er litt uklart hvor 
langt ut i åkeren utvidelsen går, men hvis dette begrenses til maksimum 2 meter i hele lengden 
inntil 77/97 er dette ikke vesentlig. Vi kan derfor ikke se at denne delingen er til hinder for 
fortsatt drift av arealene på eiendommen. Bosettingshensynet er tungtveiende. Delingen har 
heller ikke noe å si for avkastningen eiendommen kan gi, siden arealene allerede brukes til det de 
søkes til. 

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

I flg. § 27-1 skal opprettelse eller endring av eiendom til bygningsformål for opphold av
mennesker eller dyr ikke gjennomføres med mindre det er forsvarlig adgang til hygienisk
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betryggende og tilstrekkelig drikkevann, samt slokkevann. I flg. § 27-2 skal bortføring av
avløpsvann være sikret i samsvar med forurensningsloven før opprettelse eller endring av 
eiendom til bebyggelse skjer. Dette gjelder fradeling til en eksisterende garasje, samt 
tilleggsareal og vi antar at det ikke skal legges inn vann eller sanitært anlegg.

I flg. § 27-4 må det før opprettelse eller endring av eiendom til bebyggelse blir godkjent enten
være sikret lovlig atkomst til veg som er åpen for alminnelig ferdsel eller ved tinglyst dokument
eller på annen måte være sikret vegforbindelse som kommunen godtar som tilfredsstillende.
Avkjørsel fra offentlig veg må være godkjent av vedkommende vegmyndighet, jf. veglova §§ 40
til 43. På kart og flybilde ser vi at adkomsten til boligen på gnr 77, brn 2 går i mellom 77/97 og 
tomta til den omsøkte garasjen. Men på flyfoto ser det også ut som at det er anlagt en ny 
oppkjøring til 77/2 slik at det ikke er nødvendig å kjøre mellom garasjen og boligen på 77/97. 
Hvis 77/97 med tilleggsareal skal benytte avkjørselen fra E6 på 77/2, eller hvis 77/2 skal bruke 
adkomsten som går over "nye" 77/97 må det tinglyses rettigheter til adkomster slik at boligene og 
eiendommene sikres adkomst.

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

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

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

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

Den omsøkte tomta er allerede bebygd med en garasje og utvidelsen av tomta på motsatt side er 
en smal stripe i hele lengden på 77/97. Det kan se ut som arealet er blitt høstet helt inntil 
tomtegrensa på den øverste delen. Vi kan ikke se at det er relevant at naturmangfoldloven 
kommer til anvendelse i dette tilfellet i og med at arealene ikke er uberørte.

Samlet vurdering:
Fradelingen gjelder en eksisterende garasje som på tomt som tilleggsareal til gnr 77/97, samt en 
liten utvidelse på andre siden av tomta. En fradeling av omsøkt areal vil ikke føre til 
konsekvenser for kulturlandskapet, naturmangfoldet, friluftslivet, landbruket og reindrifta. Siden 
dette gjelder bebygd og etablert tomt, kan vi ikke se at prinsippene i naturmangfoldloven
§§ 8-12 er relevant og har noe å si for at det omsøkte arealet godkjennes fradelt.
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Vedtak:
Nordreisa kommune godkjenner fradeling av om lag 500 m2 fra eiendom gnr 77, brn 2 som 
tilleggstomt til gnr 77, brn 97. Delingen er todelt og den ene delen er bebygd med garasje og den 
andre delen er en utvidelse av gnr 77, brn 97 med om lag 2 m i tomta lengde.

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

Ved avgjørelsen er det lagt vekt på at fradeling ikke vil komme i konflikt med
landbruksinteresser, natur- og kulturmiljø og friluftslivet i området siden dette gjelder fradeling
av eksisterende garasje og ellers en smal stripe med tilleggsareal til boligtomta gnr 77/97. 

Fradelingen har ingenting å si for ressursgrunnlaget på eiendommen og bosetting- og 
samfunnsinteresser taler for deling.

Det settes følgende vilkår:
 Det ubebygde tilleggsarealet må begrenses til 2 m i hele tomtas lengde slik at det ikke går 

på bekostning av dyrka mark i drift. 
 Eiendommene 77/2 og 77/97 må sikres tinglyst rett til adkomster over hverandres 

eiendommer hvis adkomsten går utenfor eget bruksnummer. 
 Eventuelle byggetiltak kan ikke igangsettes før byggesøknad er levert, søknaden er 

behandlet og godkjenning er gitt.
 Dersom det under evt arbeid i marken oppdages gjenstander eller spor etter tidligere

menneskelig aktivitet i omsøkte areal, må arbeidet stanses og melding straks sendes
Sametinget og Troms fylkeskommune, kulturetaten jf. kulturminnelovens § 8, 2. ledd.

 Ved evt framtidig bygging skal det sikres god estetisk utforming i samsvar med tiltakets
funksjon og i samspill med omgivelser og stedlig byggeskikk. Det skal ikke brukes farger
på tak eller vegg som skiller seg ut fra omgivelsene på en negativ måte.

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

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

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

Den videre saksgangen:
Søknaden er oversendt oppmålingskontoret, som i løpet av oppmålingssesongen sender faktura for oppmålings- og 
tinglysningsgebyr for tomta som er godkjent fradelt. Før oppmåling kan skje må gebyret være betalt, og tomta snø-
og telefri. Det kan til tider være ventetid for å få oppmålingen utført, men boligtomter vil bli prioritert. I forkant av 
utmålingen vil du bli kontaktet. Dersom du har spesielle ønsker om tidspunkt for kartforretningen må du ta kontakt 
med oppmålingskontoret i god tid før oppmålingen. Etter at oppmålingen har funnet sted, vil målebrev bli utstedt og 
sendt Statens kartverk for tinglysning.
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Vi gjør oppmerksom på at ervervet kan være konsesjonspliktig for kjøper, avhengig av størrelsen på tomta og om det 
foreligger nært slektskap. Ved alle erverv som er konsesjonsfritt må kjøper fylle ut skjemaet ”egenerklæring om 
konsesjonsfrihet” som må følge skjøtet til tinglysning påført dokumentasjon fra kommunen om at ervervet er 
konsesjonsfritt. Ved konsesjonspliktige erverv må ”søknad om konsesjon ved erverv av fast eiendom” sendes 
kommunen. Både ”egenerklæring”, SLF- 360 og ”søknad om konsesjon”, SLF-359 kan hentes på internett, 
www.slf.dep.no, eller ved henvendelse til landbrukskontoret.

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

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

Med hilsen

May Halonen
konsulent

Kopi til:
Trond R. Olsen Rotsundveien 890 9153 ROTSUND
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Fylkesmanneni Troms
RomssaFyIkkamånni

Saksbehandler
Aase Berg

Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode
77642074 16.05.2014 2014/2217 - 2 523.3

Deres dato Deres ref.
21.02.2013 12/9841— 


NORDREISAKOKffiLJNE

Nancy Mari Jørgensen
Steinsvik
9151 STORSLETT

D,_)K KCH.

Innvilget inntil kr 10 425,- i tilskudd til tiltak i beiteområder 2014

Viser til søknad om tilskudd til tiltak i beiteområder mottatt her 25.november 2013.

Fylkesmannens vedtak:
Fylkesmannen innvilger inntil kr 10 425,- i tilskudd til sperregjerde. Tilskuddet utgjør
50 % av fremlagt kostnadsoverslag.

Frist for å gjennomføre tiltaket er satt ti115.05.2017.

Vedtaket kan påklages. Klagefristen er tre uker etter at dette vedtaket er mottatt. Klageinstans
er SLF. Klagen sendes Fylkesmannen i Troms.

Informasjon om tildeling av investeringsstøtte til tiltak i beiteområder - 2014
I jordbruksoppgjøret 2009 ble partene enige om å flytte investeringsstøtte til organisert
beitebruk ut av ordningen spesielle miljøtiltak i landbruket, og inn i en egen ordning som
forvaltes av Fylkesmannen. LMDs «Forskrift om tilskudd til tiltak i beiteområder» datert
26.02.2013 danner grunnlag for tildelingen, samt rundskriv 13/1-9, datert 27.11.2013. Troms
fylke ble i 2014 tildelt kr 750 000,- til forvaltningen av ordningen.

I år kom det inn 17 søknader innen søknadsfristen. Alle disse er gjennomgått og de fleste
oppfyller kravene til å kunne innvilges investeringstilskudd. De totale kostnadene av
innkommende søknader utgjør kr. 2 998 729,-.

Fylkesmannen er gitt hjemmel i «Forskrift om tilskudd til tiltak i beiteområder» av
26.02.2013 og etter Rundskriv 13/1 - 9 fra SLF, til å innvilge tilskudd til tiltak i beiteområder.

Fylkesmannens vurdering av søknaden
Fylkesmannen har funnet søknaden fra Nancy Mari Jørgensen tilskuddsberettiget. Det er ved
utmåling av midler lagt vekt på hvorvidt tiltaket medvirker til bedre utnyttelse av
beiteområdene, rasjonell drift og samarbeidstiltak som minsker konfliktnivået ved bruk av
utmark, er prioritert.

Forskriften gir begrensing på beregning av tilskudd. Det kan gis tilskudd inntil 50 % av
godkjent kostnadsoverslag ved investeringstiltak. Det er i de fleste søknadene innvilget
tilskudd tilsvarende 50 % av godkjent kostnadsoverslag.

Fylkeshuset, Strandvegen 13 Telefon: 77 64 20 00 Avdeling fmtrpostmottak@fylkesmannen.no

20 MAI2014

Postboks 6105, 9291 Tromsø Telefaks: 77 64 21 39 Landbruksavdelingen www.fylkesmannen.no/troms
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Innvilget tilskudd utbetales etterskuddsvis når tiltaket er bekreftet gjennomført av kommunen
og Fylkesmannen har godkjent sluttregnskapet (jmf. § 9). Dersom kostnadene til
gjennomføring av investeringstiltaket og/eller planleggings— og tilretteleggingsprosjektet, blir
lavere enn godkjent kostnadsoverslag, reduseres tilskuddet tilsvarende. Det kan foretas
utbetalinger på bakgrunn av godkj ent dokumentasjon etter hvert som deler av tiltaket eller
prosjektet utføres. Dokumentasjon vil normalt være kopi av faktura for innkjøp av
materialer/utstyr eller kopi av faktura fra entreprenør eller annen oppdragstaker. Minst 25 %
av tilskuddet holdes tilbake inntil arbeidet er fullført og sluttregnskapet er godkjent.

Med hilsen

Cathrine Amundsen
rådgiver

Aase Berg
rådgiver

Vedlegg: Klageskjema

Kopi til:
Nordreisa kommune v/Kristian Berg Postboks 174 9156 Storslett

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ikke håndskrevne signaturer.
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Fylkesmannen i Troms og Reisa nasjonalparkstyre vil med dette orientere om status i arbeidet
med forvaltningsplan for Reisa nasjonalpark / Råisa ålbrnotlas meahcci og Raisduottarhaldi
landskapsvernområde /Råisduottarhåldi suodjemeahcci.

Det er nå laget et utkast til forvaltningsplan for nasjonalparken og landskapsvernområdet.
Arbeidsutvalget, Reisagruppa, har bistått Fylkesmannen i arbeidet med utkastet. Utkastet til
forvaltningsplan ble overlevert fra Fylkesmannen i Troms og Reisagruppa til Reisa
nasjonalparkstyre på et møte 1.-2. april i år. Se nyhetssak på
http://www.fylkesmannen.no/Troms/Miljo-og-klima/Verneomrader/Utkast-til-
forvaltningsplan-for-Reisa-nasjonalpark-og-Raisduottarhaldi-landskapsvernomrade-er-
overlevert-fra-arbeidsutvalget-Reisagruppa-til-Reisa-nasjonalparkstyre/ 


Det er nå Reisa nasjonalparkstyre som har ansvar for å sluttføre arbeidet, dvs gjennomføre
høring og klargjøre planen for vedtak. Spørsmål og henvendelser i saken skal heretter gå til
Reisa nasjonalparkstyre ved nasjonalparkforvalter Rune Benonisen
fintrrub@fylkesmannen.no eller 90660709 (mobil) / 77770578 (kontor).
Se også hjemmesiden til nasjonalparkstyret på www.nasjonalparkstyre.no 


Reisa nasjonalparkstyre informerer om at deres tidsplan for det videre arbeidet er at styret
vil ta planutkastet opp til behandling 3. juni 2014. Her vil det drøftes behov for justeringer
eller endringer. Planutkastet sendes så til Miljødirektoratet til faglig godkjenning. Styret vil
deretter på nytt behandle utkastet og eventuelt drøfte merknader med Miljødirektoratet.
Planen sendes på høring i løpet av august 2014. Høringsfrist vil trolig være i november. Hvis
det ikke er vesentlige merknader til planen kan den sluttbehandles i desember.
Styret planlegger ulike informasjonstiltak og møter i sammenheng med høringen. Det vil
sendes ut nærmere informasjon om dette. Vi oppfordrer alle til å gi en uttalelse når
forvaltningsplanen kommer på høring.

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ikke håndskrevne signaturer.
Med hilsen

Evy Jørgensen ef
Miljøverndirektør

Knut M. Nergård
fagansvarlig

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

Fylkesmanneni Troms
RomssaFyIkkamänni

Saksbehandler
Ann-Heidi Johansen

Telefon Vår dato Vår ref.
77 64 22 33 29.04.2014 2007/847 -

Deres dato Deres ref.

Arkivkode
432.3

NORHEISA KOMMUNE

Adressater etter liste

Orientering om status for arbeidet med forvaltningsplan for
Reisa nasjonalpark og Raisduottarhaldi landskapsvernområde
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Kopi av brev
Sametinget/Såmediggi v/ Jon Petter Gintal, Åvjovårgeaidnu 50, 9730 Karasjok/Kår4ohka

Reisa nasjonalparkstyre med vara og nasjonalparkforvalter
Rune Benonisen, Reisa nasjonalparkstyre, Hovedveien 2, 9151 Storslett
Hilde A. Nyvoll, Pynten 5, 9151 Storslett
Sigrund Hestdal, Goppa 16, 9152 Sørkjosen
Lidvart A. Jakobsen, Skolevegen 10, 9151 Storslett
Geir Sagelv, Oksfjordveien, 9151 Storslett
Sylvi Heggelund, Øvergårdveien 208, 9151 Storslett
Anja C. Birkelund, Apanesveien 54, 9512 Alta
Halvar Wahlgren, Bjørkvoll 18, 9152 Sørkjosen
Geir Tommy Pedersen, 9147 Birtavarre
Karin Karlsen, Perteng, 9147 Birtavarre

Reisagruppa
Peer M. Gaup, Åldomuotki, 9520 Guovdageaidnu / Kautokeino
Mikkel Anders A. Gaup, Bohtaldievvå 2, 9520 Guovdageaidnu / Kautokeino
Henrik Henriksen Gaup, Boks 628, Sentrum, 9256 Tromsø
Herbjørg Arntsen, Statskog SF Troms, 9321 Moen
Olaf Skogmo, 9153 Rotsund
Anne-Marie Blomstereng, Engvegen 1, 9151 Storslett

Adressater
Nordreisa kommune




Postboks 174
9156 Storslett

Kautokeino kommune /
Guovdageaidnu suohkan




Bredbuktnesveien 6
9520 Kautokeino/Guovdageaidnu

Kåfjord kommune/
Gåivuona suohkan




Postboks 74
9148 Olderdalen

Kvænangen kommune




Rådhuset
9161 Burfjord

Troms fylkeskommune




Postboks 6600
9296 Tromsø

Fylkesmannen i Finnmark




Miljøvernavdelingen og
Statens hus
9815 Vadsø

Fylkesmannen i Finnmark Reindriftsansvarlig
Vest-Finnmark

Bredbuktnesveien 50b
9520 Kautokeino/Guovdageaidnu
Åvjovårgeaidnu 50
9730 Karasjok / Kår4ohka

Såmediggi - Sametinget




Metsåhallitus Elina Stolt Postboks 36
FI- 99801 Ivalo
FINLAND

Halti nasjonalparksenter Odd Rudberg Hovedveien 2, 9151 Storslett
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Statskog SF




Postboks 63 Sentrum
7801 Namsos

19132TLåhku- Vuosvåggi/
Lakselvdal-Lyngsdal

Henrik H.Gaup Boks 628, Sentrum
9256 Tromsø

34 Åbbora Aslak Anders N. Gaup Boks 88
9521 Guovdageaidnu / Kautokeino

35 Fåvrrosorda Ole Mathis J. Eira Måttaluoppal
9520 Guovdageaidnu / Kautokeino

36 Cohkolat ja Biertavårri Johan Aslak Logje Måttaluoppal
9520 Guovdageaidnu / Kautokeino

37 Skårfvåggi Ole Anders Utsi Ådjetjohka
9520 Guovdageaidnu / Kautokeino

39 Årdni/Gåvvir,
Arnøy/Kågen

Aslak Anders I. Gaup Gartnetnjunni 15
9520 Guovdageaidnu / Kautokeino

42 Beahcegealli Ellen Inga Kristine
Hætta

Postboks 302
9520 Guovdageaidnu / Kautokeino

Troms turlag




Postboks 284
9253 Tromsø

Tuvrrahasat/
Kautokeino turlag

Sara Victoria Andersen Siinaluodda 4
9520 Kautokeino

Forum for natur og
friluftsliv Troms

c/o Bioforsk Nord Holt Postboks 2284
9269 Tromsø

Nordreisa scooter- og
båtforening




Postboks 100
9156 Storslett

Kåfjord
snøscooterforening

Dagfinn
Lyngstad

9147 Birtavarre

Manndalen
snøscooterforening

Arne
Pedersen

9144 Samuelsberg

Olderdalen
snøscooterforening

Arne Lindvall 9146 Olderdalen

Nordreisa jeger- og
fiskerlag

Knut M. Pedersen Postboks 17, 9156 Storslett

Olderdalen jeger- og
fiskerforening

Ranveig Soleng Storslett
9146 Olderdalen

Nordreisa rideklubb
og hestesenter




Tømmernes
9151 Storslett

Reisa Elvelag Jan Arvid
Johansen

Postboks 6
9156 Storslett

Reisaelva
interesseforening

Frank Båtnes Fossvoll 3
9151 Storslett

Nord-Troms
fuglehundklubb

Sigleif
Pedersen

Postboks 166
9156 Storslett

Nordreisa
hundekjørerlag

Kjell Løken 9151 Storslett

Nord-Troms Museum Nina Einevoll Strøm Bjørklysvingen 13
9152 Sørkjosen

Halti Kvenkultursenter IKS Eskild Johansen Hovedveien 2
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9151 Storslett
Elvebåtsenteret AS Saraelv 9151 Storslett
Lyngshestlandet Geirmund Vik og

Birgit D. Nielsen
Flatvoll
9151 Storslett

Sami Adventure Mikkel Isak Eira Bredbuktnes
9520 Kautokeino

Viddas Veidemann Johan Andres Somby Postboks 136
9521 Kautokeino

Troms reiseliv




Storgata 69
9008 Tromsø

Tørfoss Fiskecamp Jan Harald Tørfoss Tørfoss
9151 Storslett

Sappen Leirskole, Ferie- og
Fritidssenter ANS

Gunn og Ole Johnny
Valø

Sappen
9151 Storslett

Reisadalen Hytteutleie Magne Elvestad Sappen 9151 Storslett
Lyngen Lodge AS Djupvik 9146 Olderdalen
Boreal opplevelser AS




Båtnesvegen 18
9151 Storslett

Sami Travel Guides Ole Nils Ailo Siri Gapperosveien, Sappen
9151 Storslett

Reisastua




Holmestilla
9151 Storslett

Hunting north Stein Arne Rånes 9151 Storslett
Kjell Halonen
Hytteutleie




Geira
9151 Storslett

Kåfjord tursenter Kai Robert Furberg og
Viviann Lorentzen

Holmen
9147 Birtavarre

Veaiki Pål Lyngstad Nyvollvegen 6
9147 Birtavarre

Tronsanes Camping Ken Henriksen Kjelleren
9151 Storslett

Birtavarre Camping




9147 Birtavarre
Reisafjord Hotel




9152 Sørkjosen
Henriksens gjestestue




9152 Sørkjosen
Norlandia Storslett Hotell




9151 Storslett
Tromsø Villmarkssenter




9100 Kvaløysletta
Reisa Valley Guides Helge Birkelund Raappanaaveien

9152 Sørkjosen
Båtnes Hunde- og
opplevelsessenter

Tor Eivind Båtnes Båtnesveaen 18t,
9151 Storslett

Team Nordreisa
Hundekjørerlag

Geir Wang Myrslett
9151 Storslett

Halti næringshage AS Torbjørn Evanger Hovedveien 2
9151 Storslett
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Fylkesmanneni Troms
RomssaFyIkkamänni

SaksbehandlerTelefon
Lone Alien Høgda776422136

Vår dato
14.05.2014
Deres dato
28.04.2014

Vår re
2010/
Deres

Arkivkode

Nordreisa kommune

419
 flhx3"1-1'Cd-i<:1

1n MAI 20'141
-1

LOPEt.JR9156 Storslett

Høringsuttalelse til 2. offentlig ettersyn for Storsletta hyttefelt på Uløya i
Nordreisa kommune.

Fylkesmannen i Troms viser til mottatt 2. offentlig høring for Storsletta hyttefelt på Uløya i
Nordreisa kommune.

Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for 16 hyttetomter og oppsett av inntil 10
naust. Formålet er i tråd med kommuneplanens arealdel fra 2002.

I brev datert 11. september 2013 reiste Fylkesmannen to innsigelser til 1. offentlig ettersyn for
detaljregulering for Storsletta hyttefelt for:

Manglende bestemmelser for naust
Manglende vurdering etter naturmangfoldlovens miljørettslige prinsipper.

Detaljreguleringsplanen for Storsletta hyttefelt ble sluttbehandlet i kommunestyret 20. mars
2014 uten at Fylkesmannen hadde vært forelagt kommunens forslag til løsninger på våre
irmsigelser og derved gitt anledning til å kommentere løsningene.

Etter kontakt med saksbehandler Jakob Baehr v/Nord Troms plankontor, 28. april 2014, får vi
opplyst at reguleringsplanen har vært ute til 2. gangs offentlig ettersyn. Fylkesmannen kunne
ikke se å ha mottatt disse dokumentene. De ble deretter sendt over og registrert på saken.

Oppsummering:


Etter revurdering av saken og med grunnlag av plandokumentene fra 2. gangs offentlig
ettersyn finner Fylkesmannen i Troms at Nordreisa kommune har imøtekommet
Fylkesmannens innsigelser på en tilfredsstillende måte.

Fylkeshuset, Strandvegen 13Telefon: 77 64 20 00
Postboks 6105, 9291 TromsøTelefaks: 77 64 21 39

Avdelingfmtrpostmottak@fylkesmannen.no
Plan, reindrift ogwww.fylkesmannen.no/troms
samfunnssikkerhet
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Med hilsen

Per Elvestad
avdelingsdirektør

Brerma Oddvar
fagansvarlig

Kopi til:
Troms fylkeskommune Postboks 6600 9296 Tromsø

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ikke håndskrevne signaturer.
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Nordreisa 
kommune

          

Arkivsaknr:       2012/2068-12

Arkiv:                233

Saksbehandler:  Christin Andersen

Dato:                 10.03.2014

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
8/14 Nordreisa kommunestyre 20.03.2014
3/14 Nordreisa eldreråd 27.05.2014
2/14 Nordreisa rådet for funksjonshemmede 13.05.2014
11/14 Nordreisa nærings- og kulturutvalg 20.05.2014
11/14 Nordreisa formannskap 30.05.2014
22/14 Nordreisa driftsutvalg 03.06.2014
5/14 Nordreisa helse- og omsorgsutvalg 16.05.2014

Nordreisa kommunestyre

Boligpolitisk strategi Nordreisa kommune 2014-2024

Henvisning til lovverk:

Vedlegg
1 Boligpolitisk strategi Nordreisa kommune 2014-2024
2 Boligpolitisk arbeid - Prosjektbeskrivelse
3 Prosjektrapport

Saksprotokoll i Nordreisa nærings- og kulturutvalg - 20.05.2014 

Behandling:

Eirik Kristiansen (NNF) fremmet følgende endringsforslag:

Endring pkt. 4.3.2 i Boligpolitisk plan:
Nordreisa kommune skal intensivere samarbeidet med private utbyggere for å legge til rette for 
at boliger for vanskeligstilte, som førstegangsetablerere, unge voksne, midlertidige boliger for 
arbeidsinnvandring og annen rekruttering, barnefamilier og enslige, blir ivaretatt på en 
hensiktsmessig måte.

Forslaget ble tatt opp til votering.

Enstemmig vedtatt.

Så ble planforslaget med endringsforslag tatt opp til behandling.

Side 164



Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Nordreisa Nærings og kulturutvalg vedtar «Boligpolitisk strategi, Nordreisa kommune 2014 –
2024», med endringsforslag:

Endring pkt. 4.3.2 i Boligpolitisk plan:
Nordreisa kommune skal intensivere samarbeidet med private utbyggere for å legge til rette for 
at boliger for vanskeligstilte, som førstegangsetablerere, unge voksne, midlertidige boliger for 
arbeidsinnvandring og annen rekruttering, barnefamilier og enslige, blir ivaretatt på en 
hensiktsmessig måte.

Saksprotokoll i Nordreisa rådet for funksjonshemmede - 13.05.2014 

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Nordreisa kommunestyre vedtar «Boligpolitisk strategi, Nordreisa kommune 2014 – 2024» slik 
den foreligger. 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 20.03.2014 

Behandling:

Øyvind Evanger (Ap) fremmet følgende utsettelsesforslag:
Planen sendes til behandling i utvalg som beskrevet i dokumentets kap 3 prosess.

Utsettelsesforslaget til Øyvind Evanger (Ap) enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Planen sendes til behandling i utvalg som beskrevet i dokumentets kap 3 prosess.

Rådmannens innstilling

Nordreisa kommunestyre vedtar «Boligpolitisk strategi, Nordreisa kommune 2014 – 2024» slik 
den foreligger. 
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Saksopplysninger

En god bolig er grunnlaget for både integrering og deltakelse i arbeids- og samfunnsliv. Bolig er 
vesentlig for det meste i den enkeltes liv og boligspørsmål og problematikk berører de fleste av 
kommunens tjenester. Nordreisa kommune har utfordringer både på det boligsosiale området og 
manglet boligpolitiske føringer generelt, og organisasjonen manglet både forankring og 
kompetanse for involvering og samordning innad. Kommunens boligsosiale handlingsplan 
hadde et perspektiv på 2002 – 2006 og måtte revideres.  

I den forbindelse søkte Nordreisa kommune om midler til kompetansehevende tiltak hos 
Husbanken og Fylkesmannen i Troms. Kommunen fikk tildelt 250.000,- hos Husbanken for 
prosjektperiode juni 2012 – 31.12.2013. Deretter tildelt kr 50.000,- for kompetansemidler 
boligsosialt og gjeldsrådgivning fra fylkesmannen i Troms. 

Hovedmålet er at alle som ønsker det skal få bo i egen bolig. Derpå følgende formål om at 
prosjektmidlene skulle bidra til økt helhetlig boligpolitisk kompetanse og aktivitet i kommunen, 
bedre virkemiddelbruk og mer utnyttelse av bostøtte og målrettet bruk av startlån. 

Gjennom Husbankens tilskudd ble det engasjert en prosjektleder i 20 % stilling ut 2013. 
Prosjektet ble deretter organisert med en styringsgruppe og en arbeidsgruppe. Styringsgruppen 
besto av assisterende rådmann, leder teknisk enhet, leder for Familiesenter, NAV leder, og 
konsulent fra helse- og omsorg samt styreleder i NYBO (her møtte daglig leder) og 
prosjektleder. Arbeidsgruppen besto av prosjektleder, konsulent helse- og omsorg, NAVleder, 
sosionom ved NAV, prosjektleder byggeprosjekt teknisk enhet og daglig leder Nybo. 

Det er arbeidsgruppen som har jobbet frem boligsosial strategi for Nordreisa kommune 2014-
2024. Nordreisa kommunes ledergruppe har også vært engasjert i arbeidet og har hatt planen til 
gjennomgang. 

Utfordringer man så i Nordreisa:
 Gradvis økende eldre befolkning i årene framover. Behov for flere tilrettelagte boliger og

tjenester.
 Kommunen mangler egnende boliger til mennesker med rus/psykiatriutfordringer.
 Kommunen mangler nødbolig, i dag benyttes hotell og campingplasser ved akutt 

bolignød.
 Unge i etableringsfase. Hvordan legge til rette for bosetting. Gjennomstrømming i Nybo-

boligene. Der er sprengt utleiemarked i sentrumsområdene og kommunen har ikke ledig 
boliger som skal dekke arbeidsinnvandring / tilflytting, flyktninger og andre.

 Boligpriser. Få bygger ut fordi høge bygge kostnader med usikre markedspriser, gir høg
risiko for verditap.

 Kommunen mangler helhetlig planlegging innenfor boligpolitikk.

Forventede resultat i prosjektet:
- Foran økt engasjement og forståelse om boligpolitikk og boligsosiale forhold.
- Kunnskapsutvikling som skal bidra til økt samordning og helhetlig planlegging og

organisering.
- flere som ønsker det, skal kunne få mulighet til å beholde og bo i egen bolig gjennom

tilpassede virkemiddelordninger og rådgivning.
- økt tilrettelegging for private boliger som kan være med på å inkludere personer som har

utfordringer på boligmarkedet, herav individuell rådgivning og oppfølging for at hver
enkelt skal kunne bo i og beholde egen bolig.

- Sørge for at helse- og velferdstilbudene fokuserer på helhet, sammenheng, mestring og
muligheter, og at det enkelte menneske tilbys riktig og koordinert bistand.
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- Etablere omsorgsboliger og nødbolig sentralt og i nærhet til tjenester ved Sonjatun
helsesenter.

- I samarbeid med Nybo etablere boliger for flyktninger og mennesker med rus /
psykiatriutfordringer.

- Legge til rette for å ta imot flyktninger.

Nordreisa kommune er på god veg til å gjennomføre tiltakene i prosjektet: 
- Koordinere og synliggjøre boligsosiale ambisjoner og sette boligsosiale utfordringer på 

dagsorden, administrativt og politisk. Her er det kommet inn egne formuleringer i 
kommuneplanens samfunnsdel i 2013, bolig sosial handlingsplan er revidert og utvidet 
til boligsosial strategi og legges frem for kommunestyret mars 2014. 

- Kartlegging av boligsosial utfordringer er gjennomført i prosjektet.
- Lokal tilpasning av virkemiddelordninger gjennom kommunestyresak (des 2012) vedr 

retningslinjer for Startlån i Nordreisa kommune. 
- Utarbeidelse av egen brosjyre for informasjon om virkemidler som også viser 

kommunens strategier og veiledningsrolle. Også publikumskontakt gjennom media, 
kommunens nettside og facebookside. Ikke utført, skal gjennomføres.

- Deltakelse på Husbankens samlinger med boligsosial tema 1- 2 personer. Nordreisa 
kommune har deltatt med to personer.

- Boligpolitisk fagdag Nord-Troms mai 2013. Herav også politisk deltakelse fra 
kommunene Nordreisa, Kvænangen, Storfjord, Lyngen, Skjervøy. 

- Boligsosialfagdag for alle NAV ansatte i Nord-Troms. Gjennomført høsten 2012, 
kurssted Oteren.     

- Opprettelse/invitasjon til boligsosialt nettverk i Nord-Troms (kommuner + nav ansatte). 
Ikke utført. 

- Lage kompetanseprogram boligsosialt område og økonomisk gjeldsrådgivning. Ikke 
utført. 

Vurdering

Grunnlaget for utviklingen av attraktive lokalsamfunn ligger i evnen til å skape lønnsomme 
arbeidsplasser og et godt boligtilbud. Boligtilbudet er en avgjørende betydning, ikke bare for å 
sikre tilgang på kvalifisert og stabil arbeidskraft men også nødvendig for deltakelse i 
samfunnsliv og den enkeltes helse. I kommuneplanens samfunnsdel gjentas det at Nordreisa 
kommune skal utvikle en plan for sosial boligbygging, drive aktiv veiledning, behov for 
variasjon i boligtyper, bidra for til rette-legning for private boliger og bidra til å utvikle 
attraktive og positive bomiljø ut fra et livsløpsperspektiv og som åpner for mangfold i 
boligbyggingen. 

Gjennom boligpolitisk strategi imøtekommer Nordreisa kommune mange av de boligsosiale 
utfordringene kommunen har og satt inn øvrige strategier for en mer helhetlig boligpolitikk. 
Rådmannen anbefaler planen vedtatt slik den foreligger. 
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Boligpolitisk strategi
NORDREISA KOMMUNE 2014-2024

Hovedmål:

Nordreisa skal ha boliger, boformer og bomiljø som bidrar til mangfold og god livskvalitet. 

Nordreisa kommune skal være en attraktiv kommune å bo i, og alle skal kunne etablere 

seg og ha egen bolig.
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FORORD:
Nordreisa kommune startet opp i 2012 et 

prosjekt i samarbeid med Husbanken og 

Fylkesmannen i Troms med formål om 

kunnskapsutvikling. Prosjektet ble finansiert 

av Husbanken med 250 000 kr og 50 000 kr fra 

Fylkesmannen i Troms for prosjektperioden. 

Prosjektet har blitt organisert med en 

prosjektgruppe og en prosjektleder. Arbeidet 

er forankret i kommuneplanens samfunnsdel 

hvor boligpolitiske strategier gjengis i et eget 

kapittel, som dette dokumentet bygger på.
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1. INNLEDNING

1.1 Bakgrunn

Hovedutfordringene til Nordreisa 

kommune er å skaffe egnet og tilstrekkelig 

botilbud til vanskeligstilte grupper som har 

behov for dette. Nordreisa kommune 

definerer målgruppen for denne planen å 

omfatte blant andre unge i 

etableringsfasen, barnefamilier, enslige, 

funksjonshemmede, flyktninger, personer 

med oppholdstillatelse på humanitært 

grunnlag og andre økonomisk 

vanskeligstilte husstander. 

Boligpolitisk strategi 2014-2024 skal 

imøtekomme og være redskap for 

helhetlig planlegging innenfor 

boligpolitikken jfr. Utfordringer i 

kommuneplanens samfunnsdel.

Handlingsdelen skal revideres annethvert 

år.

1.2 Føringer	fra	

kommuneplanens	samfunnsdel

Kommuneplanens samfunnsdel er det fem 

hovedinnsatsområder:

Den	store	attraktivitetskonkurransen:

Konkurransedyktige arbeidsplasser, 

muligheter for bolig, et livskraftig sted og 

godt bomiljø, utdanning/oppvekst og 

markedsføring/omdømme.

Inkluderende	lokalsamfunn	– det	åpne	

sted:

Innbyggernes mulighet til påvirkning og 

medbestemmelse, åpen stedsidentitet og 

å ta i bruk innflytternes kompetanse.

Folkehelse	– påvirkning	foran	

behandling:

Økt arbeidsdeltakelse, flere med fullført 

utdannelse, bolig til alle, sosial tilhørighet 

og tilgjengelig-het, tilpasning av 

kommunalt tjenestenivå, ytre 

miljøfaktorer, tilrettelegging for positiv 

individuell helseatferd.

Økonomisk	handlefrihet:

Tilfredsstillende netto driftsresultat, stram 

økonomistyring og ledelse, effektiv 

tjenesteproduksjon og organisering, økt 

arbeidsnærvær.

Natur,	miljø	og	klima:

Et klima i endring vil gi kommunen 

utfordringer som vi ennå ikke ser alle 

konsekvensene av. Overordnet risiko- og 

sårbarhetsanalyser vil derfor være viktig i 

alt arbeid og planlegging.

Bosettings- og	boligforhold

Grunnlaget for utviklingen av attraktive 

lokalsamfunn ligger i evnen til å skape 

lønnsomme arbeidsplasser og et godt 

boligtilbud. Boligtilbudet er en avgjørende 

forutsetning for å sikre tilgang på 

kvalifisert og stabil arbeidskraft og bidra til 

vekst i kommunen.

En god bolig er grunnlaget for både 

integrering og deltakelse i arbeids- og 

samfunnsliv. Alle innbyggere har ansvar 

for eget liv og for å skaffe seg et sted å bo 

uansett alder, om man er i 

etableringsfasen, er enslig forsørger, har 

rusproblemer eller redusert helse. 

Kommunen skal drive aktiv veiledning 

overfor innbyggerne.
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Antall boliger bygget i Nordreisa har 

stagnert de siste årene. Statistisk sett har 

det vært bygget 19 boliger i gjennomsnitt 

hvert år mellom 2000 og 2010. 70 % av 

dette er eneboliger, mens det øvrige 

omfatter leilighetsbygg, rekkehus, andre 

småhus eller våningshus. For fremtiden vil 

det være behov for økt variasjon i 

boligtyper.

Det er et viktig prinsipp i 

samhandlingsreformen i helse- og 

omsorgssektoren at brukere skal kunne bo 

hjemme lengst mulig. For enkelte vil det 

være nødvendig å ha botilbud som sikrer 

bistand som er tilpasset ulike livsfaser og 

behov, f.eks. omsorgsboliger og sykehjem.

Bosettingspolitikk:

Bosettingspolitikk handler om forhold som 

påvirker bosettingen i alle delene av 

kommunen og faktorer som påvirker hvor 

den enkelte ønsker å bosette seg.

Nordreisa er som kjent den største 

kommunen i Troms i areal. Bosettingen er 

spredt over store avstander fra Saraelv i 

sør og øverst i Reisadalen til Hamneidet og 

Oksfjord. Det har vært en betydelig 

sentralisering i bosettingen de siste 30–40 

årene, der Storslett og Sørkjosen har hatt 

relativ vekst.

Man antar at mer enn 80 % av Nordreisas 

befolkning bor innenfor 30 minutters 

bilkjøring fra kommunesenteret 

Storslett/Sørkjosen, og at andelen av 

befolkningen innenfor denne grensen øker 

ettersom vegene blir bedre med bl.a. ny 

tunell gjennom Sørkjosfjellet.

Kommunens utfordringer er:

 Flytting til storby og tettsteder gir 

lav byggeaktivitet.

 Førstegangsetablerere og de med 

lave inntekter har problemer med 

å etablere seg i boligmarkedet.

 Kommunen mangler helhetlig 

planlegging innenfor 

boligpolitikken.

 Sprengt utleiemarked i 

sentrumsområdene, og kommunen 

har ikke ledige boliger som skal 

dekke arbeidsinnvandring, 

tilflytting og andre.

 Kommunen mangler egnede 

boliger for vanskeligstilte samt 

akuttbolig.

 Kommunen mangler 

omsorgsboliger med 

heldøgnsomsorg til eldre.

 Kommunestyret har vedtatt å 

bosette ti flyktninger i året. I tillegg 

kommer familiegjenforeninger.  

Hovedmål

Nordreisa skal ha boliger, boformer og 

bomiljø som bidrar til mangfold og god 

livs-kvalitet. Nordreisa kommune skal 

være en attraktiv kommune å bo i, og alle 

skal kunne etablere seg og ha egen bolig.

Nordreisa kommune skal arbeide for å 

utvikle attraktive og positive bomiljø ut fra 

et livsløpsperspektiv og åpne for mangfold 

i boligbyggingen.
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Nordreisa kommune skal bidra til 

tilrettelegging for private boliger som kan 

være med på å inkludere personer som 

har utfordringer på boligmarkedet, 

herunder individuell rådgivning og 

oppfølging for at hver enkelt skal kunne bo 

i og beholde egen bolig.

Nordreisa kommune skal legge til rette for 

bosetting i alle deler av kommunen. Det 

skal legges vekt på langsiktighet mht. det 

kommunale tjenestetilbudet.

Nordreisa kommune skal etablere 

omsorgsboliger og nødboliger sentralt og i 

nærhet til de private og offentlige 

tjenestene.

Nordreisa kommune skal i samarbeid med 

NYBO drive aktiv sosial boligpolitikk.

1.3 Føringer	fra	

kommuneplanens	arealdel:

Nordreisa kommune skal legge til rette for 

å hindre fraflytting og heller forsterke 

bosettingsstrukturen som er i dag 

gjennom aktivt å styrke tjenestetilbud og 

andre tilbud som gir bedre muligheter for 

bosetting i Reisadalen, Rotsund, Bakkeby, 

Hamneidet, Straumfjord, Storvik og 

Oksfjord. Arealplanen skal i størst mulig 

grad søke å avklare og forenkle mulighet 

for boligbygging og arealer for næring og 

næringsmuligheter i disse områdene.

Nordreisa kommune skal legge til rette for 

styrking av sentrumsområdene Storslett –

Sørkjosen som servicesenter i Nord-Troms. 

Kommunen vil forsterke det offentlige 

tjenestetilbudet gjennom effektivisering 

og kvalitetsheving innen skole- og 

oppvekstsektoren, kultursektoren og 

helse- og omsorgssektoren.

Fortetting av boliger omkring eksisterende 

infrastruktur som legger til rette for en 

økende trend med bosetting i 

sentrumsnære områder. Økt bygging av 

gjennomgangsboliger og gode bomiljøer 

med tilhørende anlegg for friluftsliv, lek, 

aktivitet og trygge skoleveier. 

Det er samlet tatt med 19 områder til 

boligbygging, der de fleste befinner seg i 

området Sørkjosen – Storslett. Det 

absolutt største feltet er Sørkjoslia, der 

det er avsatt et areal på 94 dekar, noe som 

kan generere 70 tomter. 

Det er samlet satt av 539 dekar til boliger, 

og om alt bygges ut vil det generere 374 

boligtomter. 

De sist 20-30 år har det vært en 

sentralisering i Nordreisa kommune. I 

1970 bodde 30 % av befolkningen i 

Storslett og Sørkjosen, mens dette har økt 

til over 60 % i 2010. Utviklingen har bl.a. 

medført til nedleggelser av grendeskoler. 

Eksempelvis kan nevnes området Rotsund-

Uløya som hadde over 20 % av folketallet i 

1970 mot 8 % i 2010.
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1.4. Planprosess

Nordreisa kommune har fått tilskudd på 
inntil kr 250 000,- fra Husbanken og 
50 000 kr fra Fylkesmannen i Troms, til 
gjennomføring av boligpolitisk 
prosjektarbeid. 

Prosjektet har blitt organisert med en 
prosjektgruppe og en prosjektleder. 
Arbeidet er forankret i kommuneplanens 
samfunnsdel hvor boligpolitiske strategier 
gjengis i et eget kapittel, som dette 
dokumentet bygger på.

Arbeidsgruppa har bestått av fagfolk fra 
ulike deler i organisasjonen:
Prosjektleder: Gørill Gulbrandsen, 
Boligkontoret/økonomi
Daglig leder ved NYBO: Tore Elvestad
Konsulent helse og omsorg: Lisbeth Berg
Byggteknisk: Knut Flatvoll
NAV-leder: Roy Hugo Johansen
Veileder NAV: Per Steinar Johansen

Planen er deretter sluttført av Beate 
Brostrøm og Christin Andersen

2	SITUASJONSBESKRIVELSE	OG	

ORGANISERING

2.1 Generelle	utviklingstrekk

Nordreisa kommune har de siste årene 
hatt en økning i folketallet. Statistikken 
viser at befolkningen i aldersgruppen 67 år 
og opp vil utgjøre nærmere 60 % av 
befolkningsveksten. De neste årene vil 
tallet på personer som går over til å bli 
pensjonister være 300. 

Aldersgruppen 15-24 vil ha en liten 
nedgang, mens barn fra 0-14 år og voksne 
fra 25-39 år øker. Vi ser en ganske stor 

nedgang i aldersgruppen 40-49 år, og 
setter det i sammenheng med oppgangen 
i alderen 50-59 år. Ifølge statistikken vil vi 
oppleve en nokså stor pågang av tilflyttere 
med barn, og ser samtidig at levealderen 
øker, noe som gjør behovet for 
omsorgsboliger til en stadig større 
utfordring.

De fleste personer med 
funksjonsnedsettelser, om 
funksjonsnedsettelsen er liten eller stor, 
ønsker å bo i egen tilrettelagt bolig. 
Nordreisa kommune disponerer i dag en 
del boliger, som alle er utleid. Flere av 
disse boligene er ikke hensiktsmessige for 
brukere som må ha tjenester og 
bemanning.  

Boligmassen har hatt en liten økning de 
siste årene med 16 nye eneboliger i 
perioden 2006-2011, og 30 nye 
tomannsboliger/boligblokk/leilighet i 
bofellesskap. Byggetakten generelt i 
kommunen ligger i snitt på seks nye 
eneboliger pr år, en nedgang fra det som 
var forventet i den boligsosiale planen fra 
2002 på 10-30 nye boliger i året. 

Per i dag er det registrert
- 2001 eneboliger
- 311 rekkehus/borettslag/tomanns-

boliger 

Gruppen mennesker som lever alene øker 
på landsbasis, og vi ser det samme i 
Nordreisa. Kurante boliger for denne 
gruppen mangler.

2.2 Organisering	av	

boligarbeidet	i	kommunen

Boligarbeidet i Nordreisa kommune 
innbefatter følgende oppgaver:

- Tildeling av omsorgsboliger
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- Bistå vanskeligstilte med å finne 
seg egnet bolig

- Forvalte Husbankens låne- og 
tilskuddsordninger

- Forvalte Husbankens 
bostøtteordning

- Oppfølging av misligholdte lån og 
restanser

- Økonomisk rådgivning

Nordreisa kommune har økonomisk 
gjeldsrådgiver i 50 % stilling forankra i 
sosialtjenesten i NAV. Boligkontoret er 
kommunens forankring innenfor 
husbankordningene. I dag bemannes 
denne tjenesten med 40 % stilling. 

Nordreisa kommune har i tillegg ressurser 
i helse og omsorgsadministrasjonen i 
forbindelse med vurderinger og tildelinger 
av omsorgsboliger eid av Stiftelsen NYBO. 

Når det gjelder tildelinger for øvrig 
vanskeligstilte gjøres av Stiftelsen NYBO i 
samarbeid med Nordreisa kommune.  

2.2.1 Stiftelsen	NYBO

Stiftelsen NYBO eier 200 boliger, hvor 50 
av disse er omsorgsboliger, de resterende 
er gjennomgangsboliger for utleie til 

vanskeligstilte og andre etter behov. 

NYBO har mandat for å handtere 
boligsosiale forhold for Nordreisa 
kommune. Per i dag har ikke NYBO nok 
egnede boliger å tilby i forhold til 
etterspørsel.

Nordreisa kommune skal i samarbeid med 
Stiftelsen NYBO drive aktiv sosial 
boligpolitikk.

2.3 Boligmassen

I Nordreisa finnes både private og 
kommunale omsorgsboliger, i tillegg til 
gjennomgangs-/utleieboliger.

Omsorgsboliger: Begrepet omsorgsbolig 
refererer ikke til bestemte bolig- eller 
bygningstyper, men til en boform for eldre 
og andre som har behov for assistanse, 
pleie eller omsorg. Betegnelsen 
omsorgsbolig refererer til tjenestetilbudet. 
Boligen skal være tilrettelagt etter en 
godkjent standard slik at beboere med 
mulige funksjonshemninger skal kunne 
bruke hjelpemidler for å lette praktiske 
gjøremål og motta omfattende tjenester.
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De kommunale/private utleieboligene kan inndeles i følgende grupper etter type bolig:

Sanitetshuset: Boliger for eldre med 
moderat hjelpebehov

Øverbo: Privateid boligkompleks som leier 
ut til forskjellige grupper.

Stiftelsen NYBO: Tildeler vanskeligstilte, 
eldre, unge og andre personer boliger 
etter behov. 

Gjennomgangsboliger har tidsbegrensete 
avtaler med en kontraktstid på tre år, og 
leies ut til vanskeligstilte eller andre som 
trenger det. Husleien indeksreguleres 
hvert år. Leier må selv betale elektrisitet, 
samt avgifter for vann og avløp.
Kvaliteten på gjennomgangsboligene har 
over tid blitt forbedret ved hjelp av økte 
leieinntekter.

Type bolig Antall Målgruppe Tildeling

Omsorgsboliger 50 Eldre og andre som har behov 
for assistanse, pleie eller 
omsorg

Helse og omsorg

Gjennomgangsboliger 200 Vanskeligstilte og andre Stiftelsen NYBO

Øverbo 14 
hybler 
+ en 
leilighet

Skoleelever, pensjonister og 
andre.

Privat

Sanitetshuset 8 Eldre med moderat 
hjelpebehov

Sanitetsforeningen
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2.4 Kommunens	bruk	av	

virkemidler	i	boligpolitikken

Hvert år vedtar Nordreisa kommunestyre 
opptak av startlån til fra Husbanken. De 
siste årene har det blitt tatt opp 10-15 
millioner hvert år.

I 2012 ble kommunens retningslinjer for 
startlån vedtatt.

I Nordreisa kommune subsidieres 
boutgiftene for mange økonomisk 
vanskeligstilte via sosialhjelpsbudsjettet, 
og fungerer i så måte som en form for 
kommunal bostøtte. Omtrent 40 % 
sosialbudsjettet går med til å dekke 
boutgifter. 

Kommunen annonserer boligtilskuddene i 
avisen, Husbanken annonserer om 
bostøtten. I tillegg er boligkontoret til 
enhver tid oppdatert på bostøtte-, låne-
og tilskuddsordningene. Sosialtjenesten i 
NAV henviser mange økonomisk 
vanskeligstilte til boligkontoret i forhold til 
muligheten å søke bostøtte.

2.4.1 Startlån:  
Et lån som kan erstatte egenkapital, eller i 
spesielle tilfeller, brukes til full finansiering 
av kjøp av bolig. Det skal bidra til at 
husstander som har problemer med å 
komme seg inn på boligmarkedet skal 
kunne skaffe seg en nøktern bolig. 
Nordreisa kommune kan innvilge inntil 40 
% av kjøpesummen ved kjøp av brukt 
bolig, og i de fleste tilfeller går privat bank 
inn med 75 %, mens startlånet blir 
toppfinansieringen. Man ønsker at 
kjøperne skal sørge for omkostninger og 
gebyrer selv, men også her kan startlånet 
være en løsning for de som ikke har 
mulighet til å legge seg opp egenkapital 
over tid. Lånet er behovsprøvd. 

Saksbehandles i 
kommuneadministrasjonen.

2.4.2 Utbedringslån: 
Et lån som skal medvirke til å utbedre 
eksisterende boligmasse. Saksbehandles i 
kommuneadministrasjonen.

2.4.3 Boligtilskudd til tilpasning:
Tilskuddet skal bidra til at husstander med 
svak økonomi skal få tilpasset boligen sin i 
forhold til funksjonshemminger. 
Saksbehandles i 
kommuneadministrasjonen.

2.4.4 Boligtilskudd til etablering:
Tilskuddet skal bidra til at vanskeligstilte 
med svak økonomi skal ved hjelp av dette 
kunne skaffe seg en nøktern bolig. 
Saksbehandles i 
kommuneadministrasjonen.

2.4.5 Bostøtte: 
Bostøtte er en statlig støtteordning som 
administreres av kommune og Husbanken. 
Formålet med ordningen er å bidra til at 
økonomisk vanskeligstilte med lav inntekt 
og høye boutgifter skal kunne skaffe seg, 
eller bli boende i en hensiktsmessig leie-
eller eierbolig. Videre er formålet å 
utjevne inntektsforskjeller mellom 
pensjonistgrupper som følge av forskjeller 
i boutgiftene. De største gruppene 
bostøttemottakere er minstepensjonister 
og aleneforsørgere. 

I Nordreisa mottok 170 husstander 
bostøtte i 2012, eller 8,1 %, og ligger over 
landsgjennomsnittet på 6,9 %. 
Gjennomsnittlig utbetaling hver måned i 
kommunen var kr 1 189,- per husstand.

Side 177



11

3.	UTFORDRINGER

3.1	 Lav	byggeaktivitet	og	

sentraliseringsproblematikken

Byggetakten har i det senere gått ned. 
Nordreisa kommune har i dag en del 
klargjorte tomter. I kommuneplanens 
arealdel legges det til rette for flere 
boligområder. Se kapittel 5.

Også innen kommunegrensene er det tegn 
på sentralisering mot Storslett/ Sørkjosen. 

I Jordloven gis det åpning for at det i 
avgrensede områder kan åpnes for spredt 
bolig-, fritids- og ervervsbebyggelse som 
ikke har tilknytning til stedbunden næring. 
Jfr Planbestemmelsene for LNFR-områder.

Nordreisa kommune skal i samarbeid med 
NYBO drive aktiv sosial boligpolitikk. Per i 
dag har ikke NYBO nok og egnede boliger 
å tilby i forhold til etterspørsel. Dette 
gjelder også for vanskeligstilte.

2.3 Førstegangsetablerere

Unge mennesker i etableringsfasen regnes 
å strekke seg fra 20 til 34 år. I Nordreisa 
utgjør disse om lag 830 personer, eller 17 
% av befolkningen. Boligmassen i 
kommunen består av ca 80 % eneboliger, 
over halvparten har 4 rom eller mer. Unge 
i Nordreisa kan derfor være vanskeligstilte 
på boligmarkedet på grunn av 
boligmassens sammensetning. 

Mange unge i etablererfasen har moderat 
inntekt og ingen egenkapital. I disse 
tilfellene er startlån en god løsning. 

I de kommende årene er det forventet økt 
arbeidsinnvandring som følge av 
demografisk utvikling. Nordreisa 
kommune har ikke nok boliger til å kunne 
imøtekomme denne 
arbeidsinnvandringen.

Boligtilbudet er en avgjørende 
forutsetning for å sikre tilgang på 
kvalifisert og stabil arbeidskraft og bidra til 
vekst i kommunen.

Gruppen mennesker som lever alene øker 
på landsbasis, og vi ser det samme i 
Nordreisa. Dette må få betydning for 
fremtidig utbygging. 

Virkemidler som etableringstilskudd og full 
finansiering ved hjelp av startlån være en 
mulighet til å hjelpe flere inn på 
boligmarkedet.

2.3 Utleiemarkedet	i	

sentrumsområdene

Det er en utfordring med et sprengt 
utleiemarked i sentrumsområdene, og 
Nordreisa har ikke ledige boliger som skal 
dekke arbeidsinnvandring, tilflytting, 
flyktninger og andre.

Kommunestyret har vedtatt å ta imot og 
bosette ti flyktninger i året, og i tillegg 
kommer familiegjenforeninger.
Boligbehovet er først og fremst ordinære 
boliger med nøktern standard, som er
integrert i øvrig boligmasse. På grunn av 
offentlige kommunikasjoner og 
infrastruktur, er det mest hensiktsmessig 
for denne gruppen å bo så sentralt som 
mulig. Det er Stiftelsen NYBO som etter 
bestilling fra flyktningetjenesten, som 
bosetter disse. 

Det viser seg at flyktninger som har fast 
arbeid og er godt integrerte i samfunnet, 
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ønsker å leie framfor å eie. Per i dag har vi 
ingen flyktninger som eier sin egen bolig. 

Nordreisa kommune har mange personer 
med ulike funksjonsnedsettelser som har 
behov for tilpasset bolig. De fleste av dem 
har også behov for tjenester og bemann-
ing. Dette vil bli en stor utfordring de 
kommende år. Nærhet og kontakt med 
andre er en viktig del av hverdagslivet, 
spesielt hvis man ikke selv har kapasitet til 
å oppsøke ulike arenaer. Tilgang til 
fellesareal, attraktiv og lett tilgjengelig 
ute- og nærområde er viktige 
forutsetninger. 

Folkemengden blant gruppen eldre øker i 
omfang de kommende årene. Mange av 
disse bor i boliger som ikke er universelt 
utformet og tilrettelagt for å kunne bo 
hjemme lengst mulig. 

Et av målene i boligpolitikken er at den 
enkelte skal kunne bo hjemme lengst 
mulig. Utfordring er å synliggjøre og 
informere viktigheten med å tilpasse egen 
bolig. På denne måten vil ikke behovet for 
omsorgsboliger øke like mye som 
aldersgruppen av eldre fremover gjør. 

2.4	 Akuttboliger	og	midlertidig	

innkvartering

Kommunen mangler egnede boliger for 
vanskeligstilte samt akuttbolig.

Lov om sosiale tjenester i arbeids- og 
velferdsforvaltningen § 27, pålegger 
kommunene å finne midlertidig botilbud 
for de som ikke klarer det selv. Tjenesten 
vil være aktuell i akutte situasjoner, for 
eksempel ved brann, utkastelse, familie-
eller samlivsbrudd etc. 

Midlertidig botilbud er ikke ment å vare 
over tid, men skal avhjelpe akutt 
bostedsløshet. Med akutt bostedsløshet 
menes at en person ikke har et sted å sove 
og oppholde seg det neste døgnet.

Barn og ungdom skal kun unntaksvis 
benytte midlertidig botilbud. Dette 
medfører at det til enhver tid skal være 
ledig kapasitet på boligmarkedet. Per i dag 
har ikke Nordreisa akuttboliger 
tilgjengelige, og benytter seg av 
kriseløsninger som hotell og 
campingplasser, noe som ikke er en god 
løsning og er meget kostbart i forhold til 
hva det kan være å ha en tilgjengelig 
akuttbolig til enhver tid. 

Kommunen skal medvirke til å skaffe 
boliger til vanskeligstilte personer som 
ikke selv kan ivareta sine interesser på 
boligmarkedet.
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3.	STRATEGIER

Nordreisa kommune skal aktivt drive med informasjonsarbeid og veiledning for 
å øke byggeaktiviteten hos private.

Nordreisa kommune skal drive aktiv informasjons- og veiledningsarbeid ovenfor 
målgruppen førstegangsetablerere.

Nordreisa kommune skal drive aktiv informasjons- og veiledningsarbeid ovenfor 
målgruppen eldre.

Nordreisa kommune skal etablere og vedlikeholde koplinger mellom eksterne 
og interne aktører for å fremme boligpolitikken.

Nordreisa kommune skal opprette et eget fond, der det skal gis tilskudd til 
tomtekjøp for nybygging til nyetablerere.

Nordreisa kommune skal sikre stabile boligforhold til husstander i 
etableringsfase, og til de som trenger delvis eller full finansiering.

Nordreisa kommune skal aktivt markedsføre de muligheter for etablering i 
distriktene som er lagt til rette for gjennom Jordloven.

Nordreisa kommune skal aktivt markedsføre de muligheter for boligutbygging 
som er avlagt i Kommuneplanens Arealdel 2014-2024.

Nordreisa kommune skal i samarbeid med NYBO stiftelsen drive aktiv sosial 
boligpolitikk for Nordreisa kommune.

Nordreisa kommune skal i samarbeid med private utbyggere (for eksempel 
gjennom Hamarøymodellen) legge til rette for at midlertidige boliger for 
vanskeligstilte, som førstegangsetablerere, unge voksne, midlertidige boliger 
for arbeidsinnvandring og annen rekruttering, barnefamilier og enslige, blir 
ivaretatt på en hensiktsmessig måte.
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4.	TILTAK

4.1	 Øke	nybyggingsaktiviteten	i	kommunen

4.1.1. Nordreisa kommune skal ha et eget boligkontor.

4.1.2 Nordreisa kommune skal i løpet av planperioden ha 100 % stillingsressurs til 
boligkontor.

4.1.3 Nordreisa kommune skal drive aktiv informasjons- og veiledningsarbeid for 
Husbankens ordninger.

4.1.4 Nordreisa kommune skal arbeide for å få økt kompetanse på området og drive 
aktiv intern og ekstern veiledning. 

4.1.5 Det skal arbeides for økt boligbygging hos private utbyggere.

4.1.6. Det skal opprettes et boligfaglig råd der overordnede boligsaker og individuelle 
saker ivaretas.

4.1.7 Nordreisa kommune skal ha en målrettet informasjonsstrategi for eldre i egen 
bolig.

4.2	 Førstegangsetablerere

4.2.1. Nordreisa kommune skal drive aktiv informasjons- og veiledningsarbeid for 
Husbankens ordninger.

4.2.2 Nordreisa kommune kan i særlige tilfeller, ved hjelp av startlån-ordningen, 
fullfinansiere kjøp av boliger utover Retningslinjer for bruk av Startlån.

4.2.3 Nordreisa kommune skal opprette et eget fond, der det skal gis tilskudd til 
tomtekjøp for nybygging til nyetablerere.

4.2.4 Nordreisa kommune skal opprette vedtekter og retningslinjer for bruk av fondet, 
der det skal gis tilskudd til tomtekjøp for nybygging til nyetablerere.

4.2.5 Nordreisa kommune sin hjemmeside skal inneholde informasjon om de 
muligheter for midlertidige boliger som fins.

4.2.6. Nordreisa kommune skal aktivt informere om kommunens boligtjenester på 
kommunens hjemmesider.

4.2.7 Nordreisa kommune skal drive aktiv informasjons- og veiledningsarbeid for å få 
flyktninger bosatt i form av å eie sin egen bolig, fremfor å leie.
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4.3 Utleiemarkedet	i	sentrumsområdene

4.3.1. Nordreisa kommune skal drive aktiv informasjons- og veiledningsarbeid for 
Husbankens ordninger. Spesielt med tanke på bygging av utleieenheter i boliger.

4.3.2 Nordreisa kommune skal i samarbeid med private utbyggere legge til rette for at 
midlertidige boliger for vanskeligstilte, som førstegangsetablerere, unge voksne, 
midlertidige boliger for arbeidsinnvandring og annen rekruttering, barnefamilier 
og enslige, blir ivaretatt på en hensiktsmessig måte.

4.3.3 Stiftelsen NYBO skal etablerer nødboliger, akuttboliger og legge til rette for 
midlertidig innkvartering, sentralt og i nærhet til de private og offentlige 
tjenestene.

4.3.4 Stiftelsen NYBO skal tilrettelegge for 7 boliger til rus/ psykiatri

4.3.5 Stiftelsen NYBO skal tilrettelegge for 12 nye boliger til flyktninger i planperioden.

4.3.6. Stiftelsen NYBO skal tilrettelegge for omsorgsboliger i henhold til Nordreisa 
kommunes behov, sentralt og i nærhet til de private og offentlige tjenestene.

4.3.7 Åtte nye omsorgsboliger skal bygges, med påfølgende 8 i neste byggetrinn.
Kostnader drift og eiendomsmasse overdras Stiftelsen NYBO etter ferdigstillelse.

4.3.8 Stiftelsen NYBO skal tilrettelegge for 5 boenheter for personer med spesielt 
utfordrende adferd (harde-brukere) i perioden. 
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4.	OPPSUMMERING

Kommunen må erkjenne sitt 
boligpolitiske ansvar og definere sin 
rolle gjennom forankring både 
administrativt og videre ut i 
organisasjonen. Mange av 
tjenestestedene har kontakt med 
personer som møter på utfordringer 
når det gjelder boligmarkedet. Det er 
kommunen som sitter med nøkkelen 
for å løse utfordringene, men er 
avhengig av samspill med stiftelsen 
NYBO og private aktører. 

Nordreisa kommune mangler egnede 
boliger for vanskeligstilte og akuttbolig. 
Leiemarkedet er sprengt, også på det 
private markedet. Det er behov for 
utbygging. Rådmannen har i høst sendt 
bestilling til stiftelsen NYBO om 
bygging av flere boliger til flyktninger, 
og prosjektet er i gang. 

Det ventes en økende 
arbeidsinnvandring til Nordreisa de 
neste årene, noe kommunen også er 
avhengig av da det er for lite 
unge/voksne til å overta etter den 
store gruppen som de neste årene går 
over til å bli alderspensjonister. Et godt 
boligtilbud er en avgjørende 
forutsetning for å sikre tilgang på 
kvalifisert og stabil arbeidskraft og 
bidra til vekst i kommunen.
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5.	LISTE	OVER	BOLIGOMRÅDER	I	KOMMUNEPLANENS	AREALDEL

5.1 Boligbebyggelse
B-kode Navn Formåls nr. Formål Status

B 01 Sappen 1110 Boligbebyggelse Nåværende

B 02 Tømmernes 1110 Boligbebyggelse Nåværende

B 03 Sappen 1110 Boligbebyggelse Nåværende

B 04 Sappen 1110 Boligbebyggelse Nåværende

B 05 Moskodal 1110 Boligbebyggelse Framtidig

B 06 Grimstad 1110 Boligbebyggelse Nåværende

B 07 Grimstad 1110 Boligbebyggelse Framtidig

B 08 Krakenes 1110 Boligbebyggelse Nåværende

B 09 Straumfjordeidet 1110 Boligbebyggelse Nåværende

B 10 Rotsunddalen 1110 Boligbebyggelse Framtidig

B 11 Sørkjosen 1110 Boligbebyggelse Nåværende

B 12 Sørkjosen 1110 Boligbebyggelse Nåværende

B 13 Sørkjosen 1110 Boligbebyggelse Nåværende

B 14 Sørkjosen 1110 Boligbebyggelse Nåværende

B 15 Sørkjosen 1110 Boligbebyggelse Framtidig

B 16 Sørkjosen 1110 Boligbebyggelse Nåværende

B 17 Leirbukt 1110 Boligbebyggelse Nåværende

B 18 Leirbukt 1110 Boligbebyggelse Nåværende

B 19 Fossvoll 1110 Boligbebyggelse Framtidig

B 20 Fossvoll 1110 Boligbebyggelse Framtidig

B 21 Fossvoll 1110 Boligbebyggelse Framtidig

B 22

B 23 Storslett vest 1110 Boligbebyggelse Framtidig

B 24 Saga 1110 Boligbebyggelse Framtidig

B 25 Saga 1110 Boligbebyggelse Framtidig

B 26 Nordkjosen 1110 Boligbebyggelse Nåværende

B 27 Storslett nord 1110 Boligbebyggelse Framtidig

B 28 Storslett nord 1110 Boligbebyggelse Nåværende

B 29 Storslett nord 1110 Boligbebyggelse Nåværende

B 30

B 31 Storslett sentral 1110 Boligbebyggelse Framtidig

B 32 Storslett sentral 1110 Boligbebyggelse Framtidig

B 33 Storslett sentral 1110 Boligbebyggelse Framtidig

B 34 Storslett sentral 1110 Boligbebyggelse Framtidig

B 35 Storslett øst 1110 Boligbebyggelse Framtidig

B 36 Storslett øst 1110 Boligbebyggelse Framtidig

B 37 Tømmernes 1110 Boligbebyggelse Framtidig

B 38 Tømmernes 1110 Boligbebyggelse Nåværende

B 39 Tømmernes 1110 Boligbebyggelse Nåværende

B 40 Tømmernes 1110 Boligbebyggelse Nåværende
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B 41 Tømmernes 1110 Boligbebyggelse Nåværende

B 42 Sørkjosen 1110 Boligbebyggelse Fremtidig

B 43 Havnnes 1110 Boligbebyggelse Nåværende

B 22 og 30 

I tillegg til disse områdene har kommunen flere ferdig regulerte arealer til dette formålet.

5.2 Offentlig	eller	privat	tjenesteyting

B-kode Navn Formåls nr. Formål Status

BOP 01 Sappen 1160 Offentlig eller privat tjenesteyting Nåværende

BOP 02 Kjelleren 1160 Offentlig eller privat tjenesteyting Nåværende

BOP 03 Snemyr 1160 Offentlig eller privat tjenesteyting Nåværende

BOP 04 Straumfjordnes 1160 Offentlig eller privat tjenesteyting Nåværende

BOP 05 Sørkjosen 1160 Offentlig eller privat tjenesteyting Nåværende

BOP 06 Storslett vest 1160 Offentlig eller privat tjenesteyting Nåværende

BOP 07

BOP 08 Storslett sentral 1160 Offentlig eller privat tjenesteyting Framtidig

BOP 09 Storslett sentral 1160 Offentlig eller privat tjenesteyting Framtidig

BOP 10 Storslett sentral 1160 Offentlig eller privat tjenesteyting Framtidig

BOP 11 Storslett sentral 1160 Offentlig eller privat tjenesteyting Framtidig

BOP 12 Storslett sentral 1160 Offentlig eller privat tjenesteyting Framtidig

BOP 13 Storslett øst 1160 Offentlig eller privat tjenesteyting Framtidig

BOP 14 Storslett øst 1160 Offentlig eller privat tjenesteyting Nåværende

BOP 15 Storslett øst 1160 Offentlig eller privat tjenesteyting Framtidig

BOP 07 utgår.

I tillegg til disse områdene har kommunen flere ferdig regulerte arealer til dette formålet.
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Prosjektbeskrivelse boligsosialt arbeid

Nordreisa kommune har startet opp et samarbeid med Husbanken hvor formålet er
kunnskapsutvikling på det boligpolitiske området i perioden 2012-2013. Samarbeidet skal 
bidra til økt helhetlig boligpolitisk kompetanse og aktivitet i kommunen, bedre 
virkemiddelbruk, større utnyttelse av bostøtte og målrettet bruk av startlån.

Hovedmål:
Hvert enkelt menneske i Nordreisa kommune skal kunne etablere seg og bo i egen bolig, som 
et viktig fundament for god livskvalitet og samfunnsutvikling. Bolig skal som hovedregel 
være et privat ansvar, mens kommunen skal drive aktiv veiledning overfor innbyggerne.

Delmål:
 Kunnskapsutvikling som kilde til økt boligsosial handlekraft
 Boligpolitikk og boligsosiale målformuleringer og strategier inn i kommuneplanens 

samfunnsdel
 Mer målrettet bruk av Husbankens virkemidler, tilpasset lokale forhold
 Økt boligsosialt fokus innad i organisasjonen og utad i lokalsamfunnet og i 

mediebildet

Forventet resultat: 
 Forankring og økt forståelse rundt boligpolitikk og boligsosiale forhold
 Kompetanseheving innenfor det boligsosiale fagfeltet i kommunene og i de lokale 

NAV-kontorene, både på strategisk og operativt nivå
 Bedre samordning av kommunens boligarbeid
 Økt sektorovergripende læring i kommunene
 Bedre tilbud til vanskeligstilte på boligmarkedet
 Integrering i øvrig planverk og rullering av boligsosial handlingsplan med fokus på 

konkret og anvendbar plan
 Bedre utnyttelse av statlige virkemidler tilpasset lokale forhold
 Flere som ønsker det, skal kunne få mulighet til å beholde og bo i egen bolig gjennom 

tilpassede virkemiddelordninger og rådgiving
 Økt tilrettelegging for private boliger som kan være med på å inkludere personer som 

har utfordringer på boligmarkedet, herav individuell rådgiving og oppfølging for at 
hver enkelt skal kunne bo i og beholde egen bolig

Nordreisa kommune
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 Sørge for at helse- og velferdstilbudene fokuserer på helhet, sammenheng, mestring og 
muligheter, og at det enkelte menneske tilbys riktig og koordinert bistand

 Etablere omsorgsboliger og nødbolig sentralt og i nærhet til tjenester ved Sonjatun 
helsesenter

 Etablere boliger for flyktninger og mennesker med rus-/ psykiatriutfordringer i 
samarbeid med Stiftelsen Nybo

 Legge til rette for å ta imot flyktinger

Tiltak:
 Koordinere og synliggjøre boligsosiale ambisjoner og sette boligsosiale utfordringer 

på dagsorden administrativt og politisk
 Kartlegging av boligsosiale utfordringer i Nordreisa kommune
 Revidering av boligpolitisk handlingsplan fra 2002
 Lokal tilpassing til virkemiddelordningene, forankret politisk og administrativt

Organisering:
 Prosjektperioden går fra 01.06.12-31.12.13
 Prosjektleder 20 % stilling 
 Oppretting av styringsgruppe
 Oppretting av referansegrupper

Finansieringsplan:
 20 % stillingsressurs(lønn, feriepenger, pensjonstrekk)
 Møtegodtgjørelser/ tapt arbeidsfortjeneste arbeidsgruppe
 Kartlegging av boligsosiale forhold i Nordreisa kommune
 Kurs og kompetanse deltakere og involverte, reiser
 Boligpolitisk handlingsplan, retningslinjer, informasjonsmat./ brosjyre, annonsering, 

publikumskontakt

Tilskudd:
Nordreisa kommune har fått tilsagn på boligsosialt kompetansetilskudd fra Husbanken på 
kr 250 000,-. Arbeidet skal være ferdigstilt innen 31.12.13. Det kan avtales delutbetalinger. 
Sammen med anmodning om utbetaling(skjema HB 8.S.17) skal det vedlegges spesifisert 
regnskap over tidsbruk og utgifter for prosjektet. Sluttregnskapet skal være attestert av 
godkjent revisor, og tilskuddet vil først bli utbetalt etter at Husbanken har godkjent at tiltaket 
er utført iht vilkår gitt i tilsagnsbrevet. 
Anmodning av sluttutbetaling skal være framsatt senest 01.04.14, i motsatt fall vil tilskuddet i 
sin helhet falle bort uten foregående varsel.

Fylkesmannen i Troms har innvilget Nordreisa kommune tilskudd på kr 50 000,- til 
kompetansetiltak for boligsosialt nettverk i Nord-Troms for 2012. Rapport for disponering av 
midler skal framsettes Fylkesmannen innen 1. juni 2013.

Side 187



[Skriv her] 
 

                       Boligsosialt kompetansetilskudd – Saksnummer 2012/10831 

 

 
  

Prosjektrapport 
Boligsosial kompetanseheving og samhandling i Nordreisa kommune 

 

 

 

 

Prosjektleder Gørill Gulbrandsen, Nordreisa kommune, 19.12.13 

Side 188



 

 
Prosjektrapport boligsosial kompetanseheving og samhandling i Nordreisa kommune  

  
1 

Innhold 
 
1. Bakgrunn og formål…...……………….………………......…............side 2 

 

2. Prosjektbeskrivelse..........................................................................side 2 
 2.1 Hovedmål 

 2.2 Delmål 

 2.3 Organisering 

 2.4 Tiltak 

 2.5 Forventet resultat 

3. Prosess.............................................................................................................side 4 

 3.1 Boligpolitisk strategi 

 3.2 Fokuskommune 

4. Måloppnåelse...........................................................................................side 5 

 

5. Økonomi.........................................................................................................side 6 

 
6. Sluttkommentar....................................................................................side 6 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Side 189



 

 
Prosjektrapport boligsosial kompetanseheving og samhandling i Nordreisa kommune  

  
2 

1. Bakgrunn og formål 
 

Det boligpolitiske prosjektet startet 1. juni 2012. Nordreisa kommune fikk etter 

søknad, tilsagn på kompetansetilskudd fra Husbanken. Denne sluttrapporten er 

utarbeidet som en del av vilkårene for tilskuddet.  

Formålet for prosjektet var å få til en kunnskapsutvikling på det boligpolitiske 

området, som også har overføringsverdi til andre kommuner. Forventninger fra 

Husbanken var økt helhetlig boligpolitisk aktivitet, med boligsosialt fokus og 

målrettet virkemiddelbruk. Prosjektperioden gikk ut desember 2013. 

Bakgrunnen for søknaden om kompetansetilskudd var at Nordreisa kommune ønsket 

forankring, økt engasjement og mer forståelse for boligpolitikk og boligsosiale 

forhold. En kunnskapsutvikling ville bidra til økt samhandling og helhetlig 

planlegging. Nordreisa kommune skal ha boliger, boformer og bomiljø som bidrar til 

mangfold og god livskvalitet. Vi skal være en attraktiv kommune å bo i, og alle skal 

kunne bo trygt og godt.   

Et av prosjektets mål har vært å få revidert den boligsosiale handlingsplanen fra 

2002. Den tar for seg nærmere kommunens utfordringer på det boligpolitiske plan, 

og har en rekke tiltak for å kunne møte utfordringene på en god måte.  

 

 

 

 

 
2. Prosjektbeskrivelse 
 

2.1 Hovedmål 
Hvert enkelt menneske i Nordreisa kommune skal kunne etablere seg og bo i egnet 

bolig, som er et viktig fundament for god livskvalitet og samfunnsutvikling. 

2.2 Delmål 
 Kunnskapsutvikling skal være en kilde til økt boligsosial handlekraft  
 Boligpolitikk og boligsosiale målformuleringer og strategier skal inn i 

kommuneplanens samfunnsdel 
 Mer målrettet bruk av Husbankens virkemidler, tilpasset Nordreisa kommunes 

forhold 
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 Øke det boligsosiale fokuset innad i organisasjonen og utad i lokalsamfunnet og i 
mediebildet 

2.3 Organisering 
Planarbeidet er forankret i administrativ ledelse, og kommuneplanens samfunnsdel 

er vedtatt i Nordreisa kommunestyre. Etter første møtet i styringsgruppa ble det satt 

sammen en arbeidsgruppe som blant annet har tatt for seg den boligpolitiske 

handlingsplanen og utarbeidet en ny boligpolitisk strategi.  

2.4 Tiltak 
 Revidere den boligsosiale handlingsplanen fra 2002 
 Koordinere og synliggjøre boligsosiale ambisjoner og sette boligsosiale 

utfordringer på dagsorden administrativt og politisk 
 Kartlegging av boligsosiale utfordringer i Nordreisa kommune 
 Lokal tilpassing av virkemiddelordningene, forankret administrativt og politisk 

2.5 Forventet resultat          
 Forankring og økt forståelse rundt boligpolitikk og boligsosiale forhold 
 Revidering av boligsosial handlingsplan fra 2002 med fokus på en konkret og 

anvendbar plan, og integrering i øvrig planverk 
 Kompetanseheving innenfor det boligsosiale og boligpolitiske fagfeltet i 

kommunen 
 Bedre samhandling av kommunens boligarbeid 
 Bedre tilbud til vanskeligstilte på boligmarkedet 
 Bedre utnyttelse av statlige virkemidler tilpasset lokale forhold 
 Øke tilretteleggingen for private som kan være med på å inkludere personer med 

utfordringer på boligmarkedet, herav individuell rådgivning og oppfølging for at 
hver enkelt skal kunne bo trygt og godt 

 Sørge for at helse- og velferdstilbudene fokuserer på helhet, sammenheng, 
mestring og muligheter 

 Etablere omsorgsboliger og nødbolig sentralt og i nærhet til helsetjenester 
 Etablere boliger for flyktninger og personer med rus-/psykiatriutfordringer i 

samarbeid med Stiftelsen NYBO 
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3. Prosess 
 

3.1 Boligpolitisk strategi 
Hovedarbeidet i prosjektperioden har gått ut på å revidere den gamle boligsosiale 

handlingsplanen. Den gjaldt for perioden 2002-2006, og var utdatert på flere 

områder i forhold til dagens situasjon.  Arbeidsgruppa bestod av seks personer, og 

flere av disse er ofte i direkte kontakt med innbyggere som kan være vanskeligstilte. 

Det ble gjennomført jevnlige møter i løpet av våren 2013 for å revidere 

handlingsplanen. Det var ønskelig å gjøre planen til et godt dokument som var 

leservennlig med klare tiltak og en utredning som beskriver dagens utfordringer på 

en kortfattet og grei måte. Etter hvert i prosessen ble vi mer klar over at vi skulle gå 

bort i fra navnet boligsosial handlingsplan, og kalte den i stedet en boligpolitisk 

strategi.  

Prosjektleder har en 20 % stilling, noe som har vist seg å være nokså utfordrende da 

det har vært mer tidkrevende enn forventet å få ferdigstilt strategien. Administrativ 

ledelse skal evaluere strategien før den skal inn til behandling i flere utvalg, og til sist 

vedtas i kommunestyret i mars 2014. Utvalgene er eldrerådet, rådet for 

funksjonshemmede, helse- og omsorgsutvalget, samt formannskapet. 

Et av tiltakene i strategien er at det opprettes et boligsosialt team som ledes av 

rådmann. Det er dette teamet som skal jobbe videre både boligsosialt og 

boligpolitisk, og har ansvaret for å følge opp de andre tiltakene i strategien. På denne 

måten vil strategien være «levende» og aktuell, og strategien skal rulleres på nytt i 

2016.  

3.2 Fokuskommune 
Nordreisa kommune er en av fem fokuskommuner der Husbanken Hammerfest har 

innvilget tilskudd til for å gjennomføre dette prosjektet. I regi av Husbanken har vi 

hatt tre samlinger sammen med Balsfjord, Vadsø, Kautokeino og Nordkapp. 

Husbanken har vært sentral i rollen som bidragsyter, både med veiledning og 

oppfølging, i tillegg til økonomisk støtte. Samlingene har vært meget lærerike, både 

det å møte og høre på andre kommuners erfaringer, samt foredrag av Husbanken og 

andre som har vært i lignende prosjekter og situasjoner.  
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4. Måloppnåelse 
 
Prosjektmålene er forankret administrativt. Disse målene har vært utgangspunktet 
og styrende for prosjektet.  
 
 Hovedmålet er at alle innbyggerne i Nordreisa kommune skal kunne etablere seg 

og bo i egnet bolig, som er et viktig fundament for god livskvalitet og 
samfunnsutvikling.  

I Nordreisa er det ikke registrert noen bostedsløse. Det jobbes kontinuerlig med å 
prøve å tilrettelegge gode løsninger på bosituasjoner for de som har behov for 
bistand på dette området. Vi ser at etterspørselen etter boliger til vanskeligstilte vil 
øke noe i årene fremover, så dette målet er noe det hele tiden må jobbes med for å 
klare. 
 
 Kunnskapsutvikling skal være en kilde til økt boligsosial handlingskraft 
Ved å lage en boligpolitisk strategi, har vi tilegnet oss mer kunnskap og denne vil 
fungere som et verktøy for videre arbeid på det boligsosiale området. Det 
boligsosiale teamet vil være en pådriver for at tiltakene gjennomføres, og vi vil da 
øke handlingskrafta tilsvarende. I vår ble det gjennomført en boligsosial fagdag i 
Nordreisa, der vi fikk tilbakemeldinger på at dette var en ahaopplevelse for flere av 
deltakerne. Det skapte engasjement, og er noe vi kan bygge videre på for å oppnå 
enda mer handlingskraft.  
  
 Mer målrettet bruk av Husbankens virkemidler, tilpasset lokale forhold 
I desember 2012 vedtok Nordreisa kommunestyre nye retningslinjer for tildeling av 
startlån i kommunen. Vi ser at bruken av startlån har blitt mer målrettet mot 
vanskeligstilte, det er enklere å skille ut de som ikke har krav på startlån. Ifølge 
statistikken i den boligpolitiske strategien, vil Nordreisa få en kraftig økning av eldre 
de neste årene. I tilfeller der vi antar at en utbedring av bolig til eldre gjør at de vil 
kunne bo hjemme lengre, har vi innvilget tilskudd. Dette gjør at tilskuddsmottaker 
kanskje ikke vil ha behov for en omsorgsbolig, eller at de kan utsette å flytte inn i 
omsorgsbolig til et senere tidspunkt.  
 
 Øke det boligsosiale fokuset innad i organisasjonen og utad i lokalsamfunnet og 

i mediebildet 
Det er en merkbar økning på det boligpolitiske og boligsosiale fokuset innad i 
organisasjonen. Både politikere og personer som jobber med det boligsosiale viser 
en større interesse og har mer kunnskap om situasjonen i kommunen på dette 
området. Dette forplanter seg også videre til publikum via media, spesielt 
hjemmeside og via Facebook.  
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5. Økonomi 
 

Nordreisa kommune fikk tilsagn på boligsosialt kompetansetilskudd på inntil 

kr 250 000,- til boligsosial kompetanseheving og samhandling for perioden 

01.06.12- 31.12.13. 

Regnskapet viser at prosjektets forbruk har vært kr 174 954,09. Prosjektregnskapet 

vil bli forelagt KomRev NORD for godkjenning, og vil bli ettersendt sammen med 

søknad om utbetaling og revisors uttalelse innen 01.04.14. 

Tilskuddet er brukt til direkte prosjektkostnader, i hovedsak i form av lønnskostnader 

og utgiftsdekning av reiser og opphold. Det er opprettet et eget prosjektnummer for 

posteringer i kommunens regnskap. 

 

 

 

 

6. Sluttkommentar 
 

Utfordringene videre vil være å sette og å holde i gang tiltak som er tatt med i den 

boligpolitiske strategien som skal opp til behandling i flere utvalg i løpet av vinteren, 

og deretter vedtas i kommunestyret i mars 2014. Strategien er det vi har jobbet mest 

med i dette prosjektet, og vil være styringsverktøyet for bruk til det boligpolitiske 

arbeidet fremover.  

Avslutningsvis ønsker Nordreisa kommune å takke Husbanken for støtten og 

oppfølginga til å gjennomføre prosjektet. Det har vært en lærerik prosess å være 

med, og vi anser det som et godt skritt på veien mot å nå alle målsetningene, og 

møte nye utfordringer, i årene som kommer. 
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kommune

          

Arkivsaknr:       2014/1681-1

Arkiv:                L12

Saksbehandler:  Roy Jørgensen

Dato:                 19.05.2014

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
23/14 Nordreisa driftsutvalg 03.06.2014

Reguleringsplan for småbåthavn i Sørkjosen

Henvisning til lovverk:

Plan og bygningslovens kapittel 12.

Rådmannens innstilling

I medhold av plan- og bygningslovens §§ 12-1, 12-3, 12-8 og 12-14 varsles oppstart av 
detaljregulering av GBR 47/137 i Nordreisa kommune.

Saksopplysninger

Nordreisa kommunes arealplan ble vedtatt av kommunestyret 20.mars 2014. 
Driftsutvalget ønsker oppstart av reguleringsarbeidene for havneområdet, som omfatter
eksisterende industriområde, samt ny småbåthavn. Plangrensen framgår av kartutsnitt. 

Vurdering

Arbeid med planer om småbåthavn i Sørkjosen går flere år tilbake i tid da det viste seg at 
eksisterende havn fort ble fylt opp med fiskebåter og fritidsbåter.

Fortøyningsplassene langs moloen er forbeholdt fiskebåter/ båter for yrkesfiskere, men flere av 
båtplassene opptas av fritidsbåter p.g.a. plassmangel i marinaene tilhørende Reisafjord 
Båtforening. Flere båteiere har søkt plass i andre havner. Vi har hatt – og har yrkesfiskere som 
har båter i andre havner p.g.a. plassmangel i Sørkjosen havn.

Den nye småbåthavna inngår i avsatt område i arealplanen og utgjør ca. 12 daa utafor nordsiden 
av eksisterende fylling.  Planen omfatter også industriarealet på østsiden av vegen til Sørkjosen 
renseanlegg. Samlet dekker forslaget et areal på 39 daa.
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Reguleringsplanen omfatter kun eiendom hvor kommunen er grunneier.

Det er ikke foretatt grunnboringer i det konkrete arealet hvor moloen tenkes lagt, men det 
foreligger grunnboringsdata for den eksisterende fyllingen som moloen grenser til. Her viser 
grunndata at grunnen har tilstrekkelig stabilitet for slik fylling.

Kommunen vil til tross for dette gjennomføre konsekvensutredning før utfylling starter.

Naboer til planområdet vil bli varslet særskilt med brev.
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GBR Navn Adresse Postnr/-sted
Grunneiere 47/137 NORDREISA KOMMUNE Postboks 174 9156 STORSLETT 
Naboer 47/499 og 47/293 SJØTRANSPORT ROTSUND EIENDOM AS Solbakken 7 9152 SØRKJOSEN 

47/294 FELLESKJØPET TRONDHEIM Postboks 469 Sentrum 0105 Oslo
47/294 NORDREISA KOMMUNE Postboks 174 9156 STORSLETT 
47/15 VITA NOVA AS c/o Harald Erik Johannessen Moskodalen 9151 STORSLETT 
47/140 OLAUSSEN KEN JOHAR NESSEVEGEN 37 9152 SØRKJOSEN
47/215 NILSEN HARALD JERPEFARET 3 B 1447 DRØBAK 
47/215 NILSEN ELISABETH MARIE BEVERVEGEN 7 9017 TROMSØ 
47/215 STORMO AUD JORUNN STIGERBAKKEN 10 1348 RYKKINN 
47/357 JOHANSEN CECILIE NESSEVEGEN 33 9152 SØRKJOSEN 
47/226 JOHNSEN ELLEN BORGHILD HAGEGATA 41 0653 OSLO 
47/226 TORGERSEN ANN T JOHNSEN BJERKELUNDSVEIEN 23 1621 GRESSVIK
47/343 THORESEN BIRGER WILHELM NESSEVEGEN 29 9152 SØRKJOSEN 
47/328 SALOMONSEN GRETE IRENE HANNESTADFJELLET 39 1715 YVEN 
47/428 WESTHEIM KARIN SUSANNE NESSEVEGEN 25 9152 SØRKJOSEN 
47/428 ANDVIK SVEIN TERJE W NESSEVEGEN 25 9152 SØRKJOSEN 
47/382 JODA EIENDOM AS Moan 33 9151 STORSLETT 
47/330 GUSTAFSEN SONJA MONIKA HULDERTJERNVEGEN 36 E 2070 RÅHOLT 
47/446 og 47/468 WARA WENCHE AARBERG NESSEVEGEN 19 9152 SØRKJOSEN 
47/446 og 47/468 WARA LASSE EINAR NESSEVEGEN 19 9152 SØRKJOSEN 
47/493 Avinor AS Postboks 150 2061 Gardermoen

Offentlige Fylkesmannen i Troms Postboks 6105 9291 Tromsø
Statens Vegvesen Region Nord Postboks 1403 8002 Bodø
Norges vassdrags- og energidirektorat Region Nord Kongens gate 14-18 8514 Narvik
Troms Fylkeskommune Postboks 6600 9296 Tromsø
Sámediggi - Sametinget Ávjovárgeaidnu 50 9730 Karasjok/Kárášjohka
Kystverket Postboks 1502 6025 Ålesund
Avinor AS Postboks 150 2061 Gardermoen
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Arkivsaknr:       2014/1682-1

Arkiv:                L12

Saksbehandler:  Roy Jørgensen

Dato:                 19.05.2014

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
24/14 Nordreisa driftsutvalg 03.06.2014

Regulering av Hjellnes industripark og havn

Henvisning til lovverk:

Plan- og bygningsloven kapittel 12.

Rådmannens innstilling

I medhold av plan- og bygningslovens §§ 12-1, 12-2 og 12-8 varsles oppstart av 
områderegulering av deler av gnr 48/7, 47/4, 47/9, 47/25, 47/403 og 47/404 i Nordreisa 
kommune.

Saksopplysninger

Nordreisa kommunes arealplan ble vedtatt av kommunestyret 20.mars 2014. 

Driftsutvalget ønsker oppstart av reguleringsarbeidene for Hjellnesområde som omfatter 
strekningen fra Hjellneset til Jennamokka/Rundberget. I kommuneplanens arealdel er arealene 
satt av til næringsbebyggelse, havn og småbåthavn.

Plangrensen framgår av kartutsnitt. 

Vurdering

Behovet for dypvannskai har forsterket seg mer og mer de senere år.  Skipene som anløper 
Sørkjosen kai blir stadig større og flere av skipene er av registrert utenlandsk. Innseiling og 
farled ved Sørkjosen kai er for grunn til at skip kan anløpe Sørkjosen kai uten problemer. Flere 
skip er gått på grunn i den trange passasjen mellom ”Leira” og moloen.

Industriområdet ved Sørkjosen kai kan ikke benyttes til utbyggingsformål slik det var tenkt, på 
grunn av nærheten til innflyginga til flyplassen og ev. utvidelse av flyplass. Det ble derfor i 
arealplanarbeidet sett på andre områder som egner seg bedre for industrietableringer og tilgang 
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til dypvannskai. Her pekte området ved Hjellneset seg ut. Området har de fasilitetene som skal 
til for å tilrettelegge for en framtidig utbygging av et tidsmessig havneområde.

Området som en foreslår å inngå i reguleringsplanen, ligger mellom sjøen og Sokkelvikvegen og 
strekker seg fra Hjellneset til Rundberget/Jennamokka like sør for vegkryss Sokkelvikvegen/E6.
Planen dekker et område på ca. 300 daa.  Hele området er i tidligere arealplan avsatt til LNF-
område. Innenfor planområdet er det fradelt tre hyttetomter, en av disse er bebygd med eldre 
bygning.  På Hjellneset er det et par naust. Området består av skog, kratt og fjell.

Det er foretatt en ”Forstudie om etablering av dypvannskai i Nordreisa”. Av den fragår at det er 
et klart uttrykt behov for dypvannskai fra både lokale og nasjonale brukere. Lokalisering nær 
flyplass og E6 ansees som viktig og positivt.

Forstudien og arealplanen har ikke er avdekket forhold som kulturminner, grunnforhold etc. som 
helt klart utelukker muligheten for å etablere industriområde og dypvannskai ved Hjellnes.

Til tross for at stort sett hele området består av fast fjell, vil det bli gjennomført
konsekvensutredning før ev. kai bygges og tilhørende utfylling i sjø foretas. 

Naboer og grunneiere blir varslet direkte.
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GBR Navn Adresse Postnr/-sted
Grunneiere 47/4 OLSEN RIGMOR MARGRETHE FJÆREPLYTTVEGEN 5 9022 KROKELVDALEN 

47/9 RIKARTSEN HENRY TEODOR TROLLVEIEN 19 C 1535 MOSS 
47/403 METSÆRANTA ANNBJØRG H REISADALEN 824 9151 STORSLETT 
47/404 MARTINUSSEN JAN HENRIK LYNGSTIEN 10 1671 KRÅKERØY 
47/404 MARTINUSSEN FRODE HAGALIVEIEN 17 1358 JAR 
48/7 MARVOLL OLAV SIGMUND
48/7 BJERKE AAGOT SIGNY
48/7 HJELLNES ROLF DAGFINN BURFJORD 9161 BURFJORD 
48/7 HJELLNES SVEIN BIRGER NEDRE BAISIT 14 9152 SØRKJOSEN 
48/7 JOHANSEN ELIN ADOLF ØIENS VEG 8 G 7036 TRONDHEIM 
48/7 JOHANSEN GUNNAR INGOLF
48/7 NÆSS SIGNE MUONIOVEGEN 4 9151 STORSLETT 
48/7 ARNESTAD DAGNY KRISTINE RIDEVEIEN 32 A 1361 ØSTERÅS 
48/7 WASSNES BIRGIT ANNIE NESSEVEGEN 22 9152 SØRKJOSEN 
48/7 JOHANSEN GUNVALD HEDLY TORSKETRØA 13 6515 KRISTIANSUND N 
48/7 SLETTVOLL ANNFRID ELLAUG SØR TVERRFJORD 9584 SØR-TVERRFJORD 
48/7 JOHANSEN ALF-JOHAN SANDBAKKEN 9 9152 SØRKJOSEN 
48/7 JOHANSEN TERJE FISKERIBØLGEN 11 9017 TROMSØ 
48/7 PETTERSEN PETTER J REINELVVEIEN 1083 9300 FINNSNES 

Grunneiere 47/25 HENRIKSEN RANDI HAGEN-O SEVERIN YTREBERGS GATE 9 9009 TROMSØ 
47/494 STATENS VEGVESEN REGION NORD Postboks 1403 8002 BODØ
48/9 GRØNLUND KARL ROBERT SETREVEGEN 46 3950 BREVIK 
48/9 JAKOBSEN STIAN SEPPOLA NEDRE BAISIT 9 9152 SØRKJOSEN 
48/9 JAKOBSEN BJØRG ANNIE EINARTUN 49 3744 SKIEN 
48/9 BRÅSTAD MARGOT SIGNORA OLDERSKOGEN 2 9151 STORSLETT 
48/9 JAKOBSEN ALF ODDVAR BREKKETUN 11 3717 SKIEN 
48/9 HAGEN INGRID BJØRKLYMOEN 2 9152 SØRKJOSEN 
48/9 SEPPOLA ELLINOR GRASMYR 9303 SILSAND 
48/17 EILERTSEN SIGVALD EDGARD DALGATAN 18 95732 ÖVERTORNEÅ, SVERIGE
48/18 NILSEN WIGGO ENGMOSEVEGEN 14 3735 SKIEN 
48/24 SAKSHAUG IRENE MARIE KILDALVEIEN 458 9151 STORSLETT 
48/24 SAKSHAUG FRITS EIVIND KILDALVEIEN 458 9151 STORSLETT 

Offentlige Fylkesmannen i Troms Postboks 6105 9291 Tromsø
Statens Vegvesen Region Nord Postboks 1403 8002 Bodø
Norges vassdrags- og energidirektorat Region Nord Kongens gate 14-18 8514 Narvik
Troms Fylkeskommune Postboks 6600 9296 Tromsø
Sámediggi - Sametinget Ávjovárgeaidnu 50 9730 Karasjok/Kárášjohka
Kystverket Postboks 1502 6025 Ålesund
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Arkivsaknr:       2014/1680-1

Arkiv:                L12

Saksbehandler:  Roy Jørgensen

Dato:                 19.05.2014

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
25/14 Nordreisa driftsutvalg 03.06.2014

Regulering Betesta boligområde

Henvisning til lovverk:

Plan- og bygningsloven kapittel 12.

Rådmannens innstilling

I medhold av plan- og bygningslovens §§ 12-1, 12-3 og 12-8 varsles oppstart av detaljregulering 
av GBR 43/10, 43/22, 43/42, 43/53-54, 43/4, 46/10 i Nordreisa kommune.

Saksopplysninger

Nordreisa kommunes arealplan ble vedtatt av kommunestyret 20.mars 2014. 
Driftsutvalget ønsker oppstart av reguleringsarbeidene for flere av områdene, blant annet 
området ved Betestavegen. Planbegrensningene framgår av kartutsnitt. 

Vurdering

Nordreisa kommune er tiltakshaver og står for utarbeidelse av planen. Planen er i tråd med 
kommuneplanens arealdel for Nordreisa kommune 2014-2026.

Planområdet er på ca. 116 dekar og inkluderer ASVO sitt anlegg, Nordheimen og boliger på 
Fossvoll, samt ubebygd område mellom Fossvoll og Blomstereng.

Arealet er ikke regulert tidligere, men grenser i øst inntil reguleringsplan med plan ID 
19422002_003. I kommuneplanens arealdel er arealene satt av til boligbebyggelse, naturområde 
og næringsbebyggelse.

Formålet med detaljreguleringen er å legge til rette for utbygging av boligområde for 
sentrumsnært småhusbebyggelse. Stiftelsen NYBO og kommunen er grunneiere for ca 50 da av 
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totalarelet på 116 da. Av dette er ca 40 da bebygd og avsatt til friområde. Ca 76 da kan utbygges 
med boliger og veger mv. NYBO planlegger å bygge småleiligheter i området.  I tillegg vil det 
reguleres inn eneboligtomter. Vi anser det mest samfunnsmessig og formålstjenlig at det 
utarbeides reguleringsplan for hele området samtidig, derfor tas også de private eiendommene
som ligger innenfor det avsatte området med i planen.

Grunnboringer er foretatt og viser at området består av sand og grus.  Området er ett av tiltakene 
hvor utbygging betinger oppfylling av terreng p.g.a. grunnvannstand og inngår i plan for 
deponering av steinmasser i forbindelse med tunellbyggingen.

Planen skal også legge til rette for et nytt boligfelt på Betesta-området. Grunnboringer viser at 
ytterligere konsekvensutredning ikke er nødvendig.

Naboer og grunneiere blir varslet direkte.
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GBR Navn Adresse Postnr/-sted
Grunneiere 43/10 og 46/10 NORDREISA KOMMUNE Postboks 174 9156 STORSLETT 

43/22 STIFTELSEN NYBO Flomstadvegen 1 9151 STORSLETT 
43/4 JOSEFSEN JØRN T B BLOMSTERENG 4 9151 STORSLETT 
43/4 JOSEFSEN ELISABETH J ENGVEGEN 2 9151 STORSLETT 
43/42 BUSCH KATHRIN GEITNESHØGDA 9 6456 SKÅLA 
43/54 NS MORTENSEN EIENDOM AS Lenangsøyra  9064 SVENSBY 
46/1 HALLEN TROND BÅTNESVEGEN 15 A 9151 STORSLETT 
46/11 og 46/13 FOSSVOLL JAN ODDVARD SKOGLY 14 9152 SØRKJOSEN 
46/11 og 46/13 FOSSVOLL KETH IRENE DRAMMENSVEIEN 181 A 3050 MJØNDALEN 
46/11 og 46/13 FOSSVOLL FRANK JONNY FOSSVOLL 1 9152 SØRKJOSEN 
46/15 BÅTNES ELLEN BJØRNSDATTER FOSSVOLL 3 9152 SØRKJOSEN 
46/15 BÅTNES MATS FOSSVOLL 3 9152 SØRKJOSEN 
46/21 HENRIKSEN ÅSE E BÅTNES FOSSVOLL 5 9151 STORSLETT 
46/22 BÅTNES JOHANNE CHARLOTTE FOSSVOLL 7 9152 SØRKJOSEN 

Naboer 43/112 og 46/60 STATENS VEGVESEN REGION NORD Postboks 1403 8002 BODØ
43/70 og 43/128 NORDREISA KOMMUNE Postboks 174 9156 STORSLETT 
43/36 GAUP INGA KAREN ANNA L ÁVZZILUODDA 7 9520 KAUTOKEINO 
43/66 NYBO STIFTELSEN Flomstadvegen 1 9151 STORSLETT 
43/78 HAUGE GRETE JOHANNE R BLOMSTERENG 8 9151 STORSLETT 
43/79 TROMS FYLKESKOMMUNE Postboks 6600 Langnes 9296 TROMSØ 
46/12 DAGNY E. BÅTNES DØDSBO V/KAJ BÅTNES, SANDBAKKEN 3 9152 SØRKJOSEN
46/23 ARNESEN ANNE MARIE HOVEDVEGEN 24 9152 SØRKJOSEN 
46/24 HALLEN ELSE INGEBJØRG HOVEDVEGEN 22 9151 STORSLETT 
46/25 BÅTNES ARNE HOLM BÅTNESVEGEN 15 B 9151 STORSLETT 
46/5 FOSSVOLL TORLEIF ODDMUND HOVEDVEGEN 28 9152 SØRKJOSEN 
46/7 JOHANNESSEN ARVID HOVEDVEGEN 30 9152 SØRKJOSEN 

Offentlige Fylkesmannen i Troms Postboks 6105 9291 Tromsø
Statens Vegvesen Region Nord Postboks 1403 8002 Bodø
Norges vassdrags- og energidirektorat Region Nord Kongens gate 14-18 8514 Narvik
Troms Fylkeskommune Postboks 6600 9296 Tromsø
Sámediggi - Sametinget Ávjovárgeaidnu 50 9730 Karasjok/Kárášjohka
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Arkivsaknr:       2014/1288-2

Arkiv:                1942/61/3

Saksbehandler:  Tord Stian 
Albrigtsen

Dato:                 25.04.2014

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
26/14 Nordreisa driftsutvalg 03.06.2014

Dispensasjonssøknad om uttak av fyllmasser i Oksfjorddalen på gbr. 61/3

Henvisning til lovverk:
Plan- og bygningsloven (pbl) §19-2 Dispensasjonsvedtaket.
Reguleringsplan for masseuttak gnr61 bnr 2,3 og 4, Oksfjorddalen grustak.

Vedlegg
1 Reguleringsplan for masseuttak gnr 61 brn 2.3.4.
2 Kartutskrift
3 Flyfoto

Rådmannens innstilling

Søknad fra Bjørnar og Kåre Solvang om dispensasjon fra bestemmelsen i § 2 i reguleringsplan 
for masseuttak i Oksfjorddalen grustak for å kunne øke årlig uttak fra 1500m3 til 6000m3 i 2014 
innvilges med hjemmel i Plan- og bygningsloven (pbl) §19-2.

Saksopplysninger

Bjørnar og Kåre Solvang søker om økning av årlig uttak fra 1500m3 til 6000m3 i 2014 ved 
Oksfjorddalen grustak. Pga økt etterspørsel av grusmasser.
Reguleringsbestemmelsen for masseuttak i Oksfjordalen grustak § 2 tredje ledd:
I området forutsetter et årlig uttak av grusmasser til anleggsdrift på 1500m3 i en 25 års periode. 
Uttaksområdet begrenses til planområdet mellom høydekote 65 og 75.

Vurdering

Pga økende etterspørsel av grusmasser er det behov for en utvidelse av den årlige uttaksmassen i 
2014. Dette vil ikke gå utover grensene for den totale mengde uttak som er fastsatt i 
reguleringsplanen.
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Nordreisa 
kommune

          

Arkivsaknr:       2012/1720-61

Arkiv:                K46

Saksbehandler:  Dag Funderud

Dato:                 19.05.2014

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
27/14 Nordreisa driftsutvalg 03.06.2014

Tildeling av elg i Nordreisa kommune 2014

Henvisning til lovverk:
Viltlovens § 16 og tilhørende forskrift om adgang til jakt etter elg for Nordreisa kommune datert
29.april 04 og forskrift om forvaltning av hjortevilt og bever § 14

Rådmannens innstilling

I medhold av viltlovens § 16 og tilhørende forskrift om adgang til jakt etter elg for Nordreisa
kommune datert 29.april 04 og forskrift om forvaltning av hjortevilt og bever § 14 og
Forvaltningsplane for elg i Nordreisa 2010-2019, gis det følgende fellingstillatelser i Nordreisa 
for 2013.
Minstearealet for tildeling av elg er 5.000 daa. for områdene nord/vest for Reisafjellet, Oksfjord
og Straumfjord øst. Ut fra variasjonene i elgstammen i kommunen gis det dispensasjon fra
minstearealet til valdene nord/vest for Reisafjellet, og i Oksfjord.

Tildelingen i Nordreisa kommune jaktåret 2014 blir da:
Molvik/Ytre Oksfjord  3 dyr, 2 kalv og 1 okse.
Rotsundelv 8 dyr; 4 kalv, 2 okser og 2 kuer.
Spåkenes/Djupvik 6 dyr; 3 kalver, 2 okser og 1 ku.
Havnnes; 2 dyr, 1 kalv og 1 ku
Bakkeby/Langslett 6 dyr; 3 kalv, 2 okser og 1 ku 
Ytre Bakkeby 2 dyr, 1 kalv og 1 okse
Hamneidet 3 dyr, 1 kalv og 1 ku og 1 okse 
Vest-Uløy 2 dyr, 1 kalv og 1 ku 

Tildeling for perioden 2012-2014 i hht bestandsplan
Oksfjord grunneierlag 60 dyr fordelt på 20 dyr hvert år i hht bestandsplan

Tildeling for perioden 2012-2017 i hht bestandsplan
Storeste/Auko elgvald 60 dyr fordelt på 12 dyr hvert år i hht. bestandsplan
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Saksopplysninger

Nordreisa kommune har et minsteareal på 5.000 da for områdene nord/vest for Reisafjellet,
Oksfjord og Straumfjord øst. I Reisadalen og Kildalen er minstearealet 15.000 da
Det er muligheter til å benytte seg av 50%-regelen, dvs å fravike minsteareal med inntil 50 %
opp- eller nedover.

Valdstrukturen har hatt følgende utvikling

2013 2014

Rotsundelv 24.300 daa Rotsundelv 24.300 daa 

Spåkenes/Djupvik 16.000 daa Spåkenes/Djupvik 16.000 daa 

Havnnes 6.500 daa Havnnes 6.500 daa

Bakkeby/Langslett 28.000 daa Bakkeby/Langslett 28.000 daa 

Molvik/ytre Oksfjord Ca 12.000daa Molvik/ytre Oksfjord 12.200daa

Ytre Bakkeby 7.900 daa Ytre Bakkeby 7.900 daa

Hamneidet 12.100 daa Hamneidet 12.100 daa

Vest-Uløy Vest-Uløy 5.250 daa

Bestands-
planområder

Bestands-
planområder

Statskog Reisadalen 308.000 daa Statskog Reisadalen 308.000 daa

Store ste/Auko 100.600 daa Store ste/Auko 104.100 daa 

Oksfjord/Vaddas 82.500 daa Oksfjord/Vaddas 82.500 daa 

SUM 593.800 daa SUM 602.750 daa

Endringer/søknader i år:
Med bakgrunn i digitaliseringa av elgvaldene har vi justert arealene til noen av valdene. Bla er 
arealet til Vest-Uløy valdet stort nok i forhold til minstearealet.
Brev fra grunneier i Ytre Oksfjord en grunneier har meldt seg inn igjen.
Brev fra Rotsundelv elgvald, ønsker økt tildeling

Tildelingen av elg har de siste åra vært ganske stabil i de ytre områder, men den har gått noe opp 
i Reisadalen, etter noen dårlige år tidlig på 2000-tallet. Tildeling og avskyting har de siste åra 
vært følgende:
2007 ble det tildelt 71 og felt 61 dyr
2008 var fordelingen 73 og 62 felte dyr 
2009 var det tildelt 89 og felt 77 dyr 
2010 ble det tildelt 80 og felt 63 dyr
2011 ble det tildelt 81 og felt 64 dyr
2012 ble det tildelt 74og felt 55 dyr
2013 ble det tildelt 73 og felt 59 dyr

Kommunen gjennomførte våren 2004 en prosess og vedtok en ny forskrift for jakt av elg og nytt
minsteareal for elg i Nordreisa kommune. Minstearealet for ytterområdene ble her satt ned fra
10.000 daa til 5.000 daa.
Troms fylkeskommune fastsatte i 2012 forskrift om utvidet jakttid for elg for valdene Ytre 
Bakkeby, Bakkeby/Langslett og Hamneidet til 22.november. Forskriften trådde i kraft 
1.november 2012 og gjelder til 31. mars 2017. Rotsundelvvaldet fikk i 2013 utvidet sin jakttid 
tilsvarende.

Kommunen vedtok i 2010 forvaltningsplan for elg i Nordreisa kommune 2010-2019.

Tettheten i elgstammen i kommunen er fortsatt ulik og vi mener derfor den må forvaltes ulikt.
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Under følger en vurdering av de tre ulike områdene.

Sett elg
En samlet Sett elg statistikken for hele Nordreisa kommune gir liten informasjon fordi
elgbestanden i de forskjellige deler ev kommunen er veldig ulik. Jeg velger derfor å se på
de tre hovedområdene Vest for Reisafjellet, Reisadalen og Kildalen og Oksfjord hver for seg.

Oksfjord
År 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Gj.snitt 
Sett elg pr. jegerdag 0,85 0,50 0,42 0,64 0,37 0,40 0,71 0,56
Sett ku pr. okse 1,30 1,54 0,99 1,77 1,09 1,57 2,18 1,49
Sett kalv pr. ku 0,83 0,74 0,59 0,74 0,67 0,70 0,72 0,71
Sett kalv pr. kalvku 1,32 1,22 1,12 1,42 1,20 1,15 1,13 1,22
Prosent ku m/kalv av 
alle kyr

63,16 60,81 52,56 52,48 55,56 60,61 63,51 58,38

Prosent okse felt av 
sette okser

14,77 20,83 13,92 19,30 9,09 19,05 20,59 16,79

Prosent ku felt av 
sette kyr

4,39 10,81 5,13 0,99 9,72 6,06 2,70 5,69

Prosent kalv felt av 
sette kalver

9,47 16,36 26,09 13,33 18,75 26,09 9,43 17,08

Tabellen viser de viktigste indexene fra sett elg de siste 7 åra. Slik jeg tolker tabellen så har vi 
en produktiv elgstamme med god fordeling i alder og kjønn. Sett elg pr jegerdagsverk gikk litt 
ned i 2011, men den er kommet opp over gjennomsnittet i 2013. Sett kalv pr ku gikk også litt 
ned. Det er ikke dramatisk, men det er en negativ trend som vi skal følge med på. Størstedelen 
av området forvaltes gjennom driftsplanen til Oksfjord grunneierlag. De tok kun ut 9 av 20 dyr i 
2012 og 12 av 20 dyr i 2013, i forhold til driftsplanen, pga av at de mente stammen var for lav.   

Reisadalen og Kildalen
År 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Gj.snitt

Sett elg pr. jegerdag 0,31 0,55 0,55 0,47 0,44 0,43 0,48 0,46

Sett ku pr. okse 1,67 1,39 1,51 1,74 2,20 1,84 2,14 1,78

Sett kalv pr. ku 0,93 0,96 0,94 0,91 0,72 0,77 0,80 0,86

Sett kalv pr. kalvku 1,40 1,38 1,39 1,34 1,32 1,27 1,32 1,35

Prosent ku m/kalv av alle 
kyr

66,67 70,18 67,27 68,29 54,55 60,87 59,05 63,84

Prosent okse felt av sette 
okser

22,22 19,51 12,33 12,77 23,33 16,00 18,37 17,79

Prosent ku felt av sette kyr 0,00 0,00 3,64 2,44 1,52 2,17 2,86 1,80

Prosent kalv felt av sette 
kalver

14,29 14,55 9,71 16,00 8,42 21,13 10,71 13,54

Tabellen viser de viktigste indexene fra sett elg de siste 7 åra. Slik jeg tolker tabellen så har vi 
en produktiv elgstamme med god fordeling i alder og kjønn. Det virker som at stammen er i 
svak vekst. Dette er også i hht ønske for dette området.
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Vest for Reisafjellet
År 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Gj.snitt

Sett elg pr. jegerdag 0,30 0,52 0,51 0,82 0,49 0,60 0,64 0,55

Sett ku pr. okse 1,61 1,79 1,64 2,78 2,49 2,30 2,00 2,09

Sett kalv pr. ku 0,68 0,42 0,32 0,61 0,20 0,66 1,11 0,57

Sett kalv pr. kalvku 1,42 1,10 1,21 1,26 1,06 1,16 1,54 1,25

Prosent ku m/kalv av alle kyr 48,00 37,66 26,09 48,54 18,39 56,58 72,22 43,93

Prosent okse felt av sette okser 29,03 20,93 17,86 21,62 20,00 18,18 27,78 22,20

Prosent ku felt av sette kyr 10,00 5,19 3,26 1,94 4,60 3,95 8,33 5,33

Prosent kalv felt av sette kalver 29,41 18,75 37,93 17,46 47,06 20,00 20,00 27,23

Tabellen viser de viktigste indexene fra sett elg de siste 7 åra. Slik jeg tolker tabellen så har vi 
en produktiv elgstamme med grei fordeling i alder og kjønn. Etter noen år med lite kalv er 
kalveandelen nå oppe på et bedre nivå. 

Bakketelling
2011 2012 2013 2014

Oksfjord grunneielag 43
ikke 
telt 33 

Storste 43 46 47 
Spåkenes 25 16 38 15 
Rotsundelv 13 21 25 29 
Bakkeby/Langslett 15 8 14 13 

Ytre Bakkeby
ikke 
telt 5 5 5 

Hamneidet 3 0 2 
Havnnes 12 9 10 9 

For de fleste valdene ble det gjennomført bakketellinger. Tallene er ganske stabile, men med en 
nedgang på Spåkenes og en liten oppgang i Rotsundelv. Det som er viktig å ta med er at 
telleforholdene i år var svært dårlig.  

Elgmøte:
Det ble avholdt et elgmøte 29.april 2014, der alle valdledere og Nordreisa jeger og fisk var 
invitert. Der ble alle Sett elg og bakketellinger gjennomgått, og hvert enkelt vald fikk komme 
med sine vurderinger. Møtet er nyttig i forhold til å holde en god dialog med valdene. 

Fallvilt:
I løpet av jaktåret 2013/2014 så er det 8 fallvilt. De fordelte seg slik:

Skadefelling
Felt i 

nødverge
Felt 

ulovlig
Påkjørt av bil, mc, 

o.l.
Andre 

årsaker
I alt

Hann 0 0 0 0 0 0

Hunn 0 0 0 3 0 3

Kalv 0 0 0 3 2 5

Ukjent 0 0 0 0 0 0

Som tabellen viser hadde vi en irregulær avgang på 8 dyr. Dette er omtrent det samme som det 
har vært de siste åra. 
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Ny forskrift om forvaltning av hjortevilt
I februar 2012 kom det ny forskrift om forvaltning av hjortevilt. Den viderefører veldig mye fra 
forskriften av 2002, men har spesielt en endring som for betydning for tildelinga. Etter § 21 er 
det ikke lenger anledning til å tildele frie dyr. 

§ 21. Målrettet avskyting
      Som alternativ til bestemmelsene i § 19 og § 20 kan kommunen eller villreinnemnda 
pålegge målrettet avskyting ved å fordele fellingskvoten på et bestemt antall definerte kjønns- og 
aldersgrupper. Fellingstillatelsen skal da være utfylt etter følgende alternativer: 
      For elg: 
      Kalv ( ½ år), voksne hunndyr (1 ½ år og eldre), voksne hanndyr (1 ½ år og eldre). 
      For hjort: 
      Kalv ( ½ år), voksne hunndyr (1 ½ år og eldre), spissbukk, og voksne hanndyr (2 ½ år og
      eldre). 
      For villrein: 
      Kalv ( ½ år), simle (1 ½ år og eldre), simle/ungdyr (simle 1 ½ år og eldre eller bukk 1 ½
     år), valgfritt dyr. 
      For alle artene kan kalv felles i stedet for voksne dyr av begge kjønn. Kommunene kan ikke
     pålegge målrettet avskyting av rådyr ved å fordele fellingskvoten på definerte kjønns- og
    aldersgrupper. 

Vurdering:
I MD/DN sine mål for hjorteviltforvaltningen ønsker de all forvaltning skal være bestandsplan
basert innen 2006. I Nordreisa har vi nå tre vald som forvaltes gjennom bestandsplan. Det utgjør
80 % av jaktarealet i kommunen. I forvaltningsplan for elg oppfordres de andre valdene om å
arbeide for bestandsplaner. Under elgmøtet i april ble det bestemt at det skal avholdes et 
informasjonsmøte om bestandsforvaltning i Rotsundelv for valdene vest for Reisafjellet til 
høsten.
I den nye forskriften om forvaltning av hjortevilt og bever § 14 er det gitt nye retningslinjer for
utforming av bestandsplaner. Den åpner i bla for å gi en totalkvote for hele planperioden og
samtidig åpning for at det tåles variasjon i avskytingen på antall dyr hvert år, men totalt skal det
ikke skytes mer enn kvoten som er tildelt for planperioden. 

Oksfjord
Oksfjord grunneierlag fikk vedtatt en treårs bestandsplan i 2012. Den har en øvre grense på 
uttak av 20 dyr pr år. Med bakgrunn i sett elg og bestandsdata tok de bare ut 9 dyr i 2012 og 12 
dyr i 2013. Totalt i perioden 2009-2011 tok de ut 57 dyr, av ei kvote på 70 dyr. Vi mener dette 
viser at stammen har gått noe ned i Oksfjord, og at styret har fanget opp dette, og redusert 
avskytingen i forhold til bestandsstørrelsen. 

For området Molvik og Ytre Oksfjord, har det kommet tilbake en grunneier som gjør at arealet 
nå er høyere. Det jobbes for at de resterende grunneierne, som gikk ut i fjor, også skal komme 
tilbake til valdet.  

Vest for Reisafjellet. 
Minstearealet er 5.000 da og 50% regelen er også her nyttet maksimalt de siste åra. Det er litt 
forskjeller i området, men flere av valdene melder om bra med dyr i fjor og i vinter. 
Avskytingen i fjor varierte noe, men lå fra 80-100 %. Sett elg og tilbakemeldinger fra jegerne 
viser at det har vært lite kalv i området, men at det nå er bedre. Hva som er årsak til dette er 
vanskelig å si, men flere mener at for stort uttak av okser kan gi utslag med at kyr ikke blir 
bedekt. Flere av valdene signaliserer at de vil innføre restriksjoner på felling av storokser, det er 
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positivt. Med bakgrunn i gode bestandstall, økes kvotene for Rotsundelv med ett dyr. Videre 
legges det opp til uttak av kyr for flere av valdene, både for at en i noen områder ønsker å få 
bestanden ned, men også for å unngå at det blir tatt ut for mange okser, slik at fordelingen 
mellom kyr og okser blir for skjev.

For Uløya ble det under jakta i fjor meldt om bra med dyr i Uløybukt, mens på Vest Uløy og 
Havnnes meldte de om normalt med elg. Etter gjennomgangen av tellende areal, har de nå nok 
areal til å få tildeling, det foreslås derfor to dyr.

Reisadalen. 
Her var det en forsiktig oppstart i 2007 og 2008, mens uttaket økte noe i 2009. I 2012 ble det tatt 
ut 24 dyr, mens det i 2013 ble tatt ut 21 dyr i hht bestandsplanene.
Statskog Reisadalen fremmet i fjor en ny plan for perioden 2013-2015. De ønsker et uttak på 13-
14 dyr pr år i planperioden. Dette er samme antall dyr som i forrige planperiode.
Vi mener at bestandsplanen gir et godt bilde av elgbestanden i Reisadalen og at målsettingene 
for uttak av dyr samsvarer godt med de målsettinger som Forvaltningsplanen legger opp til. 
Elgstammen i dalen er i svak vekst, og vi mener den vil tåle en avskytning som foreslått. 
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Nordreisa 
kommune

          

Arkivsaknr:       2013/3857-4

Arkiv:                1942/44/2

Saksbehandler:  May Halonen

Dato:                 07.04.2014

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
15/14 Nordreisa driftsutvalg 29.04.2014
28/14 Nordreisa driftsutvalg 03.06.2014

Søknad om deling gnr 1942/44/2

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

Vedlegg
1 Søknad om deling av grunneiendom 1942/44/2
2 Søknad om fradeling av grunneiendom, Brev fra Konzept
3 Kart

Saksprotokoll i Nordreisa driftsutvalg - 29.04.2014 

Jeanette Veibakken (Ap) inhabil jf. Fvl § 6-10.

Behandling:

Geir Sagelv (H) fremmet følgende utsettelsesforslag:
Saken utsettes for befaring i neste møte i driftsutvalget

Utsettelsesforslaget fra Geir Sagelv (H) enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken utsettes for befaring i neste møte i driftsutvalget

Rådmannens innstilling

Nordreisa kommune avslår søknad om deling av to bebygde hyttetomter på hver ca 750 m2 fra 
gnr 44/2 i Nordreisa kommune.

 Deling avslås jf. jordlovens § 12, matrikkellovens § 6, plan- og bygningsloven §§ 1-8, 
20-1-m, 26-1, 27-1, 27-2, 27-4 og 28-1.
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 Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel jf. plan- og bygningslovens § 19-2 avslås.

Begrunnelse:
Det omsøkte arealet ligger ved Reisaelva, mellom Båtnesøra og fulldyrka jord i drift. 
Eiendommen ligger sentralt til utleiehyttene som er oppført på de omsøkte parsellene og kan 
være en langsiktig ressurs for eiendommens drift. En deling vil føre til reduksjon av 
eiendommens avkastningsevne og kan også føre til drifts- og miljømessige ulemper for 
landbruket i området. Jordbruksarealer inntil sentrumsområdet og hensynet til disse har et 
spesielt og langsiktig vern i arealforvaltningen.

Ved en dispensasjon fra kommuneplanen må det grunngis at landbruks- natur og
friluftsinteressene blir bedre ivaretatt ved gjennomføring av tiltaket. Ved en deling blir hyttene 
privateid og området blir privatisert. Dette kan begrense allmennhetens tilgang til, og ferdsel 
langs Reisaelva som er et verna vassdrag. Båtnesøra ansees å være en del av det store 
deltaområdet i indre deler av Reisafjorden, og nærheten til Reisautløpet naturreservat og 
verneverdiene der må også tas hensyn til. I dette tilfellet konkluderer vi med at ulempene ved en 
dispensasjon samlet sett er større enn fordelene og dispensasjon fra kommuneplanens arealdel 
avslås. 

Saksopplysninger

Det søkes om fradeling av to bebygde hyttetomter fra gnr 44, brn 2 i Nordreisa. 
Søkere: Tor-Eivind Båtnes, Båtnesvegen 18, 9151 Storslett 

Marit Leirbakk, Sentrum 1B, 9151 Storslett 

Eiendommen ligger på Storslett, vest for Reisaelva, ca 1 km fra Storslett sentrum. De omsøkte 
arealene ligger ved Båtnesøra og består av to utleiehytter som ble bygd i 2010.  Parsellene er 
hver på ca 750 m2 og ligger ca 50 m fra hverandre. Jordsmonnet er uproduktiv skog og skrinn 
fastmark og ligger mellom Reisaelva og fulldyrka jord i drift. 

I følge gårdskart fra Skog og landskap har eiendom gnr 44, bnr 2 et totalareal på 422,6 daa. Av 
dette er 88,6 daa fulldyrka jord, 5,3 daa overflatedyrka jord, 3,9 daa innmarksbeite, 11,4 daa 
skog på middels bonitet, 19,6 daa skog på lav bonitet, 117,7 daa uproduktiv skog, og resten 
jorddekt fast mark og annet areal. 

Begrunnelse for delingssøknaden er:
"Bakgrunn for søknaden om fradeling er grunneierens plan for utvikling av sin gårdseiendom for reiseliv-, turisme-
og fritidsnæring. Som en del av sin plan for utvikling av sin eiendom ble det ved Reisaelvas vestbredde ført opp to 
utleiehytter som en del av gårdsdriften på LNF-område. I ettertid er grensen mot elva flyttet inn i flomsonen som 
har medført at området langs elva ikke er egnet for utvikling som opprinnelig planlagt. Området for utvikling er nå 
lokalisert til nordvestlig del av eiendommen hvor det bl.a planlegges tilrettelegging for fugletitting og ornitologisk 
informasjon i tillegg til andre aktiviteter som hunde- og hestekjøring, bespisning og overnatting.

Omsøkt fradelte eiendommer er på vedlagt kartskisse merket H1 og H2 er ment å selges for å bidra til finansiering 
av utvikling av de øvrige tiltakene for reiseliv- og turistnæring på eiendommen.

I et distrikt med lite risikovillig kapital er salg av eiendommene Hl og H2 er helt avgjørende for resterende 
utvikling av eiendommen. Et salg av eiendommen H1 og H2 er i samsvar med hvordan mange andre gårdsbruk og 
gårdseiendommer har skapt seg kapital og grunnlag for utvikling gjennom salg av hyttetomter for privat bruk. 
Størrelsen på tomtene H1 og H2 er ca. 25x30meter / 750m2 pr tomt."

Planstatus
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De omsøkte tomtene er i kommuneplanens arealdel definert som landbruk, natur- eller 
friluftsområde, og det er nødvendig med dispensasjon fra plan- og bygningsloven § 19-2.
Tomtene ligger innenfor 100 metersonen til Reisaelva, og det er nødvendig med dispensasjon 
fra plan- og bygningsloven § 1-8.

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

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

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

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

Faglige vurderinger: 

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

I jordlovens § 12 står det blant annet: Ved avgjerd av om samtykke til deling skal givast, skal det 
leggjast vekt på om delinga legg til rette for ein tenleg og variert bruksstruktur i landbruket. I 
vurderinga inngår mellom anna omsynet til vern av arealressursane, om delinga fører til ei 
driftsmessig god løysning, og om delinga kan føre til drifts- eller miljømessige ulemper for 
landbruket i området. Det kan leggjast vekt på andre omsyn dersom dei fell inn under formålet i 
jordlova. 

Det søkes her om fradeling av to tomter til to utleiehytter som ble oppført like ved Reisaelva i 
2010. Hyttene ble oppført på uproduktiv mark, på et smalt område mellom dyrka marka og 
Reisaelva. Arealene ble derfor ikke jordlovsbehandlet. Hyttene skulle benyttes til utleie i 
forbindelse med hundedressur og turisme som kunne være en ressurs for drifta av eiendommen. 
Når det nå søkes deling av to tomter til disse to hyttene stiller forholdene seg helt annerledes. 

På eiendommen drives det med hundepensjonat og hundedressur, samt utleie av stallplasser for 
ti hester. Alt areal høstes og brukes i drifta. Det er også drift på naboeiendommen med melke-
og kjøttproduksjon med helt ny driftsbygning. Per 1.1.14 hadde dette bruket 37 melkekyr og 45 
øvrige storfe. 

Det sentrale i vurderingen om deling, er fradelingens konsekvenser for eiendommens drift i 
framtida. Formålet med delingsvurderingen er å sikre og holde ressursene på bruket samlet for 
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nåværende og framtidige eiere. Det skal tas vare på de inntektsmuligheter eiendommen har. 
Begrepet arealressurser omfatter ulike ressurser enten de består av jord, skog, bygninger eller 
retter. Vurderingene må ta utgangspunkt i de langsiktige virkningene for eiendommen og 
inntekten fra den ved å dele fra areal eller bygninger. Det har ikke nevneverdig vekt hva som er 
privatøkonomisk mest lønnsomt for eieren. 

Det nevnes i søknaden at denne søknaden er "i samsvar med hvordan mange andre gårdsbruk 
og gårdseiendommer har skapt seg kapital og grunnlag for utvikling gjennom salg av 
hyttetomter for privat bruk". Vi kan ikke minnes at det er godkjent fradeling av tomter med 
påstående hytter som i utgangspunktet er bygd som utleiehytter. Disse to hyttene har høg 
standard og ligger sentralt, men likevel landlig til. Vi vil anta at disse lett kan leies ut til turister 
på gjennomfart, året rundt, hvis hyttene ikke er opptatt til annet bruk. Turistinformasjonen ligger 
i Haltibygget like ved og det er veldig kort vei å henvise folk hit. Dette vil føre til en jevn 
inntekt og er en ressurs for eiendommen.

I vurdering om deling skal det også tas hensyn til om delinga kan føre til drifts- eller 
miljømessige ulemper for landbruket, ikke bare på eiendommen det deles i fra, men også for 
landbruket i området. Hyttene er oppført mindre enn 30 m fra fulldyrka jord i drift. Det drives 
med hundepensjonat og utleie av stallplasser for hester på eiendommen, og nabobruket er et av 
kommunens største melkebruk. Ved fradeling av arealene som selvstendige enheter, vil tomtene 
bli privateid og fritt omsettelig, og kan selges til personer uten tilknytning landbruk og til 
området. Drifts- eller miljømessige ulemper kan være konflikter som kan oppstå mellom 
landbruket og andre interesser som følge av landbruksdrift. Konflikter mellom de som driver en 
landbrukseiendom og de som eier en bolig- eller fritidseiendom er ikke uvanlig. Dette gjelder 
særlig i områder med husdyrproduksjon. Årsaken til konflikt er ofte knyttet til støv, støy og lukt 
fra store fjøs, beitedyr, helge- og nattarbeid, men også bruk av driftsveier og utmark eller 
nydyrking av jord. I tillegg har jordbruksarealer inntil sentrumsområdet et spesielt og langsiktig 
vern i arealforvaltningen.

Oppsummert kan vi ikke se at delingen av de omsøkte tomtene er positivt for landbruket på 
eiendommen eller i området. Delingen vil føre til reduksjon av eiendommens avkastningsevne 
og kan også føre til drifts- og miljømessige ulemper for landbruket i området. Som utleiehytter 
kan de føre til jevn inntekt og være et økonomisk bidrag til drifta av forretningskonseptet ellers. 

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

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

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

Området er søkt opp i Naturbasen er den offisielle oversikten over verneområde, statlig sikra 
friluftslivsområde og kartlagte områder med utvalgte naturtyper og økologiske funksjonsområde 
for prioriterte arter. Gbr 44/2 grenser i nordvest til Reisautløpet naturreservat som i 2011 også 
ble definert som Ramsarområde. I luftlinje ligger naturreservatet ca 500 m fra det omsøkte 
området.

Om Ramsar står det: Ramsarkonvensjonen er en internasjonal avtale mellom 160 av verdens land. Avtalen 
forplikter partene til å ta vare på den økologiske tilstanden i Ramsarområdene. Partene forplikter seg videre til en 
bærekraftig bruk av alle landets våtmarker.

Om dette Ramsarområdet står det: Våtmarksområde ved utløpet av Reisaelva. Elvedelta med sandører og 
strandenger. Strandengene har uvanlig godt utvikla dreneringssystemer og variert vegetasjon med både sørlige og 
nordlige, subarktiske trekk. Salteng, brakkvannseng og pøler. Arktiske arter (eskimomure, ishavs- stjerneblom). 
Viktig trekk- og beiteområde for fugl. Store konsentrasjoner av fiskeender (laksand og siland). Ellers gressender, 
vadere og terne. Strandengene har internasjonal verneverdi i botanisk sammenheng. Området har regional 
verneverdi for fuglelivet.

Om Reisautløpet står det fra 2011, sitat: Elvedelta: Der større elver renner ut i havet finner vi ofte 
verdifulle elvedelta med rikt fugleliv og spesielle plantearter. Elvedelta er en naturtype som i Norge har vært svært 
utsatt for utbygging i flere hundre år. Det er derfor viktig å ivareta denne naturtypen for fremtiden. I ny norsk 
rødliste for naturtyper er marine elvedelta vurdert som sårbar (VU). Blant de nye Ramsarområdene finner vi to 
slike delta – Målselvutløpet og Reisautløpet.

Det omsøkte området ligger inntil Båtnesøra. I Naturbasen er Båtnesøra beskrevet som 
naturtypen sand- og grusstrand. 
Fakta om dette er: Lokaliteten får verdi viktig - B. Dette dels fordi den er en del av et stort, meget verdifullt 
brakkvannsdelta, men også fordi det er snakk om intakte, svakt brakke elveører av noe størrelse. Lokaliteten ligger tilknyttet 
utløpet av Reisaelva i Reisafjorden, og omfatter noen grusbanker på vestsiden av elva, mellom Storslett/E6 og selve deltaet. 
Miljøet bærer preg av å være særlig påvirket av vannføringen i elva, men også 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. Miljøet er ikke særlig artsrikt, men omfatter arter som strandflatbelg, strandarve, skjørbuksurt, småvasshår, 
fjøresivaks, saltsiv og grusstarr. Lokaliteten virker 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 deler av Reisafjorden, primært dannet av Reisaelva.

Området berører ikke trua, sårbare eller utvalgte naturtyper, prioriterte arter, inngrepsfrie 
naturområder eller utvalgte kulturlandskap, jf. Naturbase (08.04.14). Området grenser inntil 
naturtypen "sand- og grusstrand" som har verdi som viktig-B. Ingen trua eller sårbare arter er 
registrert innenfor områdene, jf. Artskart (08.04.14). Vi mener at vårt kunnskapsgrunnlag om 
naturmangfoldet i området er godt, jf. NML § 8.

Samlet belastning på de berørte økosystemene, jf. NML § 10, vurderes til å kunne øke dersom 
de omsøkte tomtene fradeles. Deling av de omsøkte tomtene vil føre til privatisering av området 
og større stabil belastning enn det tilfeldige døgnutleie vil være, og der leietakerne ikke har et 
eiendomsforhold til området. Det er viktig å sikre en arealbruk som ivaretar de viktige 
verneverdiene særlig knytta til Reisautløpet naturreservat. Avstanden til reservatet er kort og 
Båtnesøra anses for å være del av det store deltaområdet i indre deler av Reisafjorden, primært 
dannet av Reisaelva.
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Vi mener at føre-var-prinsippet, jf. NML § 9, er ivaretatt siden vi her konkluderer med at avslag 
på tomtesøknadene i sterkere grad vil ivareta de viktige verneverdiene som er knytta til 
Reisautløpet naturreservat og området i nærheten, samtidig som dette vil være det vi vurderer 
for å gi det beste samfunnsmessige resultatet, jf. NML § 12. Vi mener også etter en samlet 
vurdering at det vil være muligheter for at de omsøkte parsellene ved delingsgodkjenning 
kommer i konflikt med hovedformålet i det som naturmangfoldloven skal verne om. Med 
bakgrunn i dette mener vi også at NML § 11 er oppfylt. 

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

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

I flg. § 27-4 må det før opprettelse eller endring av eiendom til bebyggelse blir godkjent enten 
være sikret lovlig atkomst til veg som er åpen for alminnelig ferdsel eller ved tinglyst dokument 
eller på annen måte være sikret vegforbindelse som kommunen godtar som tilfredsstillende. 
Avkjørsel fra offentlig veg må være godkjent av vedkommende vegmyndighet, jf. veglova §§ 40 
til 43. Adkomsten til området går via etablerte gårdsveier igjennom dyrka mark. Ved en 
eventuell deling må omsøkte tomter sikres tinglyst rett til adkomst. Men privat ferdsel igjennom 
arealer som er drift og hvor det går beitedyr er ikke positivt. 

I flg. § 28-1 kan grunn bare bebygges, eller eiendom opprettes eller endres, dersom det er 
tilstrekkelig sikkerhet mot fare eller vesentlig ulempe som følge av natur- eller miljøforhold. Det 
samme gjelder for grunn som utsettes for fare eller vesentlig ulempe som følge av tiltak. Hyttene 
er oppført i det som i ettertid er blitt fastslått å være innenfor flomsonen for 10 års flom. Det er 
også en av grunnene til at grunneier nå ønsker å selge disse to hyttene på tomt for å 
videreutvikle eiendommen på et annet areal på eiendommen. 

I flg. § 1-8 skal det i 100-metersbelte langs sjøen og langs vassdrag tas særlig hensyn til natur-
og kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser. Reisaelva er et varig verna 
vassdrag og en populær lakseelv. De omsøkte tomtene ligger ca 50 m fra elvebredden til 
Reisaelva ved normal vannstand. I utleiehytter bor folk i kortvarige perioder og får derfor ikke 
et eierforhold til området i motsetning til slik det vil være hvis dette blir privateide hytter. 
Hytteeiere vil vanligvis utnytte større arealer enn tomta og ved en deling vil området bli 
privatisert og kan begrense allmennhetens tilgang til, og ferdsel langs vassdraget. 

Vurdering

For å samtykke til deling må det i flg jordloven være at samfunnsmessige interesser av stor vekt 
taler for det, eller at deling er forsvarlig ut fra hensynet til den avkastning eiendommen kan gi. I 
dette tilfellet er hyttene bygd for utleie og delingen vil føre til reduksjon av eiendommens 
avkastningsevne. Det skal i flg jordloven ikke vektlegges hva som er privatøkonomisk mest 
lønnsomt for eieren. Nærheten til dyrka mark i drift kan også føre til drifts- og miljømessige 
konflikter for landbruket i området. 
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Området er vurdert i forhold til naturmangfoldloven og etter en samlet vurdering kan en 
privatisering av området komme i konflikt med nærheten til Reisaelva og Reisautløpet 
naturreservat og verneverdiene som skal i varetas nå og i framtiden. Privatisering kan også 
komme i konflikt med allmennhetens tilgang til, og ferdsel langs vassdraget som skal i varetas i 
100 m sonen.

I plan- og bygningslovens § 19-2 heter det at dispensasjon fra kommuneplanens arealdel ikke 
kan gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens 
formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være 
klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Oppsummert konkluderer vi med at 
ulempene med å gi en dispensasjon er større enn fordelene, og søknaden avslås. 
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1
SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM

Kommunens stempel og saksnummer:
Søknaden/rekvisisjonen
framsettes i medhold av plan-
og bygningslovens § 20-1, m)
- jf. Kap 20, og
matrikkellovens kap 3 og 7. 


Nordreisa kommune

Postboks 174

9156 STORSLETT

Rekvisisjon av oppmålingsforretning:

‘P. Rekvisisjon av oppmålingsforretning ved godkjenning

LI Utsettelse av oppmålingsforretning til dato

El Oppretting av ny matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning

Oppmålingsforretning er en gebyrbelagt tjeneste som kreves inn etterskuddsvis

1. Søknaden/rekvisisjonen gjelder følgende eiendom(mer):
Gnr.

1- 11-1

Bnr. Eiendomsadresse

	 BNk \
1
9-1g € Tr

2. Søknad/rekvisisjon, hovedformål/type:

Alternativ:
Eventuell merknad.

3. Selvstendig bruksenhet eller tilleggsparsell:

Selvstendig tomt/bruksenhet: RJA111 NEI

Tilleggsparsell til eiendommen:

Alternativene er:
Fradeling av tomt/parsell med oppmålingsforretning
Fradeling av tilleggsparsell med oppmålingsforretning
Fradeling av anleggseiendom (volum)
Arealoverføring

Dersom svaret er NEI, angi gårds- og bruksnummer på
eiendommen tilleggsarealet skal legges til

4. Hjemmelshaversnavn,adresse,dato, telefonog underskrift:(flere enn 3 eiere,
Adresse

bruktilleggsskjema)
Postnr/-stedHjemrnelshaver - bruk blokkbokstaver

- raC.E) Ulx1b --- A-Ti JE s




-_-_%,_ret\)I 1& IS(7rr-"lÆrF-- %X-v .i
Underskrift Dato Telefon Merknader

.-----\

kik.'"- L-,U) OtCC) .;?_. :-7 s'L,--C-->'''''





- bruk blokkbokstaver_1=ljernrnelshaver Adresse Postnr/-sted




/.'Z 1i-- LE._.1e.q-5/6.,v_ s i.i-T-R..)-3\--)I f3 -z..31.----1STZIR Sh_LSV-
Underskrift




Dato Telefon Merknader





3 c11-01°23Y5'




Hjemrnelshaver - bruk blokkbokstaver Adresse Postnr/-sted





Underskrift Dato Telefon Merknader





Eventuell kontaktperson Adresse Postnr/-sted

f___

Telefon
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5. Spesifiser formål, størrelse og antall parseller som søkes fradelt, tegn inn parsellen(e) på kart:
Parsell nr.
(merk på kart)

Formål Areal i m2
Nolum i m3

Antall
parseller

Navn og adresse på evt kjøper/fester




f)3121±/C«- Æg' (




\4 2— --f-2, (TIOCI.i




--0





6. Samtidig søkes om dispensasjon fra:

Alternativer:
Arealbruken I kommune)plan eller kommunedelplan
Arealbruken i regulerings- eller bebyggelsesplan
Bygge- og deleforbud i 100-metersbeltet langs sjøen - § 1-8
Annet

Alternativ:
Annet

6b. Begrunnelse for dispensasjon:
Angi begrunnelse her eller bruk eget ark

7. Atkomst og avkjørsel:

Europa-, riks- eller fylkesvegKommunal vegPrivat vegAvkjørselstillatelse gitt E JA
nr:

Anlegge ny avkjørsel Utvidet bruk av eksisterende [;g1Kun gangatkomstLI JA

9. Plass for merknaderitilleggsopplysninger:

scsi  un- 

- FR-LV 11)Ek)F-D 1\Å

cA-)J 0EL M

LKIF- (3S-1?

Hvis Nei, beskriv vann- og
avløpsløsningen nærmere

8. Vannforsyning og avløp:

Vannforsyning tilknyttes offentlig nett: KJAL NEI

Beskriv vannforsyning:

Avløp tilknyttes offentlig nett: 111JA NEI

Beskriv avlopslosning:
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Nordreisa kommune
Postboks 174
9151 Storslett

Deres ref: Vår ref: Arkivkode Dato
07.11.2013

Søknad om fradeling av grunneiendom - Båtneslandet gbnr 44/2.

For grunneier Tore Eivind Båtnes, 9151 Storslett , søkes det her om fradeling av 2 parseller for
fritidsboliger i henhold til vedlagt dokumentasjon.

Dokumentasjonen omfatter
Skjema "Søknad om deling av grunneiendom"
Tomteplan/ delingsplan datert 07.11.2013
Kvittering for nabovarsel.

Bakgrunn for søknaden om fradeling er grunneierens plan for utvikling av sin gårdseiendorn for
reiseliv- , turisme- og fritidsnæring. Som en del av sin plan for utvikling av sin eiendom ble det
ved Reisaelvas vestbredde ført opp to utleiehytter som en del av gårdsdriften på LNF-område . I
ettertid er grensen mot elva flyttet inn i flomsonen som har medført at området langs elva ikke er
egnet for utvikling som opprinnelig planlagt. Området for utvikling er nå lokalisert til nordvestlig
del av eiendommen hvor det bl.a planlegges tilrettelegging for fugletitting og ornitologisk
informasjon i tillegg til andre aktiviteter som hunde- og hestekjøring, bespisning og overnatting.
Se understående skisse.

KONZEPT Arkitektur Byzg og Plan
Postadresse: Besoksadresse: 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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Plan for denne utviklingen er sendt som innspill til kommuneplanens arealdel som nylig har vært
på høring.

Omsoktfradeling:to hyttetomterH1 og H2

Omsøkt fradelte eiendommer er på vedlagt kartskisse merket H1 og H2 er ment å selges for å
bidra til finansiering av utvikling av de øvrige tiltakene for reiseliv- og turistnæring på
eiendommen.

Kartskisse pi omsokt fradeling eiendommen HI og H2

I et distrikt med lite risikovillig kapital er salg av eiendommene Hl og H2 er helt avgjørende for
resterende utvikling av eiendommen. Et salg av eiendommen H1 og H2 er i samsvar med
hvordan mange andre gårdsbruke og gårdseiendommer har skapt seg kapital og grunnlag for
utvikling gjennom salg av hyttetomter for privat bruk. Størrelsen på tomtene H1 og H2 er ca.
25x30meter / 750m2 pr tomt.

Spørsmål vedr. søknaden kan rettes til Geir Lyngsmark , telefon 90542118 eller epost
glyngsmark(&,hotmail.no 
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Isen

Geir Lyngsmar

Kopi:
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Nordreisa 
kommune

          

Arkivsaknr:       2013/4025-5

Arkiv:                1942/29/97

Saksbehandler:  May Halonen

Dato:                 21.05.2014

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
29/14 Nordreisa driftsutvalg 03.06.2014

Søknad om deling gnr 1942/29/97

Henvisning til lovverk:
Jordloven §§ 9 og 12, matrikkellovens § 6, plan- og bygningsloven §§ 1-8, 19-2, 21-3, 26-1, 27-
1, 2 og 4 og 28-1.

Vedlegg
1 Søknad om deling av grunneiendom 1942/29/97
2 Kart
3 Ny plassering kart 29-97
4 Ny plassering flyfoto 29-97

Rådmannens innstilling

Nordreisa kommune godkjenner deling av to tomter til fritidsbruk på hver ca 500 m2 fra gnr 29, 
brn 97 i Nordreisa.

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

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

2.

Det er i godkjenningen lagt vekt på at delingen ikke reduserer eiendommens avkastingsevne 
nevneverdig. Tomteplasseringen er flyttet i forhold til søknaden slik at plasseringen blir lenger 
vekk fra dyrka marka, men litt nærmere Reisaelva. Dette blir likevel en mer gunstig plassering i 
og med at det i området er kupert terreng og tett skog slik at plasseringa ikke kommer i konflikt 
med den allmenne interessen i 100 m-sonen til Reisaelva og lenger vekk fra dyrka mark i drift. 
Delingen vil trolig heller ikke føre til konsekvenser for naturmangfoldet, kulturlandskapet og 
reindrifta. 
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Vi kan heller ikke se at delingen av de to omsøkte parsellene på den nye plasseringen kommer 
vesentlig i konflikt med bestemmelsene det dispenseres fra. I området er det liten bosetting og to 
hyttetomter vil ikke være forstyrrende for de tradisjonelle aktivitetene i nærheten. Oppsummert 
kan vi ikke se at ulempene med en dispensasjon er vesentlig større enn fordelene i dette tilfellet, 
og det gis derfor også dispensasjon fra kommuneplanens arealdel. 

Det settes følgende vilkår:
 De godkjente parsellene må sikres tinglyst rett til adkomst over gnr 29, brn 1 og 

adkomsten må plasseres i samråd med grunneieren med de gitte vilkårene.
 Eventuelt framtidige byggetiltak kan ikke igangsettes før byggesøknad er levert, 

søknaden er behandlet og godkjenning er gitt.
 Det må søkes om utslippstillatelse for byggetiltakene og denne må være gitt før 

byggesøknad godkjennes.
 Ved eventuelt bygging skal det sikres god estetisk utforming i samsvar med tiltakets

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

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

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

Saksopplysninger

Søkere: May Helen Vangen og Stein Magne Pettersen, Svartfossveien 236, 9151 Storslett

Det søkes om fradeling av to ubebygde tomter til fritidsformål på om lag 0,5 daa hver fra 
eiendom gnr 29, bnr 97 i Nordreisa kommune.

Eiendommen ligger i Reisadalen ca 45 km fra Storslett, på østsiden av Reisaelva. Parsellene 
som søkes fradelt er hver på ca 500 m2 og består av skog på middels bonitet og området er 
dyrkbart.

I følge gårdskart fra Skog og landskap har driftsenheten gnr 29/8 og 29/97 et totalareal på 314,7 
daa. Av dette er 132,7 daa fulldyrka jord, 33,2 daa skog på høy bonitet, 101 daa skog på middels 
bonitet, 12,1 daa skog på lav bonitet, 3,1 daa uproduktiv skog, og resten annet areal. 

Planstatus
Nordreisa kommune vedtok ny arealplan den 20.03.2014. Siden vi er sterkt forsinket i 
behandling av saker som er kommet inn tidligere, vil vi behandle søknaden etter gammel 
arealplanen som gjaldt da søknaden kom inn.

Tomten er i kommuneplanen definert som LNF, landbruk, natur, friluftsområde, og det er 
nødvendig med dispensasjon fra plan- og bygningsloven § 19-2. Tomtene ligger i grensen til 
100 metersonen til Reisaelva, og det er kanskje nødvendig med dispensasjon fra plan- og 
bygningsloven § 1-8.
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I plan og bygningsloven av 27.06.08 § 19-2 heter det: ”at dispensasjon ikke kan gis dersom 
hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, 
blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn 
ulempene etter en samlet vurdering. Det kan ikke dispenseres fra saksbehandlingsregler.”

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

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

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

Det er ikke framsatt særlige grunner for dispensasjonen. 

Høringsuttalelser
Saken ble sendt til høring til Fylkesmannen i Troms, Troms Fylkeskommune, D-42
Beahcegealli reinbeitedistrikt, Sametinget, Norges vassdrags- og energidirektorat Region Nord. 
Det er ikke kommet inn noen uttalelser i saken. 

Faglige vurderinger

Vurdering forhold til jordloven og landbruk:
I jordlovens § 1 står det: Arealressursane bør disponerast på ein måte som gir ein tenleg, variert 
bruksstruktur ut frå samfunnsutviklinga i området og med hovudvekt på omsynet til busetjing, 
arbeid og driftsmessig gode løysingar. Ein samfunnsgagnleg bruk inneber at ein tek omsyn til at 
ressursane skal disponerast ut frå framtidige generasjonar sine behov. Forvaltinga av 
arealressursane skal vera miljøforsvarleg og mellom anna ta omsyn til vern om jordsmonnet 
som produksjonsfaktor og ta vare på areal og kulturlandskap som grunnlag for liv, helse og 
trivsel for menneske, dyr og planter.

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

I jordlovens § 12 står det: Deling av eigedom som er nytta eller kan nyttast til jordbruk eller 
skogbruk må godkjennast av departementet. Det same gjeld forpakting, tomtefeste og liknande 
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leige eller bruksrett til del av eigedom når retten er stifta for lengre tid enn 10 år eller ikkje kan 
seiast opp av eigaren (utleigaren). Med eigedom meiner ein òg rettar som ligg til eigedomen og 
partar i sameige.

Skal dyrka jord takast i bruk til andre formål enn jordbruksproduksjon, eller skal dyrkbar jord 
takast i bruk slik at ho ikkje vert eigna til jordbruksproduksjon i framtida, kan samtykke til 
deling ikkje givast utan at det er gitt samtykke til omdisponering etter § 9.

Ved avgjerd av om samtykke til deling skal givast, skal det leggjast vekt på om delinga legg til 
rette for ein tenleg og variert bruksstruktur i landbruket. I vurderinga inngår mellom anna 
omsynet til vern av arealressursane, om delinga fører til ei driftsmessig god løysing, og om 
delinga kan føre til drifts- eller miljømessige ulemper for landbruket i området. Det kan leggjast 
vekt på andre omsyn dersom dei fell inn under formålet i jordlova.

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

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

Driftsenheten eiendommene gnr 29/8 og 97 ble overdratt fra Arnulf Vangen til hans datter May-
Helen og hennes samboer for to år siden. Drifta av gården ble overført 1.1.2014 etter at de nye 
eierne hadde flyttet til gården fra Storslett hvor de tidligere bodde. Det drives med sau på gården 
og pr 1.1.14 hadde Svartfoss DA 111 vinterfóra sau, 54 sauer under 1 år og 4 hester. De har også 
tilbud om Inn på tunet tjenester. Høsten 2013 høstet bruket 242 daa fulldyrka jord. De to 
bruksnumrene ligger ca 4,5 km fra hverandre.

Det omsøkte arealet ligger ca 80-90 m fra dyrka mark i drift og lag 100 m fra Reisaelva. Fra
eiendomsgrensa og til elva er det her ca 120 m. All dyrka mark på denne siden av Reisaelva er i 
drift og det omsøkte arealet er dyrkbart. Det er lite bebyggelse i området. Oppover dalen er det 
ca 500 m i luftlinje fra det omsøkte området til nærmeste bebyggelse i Bilto og nedover er det 
om lag 1,3 km.

Det sentrale i vurderingen om deling, er fradelingens konsekvenser for eiendommens drift i 
framtida. Formålet med delingsvurderingen er å sikre og holde ressursene på bruket samlet for 
nåværende og framtidige eiere. Det skal tas vare på de inntektsmuligheter eiendommen har. 
Begrepet arealressurser omfatter ulike ressurser enten de består av jord, skog, bygninger eller 
retter. Vurderingene må ta utgangspunkt i de langsiktige virkningene for eiendommen og 
inntekten fra den ved å dele fra areal eller bygninger. Det har ikke nevneverdig vekt hva som er 
privatøkonomisk mest lønnsomt for eieren.

I vurdering om deling skal det også tas hensyn til om delinga kan føre til drifts- eller 
miljømessige ulemper for landbruket, ikke bare på eiendommen det deles i fra, men også for 
landbruket i området. I tillegg til sauedrifta på dette bruket, er nabobruket i drift med melkekyr. 

De omsøkte arealene ligger ca 80-90 m fra fulldyrka jord i drift, men med tett skog imellom. 
Ved fradeling av arealene som selvstendige enheter, vil tomtene bli privateid og fritt omsettelig, 
og kan selges til personer uten tilknytning landbruk og til området. Drifts- eller miljømessige 
ulemper kan være konflikter som kan oppstå mellom landbruket og andre interesser som følge 
av landbruksdrift. Konflikter mellom de som driver en landbrukseiendom og de som eier en 
bolig- eller fritidseiendom er ikke uvanlig. Dette gjelder særlig i områder med 
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husdyrproduksjon. Årsaken til konflikt er ofte knyttet til støv, støy og lukt fra store fjøs, 
beitedyr, helge- og nattarbeid, men også bruk av driftsveier og utmark eller nydyrking av jord.

Oppsummert må vi si at delingen vil føre til reduksjon av eiendommens avkastningsevne i og 
med at arealet er dyrkbart. Det omsøkte arealet flyttes litt lengre vekk fra dyrka marka slik at 
muligheten for at det kan oppstå drifts- eller miljømessige ulemper for landbruket i området 
reduseres. Tomtegrensene vil da være ca 90 m fra Reisaelva, noe som er akseptabelt. Det er tett 
skog i området og dette skjermer dyrka marka en del og friluftslivet inntil Reisaelva.

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

I flg. § 27-1 skal opprettelse eller endring av eiendom til bygningsformål for opphold av 
mennesker eller dyr ikke gjennomføres med mindre det er forsvarlig adgang til hygienisk 
betryggende og tilstrekkelig drikkevann, samt slokkevann. I flg. § 27-2 skal bortføring av 
avløpsvann være sikret i samsvar med forurensningsloven før opprettelse eller endring av 
eiendom til bebyggelse skjer. Evt vannforsyning og avløpsanlegg skal anlegges som private 
anlegg og tillatelse vil mest sannsynlig bli gitt etter søknad jf forurensningsforskriften.

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

Adkomsten til de omsøkte tomtene er planlagt og tegnet inn som to alternativ. Det ene 
alternativet går i kanten av dyrka marka på gnr 29/97 og det andre går rett fra den kommunale 
veien og over Statskogs eiendom gnr 29/1. Alternativet som går i kanten av dyrka mark i drift 
og hvor det også kan være beitedyr er ikke positivt og vil ikke bli akseptert.

Statskog har gitt forhåndsuttalelse på adkomst over gnr 29/1 som er i mellom omsøkte areal og 
den kommunale veien som følgende: 
Statskog har vurdert søknaden og besluttet at det kan gis vegrett til 2 nye hyttetomter på 
eiendom 29/97 under følgende forutsetninger:

 Det er flere gamle driftsveger i skogen i dette området der adkomstvegen ønskes 
plassert, og Statskog ønsker at adkomst til hyttene skal følger en eksisterende veg 
framfor å etablere en ny veg.

 Statskog SF ved våre folk i Nordreisa skal være aktivt med når vegtrase velges. Det skal 
tas kontakt for befaring i marka og en skal komme fram til en omforent trasevalg til 
adkomst over gnr. 29 bnr. 1. Kontaktperson er Kjetil Bjørklid.

 Statskog skal ha rett til å bruke aktuell opparbeidet veg over 29/1.
 Omforent adkomstrett skal tinglyses som en rett til de fradelte tomtene.
 Statskog SF forutsetter vederlag for en slik vegrett.

I flg. § 28-1 kan grunn bare bebygges, eller eiendom opprettes eller endres, dersom det er 
tilstrekkelig sikkerhet mot fare eller vesentlig ulempe som følge av natur- eller miljøforhold. Det 
samme gjelder for grunn som utsettes for fare eller vesentlig ulempe som følge av tiltak.
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Vi kan ikke se at delingene kommer i konflikt med reindrift i og med at dette er nede i
Reisadalen og i område med landbruksdrift. I følge skredinformasjon hos NVE er det ikke stein-
eller snøskredfare i området hvor den omsøkte parsellen ligger. De omsøkte område ligger for 
langt fra Reisaelva til og evt være i faresonen for storflom og det er også forebygging i området.

Iflg Askeladden er det er ikke registrerte kulturminner i området. Det er spredt tradisjonell 
bebyggelse i området. Framtidige bygg må tilpasses den eksisterende byggestilen med tanke på 
farge, vinkler, utforming og plassering.

I flg. § 1-8 skal det innenfor 100-metersbelte langs sjøen og langs vassdrag tas særlig hensyn til 
natur og kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser. Reisaelva er et varig 
verna vassdrag og en populær lakseelv. De omsøkte tomtene ligger ca 100 m fra elvebredden til 
Reisaelva ved normal vannstand. For at det landbruksinteressene skal bli best mulig ivaretatt vil 
vi flytte tomtene litt. De blir da ca 90 m fra Reisaelva og akkurat innenfor 100 m sonen. 
Området mellom de omsøkte tomtene og elva er kupert og har tett skog. Vi ser ikke at tomtene 
vil begrense allmennhetens tilgang til, og ferdsel langs vassdraget. De framtidige hyttene vil 
antakelig ikke være synlig fra elva.

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

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

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

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

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

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

Samlet vurdering

For å samtykke til dispensasjon fra arealplanen i medhold av pbl. § 19-2 er ifølge bestemmelsen 
to vilkår som må være oppfylt for at dispensasjon skal kunne innvilges. 
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Det første vilkåret er at hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i 
lovens formålsbestemmelse, ikke blir vesentlig tilsidesatt. Ordlyden tilsier at ulemper eller 
skadevirkninger ved dispensasjonen må være betydelige sett i forhold til hensynene loven eller 
bestemmelsen det dispenseres fra, er ment å ivareta.

Det andre vilkåret som må være oppfylt for at dispensasjon skal være aktuelt, er at fordelene ved 
å gi dispensasjon er klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. 

For å samtykke til deling jfr jordlovens må enten samfunnsmessige interesser av stor vekt tale 
for det, eller at deling er forsvarlig ut fra hensynet til den avkastning eiendommen kan gi. En 
fradeling av omsøkt areal vil trolig ikke føre til konsekvenser for naturmangfoldet, 
kulturlandskapet og reindrifta. 

Fradeling inntil jordbruksareal i drift kan føre til konflikter. Derfor har vi flyttet plasseringen 
lenger vekk fra dyrka marka enn der de først var søkt og plassert på kartet. Gnr 29, brn 97 er 
smal akkurat her og eiendomsgrensen ligger om lag 100 m fra Reisaelva. I og med at vi har 
flyttet tomtene litt, kommer de ca 90 m fra elva og det er også nødvendig med dispensasjon fra § 
1-8 i plan- og bygningsloven. Vi mener likevel at dette er en gunstig plassering i og med at det i 
området er kupert terreng og tett skog slik at plasseringa ikke kommer i konflikt med den 
allmenne interessen i 100 m-sonen til Reisaelva. 

Vi kan i denne saken ikke se at delingen av de to omsøkte parsellene på den nye plasseringen 
kommer vesentlig i konflikt med bestemmelsene det dispenseres fra. I området er det liten 
bosetting og to hyttetomter vil ikke være forstyrrende for de tradisjonelle aktivitetene i 
nærheten. Vi kan ikke se at ulempene med en dispensasjon er vesentlig større enn fordelene i 
dette tilfellet. 
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4. Hjemmelshavers navn, adresse, dato, telefon
Hjemmelshaver—bruk blokkbokstaver

og underskrift:(flere enn 3 eiere,
Adresse

bruk tilleggsskjema)
Postnr/-sted

' AF1'(- C__L-Eki\r"N(_'‘(__ ') :,-- _ <- t. c: `--_)\.-z----c- 	 `1SL,̀--`--) L
Underskrift Dato Telefon Merknader

:\it L-(-/- fIL' ,' /-1 1/(1 -1( '




1, I




Hjemmelshaver —bruk blokkbokstaver Adresse Postnr/-sted

i f\Ji-1./NQJ\J--tiN-_-(1E12-E--k--;
Suc-,_x a-3(1' 9 i 1 5 -{_c,rsCcc-f

Unders .kiift Dato Telefon Merknader

f(le/i/A 4Ct-(Yle (-4.I1




Hjemmelshaver —bruk gokkbokstaver Adresse Postnr/-sted





Underskrift Dato Telefon Merknader





Eventuell kontaktperson Adresse Postnr/-sted Telefon

Il JA1:3NEISelvstendig tomt/bruksenhet:

2. Søknad/rekvisisjon, hovedformål/type:

3. Selvstendig bruksenhet eller tilleggsparsell:

Alternativene er:
Fradeling av tomt/parsell med oppmålingsforretning
Fradeling av tilleggsparsell med oppmålingsforretning
Fradeling av anleggseiendom (volum)
Arealoverføring

Dersom svaret er NEI, angi gårds- og bruksnummer på
elendommen tilleggsarealet skal legges til

SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM

Kommunens stempel og saksnummer:

Søknaden/rekvisisjonen
framsettes i medhold av plan-
og bygningslovens § 20-1, m)
- jf. Kap 20, og
matrikkellovens kap 3 og 7.

Nordreisa kommune

Postboks 174

Rekvisisjonav oppmålingsforretning:

Rekvisisjonav oppmålingsforretningvec,Lgodkjenning

Utsettelseav oppmålingsforretningtil dålo
1=1Opprettingav ny matrikkelenhetuten fullført oppmålingsforretning

Oppmålingsforretning er en gebyrbelagt tjeneste som kreves inn etterskuddsvis

9156 STORSLETT

1. Søknaden/rekvisisjonen gjelder følgende eiendom(mer):
Gnr .

\
Bnr. Eiendomsadresse /

Alternativ:
Eventuell merknad.

Tilleggsparsell til eiendommen:
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5. Spesifiser
Parsell nr.
(merk på kart)

formål, størrelse

Formål

og antall parseller

Areal i m2
Nolum i m2

som

Antall
parseller

søkes fradelt, tegn inn parsellen(e) på kart:

Navn og adresse på evt kjøper/fester

I h t / ildeM 1-




c) hL.i1-Ic(om







9. Plass for merknader/tilleggsopplysninger:

ijrvt eler\ctorr L;nr\ L

OCn erY , I, er adiffiP -7 kOrK) oncL(ve2,

e 4Imp,fi-4f* 


nr er vc .k. rCk. f/txii rt -)u() aJ ve(= 'vc

61,4 ci r

Alternativer:
Arealbruken i kommune)plan eller kommunedelplan
Arealbruken I regulerings- eller bebyggelsesplan
Bygge- og deleforbud i 100-metersbeltet langs sjøen - § 1-8
Annet

6b. Begrunnelse for dispensasjon:
Angi begrunnelseher eller bruk eget ark

7. Atkomst og avkjørsel:

Europa-,riks-ellerfylkesveg
nr:

EJ KommunalvegE1 Privatveg0 Avkjørselstillatelsegitt 0 JA

Anleggenyavkjørsel




Utvidetbrukav eksisterende Kungangatkomst 0 JA

Hvis Nei, beskriv vann- og
avløpsløsningen niermere

8. Vannforsyning og avløp:

Vannforsyningtilknyttesoffentlignett: 0 JA ffi NEI

Beskriv vannforsyning:

Avløptilknyttesoffentlignett: D JA NEI

Beskriv avløpsløsning:

6. Samtidig søkes om dispensasjon fra:

Alternativ:
Annet
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tomt 2

tomt 1

93 m

102 m

132 m

60m40200

GÅRDSKART 1942-29/8
Tilknyttede grunneiendommer:

29/8 - 29/97

Målestokk 1 : 2500 ved A4 utskrift

Utskriftsdato: 21.05.2014

Markslag (AR5) 13 klasser
TEGNFORKLARING                        AREALTALL (DEKAR)

Kartet viser en presentasjon av valgt type
gårdskart for valgt eiendom. I tillegg vises

bakgrunnskart for gjenkjennelse. Areal-

statistikken viser arealer i dekar for alle 
teiger på eiendommen. Det kan forekomme

avrundingsforskjeller i arealtallene. 

Ajourføringsbehov meldes til kommunen.

Arealressursgrenser

Eiendomsgrenser

= Fulldyrka jord 132.7
5 Overflatedyrka jord 0.0
6 Innmarksbeite 0.0 132.7
S Skog av særs høg bonitet 0.0
H Skog av høg bonitet 33.2
M Skog av middels bonitet 101.0
L Skog av lav bonitet 12.1
i Uproduktiv skog 3.1 149.4
1 Myr								 0.0

Åpen jorddekt fastmark 31.3
Åpen grunnlendt fastmark 0.0 31.3
Bebygd, samf, vann, bre 1.4
Ikke klassifisert 0.0 1.4
Sum: 314.8 314.8
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tomt 2

tomt 1

93 m

102 m

132 m

60m40200

GÅRDSKART 1942-29/8
Tilknyttede grunneiendommer:

29/97 - 29/8

Målestokk 1 : 2500 ved A4 utskrift

Utskriftsdato: 21.05.2014

Markslag (AR5) 13 klasser
TEGNFORKLARING                        AREALTALL (DEKAR)

Kartet viser en presentasjon av valgt type
gårdskart for valgt eiendom. I tillegg vises

bakgrunnskart for gjenkjennelse. Areal-

statistikken viser arealer i dekar for alle 
teiger på eiendommen. Det kan forekomme

avrundingsforskjeller i arealtallene. 

Ajourføringsbehov meldes til kommunen.

Arealressursgrenser

Eiendomsgrenser

= Fulldyrka jord 132.7
5 Overflatedyrka jord 0.0
6 Innmarksbeite 0.0 132.7
S Skog av særs høg bonitet 0.0
H Skog av høg bonitet 33.2
M Skog av middels bonitet 101.0
L Skog av lav bonitet 12.1
i Uproduktiv skog 3.1 149.4
1 Myr								 0.0

Åpen jorddekt fastmark 31.3
Åpen grunnlendt fastmark 0.0 31.3
Bebygd, samf, vann, bre 1.4
Ikke klassifisert 0.0 1.4
Sum: 314.8 314.8
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Nordreisa 
kommune

          

Arkivsaknr:       2013/3396-4

Arkiv:                1942/25/2

Saksbehandler:  May Halonen

Dato:                 08.05.2014

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
30/14 Nordreisa driftsutvalg 03.06.2014

Søknad om deling gnr 1942/25/2

Henvisning til lovverk:
Jordloven § 12, matrikkellovens § 6, plan- og bygningsloven §§ 1-8, 19-2, 21-3, 26-1, 27-1, 2 
og 4 og 28-1.

Vedlegg

1 kart

Rådmannens innstilling

Nordreisa kommune godkjenner fradeling av inntil ca 380 m2 bebygd areal fra gnr 25, brn 2 i 
Nordreisa.

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

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

2.

Ved avgjørelsen er det lagt vekt på at fradeling ikke vil komme i konflikt med
landbruksinteresser, natur- og kulturmiljø og friluftslivet i området. Det omsøkte arealet har 
vært bebygd i snart 60 år og formålet med delingen er å formalisere eierforholdet. Fradelingen 
har lite å si for ressursgrunnlaget på eiendommen. Vi kan samlet sett ikke se at ulempene med 
fradelingen er større enn fordelene, og det gis derfor også dispensasjon fra kommuneplanens 
arealdel. 

Det settes følgende vilkår:
 Den godkjente parsellen må sikres tinglyst rett til adkomst over eiendommer som må 

krysses. 
 Parsellen må ikke gjerdes inn slik at den frie ferdselen langs elva avgrenses.
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 Eventuelt framtidige byggetiltak kan ikke igangsettes før byggesøknad er levert, 
søknaden er behandlet og godkjenning er gitt.

 Ved eventuelt bygging skal det sikres god estetisk utforming i samsvar med tiltakets
funksjon og i samspill med omgivelser og stedlig byggeskikk. Det skal ikke brukes 
farger på tak eller vegg som skiller seg ut fra omgivelsene på en negativ måte.

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

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

Saksopplysninger

I søknad fra 07.10.2013 søkes det om fradeling av 380 m2 bebygd areal fra gnr 25, brn 2 i
Nordreisa.

Søkere/grunneiere: Torgeir Grønlund, Skogly 2, 9152 Sørkjosen
Arvid Grønlund, Storvikveien 926, 9151 Storslett
Thomas Johansen, Navaren 26D, 9151 Storslett
Albine Henriksen, Reisadalen 1209, 9151 Storslett - kontaktperson
Signe Pedersen, Th. Widdingsveg 46, 9020 Tromsdalen
Astrid Henriksen, Storvikveien 656, 9151 Storslett

Erverver: Trond Are Henriksen, Reisadalen 1191, 9151 Storslett

Eiendommen ligger i Reisadalen om lag 13 km fra Storslett sentrum. Parsellen som søkes fradelt
er bebygd med en liten dårlig vedlikeholdt hytte/hvilebu som er oppført på 1950/60-tallet og det 
er eierforholdene som nå skal formaliseres. Det omsøkte arealet består av blandingsskog på 
middels bonitet. 

I følge gårdskart fra Skog og landskap har eiendom gnr 25, bnr 2 har tre parseller og et totalareal
på 509,3 daa. Av dette er 10,6 daa definert som fulldyrka jord, 10,7 daa overflatedyrka jord, 6,6
daa innmarksbeite, 433,5 daa skog på middels bonitet, 35,2 daa skog på lav bonitet, 2 daa
uproduktiv skog, og resten annet areal.

Planstatus
Den omsøkte parsellen er i kommuneplanen definert som LNFR, landbruk, natur, frilufts- eller
reindriftsområde, og det er nødvendig med dispensasjon fra plan- og bygningsloven § 19-2.
Parsellen ligger innenfor 100 metersonen til Reisaelva og det er nødvendig med dispensasjon fra
plan- og bygningsloven § 1-8.

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

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

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

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

Høringer:

Saken ble sendt på høring den 24.2.14 med høringsfrist 26.3.14 til Fylkesmannen i Troms og 
NVE. Det er ikke kommet inn noen uttalelser fra høringspartene.

Vurderinger:

Vurdering i forhold til jordloven og landbruket:
I jordlovens § 1 står det: Arealressursane bør disponerast på ein måte som gir ein tenleg, variert
bruksstruktur ut frå samfunnsutviklinga i området og med hovudvekt på omsynet til busetjing,
arbeid og driftsmessig gode løysingar.

Ein samfunnsgagnleg bruk inneber at ein tek omsyn til at ressursane skal disponerast ut frå
framtidige generasjonar sine behov. Forvaltinga av arealressursane skal vera miljøforsvarleg 
og mellom anna ta omsyn til vern om jordsmonnet som produksjonsfaktor og ta vare på areal og
kulturlandskap som grunnlag for liv, helse og trivsel for menneske, dyr og planter.

I jordlovens § 12 står det: Deling av eigedom som er nytta eller kan nyttast til jordbruk eller
skogbruk må godkjennast av departementet. Ved avgjerd av om samtykke til deling skal givast,
skal det leggjast vekt på om delinga legg til rette for ein tenleg og variert bruksstruktur i
landbruket. I vurderinga inngår mellom anna omsynet til vern av arealressursane, om delinga
fører til ei driftsmessig god løysing, og om delinga kan føre til drifts- eller miljømessige ulemper
for landbruket i området. Det kan leggjast vekt på andre omsyn dersom dei fell inn under
formålet i jordlova. Sjølv om det etter tredje ledd ikkje ligg til rette for å gi samtykke til deling,
kan samtykke givast dersom deling vil vareta omsynet til busetjinga i området.

Gnr 25, brn 2 er i sameie med seks eiere med ulike eierandeler. Eiendommen har tre parseller og
det er ikke selvstendig drift på eiendommen. Det dyrka arealet på eiendommen er på små
parseller og vi har ikke opplysninger om når tid de sist ble høstet. Et nabobruk i området driver
med sau. Vi kan ikke se at delingen har betydning for jordbruket i området eller eiendommens 
avkastningsevne. Den omsøkte parsellen har vært bebygd i over 50 år og det er eierforholdene 
som nå skal formaliseres.

Vurdering i forhold til plan- og bygningsloven:
I flg. plan- og bygningslovens § 26-1, 27-1, 2 og 4, samt 28-1 skal ikke ny grunneiendom
opprettes som kommer i strid med denne loven, hvor det ikke er forsvarlig adgang til trygg og
tilstrekkelig drikkevann, slokkevann og mulighet for bortføring av avløpsvann. Det må være
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mulighet for lovlig og sikker adkomst, samt sikkerhet for farer og ulemper som følge av natur
eller miljøforhold.

Det er ikke innlagt vann og avløp i bygningen og det skal heller ikke være det. Den nye 
parsellen må sikres rett til tinglyst adkomst over naboeiendommene gnr 25/4 og 25/8.

I følge økonomisk kartverk og Askeladden er det ikke registrerte kulturminner i området. Hvis
det gjøres bygningsmessige endringer på bygget må det gjøres på en tradisjonell måte og
tilpasses den eksisterende byggestilen med tanke på farge, vinkler, utforming og høyde.

Området er ikke spesielt attraktivt for generelt friluftsliv. Fram til elvebredden og i dette 
området går det gamle traktor- og ferdselsveier og stier. Vi antar at det kan være en del fiskere i 
området og den omsøkte parsellen må med evt deling ikke gjerdes inn slik at den frie ferdselen 
langs elva avgrenses. Reindriftsinteressene vil ikke bli berørt av denne fradelingen siden bygget 
allerede har stått der i nærmere 60 år.

Det omsøkte bebygde arealet ligger helt inntil Reisaelva og elva renner her i en rett strekning.
Det er i svinger det er fare for at flomvann tar løsmasser. Det opplyses at det elvebakken ligger 
et stykke over høyeste flomvannstand i dette område. 

Dispensasjon i forhold til § 1-8 og 19-2.:
Den omsøkte tomta ligger i LNFR-området og deling av omsøkte tomt til fritidsformål medfører
dispensasjon fra kommuneplanens arealdel jfr plan- og bygningslovens § 19-2. Det er ca 20
meter fra bygningen til Reisaelva og delingen medfører også dispensasjon fra plan- og
bygningslovens § 1-8.

Bygningen ble satt opp på 1950-1960 tallet og er dårlig vedlikeholdt de siste årene. Bygningen 
er overdratt fra eier til vedkommende som er ført opp som erverver i denne søknaden.
Grunneiendommen har pr i dag seks grunneiere og den tidligere eieren av bygningen er ikke en
av grunneierne. Vi kan ikke se at ulempene med en dispensasjon fra kommuneplanens arealdel 
er større enn fordelene fordi bygningen allerede står der og eierforholdene vil bli ryddigere ved 
at bygningen kommer over på en eier.

Iflg Vannressursloven og forskrift om rikspolitiske retningslinjer for vernede vassdrag er deling
av omsøkte areal innenfor vannstrengen til Reisavassdraget. Den omsøkte bygningen har stått 
her i over 50 år og det er eierforholdene på denne som nå er endret. Fram til elvebredden og i 
dette området går det gamle traktor- og ferdselsveier. Det omsøkte arealet skal ikke gjerdes inn 
og blir ikke å hindre ferdselen langs disse. Vi kan ikke se at deling av omsøkte areal kommer i 
konflikt med de hensyn som skal tas langs elva, fordi den allerede har stått her og vært brukt i 
over 50 år.

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

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

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

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

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

Den omsøkte parsellen er bebygd og består av produktiv blandingsskog på middels bonitet og
innmarksbeite. Det er ikke registrert arter som er i kategoriene kritisk trua (CR), sterkt trua 
(EN), sårbar (VU) eller nær trua (NT) etter Norsk rødliste for arter 2010 ihht. Artskart.no (pr 
08.05.14) innenfor den omsøkte parsellen eller i dette området på østsiden av Reisaelva. 
Utvalgte eller trua naturtyper og prioriterte arter vil ikke berøres av delingen, jamfør naturbase.
Vi anser kunnskapsgrunnlaget om de berørte økosystemene, jamfør NML § 8, for å være godt.
Den samlete belastningen, jamfør NML § 10, på de berørte økosystemene er vurdert til å være
liten. Kommunen har i sin vurdering av saken vektlagt at bygningen har stått der i over 50 år og
det er nå kun eierforholdene som skal formaliseres og vi kan ikke se av deling av omsøkte 
parsell kommer i konflikt med trua eller sårbare arter og naturtyper. NML §§ 9, 11 og 12 
vurderes til ikke å være relevante for saken.

Oppsummering
Den omsøkte parsellen er i kommuneplanen definert som landbruk, natur-, friluft- og
reindriftsområde, og det er nødvendig med dispensasjon fra Plan- og bygningsloven § 19-2.
Parsellen er også innenfor 100-beltet til Reisaelva og det er nødvendig med dispensasjon fra
Plan- og bygningslovens § 1-8.

Etter en samlet vurdering oppsummerer kommunen med at omsøkte areal trolig ikke vil føre til
konsekvenser for naturmangfoldet, kulturlandskapet, friluftslivet eller reindrifta. Parsellen har
vært bebygd i over 50 år og det er eierforholdene som nå skal formaliseres. Vi vurderer heller
ikke at det er noen naturrisiko knyttet til fradelingen i og med at bygningen er i sikker høyde fra
høyeste flomvannstand i dette området. Den omsøkte parsellen skal ikke gjerdes inn slik at de
gamle traktorveiene og ferdselsstiene i området sperres. Samlet sett kan vi ikke se at ulempene 
er større enn fordelene med hensyn til dispensasjon fra kommuneplanens arealdel.
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Nordreisa 
kommune

          

Arkivsaknr:       2012/4956-14

Arkiv:                1942/57/1

Saksbehandler:  May Halonen

Dato:                 09.05.2014

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
31/14 Nordreisa driftsutvalg 03.06.2014

Nytt vedtak - søknad om deling gnr 1942/57/1

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

Vedlegg
1 Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel ved søknad om deling av gnr. 1942/57/1
2 Delegert vedtak - søknad om deling gnr 1942/57/1
3 Klage - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - gnr 1942/57/1
4 Melding om vedtak: Klage - søknad om deling gnr 1942/57/1
5 Byggesak - Nordreisa kommune gnr 1942/57/1 - klage på dispensasjon fra 

kommuneplanens arealdel til deling av eiendom til oppføring av garasje
6 kart

Rådmannens innstilling

Nordreisa kommune avslår søknad om deling av ca 3 daa fra gnr 57, brn 1 i Nordreisa kommune 
til oppføring av verksted/garasjebygg.

 Deling avslås jf. jordlovens § 12, matrikkellovens § 6, plan- og bygningsloven §§ 20-1-
m, 26-1, 27-1, 27-2, 27-4 og 28-1.

 Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel jf. plan- og bygningslovens § 19-2 avslås.

Avslaget begrunnes med at det i området er marin havavsetning og fare for kvikkleire i grunnen. 
Så lenge det ikke er foretatt grunnboringer som viser at dette er sikker byggegrunn med tanke på 
utglidninger og eventuell konsekvenser av tiltaket på eksisterende bebyggelse kan deling jfr 
plan- og bygningsloven §§ 20-1 og 28-1 ikke gis. 

Vi konkluderer også med at ulempene ved en dispensasjon samlet sett er større enn fordelene og 
dispensasjon fra kommuneplanens arealdel avslås jfr plan- og bygningslovens § 19-2. 
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Saksopplysninger

Søknaden gjelder fradeling av ca 3 daa tomt til oppføring av garasje/verksted på gnr 57, brn 1 i 
Oksfjordhamn. Søker er John Eivind Olaisen og erverver er Børt-Erik Kristoffersen. Alle 
behandlingene av saken ligger vedlagt. 

Historikk:
Da søknaden ble sendt på høring, ble fradeling frarådd av Fylkesmannen i Troms pga usikker 
byggegrunn og de kom med denne konklusjonen: NGU sitt løsmassekart indikerer at store deler 
av området består av marin strandavsetning og fyldig havavsetning. Grunnboring må foretas 
før det gis tillatelse til tiltak her. Fylkesmannen i Troms viser til ovenstående og kan ut fra 
samfunnssikkerhetshensyn ikke tilrå at det dispenseres fra kommuneplanens arealdel i 
forbindelse med søknad om fradeling av parsellen. Vi anbefaler derfor at Nordreisa kommune 
avslår søknaden.

Den 8.7.13 godkjente vi likevel delingen som et delegert vedtak med denne begrunnelsen: Dette 
konkrete tiltaket medfører et mindre markinngrep med minimal risiko. Det skal kun oppføres en 
grunnmur med innfylling og støp av sokkel før bygget føres opp. Oppsummert er dette en søknad
til deling og påfølgende oppføring av bygging som vi antar ikke vil medfører risiko eller 
vesentlig fare for den omsøkte tomta og bebyggelse ellers i området.

Etter å ha fått usatt klagefrist, ble vedtaket påklaget av Fylkesmannen i Troms den 20.8.13 med 
denne begrunnelsen: NGU sitt løsmassekart indikerer at store deler av området består av marin 
strandavsetning og fyldig havavsetning. Selv om det etter kommunens eget skjønn ikke foreligger 
risiko i forbindelse med tiltaket, må etter vår mening områdestabiliteten vurderes nærmere. Før
tillatelse til dispensasjon blir gitt må avbøtende tiltak beskrives av fagkompetent personell, jf.
NVE's retningslinje 2/2011; Flaum og Skred i arealplanar.
Fylkesmannen i Troms viser til ovenstående og påklager med dette kommunens avgjørelse
om å gi dispensasjon fra kommuneplanens arealdel i forbindelse med søknad om fradeling av
parsellen.

Den 26.11.13 behandlet driftsutvalget klagen og gjorde følgende vedtak: Nordreisa kommune 
opprettholder vedtak fra 08.07.2013 og godkjenner fradeling av inntil 3 daa tidligere dyrka
jord til oppføring av garasje/verksted fra eiendom gnr 57, brn 1 i Nordreisa kommune.
Ved avgjørelsen ellers er det lagt vekt på at fradeling trolig ikke vil komme i konflikt med 
landbruksinteresser, natur og kulturmiljø og friluftslivet i området. Eiendommen er lite egna til 
økonomisk og selvstendig landbruksdrift.
Delingen har lite å si for ressursgrunnlaget på eiendommen og landbruket i området.
Videre er det satt vilkår om at før oppmåling foretas må det dokumenteres at byggegrunnen er 
sikker. Så fremt byggegrunnen er sikker vil denne delingen ikke medføre fare eller risiko for 
annen bebyggelse i området. Det skal oppføres en grunnmur med innfylling og støp av sokkel 
før bygget føres opp.

Fylkesmannen i Finnmark ble i brev av 17.12.13 oppnevnt som settefylkesmann for å avgjøre 
klagen. 

Fylkesmannen i Finnmark har i vedtak av 3.4.14 gjort følgende vedtak: 
Fylkesmannen opphever Nordreisa kommunes vedtak av 8. juli 2013 hvor det gis 
dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for fradeling av tomt på gnr. 57 bnr. 1 til 
oppføring av garasje. Saken sendes tilbake til kommunen for ny behandling.

Vedtaket er begrunnet med saksbehandlingsfeil med blant annet denne begrunnelsen.
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Dokumentasjon på at byggegrunnen er tilstrekkelig sikker må naturligvis foreligge før
dispensasjonsvurderingen gjøres. Dette er fordi byggegrunnen er ett av flere viktige hensyn som 
skal tas inn i dispensasjonsvurderingen. Som følge av at kommunen verken i sitt vedtak av 8. juli 
2013 eller i vedtaket av 26. november ikke vurderer om de to vilkårene er oppfylt, er vedtaket 
ugyldig, jf. fvl. § 41.

Vurderinger

Fylkesmannen i Finnmark har hovedsakelig sett på to punkter i vår behandling av saken og 
vedtaket som er gjort 08.07.13 og som er vektlagt når de har ugyldiggjort vårt vedtak. 

Det er den konkrete vurderingen om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og forholdet 
rundt at Fylkesmannen i Troms sin høringsuttalelse ikke er tatt til følge. 
I klagebehandlingen har de utdypet dette som følgende (sitat): 

Fylkesmannens vurdering:
Gjeldende plan for gnr. 57 bnr 1 er kommuneplanens arealdel, vedtatt i 2002. I planen er eiendommen 
regulert til LNF. Fradeling av 3 dekar som omsøkt til oppføring av garasje er derfor betinget av at det 
kan gis dispensasjon fra arealplanen i medhold av pbl. § 19-2.

Det er ifølge bestemmelsen to vilkår som må være oppfylt for at dispensasjon skal kunne innvilges. Det 
første vilkåret er at hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens 
formålsbestemmelse, ikke blir "vesentlig tilsidesatt". Ordlyden tilsier at ulemper eller skadevirkninger 
ved dispensasjonen må være betydelige sett i forhold til hensynene loven eller bestemmelsen det 
dispenseres fra, er ment å ivareta.

Det andre vilkåret som må være oppfylt for at dispensasjon skal være aktuelt, er at fordelene ved å gi 
dispensasjon er "klart større" enn ulempene etter en samlet vurdering. I dette vilkåret ligger det at det 
må foreligge en vesentlig/betydelig overvekt av hensyn som taler for dispensasjon i forhold til hensyn 
som taler mot dispensasjon.

Vilkårene for å innvilge dispensasjon er altså strenge, og det skal ikke være en kurant sak å fravike 
gjeldende plan, jf. Ot.prp. nr. 32 (2007 —2008) på side 242. Dispensasjonsadgangen er altså en snever 
unntaksbestemmelse.

Som begrunnelse for vedtaket av 8. juli 2013 skrev kommuneadministrasjonen følgende: "Dette konkrete 
tiltaket medfører et mindre markinngrep med minimal risiko. Det skal kun oppføres en grunnmur med 
innfylling og støp av sokkel før bygges føres opp. Oppsummert er dette en søknad til deling og 
påfølgende oppføring av bygning som vi antar ikke vil medføre risiko eller vesentlig fare for den omsøkte 
tomta og bebyggelsen ellers i området".

Fylkesmannen påpeker at når kommunen gir dispensasjon, må kommunens vurderinger av om 
dispensasjonsvilkårene i pbl. § 19-2 annet ledd er oppfylt i den konkrete sak, fremgå klart av vedtaket. 
Den siterte begrunnelsen for dispensasjon er ikke knyttet til de to vilkårene som må være oppfylt for å 
kunne gi dispensasjon. Det kommunen skal vurdere er om dispensasjon fra arealplanen til fradeling og 
oppføring av garasje innebærer en vesentlig tilsidesettelse av LNF-formålet, og om fordelene ved å gi 
dispensasjon er klart større enn ulempene. Dersom kommunen kommer frem til at det ene vilkåret ikke er 
oppfylt, er det ikke nødvendig å foreta en vurdering av det andre vilkåret. Dette er fordi begge vilkårene 
må være oppfylt for at dispensasjon skal kunne gis.

Manglende eller mangelfulle vurderinger av om dispensasjonsvilkårene er oppfylt er en
saksbehandlingsfeil. Saksbehandlingsfeil kan medføre ugyldighet, og Fylkesmannen har kompetanse til å 
oppheve ugyldige vedtak, jf. fvl. § 34 fjerde ledd. Virkningen av feil ved saksbehandlingen er regulert i 
fvl. § 41. Det følger av denne bestemmelsen at "vedtaket likevel [er] gyldig når det er grunn til å regne 
med at feilen ikke kan ha virket bestemmende på vedtakets innhold". Det er altså tilstrekkelig at "det er 
grunn til å regne med" at feilen "kan" ha hatt betydning. Det er i rettspraksis og juridisk teori enighet om 
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at det ikke kan kreves mer enn at det er en ikke helt fjerntliggende mulighet for at feilen kan ha hatt 
betydning for vedtakets innhold.

Det er i rettspraksis og juridisk teori grunnlag for å kjenne et vedtak ugyldig når begrunnelsen er så 
mangelfull at det er vanskelig eller umulig å vurdere om avgjørelsen lider av innholdsmessige feil. 
Fylkesmannen kan ikke se at kommunen ved sin behandling av klagen har avhjulpet denne feilen som 
vedtaket av 8. juli 2013 lider av. Heller ikke kommunens oversendelse av ytterligere opplysninger 19. 
mars 2013 avhjelper feilen.

Vi registrerer at kommunen i vedtaket av 26. november 2013 har stilt ytterligere et vilkår for å innvilge 
dispensasjonssøknaden. Vilkåret er at "oppmåling og fradeling ikke kan gjennomføres før byggegrunnen 
er dokumentert som sikker av fagkompetent personell i forhold til at området består av marin 
havavsetning".

Dokumentasjon på at byggegrunnen er tilstrekkelig sikker må naturligvis foreligge før
dispensasjonsvurderingen gjøres. Dette er fordi byggegrunnen er ett av flere viktige hensyn som skal tas 
inn i dispensasjonsvurderingen.

Som følge av at kommunen verken i sitt vedtak av 8. juli 2013 eller i vedtaket av 26. november ikke 
vurderer om de to vilkårene er oppfylt, er vedtaket ugyldig, jf. fvl. § 41.

Fylkesmannen gjør videre kommunen oppmerksom på pbl. § 19-2 fjerde ledd: "Ved vurderingen av om 
det skal gis dispensasjon fra planer skal statlige og regionale rammer og mål tillegges særlig vekt. 
Kommunen bør(..)ikke dispensere fra planer(..)når en direkte berørt statlig eller regional myndighet har 
uttalt seg negativt om dispensasjonssøknaden".

Når det gjelder vektleggingen av uttalelser fra direkte berørte sektormyndigheter i vurderingen av 
dispensasjonsvilkårene i pbl. § 19-2 annet ledd, viser vi til lovens forarbeider, Ot.prp. nr. 32 (2007-
2008), på side 139. Her uttales det:

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

------------------------------------

Ny behandling av saken:
Eiendommen ligger i Oksfjorden, om lag 26 km fra Storslett sentrum. Parsellen som søkes 
fradelt er på inntil 3 daa og består av tidligere fulldyrka jord.

I følge gårdskart fra Skog og landskap har eiendom 57/1 et totalareal på 1129,6 daa. Av dette er 
23,8 daa fulldyrka jord, 0,1 daa overflatedyrka jord, 0,1 daa innmarksbeite, 175,5 daa skog på 
middels bonitet, 3,1 daa skog på lav bonitet, 663,8 daa uproduktiv skog, og resten annet areal.

Formålet med fradelingen er at kjøper skal bygge en garasje/verksted til egen entreprenørbedrift.
Han bor i boligfeltet like ved og har ingen andre arealer tilgjengelig hvor et slikt bygg kan føres 
opp.

Planstatus

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

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

Kommunen bør heller ikke dispensere fra planer, lovens bestemmelser om planer og forbudet i § 
1-8 når en direkte berørt statlig eller regional myndighet har uttalt seg negativt om 
dispensasjonssøknaden.

Nabovarsling:

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

Høringsuttalelser

Fra Fylkesmannen i Troms, 19.06.13:

"Kommunen har i høringsbrevet foretatt en analyse i forhold til samfunnssikkerhet. Her skal det 
komme fram at naturgitte forhold som skredfare, flom, tidevann, radon, værforhold og 
grunnforhold skal være undersøkt og avklart.

Kommunen har foretatt undersøkelser i forhold til skred, men tilsynelatende ikke i forhold til
løsmasser. NGU sitt løsmassekart indikerer at store deler av området består av marin 
strandavsetning og fyldig havavsetning. Grunnboring må foretas før det gis tillatelse til tiltak
her.

Fylkesmannen i Troms viser til ovenstående og kan ut fra samfunnssikkerhetshensyn ikke tilrå at 
det dispenseres fra kommuneplanens arealdel i forbindelse med søknad om fradeling av 
parsellen. Vi anbefaler derfor at Nordreisa kommune avslår søknaden. Om ikke vil vi vurdere å 
påklage et vedtak hvor søknaden innvilges. Vi ber derfor om å få tilsendt avgjørelsen i saken
når denne foreligger."

Vurdering i forhold til Jordloven (revidert 1.7.13):

I jordlovens § 1 står det: Arealressursane bør disponerast på ein måte som gir ein tenleg, 
variert bruksstruktur ut frå samfunnsutviklinga i området og med hovudvekt på omsynet til 
busetjing, arbeid og driftsmessig gode løysingar.

Ein samfunnsgagnleg bruk inneber at ein tek omsyn til at ressursane skal disponerast ut frå 
framtidige generasjonar sine behov. Forvaltinga av arealressursane skal vera miljøforsvarleg 
og mellom anna ta omsyn til vern om jordsmonnet som produksjonsfaktor og ta vare på areal og 
kulturlandskap som grunnlag for liv, helse og trivsel for menneske, dyr og planter.

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

I jordlovens § 12 står det: Deling av eigedom som er nytta eller kan nyttast til jordbruk eller 
skogbruk må godkjennast av departementet. Det same gjeld forpakting, tomtefeste og liknande 
leige eller bruksrett til del av eigedom når retten er stifta for lengre tid enn 10 år eller ikkje kan 
seiast opp av eigaren (utleigaren). Med eigedom meiner ein òg rettar som ligg til eigedomen og 
partar i sameige.

Skal dyrka jord takast i bruk til andre formål enn jordbruksproduksjon, eller skal dyrkbar jord 
takast i bruk slik at ho ikkje vert eigna til jordbruksproduksjon i framtida, kan samtykke til 
deling ikkje givast utan at det er gitt samtykke til omdisponering etter § 9.

Ved avgjerd av om samtykke til deling skal givast, skal det leggjast vekt på om delinga legg til 
rette for ein tenleg og variert bruksstruktur i landbruket. I vurderinga inngår mellom anna 
omsynet til vern av arealressursane, om delinga fører til ei driftsmessig god løysing, og om 
delinga kan føre til drifts- eller miljømessige ulemper for landbruket i området. Det kan leggjast 
vekt på andre omsyn dersom dei fell inn under formålet i jordlova.

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

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

Parsellen består i flg Skog og landskap av fulldyrka jord. Jordbrukssjef Kyrre Pedersen befarte
området den 12. juni 2013 og konkluderte med at arealet er lite egnet for moderne 
jordbruksdrift. Arealene er forsøkt høstet for flere år siden, men ble valgt bort i og med at det 
var fuktig, sterkt hellende omliggende terreng og en del stein. Arealene på sjøsiden av rv 359 
høstes av en gårdbruker fra Straumfjorden. På kart kan det se ut som om det best egna arealet 
ligger inntil riksvegen men her er det mer helling og grunneier har et jordbærland her. Ved 
befaring ser man at det omsøkte arealet ligger godt plassert inntil skogen og på et platå. Den 
tenkte adkomsten skal ikke gå igjennom tunet.

Omdisponering av dyrka og dyrkbar jord gjelder uansett størrelsen på arealet. En forutsetning 
for omdisponeringen er likevel at det areal som søkes omdisponert, enten alene eller sammen
med annet jordbruksareal på eiendommen, kan gi grunnlag for jordbruksproduksjon. Det må
objektivt sett ligge til rette for jordbruksproduksjon. Produksjonen må samtidig være av et visst
omfang, enten for salg eller for eget bruk. Områdets karakter vil spille en viss rolle. Det er 
relevant å trekke inn i vurderingen om eiendommen ligger i et typisk jordbruksområde.

Det er lite sannsynlig at eiendommen noen gang kommer i selvstendig drift og at det omsøkte 
arealet benyttes som leiejord. Eiendommen ligger like inntil boligfeltet i Oksfjordhamn, og 
formålet med delingen er oppføring av garasjebygg til en lokal entreprenørbedrift. Dette kan 
føre til fortsatt lokal næringsvirksomhet og sysselsetting og er av stor samfunnsmessig interesse. 
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Tiltaket kan også være med på å opprettholde bosettingen i område som er et hensyn som skal 
vektlegges jfr jordlovens § 12, fjerde ledd.

Vurdering i forhold til naturmangfoldloven:

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

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

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

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

Området er søkt opp i Artsdatabanken som er en nasjonal kunnskapskilde for biologisk 
mangfold og på Miljødirektoratet sin naturbase. Det er på den omsøkte parsellen eller i området 
ikke gjort funn av rødlistearter i kategoriene sårbar, nær truet, sterkt truet eller kritisk truet. Det 
er heller ikke registrert sårbare naturtyper i området.

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

Vurdering i forhold til plan- og bygningsloven:

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

I flg. § 27-1 skal opprettelse eller endring av eiendom til bygningsformål for opphold av 
mennesker eller dyr ikke gjennomføres med mindre det er forsvarlig adgang til hygienisk 
betryggende og tilstrekkelig drikkevann, samt slokkevann.

I flg. § 27-2 skal bortføring av avløpsvann være sikret i samsvar med forurensningsloven før
opprettelse eller endring av eiendom til bebyggelse skjer.

Formålet med delingen er oppføring av en garasje og det skal ikke legges inn vann og avløp.

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

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

Eksisterende avkjørsel til 57/1 skal brukes og det må søkes å gis tillatelse til utvidet bruk av
eksisterende avkjørsel fra FV 359 fra Statens vegvesen.

NGUs løsmassekart viser at store deler av området består av marin strandavsetning og fyldig 
havavsetning. I den opprinnelige behandlingen av saken vektla vi momenter om den konkrete 
aktiviteten på byggetomten som vi mente totalt sett var minimale markinngrep med liten risiko. 

Fylkesmannen i Troms viste i høringsuttalelsen til at store deler av området består av marin
strandavsetning og fyldig havavsetning og at grunnboringer må foretas før det gis tillatelse til 
tiltak her. Ut fra samfunnssikkerhetshensyn kan de ikke tilrå at delingstillatelse gis.

Da Fylkesmannen i Finnmark behandlet klagesaken fra Fylkesmannen i Troms, ble det helt klart 
presisert at kommunen ikke har anledning til å gi dispensasjon under forutsetning av at 
områdestabiliteten blir vurdert av fagkompetent personell og funnet sikker. Dokumentasjon på 
at byggegrunnen er tilstrekkelig sikker må foreligge før dispensasjonsvurderingen gjøres. Dette 
for at byggegrunnen er et av flere viktige hensyn som skal tas inn i dispensasjonsvurderingen. 

Etter at denne saken ble behandlet i driftsutvalget den 26.11.13 er kommuneplanens arealdel for 
2014-2026 sluttbehandlet. Dette står det om samfunnssikkerhet for et forslag i samme området 
(sitat): 

"Samfunnssikkerhet: Planforslaget ligger i strandsonen, hvor det er kartlagt tykke
strandavsetninger. I følge rapport fra NGU (viser til ArealROS) er Oksfjordhamn en lokalitet 
med potensielle kvikkleireområder, både på havbunn og på land. Det må foretas 
grunnundersøkelser av planområdet, samt dokumentere hvilke innvirkninger tiltaket kan ha på 
grunnen rundt med tanke på utglidninger og på eksisterende bebyggelse."

I arealplanens risiko- og sårbarhetsanalyse står det dette om dette området:

"Vurdering: I analyseområdet er det flere områder med fjord/havstrandavsetninger. Lokalisert 
hovedsak i Oksfjordhamn, Steinsvik, Straumfjordeiet, Storvik, Nordkjosbotn og ut mot 
Nordkjosen og på begge sider inn Straumfjord. Pr. i dag er det en del bebyggelse innenfor 
potensielle kvikkleire områder, spesielt i Oksfjord. Den som utfører tiltak har ansvar for å påse 
at sikkerheten for seg selv og andre er ivaretatt. Dette gjelder også for små tiltak som er unntatt 
fra formell behandling etter plan- og bygningsloven eller andre lover og forskrifter. Endring til 
et våtere og varmere klima vil bidra til å øke faren for skred.

Det er derfor viktig at man ved alle typer terrenginngrep og utbygging viser aktsomhet i forhold 
til mulig skredfare. Dette gjelder også ved mindre tiltak som graving og utfylling av masser 
(grøfting, bakkeplanering, vegbygging herunder også skogsveier). Særlig varsom må en være i 
bratte områder med løsmasser og i leirområder under marin grense (MG) der det kan finnes 
soner med skredfarlig kvikkleire.

Ved oppføring av ny bygg etc. under MG hvor det på kartet viser marineavsetninger eller er
andre avsetninger innimellom marineavsetninger, eller etter lokale kunnskaper vet at det kan
være kvikkleire må det foretas geotekniske vurderinger. Hvis det planlegges nye tiltak i
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fareområder må konsekvenser av tiltak på eksisterende bebyggelse redegjøres for, m.tp.
utglidning, skred etc. Farevurderinger skal gjøres før plan sendes på høring. Reguleringsplaner 
og andre tiltak skal dokumenter tilstrekkelig sikkerhet på nivå med kravene i TEK 10 § 7-2 og 7-
3, både for byggeområder og for tiltak i LNFR."

Vurdering

For å samtykke til deling etter jordloven må det etter en samlet vurdering være enten

samfunnsmessige og bosetningshensyn av stor vekt tale for det, eller at deling er forsvarlig ut fra
hensynet til den avkastning eiendommen kan gi enten alene eller sammen med annet 
jordbruksareal på eiendommen. Det er ingen aktive bruk i Oksfjordhamn og vi kan ikke se at det 
er relevant at eiendommen noen ganger kommer i selvstendig drift. Delingen kan medføre til 
stabilitet i bosetningen i området.

For å samtykke til deling etter plan- og bygningsloven må flere forhold være vurdert og noe av 
det viktigste er sikker byggegrunn, både for ny og eksisterende bebyggelse. I denne konkrete 
saken har Fylkesmannen i Troms kommet med en uttalelse på at det av 
samfunnssikkerhetshensyn må foretas grunnundersøkelser før tillatelse til tiltak godkjennes, og 
frarår at kommunen godkjenner delingen. Tiltakshaver har ikke iverksatt grunnundersøkelser av 
det omsøkte området. 

For å kunne gi dispensasjon fra kommuneplanens arealdel til omdisponering og deling til andre 
formål enn landbruk, natur og friluftsliv må det etter en samlet vurdering være en overvekt av 
fordeler framfor ulempene. Det vil si at det må ligge en vesentlig overvekt av hensyn som taler 
for dispensasjon i forhold til det hensyn som taler i mot dispensasjon. 

I behandlingen av den arealplanen er det gjort risiko- og sårbarhetsanalyse for området med 
følgende konklusjon:

"Hvis det planlegges nye tiltak i fareområder må konsekvenser av tiltak på eksisterende 
bebyggelse redegjøres for, m.tp. utglidning, skred etc. Farevurderinger skal gjøres før plan 
sendes på høring."

Etter en samlet vurdering kan vi ikke se at fordelene med å gi en dispensasjon 
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Fylkesmannen i Troms
Romssa FyIkkamånni

Saksbehandler
Bjørn Einan

TelefonVår datoVår ref
77 64 21 0519.06.20132013/

Deres datoDeres r .
13.06.201312/49 6

Arkivkode

NORWSA KOMA-4-UNE
SERVICEKONTORFF

Nordreisa kommune 2 juNi2013

9156 Storslett
1J,ILIcV-51:

Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel ved søknad om deling av gnr.
57 bnr. 1 i Nordreisa kommune

Fylkesmannen i Troms viser til kommunens brev av 13.6.2013, hvor det går fram at det er
søkt om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel i forbindelse med søknad om deling av
eiendommen.

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

Kommunen har i høringsbrevet foretatt en analyse i forhold til samfunnssikkerhet. Her skal
det komme fram at naturgitte forhold som skredfare, flom, tidevann, radon, værforhold og
grunnforhold skal være undersøkt og avklart.

Kommunen har foretatt undersøkelser i forhold til skred, men tilsynelatende ikke i forhold til
løsmasser. NGU sitt løsmassekart indikerer at store deler av området består av marin
strandavsetning og fyldig havavsetning. Grunnboring må foretas før det gis tillatelse til tiltak
her.

Fylkesmannen i Troms viser til ovenstående og kan ut fra samfunnssikkerhetshensyn ikke
tilrå at det dispenseres fra kommuneplanens arealdel i forbindelse med søknad om fradeling
av parsellen. Vi anbefaler derfor at Nordreisa kommune avslår søknaden. Om ikke vil vi
vurdere å påklage et vedtak hvor søknaden innvilges. Vi ber derfor om å få tilsendt
avgjørelsen i saken når denne foreligger.

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

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

John Eivind Olaisen
Viervn. 17
9151 STORSLETT

Delegert vedtak
Delegert utvalg drift - nr. 96/13

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2012/4956-5 26076/2013 1942/57/1 08.07.2013

Delegert vedtak - søknad om deling gnr 1942/57/1

Saksopplysninger
Søker: John Eivind Olaisen, Viervn. 17, 9151 Storslett 
Erverver: Børt-Erik Kristoffersen, Bærsletta 9, 9151 Storslett 

Eiendommen ligger i Oksfjorden, om lag 26 km fra Storslett sentrum. Parsellen som søkes fradelt er 
på inntil 3 daa og består av tidligere fulldyrka jord.

I følge gårdskart fra Skog og landskap har eiendom 57/1 et totalareal på 1129,6 daa. Av dette er 23,8
daa fulldyrka jord, 0,1 daa overflatedyrka jord, 0,1 daa innmarksbeite, 175,5 daa skog på middels
bonitet, 3,1 daa skog på lav bonitet, 663,8 daa uproduktiv skog, og resten annet areal.
Formålet med fradelingen er at kjøper skal bygge en garasje/verksted til egen entreprenørbedrift. 
Han bor i boligfeltet like ved og har ingen andre arealer tilgjengelig hvor et slikt bygg kan føres opp.

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

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

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

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

Høringsuttalelser
Fra Fylkesmannen i Troms, 19.06.13:
"Kommunen har i høringsbrevet foretatt en analyse i forhold til samfunnssikkerhet. Her skal
det komme fram at naturgitte forhold som skredfare, flom, tidevann, radon, værforhold og 
grunnforhold skal være undersøkt og avklart.
Kommunen har foretatt undersøkelser i forhold til skred, men tilsynelatende ikke i forhold til
løsmasser. NGU sitt løsmassekart indikerer at store deler av området består av marin 
strandavsetning og fyldig havavsetning. Grunnboring må foretas før det gis tillatelse til tiltak
her.
Fylkesmannen i Troms viser til ovenstående og kan ut fra samfunnssikkerhetshensyn ikke tilrå at det 
dispenseres fra kommuneplanens arealdel i forbindelse med søknad om fradeling av parsellen. Vi 
anbefaler derfor at Nordreisa kommune avslår søknaden. Om ikke vil vi vurdere å påklage et vedtak 
hvor søknaden innvilges. Vi ber derfor om å få tilsendt avgjørelsen i saken når denne foreligger."

Vurdering i forhold til Jordloven (revidert 1.7.13):

I jordlovens § 1 står det: Arealressursane bør disponerast på ein måte som gir ein tenleg, variert bruksstruktur ut 
frå samfunnsutviklinga i området og med hovudvekt på omsynet til busetjing, arbeid og driftsmessig gode løysingar.

Ein samfunnsgagnleg bruk inneber at ein tek omsyn til at ressursane skal disponerast ut frå framtidige generasjonar 
sine behov. Forvaltinga av arealressursane skal vera miljøforsvarleg og mellom anna ta omsyn til vern om jordsmonnet 
som produksjonsfaktor og ta vare på areal og kulturlandskap som grunnlag for liv, helse og trivsel for menneske, dyr og 
planter. 

I jordlovens § 9 står det: Dyrka jord må ikkje brukast til føremål som ikkje tek sikte på jordbruksproduksjon. 
Dyrkbar jord må ikkje disponerast slik at ho ikkje vert eigna til jordbruksproduksjon i framtida.

Departementet kan i særlege høve gi dispensasjon dersom det etter ei samla vurdering av tilhøva finn at 
jordbruksinteressene bør vika. Ved avgjerd skal det mellom anna takast omsyn til godkjende planar etter plan- og 
bygningslova, drifts- eller miljømessige ulemper for landbruket i området, kulturlandskapet og det samfunnsgagnet ei 
omdisponering vil gi. Det skal òg takast omsyn til om arealet kan førast attende til jordbruksproduksjon. Det kan 
krevjast lagt fram alternative løysingar.

I jordlovens § 12 står det: Deling av eigedom som er nytta eller kan nyttast til jordbruk eller skogbruk må 
godkjennast av departementet. Det same gjeld forpakting, tomtefeste og liknande leige eller bruksrett til del av eigedom 
når retten er stifta for lengre tid enn 10 år eller ikkje kan seiast opp av eigaren (utleigaren). Med eigedom meiner ein òg 
rettar som ligg til eigedomen og partar i sameige.

Skal dyrka jord takast i bruk til andre formål enn jordbruksproduksjon, eller skal dyrkbar jord takast i bruk slik at ho 
ikkje vert eigna til jordbruksproduksjon i framtida, kan samtykke til deling ikkje givast utan at det er gitt samtykke til 
omdisponering etter § 9.

Ved avgjerd av om samtykke til deling skal givast, skal det leggjast vekt på om delinga legg til rette for ein tenleg og 
variert bruksstruktur i landbruket. I vurderinga inngår mellom anna omsynet til vern av arealressursane, om delinga 
fører til ei driftsmessig god løysing, og om delinga kan føre til drifts- eller miljømessige ulemper for landbruket i 
området. Det kan leggjast vekt på andre omsyn dersom dei fell inn under formålet i jordlova.

Sjølv om det etter tredje ledd ikkje ligg til rette for å gi samtykke til deling, kan samtykke givast dersom deling vil vareta 
omsynet til busetjinga i området.
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For dyrka og dyrkbar mark er det nødvendig med tillatelse i forhold til § 9 for at man kan godkjenne 
deling i forhold til § 12. 

Parsellen består i flg Skog og landskap av fulldyrka jord. Jordbrukssjef Kyrre Pedersen befarte
området den 12. juni 2013 og konkluderte med at arealet er lite egnet for moderne jordbruksdrift.
Arealene er forsøkt høstet for flere år siden, men ble valgt bort i og med at det var fuktig, sterkt
hellende omliggende terreng og en del stein. Arealene på sjøsiden av rv 359 høstes av en gårdbruker 
fra Straumfjorden. På kart kan det se ut som om det best egna arealet ligger inntil riksvegen men her 
er det mer helling og grunneier har et jordbærland her. Ved befaring ser man at det omsøkte arealet 
ligger godt plassert inntil skogen og på et platå. Den tenkte adkomsten skal ikke gå igjennom tunet.

Forbudet gjelder dyrka og dyrkbar jord uansett størrelsen på arealet. En forutsetning for at forbudet 
kommer til anvendelse er imidlertid at det areal som søkes omdisponert, enten alene eller sammen 
med annet jordbruksareal på eiendommen, kan gi grunnlag for jordbruksproduksjon. Det må 
objektivt sett ligge til rette for jordbruksproduksjon. Produksjonen må samtidig være av et visst 
omfang, enten for salg eller for eget bruk. Områdets karakter vil spille en viss rolle. Det er relevant å 
trekke inn i vurderingen om eiendommen ligger i et typisk jordbruksområde.

Det er lite sannsynlig at eiendommen noen gang kommer i selvstendig drift og at det omsøkte arealet
benyttes som leiejord. Eiendommen ligger like inntil boligfeltet i Oksfjordhamn, og formålet med 
delingen er oppføring av garasjebygg til en lokal entreprenørbedrift. Dette kan føre til fortsatt lokal 
næringsvirksomhet og sysselsetting og er av stor samfunnsmessig interesse. Tiltaket kan også være 
med på å opprettholde bosettingen i område som er et hensyn som skal vektlegges jfr jordlovens § 
12, fjerde ledd. 

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

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

I flg. § 27-4 må det før opprettelse eller endring av eiendom til bebyggelse blir godkjent enten være 
sikret lovlig atkomst til veg som er åpen for alminnelig ferdsel eller ved tinglyst dokument eller på 
annen måte være sikret vegforbindelse som kommunen godtar som tilfredsstillende. Avkjørsel fra 
offentlig veg må være godkjent av vedkommende vegmyndighet, jf. veglova §§ 40 til 43. Dersom 
vegforbindelse etter kommunens skjønn ikke kan skaffes uten uforholdsmessig vanske eller utgift, 
kan kommunen godta en annen ordning. 
Eksisterende avkjørsel til 57/1 skal brukes og det må søkes å gis tillatelse til utvidet bruk av 
eksisterende avkjørsel fra FV 359 fra Statens vegvesen. 

I flg. § 28-1 kan grunn bare bebygges, eller eiendom opprettes eller endres, dersom det er 
tilstrekkelig sikkerhet mot fare eller vesentlig ulempe som følge av natur- eller miljøforhold. Det 
samme gjelder for grunn som utsettes for fare eller vesentlig ulempe som følge av tiltak.
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Fylkesmannen har i høringsuttalelsen henvist til at store deler av området består av marin 
strandavsetning og fyldig havavsetning og at grunnboring må foretas før det gis tillatelse til tiltak
her. Ut fra samfunnssikkerhetshensyn kan de ikke tilrå at delingstillatelse gis og de vil vurdere å 
påklage vedtaket hvis søknaden innvilges. 

Det er helt klart av NGUs løsmassekart viser at store deler av området består av marin 
strandavsetning og fyldig havavsetning. Formålet med delingen er oppføring av garasje/verksted. 
Saken er diskutert med byggesaksbehandler og flere momenter taler for at det i dette konkrete 
tilfellet kan gis delings- og byggetillatelse til omsøkte tiltak. 
De konkrete forholdene på den omsøkte tomta er:

 Tomta ligger på et lite flatt platå og det skal ikke utføres skjæringer i terrenget.
 Markinngrepet vil være minimalt fordi det ikke skal være dyp grunnmur eller kjeller.
 Det skal kun oppføres en grunnmur med innfylling og støp av sokkel før bygget føres opp.
 Det er ikke rapportert om utglidninger og sprekkdannelser i murer i området.
 Oppsummert er dette en søknad til deling og bygging som ikke medfører fare eller vesentlig 

fare for den omsøkte tomta og bebyggelse ellers i området. 

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

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

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

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

Området er søkt opp i Artsdatabanken som er en nasjonal kunnskapskilde for biologisk mangfold og 
på Miljødirektoratet sin naturbase. Det er på den omsøkte parsellen eller i området ikke gjort funn av 
rødlistearter i kategoriene sårbar, nær truet, sterkt truet eller kritisk truet. Det er heller ikke registrert 
sårbare naturtyper i området. 

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

For å samtykke til deling må det etter en samlet vurdering i forhold til jordloven enten 
samfunnsmessige og bosetningshensyn av stor vekt tale for det, eller at deling er forsvarlig ut fra 
hensynet til den avkastning eiendommen kan gi enten alene eller sammen med annet jordbruksareal 
på eiendommen. Det er ingen aktive bruk i Oksfjordhamn og vi kan ikke se at det er relevant at 
eiendommen noen ganger kommer i selvstendig drift. Delingen kan medføre til stabilitet i 
bosetningen i området. 

Fylkesmannen i Troms kan ikke ut fra samfunnssikkerhetshensyn ikke tilrå fradeling. Kommunen 
har vurdert dette konkrete tiltaket som et mindre markinngrep med minimal risiko. Det skal kun 
oppføres en grunnmur med innfylling og støp av sokkel før bygget føres opp.
Oppsummert er dette en søknad til deling og bygging som vi antar ikke vil medfører risiko eller 
vesentlig fare for den omsøkte tomta og bebyggelse ellers i området. 

Vedtak:
Nordreisa kommune godkjenner fradeling av inntil 3 daa tidligere dyrka jord til oppføring av 
garasje/verksted fra eiendom gnr 57, brn 1 i Nordreisa kommune.

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

Ved avgjørelsen er det lagt vekt på at fradeling trolig ikke vil komme i konflikt med 
landbruksinteresser, natur- og kulturmiljø og friluftslivet i området. Delingstillatelsen er vurdert i 
forhold til formål og forvaltningsmål i Naturmangfoldloven og tiltaket har ingen innvirkning på 
prinsippene som skal vurderes i §§ 8-12. Eiendommen er lite egna til økonomisk og selvstendig drift 
og ressursgrunnlaget på eiendommen og landbruket i området, samt bosettingshensyn taler for 
deling.

Dette konkrete tiltaket medfører et mindre markinngrep med minimal risiko. Det skal kun oppføres 
en grunnmur med innfylling og støp av sokkel før bygget føres opp. Oppsummert er dette en søknad 
til deling og påfølgende oppføring av bygging som vi antar ikke vil medfører risiko eller vesentlig 
fare for den omsøkte tomta og bebyggelse ellers i området. 

Det settes følgende vilkår:
 Byggetiltak kan ikke igangsettes før byggesøknad er levert, søknaden er behandlet og 

godkjenning er gitt.
 Det må søkes og gis tillatelse fra Statens vegvesen til utvidet bruk av eksiterende avkjørsel fra 

FV 359. 
 Hvis det på et senere tidspunkt skal legges inn vann og septikanlegg, må det søkes om 

utslippstillatelse.
 Dersom det under arbeid i marken oppdages gjenstander eller spor etter tidligere menneskelig 

aktivitet i omsøkte areal, må arbeidet stanses og melding straks sendes Sametinget og Troms 
fylkeskommune, kulturetaten jf. kulturminnelovens § 8, 2. ledd.

 Ved eventuelt bygging skal det sikres god estetisk utforming i samsvar med tiltakets funksjon 
og i samspill med omgivelser og stedlig byggeskikk. Det skal ikke brukes farger på tak eller 
vegg som skiller seg ut fra omgivelsene på en negativ måte.
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 Den nye parsellen må sikres tinglyst rett til adkomst over eiendommer som blir berørt av 
adkomsten.

 Jfr jordlovens § 9, fjerde ledd, vil samtykke til omdisponering faller bort dersom arbeidet til 
det aktuelle formålet ikke er satt i gang innen tre år etter at vedtaket er gjort. 

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

Til opplysning hadde Fylkesmannen i Troms innsigelser i høringsrunden og anbefalte Nordreisa 
kommune å kreve grunnboring før evt positivt vedtak gjøres. Fylkesmannen i Troms ba om å få 
tilsendt avgjørelsen i saken når den foreligger og kan derfor vurdere å påklage vedtaket.

Vedtaket kan påklages til det organ som har truffet vedtaket. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom 
fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.
Klagen sendes skriftlig til Nordreisa kommune, Utviklingsavdelingen, 9151 Storslett. Angi hvilke vedtak det klages
over, den eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det
kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem.

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

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

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

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

Med hilsen

May Halonen
konsulent

Kopi til:
Fylkesmannen i Troms Postboks 6105 9291 TROMSØ
Børt-Erik Kristoffersen Bærsletta 9 9151 STORSLETT
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Nordreisa kommune - Utviklingsavdelingen
Postboks 174
9156 STORSLETT

Klage —dispensasjon fra kommuneplanens arealdel —gnr. 57 bnr. 1 i
Nordreisa kommune

Fylkesmannen i Troms viser til kommunens brev av 8.7.2013, hvor det går fram at søknad om
dispensasjon fra kommuneplanens arealdel er innvilget. Vi gikk i brev av 19.6.2013 mot at
søknaden ble innvilget. Vi la i vår uttalelse vekt på samfunnssikkerhetshensyn.

Kommunen har i sin vurdering kommet til at flere momenter taler for at det i dette konkrete
tilfellet kan gis delings- og byggetillatelse. Det er lagt vekt på at tiltaket ligger på et flatt platå
og at det ikke skal utføres skjæringer i terrenget, at markinngrepet vil være minimalt, at det
ikke skal være dyp grunnmur eller kjeller, at det bare skal oppføres en grunnmur med
innfylling og støpt sokkel før bygget føres opp og at det ikke er rapportert om utgliding og
sprekkdannelser i murer i området.

NGU sitt løsmassekart indikerer at store deler av området består av marin strandavsetning og
fyldig havavsetning. Selv om det etter kommunens eget skjønn ikke foreligger risiko i
forbindelse med tiltaket, må etter vår mening områdestabiliteten vurderes nærmere. Før
tillatelse til dispensasjon blir gitt må avbøtende tiltak beskrives av fagkompetent personell, jf.
NVE's retningslinje 2/2011; Flaum og Skred i arealplanar.

Fylkesmannen i Troms viser til ovenstående og påklager med dette kommunens avgjørelse
om å gi dispensasjon fra kommuneplanens arealdel i forbindelse med søknad om fradeling av
parsellen.

M hilsen
,• •   

Svein Ludvigsen
fylkesmann

Per Elvestad
avdelingsdirektør

Fylkeshuset, Strandvegen 13 Telefon: 77 64 20 00
Postboks 6105, 9291 Tromsø Telefaks: 77 64 21 39

Avdeling postmottak@fmtr.no
Landbruksavdelingen www.fylkesmannen.no/troms
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Nordreisa kommune
Utviklingsavdeling

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

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

«KONTAKT»

Melding om vedtak

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
«REF» 2012/4956-11 43911/2013 1942/57/1 28.11.2013

Melding om vedtak: Klage - søknad om deling gnr 1942/57/1

Fylkesmannen i Troms påklaget vårt vedtak av 8. juli 2013. Klagesaken ble tatt opp til 
behandling i Driftsutvalget i Nordreisa den 26.11.13. Vedtaket ble opprettholdt men med en 
tilføyelse, se saksframlegget som er vedlagt. 

Saken videresendes til Fylkesmannen i Troms for viderebehandling. 

Med hilsen

May Halonen

Direkte innvalg: 77 77 07 60

Tilsvarende brev sendt til:
Børt-Erik Kristoffersen Bærsletta 9 9151 STORSLETT
John Eivind Olaisen Viervn. 17 9151 STORSLETT
Fylkesmannen i Troms, Landbruksavdelingen Postboks 6105 9291 TROMSØ

- Vedlegg til Fylkesmannen i Troms: saksdokumenter
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Nordreisa 
kommune

          

Arkivsaknr:       2012/4956-10

Arkiv:                1942/57/1

Saksbehandler:  May Halonen

Dato:                 22.10.2013

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
42/13 Nordreisa driftsutvalg 26.11.2013

Saksprotokoll i Nordreisa driftsutvalg - 26.11.2013 

Behandling:

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt

Vedtak:

Nordreisa kommune opprettholder vedtak fra 08.07.2013 og godkjenner fradeling av inntil 3 daa tidligere dyrka 
jord til oppføring av garasje/verksted fra eiendom gnr 57, brn 1 i Nordreisa kommune.

Ved avgjørelsen ellers er det lagt vekt på at fradeling trolig ikke vil komme i konflikt med landbruksinteresser, natur-
og kulturmiljø og friluftslivet i området. Eiendommen er lite egna til økonomisk og selvstendig landbruksdrift. 
Delingen har lite å si for ressursgrunnlaget på eiendommen og landbruket i området.

Videre er det satt vilkår om at før oppmåling foretas må det dokumenteres at byggegrunnen er sikker. Så fremt 
byggegrunnen er sikker vil denne delingen ikke medføre fare eller risiko for annen bebyggelse i området. Det skal 
oppføres en grunnmur med innfylling og støp av sokkel før bygget føres opp. 

Dette gjøres jfr følgende regelverk:

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

Det settes følgende vilkår:

 Oppmåling og fradeling kan ikke gjennomføres før byggegrunnen er dokumentert som 
sikker av fagkompetent personell i forhold til at området består av marin havavsetning.  

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

 Det må søkes og gis tillatelse fra Statens vegvesen til utvidet bruk av eksiterende 
avkjørsel fra FV 359.
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 Hvis det på et senere tidspunkt skal legges inn vann og septikanlegg, må det søkes om
utslippstillatelse.

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

 Ved eventuelt bygging skal det sikres god estetisk utforming i samsvar med tiltakets 
funksjon og i samspill med omgivelser og stedlig byggeskikk. Det skal ikke brukes farger 
på tak eller vegg som skiller seg ut fra omgivelsene på en negativ måte.

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

 Jfr jordlovens § 9, fjerde ledd, vil samtykke til omdisponering faller bort dersom arbeidet 
til det aktuelle formålet ikke er satt i gang innen tre år etter at vedtaket er gjort.

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

Klage - søknad om deling gnr 1942/57/1

Rådmannens innstilling

Nordreisa kommune opprettholder vedtak fra 08.07.2013 og godkjenner fradeling av inntil 3 daa tidligere dyrka 
jord til oppføring av garasje/verksted fra eiendom gnr 57, brn 1 i Nordreisa kommune.

Ved avgjørelsen ellers er det lagt vekt på at fradeling trolig ikke vil komme i konflikt med landbruksinteresser, natur-
og kulturmiljø og friluftslivet i området. Eiendommen er lite egna til økonomisk og selvstendig landbruksdrift. 
Delingen har lite å si for ressursgrunnlaget på eiendommen og landbruket i området.

Videre er det satt vilkår om at før oppmåling foretas må det dokumenteres at byggegrunnen er sikker. Så fremt 
byggegrunnen er sikker vil denne delingen ikke medføre fare eller risiko for annen bebyggelse i området. Det skal 
oppføres en grunnmur med innfylling og støp av sokkel før bygget føres opp. 

Dette gjøres jfr følgende regelverk:

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

Det settes følgende vilkår:

 Oppmåling og fradeling kan ikke gjennomføres før byggegrunnen er dokumentert som 
sikker av fagkompetent personell i forhold til at området består av marin havavsetning.  

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

 Det må søkes og gis tillatelse fra Statens vegvesen til utvidet bruk av eksiterende 
avkjørsel fra FV 359.

 Hvis det på et senere tidspunkt skal legges inn vann og septikanlegg, må det søkes om
utslippstillatelse.
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 Dersom det under arbeid i marken oppdages gjenstander eller spor etter tidligere 
menneskelig aktivitet i omsøkte areal, må arbeidet stanses og melding straks sendes 
Sametinget og Troms fylkeskommune, kulturetaten jf. kulturminnelovens § 8, 2. ledd.

 Ved eventuelt bygging skal det sikres god estetisk utforming i samsvar med tiltakets 
funksjon og i samspill med omgivelser og stedlig byggeskikk. Det skal ikke brukes farger 
på tak eller vegg som skiller seg ut fra omgivelsene på en negativ måte.

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

 Jfr jordlovens § 9, fjerde ledd, vil samtykke til omdisponering faller bort dersom arbeidet 
til det aktuelle formålet ikke er satt i gang innen tre år etter at vedtaket er gjort.

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

Behandling av saken til møte i driftsutvalget den 26.11.13:

Kort oppsummering:

Saken gjelder fradeling av om lag 3 daa tomt til bygging av garasje på gnr 57, brn 1 i Oksfjordhamn. Saken ble 
sendt på høring 13.06.13 med positiv oppsummering fra kommunen. Fylkesmannen i Troms hadde innsigelser i 
saken fordi NGUs løsmassekart indikerer at store deler av området består av marin havavsetning og at 
grunnforholdene måtte undersøkes nærmere. Kommunen gjorde den 08.07.13 et positivt delegert vedtak og 
begrunnet vedtaket med at tiltaket førte til lite markinngrep (se under) og anså det som sikker byggegrunn. 
Fylkesmannen i Troms påklaget vedtaket den 20.08.13. 

Klage – deling av gnr 57, brn 13 i Nordreisa

Fylkesmannen i Troms har i brev av 26.08.13 påklaget vårt vedtak av 08.07.13 med følgende:

"Fylkesmannen i Troms viser til kommunens brev av 8.7.2013, hvor det går fram at søknad om
dispensasjon fra kommuneplanens arealdel er innvilget. Vi gikk i brev av 19.6.2013 mot at
søknaden ble innvilget. Vi la i vår uttalelse vekt på samfunnssikkerhetshensyn.

Kommunen har i sin vurdering kommet til at flere momenter taler for at det i dette konkrete
tilfellet kan gis delings- og byggetillatelse. Det er lagt vekt på at tiltaket ligger på et flatt platå og 
at det ikke skal utføres skjæringer i terrenget, at markinngrepet vil være minimalt, at det ikke 
skal være dyp grunnmur eller kjeller, at det bare skal oppføres en grunnmur med innfylling og 
støpt sokkel før bygget føres opp og at det ikke er rapportert om utgliding og sprekkdannelser i 
murer i området.

NGU sitt løsmassekart indikerer at store deler av området består av marin strandavsetning og
fyldig havavsetning. Selv om det etter kommunens eget skjønn ikke foreligger risiko i forbindelse 
med tiltaket, må etter vår mening områdestabiliteten vurderes nærmere. Før tillatelse til 
dispensasjon blir gitt må avbøtende tiltak beskrives av fagkompetent personell, jf. NVE's 
retningslinje 2/2011; Flaum og Skred i arealplanar.

Fylkesmannen i Troms viser til ovenstående og påklager med dette kommunens avgjørelse om å 
gi dispensasjon fra kommuneplanens arealdel i forbindelse med søknad om fradeling av
parsellen."
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I høringsbrevet fra Fylkesmannen i Troms av 19.06.13 presiseres det at grunnboring må foretas før det gis tillatelse 
til tiltak her og som en følge av dette tilrås det ikke at det dispenseres fra kommuneplanens arealdel av 
samfunnssikkerhetshensyn. Erverver, som skal sette opp garasjen, har kontaktet oss angående dette og har undersøkt 
forholdene nærmere. Han mener at kostanden med grunnboring er for stor å ta i dette tilfellet. Av NGUs 
løsmassekart ser man en god del av Oksfjordhamn ligger under marin grense og at store deler av området er 
markert med at det her kan være marin strandavsetning og tykk havavsetning. 

Forklaring på disse begrepene er iflg NGU dette:

"Marine strandavsetninger, som fremstilles med mørk blå farge på kvartærkartene, viser materiale som er 
vasket av bølger i strandsonen/under marin grense. Disse består gjerne av sand på beskyttede steder, grus 
og stein på mer værutsatte strender. Fjord- og havavsetninger er silt og leire, altså materiale som kan 
inneholde kvikkleiresoner og som derfor er et varsko."

Den nedre delen av boligfeltet i Sandbukt ligger i område som er definert som marin strandavsetning. Dette gjelder 
også hele strekningen med de bebygde områdene fra Fiskelvøra og til Arildselva, og videre fra Lilleng og til Arneng. 

Vårt vedtak er begrunnet med hva som skal gjøres på tomta. Det skal kun settes opp en grunnmur med innfylling og 
støp av sokkel til oppsett av garasje. 

Vi vil fortsatt være positiv til at delingstillatelse gis men tiltakshaver må gjøre grunnundersøkelser som 
dokumenterer at den omsøkte parsellen er sikker byggegrunn. Selv om dette er en garasje som ikke er beregnet til 
overnattingsformål, kan en eventuell utglidning ta med seg bolighus i området. Tiltakshaver kan selv foreta denne 
undersøkelsen i og med at han disponerer gravemaskin. Resultatet må derimot vurderes av personer med geoteknisk 
bakgrunn og dokumentasjon på at parsellen er sikker byggegrunn må dokumenteres før oppmåling og fradeling kan 
gjennomføres. Vi vil derfor opprettholde vårt vedtak om deling, men sette vilkår om at grunnforholdene må 
vurderes av personell med geoteknisk kompetanse. 

Saken – kopi av delegert vedtak av 08.07.13:
Søker: John Eivind Olaisen, Viervn. 17, 9151 Storslett

Erverver: Børt-Erik Kristoffersen, Bærsletta 9, 9151 Storslett

Eiendommen ligger i Oksfjorden, om lag 26 km fra Storslett sentrum. Parsellen som søkes fradelt er på inntil 3 daa 
og består av tidligere fulldyrka jord.

I følge gårdskart fra Skog og landskap har eiendom 57/1 et totalareal på 1129,6 daa. Av dette er 23,8 daa fulldyrka 
jord, 0,1 daa overflatedyrka jord, 0,1 daa innmarksbeite, 175,5 daa skog på middels bonitet, 3,1 daa skog på lav 
bonitet, 663,8 daa uproduktiv skog, og resten annet areal.

Formålet med fradelingen er at kjøper skal bygge en garasje/verksted til egen entreprenørbedrift. Han bor i 
boligfeltet like ved og har ingen andre arealer tilgjengelig hvor et slikt bygg kan føres opp.

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

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

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

Side 272



Side 6 av 6

Kommunen bør heller ikke dispensere fra planer, lovens bestemmelser om planer og forbudet i § 1-8 når en direkte 
berørt statlig eller regional myndighet har uttalt seg negativt om dispensasjonssøknaden.

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

Høringsuttalelser
Fra Fylkesmannen i Troms, 19.06.13:

"Kommunen har i høringsbrevet foretatt en analyse i forhold til samfunnssikkerhet. Her skal det komme fram at 
naturgitte forhold som skredfare, flom, tidevann, radon, værforhold og grunnforhold skal være undersøkt og avklart.

Kommunen har foretatt undersøkelser i forhold til skred, men tilsynelatende ikke i forhold til løsmasser. NGU sitt 
løsmassekart indikerer at store deler av området består av marin strandavsetning og fyldig havavsetning. 
Grunnboring må foretas før det gis tillatelse til tiltak her.

Fylkesmannen i Troms viser til ovenstående og kan ut fra samfunnssikkerhetshensyn ikke tilrå at det dispenseres fra 
kommuneplanens arealdel i forbindelse med søknad om fradeling av parsellen. Vi anbefaler derfor at Nordreisa 
kommune avslår søknaden. Om ikke vil vi vurdere å påklage et vedtak hvor søknaden innvilges. Vi ber derfor om å 
få tilsendt avgjørelsen i saken når denne foreligger."

Vurdering i forhold til Jordloven (revidert 1.7.13):

I jordlovens § 1 står det: Arealressursane bør disponerast på ein måte som gir ein tenleg, variert bruksstruktur ut frå 
samfunnsutviklinga i området og med hovudvekt på omsynet til busetjing, arbeid og driftsmessig gode løysingar.

Ein samfunnsgagnleg bruk inneber at ein tek omsyn til at ressursane skal disponerast ut frå framtidige generasjonar 
sine behov. Forvaltinga av arealressursane skal vera miljøforsvarleg og mellom anna ta omsyn til vern om 
jordsmonnet som produksjonsfaktor og ta vare på areal og kulturlandskap som grunnlag for liv, helse og trivsel for 
menneske, dyr og planter.

I jordlovens § 9 står det: Dyrka jord må ikkje brukast til føremål som ikkje tek sikte på jordbruksproduksjon.
Dyrkbar jord må ikkje disponerast slik at ho ikkje vert eigna til jordbruksproduksjon i framtida.

Departementet kan i særlege høve gi dispensasjon dersom det etter ei samla vurdering av tilhøva finn at 
jordbruksinteressene bør vika. Ved avgjerd skal det mellom anna takast omsyn til godkjende planar etter plan- og 
bygningslova, drifts- eller miljømessige ulemper for landbruket i området, kulturlandskapet og det samfunnsgagnet 
ei omdisponering vil gi. Det skal òg takast omsyn til om arealet kan førast attende til jordbruksproduksjon. Det kan 
krevjast lagt fram alternative løysingar.

I jordlovens § 12 står det: Deling av eigedom som er nytta eller kan nyttast til jordbruk eller skogbruk må 
godkjennast av departementet. Det same gjeld forpakting, tomtefeste og liknande leige eller bruksrett til del av 
eigedom når retten er stifta for lengre tid enn 10 år eller ikkje kan seiast opp av eigaren (utleigaren). Med eigedom 
meiner ein òg rettar som ligg til eigedomen og partar i sameige.

Skal dyrka jord takast i bruk til andre formål enn jordbruksproduksjon, eller skal dyrkbar jord takast i bruk slik at ho 
ikkje vert eigna til jordbruksproduksjon i framtida, kan samtykke til deling ikkje givast utan at det er gitt samtykke 
til omdisponering etter § 9.

Ved avgjerd av om samtykke til deling skal givast, skal det leggjast vekt på om delinga legg til rette for ein tenleg og 
variert bruksstruktur i landbruket. I vurderinga inngår mellom anna omsynet til vern av arealressursane, om delinga 
fører til ei driftsmessig god løysing, og om delinga kan føre til drifts- eller miljømessige ulemper for landbruket i 
området. Det kan leggjast vekt på andre omsyn dersom dei fell inn under formålet i jordlova.
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Sjølv om det etter tredje ledd ikkje ligg til rette for å gi samtykke til deling, kan samtykke givast dersom deling vil 
vareta omsynet til busetjinga i området.

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

Parsellen består i flg Skog og landskap av fulldyrka jord. Jordbrukssjef Kyrre Pedersen befarte området den 12. juni 
2013 og konkluderte med at arealet er lite egnet for moderne jordbruksdrift. Arealene er forsøkt høstet for flere år 
siden, men ble valgt bort i og med at det var fuktig, sterkt hellende omliggende terreng og en del stein. Arealene på 
sjøsiden av rv 359 høstes av en gårdbruker fra Straumfjorden. På kart kan det se ut som om det best egna arealet 
ligger inntil riksvegen men her er det mer helling og grunneier har et jordbærland her. Ved befaring ser man at det 
omsøkte arealet ligger godt plassert inntil skogen og på et platå. Den tenkte adkomsten skal ikke gå igjennom tunet.

Forbudet gjelder dyrka og dyrkbar jord uansett størrelsen på arealet. En forutsetning for at forbudet kommer til 
anvendelse er imidlertid at det areal som søkes omdisponert, enten alene eller sammen med annet jordbruksareal på 
eiendommen, kan gi grunnlag for jordbruksproduksjon. Det må objektivt sett ligge til rette for jordbruksproduksjon. 
Produksjonen må samtidig være av et visst omfang, enten for salg eller for eget bruk. Områdets karakter vil spille en 
viss rolle. Det er relevant å trekke inn i vurderingen om eiendommen ligger i et typisk jordbruksområde.

Det er lite sannsynlig at eiendommen noen gang kommer i selvstendig drift og at det omsøkte arealet benyttes som 
leiejord. Eiendommen ligger like inntil boligfeltet i Oksfjordhamn, og formålet med delingen er oppføring av 
garasjebygg til en lokal entreprenørbedrift. Dette kan føre til fortsatt lokal næringsvirksomhet og sysselsetting og er 
av stor samfunnsmessig interesse. Tiltaket kan også være med på å opprettholde bosettingen i område som er et 
hensyn som skal vektlegges jfr jordlovens § 12, fjerde ledd.

Vurdering i forhold til plan- og bygningsloven:

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

I flg. § 27-1 skal opprettelse eller endring av eiendom til bygningsformål for opphold av mennesker eller dyr ikke 
gjennomføres med mindre det er forsvarlig adgang til hygienisk betryggende og tilstrekkelig drikkevann, samt 
slokkevann.

I flg. § 27-2 skal bortføring av avløpsvann være sikret i samsvar med forurensningsloven før opprettelse eller 
endring av eiendom til bebyggelse skjer.

Formålet med delingen er oppføring av en garasje og det skal ikke legges inn vann og avløp.

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

Avkjørsel fra offentlig veg må være godkjent av vedkommende vegmyndighet, jf. veglova §§ 40 til 43. Dersom
vegforbindelse etter kommunens skjønn ikke kan skaffes uten uforholdsmessig vanske eller utgift, kan kommunen 
godta en annen ordning.

Eksisterende avkjørsel til 57/1 skal brukes og det må søkes å gis tillatelse til utvidet bruk av eksisterende avkjørsel 
fra FV 359 fra Statens vegvesen.

I flg. § 28-1 kan grunn bare bebygges, eller eiendom opprettes eller endres, dersom det er tilstrekkelig sikkerhet mot 
fare eller vesentlig ulempe som følge av natur- eller miljøforhold. Det samme gjelder for grunn som utsettes for fare 
eller vesentlig ulempe som følge av tiltak.
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Fylkesmannen har i høringsuttalelsen henvist til at store deler av området består av marin strandavsetning og fyldig 
havavsetning og at grunnboring må foretas før det gis tillatelse til tiltak her. Ut fra samfunnssikkerhetshensyn kan 
de ikke tilrå at delingstillatelse gis og de vil vurdere å påklage vedtaket hvis søknaden innvilges.

Det er helt klart av NGUs løsmassekart viser at store deler av området består av marin strandavsetning og fyldig 
havavsetning. Formålet med delingen er oppføring av garasje/verksted.

Saken er diskutert med byggesaksbehandler og flere momenter taler for at det i dette konkrete tilfellet kan gis 
delings- og byggetillatelse til omsøkte tiltak.

De konkrete forholdene på den omsøkte tomta er:

 Tomta ligger på et lite flatt platå og det skal ikke utføres skjæringer i terrenget.
 Markinngrepet vil være minimalt fordi det ikke skal være dyp grunnmur eller kjeller.
 Det skal kun oppføres en grunnmur med innfylling og støp av sokkel før bygget føres 

opp.
 Det er ikke rapportert om utglidninger og sprekkdannelser i murer i området.
 Oppsummert er dette en søknad til deling og bygging som ikke medfører fare eller 

vesentlig fare for den omsøkte tomta og bebyggelse ellers i området.

Vurdering i forhold til naturmangfoldloven:

Alle tiltak må vurderes opp mot naturmangfoldloven som tok til å gjelde fra 1.7.2009. I

naturmangfoldlovens § 1 heter det: Lovens formål er at naturen og dens biologiske,

landskapsmessige og geologiske mangfold og økologiske prosesser tas vare på ved
bærekraftig bruk og vern, også slik at den gir grunnlag for menneskenes virksomhet, kultur, helse og trivsel, nå og i 
fremtiden, også som grunnlag for samisk kultur.

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

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

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

Området er søkt opp i Artsdatabanken som er en nasjonal kunnskapskilde for biologisk mangfold og på 
Miljødirektoratet sin naturbase. Det er på den omsøkte parsellen eller i området ikke gjort funn av rødlistearter i 
kategoriene sårbar, nær truet, sterkt truet eller kritisk truet. Det er heller ikke registrert sårbare naturtyper i 
området.

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

Vurdering
For å samtykke til deling må det etter en samlet vurdering i forhold til jordloven enten
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samfunnsmessige og bosetningshensyn av stor vekt tale for det, eller at deling er forsvarlig ut fra hensynet til den 
avkastning eiendommen kan gi enten alene eller sammen med annet jordbruksareal på eiendommen. Det er ingen 
aktive bruk i Oksfjordhamn og vi kan ikke se at det er relevant at eiendommen noen ganger kommer i selvstendig 
drift. Delingen kan medføre til stabilitet i bosetningen i området.

Fylkesmannen i Troms kan ikke ut fra samfunnssikkerhetshensyn ikke tilrå fradeling. Kommunen har vurdert dette 
konkrete tiltaket som et mindre markinngrep med minimal risiko. Det skal kun oppføres en grunnmur med innfylling 
og støp av sokkel før bygget føres opp.

Oppsummert er dette en søknad til deling og bygging som vi antar ikke vil medfører risiko eller vesentlig fare for 
den omsøkte tomta og bebyggelse ellers i området.

Vedtak gjort 08.07.13:
Nordreisa kommune godkjenner fradeling av inntil 3 daa tidligere dyrka jord til oppføring av garasje/verksted fra 
eiendom gnr 57, brn 1 i Nordreisa kommune.

Dette gjøres jfr følgende regelverk:

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

Ved avgjørelsen er det lagt vekt på at fradeling trolig ikke vil komme i konflikt med landbruksinteresser, natur- og 
kulturmiljø og friluftslivet i området. Delingstillatelsen er vurdert i forhold til formål og forvaltningsmål i 
Naturmangfoldloven og tiltaket har ingen innvirkning på prinsippene som skal vurderes i §§ 8-12. Eiendommen er 
lite egna til økonomisk og selvstendig drift og ressursgrunnlaget på eiendommen og landbruket i området, samt 
bosettingshensyn taler for deling.

Dette konkrete tiltaket medfører et mindre markinngrep med minimal risiko. Det skal kun oppføres en grunnmur med 
innfylling og støp av sokkel før bygget føres opp. Oppsummert er dette en søknad til deling og påfølgende oppføring 
av bygging som vi antar ikke vil medfører risiko eller vesentlig fare for den omsøkte tomta og bebyggelse ellers i 
området.

Det settes følgende vilkår:

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

 Det må søkes og gis tillatelse fra Statens vegvesen til utvidet bruk av eksiterende 
avkjørsel fra FV 359.

 Hvis det på et senere tidspunkt skal legges inn vann og septikanlegg, må det søkes om
utslippstillatelse.

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

 Ved eventuelt bygging skal det sikres god estetisk utforming i samsvar med tiltakets 
funksjon og i samspill med omgivelser og stedlig byggeskikk. Det skal ikke brukes farger 
på tak eller vegg som skiller seg ut fra omgivelsene på en negativ måte.

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

 Jfr jordlovens § 9, fjerde ledd, vil samtykke til omdisponering faller bort dersom arbeidet 
til det aktuelle formålet ikke er satt i gang innen tre år etter at vedtaket er gjort.

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

Deres ref Deres dato Vår ref Vår dato
2012/4956-11 Sak 2013/4553 03.04.2014

Ark 421.3

Saksbehandler/direkte telefon: Wilhelm Istad - 78 95 04 06

Byggesak - Nordreisa kommune - 1942/57/1 - klage på dispensasjon
fra kommuneplanens arealdel til deling av eiendom til oppføring av
garasje - vedtaket oppheves og sendes tilbake til ny behandling

Vi viser til brev fra FAD(nå KMD) datert 17. desember 2013 hvor Fylkesmannen i Finnmark
er oppnevnt som settefylkesmann i saken. Klagesaken er mottatt her den 20. desember
2013.

Fylkesmannen opphever Nordreisa kommunes vedtak av 8. juli 2013 hvor det gis
dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for fradeling av tomt på gnr. 57 bnr. 1 til
oppføring av garasje. Saken sendes tilbake til kommunen for ny behandling.

Sakens bakgrunn
Sakens bakgrunn forutsettes kjent av partene, og Fylkesmannen gir derfor bare et kortfattet
sammendrag av saken. Vår avgjørelse bygger på det som fremkommer i det skriftlige
materialet fra kommunen, herunder administrasjonens saksfremlegg utarbeidet i
forbindelse med kommunens underinstansbehandling av den fremsatte klagen.

John Eivind Olaisen søkte 7. desember 2012 om å fradele 3 dekar fra gnr 57 bnr 1 til
oppføring av garasjebygg på 150 m2. Deling av tomt og oppføring av garasje er i strid med
kommuneplanens arealdel hvor tomten ligger i et område regulert til LNF. Søknad om deling
og oppføring av garasje er derfor betinget av dispensasjon.

Kommunen sendte søknaden på høring 13. juni 2013. Fylkesmannen i Troms gikk i sin
høringsuttalelse av 19. juni 2013, imot innvilgelse av dispensasjon. Etter delegert myndighet
fra kommunens driftsutvalg, traff kommuneadministrasjonen vedtak om å innvilge søknad om
dispensasjon i vedtak datert 8. juli 2013. Etter å ha fått utsettelse på klagefristen ble vedtaket
påklaget av Fylkesmannen i Troms i brev datert 20. august 2013. I vedtak datert 26.
november 2013 tok kommunen v/Driftsutvalget ikke klagen til følge, og vedtaket av 8. juli
2013 ble opprettholdt. Den 28. november 2013 ble saken sendt til Fylkesmannen i Troms for
klagebehandling, som deretter ba departementet om å oppnevne settefylkesmann.

Postadresse: Telefon: Org.nr.: E-post: Internett:
Statens hus 78 95 03 00 967 311 014 fmfipostmottak@fylkesmannen.no www.fylkesmannen.no/Finnmark
9815 VADSØ

Nordreisa kommune

Postboks 174
9156 STORSLETT

___......._...kv
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Fylkesmannen i Finnmark ba i epost til kommunen datert 18. mars 2014 om å få tilsendt
ytterligere dokumenter i saken, herunder kommunens høringsbrev, samt høringsuttalelser
som kom inn i anledning søknaden. Fylkesmannen mottok dokumentene på epost den 19.
mars 2014.

Fylkesmannens kompetanse
Fylkesmannen bemerker at klagen er rettidig fremsatt, og klager har rett
til å fremsette klage i henhold til forvaltningsloven av 10. februar 1967(fvI.) §§ 28, 29 og 30,
jf. plan- og bygningsloven av 27. juni 2008(pbI.) § 1-9. For behandling av klager etter pbl. §
1-9 gjelder reglene i fvl. så langt ikke annet er bestemt.

Klagen behandles i medhold av pbl. § 1-9 og delegasjon av avgjørelsesmyndighet fra
Miljøvern-/Kommunaldepartementet , jf. rundskriv T-2109.

Fylkesmannens kompetanse i klagesaker fremgår av fvl. § 34. Fylkesmannen kan prøve alle
sider av saken, herunder saksbehandlingen, lovanvendelsen og skjønnsutøvelsen.
Fylkesmannen kan også ta opp forhold som ikke er nevnt i klagen. Det skal ved
behandlingen av saken legges vekt på hensynet til det kommunale selvstyret ved prøvingen
av det frie skjønn, jf. fvl. § 34 annet ledd.

Fylkesmannen anser sakens faktiske sider for å være tilfredsstillende belyst, jf. fvl. § 17 og §
33 femte ledd, til å foreta realitetsbehandling av klagen.

Fylkesmannens vurdering
Gjeldende plan for gnr. 57 bnr 1 er kommuneplanens arealdel, vedtatt i 2002. I planen er
eiendommen regulert til LNF. Fradeling av 3 dekar som omsøkt til oppføring av garasje er
derfor betinget av at det kan gis dispensasjon fra arealplanen i medhold av pbl. § 19-2.

Det er ifølge bestemmelsen to vilkår som må være oppfylt for at dispensasjon skal kunne
innvilges. Det første vilkåret er at hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller
hensynene i lovens formålsbestemmelse, ikke blir "vesentlig tilsidesatt". Ordlyden tilsier at
ulemper eller skadevirkninger ved dispensasjonen må være betydelige sett i forhold til
hensynene loven eller bestemmelsen det dispenseres fra, er ment å ivareta.

Det andre vilkåret som må være oppfylt for at dispensasjon skal være aktuelt, er at fordelene
ved å gi dispensasjon er "klart større" enn ulempene etter en samlet vurdering. I dette
vilkåret ligger det at det må foreligge en vesentlig/betydelig overvekt av hensyn som taler for
dispensasjon i forhold til hensyn som taler mot dispensasjon.

Vilkårene for å innvilge dispensasjon er altså strenge, og det skal ikke være en kurant sak å
fravike gjeldende plan, jf. Ot.prp. nr. 32 (2007 —2008) på side 242. Dispensasjonsadgangen
er altså en snever unntaksbestemmelse.

Som begrunnelse for vedtaket av 8. juli 2013 skrev kommuneadministrasjonen følgende:

"Dette konkrete tiltaket medfører et mindre markinngrep med minimal risiko. Det skal kun
oppføres en grunnmur med innfylling og støp av sokkel før bygges føres opp. Oppsummert
er dette en søknad til deling og påfølgende oppføring av bygning som vi antar ikke vil
medføre risiko eller vesentlig fare for den omsøkte tomta og bebyggelsen ellers i området".

Fylkesmannen påpeker at når kommunen gir dispensasjon, må kommunens vurderinger av
om dispensasjonsvilkårene i pbl. § 19-2 annet ledd er oppfylt i den konkrete sak, fremgå klart
av vedtaket. Den siterte begrunnelsen for dispensasjon er ikke knyttet til de to vilkårene som
må være oppfylt for å kunne gi dispensasjon. Det kommunen skal vurdere er om
dispensasjon fra arealplanen til fradeling og oppføring av garasje innebærer en vesentlig
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tilsidesettelse av LNF-formålet, g om fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn
ulempene. Dersom kommunen kommer frem til at det ene vilkåret ikke er oppfylt, er det ikke
nødvendig å foreta en vurdering av det andre vilkåret. Dette er fordi begge vilkårene må
være oppfylt for at dispensasjon skal kunne gis.

Manglende eller mangelfulle vurderinger av om dispensasjonsvilkårene er oppfylt er en
saksbehandlingsfeil. Saksbehandlingsfeil kan medføre ugyldighet, og Fylkesmannen har
kompetanse til å oppheve ugyldige vedtak, jf. fvl. § 34 fjerde ledd. Virkningen av feil ved
saksbehandlingen er regulert i fvl. § 41. Det følger av denne bestemmelsen at "vedtaket
likevel [er] gyldig når det er grunn til å regne med at feilen ikke kan ha virket bestemmende
på vedtakets innhold". Det er altså tilstrekkelig at "det er grunn til å regne med" at feilen "kan"
ha hatt betydning. Det er i rettspraksis og juridisk teori enighet om at det ikke kan kreves mer
enn at det er en ikke helt fjerntliggende mulighet for at feilen kan ha hatt betydning for
vedtakets innhold.

Det er i rettspraksis og juridisk teori grunnlag for å kjenne et vedtak ugyldig når begrunnelsen
er så mangelfull at det er vanskelig eller umulig å vurdere om avgjørelsen lider av
innholdsmessige feil. Fylkesmannen kan ikke se at kommunen ved sin behandling av klagen
har avhjulpet denne feilen som vedtaket av 8. juli 2013 lider av. Heller ikke kommunens
oversendelse av ytterligere opplysninger 19. mars 2013 avhjelper feilen.

Vi registrerer at kommunen i vedtaket av 26. november 2013 har stilt ytterligere et vilkår for å
innvilge dispensasjonssøknaden. Vilkåret er at "oppmåling og fradeling ikke kan
gjennomføres før byggegrunnen er dokumentert som sikker av fagkompetent personell i
forhold til at området består av marin havavsetning".

Dokumentasjon på at byggegrunnen er tilstrekkelig sikker må naturligvis foreligge før
dispensasjonsvurderingen gjøres. Dette er fordi byggegrunnen er ett av flere viktige hensyn
som skal tas inn i dispensasjonsvurderingen.

Som følge av at kommunen verken i sitt vedtak av 8. juli 2013 eller i vedtaket av 26.
november ikke vurderer om de to vilkårene er oppfylt, er vedtaket ugyldig, jf. fvl. § 41.

Fylkesmannen gjør videre kommunen oppmerksom på pbl. § 19-2 fjerde ledd: "Ved
vurderingen av om det skal gis dispensasjon fra planer skal statlige og regionale rammer og
mål tillegges særlig vekt. Kommunen bør(..)ikke dispensere fra planer(..)når en direkte berørt
statlig eller regional myndighet har uttalt seg negativt om dispensasjonssøknaden".

Når det gjelder vektleggingen av uttalelser fra direkte berørte sektormyndigheter i
vurderingen av dispensasjonsvilkårene i pbl. § 19-2 annet ledd, viser vi til lovens forarbeider,
Ot.prp. nr. 32 (2007-2008), på side 139. Her uttales det:

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

Fylkesmannen har etter dette truffet følgende

vedtak

Nordreisa kommunes vedtak av 8. juli 2013 hvor det gis dispensasjon fra
kommuneplanens arealdel for fradeling av tomt på gnr. 57 bnr. 1 til oppføring av
garasje er ugyldig og oppheves. Sakens sendes tilbake til kommunen for ny
behandling.
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Med hilsen

Ingvild Aleksandersen Bjørn-Rikart Pedersen
ass. fylkesmann seksjonsleder

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ikke underskrift.

Kopi til:




John Eivind Olaisen Vierveien 17 9151 STORSLETT
Børt-Erik Kristoffersen Bærsletta 9 9151 STORSLETT
Fylkesmannen i Troms Postboks 6105 9291 TROMSØ
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Nordreisa 
kommune

          

Arkivsaknr:       2013/958-6

Arkiv:                1942/78/5

Saksbehandler:  May Halonen

Dato:                 08.05.2014

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
32/14 Nordreisa driftsutvalg 03.06.2014

Søknad om deling gnr 1942/78/5 m.fl.

Henvisning til lovverk:
Jordloven § 12, matrikkellovens § 6, plan- og bygningsloven §§ 1-8, 19-2, 21-3, 26-1, 27-1, 2 
og 4 og 28-1.

Vedlegg
1 Kart
2 Kart 78/5 og 6
3 Kart 79/14
4 Kart med parseller 78-5

Rådmannens innstilling

Del 1:
Nordreisa kommune godkjenner deling av gnr 78/5 og 6 i Nordreisa i tre likeverdige deler slik 
som omsøkt. 

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

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

2.

Begrunnelse for deling av 78/5 og 6: 
Arealet på eiendommen er delvis dyrkbart, men siden det ikke har vært i drift og det heller er 
veldig liten drift ellers i området, ser vi ikke at akkurat dette arealet må regnes som viktig for 
jordbruksproduksjon i og med at eiendommen totalt er på ca 35 daa og er en forholdsvis liten 
eiendom som er vanskelig å utnytte til eventuell framtidig jordbruk. Selv om vi godkjenner 
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deling til fritidsformål, kan de eventuelle nye eiendommene også være attraktiv som
boligeiendommer, noe som er positivt for bosettingshensynet i området. Vi kan ellers ikke se at 
delingen kommer i konflikt med kulturmiljø eller eventuell reindrift i området. Nærheten til 
Spåkenesøra naturreservat setter begrensinger på byggeaktivitet i 100-meterssonen. Deling 
medfører også til opphør av sameie av eiendommene. Samlet sett kan vi ikke se at ulempene 
med fradelingen er større enn fordelene, og det gis derfor også dispensasjon fra 
kommuneplanens arealdel. 

For deling av 78/5 og 6 settes det følgende vilkår:
 Byggeforbudet i 100-meterssonen opprettholdes med hensyn til det generelle 

byggeforbudet og av hensyn til det tilgrensede naturreservatet. 
 De godkjente parsellene må sikres tinglyst rett til adkomst over hverandres eiendommer 

hvis felles avkjørsel fra E6 skal benyttes.
 Parsellene må ikke gjerdes inn slik at den frie ferdselen langs sjøen avgrenses.
 Eventuelt framtidige byggetiltak kan ikke igangsettes før byggesøknad er levert, 

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

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

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

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

Del 2:
Nordreisa kommune godkjenner ikke deling av gnr 79/14 i Nordreisa slik som omsøkt. 

Dette gjøres jfr følgende:
 Deling avslås jfr jordlovens § 12
 Deling avslås jfr matrikkellovens § 6
 Deling avslås jfr plan- og bygningsloven §§ 20-1-m

Begrunnelse for avslag på deling av 79/14: 
Eiendommen er en ren utmarkseiendom som består av to lange smale parseller på hver side av 
E6. Vi er ikke positiv til deling av denne eiendommen i tre likeverdige deler slik at de nye 
eiendommene blir på kun 30-40 m smale parseller. Det vil jfr jordlovens § 12 føre til 
driftsmessig dårlig utnyttelse av skog- og utmarksressursene. 

Saksopplysninger

Det søkes om deling av gnr 78, brn 5 og 6, samt gnr 79, brn 14. Søknaden er underskrevet av
Ragnar Johansen, Jan-Erik Johansen og Finn Steffen Steffensen. Partene er brødre og iflg
sameieavtale eier de eiendommene sammen. I matrikkelen er 78/5 og 6 tinglyst på Finn Steffen
Steffensen, mens 79/14 står på Jenny Johansen som er moren til disse tre. Gnr 78/6 framgår ikke
av kartet og vi antar da at den er innenfor grensene til 78/5 som den skal være skylddelt i fra.
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78/5 og 6 ligger omtrent midt for Skogholmen innerst i Rotsund, og strekker seg fra ca 80 m på
oversiden av E6 og ned til sjøen. Iflg gårdskart hos Skog og landskap har eiendommen totalt 
34,6 daa fordelt på 6,8 daa fulldyrka jord, 10,9 daa overflatedyrka jord, 10,9 daa skog på 
middels bonitet og resten fordelt på uproduktiv skog og annen fast mark.

Gnr 79/14 ligger på Spåkenes, nesten mot grensen til Kåfjord kommune og er en lang smal
parsell på begge sider av E6. Iflg gårdskart hos Skog og landskap er denne eiendommen på totalt
181,3 daa, 9,7 daa skog høybonitetsskog, 86,5 daa skog med middels bonitet, 49,6 daa
uproduktiv skog og 35,5 daa myr. På det bredeste er den om lag 100-120 m bred.

Av delingssøknaden framgår det at på 78/5 sitat: "fradeling søkes fordi sameiet iflg sameieavtale
ønskes oppløst av sameierne og fordelt med tilnærmet likeverdige tredjedeler av innmarka som
vedlagte kartutsnitt viser", "gnr 79/14 deles i 3 i likeverdige arealer etter avtale. Gnr 78/6 er ikke 
funnet i registeret og må ettersøkes."
Kartet som er vedlagt saken er kun over delingen på gnr 78/5. Iflg mail fra Finn Steffensen av 7.
mars 2014 er 78/5 bebygd på følgende måte: "Parsell 1 har et uthus, parsell 2 (midtre) (Finn
Steffen) er bebygd med våningshus anno 1950 og parsell 3 (søndre) Ragnar er bebygd med et
fritidshus." Formålet med delingen er satt til fritidsbruk. Det ser ikke ut som at det er noen
bebyggelse på gnr 79/14. Siden denne eiendommen er en ren utmarksparsell antar vi at denne
skal deles til uendret bruk.

Planstatus
Eiendommene er i kommuneplanen definert som LNF, landbruk, natur, friluftsområde, og for
deling av 78/5 og 6 er det nødvendig med dispensasjon fra plan- og bygningsloven § 19-2. 78/5
og 6 ligger innenfor 100 metersonen til sjø, og det er nødvendig med dispensasjon fra plan- og
bygningsloven § 1-8. Slik vi ser det er delingen av 79/14 til uendret bruk og derfor ikke
dispensasjon fra kommuneplanen.

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

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

Kommunen bør heller ikke dispensere fra planer, lovens bestemmelser om planer og forbudet i §
1-8 når en direkte berørt statlig eller regional myndighet har uttalt seg negativt om
dispensasjonssøknaden.

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

Høringer:

Saken ble sendt til høring 2.4.14 til Fylkesmannen i Troms, Reinbeitedistrikt D-35 Cohkolat ja 
Biertavárri, Troms Fylkeskommune og Sametinget.

Fra Fylkesmannen i Troms har i brev av 11.4. fått følgende uttalelse:
"Vi viser til kommunens brev av 2. april i år hvor vi inviteres til å gi uttalelse til søknad om 
dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og fra forbudet mot tiltak i hundremeterssonen.
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I tillegg til de opplysninger som kommer fram i kommunes brev, har vi konferert med Skog og 
landskap sine gårdkart, NGU sine løsmassekart og skredkart, Miljødirektoratets Naturbase, 
samt flyfoto fra området. 

Vi er enig i kommunens oppsummering av saken. Dersom det settes vilkår om at det på de nye 
eiendommene som opprettes, opprettholdes et byggeforbud i hundremeterssonen har vi ingen 
merknader til saken. Vilkåret må settes av hensyn til det generelle byggeforbudet i 
hundemeterssonen og av hensyn til det tilgrensede naturreservatet."

Vurderinger:

Vurderinger i forhold til jordloven og landbruk:
I jordlovens § 1 står det: Arealressursane bør disponerast på ein måte som gir ein tenleg, variert bruksstruktur
ut frå samfunnsutviklinga i området og med hovudvekt på omsynet til busetjing, arbeid og driftsmessig gode
løysingar.

Ein samfunnsgagnleg bruk inneber at ein tek omsyn til at ressursane skal disponerast ut frå framtidige 
generasjonar sine behov. Forvaltinga av arealressursane skal vera miljøforsvarleg og mellom anna ta omsyn til 
vern om jordsmonnet som produksjonsfaktor og ta vare på areal og kulturlandskap som grunnlag for liv, helse og 
trivsel for menneske, dyr og planter.

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

I jordlovens § 12 står det: Deling av eigedom som er nytta eller kan nyttast til jordbruk eller skogbruk må
godkjennast av departementet. Det same gjeld forpakting, tomtefeste og liknande leige eller bruksrett til del av
eigedom når retten er stifta for lengre tid enn 10 år eller ikkje kan seiast opp av eigaren (utleigaren). Med eigedom
meiner ein òg rettar som ligg til eigedomen og partar i sameige.

Skal dyrka jord takast i bruk til andre formål enn jordbruksproduksjon, eller skal dyrkbar jord takast i bruk slik at
ho ikkje vert eigna til jordbruksproduksjon i framtida, kan samtykke til deling ikkje givast utan at det er gitt
samtykke til omdisponering etter § 9.

Ved avgjerd av om samtykke til deling skal givast, skal det leggjast vekt på om delinga legg til rette for ein tenleg 
og variert bruksstruktur i landbruket. I vurderinga inngår mellom anna omsynet til vern av arealressursane, om 
delinga fører til ei driftsmessig god løysing, og om delinga kan føre til drifts- eller miljømessige ulemper for 
landbruket i området. Det kan leggjast vekt på andre omsyn dersom dei fell inn under formålet i jordlova.
Sjølv om det etter tredje ledd ikkje ligg til rette for å gi samtykke til deling, kan samtykke givast dersom deling vil
vareta omsynet til busetjinga i området.

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

Eiendommen 78/5 brukes i dag til fritidsbruk, men området er LNF og eiendommen er ikke
regulert til annet formål. Søknad om deling av eiendommen til fritidsformål krever dispensasjon
fra kommuneplanen. 79/14 søkes også delet men formålet skal ikke endres.

Som nevnt er 78/5 og 6 totalt ca 35 daa. Det er ikke fast bosetting på eiendommen. Det står et
eldre bolighus og en hytte og noen uthus på eiendommen. Jenny Johansen ervervet eiendommen 
i 1990 og vi har ikke opplysninger om det noen gang har vært selvstendig drift på eiendommen. 
Vi har heller ikke opplysninger om dyrka marka sist ble høstet. Iflg gårdskart er hele 
eiendommen dyrkbar.
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For å omdisponere dyrka og dyrkbar mark til annet formål kreves det godkjenning i forhold til
jordlovens § 9. Forbudet gjelder dyrka og dyrkbar jord uansett størrelsen på arealet. En
forutsetning for at forbudet kommer til anvendelse er imidlertid at det arealet som søkes
omdisponert, enten alene eller sammen med annet jordbruksareal på eiendommen, kan gi
grunnlag for jordbruksproduksjon. Det må objektivt sett ligge til rette for jordbruksproduksjon.
Produksjonen må samtidig være av et visst omfang, enten for salg eller for eget bruk. Områdets
karakter vil spille en viss rolle. Det er relevant å trekke inn i vurderingen om eiendommen ligger
i et typisk jordbruksområde.

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

Eiendommen 78/5 og 6 er for liten til selvstendig og økonomisk drift og har derfor liten
jordbruksmessig verdi. Det er ikke lenger noen som driver med husdyrdrift i Rotsund. Det er nå
fem aktive gårdsbruk mellom Langslett og grensen til Kåfjord kommune. Det er fordelt på fire
sauebruk og et melkebruk med ku. Eiendommen 79/14 er etter det vi kan se en ren
utmarksparsell, hvor skogen har den største verdien.

Vurdering i forhold til plan- og bygningsloven:
Dispensasjon:
Gnr 78/5 og 6 ligger i LNF-området og deling av omsøkte parseller til fritidsformål medfører
dispensasjon fra kommuneplanens arealdel jfr plan- og bygningslovens § 19-2. Det er ikke
oppgitt at formålet med 79/14 skal endres og vi antar at det fortsatt skal være LNF, siden disse
parsellene er rene utmarksparseller og ikke skal bebygges. Delingen av 79/14 medfører altså
derfor ikke dispensasjon fra kommuneplanens arealdel. De omsøkte parsellene på 78/5 og 6
ligger også innenfor 100 metersonen til sjø, og det er nødvendig med dispensasjon fra plan- og
bygningsloven § 1-8.

Andre forhold i plan- og bygningsloven:
I flg. plan- og bygningslovens § 26-1, 27-1, 2 og 4, samt 28-1 skal ikke ny grunneiendom
opprettes som kommer i strid med denne loven, det skal være forsvarlig adgang til trygg og
tilstrekkelig drikkevann, slokkevann og mulighet for bortføring av avløpsvann. Det må være
mulighet for lovlig og sikker adkomst, samt sikkerhet for farer og ulemper som følge av natur
eller miljøforhold.

Vann og avløp:
Det er ført opp i søknaden at bygningene på eiendommen har etablert privat brønn og
septikanlegg. Dette er derfor ikke relevant med nærmere utredning om dette punktet. Hvis det i
framtiden skal utbedres eller endres noe angående dette, må tiltakshaver sjekke om tiltaket er
søknadspliktig. Eiendommen 79/14 er ikke bebygd og det er ikke sagt noe om at den skal
bebygges.

Avkjørsel:
Gnr 78/5 har en godkjent avkjørsel fra E6 pr i dag til det bebygde arealet nedenfor E6. Ved en
eventuell fradeling må nye eiere av omsøkte parseller søke Statens vegvesen om opprettelse av
nye avkjørsler fra E6, evt inngå avtale om felles avkjørsel og at alle eiendommene får tinglyst 
rett til å bruke denne. Bruksrett til adkomster over annen eiendom enn sin egen må tinglyses. Pr 
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i dag er det ikke gjort rede for adkomst på oversiden av E6, men arealet skal heller ikke 
bebygges og trenger derfor ikke avkjørsel. 79/14 er heller ikke bebygd og er delt av E6.

Kulturminner og kulturlandskap
I følge økonomisk kartverk og Askeladden er det ikke registrert kulturminner på eiendommene
eller i området. Det er til dels eldre bebyggelse i området og eventuelle framtidig bebyggelse bør
ikke skille seg negativt ut visuelt, men bør tilpasses den eksisterende byggestilen med tanke på
farge, vinkler, utforming og plassering.

Friluftsinteressene
Siden strandsonen på 78/5 er langgrunt vil vi anta at det ikke er spesielle friluftsinteresser i
området. 79/14 på Spåkenes er ren utmarksparsell uten grense til sjø.

Reindrift
Reindriftsinteressene vil trolig ikke bli berørt av denne fradelingen siden det allerede er mange
boliger i området. I følge reindriftskart er ikke området registrert som samlingsområde eller
flyttelei.

Risikovurdering
I følge skredkart hos NVE er området potensielt utløpsområde for snøras, men dette gjelder hele
Rotsund. NGU sitt løsmassekart viser at eiendommene ligger hovedsakelig under marin grense 
og at grunnen på 78/5 mest sannsynlig består av elveavsetning. Finkornige marine avsetninger, 
som marin leire og kvikkleire, finnes kun innen løsmassetypen som kalles hav- og 
fjordavsetninger. Området regnes derfor som sikker byggegrunn.

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

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

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

Området er søkt opp i Miljødirektoratet sin Naturbase og Artdatabanken som er offisielle
oversikter over verneområde, statlig sikra friluftslivsområder og kartlagte områder med utvalgte
naturtyper og økologiske funksjonsområde for prioriterte arter.

Strandsonen på eiendommen gnr 78/5 grenser mot sjøområde som tilhører Spåkenesøra
naturreservat. Reservatet dekker et areal på ca. 5.300 daa, hvorav ca. 120 daa landareal og ca.
5.180 daa sjøareal. Formålet med fredningen er å bevare et stort fjæreområde som er viktig som
trekkområde og hekkeområde for våtmarksfugl. I fredningsforskriften FOR-1995-12-08-1018
framgår det hva som er tillatt og ikke både til lands og til vanns innenfor grensene til
verneområdet.
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Naturtypen inntil strandsonen er også betegnet som bløtbunnsområde i strandsonen. Dette er et
større gruntområde som er næringsområde for stedegne vade- og andefugl.

Inntil gnr 79/14 er det et myrområde som heter Kvitmyra. Her er naturtypen Rikmyr. I flg
faktaark står det følgende: "Lokaliteten vurderes å ha en ganske klar verdi som viktig - B. Selv
om den ikke er særlig artsrik, utgjør den en regionalt nokså sjelden utforming (dvs plan
lavlandsmyr) og den er samtidig forholdsvis stor og med forekomst av enkelte regionalt 
uvanlige arter." "Det beste for naturverdiene er å la lokaliteten få ligge mest mulig urørt. Dette 
gjelder ikke minst i forhold til fysiske inngrep som grøfting, men også alle former for motorisert 
ferdsel samt forurensning fra veien i overkant."

Utvalgte eller trua naturtyper og prioriterte arter vil ikke berøres direkte av en eventuell deling,
jamfør naturbasene, men det er viktig at det tas særlige hensyn til det spesielle fuglelivet og
faunaen ellers i områdene.

Bebyggelse av parsellene vil endre noe på landskapet, men det vil i hovedsak avhenge av
hvordan bygningen(e) tilpasses til terrenget. Vi anser kunnskapsgrunnlaget om de berørte
økosystemene, jamfør NML § 8, for å være godt.

Den samlete belastningen, jamfør NML § 10, på de berørte økosystemene er vurdert til å være
liten. NML §§ 9, 11 og 12 vurderes til ikke å være relevante for saken.

Oppsummering
Eiendommene er i kommuneplanen definert som landbruk, natur-, friluftsområde, og delingen 
av 78/5 og 6 medfører dispensasjon fra plan- og bygningsloven § 19-2 og 1-8. Siden delingen av
79/14 ikke er til annet formål en i dag, medfører denne delingen ikke dispensasjon.
Det søkes om at begge eiendommene deles i tre tilnærmet like deler.

78/5 og 6:
I jordbrukssammenheng har ikke 78/5 og 6 noen særlig verdi. Eiendommen er totalt på ca 35 
daa og er en forholdsvis liten eiendom som er vanskelig å utnytte til eventuell framtidig 
jordbruk.

Eiendommen er bebygd og har i over 20 år allerede vært brukt til fritidsformål. Bebyggelsen på
eiendommen ligger ca 100 m fra flomålet. Eiendommen grenser til sjøområde som tilhører
Spåkenesøra naturreservat. Formålet med fredningen er å bevare et stort fjæreområde som er
viktig som trekkområde og hekkeområde for våtmarksfugl. Vi er positiv til deling med vilkår 
om at det på de nye eiendommene opprettholdes det generelle byggeforbudet i 100-meterssonen 
til sjøen og på grunn av naturreservatet. Selv om vi godkjenner deling til fritidsformål, kan de 
eventuelle nye eiendommene også være attraktiv som boligeiendommer, noe som er positivt for 
bosettingshensynet i området.

79/14:
Delingen av 79/14 medfører altså ikke dispensasjon. Eiendommen er en ren utmarkseiendom 
som består av to lange smale parseller på hver side av E6. Vi er ikke positiv til deling av denne 
eiendommen i tre likeverdige deler slik at de nye eiendommene blir på kun 30-40 m smale 
parseller. Det vil jfr jordlovens § 12 føre til driftsmessig dårlig utnyttelse av skog- og 
utmarksressursene. 
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60m40200

GRUNNEIENDOM 1942-78/5

Målestokk 1 : 2000 ved A4 utskrift
Utskriftsdato: 08.05.2014

Markslag (AR5) 13 klasser
TEGNFORKLARING                        AREALTALL (DEKAR)

Kartet viser en presentasjon av valgt type
gårdskart for valgt eiendom. I tillegg vises

bakgrunnskart for gjenkjennelse. Areal-

statistikken viser arealer i dekar for alle 
teiger på eiendommen. Det kan forekomme

avrundingsforskjeller i arealtallene. 

Ajourføringsbehov meldes til kommunen.

Arealressursgrenser

Eiendomsgrenser

= Fulldyrka jord 6.8
5 Overflatedyrka jord 10.9
6 Innmarksbeite 0.0 17.7
S Skog av særs høg bonitet 0.0
H Skog av høg bonitet 0.0
M Skog av middels bonitet 10.9
L Skog av lav bonitet 0.0
i Uproduktiv skog 1.3 12.2
1 Myr								 0.0

Åpen jorddekt fastmark 4.6
Åpen grunnlendt fastmark 0.0 4.6
Bebygd, samf, vann, bre 0.1
Ikke klassifisert 0.0 0.1
Sum: 34.6 34.6
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300m2001000

GRUNNEIENDOM 1942-79/14

Målestokk 1 : 12500 ved A4 utskrift
Utskriftsdato: 08.05.2014

Markslag (AR5) 13 klasser
TEGNFORKLARING                        AREALTALL (DEKAR)

Kartet viser en presentasjon av valgt type
gårdskart for valgt eiendom. I tillegg vises

bakgrunnskart for gjenkjennelse. Areal-

statistikken viser arealer i dekar for alle 
teiger på eiendommen. Det kan forekomme

avrundingsforskjeller i arealtallene. 

Ajourføringsbehov meldes til kommunen.

Arealressursgrenser

Eiendomsgrenser

= Fulldyrka jord 0.0
5 Overflatedyrka jord 0.0
6 Innmarksbeite 0.0 0.0
S Skog av særs høg bonitet 0.0
H Skog av høg bonitet 9.7
M Skog av middels bonitet 86.5
L Skog av lav bonitet 0.0
i Uproduktiv skog 49.6 145.8
1 Myr								 35.5

Åpen jorddekt fastmark 0.0
Åpen grunnlendt fastmark 0.0 35.5
Bebygd, samf, vann, bre 0.0
Ikke klassifisert 0.0 0.0
Sum: 181.3 181.3

Side 292



1

2

3

60m40200

GRUNNEIENDOM 1942-78/5

Målestokk 1 : 2500 ved A4 utskrift
Utskriftsdato: 22.05.2014

Markslag (AR5) 13 klasser
TEGNFORKLARING                        AREALTALL (DEKAR)

Kartet viser en presentasjon av valgt type
gårdskart for valgt eiendom. I tillegg vises

bakgrunnskart for gjenkjennelse. Areal-

statistikken viser arealer i dekar for alle 
teiger på eiendommen. Det kan forekomme

avrundingsforskjeller i arealtallene. 

Ajourføringsbehov meldes til kommunen.

Arealressursgrenser

Eiendomsgrenser

= Fulldyrka jord 6.8
5 Overflatedyrka jord 10.9
6 Innmarksbeite 0.0 17.7
S Skog av særs høg bonitet 0.0
H Skog av høg bonitet 0.0
M Skog av middels bonitet 10.9
L Skog av lav bonitet 0.0
i Uproduktiv skog 1.3 12.2
1 Myr								 0.0

Åpen jorddekt fastmark 4.6
Åpen grunnlendt fastmark 0.0 4.6
Bebygd, samf, vann, bre 0.1
Ikke klassifisert 0.0 0.1
Sum: 34.6 34.6
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Nordreisa 
kommune

          

Arkivsaknr:       2014/1156-2

Arkiv:                159

Saksbehandler:  Roy Jørgensen

Dato:                 19.05.2014

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
33/14 Nordreisa driftsutvalg 03.06.2014

Prioritering av tiltak /investeringer

Henvisning til lovverk:

Rådmannens innstilling

Bruk av investeringsmidler kr. 2,0 mill vedtatt av formannskapet sak 5/14, kan brukes til 
klargjøring av områder for innfylling av tunellmasser etter følgende prioritet: 

1. Oppfylling av områder for mindre kommunale anlegg.
2. Betestaområdet.  
3. Forretningstomt FB4
4. Lundejordet
5. Tomter for Nybo og idrettslag.
6. Parkeringsplass ved Saga skistadion
7. Klargjøring for utfylling molo småbåthavn
8. Forsterkning av Sokkelvikvegen

Saksopplysninger

I forbindelse med deponering av steinmasser fra”Sørkjostunellen” og tilførselsveger, må 
områder klargjøres.
Dette innebærer avklaring med grunneiere, rydding av skog, fjerning av røtter, torv og 
matjordlag, samt bortkjøring og deponering av dette.  Disse tiltakene koster noe å klargjøre, men 
deponering av steinmasser tilkjøres og planeres kostnadsfritt fra Statens vegvesen.
For de fleste områdene må det utarbeides reguleringsplaner. Dette gjelder i alt vesentlig grad på 
nordsiden av Sørkjosfjellet.  På sørsiden skal Statens vegvesen benytte massene i egne 
prosjekter. 
Formannskapet vedtok omdisponering av investering på 2,0 mill kroner, sak 5/14 i møte 
03.04.2014. Det ble gjort slik vedtak:
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”Formannskapet omdisponerer bevilgning på kr 2  000 000 fra Hjellnes dypvannskai til 
grunnlagsinvestering og klargjøring av områder for deponering av steinmasser fra tunell.
Tiltakene iverksettes etter plan som må godkjennes av driftsutvalget.” 

Vurdering

Dersom kommunen skal kunne ta i mot steinmasser fra tunelldrifta er det nødvendig å gjøre 
områder klar for mottak av masser. Både formelle og uformelle forhold må avklares. De aller 
fleste tilfellene er i arealplanen avsatt til utbyggingsformål. Det skal utarbeides 
reguleringsplaner for områdene, og der andre enn kommunen er grunneier, må det gjøres avtale 
om deponering av masser. Det kan bli nødvendig med ekspropriering, men da for områder til 
offentlig formål.
Finansiering av kommunale kostnader med tilrettelegging, ble gjort av formannskapet i sak 
5/14, da av midler til deponering av tunellmasser til en framtidig dypvannskai på Hjellnes, ble 
omdisponert til andre områder. Bevilgningen var en del av grunnlagsinvesteringene.
Utbygging av Hjellnes er et viktig prosjekt for å imøtekomme behov for dypvannskai, men ikke 
i forbindelse bruk av tunellmasser. Dette prosjektet er i utredningsfasen.

Midler til klargjøring av områder for deponering tunellmasser er mer påkrevet andre steder.
Områder som kan og bør klargjøres snarest er 

1. Betestaområdet.  
Området er avsatt i arealplanen til boligområde. Arealet berører flere grunneiere foruten
kommunen og Nybo.  Kommunen fremmer forslag til reguleringsplan for hele området 
for å få helhetlig løsning for et framtidig boligfelt. Her fjernes skog/kratt, røtter og 
matjord. Området avrettes, planeres, tilføres noe matjord på topp og tilsåes etter behov.

2. Forretningstomt FB4 ( gnr 1942/15 /155) i Tømmernesvegen vis a vis Norlandia Hotell.
Kommunal tomt som er regulert til Forretning/Bolig, men vanskelig å selge på grunn av 
behov for betydelig mengde innfyllingsmasser. Her fjernes skog og matjord før 
innfylling av steinmasser. Etter innfylling tilbakeføres matjord og tilsåes.

3. Lundejordet m/ny veg og parkering til Moan skole, mv.
Området er avsatt i arealplanen til boligformål og offentlig tjenesteyting og parkering.
Kommunen fremmer forslag til reguleringsplan for hele området for å få helhetlig 
løsning for et framtidig boligfelt, veier, areal for parkering, samt offentlig tjenesteyting 
som skole og helsefaglige bygg. Hovedsakelig private grunneiere.
Her må matjord fjernes før veier og parkeringsplasser bygges opp med masser fra tunell.

4. Tomter for Nybo og idrettslag.
Det er meldt behov både fra idrettslag og Nybo om mindre områder hvor det er behov for 
oppfylling av masser før areal kan tas i bruk.

5. Parkeringsplass ved Saga skistadion.
Kommunen er grunneier.  Matjord fjernes og fylles opp med masser fra tunell

6. Klargjøring for utfylling molo ny småbåthavn.
Arealet er avsatt i arealplanen og reguleringplan utarbeides. Kommunen er grunneier.
Det er søkt Fylkeskommunen om RDA- midler for tiltaket. Mudring og grunnboring 
foretas før utfylling kan starte.
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7. Forsterkning av Sokkelvikvegen.
Utarbeiding av reguleringplan for Hjellnes industripark og dypvannskai starter opp.
Her er det bare private grunneiere.  Det er behov for å ruste opp og forsterke 
Sokkelvikvegen som vil være adkomstveg til området. Vegen inngår i reguleringsplanen.

8. Mindre anlegg på kommunale eiendommer. 
Gjelder anlegg som parkeringsplass v/kirka. 
Boligtomter i Idrettsvegen.
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Nordreisa 
kommune

          

Arkivsaknr:       2013/3714-3

Arkiv:                1942/15/90

Saksbehandler:  Roy Jørgensen

Dato:                 21.05.2014

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
34/14 Nordreisa driftsutvalg 03.06.2014

Klage vedr. renovasjon og slamtømming for eiendommen 1942/15/90

Henvisning til lovverk:
- Forurensningsloven
- Plan- og bygningsloven
- Forurensningsforskriften
- Lokal forskrift for renovasjon og slamtømming i kommuner tilsluttet Avfallsservice AS

Rådmannens innstilling

Forskrift for renovasjon og slamtømming i kommuner tilsluttet Avfallsservice AS, regulerer 
ansvar, rettigheter og plikter for abonnentene så vel som for Avfallsservice AS.  Det ansees 
derfor ikke nødvendig med særskilt avtale.

Klage fra Turid Gaare Bjørnstad avvises. 

Saksopplysninger

Turid Gaare Bjørnstad eier eiendommen Høgeggavegen 5, Storslett, gnr 1942/15/90.
Eiendommen er i eiendomsregisteret Matrikkelen registrert som enebolig.  Eiendommen ligger 
sentralt på Storslett.
Bjørnstad bor i Oslo og benytter boligen kun ved besøk i Nordreisa. Boligen er ikke tilkoplet 
kommunalt kloakknett, men benytter septiktank, noe som var vanlig også på Storslett da boligen 
ble bygd.
Kommunens renovasjonsselskap Avfallsservice AS har enerett på slamtømming og 
forbruksavfall/husholdningsavfall fra husholdninger og fritidsboliger. 
For Bjørnstad gjelder fritidsabonnement så lenge boligen ikke benyttes som permanent opphold.
Fritidsabonnement reguleres gjennom kommunal forskrift FOR-2013-06-20-946.

Det ble ved forskrift i 1999 innført tvungen renovasjonsordning, også for fritidsboliger jfr. 
renovasjonsforskriften § 4.  Fritidsboliger er unntatt sorteringsplikt. Fritidseiendommer 

Side 297



registreres med fritidsabonnement. Avfall fra fritidseiendommer behandles som restavfall 
dersom sorteringsordning ikke er gjort gjeldende for disse abonnementene. Et fritidsabonnement 
består av 15 stk. 75 liters sekker pr. år. I de fleste områder er det tilgang til container, hvor 
abonnent kan plassere sekker med søppel. I dette tilfellet er container plasser umiddelbar nærhet.

Slamtømming utføres av Avfallsservice AS etter samme forskrift.  Slamavskiller må være 
forskriftsmessig anlagt og unngå forurensning.  Alternativ til slamavskiller er tilknytning til
kommunalt nettverk. Når offentlig avløpsledning går over eiendommen eller i veg som støter til 
den, eller over nærliggende areal, skal bygning som ligger på eiendommen, knyttes til 
avløpsledningen. Jfr. plan- og bygningsloven § 27-2.
Med det forbruk som fritidsbolig utgjør på angjeldende eiendom, anser en foreløpig ikke
nødvendig å gjøre krav om tilknytning til offentlig avløpsledning gjeldende.
Forskrift om renovasjon og slamtømming § 22 regulerer tømmerutinene både for boliger og 
fritidsboliger. For fritidsboliger skal slamavskilleren tømmes minst en gang hvert fjerde år.
Oftere tømming enn ovenfor utføres etter skriftlig avtale med eieren. For oftere tømming må det 
betales tilleggsgebyr iht. gebyrregulativ.

Vurdering

I Nordreisa komme er det innført tvungen renovasjon og slamtømming. Dette gjelder hele 
kommunen og omfatter husholdningsavfall fra bolig- og fritidseiendommer.
Ordningen er regulert gjennom kommunal forskrift. Kommunen kan etter søknad unnta enkelte 
eiendommer fra renovasjonsordningen.

Forskriften regulerer abonnentene ansvar, så vel som Avfallsservice AS sitt ansvar. Vi anser at
renovasjonsordningen for eiendommen gnr 15 bnr 90 tilfredsstillende idet abonnenten for tildelt 
sekker som kan plasseres i container i umiddelbar nærhet.  Kommunen anser det ikke nødvendig 
med særskilt avtale med abonnenter da forholdene reguleres gjennom forskrift.

Forskriften regulerer også ansvaret, rettigheter og plikter for abonnentene så vel som 
Avfallsservice AS.  Det ansees derfor ikke nødvendig med særskilt avtale med abonnenter da 
forholdene reguleres gjennom forskrift.  

Vi anser at både slamtømming og renovasjon løses tilfredsstillende dersom alle parter følger 
bestemmelsene i forskriften.
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