
Møteinnkalling

Utvalg: Nordreisa driftsutvalg
Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset
Dato: 09.09.2014
Tidspunkt: 09:00

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 07 10, eller på e-post til 
postmottak@nordreisa.kommune.no

Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.
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RS 148/14 Byggetillatelse på eiendom 1942/14/155 2014/2163

RS 149/14 Byggetillatelse på eiendom 1942/3/33. Storvik hyttefelt 2014/2210

RS 150/14 Byggetillatelse på eiendom 1942/47/124 2014/2216

RS 151/14 Byggetillatelse på eiendom 1942/49/32 2014/2250

RS 152/14 Byggetillatelse på eiendom 1942/52/151 2014/2164

RS 153/14 Byggetillatelse på eiendom 1942/52/159 2014/2335

RS 154/14 Byggetillatelse på eiendom 1942/60/13 2014/2301
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RS 156/14 Byggetillatelse på eiendom 1942/81/22. 2013/4282

RS 157/14 Byggetillatelse på eiendom 1942/83/14 2014/2167

RS 158/14 Byggetillatelse på eiendom 1942/83/6 2014/2209

RS 159/14 Byggetillatelse på gbr 1942/18/20 2014/2403

RS 160/14 Byggetillatelse på gbr 1942/2/35. 2014/2669

RS 161/14 Byggetillatelse på gbr 1942/29/12. 2014/2668

RS 162/14 Byggetillatelse på gbr 1942/47/22. 2014/2691

RS 163/14 Byggetillatelse på gbr 1942/52/103. 2014/2640

RS 164/14 Byggetillatelse på gbr 29/0 (tomt under fradeling) 2014/2570

RS 165/14 Byggetillatelse på gbr. 1942/13/116. 2014/2386
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RS 170/14 Byggetillatelse på gbr. 1942/47/380 2014/2702

RS 171/14 Byggetillatelse på gbr. 1942/47/87. 2014/2478

RS 172/14 Byggetillatelse på gbr. 1942/68/42. 2014/2595

RS 173/14 Byggetillatelse på gbr. 1942/81/43. 2014/2704

RS 174/14 Delegert vedtak - søknad om deling gnr 1942/46/1 2014/1701

RS 175/14 Delegert vedtak - søknad om deling gnr 1942/46/1 2014/1702

RS 176/14 Delegert vedtak - søknad om deling gnr 1942/66/28 2014/1260

RS 177/14 Delegert vedtak - søknad om deling gnr 1942/67/1 2013/3180

RS 178/14 Delegert vedtak - søknad om deling gnr 1942/78/2 2014/1639

RS 179/14 Delegert vedtak - søknad om deling gnr 1942/81/16 2013/1519

RS 180/14 Delegert vedtak - søknad om deling gnr 1942/86/2 2014/699

RS 181/14 Delegert vedtak - søknad om konsesjon for erverv av gnr 
1942/71/13

2014/2451

RS 182/14 Delegert vedtak - søknad om konsesjon på erverv av gnr 
1942/49/20

2014/2475

RS 183/14 Delegert vedtak - søknad om konsesjon på erverv av gnr. 
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2014/2835
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RS 193/14 Forurensningsvedtak for gbr 1942/80/1. festenr 18/19/27. 2014/2129

RS 194/14 Igangsettelsestillatelse på gbr 1942/47/37 og 105 2012/2035
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2012/3398

RS 197/14 Krattryddingsmidler fra Troms fylkes trafikksikkerhetsutvalg 
(TFTU)
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RS 198/14 Midlertidig brukstillatelse på eiendom 1942/13/139 1 etg. 2012/3144

RS 199/14 Midlertidig fritak for kommunale avgifter på gnr. 1942/43/93 2014/569

RS 200/14 Protokoll fra møte i rovviltnemnda for region 8 den 26.6.2014 2009/3871

RS 201/14 Rammetillatelse på gbr 1942/22/46. 2014/2594

RS 202/14 Sikring av Saga i Nordreisa kommune som friluftslivsområde for 
allmennheten

2013/146

RS 203/14 Særutskrift friluftsråd Nord-Troms 2014/1878

RS 204/14 Særutskrift regional vannforvaltningsplan 2011/1365

RS 205/14 Søknad om endring av tillatelse på eiendom 1942/29/57. 2014/1370

RS 206/14 Søknad om tilskudd til drenering av jordbruksjord for 
eiendommene 1942/2, 4, 6, 10 og 12

2014/2125

RS 207/14 Utslippstillatelse på eiendom 1942/81/22. 2013/4282

RS 208/14 Utslippstillatelse på gbr. 1942/26/12. 2014/1967

RS 209/14 Utslippstillatelse på gbr. 1942/62/49 2014/2385

RS 210/14 Utslippstillatelse på gbr. 1942/77/42. 2013/2811

RS 211/14 Øvre Tverrelva kraftverk i Nordreisa kommune i Troms fylke -
klage på NVEs vedtak. (kopi av brev)

2012/3398

PS 42/14 Hovedplan avløp 2015-2021 2012/4399

PS 43/14 Høring- endring av motorferdselsloven 2013/2060

PS 44/14 Brøyting av Moskodalen boligfelt. 2014/2711

PS 45/14 Oppstart Fase 2 med energisparekontrakter (EPC) 2012/1388

PS 46/14 Etablering av friluftsråd i Nord Troms 2014/1878

PS 47/14 Dispensasjonssøknad fra reguleringsplan-
Boligområdet Høgegga.

2014/2199

PS 48/14 Dispensasjonssøknad- gbr 1942/79/6. 2014/2758

PS 49/14 Søknad om deling gnr 1942/44/2 2013/3857

PS 50/14 Søknad om deling gnr 1942/51/4 2013/3102
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PS 51/14 Søknad om dispensasjon fra byggegrense for 
oppføring av garasje på gbr. 1942/52/4.

2014/2419
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PS 41/14 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

Stein Erik Sørensen
Skogly 17
9152  SØRKJOSEN

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2014/2582-2 30373/2014 1942/46/17 04.08.2014

Byggetillatelse gbr. 1942/46/17.

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:
163/14 Delegert utvalg drift

Byggested: Skogly 17, 9152 SØRKJOSEN Gnr/Bnr: 46/17
Tiltakshaver: Stein Erik Sørensen Adresse: Skogly 17, 9152

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

tilbygg mindre enn 50 m²
Bruksareal: 45m²

VEDTAK:

Tillatelse:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl) §§ 20-2 og 21-4 godkjennes søknad om tillatelse i 
ett trinn mottatt 31.07.2014 for oppføring av tilbygg til enebolig på gbr. 1942/46/17.

Det vises for øvrig til søknadens vedlagte tegninger og situasjonskart. 
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Side 2 av 2

SAKSUTREDNING/BEGRUNNELSE FOR VEDTAKET:

Planstatus:
Sørkjosen øst 4 – Solbakkmelen.

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.
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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 2014/2582.

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

Per Helge Olsen
Olderskogen 15
9151  STORSLETT

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2014/2163-2 26226/2014 1942/14/155 26.06.2014

Byggetillatelse på eiendom 1942/14/155

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:
122/14 Delegert utvalg drift

Byggested: Oldersk. 15, 9151 STORSLETT Gnr/Bnr: 14/155
Tiltakshaver: Per Helge Olsen Adresse: Olderskogen 15, 9151

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

under 70 m²
Bruksareal: 49,8m²

VEDTAK:

Tillatelse:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl) §§ 20-2 og 21-4 godkjennes søknad om tillatelse til 
tiltak uten ansvarsrett mottatt 23.06.2014 for oppføring av garasje på eiendom 1942/14/155.

Det vises for øvrig til søknadens vedlagte tegninger og situasjonskart.
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Side 2 av 2

SAKSUTREDNING/BEGRUNNELSE FOR VEDTAKET:

Planstatus:
Olderskogen boligfelt.

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 10



Side 3 av 3

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 2014/2163.

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

Asbjørn Rasmussen
Tretten 30
9151  STORSLETT

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2014/2210-2 26334/2014 1942/3/33 26.06.2014

Byggetillatelse på eiendom 1942/3/33. Storvik hyttefelt

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:
126/14 Delegert utvalg drift

Byggested: Storvik hyttefelt, 9151 
STORSLETT

Gnr/Bnr: 3/33

Tiltakshaver: Asbjørn Rasmussen Adresse: Tretten 30, 9151
STORSLETT

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

70 m²
Bruksareal: 49,5m²

VEDTAK:

Tillatelse:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl) §§ 20-2 og 21-4 godkjennes søknad om tillatelse til 
tiltak uten ansvarsrett mottatt 25.06.2014 for oppføring av hytte på eiendom 1942/3/33

Det vises for øvrig til søknadens vedlagte tegninger og situasjonskart.
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Side 2 av 2

SAKSUTREDNING/BEGRUNNELSE FOR VEDTAKET:

Planstatus:
Storvik hyttefelt.

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.

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.
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Side 3 av 3

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 2014/2210.

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

Alvyda Skirkiene
Ringveien 16
9152  SØRKJOSEN

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2014/2216-2 26980/2014 1942/47/124 30.06.2014

Byggetillatelse på eiendom 1942/47/124

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:
130/14 Delegert utvalg drift

Byggested: Ringveien 16, 9152 
SØRKJOSEN

Gnr/Bnr: 47/124

Tiltakshaver: Alvyda Skirkiene Adresse: Ringveien 16, 9152
SØRKJOSEN

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

tilbygg mindre enn 50 m²
Bruksareal: 50m²

VEDTAK:

Tillatelse:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl) §§ 20-2 og 21-4 godkjennes søknad om tillatelse til 
tiltak uten ansvarsrett mottatt 25.06.2014 for oppføring av tilbygg til bolig samt garasje på 
eiendom 1942/47/124.

Det vises for øvrig til søknadens vedlagte tegninger og situasjonskart.
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Side 2 av 2

SAKSUTREDNING/BEGRUNNELSE FOR VEDTAKET:

Planstatus:
Sørkjosen vest A.

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.
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Side 3 av 3

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 2014/2216.

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

Bernd Brade
Bakkeby, Latteren 55
9153  ROTSUND

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2014/2250-2 27142/2014 1942/49/32 01.07.2014

Byggetillatelse på eiendom 1942/49/32

TILLATELSE TILTILTAK 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:
132/14 Delegert utvalg drift

Byggested: Latteren 55, 9153 ROTSUND Gnr/Bnr: 49/32
Tiltakshaver: Bernd Brade Adresse: Bakkeby, Latteren 55, 

9153 ROTSUND
Ansvarlig søker: Adresse:
Tiltakets art: Endring av bygg - annet Bruksareal: 18m²

VEDTAK:

Tillatelse:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl) §§ 20-2 og 21-4 godkjennes søknad om tillatelse til 
tiltak mottatt 27.06.2014 for oppføring carport til garasje på eiendom 1942/49/32.

Det vises for øvrig til søknadens vedlagte tegninger og situasjonskart.
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Side 2 av 2

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.

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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Side 3 av 3

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 2014/2250.

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

Oddbjørn Johansen
Viervn. 8
9151  STORSLETT

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2014/2164-2 26197/2014 1942/52/151 26.06.2014

Byggetillatelse på eiendom 1942/52/151

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:
120/14 Delegert utvalg drift

Byggested: Vierveien 8, 9151 STORSLETT Gnr/Bnr: 52/151
Tiltakshaver: Oddbjørn Johansen Adresse: Viervn. 8, 9151

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

tilbygg mindre enn 50 m²
Bruksareal: 45m²

VEDTAK:

Tillatelse:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl) §§ 20-2 og 21-4 godkjennes søknad om tillatelse til 
tiltak uten ansvarsrett mottatt 23.06.2014 for oppføring tilbygg til enebolig på eiendom 
1942/52/151.

Det vises for øvrig til søknadens vedlagte tegninger og situasjonskart.
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Side 2 av 2

SAKSUTREDNING/BEGRUNNELSE FOR VEDTAKET:

Planstatus:
Boligområdet Høgegga.

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.
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Side 3 av 3

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 2014/2164.

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 Ove Skjellberg
Viervn. 7
9151  STORSLETT

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2014/2335-2 28052/2014 1942/52/159 07.07.2014

Byggetillatelse på eiendom 1942/52/159

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:
144/14 Delegert utvalg drift

Byggested: Vierveien 7, 9151 STORSLETT Gnr/Bnr: 52/159
Tiltakshaver: Arnt Ove Skjellberg Adresse: Viervn. 7, 9151

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

under 70 m²
Bruksareal: 43m²

VEDTAK:

Tillatelse:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl) §§ 20-2 og 21-4 godkjennes søknad om tillatelse til 
tiltak uten ansvarsrett mottatt 04.07.2014 for oppføring garasje på eiendom 1942/52/159.

Det vises for øvrig til søknadens vedlagte tegninger og situasjonskart.
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Side 2 av 2

SAKSUTREDNING/BEGRUNNELSE FOR VEDTAKET:

Planstatus:
Endelig vedtatt arealplan.
Boligområdet Høgegga.

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.
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Side 3 av 3

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 2014/2335.

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

Thomas Heggelund
Elvebakken 109
9151 STORSLETT

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2014/2301-2 27597/2014 1942/60/13 03.07.2014

Byggetillatelse på eiendom 1942/60/13

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:
137/14 Delegert utvalg drift

Byggested: Elvebakken 109, 9151 
STORSLETT

Gnr/Bnr: 60/13

Tiltakshaver: Thomas Heggelund Adresse: Elvebakken 109, 9151
STORSLETT

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

under 70 m²
Bruksareal: 50m²

VEDTAK:

Tillatelse:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl) §§ 20-2 og 21-4 godkjennes søknad om tillatelse til 
tiltak uten ansvarsrett mottatt 02.07.2014 for oppføring garasje/redskaps hus på eiendom 
1942/60/13.  

Det vises for øvrig til søknadens vedlagte tegninger og situasjonskart.
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Side 2 av 2

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.

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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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 2014/2301.

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

Tommy Marvik
Storvikveien 156
9151  STORSLETT

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2014/2339-2 28351/2014 1942/67/3 08.07.2014

Byggetillatelse på eiendom 1942/67/3.

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:
145/14 Delegert utvalg drift

Byggested: Steinsvik, 9151 STORSLETT Gnr/Bnr: 67/3
Tiltakshaver: Tommy Marvik Adresse: Storvikveien 156, 9151

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

SØRKJOSEN
Tiltakets art: Nytt bygg - boligformål - over 

70 m²
Bruksareal: 106,6m²

VEDTAK:

Tillatelse:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl) §§ 20-1 og 21-4 godkjennes søknad om tillatelse i 
ett trinn mottatt 03.07.2014 for oppføring av enebolig på eiendom 1942/67/3.

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. 944896600

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

Ansvarsområde: Arkitekturprosjektering, grunnmur og 
tømrerarbeid.

Aktiv VVS

Org. nr. 974532913

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

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
Ing. Øyvind Isaksen

Org. nr. 992376848

KUT -      kontrollerende av utførelsen, tiltakskl. 1.

Ansvarsområde: Lufttetthet og våtrom

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.
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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.

Tiltakshaver gis personlig ansvarsrett da han sannsynliggjør at arbeidet vil bli utført iht. plan- og 
bygningslovens bestemmelser, jf SAK10 § 6-8.

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 2014/2339.

Med hilsen

Tord Stian Albrigtsen
Byggesaksbehandler
Direkte innvalg: 77 77 07 59

Kopi til:
Aktiv VVS Gammleveien 9143 SKIBOTN
Ing. Øyvind Isaksen Skoleveien 21 9180 SKJERVØY
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

Holger Hansen
Bakkebyveien 338
9153  ROTSUND

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2013/4282-7 27500/2014 1942/81/22 02.07.2014

Byggetillatelse på eiendom 1942/81/22.

IGANGSETTINGSTILATELSE
Etter plan- og bygningsloven 2008 (pbl 2008) § 21-4.

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

Saksnr: Behandlet i:
136/14 Delegert utvalg drift

Byggested: Vest Uløy, 9159 HAVNNES Gnr/Bnr: 81/22
Tiltakshaver: Holger Hansen Adresse: Bakkebyveien 338, 9153

ROTSUND
Ansvarlig søker: BYGGMAKKER Per Strand 

Storslett
Adresse: Hovedveien 16, 9151

STORSLETT
Tiltakets art: Nytt bygg - boligformål - over 

70 m²
Bruksareal: 106m²

VEDTAK:

Tillatelse:
I medhold av plan- og bygningsloven § 21-4 godkjennes søknad om tiltak etter pbl 2008 § 20-1 
mottatt 30.06.2014 om tillatelse til oppføring av fritidsbolig på eiendom 1942/81/22.
Rammetillatelse gitt 16.01.2014.
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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
Jowa Maskin AS

Org. nr.989434632

UTF - Ansvarlig utførende, tiltakskl. 1.

Ansvarsområde: Grunnarbeider.

Nord Troms Rør AS

Org. Nr. 989975781

UTF -         Ansvarlig utførende, tiltakskl. 1.
PRO  -        Ansvarlig prosjekterende, tiltakskl. 1.

Ansvarsområde: Sanitær 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
Torstein Jensen

Org. nr. 912412229

UTF -        Ansvarlig utførende, tiltakskl. 1.

Ansvarsområde: Bygninger, ildsted og pipe.

SAKSUTREDNING/BEGRUNNELSE FOR VEDTAKET:

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.

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.

Tiltakshaver gis personlig ansvarsrett for oppføring av ringmur da han sannsynliggjør at arbeidet 
vil bli utført iht. plan- og bygningslovens bestemmelser, jf SAK10 § 6-8.

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.
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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:
Alt. 1: Alt avfall som tiltaket genererer, og som ikke gjenbrukes i egen virksomhet, må leveres til 
mottak godkjent av forurensningsmyndighetene. Viser for øvrig til avfallsforskrift kap. 15, 

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 etaten i denne sak, vennligst referer til saksnummer 2013/4282.

Med hilsen

Tord Stian Albrigtsen
Byggesaksbehandler
Direkte innvalg: 77 77 07 59

Kopi til:
Nord Troms Rør AS Strandveien 90 9180 SKJERVØY
Jowa Maskin AS Kildalveien 137 9151 STORSLETT
Torstein Jensen Olderdalen 9146 OLDERDALEN
BYGGMAKKER Per Strand Storslett Hovedveien 16 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

Linda Ring
Hamneideveien 23
9181  HAMNEIDET

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2014/2167-2 26147/2014 1942/83/14 26.06.2014

Byggetillatelse på eiendom 1942/83/14

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:
118/14 Delegert utvalg drift

Byggested: Hamneideveien 23, 9181 
HAMNEIDET

Gnr/Bnr: 83/14

Tiltakshaver: Linda Ring Adresse: Hamneideveien 23, 9181
HAMNEIDET

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

tilbygg mindre enn 50 m²
Bruksareal: 28m²

VEDTAK:

Tillatelse:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl) §§ 20-2 og 21-4 godkjennes søknad om tillatelse til 
tiltak uten ansvarsrett mottatt 20.06.2014 for oppføring av garasje på eiendom 1942/83/14.

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.

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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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 2014/2167.

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

Jermund Hansen
Strandveien 5
9180  SKJERVØY

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2014/2209-2 26298/2014 1942/83/6 26.06.2014

Byggetillatelse på eiendom 1942/83/6

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:
124/14 Delegert utvalg drift

Byggested: Hamneideveien 9, 9181 
HAMNEIDET

Gnr/Bnr: 83/6

Tiltakshaver: Jermund Hansen Adresse: Strandveien 5, 9180
SKJERVØY

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

tilbygg mindre enn 50 m²
Bruksareal: 11,6m²

VEDTAK:

Tillatelse:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl) §§ 20-2 og 21-4 godkjennes søknad om tillatelse til 
tiltak uten ansvarsrett mottatt 25.06.2014 for oppføring av tilbygg til bolig på eiendom 
1942/83/6.

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.

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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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 2014/2209.

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 rideklubb
Tømmernesvn.
9151  STORSLETT

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2014/2403-2 28728/2014 1942/18/20 10.07.2014

Byggetillatelse på gbr 1942/18/20

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:
152/14 Delegert utvalg drift

Byggested: Tømmernes, 9151 STORSLETT Gnr/Bnr: 18/20
Tiltakshaver: Nordreisa rideklubb Adresse: Tømmernesvn., 9151

STORSLETT
Ansvarlig søker: Byggmann AS Adresse: Eideveien 1A, 9180

SKJERVØY
Tiltakets art: Nytt bygg - ikke boligformål 

over 70 m²
Bruksareal: 156m²

VEDTAK:

Tillatelse:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl) §§ 20-1 og 21-4 godkjennes søknad om tillatelse i 
ett trinn mottatt 08.07.2014 for oppføring av tilbygg til ridesenter på eiendom 1942/18/20.

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
Byggmann AS

Org. nr. 980085805

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 2014/2403.

Med hilsen

Tord Stian Albrigtsen
Byggesaksbehandler
Direkte innvalg: 77 77 07 59

Kopi til:
Byggmann AS Eideveien 1A 9180 SKJERVØY
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Nordreisa kommune

Teknisk avdeling

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

www.nordreisa.kommune.no

Pauline og John Egil Ottesen
Midtgårdvegen 20 C
9105  Kvaløya

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2014/2669-2 31098/2014 1942/2/35 13.08.2014

Byggetillatelse på gbr 1942/2/35.

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:
173/14 Delegert utvalg drift

Byggested: Storvik, 9151 STORSLETT Gnr/Bnr: 2/35
Tiltakshaver: Pauline og John Egil Ottesen Adresse: Midtgårdvegen, 9105

Kvaløya
Ansvarlig søker: Pauline og John Egil Ottesen Adresse: Midtgårdvegen, 9105

Kvaløya
Tiltakets art: Nytt bygg - boligformål under 

70 m²
Bruksareal: 44.1m²

VEDTAK:

Tillatelse:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl) §§ 20-1 og 21-4 godkjennes søknad om tillatelse i 
ett trinn mottatt 08.08.2014 for oppføring påbygg og tilbygg til hytte på gbr 1942/2/35.

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

Side 48



Side 2 av 2

Godkjenning av foretak for ansvarsrett:

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:
Tiltakshaver gis personlig ansvarsrett da han sannsynliggjør at arbeidet vil bli utført iht. plan- og 
bygningslovens bestemmelser, jf SAK10 § 6-8.

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.
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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.

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 2014/2669.

Med hilsen

Tord Stian Albrigtsen
Byggesaksbehandler
Direkte innvalg: 77 77 07 59

Side 50



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

Ken Henriksen
Reisadalen
9151  STORSLETT

Att. Ken Henriksen

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2014/2668-2 30968/2014 1942/29/12 12.08.2014

Byggetillatelse på gbr 1942/29/12.

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:
172/14 Delegert utvalg drift

Byggested: Tronsanes Camping, 9151 
STORSLETT

Gnr/Bnr: 29/12

Tiltakshaver: Ken Henriksen Adresse: Reisadalen, 9151
STORSLETT

Ansvarlig søker: Handlaftet OÜ Adresse: Postboks 77, Hystad, 3209
SANDEFJORD

Tiltakets art: Nytt bygg - boligformål - over 
70 m²

Bruksareal: 103m²

VEDTAK:

Tillatelse:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl) §§ 20-1 og 21-4 godkjennes søknad om tillatelse i 
ett trinn mottatt 08.08.2014 for oppføring av forvalterbolig/driftsbygning på Tronsanes 
campingplass. gbr. 1942/29/12.

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
HANDLAFTET OU

Org. nr. 911868725

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:
Tronsanes campingplass.

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.
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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 2014/2668.

Med hilsen

Tord Stian Albrigtsen
Byggesaksbehandler
Direkte innvalg: 77 77 07 59

Kopi til:
Handlaftet OÜ 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

Henriksen Gjestestue AS
Meieriveien 5
9152  SØRKJOSEN

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2014/2691-2 31185/2014 1942/47/22 14.08.2014

Byggetillatelse på gbr 1942/47/22.

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:
174/14 Delegert utvalg drift

Byggested: Meieriveien 5, 9152 
SØRKJOSEN

Gnr/Bnr: 47/22

Tiltakshaver: Henriksen Gjestestue AS Adresse: Meieriveien 5, 9152
SØRKJOSEN

Ansvarlig søker: Henriksen Gjestestue AS Adresse: Meieriveien 5, 9152
SØRKJOSEN

Tiltakets art: Endring av bygg - utvendig 
tilbygg mindre enn 50 m²

Bruksareal: 34m²

VEDTAK:

Tillatelse:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl) §§ 20-2 og 21-4 godkjennes søknad om tillatelse til 
tiltak uten ansvarsrett mottatt 12.08.2014 for oppføring av Terasse/tak på fremsiden av Henriksen 
Gjestestue AS. Gbr. 1942/47/22.

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

Planstatus:
Sørkjosen Vest B.

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.
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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 2014/2691.

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

Iris Jakobsen
Eineveien 20
9151  STORSLETT

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2014/2640-2 30701/2014 1942/52/103 07.08.2014

Byggetillatelse på gbr 1942/52/103.

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:
169/14 Delegert utvalg drift

Byggested: Eineveien 20, 9151 
STORSLETT

Gnr/Bnr: 52/103

Tiltakshaver: Iris Jakobsen Adresse: Eineveien 20, 9151
STORSLETT

Ansvarlig søker: Sandøy Bygg AS Adresse: Rotsundelv, 9153
ROTSUND

Tiltakets art: Endring av bygg - utvendig 
tilbygg større enn 50 m²

Bruksareal: 60m²

VEDTAK:

Tillatelse:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl) §§ 20-1 og 21-4 godkjennes søknad om tillatelse i 
ett trinn mottatt 07.08.2014 for utvidelse av kjøkken og inngangsparti samt tilbygg for garasje på 
gbr. 1942/52/103.

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
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 

SAKSUTREDNING/BEGRUNNELSE FOR VEDTAKET:

Planstatus:
Boligområdet Høgegga.

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.
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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 2014/2640.

Med hilsen

Tord Stian Albrigtsen
Byggesaksbehandler
Direkte innvalg: 77 77 07 59

Kopi til:
Sandøy Bygg AS Rotsundelv 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

Trond Vangen
Olderskogen
9151  STORSLETT

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2014/2570-2 30175/2014 1942/29/1 30.07.2014

Byggetillatelse på gbr 29/0 (tomt under fradeling)

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:
159/14 Delegert utvalg drift

Byggested: Olderskogen, 9151 
STORSLETT

Gnr/Bnr: 29/0

Tiltakshaver: Trond Vangen Adresse: Olderskogen, 9151
STORSLETT

Ansvarlig søker: Handlaftet OU Adresse: postboks 77, 3209
SANDEFJORD

Tiltakets art: Nytt bygg - boligformål under 
70 m²

Bruksareal: 63m²

VEDTAK:

Tillatelse:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl) §§ 20-1 og 21-4 godkjennes søknad om tillatelse i 
ett trinn mottatt 29.07.2014 oppføring av Hytte, sommerhus, fritidsbygg på eiendom 1942/29/0 
(tomt under fradeling i Svartfoss)

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:

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. 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 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.
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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.
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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 2014/2570.

Med hilsen

Tord Stian Albrigtsen
Byggesaksbehandler
Direkte innvalg: 77 77 07 59

Kopi til:
Handlaftet OU postboks 77 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

Rune Benonisen
Mælen 8B
9151  STORSLETT

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2014/2386-2 28710/2014 1942/13/116 10.07.2014

Byggetillatelse på gbr. 1942/13/116.

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:
151/14 Delegert utvalg drift

Byggested: Mælen 8b, 9151 STORSLETT Gnr/Bnr: 13/116
Tiltakshaver: Rune Benonisen Adresse: Mælen 8B, 9151

STORSLETT
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 07.07.2014 for oppføring av garasje på eiendom 1942/13/116.

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.

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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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 2014/2386.

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

Svein Fjellheim
Postboks 96
9151  STORSLETT

Deres ref:  Vår ref: Løpenr: Arkivkode Dato
2014/2786-2 31984/2014 1942/15/15 21.08.2014

BYGGETILLATELSE
Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens 2008, § 20-2

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

Byggested: Tømmernesveien 42, 9151 
STORSLETT

Gnr/Bnr: 15/15

Tiltakshaver: Svein Fjellheim Adresse: Postboks 96, 9151
STORSLETT

Ansvarlig søker:
Org. nr. 

Adresse:

Tiltakets art: Endring av bygg - utvendig tilbygg 
mindre enn 50 m²

Bruksareal: 6,1m²

VEDTAK:

Tillatelse:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven 2008 (pbl 2008) §§ 20-2 og 21-4 godkjennes søknad om 
byggetillatelse for heving av tak samt tilbygg til garasje på gbr 1942/15/15.

Det vises for øvrig til søknadens vedlagte tegninger og situasjonskart.

I byggesøknader etter pbl 2008, § 20-2, er det tiltakshaver som er ansvarlig for at tiltaket utføres i 
tråd med plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter og bestemmelser.
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SAKSUTREDNING/BEGRUNNELSE FOR VEDTAKET:

Planstatus:
Storslett sentrum.

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

Administrasjonens drøfting/begrunnelse:

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 eventuell beskrivelse av tiltaket, godkjent situasjonsplan
for plassering og tegninger skal være tilgjengelig på byggeplassen.

ØVRIGE LOVBESTEMMELSER:

Anmodning om ferdigattest:
Ved anmodning om ferdigattest, skal det sendes inn dokumentasjon for at sluttkontrollen 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 70



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.

Partene i saken har rett til innsyn i sakens dokument etter forvaltningsloven § 18, jf. § 19.

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.  

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

Jonny Henriksen
Meieriveien 5
9152  SØRKJOSEN

Att. Jonny Henriksen

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2014/2594-3 30938/2014 1942/22/46 11.08.2014

Byggetillatelse på gbr. 1942/22/46. Deler av tiltak.

IGANGSETTINGSTILATELSE
Etter plan- og bygningsloven 2008 (pbl 2008) § 21-4.

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

Saksnr: Behandlet i:
171/14 Delegert utvalg drift

Byggested: Reisadalen 669, 9151 
STORSLETT

Gnr/Bnr: 22/46

Tiltakshaver: Jonny Henriksen Adresse: Meieriveien 5, 9152
SØRKJOSEN

Ansvarlig søker: Jonny Henriksen Adresse: Meieriveien 5, 9152
SØRKJOSEN

Tiltakets art: Nytt bygg - boligformål - over 
70 m²

Bruksareal: 120m²

VEDTAK:

Tillatelse:
I medhold av plan- og bygningsloven § 21-4 godkjennes søknad om tiltak etter pbl 2008 § 20-1
mottatt 04.08.2014 om tillatelse til oppføring av anneks på gbr 1942/22/46.
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SAKSUTREDNING/BEGRUNNELSE FOR VEDTAKET:

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

Administrasjonens drøfting/begrunnelse:

Tiltakshaver gis personlig ansvarsrett da han sannsynliggjør at arbeidet vil bli utført iht. plan- og 
bygningslovens bestemmelser, jf SAK10 § 6-8.

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.
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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 etaten i denne sak, vennligst referer til saksnummer 2014/2594.

Med hilsen

Tord Stian Albrigtsen
Byggesaksbehandler
Direkte innvalg: 77 77 07 59

Side 74



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

Guri Antone Wahlmann
Kildalveien 137
9151  STORSLETT

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2014/2569-2 30440/2014 1942/41/8 04.08.2014

Byggetillatelse på gbr. 1942/41/8.

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:
164/14 Delegert utvalg drift

Byggested: Kildalveien 137, 9151 
STORSLETT

Gnr/Bnr: 41/8

Tiltakshaver: Guri Antone Wahlmann Adresse: Kildalveien 137, 9151
STORSLETT

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

under 70 m²
Bruksareal: 21m²

VEDTAK:

Tillatelse:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl) §§ 20-2 og 21-4 godkjennes søknad om tillatelse til 
tiltak uten ansvarsrett mottatt 29.07.2014 for oppføring av uthus på gbr. 1942/41/8.

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.

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.
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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 2014/2569.

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

Ådne Holm Johannessen og Maren Severinsen
Skogly 21
9152  SØRKJOSEN

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2014/2476-2 29385/2014 1942/46/48 18.07.2014

Byggetillatelse på gbr. 1942/46/48.

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:
156/14 Delegert utvalg drift

Byggested: Skogly 21, 9152 SØRKJOSEN Gnr/Bnr: 46/48
Tiltakshaver: Ådne Holm Johannessen og 

Maren Severinsen
Adresse: Skogly 21, 9152

SØRKJOSEN
Ansvarlig søker: Malermester Løvoll AS Adresse: Moan 33, 9151

STORSLETT
Tiltakets art: Endring av bygg - utvendig 

tilbygg mindre enn 50 m²
Bruksareal: 33,5m²

VEDTAK:

Tillatelse:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl) §§ 20-1 og 21-4 godkjennes søknad om tillatelse i 
ett trinn mottatt 08.07.2014 for oppføring av tilbygg til bolig på gbr. 1942/46/48.

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: Prosjektering og utførelse.

SAKSUTREDNING/BEGRUNNELSE FOR VEDTAKET:

Planstatus:
Sørkjosen st 4.

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 2014/2476.

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

Halvard Johan Seppola
Raappanaveien 12
9152  SØRKJOSEN

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2014/2702-2 31278/2014 1942/47/380 15.08.2014

Byggetillatelse på gbr. 1942/47/380

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:
175/14 Delegert utvalg drift

Byggested: Rappanaveien 12, 9152 
SØRKJOSEN

Gnr/Bnr: 47/380

Tiltakshaver: Halvard Johan Seppola Adresse: Raappanaveien 12, 9152
SØRKJOSEN

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

under 70 m²
Bruksareal: 33.4m²

VEDTAK:

Tillatelse:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl) §§ 20-2 og 21-4 godkjennes søknad om tillatelse til 
tiltak uten ansvarsrett mottatt 12.08.2014 for oppføring av garasje på gbr. 1942/47/380.

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

Planstatus:
Sørkjosen Vest C.

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 83



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 2014/2702.

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

JODA eiendom AS
Moan 33
9151  STORSLETT

Att. Kyrre Løvoll

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2014/2478-5 30662/2014 1942/47/87 07.08.2014

Byggetillatelse på gbr. 1942/47/87.

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:
168/14 Delegert utvalg drift

Byggested: Hovedveien 53, 9152 
SØRKJOSEN

Gnr/Bnr: 47/87

Tiltakshaver: JODA eiendom AS Adresse: Moan 33, 9151
STORSLETT

Ansvarlig søker: Malermester Løvoll AS Adresse: Moan 33, 9151
STORSLETT

Tiltakets art: Endring av bygg - oppdeling av 
bolig

Bruksareal: 240m²

VEDTAK:

Tillatelse:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl) §§ 20-1 og 21-4 godkjennes søknad om tillatelse i 
ett trinn mottatt 16.07.2014 for oppføring bolig med 4 boenheter på gbr 1942/47/87.

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:
Sørkjosen vest C.

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.
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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 2014/2478.

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

Bernt Soini
Ravelseidet Ytre 77
9153  ROTSUND

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2014/2595-2 30456/2014 1942/68/42 05.08.2014

Byggetillatelse på gbr. 1942/68/42.

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:
165/14 Delegert utvalg drift

Byggested: Ravelseidet Ytre 77, 9153 
ROTSUND

Gnr/Bnr: 68/42

Tiltakshaver: Bernt Soini Adresse: Ravelseidet Ytre 77, 9153
ROTSUND

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

under 70 m²
Bruksareal: 70m²

VEDTAK:

Tillatelse:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl) §§ 20-2 og 21-4 godkjennes søknad om tillatelse til 
tiltak uten ansvarsrett mottatt 04.08.2014 for oppføring av garasje på gbr. 1942/68/42.

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.

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 90



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 2014/2595.

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

Yngvar Hansen
Moserabben 2
9180 SKJERVØY

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2014/2704-2 31322/2014 1942/81/43 15.08.2014

Byggetillatelse på gbr. 1942/81/43.

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:
176/14 Delegert utvalg drift

Byggested: Vest- Uløyveien 419, 9159 
HAVNNES

Gnr/Bnr: 81/43

Tiltakshaver: Yngvar Hansen Adresse: Moserabben 2, 9180
SKJERVØY

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

tilbygg mindre enn 50 m²
Bruksareal: 25,5m²

VEDTAK:

Tillatelse:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl) §§ 20-2 og 21-4 godkjennes søknad om tillatelse til 
tiltak uten ansvarsrett mottatt 12.08.2014 for oppføring tilbygg til hytte på gbr. 1942/81/43.

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.

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.
Med hjemmel i pbl § 7 gis dispensasjon fra <beskriv utførlig hva det søkes om dispensasjon fra>

Ved all kontakt med avdelingen i denne sak, vennligst referer til saksnummer 2014/2704.

Med hilsen

Tord Stian Albrigtsen
Byggesaksbehandler
Direkte innvalg: 77 77 07 59
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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

Trond Hallen
Båtnesveien 15
9151 STORSLETT

Delegert vedtak
Delegert utvalg drift - nr. 127/14

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2014/1701-2 26342/2014 1942/46/1 26.06.2014

Delegert vedtak - søknad om deling gnr 1942/46/1

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

Henvisning til lovverk:
Matrikkellovens § 6, plan- og bygningsloven §§ 20-1.

Det søkes om deling av om lag 19 daa areal fra gnr 46, brn 1 i hht til avsatt formål i 
kommuneplanens arealdel. Arealet skal selges til Betongservice som er i ferd med å igangsette 
reguleringsplan for det omsøkte området. 

Arealet som skal selges inkluderer også arealet som er godkjent makebyttet i sak 14/1700 og i  
sak 14/1702 og restarealet som ble godkjent delt i sak 11/1460.

Vedtak:
Jfr plan og bygningslovens § 20-1 og matrikkelloven § 6a godkjenner Nordreisa kommune deling 
av om lag 19 daa fra gnr 46, brn 1 jfr kommuneplanens arealdel for salg til boligbygging. 

Vilkår:
 Skulle det under arbeid i marken komme frem gjenstander eller andre levninger som viser 

eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget og Troms 
fylkeskommune, Kulturetaten omgående, jf. Lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner 
(kml.) § 8 andre ledd. Vi forutsetter at dette pålegget formidles til den som skal utføre 
arbeidet i marken.

 Jfr plan- og bygningslovens § 21-9 vil tillatelse til tiltak etter § 20-1 første ledd bokstav m 
falle bort dersom det ikke er rekvirert oppmålingsforretning etter lov om 
eigedomsregistrering § 6 innen 3 år etter at tillatelsen ble gitt, eller dersom 
matrikkelføring vil være i strid med lov om eigedomsregistrering.
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Klageadgang
Vedtaket kan påklages til Nordreisa kommune .  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til 
påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.

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

Med hilsen

May Halonen
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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

Trond Hallen
Båtnesveien 15
9151 STORSLETT

Delegert vedtak
Delegert utvalg drift - nr. 116/14

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2014/1702-3 26122/2014 1942/46/1 og 4 26.06.2014

Delegert vedtak - søknad om deling/makebytte gnr 1942/46/1 og 46/10

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

Henvisning til lovverk:
Matrikkellovens § 6, plan- og bygningsloven §§ 20-1.

Saksopplysninger: 
Det søkes om makebytte mellom Trond Hallen og Nordreisa kommune av to parseller som er 
tilnærmet like store. Arealene er i tilknytning til arealene rundt Nordreisa Asvo sine 
administrasjons- og produksjonslokaler.

I sak 11/1460 ble det godkjent delt ca 5 da fra 46/1 som tilleggsareal til Nordreisa kommunes 
eiendom gnr 46, brn 10 hvor Nordreisa Asvo har sine bygninger og drift. Delingen og kjøpet av 
parsellen ble aldri gjennomført, men delingsvedtaket er gyldig til 9.11.2014. 

Arealet fra gnr 46/1 som nå søkes makebyttet er ca 3,3 daa av det tidligere godkjente arealet og 
skal sammenføyes med gnr 46/10. Arealet på gnr 46/10 på nordsiden av Asvo sine lokaler er ca 
3,0 og skal sammenføyes med 46/1.

Vurderinger:
I kommuneplanens arealdel er de omsøkte arealene satt av til næringsbebyggelse. I arealplanen er 
resten av gnr 46/1 (nå 46/63) som ligger bak (nord for) boligrekka ved E6, satt av til 
boligbygging. Restarealet av det tidligere godkjente arealet fra 46/1, samt det omsøkte arealet fra 
gnr 46/10 skal inngå i en reguleringsplan til boligbebyggelse som skal igangsettes. Da skal også 
formålet med arealene endres fra næringsbebyggelse til boligbebyggelse. 

Side 97



Side 2 av 2

Vedtak:
Jfr plan og bygningslovens § 20-1 og matrikkelloven § 6a godkjenner Nordreisa kommune deling 
av om lag 3 daa fra gnr 46, brn 10 som tilleggsareal til gnr 46/1. Arealet skal makebyttes med ca 
3,3 daa av arealet som ble godkjent delt i sak 11/1460 og som skal være tilleggsareal til gnr 46, 
brn 10. 

Vilkår:
 Hvert av tilleggsarealene må sammenføyes med eiendommene de slås sammen med. 
 Skulle det under arbeid i marken komme frem gjenstander eller andre levninger som viser 

eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget og Troms 
fylkeskommune, Kulturetaten omgående, jf. Lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner 
(kml.) § 8 andre ledd. Vi forutsetter at dette pålegget formidles til den som skal utføre 
arbeidet i marken.

 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.

Tilleggsinformasjon:
Eventuelle heftelser og pantsettelser på de to godkjente arealene må slettes før salg kan 
gjennomføres og før overdragelsene tinglyses. 

Med hilsen

May Halonen

Kopi til:
Nordreisa kommune v/Roy Jørgensen
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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

Ingvald Kornelius Iki
Åslia 12
9510  ALTA

Delegert vedtak
Delegert utvalg drift - nr. 138/14

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2014/1260-3 27635/2014 1942/66/28 03.07.2014

Delegert vedtak - søknad om deling gnr 1942/66/28

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

Henvisning til lovverk: Jordloven § 12, matrikkellovens § 6, plan- og bygningsloven § 20-1.

Saksopplysninger: 
Søker og grunneier er Ingvald Kornelius Iki.

Det søkes om deling av gnr 66, brn 28 i to like store deler. I følge Skog og landskap er totalt på 
1449 daa. Arealet er fordelt på 32 daa skog på middels bonitet, 621,2 daa uproduktiv skog, 204,1 
daa myr og resten jorddekt- og skrinn fastmark samt annet areal. Eiendommen ønskes delt fordi 
Ike skal overføre de to nye eiendommene til sine to barn. 

Eiendommen ligger i LNFR-området, det vil si område er avsatt til landbruk, natur – og 
friluftsliv, samt reindrift skal ha særlige fortrinn. Formålet med delingen skal ikke føre til annet 
bruk, og det er opplyst at eiendommene skal driftes med uttak av brensel og ellers vanlig 
friluftsliv. 

Vurderinger i forhold til jordloven:

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. 
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Deling utdypes nærmere i jordlovens § 12. 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. Man skal også ta hensyn til 
jordbruk i området. 

Eiendommen gnr 66, brn 28 har ikke vært i aktiv jordbruksdrift. I området kan det være beitende 
sauer og kanskje rein. En deling av eiendommen vil ikke påvirke dagens bruk og de nye 
eiendommene vil også være relativt store eiendommer. 

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. Delinger skal også vurderes i forhold til §§ 27-1, 2, 4 og 28-1 
som har med drikkevann, avløpsvann, avkjørsel og andre natur- og miljøforhold. 

Siden eiendommen kun skal deles og ikke bebygges er det ikke relevant å gjøre nærmere 
vurderinger i forhold til disse momentene. Eventuelle framtidige tiltak er søknadspliktige og 
krever søknad og godkjenning før igangsetting. Strandsonen skal bevares som verdifullt natur- og 
friluftsområdet og sikres god tilgjengelighet for allmennheten, jfr plan- og bygningslovens § 1-8.

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

Dette vil si at vedtak som gjøres om fast eiendom skal vurderes opp mot hoved prinsippene i 
loven. Siden formålet med delingen er til uendra bruk og de nye eiendommene ikke skal 
bebygges, er det ikke relevant å gjøre vurderinger i forhold til naturmangfoldslovens prinsipper.

Vi kan likevel nevne at det i Straumfjordbotn er et rikt fugleliv og er rasteområde for vipe, 
stokkand, tjeld, rødstilk og gluttsnipe og at dette tas særlig hensyn til under ferdsel i området. 

Vedtak:
Nordreisa kommune godkjenner at gnr 66, brn 28 deles i omtrent to like store deler. Delingen 
godkjennes jfr jordlovens § 12, matrikkellovens § 6 og plan- og bygningsloven §§ 20-1-m.
Formålet er til uendra bruk.

Det settes følgende vilkår:
 Eventuelle framtidig tiltak på eiendommen er søknadspliktige og godkjenning må være 

gitt før igangsetting. 
 Dersom det under eventuelt arbeid i marken oppdages gjenstander eller spor etter tidligere

menneskelig aktivitet i omsøkte areal, må arbeidet stanses og melding straks sendes
Sametinget og Troms fylkeskommune, kulturetaten jf. kulturminnelovens § 8, 2. ledd.
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 Jfr plan- og bygningslovens § 21-9 vil tillatelse til tiltak etter § 20-1 første ledd bokstav m
falle bort dersom det ikke er rekvirert oppmålingsforretning etter lov om
eigedomsregistrering § 6 innen 3 år etter at tillatelsen ble gitt, eller dersom
matrikkelføring vil være i strid med lov om eigedomsregistrering.

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

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

Den videre saksgangen:
Søknaden er oversendt oppmålingskontoret, som i løpet av oppmålingssesongen sender faktura for oppmålings- og 
tinglysningsgebyr for parsellene som er godkjent fradelt. Før oppmåling kan skje må gebyret være betalt, og marka
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

Kopi til:
Lars Lossius Fjellvåkveien 36 9512 ALTA
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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

Dagfinn Viken
Fallvik,  Storvikveien 279
9151 STORSLETT

Delegert vedtak
Delegert utvalg drift - nr. 113/14

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2013/3180-6 25684/2014 1942/67/1 01.07.2014

Delegert vedtak - søknad om deling gnr 1942/67/1

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

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

Søker: Dagfinn og Værna Viken, Storvikveien 279, 9151 Storslett
Erverver: Øyvind Nilsen, Elvelund, 9151 Storslett

Eiendommen ligger i Vika, om lag 1,3 mil fra E6 ytterst på halvøya mellom Straumfjorden og
Reisafjorden. I følge gårdskart fra Skog og landskap har eiendom 67/1 et totalareal på 2563,2
daa. Av dette er 68,7 daa fulldyrka jord, 0,2 daa innmarksbeite, 165,5 daa skog på middels
bonitet, 1232 daa uproduktiv skog, og resten annet areal. 

Planstatus
Tomten er i kommuneplanen definert som LNFR, landbruk, natur, frilufts- eller reindriftsområde,
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.
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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.

Høringer:
Søknaden ble sendt på høring den 18.02.14. Troms fylkeskommune v/kulturetaten varslet 
befaring, da det tidligere var registrert automatiske fredede kulturminner på eiendommen. 

I brev av 23.6.14 har vi fått tilbakemelding fra Troms fylkeskommune. De skriver: 
"Parsellen er nå befart. Det ble ikke påvist automatisk freda kulturminner. Vi ber om at 
tilgjengeligheten til sporene av kystfortet sør for parsellen ikke blir redusert som følge av
eventuell fradeling. Dette må framgå i vedtak. Vi ber også om at det stilles krav om utforming 
(volum, form, materialvalg, takvinkel mm) som tar hensyn til landskap og omgivelser."

Statens vegvesen har gitt avkjørselstillatelse fra FV355 med vilkår, se brev av 02.06.14. 

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 67, brn 1 har to parseller og det drives med sau på gården. Pr 1.1.14 hadde bruket 63
vinterfóra sau og i tillegg til eget areal, høstes også 50 daa leiejord. Det ble i 2009 godkjent
fradelt tre boligtomter fra gnr 67/1. Det søkes nå om en ny boligtomt oppgitt til å være 3 daa. På
kartet som er vedlagt saken er tomta tegnet inn mye større enn 3 daa, men grunneier opplyser at
tomta skal være på 3 daa, og at det feilaktig er merket av for stort areal på kartet som var vedlagt 
søknaden. Plasseringsmessig er det rett.

I Skog og landskap benevnes det omsøkte arealet som uproduktiv skog og ligger på samme
parsell som de andre boligtomtene ble fradelt i 2009 og 2010. Det drives også med sau på en
naboeiendom, ca 600 m fra den omsøkte parsellen. Siden det er to sauebruk i området, antar vi at
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området også er beitemark for sauene, men her er mye beiteareal i området i og med at antall
husdyrbruk er sterkt redusert de siste årene. Disse to brukene er de eneste med sau på den ytre
delen av Storvikhalvøya.

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 omsøkte arealet er ikke dyrkbart og ligger i et område som er definert som uproduktiv skog.
Det er fradelt flere boligtomter her og unge barnefamilier har etablert seg her de siste årene. Vi
kan ikke se at en deling fører til vesentlig ulemper for landbruket i området. Tilflytting, bosetting
og boligbygging i distriktene er positivt. I jordlovens § 12 er det også presisert at 
delingssamtykke kan gis hvis det vil ivareta bosettinga i området. 

Vurdering i forhold til plan- og bygningsloven:

Vurderinger 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. 

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

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

Statens vegvesen har i brev at 02.06.14 gitt avkjørselstillatelse fra FV355 med vilkår. Hvis den 
omsøkte tomta ikke blir å grense helt til fylkesvegen må det tinglyses rett til adkomst for den 
delen av adkomsten som går over gnr 67, brn 1. 

Side 104



Side 4 av 7

I flg § 28-1 kan grunn bare bebygges eller eiendom opprettes 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.

Risikovurdering
I følge skredkart hos NVE kan det i området være potensielt risiko for stein – og snøras, men
fjellet ligger et stykke unna her og risikoen har ikke påvirket delingen av tomtene som ble fradelt
i 2009 og -10.

NGU sitt løsmassekart viser at området ligger under marin grense og at det i området mest
sannsynlig er tynn hav- og strandavsetning. Denne løsmassetypen er betegnet slik:
"Hav- og fjordavsetning og strandavsetning, usammenhengende eller tynt dekke over
berggrunnen: Grunnlendte områder/hyppige fjellblotninger. Tykkelsen på avsetningene er
normalt mindre enn 0,5 m, men den kan helt lokalt være noe større. Det er ikke skilt mellom
hav-, fjord- og strandavsetning. Kornstørrelser angis normalt ikke, men kan være alt fra leir til
blokk."

Løsmassekartene er laget ut i fra sannsynlighetsberegninger. Siden området ligger under marin
grense kan det være leire i området. Kommunen er kjent med at det her er berggrunn og trygg 
byggegrunn.

Kulturminner og kulturlandskap
I følge økonomisk kartverk og Askeladden er det flere registrert kulturminner og krigsminner i
området. På den siden av vegen som omsøkte parsell er plassert, og hvor de andre boligtomtene
er etablert, er det ikke registrert kulturminner i nærheten. Troms fylkeskommune har vært på 
befaring og ikke funnet automatiske fredede kulturminner på parsellen. De ber om at 
tilgjengeligheten til sporene av kystfortet sør for parsellen ikke blir redusert som følge av 
eventuell fradeling. Det er ellers spredt tradisjonell bebyggelse i området. Et eventuelt hus må 
tilpasses den eksisterende byggestilen med tanke på farge, vinkler, utforming og plassering.

Friluftsinteressene
I Vika er det en fin sandstrand som er mye besøkt om sommeren. Den omsøkte parsellen blir
ikke å berøre dette området eller etablerte turstier i området siden den ligger på andre siden av 
fylkesvegen. 

Reindrift
Reindriftsinteressene vil trolig ikke bli berørt av denne fradelingen siden det allerede er en del
etablerte boliger i området. I følge kart er ikke området registrert som samlingsområde eller
flyttelei.

Dispensasjon:
Den omsøkte tomta ligger i LNFR-området og deling av omsøkte tomt til boligformål medfører
dispensasjon fra kommuneplanens arealdel jfr plan- og bygningslovens § 19-2. Den omsøkte
tomta ligger på uproduktiv skogsmark og i et område hvor det de siste årene er bygget flere nye
boliger som er tatt i bruk av unge familier. Det er positivt for området og for kommunen at det
bygges nye boliger i distriktene og vi kan ikke se at delingen og oppføring av ny bolig fører til 
motstridende forhold i sett i henhold til andre forhold som skal ivaretas. I dette tilfellet kan vi 
ikke se at ulempene med en dispensasjon er større enn fordelene.

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

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

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

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

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

Den omsøkte parsellen er ubebygd og består av uproduktiv lauvskog 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 19.02.14) innenfor den omsøkte
parsellen.

I strandområdet på andre siden av fylkesvegen er stranda definert som "rikt strandberg".
Verdibegrunnelsen av dette er i flg faktaark: Lokaliteten har en ganske klar verdi som viktig - B. 
Den er ikke stor, men ganske artsrik og med forekomst av flere kravfulle og en rødlistet art 
(småsøte NT). Denne lokaliteten er på andre siden av fylkesvegen i forhold til det omsøkte 
området og vil ikke bli påvirket av en deling.

Utvalgte eller trua naturtyper og prioriterte arter vil ikke berøres av delingen, jamfør naturbase.
Bebyggelse av tomta vil endre noe på landskapet, men det vil i hovedsak avhenge av hvordan
bygningen(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. Kommunen har i sin vurdering av saken vektlagt samfunnsinteressen av tilflytting til
bygda, samt at deling og bebyggelse av eiendommen ikke kommer i konflikt med trua eller
sårbare arter og naturtyper. NML §§ 9, 11 og 12 vurderes til ikke å være relevante for saken.

Vedtak:
Nordreisa kommune godkjenner fradeling av ca 3 daa uproduktiv skog til boligformål fra 
eiendom gnr 67, brn 1 i Nordreisa kommune.
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Dette gjøres jfr følgende:
 Deling godkjennes jfr jordlovens § 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. Det er heller ikke annen 
risiko ved bebyggelse av omsøkte tomt. Samfunnsinteresser taler for deling fordi 
bosetningshensynet ivaretas. Vi kan ikke se at ulempene med en dispensasjon fra 
kommuneplanens arealdel er større enn fordelene. 

Det settes følgende vilkår:
 Den godkjente tomta må sikres tinglyst adkomst til egen eiendom hvis den ikke blir å 

grense helt til FV 355.
 Godkjente avkjørsel må etableres jfr vilkår gitt i avkjørselstillatelse av 02.06.14 fra 

Statens vegvesen. 
 Eventuelle byggetiltak kan ikke igangsettes før byggesøknad er levert, søknaden er

behandlet og godkjenning er gitt.
 Tilgjengeligheten til sporene av kystfortet sør for parsellen ikke blir redusert som følge av 

eventuell bygging og fradeling.
 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.

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 
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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

Kopi til:
Øyvind Nilsen Elvelund 9151 STORSLETT
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Nordreisa kommune
Utviklingsavdeling

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

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

«KONTAKT»

Delegert vedtak

Delegert utvalg drift - nr. 143/14

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
«REF» 2014/1639-3 27796/2014 1942/78/2 03.07.2014

Delegert vedtak - søknad om deling gnr 1942/78/2

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

Henvisning til lovverk: Jordloven § 12, matrikkellovens § 6, plan- og bygningsloven § 20-1.

Saksopplysninger: 
Søkere og grunneiere er Oddvar og Einar Seljevoll.

Det søkes om deling av gnr 78, brn 2. I følge Skog og landskap er totalt på 278,8 daa. Arealet er 
fordelt på 6,8 daa fulldyrka jord, 6,3 daa overflatedyrka jord, 19,6 daa høy bonitet skog, 136 daa 
skog på middels bonitet, 102,7 daa uproduktiv skog og annet areal. Av flybilder ser man at det er 
lenge siden arealene har vært driftet. Eiendommen ligger i Søndre Rotsund og mot Spåkenesøra. 

Eiendommen ligger i LNFR-området, det vil si område er avsatt til landbruk, natur – og 
friluftsliv, samt reindrift og disse temaene skal ha særlige fortrinn. Formålet med delingen skal 
ikke føre til annet bruk, og det er opplyst at eiendommene skal driftes med uttak av brensel og 
ellers vanlig friluftsliv. Eierne er brødre og de skal etter delingen ha hver sin del av eiendommen 
og sameiet skal dermed opphøre. 

Vurderinger i forhold til jordloven:

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.
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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. 

Deling utdypes nærmere i jordlovens § 12. 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. Man skal også ta hensyn til 
jordbruk i området. 

Eiendommen gnr 78, brn 2 består av fire parseller. Hovedparsellen er der bolighuset og resten av 
bygningene på eiendommen står. Denne er om lag 144 daa og skal beholdes av Oddvar. Resten 
av eiendommene (på vedlagte kart merket med x) består av to skogsparseller, samt øst- og 
vestdelen av Skogsholmen. Dette er målt opp på Skog og landskap sine kart til å være ca 135 daa 
og skal overtas av Einar. Det er opplyst at parsellene ikke skal bebygges. Eiendommen gnr 78, 
brn 2 har ikke vært i aktiv jordbruksdrift siden begynnelsen av 80-tallet. Det er ingen aktive 
gårdsbruk i området. En deling av eiendommen vil ikke påvirke dagens bruk av eiendommen 
eller området ellers og vil føre til opphør av sameiet.

Vurdering i forhold til plan- og bygningsloven:
I flg. plan- og bygningslovens § 20-1 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. Delinger skal også vurderes i forhold til §§ 27-1, 2, 4 og 28-1 
som har med drikkevann, avløpsvann, avkjørsel og andre natur- og miljøforhold. 

Siden eiendommen kun skal deles og ikke bebygges er det ikke relevant å gjøre nærmere 
vurderinger i forhold til disse momentene. Vi kan likevel opplyse at NGUs løsmassekart viser at 
det i området er en del marin strandavsetning som kan inneholde ustabile grunnforhold. 
Skredkart viser også at hele Søndre Rotsund og deler av Spåkenesøra også ligger i potensielle 
utløpsområder for snøskred. 

Eventuelle framtidige tiltak er søknadspliktige og krever søknad og godkjenning før igangsetting. 
Strandsonen skal bevares som verdifullt natur- og friluftsområdet og sikres god tilgjengelighet 
for allmennheten, jfr plan- og bygningslovens § 1-8.

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

Dette vil si at vedtak som gjøres om fast eiendom skal vurderes opp mot hoved prinsippene i 
loven. Siden formålet med delingen er til uendra bruk og de nye eiendommene ikke skal 
bebygges, er det ikke relevant å gjøre vurderinger i forhold til naturmangfoldslovens prinsipper.
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Vi vil likevel nevne at strandsonen på den sørligste parsellen av gnr 78/2 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. Naturtypen inntil strandsonen er også betegnet 
som bløtbunnsområde i strandsonen. Dette er et større gruntområde som er næringsområde for 
stedegne vade- og andefugl.

Nærheten til naturreservatet og fuglelivet ellers må tas særlig hensyn til under ferdsel og bruk av 
området og ved eventuelle framtidige tiltak på eiendommen. 

Vedtak:
Nordreisa kommune godkjenner at gnr 78, brn 2 deles som omsøkt. Delingen godkjennes jfr 
jordlovens § 12, matrikkellovens § 6 og plan- og bygningsloven §§ 20-1-m. Formålet er til 
uendra bruk og delingen skal føre til at sameiet oppløses. 

Det settes følgende vilkår:
 Eventuelle framtidig tiltak på eiendommen er søknadspliktige og godkjenning må være 

gitt før igangsetting. 
 Dersom det under eventuelt arbeid i marken oppdages gjenstander eller spor etter tidligere

menneskelig aktivitet i omsøkte areal, må arbeidet stanses og melding straks sendes
Sametinget og Troms fylkeskommune, kulturetaten jf. kulturminnelovens § 8, 2. ledd.

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

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

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

Den videre saksgangen:
Søknaden er oversendt oppmålingskontoret, som i løpet av oppmålingssesongen sender faktura for oppmålings- og 
tinglysningsgebyr for parsellene som er godkjent fradelt. Før oppmåling kan skje må gebyret være betalt, og marka 
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.     
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Ved eventuelle spørsmål til oppmåling kan oppmålingsingeniør kontaktes på 
tlf: 77770764 / 40419291 eller 77770762

Med hilsen

May Halonen
konsulent

Likelydende brev sendt til Oddvar og Einar Seljevoll. 
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Nordreisa kommune
Utviklingsavdeling

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

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

«KONTAKT»

Delegert vedtak
Delegert utvalg drift - nr. 114/14

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
«REF» 2013/1519-14 25829/2014 1942/81/16 25.06.2014

Delegert vedtak - søknad om deling gnr 1942/81/16

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.

Det søkes om fradeling på gnr 81, brn 16 av en ubebygd tomt på om lag 400 m2 til fritidsformål.
Søknaden er mottatt 30.4.2013. 

Saksopplysninger:
Søkere: Jan Sigvald Hage, Kirkely 17, 9151 Storslett og Bjørn Sigmund Hage, Sommarfjøsvn 
145, 9020 Tromsdalen

Eiendommen ligger på Vest-Uløy ved RV 357. Parsellen som søkes fradelt består av tidligere
overflatedyrka jord og ligger ca 300 m fra sjøen på sjøsiden av FV357. I følge gårdskart fra Skog 
og landskap har eiendom gnr 81, bnr 16 et totalareal på 184,3 daa. Av dette er 5,5 daa fulldyrka 
jord, 1,4 daa innmarksbeite, 2,9 daa skog på middels bonitet, 126,3 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
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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.

Høringer: Saken ble sendt på høring 2.7.13 med høringsfrist 31.8.13 til Reinbeitedistriktet, 
Sametinget, Troms fylkeskommune, Fylkesmannen i Troms og NVE.

Følgende høringsuttalelser ble mottatt:

Brev fra Fylkesmannen i Troms av 10.7.13:
Konklusjon: "NGU sitt løsmassekart indikerer at store deler av området består av tykk marin
strandavsetning. Områdestabiliteten må derfor vurderes. 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 kan ut fra samfunnssikkerhetshensyn ikke tilrå at 
det dispenseres fra kommuneplanens arealdel uten at ovenstående tiltak gjennomføres.
Vi ber derfor om å få tilsendt avgjørelsen i saken når denne foreligger."

Brev fra Sametinget av 12.8.14:
Befaring ble varslet. 

Vurderinger i forhold til jordbruksloven 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.

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.

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.
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Forbudet om omdisponering av dyrka og dyrkbar jord gjelder 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 ikke selvstendig drift på eiendommen og vi har ikke opplysninger om når tid det sist evt 
har var det. Det er heller ingen andre aktive bruk på Vest-Uløy. Utmarksarealene brukes som
sommerbeite for sau for gårdbrukere som holder til på fastlandet. Iflg Skog og landskap er har
eiendommen totalt 5,5 daa fulldyrka jord. Den omsøkte parsellen ligger på areal som er definert
som innmarksbeite og er dyrkbar. Eiendommen har et eldre bolighus som brukes som 
fritidsbolig. Eiendommen har totalt sett ingen forutsetninger for selvstendig og lønnsom 
landbruksdrift og har en lite sentral beliggenhet. Det er mange fritidsboliger og hytter i området.

Vi kan ikke se at det omsøkte arealet er viktig for jordbruket i området. 

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

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

I søknaden er det opplyst at hytten/boligen skal anlegge brønn og eget septikanlegg. Opprettelse 
av eiendom til bygningsformål til mennesker og dyr kan ikke gjennomføres med mindre det er 
forsvarlig adgang til hygienisk betryggende og tilstrekkelig drikkevann, samt slokkevann og at 
bortføring av vann og avløpsvann må være sikret i samsvar med forurensningsloven.

Teknisk avdeling har vurdert utslippsforhold og vannforsyning for omsøkte tomt som følgende:
Drikkevann i området forsynes av private anlegg der også grunnvann benyttes som vannkilde.
En kan ikke se at et utslipp vil komme i konflikt med andre interesser i området.

Med bakgrunn i kunnskap om lokale forhold, kan slamavskiller og jordrenseanlegg bygges i
samsvar med Retningslinjer for utforming og drift av separate avløpsanlegg. Avløpsanlegg må
plasseres slik at det ikke kommer i konflikt med vannforsyningsanlegg, både for eksisterende
boliger og for omsøkt tomt. Det bør avsettes plass på omsøkt tomt for avløpsanlegg for bolig.
Etter søknad vil utslippstillatelse kunne gis i samsvar med Forurensningsforskriften.

I flg. § 27-4 må det før opprettelse eller endring av eiendom til bebyggelse blir godkjent enten
være sikret lovlig atkomst til veg som er åpen for alminnelig ferdsel eller ved tinglyst dokument
eller på annen måte være sikret vegforbindelse som kommunen godtar som tilfredsstillende.
Avkjørsel fra offentlig veg må være godkjent av vedkommende vegmyndighet, jf. veglova §§ 40
til 43.
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Søker opplyser at det er søkt og gitt tillatelse til utvidet bruk av eksisterende avkjørsel på
naboeiendommen 81/17. Adkomsten til det eldre bolighuset på 81/16 går også der. Det skal
opparbeides adkomst mellom den omsøkte tomta og riksvegen med oppstillingsplass for bil. Ved
fradeling og salg av tomta må det tinglyses rett til adkomst over 81/16 og 81/17.

I flg § 28-1 kan grunn bare bebygges eller eiendom opprettes 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.

Risikovurdering
I følge skredinformasjon hos NVE er det ikke stein- eller snøskredfare i området hvor den
omsøkte parsellen ligger.

I NGU sitt løsmassekart ser man at området mest sannsynlig består av en løsmassetype som er av 
tykk marin strandavsetning. Området består av strandvoller som er svakt hellende mot sjøen.
Løsmassemektigheten er tykk og infiltrasjonsevnen er middels.

NGU sin forklaring på begrepene er:
"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. Mektighet er kort og greit
løsmassenes tykkelse. En tykk leiravsetning vil f.eks.kunne være mer utsatt for
kvikkleiredannelse enn en tynn. En tykk grusavsetning inneholder mer ressurser enn en tynn.
Infiltrasjonsevne er grunnens evne til å ta imot og rense avløpsvann. Det dreier seg om direkte
fysisk filtrering av vannet og mulighet for biologisk nedbryting av forurensing. I sistnevnte
tilfelle har løsmassenes tykkelse over grunnvannspeilet stor betydning pga. eksponeringstid og
oksygentilgang. "

I høringsuttalelse av 10.7.13 har Fylkesmannen i Troms uttalt følgende (utdrag):
"Avbøtende tiltak må beskrives av fagkompetent personell, jf. NVE's retningslinje 2/2011;
Flaum og Skred i arealplanar. Fylkesmannen i Troms viser til ovenstående og kan ut fra 
samfunnssikkerhetshensyn ikke tilrå at det dispenseres fra kommuneplanens arealdel uten at 
ovenstående tiltak gjennomføres. Vi ber derfor om å få tilsendt avgjørelsen i saken når denne 
foreligger."

Grunneierne har kontaktet ing Knut Riiber hos NGU hvor han ba grunneier få gravd ut to sjakter 
ned til fjell eller fast morene på nedsiden (sjøsiden) av omsøkte tomt for så å få noen i 
kommunen til å se på det (evt med bilder). Grunneier har utført det som var foreslått og levert inn 
god dokumentasjon på prøvegravingene som ble i to gravesjakter ca 1 – 1,2 m dyp. Det viste at 
det i det omsøkte området var 90 cm ned til fast fjell og jordlaget besto av ca 20 cm svart mold 
og resten morene. Kommunen vurderer derfor den omsøkte byggetomta som sikker byggegrunn. 

Kopi av vedtak må sendes Fylkesmannen i Troms som har klagerett på en godkjenning av saken. 

Kulturminner og kulturlandskap
Sametinget varslet i brev av 12.8.13 befaring på eiendommen og det omsøkte området i 
feltsesongen 2013. I brev av 11.12.13 kom det uttalelse etter befaring. Der framgikk det at det på 
omsøkte eiendom var funnet en tufte som sannsynligvis var eldre enn 100 år og med stor 
sannsynlighet var et automatisk fredet samisk kulturminne. 
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Grunneier ga i brev av 28.12.13 tilbakemelding til Sametinget om at funnet det registrerte funnet 
var på naboeiendommen, og at det mest sannsynlig var grunnmuren etter et lite fjøs som var revet 
og bygd opp en annen plass. 

I brev av 23.1.14 varsler Sametinget en ny befaring i 2014. I brev av 12.6.14 mottok vi en ny 
uttalelse: " Vi har foretatt ny befaring i saken og gjennomført flere intervjuer. Det har fremkommet at den aktuelle 
hustuften er en sommerfjøstuft. Sommerfjøsen ble oppført etter krigen og brukt til tidlig på 1960-tallet. Den er derfor 
ikke ingen automatisk fredet kulturminne. Vi har ingen merknad til søknaden som den foreligger, men vil likevel 
oppfordre tiltakshaver til å ta vare på tuften og sørge for at den ikke blir ødelagt. Selv om den ikke er automatisk 
fredet er den ett bidrag til den lokale historien.
Skulle det under arbeid i marken komme frem gjenstander eller andre levninger som viser eldre aktivitet i området, 
må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget og Troms fylkeskommune, Kulturetaten omgående, jf. Lov 9. juni 
1978 nr. 50 om kulturminner (kml.) § 8 andre ledd. Vi forutsetter at dette pålegget formidles til den som skal utføre 
arbeidet i marken."

Det er ellers spredt tradisjonell bebyggelse i området. Et eventuelt bygg må tilpasses den 
eksisterende byggestilen med tanke på farge, vinkler, utforming og plassering.

Friluftsinteressene
Den omsøkte tomta ligger om lag 290 m fra sjøen og har ikke innvirkning på den frie ferdselen i
strandsonen. Vi kan ikke se at den omsøkte tomta er til hinder for evt andre spesielle
friluftsinteresser i området. Det er stadig flere hytter og fritidsboliger i området.

Reindrift
Reindriftsinteressene vil trolig ikke bli berørt av denne fradelingen siden det allerede er en del
etablerte boliger i området. I følge kart er ikke området registrert som samlingsområde eller
flyttelei. Det er heller ikke kommet uttalelse fra reinbeitedistriktet i høringsrunden. 

Dispensasjon:
Den omsøkte tomta ligger i LNFR-området og deling av omsøkte tomt til boligformål medfører
dispensasjon fra kommuneplanens arealdel jfr plan- og bygningslovens § 19-2. Den omsøkte
tomta ligger på uproduktiv skogsmark og i et område hvor det de siste årene er bygget flere nye
boliger som er tatt i bruk av unge familier. Det er positivt for området og for kommunen at det
bygges nye boliger i distriktene og vi kan ikke se at delingen og oppføring av ny bolig fører til 
motstridende forhold i sett i henhold til andre forhold som skal ivaretas. I dette tilfellet kan vi 
ikke se at ulempene med en dispensasjon er større enn fordelene.

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

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

I lovens § 7 som omhandler prinsipper i offentlig beslutningstaking i §§ 8 til 12 framgår det
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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 ubebygd og består av areal som er definert som innmarksbeite. Vi har
ikke opplysninger om arealet noen gang har vært i drift. Eiendommen ligger på Russeneset og
stranden her er langgrunn. I naturtypebasen er strandområdet markert som bløtbunnsområde i
strandsonen. Området er også markert som hekke- og yngleområde til rødnebbterne som er i
kategori LC som betyr livskraftig art.

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 4.7.13) innenfor den
omsøkte parsellen. Utvalgte eller trua naturtyper og prioriterte arter vil ikke berøres av delingen,
jamfør naturbase. Bebyggelse av tomta vil endre noe på landskapet, men det vil i hovedsak
avhenge av hvordan bygningen(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. Kommunen har i sin vurdering av saken vektlagt at deling og bebyggelse av eiendommen
ikke kommer i konflikt med trua eller sårbare arter og naturtyper. NML §§ 9, 11 og 12 vurderes
til ikke å være relevante for saken.

Oppsummering
Tomten er i kommuneplanen definert som landbruk, natur- eller friluftsområde, og det er
nødvendig med dispensasjon fra Plan- og bygningsloven § 19-2. En eventuell fradeling av
omsøkt areal vil trolig ikke føre til konsekvenser for naturmangfoldet, kulturlandskapet,
friluftslivet og reindrifta. Områdestabiliteten er undersøkt og funnet sikker, og 
kulturminnemyndighetene har befart området uten å gjøre verneverdige funn. Vi kan ikke se at 
ulempene ved en dispensasjon fra kommuneplanens arealdel er større enn fordelene og 
godkjenner delingen som omsøkt. 

Vedtak:
Nordreisa kommune godkjenner i medhold av jordloven § 9 omdisponering av ca 0,4 dekar 
tidligere dyrket jord til fritidsformål fra gnr 81, brn 16.  Det er ved avgjørelsen lagt vekt på at det 
omsøkte hverken alene eller sammen med annet jordbruksareal på eiendommen, kan gi grunnlag 
for jordbruksproduksjon.

Nordreisa godkjenner i medhold av jordloven § 12 fradeling av totalt ca 0,4 dekar til
fritidsformål fra gnr 81, brn 16. Dette begrunnes med at omdisponering også godkjennes jfr § 9 
og at delingen ikke vil føre til drifts- eller miljømessige konsekvenser for landbruket.
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Delingen godkjennes også slik:
 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.

Siden delingen ikke vil komme i konflikt med forholdene som er vurdert, kan vi ikke se at 
ulempene med en dispensasjon fra kommuneplanens arealdel er større enn fordelene. 

Det settes følgende vilkår:
 Den godkjente tomta må sikres tinglyst adkomst til egen eiendom tomta over gnr 81/16 

og 81/17.
 Eventuelle byggetiltak kan ikke igangsettes før byggesøknad er levert, søknaden er

behandlet og godkjenning er gitt.
 Det må søkes om utslippstillatelse og tillatelse være gitt før tiltak iverksettes. 
 Skulle det under arbeid i marken komme frem gjenstander eller andre levninger som viser 

eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget og Troms 
fylkeskommune, Kulturetaten omgående, jf. Lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner 
(kml.) § 8 andre ledd. Vi forutsetter at dette pålegget formidles til den som skal utføre 
arbeidet i marken.

 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.

Kopi av dette vedtaket sendes til Fylkesmannen i Troms som evt kan påklage avgjørelsen. 

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

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

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

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

Bortfall av tillatelse:
Er oppmåling ikke rekvirert senest 3 år etter at tillatelse er gitt, faller tillatelsen bort.     
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Ved eventuelle spørsmål til oppmåling kan oppmålingsingeniør kontaktes på 
tlf: 77770764 / 40419291 eller 77770762

Med hilsen

May Halonen
konsulent

Likelydende brev er sendt til Jan Sigvald Hage og Bjørn Sigmund Hage. 

Kopi til:
Fylkesmannen i Troms Postboks 6105 9291 TROMSØ
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Nordreisa kommune
Utviklingsavdeling

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

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

«KONTAKT»

Delegert vedtak
Delegert utvalg drift - nr. 133/14

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
«REF» 2014/699-3 27229/2014 1942/86/2 01.07.2014

Delegert vedtak - søknad om deling gnr 1942/86/2

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

Søkere: Per Kristian Arild, Torbjørn Arild, Willy Arild og Britt H. N. OlsenErververe: 
Hamneidet båtforening og Ansten Hansen

Eiendommen ligger på Hamneidet, om lag 30 km fra Storslett sentrum. Det søkes fradelt to 
parseller. 

 Parsell nr 1: er på om lag 5 daa og består av båthavna. Den er ikke bebygd og arealet 
inngår i en reguleringsplan som ble godkjent i 2006 til omsøkte formål. Det er Hamneidet 
båtforening som står oppført som erverver. 

 Parsellen nr 2: søkes som tilleggsareal til gnr 86, brn 20 og 35 og som eies av Ansten 
Hansen.

I følge gårdskart fra Skog og landskap har eiendom gnr 86, bnr 2 et totalareal på 678,9 daa
fordelt på to parseller. Av dette er 6,3 daa oppgitt til å være overflatedyrka jord, 443,1 daa 
uproduktiv skog, og resten annet areal. 

Planstatus
Parsell nr 1 er innenfor et område som er regulert til turisme og småbåthavn for lokale fiskere og 
fritidsbåter. Parsell nr 2 er tilleggsareal til bebygd tomt med fritidsbolig og medfører 
dispensasjon fra kommuneplanen definert som landbruk, natur- eller friluftsområde, og det er
nødvendig med dispensasjon fra plan- og bygningsloven § 19-2.
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Vi har valgt og ikke sende saken på høring fordi vi ikke kan se at det er noen forhold som tilsier 
at dispensasjon ikke kan gis.

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.”

Gnr 86/20 og 35 ligger overfor veien for havna og hoveddelen av tilleggsparsellen er utenfor 100 
m sonen til sjø. Denne delingen medfører ikke dispensasjon fra plan- og bygningslovens § 1-8.

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

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

Bestemmelsen om deling i jordlovens § 12 har nær sammenheng med lovens formål som er å sikre at 
arealressursene blir disponert på en måte som gir en tjenlig, variert bruksstruktur ut fra 
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. 

Iflg Skog og landskap er det på gnr 86/2 ca 6,3 overflate dyrka jord. Dette arealet ligger 
innimellom fradelte boligtomter og er antakelig til dels igjengrodd. Vi har ikke opplysninger om 
når tid arealet sist er blitt høstet. Det er ikke lenger aktiv landbruk på Hamneidet og delingen av 
den omsøkte tilleggsparsellen ligger godt plassert arronderingsmessig inntil andre 
eiendomsgrenser og RV866 . Vi kan ikke se at delingen har noe å si i forhold til eventuell 
landbruk i området. 

Vurdering i forhold til plan- og bygningsloven:
I reguleringsplanen som ble behandlet i 2006 framgår det at det er gnr 86/2 som omfattes av 
planområdet. Kartet som ligger på reguleringsplansaken omfatter også den ytterste delen av 
moloen som ligger på gnr 86, brn 1 og som eies av Olav Inge Arild. Den omsøkte delingen av 
havneområdet er i denne sammenhengen begrenset til 86/2. 

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.

Da reguleringsplanen for området ble behandlet i 2006 var formålet at området skulle utvikles til 
turisme med sjøbuer/hytter og serviceanlegg samt tilhørende bebyggelse. Siden det omsøkte 
havneområdet fortsatt står på de opprinnelige eierne antar vi at det ikke ble noe av planene som 
da forelå. Men reguleringsplanen omfattet også at området skulle brukes til småbåthavn for 
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lokale fiskere og fritidsbåter og formålet med delingen av parsell nr 1 er akkurat dette. Det er 
Hamneidet båtforening som er oppført som erververe av havneområdet. 

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

I reguleringsplanen inngikk det planer om oppsett av forskjellige bygg i havneområdet. Alt som 
skal føres opp er søknadspliktige tiltak og før evt arbeid igangsettes må det det være gitt 
tillatelse. Dette også når det gjelder vann- og avløpsanlegg.

For parsell nr 2 som er tilleggsareal til etablert tomt er det ikke planer om oppføring av bygg i 
denne omgangen. Hvis det senere skulle bli aktuelt må forholdene rundt vann- og avløp avklares 
særskilt og evt må det søkes om utslippstillatelse. Eksisterende fritidsbolig på gnr 86/20 har 
privat vann- og avløpsanlegg. 

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. 

Når det gjelder havneområdet er forholdene rundt avkjøring spesifisert i reguleringsplanen. Da 
havneområdet ved oppmåling vil få nytt gårds- og bruksnummer vil de ytterste delene av moloen 
på begge sider (både mot øst og vest) fortsatt være på gnr 86/2 og på 86/1. For å sikre rett til 
adkomst må gnr 86/1 og gnr 86/2 på tinglyst rett til adkomst over det nye bruksnummeret.

Når det gjelder deling av parsell nr 2, har gnr 86/20 og 35 felles avkjørsel med gnr 86/17 fra den
kommunale Gråsandveien. Adkomstveien til bolighuset på gnr 86/17 går i mellom disse to 
tomtene og omfattes av det omsøkte tilleggsarealet. Gnr 86/17 må sikres tinglyst veirett på den 
nye parsellen. 

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.

På NGUs løsmassekart er det markert at det i strandområdet på og rundt Klokkarhavna er marin 
strandhavsetning. Det betyr at det i området kan være marin leire og kvikkleire som innebærer
ustabile grunnforhold. De omsøkte delingene er angående parsell 1 et havneområde. Evt bygg i 
havneområdet er i denne sammenhengen ikke beregnet til overnatting og krever derfor ikke 
nærmere vurdering. Men hvis det på sikt blir iverksatt bygg som er beregnet for utleie og 
overnatting, f. eks rorbuutleie i turismesammenheng, må grunnforholdene undersøkes nærmere. 

Når det gjelder parsell nr 2 er det her for det meste morene som regnes som trygg byggegrunn. På 
denne parsellen er det i denne omgangen ikke planlagt bebyggelse. Forholdene er derfor ikke 
nærmere vurdert. 
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I følge økonomisk kartverk og Askeladden.no er det flere registrert kulturminner og krigsminner 
i området. Vi kan heller ikke se at de omsøkte delingene vil komme i konflikt med evt reindrift i 
området, da det ikke skal føre til noe større aktivitet enn det allerede er i området. 

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

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, 
naturbase.no 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. 

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. 

Vi kan ikke se at noen forhold rundt de omsøkte parsellene kommer i konflikt av andre forhold 
som det skal tas hensyn til. Parsell nr 1 er innenfor tidligere regulert området og parsell nr 2 er 
tilleggsareal til allerede bebygd eiendom. 
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Vedtak:
Nordreisa kommune godkjenner fradeling av ca 5 daa havneområde til båthavn, samt ca 4 daa 
uproduktiv skog som tilleggsareal til gnr 86, brn 20 og 35 fra gnr 86, brn 2 i Nordreisa kommune. 

Godkjenning gjøres jfr følgende regelverk:
 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
 For parsell nr 2 gis det dispensasjon fra kommuneplanens arealdel jfr plan- og 

bygningslovens 19-2. 

Delingen av parsell nr 1 er innenfor tidligere godkjente reguleringsplan for området. 

Ved avgjørelsen er det lagt vekt på at fradeling trolig ikke vil komme i konflikt med 
landbruksinteresser, natur- og kulturmiljø og friluftslivet i området. Fradelingene har lite å si for 
ressursgrunnlaget på eiendommen og samfunnsinteresser taler for deling.

Det settes følgende vilkår:
 Klokkerøra på gnr 86, brn 1 og den ytterste delen av moloen på gnr 86, brn 2 må sikres 

tinglyst adkomst over den nye parsellen som opprettes som båthavn. 
 Gnr 86, brn 17 må sikres tinglyst rett til den eksiterende og etablerte adkomsten fra 

Gråsandveien og til bolighuset på gnr 86, brn 17 på det som blir tilleggsparsell til gnr 86/20 
og 35. 

 Gnr 86, brn 20, brn 35 og den nye tilleggsparsellen bør sammenføyes til et bruksnummer. 
 Evt byggetiltak kan ikke igangsettes før byggesøknader er levert, søknaden er behandlet og 

godkjenning er gitt.
 Hvis det skal legges inn vann og septikanlegg på 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.

 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-
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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

Likelydende brev sendt til: Per K. Arild, Willy Arild, Torbjørn Arild og Britt H. N. Olsen

Kopi til:
Hamneidet båtforening v/Per K. Arild Gråsandveien 96 9181 HAMNEIDET
Ansten Hansen Nedre Møllenberg 29 7014 TRONDHEIM
Olav Inge Arild Gråsandveien 44 9181 HAMNEIDET

Annen info til erververe:
Da saksbehandlingsgebyr ble sendt ut ble det tatt gebyr for behandling for
dispensasjonsspørsmålet som medfører at saken ble sendt på høring. Vi har valgt å ikke sende 
saken på høring og erververne skal derfor få dette gebyret trukket fra når vi sender ut 
oppmålingsgebyrene for de godkjente parsellene. Dette utgjør kr 1175 pr parsell. 
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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

Hilde Jakobsen og Egil Gunnar Lien
Lundefjellvn 17
9151 STORSLETT

Delegert vedtak
Delegert utvalg drift - nr. 154/14

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2014/2451-2 29034/2014 1942/71/13 15.07.2014

Delegert vedtak - søknad om konsesjon for erverv av gnr 1942/71/13

Søknaden er mottatt 14.07.14 og vedlagt kjøpekontrakt. 

Saksopplysninger: 
Søkere: Hilde Jakobsen og Egil Gunnar Lien, Lundefjellveien 17, 9151 Storslett
Overdrager: Tora Torsmos dødsbo v/Marry Heiskel, May-Tove Jakobsen og Bjarne Arild. 

Bakgrunnen for søknaden er at søkerne ønsker å kjøpe eiendommen til boligformål. Eiendommen 
ligger i Rotsundelv, langs E6, ca 15 km fra Storslett.

I følge gårdskart fra Skog og landskap har eiendom gnr 71, brn 13 et totalareal på 127,4 daa. Av 
dette er 0,2 da klassifisert som fulldyrka jord, 43 daa skog på middels bonitet, 44,3 daa 
uproduktiv skog og resten skrinn- og jorddekt fastmark.

Av bebyggelse på eiendommen er det i følge søknaden et bolighus på 49 m2 fra 1947, en 
garasje/uthus på 15 m2 fra 1948. Eiendommen er et dødsbo og vi går ut i fra at det er de 
rettmessige etterkommerne som har skrevet under på søknaden og kjøpekontrakten. Boligen er pr 
i dag ubebodd. Kjøpesummen er satt til kroner 60.000, noe vi ikke har merknader til. Kjøperne er 
gifte. 

Vurdering
Virkemidlene i konsesjonsloven skal brukes slik at det oppnås vern om landbrukets
produksjonsarealer, og slike eier- og bruksforhold som er mest gagnlig for samfunnet. Søkernes
formål med ervervet står sentralt i vurderingen, enten eiendommen erverves til landbruksformål
eller andre formål. Formålet med ervervet må veies opp mot de hensyn loven fremmer er mest
gagnlig for samfunnet, om søker får konsesjon eller om eiendommen bør overdras til andre. Etter
loven har ingen krav på konsesjon, men konsesjon må gis med mindre det er saklig grunn til å
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avslå.

Erververne ønsker å benytte eiendommen til boligformål. Eiendommen er bebygd og over 100 
daa. To av selgerne er mor og onkel til den ene kjøperen, mens den tredje eieren er fjernere 
slektning. Dette er derfor et salg utenom nær familie og det må søkes konsesjon for ervervet. Det 
er opp til kommunen å vurdere om det skal settes vilkår om boplikt i den enkelte sak og om 
boplikten skal være personlig eller upersonlig.

Dette er en landbrukseiendom som tidligere har vært bebodd, men står ubebodd i dag.
Eiendommen har ikke dyrka mark og ellers litt skog som kan driftes til eget bruk. Ved 
konsesjonsfrie erverv av bebygde eiendommer der fulldyrka og overflatedyrka jord på 
eiendommen er mer enn 25 dekar, eller der eiendommen består av mer enn 500 dekar produktiv 
skog er det boplikt. Denne eiendommen oppfyller ikke disse arealgrensene. En av 
konsesjonssøkerne har alene kunnet erverve 2/3 deler av eiendommen konsesjonsfritt og ikke fått 
boplikt. Vi velger derfor å ikke sette boplikt på eiendommen, siden det heller ikke ville blitt gjort 
om ervervet hadde vært helt konsesjonsfritt. Det er positivt at bebyggelsen blir tatt vare på og at 
eiendommen blir brukt som boligeiendom.

Vedtak:
Nordreisa kommune viser til konsesjonsloven §§ 1, 2 og 9 og innvilger konsesjon til Hilde 
Jakobsen og Egil Gunnar Lien konsesjon for erverv av fast eiendom gnr 71, brn 13 i Nordreisa 
kommune til boligformål. 

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.

NB
Vi gjør oppmerksom på at eiendommen er et dødsbo og skifte må gjennomføres før skjøte kan 
utstedes til nye eiere. Alt kan evt sendes samtidig inn for tinglysning. Vedtaket om at konsesjon 
er gitt, må vedlegges når skjøtet sendes for tinglysning. 

Med hilsen

May Halonen
konsulent
Vedlegg: Faktura for behandlingsgebyr jfr forskrift om gebyr for behandling av konsesjons-

og delingssaker

Kopi til:
May-Tove Jakobsen Eineveien 19 9151 STORSLETT
Marry Heiskel Parkveien 3 9060 LYNGSEIDET
Bjarne Arild Latteren 69 9153 ROTSUND
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Nordreisa kommune
Utviklingsavdeling

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

Tom Rune Sandstrand
Strandvn. 50
SKJERVØY

Delegert vedtak
Delegert utvalg drift - nr. 155/14

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2014/2475-2 29198/2014 1942/49/20 16.07.2014

Delegert vedtak - søknad om konsesjon på erverv av gnr 1942/49/20

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

Henvisning til lovverk: Konsesjonsloven.

Saksopplysninger: 
Søker: Tom Rune Sandstrand
Overdragere: Gunn Myrslett, Aud M. Haldorsen og Haldis Granbakken

Bakgrunnen for søknaden er at søker ønsker å flytte til eiendommen og benytte eiendommen til
boligformål. Eiendommen ligger i Bakkeby, ca 20 km fra Storslett, langs den kommunale veien 
mot Latteren. Gnr 49, brn 20 er et dødsbo og vi går ut i fra at det er de rettmessige 
etterkommerne som har skrevet under som overdragere på søknaden.

I følge gårdskart fra Skog og landskap har eiendom 49/20 et totalareal på 130,4 daa. Av dette er
13 daa skog på middels bonitet, 69,9 daa uproduktiv skog og resten skrinn fastmark, myr og 
jorddekt fastmark.

Av bebyggelse på eiendommen er det i følge søknaden et bolighus på 109 m2 fra 1947/70, en 
garasje på 31 m2 fra 1970, et fjøs fra 1950 og 2 mindre uthus. De fleste bygg er i middels bra 
stand. Boligen er pr i dag ubebodd. Kjøpesummen er satt til kr 600.000, noe vi ikke har 
merknader til.

Vurdering
Virkemidlene i konsesjonsloven skal brukes slik at det oppnås vern om landbrukets
produksjonsarealer, og slike eier- og bruksforhold som er mest gagnlig for samfunnet. Søkernes
formål med ervervet står sentralt i vurderingen, enten eiendommen erverves til landbruksformål
eller andre formål. Formålet med ervervet må veies opp mot de hensyn loven fremmer er mest
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gagnlig for samfunnet, om søker får konsesjon eller om eiendommen bør overdras til andre. Etter
loven har ingen krav på konsesjon, men konsesjon må gis med mindre det er saklig grunn til å
avslå.

Erverver ønsker å benytte eiendommen til boligformål. Eiendommen er bebygd og over 100 daa.
Dette er et salg utenom nær familie og det må derfor søkes konsesjon. Det er opp til kommunen å
vurdere om det skal settes vilkår om boplikt i den enkelte sak og om boplikten skal være
personlig eller upersonlig.

Denne eiendommen har vært bebodd for inntil noen få år siden. Bosetting i distriktene er viktig 
og av stor samfunnsmessig interesse. Eiendommen har ikke fulldyrka jord og heller ikke større 
areal av drivverdig skog.

Vedtak:
Nordreisa kommune viser til konsesjonsloven §§ 1, 2 og 9 og innvilger Tom Rune Sandstrand 
konsesjon for erverv av fast eiendom gnr 49, brn 20 i Nordreisa kommune til boligformål.

Det settes følgende vilkår jfr. konsesjonsloven § 11:
 Søker forplikter seg til å bosette seg på eiendommen innen 1 år.

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.

NB:
Vi gjør oppmerksom på at eiendommen er et dødsbo og skifte må gjennomføres før skjøte kan
utstedes til ny eier. Alt kan evt sendes samtidig inn for tinglysning. Vedtaket om at konsesjon
er gitt, må vedlegges når skjøtet sendes for tinglysning.

Med hilsen

May Halonen
konsulent

Vedlegg: Faktura for behandlingsgebyr jfr forskrift om gebyr for behandling av konsesjons
og delingssaker

Kopi til:
Gunn Myrslett Myrslettveien 50 9151 STORSLETT
Aud M. Haldorsen Gråtindveien 28 9100 KVALØYSLETTA

Haldis Granbakken Fossveien 10 3089 Holmestrand
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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

Linda Mortensen
Bjørkvoll 10C
9152  SØRKJOSEN

Delegert vedtak
Delegert utvalg drift - nr. 182/14

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2014/2835-3 32960/2014 1942/77/19 27.08.2014

Delegert vedtak - søknad om konsesjon på erverv av gnr. 1942/77/19

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

Saksopplysninger:
Søker: Linda Mortensen, Bjørkvoll 10c, 9152 Sørkjosen 
Overdrager: Kurt Jarle Johansen, Durmålsveien 32, 9101 Kvaløysletta

Bakgrunnen for søknaden er at søker ønsker å flytte til eiendommen og benytte eiendommen til
boligformål. Eiendommen ligger i Rotsund, ca 20 km fra Storslett, langs E6. 

I følge gårdskart fra Skog og landskap har eiendom 77/19 et totalareal på 152,6 daa. Av dette er
11,3 daa fulldyrka jord, 6,9 daa skog på middels bonitet, 100 daa uproduktiv skog og resten 
jorddekt- og skrinn fastmark.

Av bebyggelse på eiendommen er det i følge søknaden et bolighus på 56 m2 fra 1949, to uthus
fra 1960 og 1990 og et stort naust fra 1967. Byggene er i middels bra stand. Kjøpesummen er satt 
til kr 700.000, noe vi ikke har merknader til.

Vurdering
Virkemidlene i konsesjonsloven skal brukes slik at det oppnås vern om landbrukets
produksjonsarealer, og slike eier- og bruksforhold som er mest gagnlig for samfunnet. Søkernes
formål med ervervet står sentralt i vurderingen, enten eiendommen erverves til landbruksformål
eller andre formål. Formålet med ervervet må veies opp mot de hensyn loven fremmer er mest
gagnlig for samfunnet, om søker får konsesjon eller om eiendommen bør overdras til andre. Etter
loven har ingen krav på konsesjon, men konsesjon må gis med mindre det er saklig grunn til å
avslå.
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Erverver ønsker å benytte eiendommen til boligformål. Eiendommen er bebygd og over 100 daa.
Dette er et salg utenom nær familie og det må derfor søkes konsesjon. Det er opp til kommunen å
vurdere om det skal settes vilkår om boplikt i den enkelte sak og om boplikten skal være
personlig eller upersonlig.

Det opplyses i vedlagte takst at det er gitt fritak for bo- og driveplikt på gården. Det er riktig at 
dagens eier i 2005 fikk fritak for bo- og driveplikt. Fritaket gjelder ikke for eiendommen, men for 
søkeren og ble gitt etter regelverket som da var gjeldende. Det er ikke lenger anledning til å søke 
om fritak for disse pliktene. 

Iflg gårdskart er det 11,3 daa fulldyrka jord på eiendommen. Av flyfoto ser vi at arealene ser ut 
til å ikke være høstet på mange år og delvis igjengrodd. Det er ikke noen aktive gårdbruk i 
Rotsund. De nærmeste er i Rotsundelvdalen. 

Driveplikten omtales i jordlovens § 8 slik: "Jordbruksareal skal drivast. Ny eigar må innan eitt 
år ta stilling til om han eller ho vil drive eigedomen sjølv eller leige bort jordbruksarealet etter 
føresegnene i andre ledd. Driveplikta kan oppfyllast ved at arealet vert leigd bort som 
tilleggsjord til annan landbrukseigedom. Det er ein føresetnad for at driveplikta er oppfylt ved 
bortleige at leigeavtala er på minst 10 år om gongen utan høve for eigaren til å seie ho opp."
Det vil si at hvis eieren ikke selv skal drifte jorda, og noen andre ønsker å drive den, så må 
grunneier leie bort jorda for å oppfylle driveplikten. 

Formålet med konsesjonssøknaden er bosetting. Bosetting i distriktene er viktig og av stor 
samfunnsmessig interesse. Eiendommen har ikke nok fulldyrka jord eller areal av drivverdig 
skog til selvstendig og økonomisk lønnsom drift og det er derfor bosettingshensynet som veier 
tyngst. 

Vedtak:
Nordreisa kommune viser til konsesjonsloven §§ 1, 2 og 9 og innvilger Linda Mortensen 
konsesjon for erverv av fast eiendom gnr 77, brn 19 i Nordreisa kommune til boligformål.

Det settes følgende vilkår jfr. konsesjonsloven § 11:
 Søker forplikter seg til å bosette seg på eiendommen innen 1 år.

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.

Vedtaket om at konsesjon er gitt, må vedlegges når skjøtet sendes for tinglysning.
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Med hilsen

May Halonen
konsulent

Kopi til:
Kurt Jarle Johansen Durmålsveien 32 9101 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

Nordreisa kommune
Postboks 174
9156  Storslett

Att. Knut Flatvoll

Deres ref:  Vår ref: Arkivkode Dato
30085/2014 1942/43/37 29.07.2014

Endringstillatelse gbr 1942/43/37

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

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

Saksnr: Behandlet i:
157/14 Delegert utvalg drift

Byggested: Hovedvegen 2, 9151 
STORSLETT

Gnr/Bnr: 43/37

Tiltakshaver: Nordreisa kommune Adresse: Postboks 174, 9156
Storslett

Ansvarlig søker: VERTE Landskap & Arkitektur 
AS

Adresse: Postboks 1034, 9503
ALTA

Tiltakets art: Nytt bygg - ikke boligformål 
over 70 m²

Bruksareal: 2030m²

Til tidligere tillatelse godkjent 07.03.2014 er det den 08.07.2014 mottatt søknad om tillatelse til 
endring.

VEDTAK:

Søknaden:
I medhold av plan- og bygningsloven §§ 20-1 og 21-4 godkjennes søknad om endring av 
ansvarlig utførende på våtrom ved Halti II gbr 1942/47/37 fra Harald Nilsen AS til Malermester 
Løvoll AS.

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

UTF - Ansvarlig utførende, tiltakskl. 1.

Ansvarsområde: Våtrom

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.

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 2012/5118

Med hilsen

Tord Stian Albrigtsen
Byggesaksbehandler
Direkte innvalg: 77 77 07 59

Kopi til:
Harald Nilsen AS 
Entreprenørforretning

Postboks 278 9502 ALTA

VERTE Landskap & Arkitektur AS Postboks 1034 9503 ALTA
MALERMESTER LØVOLL AS Hovedvegen 43 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

Holger Hansen
Bakkebyveien 338
9153  ROTSUND

Deres ref:  Vår ref: Arkivkode Dato
827636/2014 1942/81/22 03.07.2014

Endringstillatelse gbr 1942/81/22

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

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

Saksnr: Behandlet i:
139/14 Delegert utvalg drift

Byggested: Vest Uløy, 9159 HAVNNES Gnr/Bnr: 81/22
Tiltakshaver: Holger Hansen Adresse: Bakkebyveien 338, 9153

ROTSUND
Ansvarlig søker: BYGGMAKKER Per Strand 

Storslett
Adresse: Hovedveien 16, 9151

STORSLETT
Tiltakets art: Nytt bygg - boligformål - over 

70 m²
Bruksareal: 106m²

Til tidligere tillatelse godkjent 16.01.2014 er det den 30.06.2014 mottatt søknad om tillatelse til 
endring.

VEDTAK:

Søknaden:
I medhold av plan- og bygningsloven §§ 20-1 og 21-4 godkjennes søknad om endring av 
ansvarlig søker/prosjekterende fra I Evensen Byggevarer til BYGGMAKKER Per Strand 
Storslett på tidligere gitt rammetillatelse for oppføring av fritidsbolig på eiendom 1942/81/22.

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
BYGGMAKKER Per Strand 
Storslett

Org. nr. 947560832

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

Ansvarsområde: Bygninger og installasjoner 

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)

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

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

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

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

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 13/4282.

Med hilsen

Tord Stian Albrigtsen
Byggesaksbehandler
Direkte innvalg: 77 77 07 59

Kopi til:
Byggmakker Per Strand Storslett Hovedvn. 16 9151 STORSLETT
I Evensen Byggevarer AS Havnegata 28 9180 SKJERVØY
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Nordreisa kommune

Teknisk avdeling

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

www.nordreisa.kommune.no

Bd Eiendom AS
Industrivegen 4
9152  SØRKJOSEN

Att. Trond Davidsen

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2013/20-4 27416/2014 1942/47/320 02.07.2014

Ferdigattest på eiendom 1942/47/320

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

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

Saksnr: Behandlet i:
134/14 Delegert utvalg drift

Byggested: Industrivegen 2, 9152 
SØRKJOSEN

Gnr/Bnr: 47/320

Tiltakshaver: Bd Eiendom AS Adresse: Industrivegen 4, 9152
SØRKJOSEN

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

Tiltakets art: Endring av bygg - utvendig 
tilbygg større enn 50 m²

Bruksareal: 178

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 21-10 gis ferdigattesten i henhold til ferdigmelding 
datert 30.06.2014 fra ansvarlig søker på tilbygg til forretningsbygg på eiendom 1942/47/320.

I den innsendte sluttdokumentasjonen er det bekreftet av ansvarlig kontrollerende for utførelsen 
at sluttkontrollen ikke har avdekket feil eller mangler som hindrer ferdigattest, jf forskrift om 
byggesak (byggesaksforskriften) § 8-1.
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Klageadgang
Vedtaket kan påklages til kommunen. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom 
fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. Klagen skal 
sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de
endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det 
kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer 
frem. Viser til Forvaltningslovens § 28.

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

Ved all kontakt med etaten i denne sak, vennligst referer til saksnummer 2013/20.

Med hilsen

Tord Stian Albrigtsen
Byggesaksbehandler
Direkte innvalg: 77 77 07 59

Kopi til:
Norgeshus AS Postboks 161 7223 MELHUS
Birkelund Sagbruk AS Industrivegen 6 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

Stiftelsen NYBO
Flomstavegen 1
9151  STORSLETT

Att. Tore Elvestad

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2013/3894-7 33028/2014 1942/47/122 27.08.2014

Ferdigattest på gbr 1942/ 47/122

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

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

Saksnr: Behandlet i:
183/14 Delegert utvalg drift

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

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

OLDERDALEN
Tiltakets art: Endring av bygg - utvendig 

tilbygg større enn 50 m²
Bruksareal: 139

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 21-10 gis ferdigattesten i henhold til ferdigmelding
datert 27.08.2014 fra ansvarlig søker på endring av bygg på gbr 1942/47/122.

I den innsendte sluttdokumentasjonen er det bekreftet av ansvarlig kontrollerende for utførelsen 
at sluttkontrollen ikke har avdekket feil eller mangler som hindrer ferdigattest, jf forskriften om 
byggesak (byggesaksforskriften) § 8-1.
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Ved all kontakt med etaten i denne sak, vennligst referer til saksnummer 2013/3894.

Med hilsen

Tord Stian Albrigtsen
Byggesaksbehandler
Direkte innvalg: 77 77 07 59

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

Tone Gamst
Pynten 2
9151  STORSLETT

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2011/3293-9 28439/2014 1942/13/136 09.07.2014

Ferdigattest på gbr 1942/13/136.

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

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

Saksnr: Behandlet i:
146/14 Delegert utvalg drift

Byggested: 9151 STORSLETT Gnr/Bnr: 13/136
Tiltakshaver: Tone Gamst Adresse: Pynten 2, 9151

STORSLETT
Ansvarlig søker: Byggmester Tor Bertelsen AS Adresse: Bakkeby, 9153

ROTSUND
Tiltakets art: Nytt bygg - boligformål - over 

70 m²
Bruksareal: 187

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 21-10 gis ferdigattesten i henhold til ferdigmelding 
datert 08.02.2014 fra ansvarlig søker på enebolig – gbr 1942/13/136.

I den innsendte sluttdokumentasjonen er det bekreftet av ansvarlig kontrollerende for utførelsen 
at sluttkontrollen ikke har avdekket feil eller mangler som hindrer ferdigattest, jf forskrift om 
byggesak (byggesaksforskriften) § 8-1.
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Klageadgang
Vedtaket kan påklages til kommunen. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom 
fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. Klagen skal 
sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de
endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det 
kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer 
frem. Viser til Forvaltningslovens § 28.

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

Ved all kontakt med etaten i denne sak, vennligst referer til saksnummer 2011/3293.

Med hilsen

Tord Stian Albrigtsen
Byggesaksbehandler
Direkte innvalg: 77 77 07 59

Kopi til:
Rørtjeneste Nord AS Postboks 173 9156 STORSLETT
Byggmester Tor Bertelsen AS Bakkeby 9153 ROTSUND
AR-ing Postboks 112 9189 SKJERVØY
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Nordreisa kommune

Teknisk avdeling

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

www.nordreisa.kommune.no

Britt Irene Storslett og Kolbjørn Andersen
Røyelen
9151  STORSLETT

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2013/3506-5 33514/2014 1942/52/165 01.09.2014

Ferdigattest på gbr 1942/52/165.

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

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

Saksnr: Behandlet i:
187/14 Delegert utvalg drift

Byggested: Einevegen 24, 9151 
STORSLETT

Gnr/Bnr: 52/165

Tiltakshaver: Britt Irene Storslett og 
Kolbjørn Andersen

Adresse: Røyelen, 9151
STORSLETT

Ansvarlig søker: Storslett Bygg AS Adresse: Røyelen, 9151
STORSLETT

Tiltakets art: Nytt bygg - boligformål - over 
70 m²

Bruksareal: 155+60

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 21-10 gis ferdigattesten i henhold til ferdigmelding 
datert 28.08.2014 fra ansvarlig søker for enebolig på gbr 1942/52/165.

I den innsendte sluttdokumentasjonen er det bekreftet av ansvarlig kontrollerende for utførelsen 
at sluttkontrollen ikke har avdekket feil eller mangler som hindrer ferdigattest, jf forskrift om 
byggesak (byggesaksforskriften) § 8-1.

Side 147



Side 2 av 2

Ved all kontakt med etaten i denne sak, vennligst referer til saksnummer 2013/3506.

Med hilsen

Tord Stian Albrigtsen
Byggesaksbehandler
Direkte innvalg: 77 77 07 59

Kopi til:
Storslett Bygg AS Røyelen 9151 STORSLETT
Rørlegger Helgesen AS Havnegata 30 9180 SKJERVØY
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Nordreisa kommune

Teknisk avdeling

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

www.nordreisa.kommune.no

Knut Flatvoll
Flatvoll
9151  STORSLETT

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2009/7177-6 33100/2014 1942/10/10 28.08.2014

Ferdigattest på gbr. 1942/10/10.

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

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

Saksnr: Behandlet i:
184/14 Delegert utvalg drift

Byggested: 9151 STORSLETT Gnr/Bnr: 10/10
Tiltakshaver: Knut Flatvoll Adresse: Flatvoll, 9151

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

tilbygg større enn 50 m²
Bruksareal: 85

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 21-10 gis ferdigattesten i henhold til ferdigmelding 
datert 27.08.2014 fra ansvarlig søker på tilbygg til enebolig på gbr. 1942/10/10.

I den innsendte sluttdokumentasjonen er det bekreftet av ansvarlig kontrollerende for utførelsen 
at sluttkontrollen ikke har avdekket feil eller mangler som hindrer ferdigattest, jf forskrift om
byggesak (byggesaksforskriften) § 8-1.
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Ved all kontakt med etaten i denne sak, vennligst referer til saksnummer 2009/7177.

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

Roy Arne Iversen
Stien 3
9152  SØRKJOSEN

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2012/2115-7 31619/2014 1942/56/15 19.08.2014

Ferdigattest.

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

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

Saksnr: Behandlet i:
177/14 Delegert utvalg drift

Byggested: Oksfjoldhamn, 9151 
STORSLETT

Gnr/Bnr: 56/15

Tiltakshaver: Roy Arne Iversen Adresse: Stien 3, 9152
SØRKJOSEN

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

Tiltakets art: Nytt bygg - boligformål under 
70 m²

Bruksareal: 67,5

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 21-10 gis ferdigattesten i henhold til ferdigmelding 
datert 13.08.2014 fra ansvarlig søker på fritidsbolig – gbr 1942/56/15.

I den innsendte sluttdokumentasjonen er det bekreftet av ansvarlig kontrollerende for utførelsen 
at sluttkontrollen ikke har avdekket feil eller mangler som hindrer ferdigattest, jf forskrift om 
byggesak (byggesaksforskriften) §8-1.
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Klageadgang
Vedtaket kan påklages til kommunen. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom 
fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. Klagen skal 
sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de
endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det 
kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer 
frem. Viser til Forvaltningslovens § 28.

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

Ved all kontakt med etaten i denne sak, vennligst referer til saksnummer 2012/2115.

Med hilsen

Tord Stian Albrigtsen
Byggesaksbehandler
Direkte innvalg: 77 77 07 59

Kopi til:
Rørlegger Arne K. Halvorsen Kildal 9151 STORSLETT
BEK-maskin Bærsletta 9 9151 STORSLETT
Birkelund Sagbruk AS Industriveien 6 9152 SØRKJOSEN
Rusånes Fabrikker AS Rusånes 8255 RØKLAND
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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

Elise Blixgård
Storvik
9151  STORSLETT

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2012/4232-4 32500/2014 1942/2/6 25.08.2014

Ferdigattest.

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

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

Saksnr: Behandlet i:
181/14 Delegert utvalg drift

Byggested: Storvik, 9151 STORSLETT Gnr/Bnr: 2/12
Tiltakshaver: Elise Blixgård Adresse: Storvik, 9151

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

tilbygg mindre enn 50 m²
Bruksareal: 31

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 21-10 gis ferdigattesten i henhold til ferdigmelding 
datert 13.08.2014 fra ansvarlig søker på tilbygg til våningshus – gbr 1942/2/6.

I den innsendte sluttdokumentasjonen er det bekreftet av ansvarlig kontrollerende for utførelsen 
at sluttkontrollen ikke har avdekket feil eller mangler som hindrer ferdigattest, jf forskrift om 
byggesak (byggesaksforskriften) § 8-1.
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Ved all kontakt med etaten i denne sak, vennligst referer til saksnummer 2012/4232.

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 www.nordreisa.kommune.no

Arne Olav Samuelsen
Kjæmpebakkenveien 28
9159  HAVNNES

Delegert vedtak
Delegert utvalg drift - nr. 142/14

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2014/2129-1 27769/2014 K24 03.07.2014

Forurensningsvedtak for gbr. 1942/80/1. festenr. 18, 19 og 27.

VEDTAK. 

Nordreisa kommune har vedtatt at avløpsutslippet fra bolig ved gbr. 1942/80/1/18, 
1942/80/1/19 og 1942/80/1/27 ikke lenger er lovlig fra 15.09.2014, jamfør 
forurensningsforskriftens § 13-18.  Du kan klage på kommunens vedtak innen 3 uker, 
jamfør forvaltningslovens §§28-29.

Nordreisa kommune viser til befaring i området 12.06.2014.

Begrunnelse 
Forurensningsforskriftens § 13-18 sier at kommunen kan bestemme at et utslipp som ble etablert 
før 1. januar 2007, og som på tidspunktet det ble etablert ikke trengte tillatelse, ikke lenger er 
lovlig.

Nordreisa kommune har etter befaring 12.06.2014 påvist punktutslipp og ikke godkjent 
oppsamlings kum for avløpsvann fra deres eiendom. 

Hvordan få et lovlig utslipp?
Det må søkes om ny utslippstillatelse som viser planlagt utførelse av arbeidet.
Det må sjekkes for brudd på avløpsledning og legges ned godkjent oppsamling kum med 3 
kammer og minimum 4 kubikk størrelse samt infiltrasjon. Arbeidet må utføres av godkjent 
entreprenør/rørlegger. 
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Vedtak
I medhold av § 13-18 i forurensningsforskriften har Nordreisa kommune bestemt at utslippet fra 
boligen ved gbr. 1942/80/1/18, 1942/80/1/19 og 1942/80/1/27 ikke lenger er lovlig 
fra15.09.2014. Du må stanse eller få godkjent annen utslippsordning innen 15.09.2014.

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

Tord Stian Albrigtsen
Byggesaksbehandler

Likelydende brev sendt:

Arne Olav Samulesen. Kjempebakkenveien 28, 9159 Havnnes.
John H. Giæver. Postboks 1, 9159 Havnnes.
Odd Marensius Olsen. Kjempebakkenveien 24. 9159 Havnnes.
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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

Iversen Eiendom
Ringvegen 19A
9152  SØRKJOSEN

Att. Einar Iversen

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2012/2035-15 31848/2014 1942/47/37 og 105 20.08.2014

Igangsettelsestillatelse på gbr 1942/47/37 og 105

IGANGSETTINGSTILLATELSE
Etter Plan- og bygningsloven 2008 (pbl 2008) § 21-4

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

Saksnr: Behandlet i:
178/14 Delegert utvalg drift

Byggested: Ringvegen 2, 9152 
SØRKJOSEN

Gnr/Bnr: 47/37

Tiltakshaver: Iversen Eiendom Adresse: Ringvegen 19A, 9152
SØRKJOSEN

Ansvarlig søker: AR-Ing AS Adresse: Postboks 112, 9189
SKJERVØY

Tiltakets art: Endring av bygg -  påbygg Bruksareal: 707m²

VEDTAK:

Tillatelse:
I medhold av plan- og bygningsloven § 21-4 godkjennes søknad om tilltak etter pbl 2008 § 20-1 
mottatt 19.08.2014 om igangsettelsestillatelse for montering av heis og ventilasjon på gbr 
1942/47/37 og 105.
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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
HEIS-TEK AS

Org. nr. 971220767

PRO - Ansvarlig prosjekterende, tiltakskl. 1.
UTF - Ansvarlig utførende, tiltakskl. 1.

Ansvarsområde: Løfteinnretninger.
Nord- klima AS

Org. nr. 892515212

PRO - Ansvarlig prosjekterende, tiltakskl. 1.
UTF - Ansvarlig utførende, tiltakskl. 1.

Ansvarsområde: Ventilasjon og klimainstalasjoner.

SAKSUTREDNING/BEGRUNNELSE FOR VEDTAKET:

Planstatus:
Sørkjosen Vest A

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.
Byggavfall.
Alt. 2: Ved nybygg over 300 m2 BRA og restaurering i bygg på over 100 m2 BRA skal det 
foreligge avfallsplan i tiltaket jfr. SAK10 § 5-5 bokstav h.

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

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

Ved all kontakt med etaten i denne sak, vennligst referer til saksnummer 2012/2035.

Med hilsen

Tord Stian Albrigtsen
Byggesaksbehandler
Direkte innvalg: 77 77 07 59

Kopi til:
HEIS- TEK AS Tveit 5694 ONARHEIM
Nord Troms Rør AS Strandveien 90A 9180 SKJERVØY
AR-Ing AS Postboks 112 9189 SKJERVØY
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Nordreisa kommune

Teknisk avdeling

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

www.nordreisa.kommune.no

Nordreisa Menighetsbarnehage as
postboks 193
9151  STORSLETT

Att. Eirik Kristiansen

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2014/1881-4 28941/2014 1942/14/9 14.07.2014

Igangsettingstillatelse på gbr. 1942/14/9. Deler av tiltaket.

IGANGSETTINGSTILLATELSE
Etter Plan- og bygningsloven 2008 (pbl 2008) § 21-4

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

Saksnr: Behandlet i:
153/14 Delegert utvalg drift

Byggested: Postboks 193, 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 tiltak etter pbl 2008 § 20-1 
mottatt 11.07.2014 om tillatelse til igangsetting av deler av tiltak på eiendom 1942/14/9. 
Arbeidene omfatter: VVS- anlegg, støpearb, stålkonstr, betongelementer, tømrerarb, 
løfteinnretninger, ventilasjon og brannalarmanlegg
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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.
UTF - Ansvarlig utførende, tiltakskl. 2.

Ansvarsområde: Grunnarb, landskap, 
grunnmur/fundament og tømmerarb.

RIB I NORD
Org. nr. 992320885

PRO - Ansvarlig prosjekterende, tiltakskl. 2.
KUT - kontrollerende av utførelsen, tiltakskl. 2.

Ansvarsområde: Brannkonsept, bygningsfysikk, 
konstruksjons sikkerhet og arkitekturprosjektering. 

Rambøll Norge AS

Org. Nr. 915251293

KPR – kontrollerende for prosjektering, tiltakskl. 2.

Ansvarsområde: Bygningsfysikk, konstruksjons sikkerhet 
og brannsikkerhet.

Honeywell Life Safety AS

Org. Nr. 981336305

PRO - Ansvarlig prosjekterende, tiltakskl. 2.

Ansvarsområde: Brannalarmanlegg, nødlys og 
ledesystem.

Cibes Life Norge AS

Org. Nr. 913117972

PRO - Ansvarlig prosjekterende, tiltakskl. 2.
UTF - Ansvarlig utførende, tiltakskl. 2.

Ansvarsområde: Løfteinnretninger.

Blikkenslager Bjørn Mella AS

Org. Nr. 993562823

PRO - Ansvarlig prosjekterende, tiltakskl. 2.
UTF - Ansvarlig utførende, tiltakskl. 2.

Ansvarsområde: Ventilasjon og klimainstallasjoner. 

JARO AS

Org. Nr. 976241053

UTF - Ansvarlig utførende, tiltakskl. 2.

Ansvarsområde: Bærende betongkonstuksjoner.

Røkenes AS

Org. Nr. 966550015

UTF - Ansvarlig utførende, tiltakskl. 2.

Ansvarsområde: Bærende metallkonstruksjoner. 
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Protan Takservice AS

Org. Nr. 977102499

UTF - Ansvarlig utførende, tiltakskl. 2.

Ansvarsområde: Bærende lett- takelementer

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
Rørlegger Helgesen AS

Org. nr. 944896600

PRO - Ansvarlig prosjekterende, tiltakskl. 2.
UTF/KUT - Ansvarlig utførende og kontrollerende
                    av utførelsen, tiltakskl. 2.

Ansvarsområde: Bunnledning og ledningsnett.

SAKSUTREDNING/BEGRUNNELSE FOR VEDTAKET:

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.

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.

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

Avfall:
Byggavfall.
Ved nybygg over 300 m2 BRA og restaurering i bygg på over 100 m2 BRA skal det foreligge 
avfallsplan i tiltaket jfr. SAK10 § 5-5 bokstav h.
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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.

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

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

Ved all kontakt med etaten i denne sak, vennligst referer til saksnummer 2014/1881.

Med hilsen

Tord Stian Albrigtsen
Byggesaksbehandler
Direkte innvalg: 77 77 07 59

Kopi til:
Rambøll Norge AS Postboks 1363 8001 BODØ
Blikkenslager Bjørn Mella AS Humleveien 13 9514 ALTA
Rørlegger Helgesen AS Havnegata 30 9180 SKJERVØY
Røkenes AS Knottveien 2 9514 ALTA
Byggtorget Betongservice as Industriveien 24 9152 SØRKJOSEN
Protan Takservice AS Postboks 1135 9504 ALTA
Cibes Lift Norge AS Løtevegen 25 5353 STRAUME
RIB inord AS Sorenskrivervegen 11 9513 ALTA
JARO AS Humleveien 14 9514 ALTA
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DET KONGELIGE
OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENT

Ifølge liste

Deres ref Vår ref Dato

14/155 20 JUN2014

Iselva kraftverk i Nordreisa kommune i Troms fylke - klage på avslag

Bekk og Strøm AS klager i brev av 20.8.2013 på Norges vassdrags- og energidirektorats
(NVE) avslag av 25.6.2013 på søknad om konsesjon til bygging av Iselva kraftverk.

NVE har vurdert klagen i brev til departementet datert 23.1.2014, og har ikke funnet grunnlag
for å orngjøre sitt vedtak.

1. BAKGRUNN

I søknad datert 8.3.2012 søkte Elvekraft AS (prosjektet ble senere solgt til Bekk og Strøm AS)
om tillatelse til å bygge Iselva kraftverk. NVE behandlet søknaden om Iselva kraftverk
sammen med 11 andre søknader om småkraftverk i Nordreisa (5) og Kåfjord (6) kommuner.
NVE avslo Iselva kraftverk i vedtak av 25.6.2013. Kraftverkene Øvre Tverrelva kraftverk og
Rotsundelva kraftverk, som var planlagt i samme område som Iselva i Rotsunddalen, ble også
avslått.

Iselva kraftverk vil utnytte et fall på rundt 135 m, mellom inntak på kote 260 og kraftstasjon
på kote 125. Kraftverket vil ha en slukeevne på 1482 1/s, som tilsvarer om lag 300 pst av
middelvannføringen. Det er foreslått slipp av minstevannføring på 641/s i perioden 1. mai til
30. september og 32 Usresten av året. Kraftverket vil med dette gi en årlig produksjon på
rundt 3,8 GWh.

Nordreisa kommune er under visse forutsetninger positiv til de omsøkte prosjektene i
kommunen. Fylkesmannen i Troms (FM) og FNF Troms fraråder kraftutbygging i indre
Rotsunddalen av hensyn til uberørt landskap og friluftsliv. Reindriftsinteressene er sterkt imot

Postadresse Kontoradresse Telefon* Energi-og Saksbehandler
Postboks 8148 Dep Akersgata59 22 24 90 90 vannressursavdelingen VegardHolvedt
0033 Oslo Org no. Stromsvag
posunottakgoed.dep.no ht1p://www.oed.dep.noi 977 161630 22 24 62 53
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kraftverksutbygging i indre Rotsunddalen.

NVE mener at fordelene ved Iselva kraftverk ikke overstiger ulempene, jf. vannressursloven §
25. NVE har i vurderingen lagt stor vekt på at en utbygging vil medføre betydelige ulemper
for reindriften. Det er også lagt vekt på at tiltaket vil ha negative konsekvenser for landskap
med urørt preg, friluftsliv og naturmangfold.

2. KLAGEN
Bekk og Strøm AS klager i brev av 20.8.2013 på NVEs avslag av 25.6.2013.
Hovedargumentene i klagen kan oppsummeres slik:

Klager mener at konsekvensene for reindriften vil bli liten negativ. Klager viser til at
det ikke vil bygges vei til inntaket og at utbyggingen skal skje i samråd med
reindriftsutøverne.
Klager mener at slipp av minstevannføring vil være tilstrekkelig for å sikre
mosesamfunnene langs elva. Klager viser videre til at den rødlistede arten gulltann-
nikke trolig er mer utbredt enn hva som er registrert.
Klager uttaler at området og Iselva, som ikke har noen fosser, har begrenset
landskapsverdi. Sårene etter anleggsarbeidene vil også gradvis gro til etter utbygging.
Kraftverket vil være et viktig bidrag for grunneierne.

Bekk og Strøm AS har i e-post til NVE av 29.10.2013 opplyst at de har løst seg fra avtalen og
ikke lenger innehar konsesjonssøknaden eller klagen. Konsesjonssøknaden og klagen
opprettholdes av grunneieme.

3. DEPARTEMENTETS MERKNADER

Konsesjon kan gis dersom fordelene ved tiltaket overstiger skader og ulemper for allmenne og
private interesser, jf. vannressursloven § 25 første ledd. Departementet vil drøfte de
merknader fra klageren som er nødvendig for å begrunne avgjørelsen. Departementet kan
også ta hensyn til andre forhold som ikke er tatt opp av klageren.

Reindrift
Iselva kraftverk, og de andre 11 småkraftverkene som NVE behandlet samtidig, ligger i
reinbeitedistrikt 36 Cohkolat ja Birtavårri. Reindriftsforvaltningens arealbrukskart viser at det
går en drivlei gjennom dalen. I tillegg er det naturlige trekkveier på begge sider av dalen.

Reinbeitedistriktet, Områdestyret i Vest-Finnrnark v/Reindriftsforvaltningen og Sarnetinget
omtaler indre del av Rotsunddalen, der småkraftverkene Iselva, øvre Tverrelva og
Rotsundelva ble omsøkt, som et kjemeområde for reindriften og er sterkt imot disse
utbyggingene. Sametinget og Områdestyret i Vest-Finnmark v/Reindriftsforvaltningen har
fremmet innsigelse mot Iselva kraftverk.

NVE uttaler at det er vanskelig å se for seg avbøtende tiltak som i tilstrekkelig grad kan
redusere ulempene for reindriften.
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Etter departementets oppfatning vil Iselva kraftverk ha ulemper for reindriften som må
tillegges stor vekt i konsesjonsspørsmålet.

Landskap og friluftsliv 

Fylkesmannen i Troms og Forum for Natur og Friluftsliv i Troms fraråder at det blir gitt
konsesjon til kraftutbygging i indre Rotsunddalen. Etter deres syn vil vannkraftutbygginger
her forringe landskapet i et stort urørt område med store verdier for landskap og friluftsliv.
Flere privatpersoner er også kritiske til Iselva kraftverk og de andre omsøkte
vannkraftutbyggingene i Rotsunddalen.

NVE mener at Iselva må betraktes som en del av et større område i indre del av Rotsunddalen
som har store landskapskvaliteter, oppleves som urørt og har høy verdi for friluftsliv. NVE
mener dette må tillegges stor vekt i konsesjonsvurderingen. Departementet slutter seg til
denne vurderingen.

Biologisk rnangfold 

Iselva har siltavsetninger som i følge søknadens rapport om biologisk mangfold gir grunnlag
for en spesialisert moseflora. Mosearten gulltann-nikke er registrert langs elva. Den vurderes i
den gjeldende Rødlista til kategorien "datamangel" (Dll), da det er stor usikkerhet omkring
trusler og populasjonsstørrelse. Arten hadde status som sårbar (VU) i Rødlista 2006. I følge
rapporten om biologisk mangfold er det potensial for funn av flere spesialiserte mosearter
langs elvestrengen.

Rapporten om biologisk mangfold vurderer at en utbygging av Iselva kraftverk samlet har
middels negativ konsekvens for biologisk mangfold.

Fylkesmannen i Troms mener det er usikkert om forekomsten av gulltann-nikke vil bli
upåvirket av en utbygging av Iselva kraftverk. NVE deler denne vurderingen og har tillagt
dette noe vekt i konsesjonspørsmålet ut fra en føre-var-tilnærming.

Etter departementets vurdering må det legges til grunn at Iselva kraftverk vil ha noe negative
konsekvenser for biologisk mangfold, især for vassdragstilknyttede arter som mosearten
gulltann-nikke. Dette er forhold som må tillegges vekt i den samlede vurderingen for Iselva
kraftverk.

Oppsummering
Iselva kraftverk vil bidra med en årlig produksjon på rundt 3,8 G'Wh fornybar energi. Tiltaket
vil gi positive ringvirkninger lokalt og varige inntekter til søker og kommune.

Departementet mener at IseIva kraftverk vil ha betydelige negative konsekvenser for reindrift,
landskap, ftiluftsliv og biologisk mangfold sett opp mot et relativt beskjedent bidrag til ny
fornybar energi og andre fordeler ved en utbygging.
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Etter en helhetsvurdering finner departementet at fordelene og nytten ved tiltaket er mindre
enn skadene og ulempene for allmenne og private interesser. Vilkåret for konsesjon er således
ikke oppfylt, jf. vannressursloven § 25.

4. KONKLUSJON

Klagen tas ikke til følge. NVEs avslag av 25.6.2013 på søknaden om tillatelse til bygging av
Iselva kraftverk opprettholdes.

Dette vedtaket kan ikke påklages, jf. forvaltningsloven § 28, tredje ledd, første punktum.

Med hilsen

Lars Christian Sæther (e.f.)
avdelingsdirektør \I(

Vegård Hotv
seniorrådgiver

t StrørnsVolg

Kopi til:

Nordland fylkeskommune
Fylkesmannen i Troms
Nordreisa kommune
Sametinget / Såmediggi
Reindrifisforvaltningen i Vest-Finnmark
Norges vassdrags- og energidirektorat
ReinbeitedistriktD-36 Cohklat ja Biertavårri
Forum for Natur og Friluftsliv i Troms
Rotsundelv Sportsfiskeforening
Peter Andre Berg
Tove og Sigurd Guttormsen
Hanne Sandøy og Anna Heidi Sandelin
Agnes og Arnold Bjørgve
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Adresseliste

Arne Eilif Fyhn
Magne Fyhn
Pål Pettersen

Side 5

Side 170



TROMS fylkeskommune

ROMSSA fylkkasuohkan
Samferdsels- og miljøetaten

say

ck.
,

Nordreisa kommune
Postboks 174

9151 STORSLETT

Vår ref.: Saksbehandler: Arkiv:
13/7367-21 Britt Cristine Mathisen 033 SAKSARKIV
Lopenr.: Tlf. dir.innvalg: Deres ref.: Dato:
22760/14 77 78 82 16 23.06.2014

KRATTRYDNINGSMIDLER FRA TROMS FYLKES
TRAFIKKSIKKERHETSUTVALG (TFTU)

TFTU har satt av 750 000 til krattrydning i 2014. Det er fortsatt 650 000 som ennå
ikke er tildelt til kommunene. TFTU vil derfor med dette invitere kommuner til å søke
på krattrydningsmidler. Søknadsfrist er 1.september.

Kommunene bes samtid å koordinere eventuelle søknader fra private lag og
foreninger og sende én søknad fra kommunen til fylkeskommunen.

Krattryddingsmidlene skal gi bedre sikt langs veiene og forebygge viltpåkjørsler.
Midlene kan ikke benyttes til utsiktsrydding.

Kommunene skal kontakte Statens vegvesen for å sikre at ryddingen skjer på en
forskriftsmessig måte. Ved rydding må en sørge for at alt hogstavfall fjernes.

Midler som ikke er brukt ved utgangen av 2014 trekkes tilbake og omfordeles.

Med vennlig hilsen

Øystein Olav Miland
avdelingsleder Britt Cristine Mathisen

rådgiver

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.noSide 171



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

Rodner Nilsen
Stealliveien 2
9151 STORSLETT

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2012/3144-7 26631/2014 1942/13/139 27.06.2014

Midlertidig brukstillatelse på eiendom 1942/13/139 1 etg.

MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE
Svar på anmodning om midlertidig brukstillatelse etter plan- og bygningsloven § 21-10

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

Byggested: Stealliveien 2, 9151 
STORSLETT

Gnr/Bnr: 13/139

Tiltakshaver: Rodner Nilsen Adresse: Stealliveien 2, 9151
STORSLETT

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

Tiltakets art: Nytt bygg - boligformål -
over 70 m²

Bruksareal: 352m²

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 21-10 gis midlertidig brukstillatelse i henhold til 
anmodning datert 27.06.2014 fra ansvarlig søker.

I mottatt dokumentasjon er det bekreftet av ansvarlig kontrollerende for utførelsen at kontrollen ikke har avdekket feil eller mangler som hindrer 
midlertidig brukstillatelse.

Brukstillatelsen gjelder følgende deler av tiltaket:
Hele 1 etg 176 m2 BRA.

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

ferdigattest. Sluttdokumentasjonen skal være uten merknader fra kontrollerende foretak.

- Det er ansvarlig søkers plikt å påse at anmodning om ferdigattest blir innsendt uten ugrunnet 
opphold etter at gjenstående arbeider er dokumentert ferdig utført av ansvarlige 
kontrollerende foretak.
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Tidsbegrenset brukstillatelse:

Brukstillatelsen gjelder fram til 01.07.15 og opphører uten nærmere varsel samme dato om det 
ikke foreligger søknad om forlenget brukstillatelse eller anmodning om ferdigattest.

Ved all kontakt med etaten i denne sak, vennligst referer til saksnummer 2012/3144.

Med hilsen

Tord Stian Albrigtsen
Byggesaksbehandler
Direkte innvalg: 77 77 07 59

Kopi til:
Byggmann A/S Eideveien 1A 9180 SKJERVØY
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Nordreisa kommune
Teknisk avdeling

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

www.nordreisa.kommune.no

Anna Hole Lund

9068  NORD-LENANGEN

Delegert vedtak
Delegert utvalg drift - nr. 186/14

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2014/569-17 33412/2014 231 29.08.2014

Midlertidig fritak for kommunale avgifter på gnr. 1942/43/93

Saksopplysninger: 
Søknad om fritak for kommunale avgifter for gnr. 43/93, seksjon nr 2, datert 23/7-14.

Vurderinger:
Leilighet i seksjon 2, Naveren 26, er ikke bebodd og er lagt ut for salg.
Eier er flyttet fra kommunen.
På bakgrunn av dette søkes det om fritak for kommunale avgifter.

Seksjonen er registrert med vann-, -kloakk og feieavgift, samt eiendomsskatt.

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

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

Forskriftene åpner ikke for tilbakevirkende kraft av gebyrer.

Det fins ingen hjemmel for fritak av eiendomsskatt.
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Side 2 av 2

Vedtak:
Leilighet i Naveren 26, gnr 43/93, seksjon2, innvilges midlertidig fritak for vann, -kloakk og 
feieavgift i perioden 01.10.2014 til 01.10.2015.
Vanninntaket skal plomberes av kommunen, som må få beskjed om kontaktperson for å 
komme inn i leiligheten.
Det innvilges ikke fritak for eiendomsskatt, da det ikke finnes hjemmel for dette.

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

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

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

Med hilsen

Kari Larsen
sekretær

Kopi: Driftsleder H A Hansen for oppfølging
          Feier
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I 0 JUL2014

SAKSNR.

LCiP;:f.jR.

Protokoll fra møtet i rovviltnemnda for region 8 d

Sted: Rica hotell Vadso
Tid: 08.00-13.00 (fem timer mote, tre timer forberedelse)

Til stede
Rovviltnemnda Andre
John Karlsen (leder) Tore Johan Olsen (FM i Finnmark, miljøvernavd.)
Fred Johnsen (nestleder) Torhild Gjølme (FM i Finnmark, landbruksavd.)
Trine Noodt Anne Guttormsen (FM i Finnmark, landbruksavd.)
Per Mathis Oskal Truls Halvari (Finnmark bondelag)




Jon Petter Gintal (Sametignet)




Morten Kjørstad (Rovdata)




Heidi-Marie Gabler (FM i Troms)




Andreas Røsæg (FM i Troms)

Sakliste
12/14 Godkjenning av innkalling og sakliste
13/14 Orienteringssaker
14/14 Referatsaker
Rovdata, bestandsovervåking og bestandstall v/Morten Kjørstad
15/14 Lisensfellingskvote for jerv lisensfellingsperioden 2014/2015
16/14 Anbefaling til Miljødirektoratet om lisensfellingskvote bjørn
17/14 Tydelig soneforvaltning, evaluering i region 8
18/14 Dyr i drift, orientering om aktiviteter de siste måneder
Urfolksrett og konsultasjoner kontra forpliktelser om rovvilt
v/Jon Petter Gintal

s. 1
s. I
s. 2
kl. 08.10-08.55
s. 2
s. 12
s. 19
s. 23

kl. 11.30-12.00

12/14 Godkjenning av innkalling og sakliste

Vedtak:
Vedtatt som innstilt.

Innstilling til vedtak:
Rovviltnemnda for region 8 godkjenner innkalling og sakliste til mote den 26.6.2014, med
folgende endring: Orienteringssaker og referatsaker tas til slutt.

13/14 Orienteringssaker
Nemnda orienterer om aktiviteter siden forrige møte
Kort orientering fra Fylkesmannen i Finnmark
Kort orientering fra Fylkesmannen i Troms
Kort orientering fra Finnmark bondelag v/Truls Halvari
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14/14 Referatsaker
Innhold Dato

Miljødirektoratet: Avslag på søknad om skadefelling på jerv i Slepelvlia —Skakteråsen i Dividalen —Lainiovuoma.. 29.4.2014
Miljødirektoratet: Avslag på søknad om skadefellingstillatelse på bjøm i Dividalen —Troms 28.5.2014
Miljodirektoratet Avslag på søknad om uttak av jerv i reinbeitedistrikt 21 —Kvalsund kommune 19.5.2014
Miljødirektoratet. Betinget fellingstillatelse på ulv 2014 13 5.2014
Miljødirektoratet: Ekstraordinære uttak av jerv i region 8 —Finnmark 8.5.2014
Mtljødirektoratet Ekstraordinære uttak av jerviregion 8 —Troms 17.4.2014
Tana kommune. Melding om vedtak: Finansiering av interkommunale skadefellingslag for rovvilt 21.3.2014
K1,D. Finanstering av interkommunale skadefellingslag for rovvilt 31.3.2014
KLD: Forskrift om erstatning når husdyr blir drept eller skadet av rovvilt 30.5.2014
FMFI og FMTR: Fylkesmennene i rovviltregion 8 ber om tilbakemelding på vår tolkning av rovviltforskriften § 9, tre. 6.3.2014
KLD. Tolking av rovviltforskriften § 9 om dekning av kostnader ved skadefellingsforsøk 25.3.2014
Troms Fylkeskommune: Forlenget jakttid på gaupe til 30. april —uttalelse 10.3.2014
FMTR: Klage på vedtaket om avslag på søknad om skadefelling av gaupe i Mauken oversendes til Miljøffirektoratet. 12.5.2014
Miljodirektoratet: Kvote for betinget skadefelling for brunbjørn og gaupe 30.5.2014
Miljødirektoratet: Vedlegg til brev om betinget skadefelling 2013/2014
Miljødirektoratet: Midlertidig svar på henvendelse om ekstraordinært uttak av jerv i Troms Fylkesmannen i Troms 10.4 2014
Miljødirektoratet Planleggingsrammer for rovviltnemndene i 2014 —Kap. 1420 post 21 og post 73 5.4.2014
Bioforsk: Populasjonsovervaking av brunbjørn, DNA-analyse av prøver innsamlet i Norge i 2013 24.3.2014
FMTR: Melding om vedtak —Påleg om utdriving etterfulgt av tvangsmulkt —Saarivuoma sameby 13.3.2014
FMTR. Melding om vedtak —Pålegg om utdriving etterfulgt av tvangsmukt —Talma sameby 13.3 2014
KLD: Instruks om tidsfrister i saker knyttet tilrovvilt fastsatt av Miljøverndepartementet 16. desember 2013 I kraft.. 16.12.2013
FMFI. Tilsagn om midler til akutte forebyggende tiltak i reindriften 5.6 2014
Rovviltnemnda i region 7. Vedtak om kvote for lisensfelling av jerv i rovviltregion 7 —Nordland 4 6.2014
Rovviltnernndene i Norge: Oversendelse av brev fra alle rovviltnemndene 6 2.2014
Stortingsrepresentanter. Representantforslag 23 S (2013-2014) om tiltak for å oppfylle rovdyrforliket 12.2.2014
KLD: Svar vedrørende tilleggsspørsmål Representantforslag 23 S (2013-2014) 24.4.2014
KLD: Tydelig soneforvaltning og høy beredskap 28.4.2014
KLD: Svar på tilleggsspørsmål vedrørende Representantforslag 23 S (2013-2014) 5.5 2014
Energi- og miljokomiteen. Innstilling 197 til Stortinget (2013-20I4)fra energi- og miljøkomiteen 15.5.2014
KLD. Svar på brev orn rovviltforvaltningen 21.5.2014
KLD/LMD- En tydeligere soneforvaltning i rovviltforvaltningen 21 5.2014

15/14 Lisensfellingskvote jerv for lisensfellingsperioden 2014/2015

Vedtak:
Kvote for lisensfelling vedtas som innstilt. Rovviltnemnda gjor folgende presisering: 1
region 8 har antall jerv ligget over bestandsmålet i mange år. Rovviltnemnda
forutsetter at kvoten tas ut i lopet av lisensfellingsperioden, og at Fylkesmannen
setter inn interkommunale skadefellingslag og at Miljodirektoratet setter inn Statens
naturoppsyn, for å klare dette. Rovviltnemnda forutsetter at ekstraordinære uttak
starter mens det enda er gode lysforhold inneværende år.

Innstilling til vedtak:
Lisensfellingskvote for jerv i Finnmark, Troms og samarbeidsområdet med Nordland
settes til 48 jerver, derav inntil 26 tisper. Av kvoten kan inntil elleve felles i A-
områdene, derav inntil seks tisper.

Kvote for Finnmark settes til 28 jerver, derav inntil 15 tisper. Av kyoten kan inntil tre
felles i A-området, derav inntil to tisper.

Kvote for Troms og samarbeidsområdet med Nordland settes til 20 jerver, derav
inntil elleve tisper. Av kvoten kan inntil åtte felles i A-området, derav inntil fire tisper.

Som A-området i samarbeidsområdet regnes området ost for E6 som ikke er prioritert
beiteområde for sau- eller prioritert kalvingsland for rein, ifolge forvaltningsplan for
gaupe, jerv, bjørn, ulv og kongearn i region 7—Nordland, vedtatt mars 2011.
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Klageadgang
Vedtaket kan påklages til Klima- og miljødepartementet innen 3 uker, jf.
forvaltningsloven §§ 28 og 29 og rovviltforskriften § 18. En eventuell klage skal
fremsettes for rovviltnemnda i region 8 v/Fylkesmannen i Troms, jf.
forvaltningsloven § 32.

Politiske føringer og lovverk som ligger til grunn for sekretariatets
saksfremlegg

- St. meld. nr. 15 (2003-2004) Rovvilt i norsk natur
Innst. S. nr. 174 (2003-2004)
Lov om viltet (viltloven) av 29.5.1981
Lov om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) av
19.6.2009
Forskrift om forvaltning av rovvilt (rovviltforskriften) av 18.3.2005
Forvaltningsplan for rovvilt i region 8, vedtatt 10.10.2013
Forvaltningsplan for gaupe, jerv, bjørn, ulv og kongeørn i region 7 —
Nordland, vedtatt mars 2011.

Saksfremstilling
Internasjonale avtaler og rammer
Norge har internasjonalt forpliktet seg til å ta vare på jerv gjennom Bernkonvensjonen som av
Norge ble ratifisert i 1986. Konvensjonen inneholder krav til bevaring av flora og fauna i
deres naturlige leveområder.

Sammen med 191 andre land og EU har Norge signert konvensjonen om biologisk mangfold.
Konvensjonen trådte i kraft i 1993. Land som har underskrevet avtalen er forpliktet til å lage
nasjonale strategier og handlingsplaner for å bevare det biologiske mangfoldet. Landene skal
blant annet bevare truede arter og fremme samarbeid med andre land om biomangfold. De
rovviltartene som finnes i Norge, er i vesentlig grad felles bestander med våre naboland
Sverige, Finland og Russland. Disse lands respektive forvaltningsregimer har stor betydning
for den norske rovviltforvaltningen.

Norge har også tilsluttet seg andre avtaler som kan ha betydning for forvaltningen av rovvilt.
Spesielt kan Europarådets dyreholdskonvensjon og FN-konvensjonen om sivile og politiske
rettigheter artikkel 27 samt ILO-konvensjonen nr.169 om urfolks rettigheter nevnes.

Rammene for norsk rovviltforvaltning er gitt i norsk miljøvernlovgivning og i de
internasjonale avtaler Norge har sluttet seg til.

Nasjonale rammer
Den 16. juni 2011 ble rovviltforliket i Stortinget inngått med enighet i alle partier. Forliket tar
for seg forvaltningen av gaupe, jerv, ulv og bjørn. Forliket sier også noe om videre forvaltning
av kongeørn.

Forliket sier at den norske rovviltforvaltningen skal skje innenfor rammen av bestemmelsene i
naturmangfoldloven og Stortingets behandling av denne, Bernkonvensjonen og den todelte
målsettingen etter rovviltforliket av 2004, og den videre oppfølging av dette.
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Rovviltforliket av 2004 hadde sitt fundament i stortingsmelding nr. 15 (2003-2004), Rovvilt i
norsk natur, og Stortingets behandling av denne gjennom innstilling S. nr. 174. Føringene i
disse to dokurnentene er fulgt opp i rovviltforskriften som igjen er hjemlet i
naturmangfoldloven og i viltloven. Naturrnangfoldloven —som er Norges første lov om vern
og bærekraftig bruk av naturen, både i og utenfor vernede områder, er ett av en rekke tiltak
som følger opp den globale konvensjonen om biologisk mangfold. Velferden til viktige
byttedyr for rovviltet, som tamrein og sau, er regulert gjennom lov av 19.6.2009 om
dyrevelferd med tilhørende forskrifter.

Det går frem av rovviltforliket 2011 at det skal legges vekt på regional forvaltning, med mål
om at den regionale myndigheten i rovviltforvaltningen skal styrkes. Det skal utvises respekt
for eiendomsretten samt enkeltmenneskers og lokalsamfunns livskvalitet. Forvaltningen skal
bygge på vitenskapelig og erfaringsbasert kunnskap.

Den todelte målsettingen sier at Norge skal ha en forvaltning som totalt sett bidrar til å dempe
konfliktene og motvirke utrygghet, og samtidig ha en politikk som sikrer overlevelsen til alle
de store rovviltartene i norsk natur. Denne todelte målsettingen støtter seg til
formålsparagrafene i viltloven, naturmangfoldloven og rovviltforskriften:

Viltloven § 1 (lovens formål)
Viltet og viltets leveområder skal fOrvaltes i samsvar med naturmangfoldloven og slik

at naturens produktivitet og artsrikdom bevares.

Innenfor denne ramme kan viltproduksjonen hostes til gode for landbruksnæring og

Naturmangfoldloven § 1 (lovens formål)
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 ifremtiden, også som
grunnlag for samisk kultur.

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

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

Forskriften skal sikre en forvaltning som vektlegger forutsigbarhet og lokal medvirkning

Etter naturmangfoldloven § 1 og § 5 er det et mål at artene, herunder jerven, og dens
genetiske rnangfold ivaretas på lang sikt, og at jerven forekommer i levedyktige bestander i
sine naturlige utbredelsesområder. Tiltak etter naturmangfoldloven skal imidlertid veies opp
mot andre viktige samfunnsinteresser jf. naturmangfoldloven § 14 (vektlegging av andre
viktige samfunnsinteresser og samiske interesser). En slik avveining skal ikke medføre at
målet i § 5 fravikes, men at tiltaket vil kunne medføre at målet i § 5 nås på en annen måte
eller i et annet tempo enn hvis naturmangfoldet hadde vært eneste hensynet å ta, jf. prinsippet
om en geograftsk differensiert rovviltforvaltning. Beitebruk i utmark gjennom tamreindrift og
husdyrbeite representerer viktige økonomiske og kulturelle samfunnsinteresser. Samtidig
opprettholder beitebruk et landskapsmessig mangfold av økosystemer med høy biodiversitet.
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Naturmangfoldloven § 5 og prinsippet om geografisk differensiert forvaltning er konkretisert
gjennom §§ 3 og 4 i rovviltforskriften, og gjennom forvaltningsplan for rovvilt i region 8.

Etter naturmangfoldloven § 7 skal prinsippene i lovens §§ 8 til 12 legges til grunn som
retningslinjer ved utøvelse av offentlig myndighet. Dette gjelder kunnskapsgrunnlaget (§ 8),
føre-var-prinsippet (§ 9), samlet belastning (§ 10), kostnader ved miljøforringelse (§ 11) og
miljøforsvarlige teknikker og driftsrnetoder (§ 12). Naturrnangfoldloven §§ 8 til 10 og 12 er
omtalt senere. Naturmangfoldloven § 11 gjelder kostnader ved miljøforringelse og blir ikke
sett på som relevant i denne saken.

Kunnskap om rovviltartene, både jerv, gaupe, bjørn og ulv er noe av det beste vi har på
artsnivå både når det gjelder bestandssituasjon og økologi. Rovviltforvaltningen har hatt høy
prioritet de siste år, og vi har etter hvert også en god forvaltningskunnskap om hvordan
rovviltartene reagerer på aktiv forvaltning. Gjennom blant annet omfattende innsats fra
Statens naturoppsyn ved å registrere hvor mange valpekull som blir født hvert år, og ved å
kontrollere disse dataene opp mot analyser av DNA fra jerv, har Rovdata sammenstilt mye
kunnskap om jerv, blant annet i N1NA Rapport 898 (Yngleregistreringer av jerv i Norge i
2012) og i NINA Rapport 732 (Järv i Skandinavien —status och utbredning 1996-2010).

Regional forvaltning
Rovviltregion 8 består av Finnmark og Troms. Rovviltnemnda i region 8 har inngått en
samarbeidsavtale med rovviltnemnda i region 7, Nordland. 1 følge samarbeidsavtale mellom
rovviltnemndene i region 7 og 8 skal nordlige områder av Nordland omfattes av kvotevedtak
for Troms. Samarbeidsavtalen er som følger:

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

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

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

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

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

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

bestandssituasjonen for de aktuelle artene i området,
fastsatt bestandsrnål for de aktuelle artene i Nordland,
føringer i gjeldende forvaltningsplan for rovvilt i Nordland
tapssituasjonen for sau og rein i området
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Rovviltnernnda i region 7 skal gis anledning å komme med merknader til saken før det
fattes vedtak om slike kvoter.

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

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

Denne avtalen gjelder for perioden 6.9.2012-1.6.2015. Ved avtalens utløp skal det
vurderes evt. videreføring av tilsvarende samarbeid. Avtalen kan oppbeves umiddelbart
dersom en av nemndene ønsker dette.

Utdypende om samarbeidsavtale mellom region 7 og region 8
Rovviltnemnda onsker å oppklare at samarbeidsavtalen med region 7 ikke rorer ved
bestandsmålene for de ulike regionene, den rorer heller ikke ved regiongrensen når en
beregner hvor mange ynglinger en har i de ulike regionene. Samarbeidsavtalen gir
rovviltnemnda i region 8 myndighet til å fatte vedtak om kvote for et område nord i Nordland,
når rovviltnemda gjor dette ser den til bestandssituasjonen for jerv i området, fastsatt
bestandsmål for jerv i Nordland, foringer i gjeldende forvaltningsplan for rovvilt i Nordland
og til tapssituasjonen for sau og rein i området. Jerveynglinger som registreres i
samarbeidsområdet regnes ikke inn i antall ynglinger i region 8, de telles fortsatt inn i
antall ynglinger i region 7. Det nye er at kvoten administreres fra region 8, skutte jerver
belastes kvoten for region 8. En viktig årsak til denne ordningen er at det i dette området, i
stor grad er de samme jervene som bruker begge regionene, Rombaken—svenskegrensa er en
mer naturlig forvaltningsgrense.

Bestandsmål
Jervebestanden i Norge blir overvåket ved å registrere hvor mange valpekull som blir født
hvert år, og ved å analysere DNA fra jerv. Statens naturoppsyn kontrollerer fra mars og utover
våren og sommeren hiplasser hvor det tidligere er registrert at jerv har født valper. Det blir
også lagt ned en betydelig innsats i å lete etter hiplasser i nye områder. Tips som fører til funn
av yngling på lokalitet som tidligere ikke er kjent av forvaltningen utløser en dusør på 15 000
kroner (skattepliktig). Dette forutsetter at lokaliteten blir kontrollert og yngling blir
dokumentert av Statens naturoppsyn. DNA-analysene, som på landsbasis årlig gjøres fra
mellom 1 200 og 1 500 prøver av jerveekskrementer, gir grunnlag for sikrere estirnater på
bestandsstørrelsen, og de gir kunnskap om kjønnssammensetning, inn- og utvandring,
overlevelse, reproduksjon og slektskapsforhold. Det blir også utført DNA-analyser av
vevsprøver fra alle individene som er felt ved skadefelling eller lisensfelling.

Bestandsmålet for jerv er fastsatt i "forskrift om forvaltning av rovvilt (FOR-2005-03-18-
242)". Siste status for jerv er gitt i NINA Rapport 981 Yngleregistreringer av jerv i Norge i
2013. De tre siste årene (2011-2013) er det registrert henholdsvis 58, 68 og 44 ynglinger av
jerv på landsbasis. Vinteren 2013 ble det tatt ut 4 ynglinger, slik at «netto» antall ynglinger i
2013 var 40. I Nordland er bestandsmålet for jerv ti ynglinger. I Nord-fylket er bestandsrnålet
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for jerv tre ynglinger jf. forvaltningsplan for rovvilt i region 7 —Nordland —vedtatt mars
2011. Området i Nordland som omfattes av kvotevedtak fra Troms utgjør omkring 10 prosent
av «Nord-fylket». Bestandsmålet for jerv i region 8 er ti ynglinger, hvorav tre ynglinger skal
være i Finnmark og sju ynglinger i Troms. Persson og Brøseth (2011) kom frem til at det for
hver yngling av jerv er 6,27 jerver i bestanden. Ved å bruke dette tallet vil vi finne at
bestandsmålet i region 8 er 63 jerv: 19 i Finnmark og 44 i Troms.

Nemndas myndighet for forvaltning av jerv baseres på gjennomsnittet av dokumenterte data
om ynglinger de tre siste årene. I følge rovviltforskriften § 10, har rovviltnemnda myndighet
til å fatte vedtak om kvote for lisensfelling av jerv dersom gjennomsnittlig antall ynglinger av
jerv de tre foregående år ligger over de nasjonalt fastsatte bestandsmålene for regionen.

Hensikten med kvote for lisensfelling, er å begrense veksten og/eller utbredelsen av
jervebestanden samt begrense den skade som jerv påfører bufe- og tamreinnæring. For at den
skadereduserende effekten skal være størst mulig er det viktig at lisensfellingen i sterk grad
styres mot områder med skadeproblemer på sau og rein.

Hvis jerven i region 8 ikke beskattes vil bestanden sannsynligvis øke og medføre store
endringer i landskapet her nord. En ytterste konsekvens av en økt jervebestand kan bli opphør
av reinbeitenæringen og sauenæringen i store deler av Troms og Finnmark, noe som helt klart
ville ha endret landskapsbildet, og endret på næringsnett der samfunn av planter, dyr, sopp og
mikroorganismer fungerer i samspill innbyrdes og med det ikke-levende miljøet. I den andre
ytterkanten har en et scenariet hvor jervebestanden i Troms og Finnmark utryddes, noe som
også ville ha påvirket økosystemet ved at en predator og åtseleter som setter spor i landskapet,
og påvirker hele næringskjeden ikke lenger hadde vært en del av økosystemet.

Ynglinger av jerv
Siden 2005 har den registrerte bestanden av jerv i region 8 ligget over bestandsmålet. I 2011,
2012 og 2013 var det registrert henholdsvis 18, 28 og 11 ynglinger. Dette gir et gjennomsnitt
på 19 ynglinger de tre siste årene (Tabell 1, Figur 1). I region 7 har det i samme periode blitt
registrert 14, 12 og 9 ynglinger, dette gir et gjennomsnitt på 11,7 ynglinger. I grenseområdene
mot Troms er det på svensk side en tett bestand av.jerv. Per 17.6.2014 var det 15 ynglinger av
jerv (8 i Troms og 7 i Finnmark) som i rovbase var dokumentert eller antatt sikker. Dette tallet
antas å stige noe etter barmarkskontroller. I Troms lå tre av ynglingene i B-området for jerv,
to av disse er tatt ut ved hiuttak. I Finnmark lå fire av ynglingene i B-området for jerv, to av
disse er tatt ut ved hiuttak. Per 17.6.2014 var det i rovbasen registrert 13 jerveynglinger som
var dokumentert eller antatt i Nordland. Ingen av disse var i samarbeidsområdet med region 7.

Tabell 1. Antall registrerte ynglinger av jerv i Finnmark og Troms samt samlet for region 8 i årene
2001 til 2013. Tallene viser dokumenterte og antatte ynglinger, og er inkludert hiuttak
Ar 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Snitt2011-2013

Finnrnark 7* 3 3 1 10 4 11 5 6 6 6 10 o 5,33

Troms 7 7 8 8 10 13 9 12 13 17 12 18 11 13.66

Region 8 14 10 9 9 20 17 20 17 19 23 18 28 11 19
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Figur 1. Dokumenterte ynglinger av jerv i region 8 i årene 2001-2013. Kilde: Rovdata, Norsk institutt
for naturforskning

Kjent avgang

I løpet av rovviltårene (1. juni - 31.mai) 2011/2012, 2012/2013 og 2013/2014 er det i region 8
registrert en avgang på henholdsvis 34, 43 og 24 jerver, ekskludert valper ved hiuttak (Tabell
2). Den siste kjente avgangen av jerv i samarbeidsområdet med Nordland er en jervetispe som
ble felt ved skadefelling i Evenes i 2012.

Kjent avgang av jerv har hatt en økende trend frem til 2012/2013. Til tross for dette har vi
ikke sett en nedgang i antall ynglinger før sesongen 2013/2014 hvor antall registrerte
ynglinger var nede i elleve. Det er usikkerhet knyttet til hvor mange ynglinger som kommer
til å bli registrert i inneværende sesong.

Tabell 2. Kjent avgang av jerv i region 8 fra og med 1. juni 2010 til og med 31. mai 2014. Symbolene
y og J indikerer henholdsvis hann, hunn og valp, Uk ent an ir val er som er funnet døde

1.6.-31.5 Fylke Lisensfelling Skadefelling Hiuttak Ukjent Totalt Avgang Avgang unntatti

2013-2014
Finnmark

Troms

25, 25

35,45

55, 35

15

25, 4J

2, 2J 1J

75, 75, 4J

45, 65, 3J

18

13

14

10

2012-2013
Finnmark

Troms

25, 25

65, 45

135, 95

35, 35, 15, 2J




155, 115
95, 85, 2J

26

19

26

17

2011-2012
Finnmark

Troms

15
55, 45

75, sy
75

15, 9J

35, 7J 1J

75, 85, 9J

125, 75, 8J

24

27

15

19

2010-2011
Finnmark

Troms

45, 15

15, 15

85, 25

35, 55
35, 5J

15. 3J

L

2J

125, 65, 6J

45, 75, 51

24

16

18

11

Analyser har vist at jerven i nord er genetisk forskjellig fra jerv lenger sør. Den genetiske
variasjonen i Troms og Finnmark er relativt lav sammenlignet med mer jervetette områder i
Sverige. Dette kan tyde på relativt lave bestander over tid her nord. I NII IA rapport 498
fremgår det at det likevel er liten grunn til å bekymre seg over nivået av genetisk variasjon på

Jervynglinger 2001-2013
• 2013 C 2010

• 2013 hiuttak 2-; 2010 hiuttak

o 2012 C 2009

Cr.‘ 2012 hiuttak 0 2009 hiuttak

O 2011 c 2001-2008

S. 2011 hiuttak




40 80
 =1Krn
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sikt. Dette siden jerven i Finnmark og Nord-Finland hører til samme delbestand, og at
immigranter fra Nord-Finland fra tid til annen potensielt vil kunne ta med seg nytt genetisk
materiale fra den mer variable bestanden lenger sør i finsk Karelen.

Rovviltnemnda i region 7 —Nordland vedtok i møte den 30. mai 2014, sak 15/2014, kvote for
lisensfelling av jerv i region 7 —Nordland for 2014/2015. Kvota ble satt til totalt 24 jerv,
hvorav maksirnalt 12 hunndyr. I Nordfylket, jf. forvaltningsplan for gaupe, jerv, bjørn, ulv og
kongeørn i region 7 —Nordland, vedtatt mars 2011, ble kvota satt til tre jerv. I tillegg ble det
gitt en kvote på fem «frie dyr», som ikke fordeles ved starten av jakta, men som kan fordeles
senere.

Kunnskap om rovviltartene, herunder jerv er noe av det beste vi har på artsnivå både når det
gjelder bestandssituasjon og økologi. Rovviltforvaltningen har hatt høy prioritet de siste år, og
vi har etter hvert også en god forvaltningskunnskap om hvordan rovviltartene reagerer på
aktiv forvaltning. Kunnskapsgrunnlaget jf. naturmangfoldloven § 8 vurderes som godt nok til
at det kan fattes en beslutning om kvote for lisensfelling av jerv.

Lisensjakt vil ikke medføre en økt samlet belastning som kan true artens overlevelse så fremt
kvote settes på et faglig forsvarlig grunnlag og geografisk avgrensing er i tråd med
forvaltningsplanene for region 8 og 7. I tråd med prinsippet i naturmangfoldlovens § 10 bør
det derfor settes en geografisk differensiert kvote som tar sikte på å nå bestandsmålet for jerv
mest mulig presist i A-området, unngå etablering av jerv i B området og med dette redusere
potensialet for skade på beitedyr i både i A- og B-ornrådet.

Dersom beslutningsgrunnlaget ikke er tilstrekkelig, kommer naturmangfoldloven § 9 (føre-
var-prinsippet) til anvendelse. I denne vurderingen ligger en usikkerhet om utfallet for neste
års registrering dersom ett gitt antall jerver tas ut. Denne usikkerheten vurderer sekretariatet at
i første rekke ligger i årlige variasjoner i ynglesuksess hos jerv, for eksempel avhengig av
smågnagersvingninger, og ikke i dataene som på nåværende tidspunkt danner
beslutningsgrunnlaget. Ut fra erfaringer om avgang og bestandssvingninger mellom år legger
sekretariatet til grunn at tilvekstpotensialet i jervebestanden årlig er på minst ti prosent, disse
kan altså tas ut uten at dette reduserer bestanden, i denne beregningen har vi også tatt høyde
for innvandring fra en tett jervebestand i Norrbottes lån.

Når bestanden skal reguleres ned til bestandsmålet er det nødvendig både å ta ut tilveksten og
antallet over bestandsmålet. En naturlig følge av dette er at sekretariatet også må vurdere
mulige konsekvenser for jervebestanden dersom uttaket skulle medføre at bestanden korn
under bestandsmålet. NINA rapport 732 viser at den registrerte populasjonsstørrelsen i
Skandinavia fra 1996 til 2010 økte gjennomsnittlig med 4,3 prosent årlig. Noe av økningen
kan skyldes bedre registreringer. Sekretariatet vurderer likevel at den skandinaviske
jervebestanden er voksende, og den er på sitt aller tetteste i Norrbottens lån like ved grensa til
Troms (Figur 2). Sekretariatet vurderer at dersom en til tross for et godt prediksjonsgrunnlag
for uttak, skulle komme under bestandsmålet ved telling neste år, så har bestanden kapasitet
til raskt å bygge seg opp uten betydelig tap av genetisk materiale. Sekretariatet vil også peke
på det enstemmige rovviltforliket av 2011 hvor det ble presisert at «rovviltforvaltningen skal
skje på en slik måte at antallet ynglinger holdes så nær bestandsmålet som mulig», dette jf.
formålsparagrafene i viltloven, naturrnangfoldloven og rovviltforskriften.
Beslutningsgrunnlaget blir vurdert som godt, føre-var-prinsippet blir dermed ikke tillagt
vesentlig vekt. Sekretariatet legger til grunn at rovviltnernnda med sin geografiske
differensiering har ivaretatt de hensyn som er nedfelt i naturmangfoldloven § 12.
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Figur 2. Til venstre: Trekanter angir 71 jerveynglinger i Norrbottens lån, Sverige, under registrering
2012, grønne trekanter angir 55 sikre ynglinger, gule trekanter angir 16 sannsynlige ynglinger. Kilde:
Rovdjursinventeringen 2011-2012 i Norrbottens lån, Lånsstyrelsens rapportserie 14/2012. Til høyre:
Beregnet utbredelse av jerv i Finland, 2010, på grunnlag av innmeldte observasjoner. Grønt til rødt
indikerer henholdsvis få og mange observasjoner. Kilde: RKTL/Petotutkimus

Tap av sau og rein til jerv
Troms 

I Troms ble det for reindriftsåret 2012/2013 søkt erstatning for omtrent 5000 rein, halvparten
av disse ble erstattet som tatt av rovvilt. De siste årene har jery ved erstatningssøknader fått
skylden for i underkant av 1/3 av de omsøkte rovvilttapene. For reindriftsåret 2011/2012
erstattet Fylkesmannen i Troms 2500 rein, hvorav 2041 kalver og 399 simler og 60 okserein.
Dette året meldte reineierene at gaupa var den rovviltarten som forårsaket de fleste tapene,
mens kongeørn og jerv sto for noe lavere tap.

Det ble for beitesesongen 2013 søkt om erstatning for omtrent 4500 sauer, om lag 1400 av
disse ble erstattet som tatt av rovvilt, 12 prosent av disse ble erstattet som tatt av,jerv, 26 %
ble erstattet til uspesifisert rovvilt. I 2012 var omsøkte sauetap 4437 sau og lam.
Fylkesmannen erstattet 1646 sau og lam til fredet rovvilt. Omkring 12 prosent av disse ble
erstattet til jerv, mens omkring 29 prosent ble erstattet til uspesifisert fredet rovvilt. I 2011 var
omsøkte tap 3 884 dyr. Av de erstattede sauene ble 24 prosent erstattet til jerv.

Finnmark 

For reindriftsåret 2012/2013 ble det søkt om erstatning for totalt 62 811 rein som drept av
fredet rovvilt, 25 172 i Øst-Finnmark og 37 684 i Vest-Finnmark (omfatter også deler av
Nord-Troms). Det ble i alt erstattet 13 891 rein til fredet rovvilt, 4 734 (34 %) av dette til jerv.
I Finnmark ble det i 2013 undersøkt 204 reinkadaver der jerv ble dokumentert eller antatt å
være dødsårsak. For reindriftsåret 2011/2012 ble det søkt om erstatning for totalt 55 674 rein
som drept av fredet rovvilt, 23 375 i Øst-Finnmark og 32 299 i Vest-Finnmark (omfatter også
deler av Nord-Troms).
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Det ble i 2013 søkt erstatning for totalt 1104 sau og lam i Finnmark, av disse ble 324 erstattet
som drept av jerv, noe som utgjør nesten 70 prosent av erstattede rovvilttap av sau.

Vurdering av kvote for lisensfelling av jerv i region 8, inkludert samarbeidsområdet
med Nordland
Over årene 2011, 2012 og 2013 er det registrert henholdsvis 18, 28 og 11 ynglinger. Både i
2011, 2012 og i 2014 ble det tatt ut fire tisper ved hiuttak. I 2013 ble det tatt ut én tispe ved
hiuttak. I samarbeidsområdet mellom region 7 og 8 var det én kjent yngling i 2011.
Yngeregistreringene for 2014 er enda ikke endelige, men så langt er det registrert 15
ynglinger (8 i Troms og 7 i Finnmark).

Gjennomsnittlig antall ynglinger over årene 2011-2013 er 19. Inneværende år ser det ut til at
det vil bli registrert mellom 15 og 20 ynglinger. Det er således ganske god korrelasjon mellom
gjennomsnittet tre foregående år og årets registrerte ynglinger. Kjent avgang siden 1.6.2013
har vært på 28 voksne dyr. Kvoten for 2013 var på 60 dyr, altså hadde vi en restkvote på 32
dyr. Teoretisk tilsvarer restkvoten 32/6,27 = 5,1 ynglinger.

Om en tar utgangspunkt i gjennomsnittlig antall ynglinger de fire siste år, inkludert årets enda
usikre yngletall, tilsvarer dette at vi har 18 ynglinger. I 2013 ble det tatt ut ett hi, i 2014 ble
det tatt ut fire hi. Uttak av fire ynglende tisper har utvilsomt påvirkning på bestanden, det er
likevel ikke å forvente at disse uttakene tilsvarer 4* 6,27 = 25 jerver mindre i bestanden. Altså
må en forvente at det til en viss grad finnes tisper som ville ha ynglet dersom de som ble tatt
ut ved hiuttak i stede hadde bIitt tatt ut under lisensjakta. Ut fra DNA-analyser i 2012 og 2013
ser vi at det ble registrert betydelig færre jerver i 2013 sammenlignet med 2012, med en
reduksjon fra 152 til 87 identifiserte individer. Dette antyder at vi fra 2012 til 2013 hadde en
reell bestandsnedgang. Men siden antall innsamlede prøver var en god del lavere enn i 2012,
behøver vi et fangst/gjenfangstbasert bestandsestimat for å anslå størrelsen på en eventuell
bestandsnedgang (NINA Rapport 1008 —DNA-basert overvåking av den skandinaviske
jervebestanden 2013).

Det er trolig at året 2012 var et spesielt godt yngleår for jerv, og at en større andel enn normalt
ynglet dette året. Det er også trolig at 2013 var et spesielt dårlig yngleår. Det var altså å
forvente at bestanden i 2013 var større enn antall registrerte ynglinger tilsa. Dette ser ut til å
stemme bra når en ser på uttaket siste år samt på registrerte ynglinger så langt i 2014.

I region 8 er det siden 1.1.2013 samlet DNA fra 88 individer av jerv som ikke er registrert
som døde. I Finnmark 31 tisper og 17 hanner (rovbase perl4.4.2014), i Troms 26 tisper og 14
hanner (rovbase per 20.6.2014). Det er å forvente at det er en andel som vi ikke har registrert,
og en hel del prøver for 2014 som enda ikke er analysert.

Innenfor samarbeidsområdet med Nordland følger SNO opp tre kjente ynglelokaliteter. To av
disse har ikke hatt yngling på over 10 år. Den tredje lokaliteten hadde yngling i 2011, med
ukjent hiplass. Det er ikke registrert yngling i 2012, 2013 eller 2014 i dette området.

Indre Ofoten har en del historikk i forhold til jervetap, men ut fra de sist registreringer
forventes ikke de største tapene i dette området. Siden en betydelig del av området er
prioritert til sau og rein, mener sekretariatet det er riktig å ha kvote tilgjengelig i dette
området. Siden forekomsten av jerv i samarbeidsområdet i større grad dreier seg om en felles
bestand med Troms og med Sverige, enn med resten av Nordland mener sekretariatet at
kvoten i dette området skal være felles med kvoten for Troms, og at uttak av ett dyr i A-
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området (kan være tispe) og av ett dyr i B-området er riktig tillegg til totalkvoten som følge av
arealet i samarbeidsområdet.

Konklusjon
Ut fra en helhetsvurdering av ovenfor nevnte data, antar sekretariatet at vi i region 8 inkludert
sarnarbeidsområdet med Nordland, etter uttak, våren 2014 har en bestand tilsvarende omtrent
16 ynglinger. Om vi forventer at valper fra våren 2014 bidrar med en tilvekst på 10 prosent til
høstbestanden så blir forventet bestand 16*1,10 = 17,6 ynglinger i 2015. For at bestanden
etter lisensfelling 2014/2015 skal være på eksakt 10 ynglinger må vi da beregne å ta ut 7,6*
6,27 = 48 jerver.

I Finnmark er det per 18.6. 2014 registrert syv ynglinger, bestandsmålet er tre ynglinger. Tre
ynglinger er registrert innenfor A-området, i B-området er det registrert fire ynglinger, to av
disse er tatt ut. Sekretariatet legger til grunn at vi etter uttak, våren 2014 har en bestand
tilsvarende omtrent 7 ynglinger, vi regner med valper fra ynglingene 2014 står for en liten
tilvekst til lisensfellingsperioden 2014/2015. Ved DNA-analyse er det registret en høy andel
tisper, vi mener derfor det bør settes en høy tispekvote. Foreslått kvote for Finnmark settes til
28 jerver, derav inntil 15 tisper. Av kvoten kan inntil tre felles i A-området, derav inntil to
tisper.

I Troms og samarbeidsområdet med Nordland er det per 18.6.2014 registrert 8 ynglinger,
bestandsmålet er syv ynglinger. Tre ynglinger er registrert i B-området, to av disse er tatt ut.
Sekretariatet legger til grunn at vi etter uttak, våren 2014 har en bestand tilsvarende omtrent ni
ynglinger. Vi regner med en høyere faktisk bestand enn foreløpig registrerte ynglinger, dette
fordi vi med bakgrunn i tidligere års registreringer og kjent avgang, samt DNA-registreringer
mener bestanden er høyere enn antall registrerte ynglinger til nå indikerer. Ved DNA-analyser
er registrert tispeandel høy, vi mener derfor det bør settes en høy tispekvote. Foreslått kvote
for Troms og samarbeidsområdet med Nordland settes til 20 jerver, derav inntil elleve tisper.
Av kvoten kan inntil åtte felles i A-området, derav inntil fire tisper.

16/14 Anbefaling til Miljødirektoratet om lisensfellingskvote bjørn

Vedtak:
Enstemmig vedtatt som innstilt.

Innstilling til vedtak:
Troms: 

Det anbefales ikke å åpne for jakt i A-området i Troms. Det anbefales en kvote på to —2 —
bjørner i B-området i Troms.

Finnmark: 

Det anbefales ikke å åpne for jakt i A-området i Sør-Varanger/Pasvik. Det anbefales ikke å
åpne for jakt i A-området i Kautokeino- og Karasjok kommuner. Det anbefales en kvote på
seks —6 —bjørner i B-området i Finnmark, hvorav inntil to —2 —binner i B-området øst for
A-området i Sor-Varanger kommune, og inntil en —I —binne i B-området i Karasjok
kommune som ligger mellom Karasjohka og riksgrensa mot Finland og A-området. Jakten
stoppes i områdene med binnekvoter når denne er nådd.

Bjørnebinner med unger som opptrer sammen bør unntas fra tillatelsen.
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Politiske foringer og lovverk som ligger til grunn
Følgende dokumenter er lagt til grunn for forslaget:
- St. meld. nr. 15 (2003-2004) Rovvilt i norsk natur

Lov om forvaltning av naturens mangfold av 19.6.2009
Innst. S. nr. 174 (2003-2004)

- Lov av 29.5.1981 om viltet (Viltloven)
Forskrift av 18.3.2005 om forvaltning av rovvilt.
Forvaltningsplan for rovvilt i region 8, vedtatt 10.10.2013.

Saksfremstilling
Internasjonale avtaler og rammer
Norge har internasjonalt forpliktet seg til å ta vare på bjørn gjennom Bernkonvensjonen som
av Norge ble ratifisert i 1986. Konvensjonen inneholder krav til bevaring av flora og fauna i
deres naturlige leveområder.

Sammen med 191 andre land og EU har Norge signert konvensjonen om biologisk mangfold.
Konvensjonen trådte i kraft i 1993. Land som har underskrevet avtalen er forpliktet til å lage
nasjonale strategier og handlingsplaner for å bevare det biologiske mangfoldet. Landene skal
blant annet bevare truede arter og fremme samarbeid med andre land om biomangfold. De
rovviltartene som finnes i Norge er i vesentlig grad felles bestander med våre naboland
Sverige, Finland og Russland. Disse lands respektive forvaltningsregimer har stor betydning
for den norske rovviltforvaltningen.

Norge har også tilsluttet seg andre avtaler som kan ha betydning for forvaltningen av rovvilt.
Spesielt kan Europarådets dyreholdskonvensjon og FN-konvensjonen om sivile og politiske
rettigheter artikkel 27 samt ILO-konvensjonen nr. 169 om urfolks rettigheter nevnes.

Rammene for norsk rovviltforvaltning er gitt i norsk miljøvernlovgivning og i de
internasjonale avtaler Norge har sluttet seg til.

Nasjonale rammer og bestandsmål
Den 16. juni 2011 ble rovviltforliket i Stortinget inngått med enighet i alle partier. Forliket tar
for seg forvaltningen av gaupe, jerv, ulv og bjørn. Forliket sier også noe om videre forvaltning
av kongeørn.

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

Rovviltforliket av 2004 hadde sitt fundament i stortingsmelding nr. 15 (2003-2004), Rovvilt i
norsk natur, og Stortingets behandling av denne gjennom innstilling til Stortinget nr. 174.
Føringene i disse to dokumentene er fulgt opp i rovviltforskriften som igjen er hjemlet i
naturmangfoldloven og i viltloven. Naturmangfoldloven —som er Norges første lov om vern
og bærekraftig bruk av naturen, både i og utenfor vernede områder, er ett av en rekke tiltak
som følger opp den globale konvensjonen om biologisk mangfold. Velferden til viktige
byttedyr for rovviltet, som tamrein og sau, er regulert gjennom lov av 19.6.2009 om
dyrevelferd med tilhørende forskrifter.

Det går frem av rovviltforliket 2011 at det skal legges vekt på regional forvaltning, med mål
om at den regionale myndigheten i rovviltforvaltningen skal styrkes. Det skal utvises respekt
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for eiendomsretten samt enkeltmenneskers og lokalsamfunns livskvalitet. Forvaltningen skal
bygge på vitenskapelig og erfaringsbasert kunnskap.

Den todelte målsettingen sier at Norge skal ha en forvaltning som totalt sett bidrar til å dempe
konfliktene og motvirke utrygghet, og samtidig ha en politikk som sikrer overlevelsen til alle
de store rovviltartene i norsk natur.

Forliket innebar at bestandsmålet for bjørn ble endret fra 15 årlige ynglinger til 13 årlige
ynglinger. Antall hannbjørn skal ikke overstige 1,5 ganger antallet binner. Forvaltningen av
bjørn overføres til de regionale rovviltnemndene når ti ynglinger av bjørn er nådd.

Lovgrunnlaget
Etter naturmangfoldloven § 5 er det et mål at artene, i dette tilfellet bjørn, og dens genetiske
mangfold blir ivaretatt på lang sikt og at bjørnen forekommer i levedyktige bestander i sine
naturlige utbredelsesområder. Tiltak etter naturmangfoldloven skal imidlertid avveies mot
andre viktige samfunnsinteresser, jf. § 14. En slik avveining skal ikke medføre at målet i § 5
fravikes, men at tiltaket vil kunne medføre at målet i § 5 nås på annen måte eller i et annet
tempo enn om naturmangfoldet hadde vært det eneste hensynet å ta, jf. prinsippet om en
geografisk differensiert rovviltforvaltning. Naturrnangfoldloven § 5 og prinsippet om
geografisk differensiert forvaltning er konkretisert gjennom §§ 3 og 4 i rovviltforskriften, og
gjennom regional forvaltningsplan for rovvilt.

Når et forvaltningsorgan fatter en beslutning er det et krav at naturmangfoldlovens prinsipper
i § 7 (8-12) legges til grunn som retningslinjer.

Offentlige beslutninger som kan berøre naturmangfoldet skal så langt det er rimelig bygge på
vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon samt effekt av påvirkning, jf.
naturmangfoldloven § 8. Sekretariatet vilvise til rapport fra Rovdata datert 15. mai 2014 om
bestandsstatus for gaupe, jerv, brunbjørn og ulv fra det nasjonale overvåkningsprogrammet
for rovvilt, til Bioforsk rapport Vol. 9 Nr. 48 2014, Populasjonsovervåking av brunbjørn:
DNA-analyse av prøver innsamlet i Norge i 2013, til Bioforsk rapport nr. 47 2013 om
populasjonsovervåking av brunbjørn 2009-2012, samt til rapport fra Det skandinaviske
bjørneprosjektet til Miljøverndepartementet: Bjørnens status og økologi i Skandinavia.

Rovviltnemnda har i sin forvaltningsplan av 10.10.2013 fordelt målsetingen om totalt 6 årlige
ynglinger innen A-områdene for bjørn i region 8: åt i indre Troms, tre i Anarjohka (Karasjok
og Kautokeino) samt to ynglinger i Pasvik, Sør-Varanger kommune.

Siste års minsteestimat for antall bjørneynglinger i region 8 har
bjørnekullsimuleringsmodellen (BKS-modellen), utviklet av det Skandinaviske
bjørneprosjektet, beregnet til 2,4 ynglinger (Bioforsk rapport Vol. 9 Nr. 48 2014,
Populasjonsovervåking av brunbjørn: DNA-analyse av prøver innsamlet i Norge i 2013).
Siden 2012 har antall registrerte bjørner i Finnrnark gått fra 49 til 50 mens antall registrerte
bjørner i Troms har gått fra seks til tolv. Antall registrerte binner var i 2012 i Finnmark og
Troms henholdsvis 26 og 1, dette tallet var i 2013 endret til 23 og 5.

Det finnes betydelig kunnskap om den samlede belastningen bjørnebestanden blir utsatt for,
jf. naturmangfoldloven § 10. Bjørnebestanden i region 8 er ikke avgrenset av tilgjengelig
areal. Det er ikke registrert sykdom på brunbjørn i regionen. Det er kjent at ungedødeligheten
hos brunbjørn er høy, blant annet på grunn av infanticid (ungedrap). Utover enkelte påkjørsler
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skjer avgang av voksen brunbjørn hovedsakelig gjennom lisensfelling og skadefelling. I
region 8 vil forvaltningen av bjørn i Sverige og Finland påvirke vår felles bjørnestamrne. I
stor grad har miljøforvaltninga oversikt over den samlede belastningen.

Sekretariatet vurderer at det å gi tillatelse til uttak av et begrenset antall dyr gjennom
lisensjakt ikke vil medføre en økning i samlet belastning som på sikt vil true artens
overlevelse. Lisensjakt anses som viktig for beitenæringen i regionen jf. naturmangfoldloven
§ 14. Dette er også i tråd med rovviltforliket hvor det fremgår at «der bestandsmålet ikke er
nådd skal oppbyggingstakten ta hensyn til nødvendig tid til tilpasninger for beitebrukerne og
lokalsamfunnene generelt.

Føre-var-prinsippet, jf. naturmangfoldloven § 9, kommer til bruk i situasjoner hvor en ikke
har tilstrekkelig kunnskap tilgjengelig. Sekretariatet vurderer at dette ikke er tilfellet i denne
saken.

Naturmangfoldloven § 11 gjelder kostnadene ved miljøforringelse. Vedtaket gjelder kvote for
lisensfelling og det er ikke aktuelt å stille vilkår om dekning av kostnader. Rovviltnemnda
anser derfor ikke § 11 som relevant.

Naturmangfoldloven § 12 som sier at «for å unngå eller begrense skader på naturmangfoldet
skal det tas utgangspunkt i slike driftsmetoder og slik teknikk og lokalisering som, ut fra en
samlet vurdering av tidligere, nåværende og fremtidig bruk av mangfoldet og økonomiske
forhold, gir de beste samfunnsmessige resultater. Innenfor fastsatte rammer, jf. den todelte
målsettingen om rovvilt og beitedyr, har rovviltnemnda gjennom forvaltningsplanen gitt
føringer for bruk av forebyggende og konfliktdempende midler samt føringer for en tydelig
arealdifferensiert forvaltning. Dette innebærer at rovviltnemnda innenfor sine rammer har
avgrenset A-områdene for bjørn ut fra en samlet vurdering som rovviltnemnda forventer vil gi
de beste sarnfunnsmessige resultater.

Forskjellen mellom forvaltningsområde A og B skal avspeiles med en tydelig differensiert
langsiktig forvaltning. Dette er den mest bærekraftige forvaltningsstrategien inntil man når
bestandsmålet. Det er viktig å begrense omfang av skader på sau og rein samt konflikter med
samfunnet for øvrig. Dette er også hensikten med forvaltningsplanens differensiering.

Forvaltningsstrategien tilsier at man skiller mellom A- og B-områder også før man har nådd
bestandsmålsetningene i A-områdene. Slik unngår man at det etableres ynglende bjørn utenfor
forvaltningssone A, inntil bestandene har bygd seg opp til å bli store nok til at bestandene nås
innen avsatt A-område. Klima- og miljødepartementet har påpekt at alle regioner har avsatt
store nok forvaltningsområder for bjørn for å nå bestandsmålsetningene.

Vurdering av skadepotensialet på husdyr og tamrein
Både i Finnmark og Troms er det kalvingsområder for rein i A-områder for bjørn.
Sekretariatet er kjent med Rapport från Viltskadecenter 2012:6, fra samarbeidsprosjektet
mellom Viltskadecenter, Det skandinaviske bjørneprosjektet, Udtja skogsameby og Gållivare
skogsameby, som har sett på bjørnepredasjon på rein og potensielle effekter av tre
forebyggende tiltak. Sekretariatet mener bjørn har et betydelig skadepotensial i
kalvingsområder for rein.

I de siste årene har det i stor grad lyktes å holde sau og bjørn adskilt, slik har også de
dokumenterte tapene av sau til bjørn blitt holdt lavt sett regionen under ett. Enkelte
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sauebrukere har likevel store utfordringer knyttet til bjørn. Og veldig mange saueeiere har en
vedvarende utrygghet knyttet til risikoen for at det skal komme bjørn inn i beiteområdet. I
2013 ble det dokumentert/antatt 26 sauer tatt av bjørn i Bardu, mens det ikke ble registrert
bjørnetap av sau i Finnmark. I 2012 ble det dokumentert/antatt åtte sauer tatt av bjørn i Sør-
Varanger og det ble dokumentert en sau tatt av bjørn i Karasjok. I Troms ble det i 2012
dokumentert/antatt totalt 18 sauer drept av bjørn: 5 i Kåfjord, 6 i Bardu, 5 i Gratangen, 1 i
Lavangen og 1 i Salangen.

Om lisensfelling
I stortingsmelding nr. 15 (2003-2004) er det lagt opp til en økt vektlegging av lisensfelling og
kvotejakt som framtidige beskatningsformer på rovvilt. Innenfor rammen av norsk lovverk og
hensynet til Bernkonvensjonens bestemmelser vil dette innebære at felling av bjørn kan
foregå som lisensfelling. Bakgrunnen for dette er ønske om å utvikle jakt og fellingsformer
som sikrer økt alminneliggjøring av rovviltartene og bred deltagelse av lokale jegere.
Stortinget har, gjennom rovviltforliket i 2011, sagt at det skal gis økt adgang til lisensfelling
av hannbjørner slik at forekomsten av hannbjørner i prioriterte beiteområder reduseres.

Kjent avgang av bjørn i Finnmark
Så langt i år, per 19.6.2014, har en hannbjørn blitt felt på skadefelling i Jarfjord, dette i
forbindelse med en skadesituasjon på rein. Den felte bjørnen var en voksen hannbjørn som
hadde vært i området over lengre tid. I 2013 ble det felt en ung hannbjørn på skadefelling i
Jarfjord, også dette i forbindelse med en skadesituasjon på rein. I 2012 var det i Finnmark en
kjent avgang på fire bjørrier, alle hanner. I 2011 en avgang på tre hanner.

DNA-registrering av bjørn i Finnmark
Det ble i Finnmark innlevert 255 ekskrement prøver og 78 hårprøver i 2013 mot 452
ekskrement prøver og 83 hårprøver i 2012, i 2012 ble det også gjort fire vevsprøver, i 2013 en
vevsprøve. I 2011 ble det innlevert 414 ekskrement prøver og 65 hårprøver mot 180
ekskrement prøver og 45 hårprøver i 2010. Det var en gjenfunnprosent i Finnmark på
henholdsvis 58 %, 61 %, 65 % og 68 i 2010 —2013.

I Finnmark ble det i 2010, 2011, 2012 og 2013 registrert totalt 34, 46, 49 og 50 individer. I
2012 ble det registrert 23 hanner og 26 binner (53 %), mens det i 2013 ble registrert 27 hanner
og 23 binner (46 %).

Finnmarkseiendommen åpnet ikke for elgjakt i Anarjohka nasjonalpark i 2012, noe som
medførte at ingen DNA-prøver ble plukket her i forbindelse med elgjakt. I 2013 var det åpnet
for elgjakt her samt at Bioforsk hadde et prøveprosjekt med hårfeller der, dette resulterte i at
det ble tatt 17 DNA prøver her. I Anarjohka nasjonalpark er det ingen veier og svært lite
ferdsel.

Forslag til kvoter for lisensfelling i Finnmark
På bakgrunn av bestandstall og observasjoner av bjørn i 2012, 2012, 2013 og våraktivitet i
2014 i Finnmark, samt føringene i forvaltningsplanen for rovvilt i region 8 anbefaler
sekretariatet følgende fellingsområder og kvoter:

Forvaltningsområde A, Sør-Varanger kommune/Pasvik 

I dette området har rovviltnemnda satt bestandsmålet til to årlige ynglinger av bjørn.
Bestandsrapporten fra overvåkningsprogrammet sier lite om bestandsoppnåelse områdevis i
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de definerte forvaltningsornrådene, men konkluderer med at målsetningen i regionen totalt
sett ikke er nådd.

I den nye forvaltningsplanen for rovvilt i region 8 er forvaltningssonen i Sør-Varanger (A-
sonen) i nord-øst innskrenket, det er også gjort en justering i Karasjok kommune. Nye
forvaltningssoner ble vedtatt den 10.10.2013.

Det ble registrert 17 binner i Sør-Varanger kommune ved hjelp av DNA i 2013, 12 binner er
registrert innenfor A-ornrådet for bjørn i Sør-Varanger. Jamfør rovviltforliket og 6,5 binner
pr. yngling, er bestanden jamfør rovviltforliket under bestandsmålet i A-området etter
justeringen av grensen (6,5 binner x 2 ynglinger = 13 binner). I Sør-Varanger som helhet er
bestanden over bestandsmålet.
Det anbefales ikke å åpne for jakt i A-området i Sor-Varanger /Pasvik.

Forvaltningsområde A. Kautokeino-/Karasjok kommuner 

Bestandsmålsetningen er tre årlige ynglinger av bjørn i dette området. Årlig innsamling av
DNA av bjørn gir ikke oversikt over faktisk bestand grunnet lite allmenn ferdsel inni
Anarjohka Nasjonalpark. Området er 1 390 km2 og omtrent halvparten er furukledt, resten er
bjørkeskog. Randområdene av nasjonalparken er også vanskelig tilgjengelig, mot finsk side
grenser parken til Lemmenjoki Nasjonalpark.

Det ble registrert seks binner i Kautokeino- og Karasjok kommuner ved hjelp av DNA i 2013,
fire binner er registrert innenfor A-sonen. I ny forvaltningsplan for rovvilt i region 8 er
forvaltningsgrensen for A-sonen i Karasjok kommune justert til en større buffer mot Karasjok.
Innsamlet DNA av bjørn i området tilsier ikke at bestandsmålet i forvaltningssone A i
Kautokeino /Karasjok er nådd. Bestandsstatus sør i Anarjohka Nasjonalpark er usikker pga.
manglende DNA-innsamling og lite ferdsel sommertid i området. Parken har gode biotoper
for bjørn.
Det anbefales ikke å åpne for jakt i A-området i Kautokeino-/Karasjok kommuner.

Forvaltningsområde B, forøvrig i fylket 

Våren 2013 ble det observert og dokumentert forekomst av bjørn ved Veardnas øst for Masi i
Kautokeino, i kalvingsområde. Det var også en bjørn som gjorde skade på rein vest for
veikrysset mellom RV 92 og 93 i Kautokeino kommune, her ble det gitt skadefelling men
bjørnen vandret ut av området. Det er påvist fast forekomst av flere bjørner i Jarfjord lengst
øst i Sør-Varanger kommune. I Jarfiord gjorde en binne med tre unger innbrudd i flere hytter
på norsk og russisk side av riksgrensen høsten 2012. Våren 2013 ble fem bjørner observert i
kalvingsområde til reinbeitedistrikt 1-2-3, hvorav en binne med to unger, den ene ble skutt
ved skadefelling. Det antas at det var to ulike binner som gikk i følge med unger i dette
området. I vår ble det gitt nok en skadefelling i Jarfjord hvor en stor hannbjørn ble skutt. Det
ble også observert spor av binne med unger i kalvingsområde til reinbeitedistrikt 5A/C i
Pasvik. De har kalvingsområde nordvest av A-området i Sør-Varanger.

Det er årlig påvist DNA eller observert bjørn i Valljohka i Karasjok, det har også vært
observasjoner av bjørn i Luostejohka i Porsanger i 2012. Det er ikke målsetting om yngling
eller forekomst av bjørn her da dette er B-området, jamfør rovviltnemndas forvaltningsplan i
region 8.
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Sett i lys av bestandsregistreringer og observasjoner, samt dokumentasjon fra reindriften
anbefaler vi en kvote på totalt seks bjørner i B-området. I de deler av B-området hvor det har
vært registrert at binner benytter disse anbefaler vi egne binnekvoter.

I B-området øst for A-område i Sør-Varanger anbefales en binnekvote på inntil to binner og at
jakt stoppes her om to binner felles i dette området. I B-området mellom riksveien i Karasjok
kommune og A-ornrådet, anbefales en binnekvote i B-området på inntil en binne og at jakt
stoppes her om en binne felles i dette området.
Det anbefales en kvote på 6 bjorner i B-området i Finnmark, hvorav inntil to —2 —binner i
Sor-Varanger kommune ostfor A-området i Sor-Varanger, inntil en —I —binne i Karasjok
kommune sor- ostfor Karasjok og riksveien mot finskegrensen og A-området. Jakten
stoppes i områdene med binnekvoter når denne er nådd.

Forslag til kvote for lisensfelling i Troms
I Troms forekommer det bjørn hovedsakelig i indre strøk. I Troms ble det i 2013 funnet DNA
etter 12 individer (7 hanner og 5 hunner) 50 prosent av disse hadde det blitt funnet DNA etter
tidligere (2005-2012). I 2013 ble det ikke felt bjørn i Troms. I 2012 ble det felt en bjørn ved
skadefelling. Våren 2014 er det registrert én binne med unger av 2014, og det er registrert tre
binner med eldre unger. Muligheten for at en vil få skadesituasjoner med tap til sau i 2014
vurderes som stor. Sekretariatet viser til at rovviltforliket er tydelig på at man skal ta ut bjørn
utenfor binneområdene. Sekretariatet viser til økt antall bjørn registrert i Troms, og tilrår en
lisensfellingskvote på to bjørner i B-området i Troms.

Konklusjon
Troms: 

Det anbefales ikke å åpne for jakt i A-området i Troms. Det anbefales en kvote på to —2 —
bjørner i B-området i Troms.

Finnmark: 

Det anbefales ikke å åpne for jakt i A-ornrådet i Sør-Varanger/Pasvik. Det anbefales ikke å
åpne for jakt i A-området i Kautokeino- og Karasjok kommuner. Det anbefales en kvote på
seks —6 —bjørner i B-området i Finnrnark, hvorav inntil to —2 —binner i Sør-Varanger
kommune øst for A-området i Sør-Varanger, inntil en —1 —binne i B-området i Karasjok
kommune sør- øst for Karasjok og riksveien, mot finskegrensen og A-området. Jakten stoppes
i områdene med binnekvoter når denne er nådd.

Bjørnebinner med unger som opptrer sammen bør unntas fra tillatelsen.

Bakgrunnen for å åpne for jakt i B-områdene er å begrense skader bjørn gjør på rein og sau,
samt begrense etablering av fast forekomst av bjørn i områder utenfor A-området.
Bakgrunnen for ikke å åpne for jakt i A-områdene er at DNA-registreringer viser at
bestandsrnålet ikke er nådd innenfor områdene.

18

Side 193



17/14 Tydelig soneforvaltning, evaluering i region 8

Vedtak:
Rovviltnemnda i region 8 ber sekretariatet sende svarbrev til Klima- og miljoministeren
hvor det går fram at nemnda for et halvt år siden vedtok revidert forvaltningsplan, dette
etter å ha hatt en bred og noye gjennomgang av blant annet soneforvaltningen.
Rovviltnemnda mener det er for tidlig å foreta en evaluering nå. Samtidig vil nemnda
presisere at soneforvaltningen gir spesielle utfordringer i region 8 hvor beitedyr er på
utmarksbeite hele året.

Rovviltnemnda vil at den store utfordringen som nemnda har iforhold til den todelte
målsettingen settes på den politiske dagsorden. I den sammenheng onsker
rovviltnemnda i region 8 å mote Miljo- og energikomiteen. Nemnda ber sekretariatet
sende Miljo- og energikomiteen eget brev der komiteen inviteres til Finnmark for å bli
orientert om kompleksiteten i denne utfordringen.

Innstilling til vedtak:
Rovviltnemnda i region 8 ber sekretariatet sende svarbrev om en tydeligere
soneforvaltning i rovviltforvaltningen i brev til Klima- og miljodepartementet og til
Landbruks- og matdepartementet.

Rovviltnemndene i Norge møtte Klima- og miljøministeren og Landbruks- og matministeren
den 2. juni 2014. Tema for møtet var oppfølgingen av rovviltforliket. Ministrene vektla sterkt
en tydelig soneforvaltning i rovviltforvaltningen, jf. brev av 21. mai 2014 om en tydeligere
soneforvaltning i rovviltforvaltningen, og de ba rovviltnemndene gjøre en evaluering av sine
forvaltningsgrenser. Sekretariatet foreslår her innholdet i et svarbrev fra rovviltnernnda i
region 8(Rovviltnemndas vedtatte presisering er her tatt inn i konklusjonen i svarbrevet):

Tydelig soneforvaltning i rovviltforvaltningen, evaluering i region 8
Rovviltnemnda i region 8 viser til brev fra klima- og miljøministeren og landbruks- og
matministeren, datert 21. mai 2014 og til møtet landets rovviltnemnder hadde med ministrene
den 2. juni 2014. Ministrene ber rovviltnemndene gjøre en evaluering av sin soneforvaltning.

Ministrene ber spesielt om følgende:

Klima- og miljedepartementet ber rovviltnemndene sorge for at dialog og droftinger med
naboregioner gjennomføres for nye forvaltningsplaner fastsettes. Dette for å tilstrebe en best
mulig geografisk samordning i grenseområdene mellom regionene.

Klima- og miljøministeren og landbruks- og matministeren mener at rovviltnemndene bor
vurdere overlappende yngleområder for de ulike rovviltartene.

Klima- og miljødepartementet ber rovviltnemndene ha fokus på effektive forebyggende tiltak
og drifisomlegging innenfor de prioriterte områdene for rovvilt, slik at man oppnår tydeligere
arealdifferensiering og bedre skadereduksjon enn i dag.

Det følger av rovviltforliket i 2011 at soneinndelingen skal forvaltes tydelig. I oppfølgingen av
dette punktet er det en forutsetning at arealdifferensieringen i de regionale
forvaltningsplanene legger best mulig til rette for at en slik forvaltning lar seg gjennomføre.
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Klima og miljodepartementet ber rovviltnemndene vektlegge dette hensynet i sine
prioriteringer av områder til rovvilt og beitenæring iforvaltningsplanene.

Avslutningsvis i brev av 21. mai 2014 skriver ministrene følgende:

Videre vil Klima- og miljodepartementet understreke at det ved fastsettelse av
arealdifferensieringen iforvaltningsplanene må legges vekt på slike forhold som blant annet
de store rovdyrenes biologi, nåværende utbredelse og hva som er egnede leveområder for de
ulike artene. Samtidig forutsetter den todelte målsettingen at områder som prioriteres for
beitedyr har et omfang og arrondering som legger til rette for levedyktig næringsdrifi. Dette
både for å oppnå bestandsmålene for store rovdyr i prioriterte yngleområder og et redusert
skadeomfang med forutsigbarhet for næringsmessig beitebruk i prioriterte beiteområder.

Rovviltnemnda i region 8 vedtok en revidert forvaltningsplan 10.10.2013. Dette var etter en
grundig prosess der rovviltnernnda: tok inn den nyeste forskningsbaserte kunnskapen om
rovviltartene i regionen, brukte den forvaltningserfaringen som fantes i regionen, inviterte
interessenter for rovviltforvaltningen til én referansegruppe for rullering av
forvaltningsplanen, ga plass til alle interessenter som ønsket å sitte i referansegruppa, hadde
god dialog med rovviltnernnda i region 7 om felles utfordringer, og gjennomførte en
omfattende høringsrunde der alle høringsinnspill ble skriftlig vurdert i Behandling av
horingsuttalelser til revidert forvaltningsplan for rovvilt i region 8.

Før fastsetting av ny forvaltningsplan for rovvilt i region 8, hadde rovviltnemnda i region 8 og
rovviltnemnda i region 7 inngått følgende samarbeidsavtale:

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

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

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

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

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

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

bestandssituasjonen for de aktuelle artene i området,
fastsatt bestandsmål for de aktuelle artene i Nordland,
føringer i gjeldende forvaltningsplan for rovvilt i Nordland
tapssituasjonen for sau og rein i området
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Rovviltnernnda i region 7 skal gis anledning å komme med merknader til saken før det
fattes vedtak om slike kvoter.

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

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

Denne avtalen gjelder for perioden 6.9.2012-1.6.2015. Ved avtalens utløp skal det
vurderes evt. videreføring av tilsvarende samarbeid. Avtalen kan oppheves umiddelbart
dersom en av nemndene ønsker dette.

Denne samarbeidsavtalen mener rovviltnemnda i region 8 er et viktig bidrag til en mer
helhetlig og forutsigbar forvaltning.

I prosessen før vi vedtok revidert forvaltningsplan for rovvilt i region 8, så vi blant annet til
vår egen Evaluering av effekten av arealdifferensiert forvaltning av rovvilt i region 8
(Finnmark og Troms). Denne prosessen førte til at vi landet på en soneinndeling der hele A-
området for jerv også er A-område for gaupe, men hvor A-området for gaupe er større enn A-
området for jerv, og hvor A-området for bjørn er felles med A-området for gaupe og jerv i
Troms, men ikke i Finnmark. Hvorfor rovviltnemnda landet på akkurat denne
arealinndelingen går frem av forvaltningsplanen og av Behandling av høringsuttalelser til
revidert forvaltningsplan for rovvilt i region 8, oppsummert landet rovviltnemnda på denne
arealinndelingen etter en grundig sammenfatning av en forskningsbasert, forvaltningsbasert
og erfaringsbasert vurdering av de forhold som ministrene nevner avslutningsvis i brev av 21.
mai 2014.

Rovviltnemnda i region 8 har fokus på effektive forebyggende tiltak. I forvaltningsplanens
kapittel 9. Forvaltningsmål, strategier og virkemidler, går det frem at rovviltnernndas
overordnede målsetting er:

Rovviltnemnda vil forvalte gaupe, jerv, bjørn og ulv presist på regionens bestandsmål
samtidig som hensynet til næringsutovelse og andre samfunnsinteresser ivaretas på best
mulig måte.

Under strategier går det frem at rovviltnemnda vil oppfylle kompromisset som den
overordnede målsettingen er, blant annet gjennom en tydelig differensiert forvaltning samt
ved åprioritere ressurser der de virker.

Rovviltnemnda finansierer prosjektene Næring & rovvilt i Finnmark samt Dyr i drift i
henholdsvis Finnmark og Troms.

Prosjektet Næring & rovvilt i Finnmark har følgende hovedmål:
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Hovedmålsettingen med prosjektet er å bidra til å redusere skader fra rovvilt på beitedyr og
på den måten bidra til å redusere konflikten mellom nceringsutøvelse og forvaltning av rovvilt.
Denne målsettingen skal nås gjennom effektive forebyggende og konfliktdempende tiltak,
kompetanseoppbygging og informasjonstiltak.

Prosjektet Dyr i drift har følgende satsningsområder:
Iverksetting av effektive forebyggende og konfliktdempende tiltak
Etablering av interkommunale skadefellingslag
Legge til rette for rovviltjakt ved å avklare private grunneieres tillatelse til jakt
Etablere og videreutvikle lokale rovviltjaktmiljoer i områder med bestand av rovvilt
Samarbeide og være en stattefunksjon for prosjektet «Beitebruk i utmark»
Informasjon og formidling

Når det gjelder driftsomstillinger grunnet rovvilt har rovviltnemnda tatt opp dette i
forvaltningsplanen, vi gjengir her hva vi har skrevet på sidene 67 og 83 i forvaltningsplanen:

Driftsomstillin,zer grunnet rovvilt
Rovviltnemnda mener det er av stor verdi for regionen, både akonomisk, estetisk, og med
tanke på naturmangfoldet at husdyr kan beite i utmark. Utmarksbeite har også store
dyrevelferdsmessige fordeler, ved at tamme beitedyr får muligheten til å utøve naturlig
adferd. Nemnda ser likevel at dette i noen tilfeller blir så konfliktffit at midler til
drifisomstillinger kan være å foretrekke. Midler til driftsomstillinger fra sau kan brukes der
en ifremtiden vil kunne forvente vedvarende store rovviltskader, uansett hvilke andre aktuelle
tiltak som iverksettes. Områder med utfordringer iforhold til bjørn skal prioriteres, men også
andre områder plaget av andre rovviltarter skal vurderes. Tanken om en differensiert og
forutsigbar forvaltning skal ligge til grunn, men det er ikke et krav å være innenfor et A-
område for rovvilt.

Inntil det foreligger en standard for driftsomstillinger grunnet rovvilt, vil rovviltnemnda legge
rapport av 1. april 2011, fra arbeidsgruppe oppnevnt av LMD og MD «Driftsomstillinger
grunnet rovvilt» til grunn.

10.8 Driftsomstillinger grunnet rovvilt
region 8 er det beiteområder som har hatt store årlige tap grunnet rovvilt de senere årene.

Enkelte besetninger er sterkt plaget av bjørn, hovedsakelig unge hannbjorner. Besetningene
befinner seg utenfor A-området for bjørn, men tapene må kunne betegnes som meget store og
vedvarende.

Rovviltforliket av 2011 sier i punkt 2.2.14:
Det legges til grunn at virkeliggjøringen av bestandsnivå for bjorn ikke vil kreve areal utover
omfanget av dagens yngleområder. En økt tetthet av bjørn vil forsterke behovet for omstilling
i landbruket i disse områdene. Det skal iverksettes nødvendige tiltak for å gjennomfore dette.
Nivået på bevilgningene bestemmes i det enkelte års budsjett.

Rovviltnemnda ønsker å peke på at en økt tetthet av bjørn også vil kunne forsterke behovet for
omstilling i områder som grenser til A-områdene. Nemnda kan prioritere omstillingsmidler
fra regional FKT-pott, men det vil medfore at tilskudd til andre og nødvendige forebyggende-
og konfliktdempende tiltak blir meget skadelidende. Rovviltnemnda mener derfor det er svært
viktig det kommer på plass en nasjonal omstillingsordning, slik arbeidsgruppen oppnevnt av
LMD og MD foreslår i rapporten Drifisomstillinger grunnet rovvilt.
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I melding til Stortinget nr. 9 (2011-2012) om landbruks- og matpolitikken, Velkommen til
bords, omtales også driftsomstilling grunnet rovvilt. Her vises det i punkt 9.11.1.2 til at
arbeidsgruppas rapport skal folges opp med videre prosess. Rovviltnemnda i region 8 mener
departementene bor gå i gang med denne prosessen og ta frem arbeidsgruppas anbefaling.
Dersom det kommer på plass en nasjonal omstillingsordning, kan forvaltningen reelt tilby en
mer verdig omstilling/nedlegging. Mange har investert betydelige midler i bruket og dette bor
kompenseres under de rådende forholdene, dersom de gjennomfører omstilling som medfører
opphor av sau på utmarksbeite.

Konklusjon
Rovviltnemnda i region 8 vil presisere at soneforvaltningen gir spesielle utfordringer i region
8, hvor det er beitedyr på utmarksbeite over tilnærmet alt landareal hele året, og hvor vi ikke
kommer utenom å ha prioriterte rovviltområder i kalvingsområder for rein. Rovviltnemnda
mener vi gjennom rullering av forvaltningsplan for rovvilt i region 8, vedtatt 10.10.2013, har
foretatt de vurderingene ministrene ber oss gjøre. På dette tidspunkt å starte med nye
prosesser som kan føre til endringer i soneinndelingen vil etter rovviltnernndas syn være i
strid med rovviltforskriftens § 1 siste ledd:

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

Rovviltnemnda i region 8 mener vi gjør det vi kan, med de virkemidler vi disponerer, for å
løse oppgaven vi er gitt. Samtidig ser vi at med litt mer tilpassede redskaper kunne vi ha gjort
enda mer. Derfor har vi viet forvaltningsplanens kapittel 10 til Utfordringer iforvaltningen,
endringsbehov utenfor vår myndighet, som vi ser ville gjort oss bedre i stand til å løse
oppgaven. Derfor har vi sammen med de andre rovviltnemdene i Norge utformet brevet der
Rovviltnemndene i Norge anmoder klima- og miljoministeren og landbruks- og matministeren
om å ta grep i rovviltforvaltningen.

18/14 Dyr i drift, orientering om aktiviteter de siste måneder

Vedtak:
Rovviltnemnda i region 8 tar aktivitetsplan for prosjektet Dyr i drift, med status per juni
2014, til orientering.

Innstilling til vedtak:
Rovviltnemnda i region 8 tar aktivitetsplan for prosjektet Dyr i drift, med status per juni
2014, til orientering.

På styringsgruppemøtet for prosjektet Dyr i drift den 29.1.2014 ble det vedtatt en
aktivitetsplan for prosjektets arbeid i 2014. Vedlagt ligger denne aktivitetsplanen. Til høyre i
planen fremgår status per juni 2014. Dette til rovviltnemndas orientering.
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Aktivitetsplan 2014

Vedtatt januar 2014

Aktivitet Beskrivelse Periode Ansvarlig Samarbeidsparter FKT Status pr juni 2014

Satsingsområde 1 Iverksetting av effektive forebyggende tiltak






Forskningsprosjekt rein
Kalv i gjerde om vinteren - hvordan påvirker dette ovedevelse

lv osimle, produksttet. Avklareplapå kagbehov,nlegge
Oppstart høst DiD NINA, enkelte RBD Nei

Forprosjekt bestillt fra NINA

Informasjonsfolder Oppdatere informasjonsfolder rovvilt Troms April DID SNO/FM Nei Gjennomført

Møterunde RBD
Besøke resterende ReD i Troms og RBD i Nord-Troms. Mrkl.:

Avklare utfordringer, sette mål, iverksette tiltak
Oppstart februar DID

Rovvilt og Næringt

Finnmark
Nei

Besøkt 7 distrikter i Troms + 2 svenske

samebyer

Møterunde Beitelag
Gjelder kun prioriterte beitelag i rovviltutsatte områder. MÅL:

AvIdarek utfordringer, sette mål, iverksette tilta
Hele året DID Beitelag, BIU Nei

Besøkt Nordreisa Beitelag, hatt

telefonmøter med Manndalen og

Grat  angen

Reindriftsseminar Med vekt på utfordringene knyttet til rovvdt. To-dagers. Mars eller nov DID
NmiskRL/FM//Sa

videreg skole
Ja

Tidspunkt, program og finansiering

nesten i boks

Kadaverhundprosjekt
Gjennomføre ett introduksjonskurs etter ny modell samt en

godkjenningsprøve
Juni DID Norske Kadaverhunder Ja

Gjennomfort. 5 nye godkjente

ekvipasjer

Satsingsområde 2 Etablering av interkomrnunale skadefellingslag






Kompetanseprogram

Gaupejaktkurs for ca 20 personer Mars 13)13 Tura, N1FF Ja Gjennomført. 21 deltakere

Kurs i ettersøk/skadefelling bjørn for ca 20 personer Juni eller august DiD Tura, NIFF la lIkke innvilget)

HMS - kurs (vinter og våpensikkerhet, kameratredning) for

ca 20 personer

.
April DiD Røde kors Ja

Gjennomført, 13 deltakere

Bjørnejakt i Sverige for 4 - 6 spes ielt utplukkede personer

dersom mulig
August DiD

Scandinaviske

bjørneprosjekt
Ja

Kontakt etablert med svenske miljper,

venter på avklaring

Tilrettelegging Innkjøp av luer og ID - kort Februar/mars DiD Vertskommuner Ja Gjennomfort

Satsingsområde 3 Tfirettelegging rovviltjakt






Grunnerertillatelser

Nord -Troms: Avklare og ev bidra til å gjennomføre

justednger/oppgradering av prosjektet i samarbeid med

Nordreisa kommune (økt budsjett, leie inn prosjektleder,

organiseringen, inngå i styringsgruppe?)

årtHelee
Nordreisa

kommune?

DID, kommuner i Nord-

Troms
la

Gjennomført.Kontinuerlig oppfølging

ved behov

Oppfølging grunneierlag i Målselv, Balsfjord, Lenvik, Sørreisa

og Dyrøy. Vurdere tiltak (eget prosjekt?)
Hele iret DID Kommuner Nei

Målsely og Sørmisa: Gjennomført

møter og sendt brevgrunneierlag og

bestandsplanområder for elg. Trenger

mer avklaring

Satsingsområde 4 Videreutvikle lokale rovelltjaktmiljøer






Jervejaktprosjekt

Overordnet målsetting: Sikre velfungerende åteplasser over

hele fyiket (dekke opp for manglende områderl. Ett

jervejaktkurs, ett veiledende jakt. introdusere bruk av hund?

Nettverkssamling for jegere inkl oppfølging av enkeltjegere

på åte plass.

Oktober/november DID. TURA, NJFF Ja

Dyr i Drift har overtatt ansvaret for

prosjektet. Starter august 2014

Prosjekt jakthund
Mer effektiv bruk av hund i rovviltjakta. Fokus på sporing og

innlæring for noen få interesserte. Lavterskel
Oppstart vår DiD

NJFF Jakt- og

fiskesenteret
Ja

Oppstartet. 3 ekvipasjer har allerede

gjennomført første samling.

Prosjekt bjørnesporing

Videreføre avtale med eksisterende ekvipasjer. Gjennomføre

år 3 i samarbeid med SWDI for å oppnå målsettingen om minst

steg 3.

iOppstart trenngs-

samling mai
DID SWDI, SNO Ja

Gjennomføres etter planen. Steg 3

innen rekkevidde i løpet av sommeren

for en av de to ekvipasjene

Satsingsornråde 5 Støttefunkon for prosjekt Beite I Utrnark






Organisering

radiobjeller
Avklare alternativ organisering og eventuelt foreslå ny modell Oppstart 1ebruar DID/BIU Beitelag, TSG Nei

Gjennomføres høsten 2014

Fagtur saueholdere Bidra i planleggMg samt gjennomføring av fagturen, Høst BIU DID Nei

Planlegging stort sett ferdig.

Gjennomføres beg av oktober.

Informasjon sendes ut for feden

Andre oppgaver Bidra etter behov fra BIU Hele året BIU DiD Nei




Satsingsområde 6 Informasjon og formidling






Arena Rovvilt Planlegging og gjennomføring 2014 Desember DID




Nei
Avklaringgjennomføring eller ikke etter

ferien

Prosjektorganisasjon Møter i styringsgruppe og referansegruppe Januar DID




Nei Gjennomfort

Hjemmeside Opogradenng Februar DiD




Nei Gjennomført

Annet






Regional landbr.plan Sekretær for arbeidsgruppe Rovvilt 1. halvår DiD FM-landbruk Ner Gjennomført (planen er nå ferdig)

Finnmarksprosjektet Samarbeid med rovviltprosjektet i Finnmark Hele året DiD BNIF Nei

Gjennomført samarbeid: Hjemmeside,

sporingsprosjekt, besøk

reinbeitedistrikter i Nord-Troms
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Nordreisa kommune

Teknisk avdeling

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

www.nordreisa.kommune.no

Jonny Henriksen
Meieriveien 5
9152  SØRKJOSEN

Att. Jonny Henriksen

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2014/2594-2 30887/2014 1942/22/46 11.08.2014

Rammetillatelse på gbr 1942/22/46.

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:
170/14 Delegert utvalg drift

Byggested: Reisadalen 669, 9151 
STORSLETT

Gnr/Bnr: 22/46

Tiltakshaver: Jonny Henriksen Adresse: Meieriveien 5, 9152
SØRKJOSEN

Ansvarlig søker: Jonny Henriksen Adresse: Meieriveien 5, 9152
SØRKJOSEN

Tiltakets art: Nytt bygg - boligformål - over 
70 m²

Bruksareal: 120m²

VEDTAK

Tillatelse:
I medhold av plan- og bygningsloven §§ 21-4 godkjennes søknad om rammetillatelse mottatt
04.08.2014  for oppføring av hytte og anneks på gbr 1942/22/46.

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

Tiltakshaver gis personlig ansvarsrett da han sannsynliggjør at arbeidet vil bli utført iht. plan- og 
bygningslovens bestemmelser, jf SAK10 § 6-8.

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  2014/2594.

Med hilsen

Tord Stian Albrigtsen
Byggesaksbehandler
Direkte innvalg: 77 77 07 59
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Nordreisa kommune
Postboks 174
9156 Storslett Trondheim, 30.06.2014

Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Saksbehandler:
2013/2607 Kristine Stene

Sikring av Saga i Nordreisa kommune som friluftslivsområde
for allmennheten

Miljødirektoratet viser til søknad fra Nordreisa kommune datert 15.1.2014 og uttalelse fra

Troms fylkeskommune datert 8.4.2014. Vi viser også til etterfølgende korrespondanse og

kommunens søknad om midler til grunnleggende tilrettelegging av 16.6.2014.

Kommunen søker om inntil 100 prosent statlig støtte til erverv av deler av gnr/bnr 41/4, 42/1,

42/2 og 42/8 i Saga (kr 622 000) og om midler til grunnleggende tilrettelegging (kr 1 970 000).

Gitt arealreduksjonen som omtales senere i brevet, mener Miljødirektoratet at søknaden om

sikring og grunnleggende tilrettelegging av Saga tilfredsstiller kriteriene som er satt for tildeling

av statlige midler til dette formålet.

Miljødirektoratet gir med dette tilsagn om inntil kr 2 160 855 inkl omkostninger til sikring og

nødvendig tilrettelegging av ovennevnte areal til friluftslivsområde for allmennheten. Tilsagnet

er begrenset til å dekke 50 prosent av kostnadene ved sikringen og tilretteleggingstiltakene.

Begrunnelse for tilsagnet

Eiendommen Saga gnr/bnr 42/1 er i privat eie og har vært drevet i over 20 år i en kombinasjon med

landbruksdrift om sommeren og ski-/snøaktivitet om vinteren. Både kommunen og grunneier er enig

om at denne kombinasjonen ikke lenger er ønskelig og at området skal bli friluftslivsområde hele

året. I søknaden inngår i tillegg deler av gnr/bnr 41/4, 42/2 og 42/8.

Saga beskrives som et nærområde, en områdekategori som regjeringen ønsker å prioritere ved

statlig sikring av friluftslivsområder. I Nordreisa kommunes verdsetting av friluftslivsområder har

Saga fått verdien «svært viktig friluftslivsområde».

Miljødirektoratet legger dessuten vekt på at Troms fylkeskommune anbefaler søknaden.

Fylkeskommunen skriver at Saga er et nærområde, som ca 60 prosent av kommunens innbyggere kan

nå til fots. I et folkehelseperspektiv mener fyikeskommunen at det er svært viktig å sikre områder

for ikke-motoriserte vinteraktiviteter i en landsdel som ofte har snødekt mark fra oktober til mai.

Fylkeskommunen mener for øvrig at området har stort potensiale ut over dagens bruk med hensyn

til sommeraktiviteter. Det er behov for bedre skilting, noe som sikring av området vil gjøre mulig.

Saga kan være en inngangsport til et større friluftslivsområde fra Sikkåjårvi til Kitdalen, som også er

beskrevet som svært viktig i den pågående kartleggingen.

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 I

1Side 203



MILJII-
DIREKTORATET

Støtte til erverv

Da kommunen søkte om medvirkning til sikring i 2013, ga direktoratet avslag. Begrunnelsen var bt a

at området i for stor grad er et anlegg for konkurranseidrett og dermed havner utenfor formålene

med den stattige investeringsposten for sikring av allmenne frituftstivsområder. Arealet som

omfattes av søknaden er nå utvidet fra 50 000 til 267 000 m2, men omfatter fortsatt

skiskytterantegg og stadion.

Miljødirektoratet vil medvirke til sikring av arealene som i kommuneplanens arealdel er markert

som GF 06 friområde (234,3 daa) og SPA 08 hovedparkering (5,8 daa), dvs totalt 240,1 daa.

Anteggene holdes mao utenfor sikringssaken, ut fra samme begrunnelse som over.

Arealet som er aktuelt for sikring omfatter deter av de private eiendommene gnr/bnr 41/4, 42/1 og

42/2, samt 42/8 som nå er ervervet av kommunen. Etter det vi forstår på kommunen, er alle de tre

private grunneierne villige til å selge. Det foreligger heftelser på en av eiendommene, men

kommunen opplyser at disse vil bli slettet på arealet som skal inngå i friluftslivsområdet, som for

øvrig skal utskilles som eget gårds- og bruksnummer.

Det søkes om medvirkning til statlig erverv (100 prosent), ut fra at kommunen ser på Saga som et

regionalt område. Regionale frituftstivsområder er områder hvor hovedtyngden av brukerne kommer

fra, etter forventes å komme fra, andre kommuner enn den området ligger i. Dette har sitt

utgangspunkt i at kommuner for visse området har en betydelig vertsrolle for brukere fra andre

kommuner. I regionale områder kan staten medvirke med inntit 100 prosent av sikringsutgiftene, og

staten får som regel hjemmelen til området. Ved søknad om å sikre et område som regionalt, må

det sannsyntiggjøres at området vil bli besøkt av mer enn 50 prosent som har bosted i andre

kommuner enn vertskommunen.

Vi vil imidlertid anta at frituftslivsbruken av arealene det her vit være aktuelt å sikre (GF 06 og SPA

08 i kommuneplanen) først og fremst vil være lokal, - mao at over halvparten av brukerne gjennom

året forventes å komme fra vertskommunen Nordreisa. Dette ut fra at både kommunen og

fylkeskommunen beskriver Saga som et nærområde. For lokate områder blir kommunen eller et

frituftsråd stående som eier, og staten medvirker vantigvis med inntil 50 prosent av utgiftene.

Miljødirektoratet vil i denne saken medvirke med inntil kr 190 855 til erverv av det aktuelle

arealet i Saga som frituftslivsområde for allmennheten. Nordreisa kommune blir hjemmelshaver tit

området.

Støtte til grunnleggende tilrettelegging

Statlige midler til tilrettelegging av sikrede frituftsområder tildeles først og fremst fra

fylkeskommunen. I forbindelse med sikring av områder kan direktoratet likevel enkette ganger

medvirke økonomisk til istandsetting, opparbeiding og/eller titrettelegging som anses nødvendig for

at området skal være tilgjengetig for altmennheten. Direktoratets mulighet til å medvirke til denne

type tiltak vil være avhengig av budsjettsituasjonen. Her har vi gitt Nordreisa kommune mulighet til

å fremme tilleggssøknad om 50 prosent medvirkning tit utgiftene til informasjonstiltak og

opparbeiding av parkeringsplass nord for skiantegget. Denne parkeringsplassen vil bli

hovedinnfallsporten til arealet som sikres (markert som SPA08 i kommuneplanen).

I tilleggssøknaden datert 16.6.2014 søker Nordreisa kommune om kr 1 970 000 til titrettelegging av

parkering og informasjonstiltak, som ihht kommunens budsjett for tiltakene vil utgjøre halvparten

av den forventede totalkostnaden på kr 3 940 140 eks mva.
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Miljødirektoratet imøtekommer søknaden og vil medvirke med inntil kr 1 970 000 til nødvendig

tilrettelegging av parkeringsplass og informasjon.

Det totale tilsagnet fra Miljødirektoratet til sikring av Saga som friluftslivsområde for allmennheten

blir dermed inntil kr 2 160 855.

Utbetaling

Utbetaling av tilsagnet kan foretas når vi har mottatt følgende:

Kopi av tinglyst skjøte

Panteattest som viser at eiendommen er fri for økonomiske heftelser, og andre tinglyste

heftelser som kan hindre eller vanskeliggjøre utnyttelse av eiendommen til

friluftslivsformål.

Matrikketutskrifter med tilsvarende opplysninger som i målebrev.

Grensene for området levert på digital form (for eksempel etter oppmåling), i standard

kartformat (SOSI). SOSI-filen skal vise det sikrede friluftslivsområdets ytre grense (bruk

kystkontur der området evt grenser mot sjø) og ellers være rensket for andre opplysninger

som interne eiendomsgrenser, høydekurver, bygninger osv.

Tinglyst erklæring om at eiendommen ikke kan nyttes til annet enn friluftslivsformål uten

samtykke fra staten v/Miljødirektoratet. Direktoratets foretaksnummer er 999 601 391.

Bekreftelse på at tilretteleggingstiltakene er utført, samt en oppstiRing over de ulike

delkostnadene ved tiltakene.

En forvaltningsplan som viser planlagte tilretteleggingstiltak i området. Mal for

forvaltningsplan er lagt ut på Miljødirektoratets nettsider.

Vi gjør oppmerksom på at tilsagnet vil bli trukket tilbake hvis saken ikke er avsluttet innen  

15.8.2016, og at Miljødirektoratet og/eller Riksrevisjonen kan iverksette kontroll av om midlene er

benyttet i samsvar med forutsetningene. Vi forutsetter at kostnadene regnskapsføres slik at det er

mulig å ta ut et separat regnskap for arbeidene som utføres.

Vi forutsetter også at tiltakshaver innhenter eventuelle tillatelser fra offentlig myndighet som er

nødvendige for å kunne utføre tilretteleggingstiltakene.

Informasjonstavle

Informasjon er et viktig tilretteleggingstiltak i statlig sikrede friluftslivsområder. For at flere

områder skal bli tilrettelagt med informasjonstavler, samt for å sikre at informasjonen om statlig

sikrede områder får et enhetlig og gjenkjennelig uttrykk, har Miljødirektoratet utviklet en egen

grafisk profil for disse områdene. Malen gjelder enten det er staten, kommunen eller et friluftsråd

som blir grunneier/rettighetshaver.

Vi oppfordrer kommunen til å sette opp informasjonstavle på det sikrede friluftslivsområdet. Ta

kontakt med Miljødirektoratet for nærmere informasjon om malen og om statlig økonomisk

medvirkning ved utarbeiding av slik informasjonstavle.

Veiledning om forvaltningen

DN-håndbok nr. 30-2011 "Forvaltning av statlig sikrede friluftslivsområder" viser kommunens ansvar

ved sikring av områder ved hjelp av statlig medvirkning, samt ansvar i forhold til drift og tilsyn av

disse friluftslivsområdene. Det er en forutsetning for tilsagnet at kommunen tar på seg dette

ansvaret. Håndboka er publisert på direktoratets nettsider.
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Vi forutsetter at eventuell opparbeiding skjer på en naturvennlig måte, jf. prinsipper og råd omtalt i

DN-håndbok nr. 27-2006 "Naturvennhg tilrettelegging for friluftshy". Håndboka er publisert på

direktoratets nettsider.

Videre forutsetter vi at naturens mangfold forvaltes i henhold til naturmangfoldlovens formål,

forvaltningsmåL prinsipper og aktsomhetsplikt, jf. lovens kapittel 1 og 2.

Hilsen

Miljødirektoratet

Kopi til:

Fylkesmannen i Troms / Romssa Fylkkamånni Postboks 6105 9291 Tromsø

Troms fylkeskommune / Romssa fylkkasuohkan Postboks 6600 9296 Tromsø

Berit Lein Nils- Berg

Avdelingsdirektør fungerende seksjo sleder
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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: Arkivkode Dato
26112/2014 1942/29/57 26.06.2014

Søknad om endring av tillatelse på eiendom 1942/29/57.

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

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

Saksnr: Behandlet i:
115/14 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

Til tidligere tillatelse godkjent 22.04.2014 er det den 11.06.2014 mottatt søknad om tillatelse til 
endring.

VEDTAK:
Søknaden:
I medhold av plan- og bygningsloven § 20-1 godkjennes søknad om endret tillatelse for 
oppføring av tilbygg til fritidsbolig på eiendom 1942/29/57.

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 

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.

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).
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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:
TEGNE OG BYGGESERVICE AS postboks 3524 Stakkevollan 9277 TROMSØ
Lise Lotte Lund Reisadalen 2879 9151 STORSLETT
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Nordreisa kommune
Utviklingsavdeling

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

Elise Blixgård
Storvikveien 798
9151  STORSLETT

Delegert vedtak
Delegert utvalg drift - nr. 112/14

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2014/2125-6 25390/2014 1942/2/12-2/6 23.06.2014

Søknad om tilskudd til drenering av jordbruksjord for eiendommene 1942 -
2/2, 4, 11, 6 og 12

Med bakgrunn i stor arbeidsmengde på ulike fagfelt og knappe ressurser på avdelingen har vi 
dessverre ikke tatt opp søknaden for gnr/bnr 1942- 2/2, 4, 11, 6 og 12 til behandling før 
søknadsomgangen 2014. Vi beklager lang saksbehandlingstid og eventuelle problemer dette har 
skapt for søker.

Saksopplysninger: 
Viser til søknad om tilskudd til drenering, Elise Blixgård, Mottatt 9.8.2013, registrert 19.7.2014.
Nordreisa kommune har mottatt fire søknader om tilskudd til drenering. Da det er samme søker 
behandles alle søknadene vet ett vedtak. 

Søknadene med søknadsskjema omfatter eiendommene:
Eget areal: G.nr/B.nr: 1942 - 2/6 og 12 Hjemmelshaver: Elise Blixgård
Leid areal: G.nr/B.nr: 1942 - 2/2 Hjemmelshaver: Helene Aas m/flere.
Leid areal: G.nr/B.nr: 1942 - 2/4 Hjemmelshaver: Vidar Olsen m/flere
Leid areal: G.nr/B.nr: 1942 - 2/11 Hjemmelshaver: Helge Henrisken

Søknadene er levert med kart for grøfteplan, Miljøplan trinn 2 og teknisk skisse for åpen og
lukket grøft.

Søknadene er behandlet etter Forskrift om tilskudd til drenering av jordbruksjord FOR-2013-06-
25-769.

§ 1 Formål
Formålet med tilskudd til drenering er å bedre kvaliteten på grøftet jordbruksjord for å øke
produktiviteten. Det er også et mål å redusere risiko for erosjon og overflateavrenning til
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vassdrag. Ved prioritering av søknader skal formålet med ordningen legges til grunn, dvs. mulig
produktivitetsøkning og miljøeffekt av tiltaket, jf. § 6.

§ 3Vilkår
Det kan ikke gis tilskudd dersom tiltaket er påbegynt før kommunen har innvilget tilskudd, fordi 
disse tiltakene ikke har blitt vurdert opp mot forskriftens vilkår.
Tilskudd kan gis til foretak som skal gjennomføre drenering på eget eller leid areal.

 Det er ikke krav om at søker må oppfylle vilkårene i forskrift om produksjonstilskudd i 
jordbruket.

 Dokumentasjon, f.eks. eldre grøfteplaner.
 Søker skal fremlegge grøfteplan og kart. Grøfteplanen skal beskrive hva som skal gjøres,

jfr. grøfteplan.
 Grøftekartet skal vise hvor det skal dreneres med omriss, slik at arealet kan bestemmes.
 Grøfter, kummer og utløp skal merkes av på kartet. Eventuelle kjente automatisk fredete 

kulturminner og biologiske verdier skal tegnes inn på kartet.
 Det er en forutsetning at det utarbeides miljøplan trinn 2 for å kunne søke om tilskudd til 

drenering eller tilsvarende.
 Det kan ikke gis tilskudd der tiltaket medfører vesentlig skade for annen eiendom og 

natur-mangfold, vesentlig fare for flom og vannforurensning eller fare for skade på 
automatisk fredete kulturminner.

Vurderinger:
I henhold til søknaden er arealene tidligere grøftet og søker oppfyller vilkårene for å motta 
produksjonstilskudd. Elise Blixgård eier og driver landbrukseiendommen 2/6 og 2/12 i
Nordreisa. Driftsenhetens dyrka areal utgjør 77 daa fulldyrka og 5,6 daa overflatedyrket jord og 
43,1 daa innmarksbeite, det drives grovforproduksjon på arealene. Driften er basert på geit.
Søker ønsker å regrøfte eie- og leiejord på ca 101 daa, arealene er tidligere grøftet fra ca 1970-90
tallet. Det skal legges nye 100m drensgrøfter og 1771m avskjæringsgrøft.

Grøftearealet på G.nr 2 B.nr 4 drenerer til inngangen til Vuohppi i Storvik. Kommunen mener
det er viktig å beskytte strandsonen mot avrenning fra jordbruksaktiviteter og anbefaler en at 
allerede etablert kantsone med skog ikke tynnes eller avvirkes men holdes så intakt som mulig. I 
et slikt bløtbunnsområde i strandsonen med noe strandeng er det viktig med tanke på opptak av 
næringsstoffer som renner ut i havet. Særlig høst gjødsling (etter 10. august) er ikke å anbefale da 
næringsstoffene i liten grad tas opp av plantene og vil følge avrenning ved snøsmelting året etter 
ut mot Vuohppi. Bredden på kantsonen kan vurderes av kommunen, men vi vil anbefaler en 
kantsone på minst 10 m om mulig.

Området er søkt opp i Artstatabanken som er en nasjonal kunnskapskilde for biologsk mangfold
og i naturbasen til Direktoratet for naturforvaltning. Det er på den omsøkte parsellen eller i
området ikke gjort funn av rødlistearter i kategoriene sårbar, nær truet, sterkt truet eller kritisk
truet.

Eiendommen G.nr/B.nr 2/4 grenser mot ytterkanten av Vuohpi som er en grunn bukt. Dette 
området er merket av på naturtypekartene og har følgende omtale:
--------------
BN00070974, Myrli
Bruk, tilstand og påvirkning:
Lokaliteten grenser dels inntil dyrket mark i øst, men er gjennomgående lite påvirket av inngrep.
Fjelland et al. (1983) nevner mye beiting i området, noe som så godt som har opphørt nå.
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Verdibegrunnelse:
Lokaliteten får verdi viktig - B,

Grøftetiltaket vil sannsynligvis redusere avrenningen av jordpartikler og fosfor ut i sjøen pga. 
mindre avrenning på overflaten. Grøftingen øker avlingspotensialet og avrenningen blir dermed 
mindre per produsert enhet. Grøftingen er ingen trussel for kjente kulturminner eller liv i fjorden. 
Grøftingen endrer flomsituasjonen lite, og fører ikke til skade på annen eiendom.

Kulturminneloven
Kommunen har kontrollert om at det er registrert automatisk fredede kulturminner i
kulturminnemyndighetens database «Askeladden» på grøftearealet eller i umiddelbar nærhet.
På eiendommen er det ikke registrert enkeltminner.

Ved gravearbeid er funn av kulturminner (også løse gjenstander) fra oldtid og middelalder
meldepliktige til Troms fylkeskommune, kulturarv. Ved funn må arbeidet straks stanses og
kulturminneforvaltningen varsles umiddelbart, jf. kulturminneloven § 8 andre ledd 1

Naturmangfoldloven
§ 8 Kunnskapsgrunnlaget
Dreneringstiltak inne på fulldyrka areal, som har vært drenert tidligere, vil normalt ikke være i 
konflikt med naturmangfoldet. I følge artsdatabanken og naturbasen er det registrert 
bløtbunnsområde med sårbare arter eller naturtyper i direkte påvirkning til frøftearealet som 
påvirkes av selve grøfteutløpene på eiendom 2/4. Kommunen anser kunnskapsgrunnlaget som 
tilstrekkelig for å kunne ta stilling til søknaden.

§ 9 Føre-var-prinsippet
Ettersom kunnskapsgrunnlaget vurderes som tilstrekkelig, tillegges derfor føre-var-prinsippet 
ikke vekt i vurderingen.

§ 10 Prinsippet om økosystemtilnærming og samlet belastning
Målet med dreneringstiltakene er å redusere overflateavrenningen av jord og næringsstoffer, og 
tiltakene vil være positive for den økologiske tilstanden i tilliggende vann og vassdrag.

§ 11 Prinsippet om hvem som skal bære kostnadene ved miljøforringelse
Tiltakshaver er ansvarlig for å sette i stand eventuelle skader tiltaket forårsaker på naturmiljøet.

§ 12 Prinsippet om miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder
Selve grøfteutløpene vil utformes slik at de i minst mulig grad påvirker fisk eller andre -
organismer, planter, dyr eller insekter. Redskaper og arbeidsmetoder vil være godt tilpasset
tiltaket, og ikke skade naturmiljøet i tilgrensende områder.

Vannforskriften
Dreneringstiltakene forringer ikke miljøtilstanden i tilliggende vann og vassdrag.
Overflateavrenningen reduseres og grøfteutløpene skal ikke føre til økt erosjon.

Vannressursloven
Dreneringstiltakene gjennomføres slik at de er til minst mulig skade eller ulempe for allmenne og 
private interesser. Der det er et naturlig vegetasjonsbelte, langs vassdrag med årssikker
vannføring, blir dette opprettholdt.
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Vedtak:
Søknaden innvilges på vilkår med et tilskudd på kr 28.065,- for drenering av fulldyrka jord
på g.nr/b.nr: 1942/2, 4, 11, 6 og 12 i Nordreisa kommune.

Vilkår:
 Tiltaket må være sluttført innen 1.11.2016.
 Det skal fremlegges godkjent leieavtale for arealer som leies.
 Søkeren er selv ansvarlig dersom tiltakene får privatrettslige konsekvenser, f.eks 

drikkevannskilder, beiterettigheter og stikkrenner.
 Det skal opprettholdes eksisterende kantsone mot Vuohppi, og om mulig øke 

denne til 10m for å hindre avrenning til bløtbunnsområdet.

Klageadgang
Vedtaket kan påklages til Nordreisa kommune, Pb. 174, 9151 Storslett. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen 
da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.

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

Med hilsen

Kristian Berg
Saksbehandler

Vedlegg
1 Kart og bilde
2 Kart og bilde
3 Miljøplan trinn 2
4 Kart over område
5 Kart, bilde
6 Tilleggsopplysning
7 Kart, bilde

Kopi til:
Fylkesmannnen i Troms Postboks 6105 9291 TROMSØ
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skog+
landskap




TEGNFORKLARING AREALTALL (DEKAR)




Fulldyrka jord 30,9




Kartet viser en presentasjon av valgt

111 Overflatedyrka jord 2,9




type gårdskart for valgt eiendom.

111 Innmarksbeite 4.1 37.$ I tillegg vises bakgrunnskart for gjenkjennelse.
0,0




Skog av særs høg bonitet




ij Skog av høg bonitet 0,0




Arealstatistikken viser arealer i dekar




Skog av middels bonitet 57,7




av de ulike arealklassene for eiendommen.




Skog av lav bonitet 0,0




Det kan forekomme avrundingsforskjeller




Uproduktiv skog 312.8 370. i arealtallene.




Myr 171,7





Apen jorddekt fastmark 38,4





Apen grunnlendt fastmark 166.7 376.13 Ajourferingsbehov meldes til kommunen.
3,5




Bebygd, samf, vann, bre




Ikke klassifisert 0.0 3.5 Markslagsgrenser
788,7 788,7




Sum:






Eiendomsgrenser

Målestokk 1 : 1000 ved A4 utskrift

Utskriftsdato: 16.01.2013

GRUNNEIENDOM :

1942-2/4/0

0 10 20 30m
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TEGNFORKLARING AREALTALL (DEKAR)




= Fulldyrka jord 30,9




Kartet viser en presentasjon av valgt




Overflatedyrka jord 2,9




type gårdskart for valgt eiendom.

111Innmarksbeite 4.1 37.9 I tillegg vises bakgrunnskart for gjenkjennelse.
0,0

0,0




1.111 Skog av særs høg bonitet

H Skog av høg bonitet Arealstatistikken viser arealer i dekar

M Skog av middels bonitet 57,7




av de ulike arealklassene for eiendommen.




Skog av lav bonitet 0,0




Det kan forekomme avrundingsforskjeller




Uproduktiv skog 312.8 370. i arealtallene.




Myr 171,7





Apen jorddekt fastmark 38,4





Apen grunnlendt fastmark 166.7 376.Q Ajourføringsbehov meldes til kommunen.
3,5




Bebygd, sarnf, vann, bre




Ikke klassifisert 0.0 3.5 Markslagsgrenser
788.7 788,7




Sum:






Eiendomsgrenser

0 10 20 30m

Målestokk 1 : 1500 ved A4 utskrift

Utskriftsdato: 16.01.2013

GRUNNEIENDOM :

1942-2/4/0

Skog+
landsrap
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0 20 40 60m

Målestokk 1 : 2500 ved A4 utskrift

Utskriftsdato: 16.01.2013

GRUNNEIENDOM :

1942-2/6/0 - 2/12




TEGNFORKLARING AREALTALL (DEKAR)




= FulIdyrka jord 77,3




Kartet viser en presentasjon av valgt




Overflatedyrka jord 0,2




type gårdskart for valgt eiendom.

1.11 Innmarksbeite 15.6 93.1 I tillegg vises bakgrunnskart for gjenkjennelse.
0,0




Skog av særs høg bonitet




H Skog av høg bonitet 0,0




Arealstatistikken viser arealer i dekar

M Skog av middels bonitet 104,2




av de ulike arealklassene for eiendommen.

L Skog av lav bonitet 0,0




Det kan forekomme avrundingsforskjeller
I Uproduktiv skog 410.0 514.2 i arealtallene.

= Myr 2,5





Apen jorddekt fastmark 6,6





Apen grunnlendt fastmark 30.2 39.3 Ajourføringsbehov meldes til kommunen.
0,0




Bebygd, samf, vann, bre




Ikke klassifisert




Markslagsgrenser
646,6 646,6




Sum:






Eiendomsgrenser

s(og+
lands(,cap

3 7:8 -
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Målestokk 1 : 2500 ved A4 utskrift

Utskriftsdato: 16.01.2013

GRUNNEIENDOM :

1942-2/12/0 - 2/6

0 20 40 60m

s(,cog+
landskap




TEGNFORKLARING AREALTALL (DEKAR)




= Fulldyrka jord 77,3




Kartet viser en presentasjon av valgt




Overfiatedyrka jord 0,2




type gårdskart for valgt eiendom.

iiiInnmarksbeite 15.6 93.1 I tillegg vises bakgrunnskart for gjenkjennelse.
0,0




011. Skog av særs høg bonitet




li Skog av høg bonitet 0,0




Arealstatistikken viser arealer i dekar

M Skog av middels bonitet 104,2




av de ulike arealklassene for eiendommen.




Skog av lav bonitet

Uproduktiv skog

0,0




Det kan forekomme avrundingsforskjeller
i arealtallene.




Myr 2,5





Åpen jorddekt fastmark 6,6





Åpen grunnlendt fastmark 30.2 39.3 Ajourføringsbehov meldes til kommunen.
0,0




Bebygd, samf, vann, bre




Ikke klassifisert 0.0 0.0 Markslagsgrenser
646,6 646,6




Sum:






Eiendomsgrenser
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TEGNFORKLARING AREALTALL (DEKAR)




= Fulldyrka jord 77,3




Kartet viser en presentasjon av valgt




Overflatedyrka jord 0,2




type gårdskart for valgt eiendom.

dli Innmarksbeite 15.6 93.1 I tillegg vises bakgrunnskart for gjenkjennelse.
0,0




Skog av særs høg bonitet




H Skog av høg bonitet 0,0




Arealstatistikken viser arealer i dekar




Skog av middels bonitet 104,2




av de ulike arealklassene for eiendommen.




Skog av lav bonitet

Uproduktiv skog

0,0




Det kan forekomme avrundingsforskjeller
i arealtallene.




Myr 2,5





Apen jorddekt fastmark 6,6





Åpen grunnlendt fastmark 30.2 39._Q Ajourføringsbehov meldes til kommunen.
0,0




Bebygd, samf, vann, bre




Ikke klassifisert 0.0 0.0 Markslagsgrenser
646,6 646,6




Sum:






Eiendomsgrenser

0 20 40 60m

Målestokk 1 : 2500 ved A4 utskrift

Utskriftsdato: 16.01.2013

GRUNNEIENDOM :

1942-2/12/0 - 2/6
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Miljøplan trinn 2 For perioden: .2013...d #e6126/ty

(Kan klippes ut og brukes som mal)

rnintoppiysnine




Gårdbruker:E/.._/.5-- L 7,




Gårdsnavn: liz~wir4~~1111111 Gårdsnr.:c2 Bruksnr:6, /2

Å igr..




- Mif for miljøarbeidet-på gården -1-'
Hovedmål (hva ønskes oppnådd gjennom miljøarbeidet på gården):

Ved6kho/de, g„with6/6-(e, 9~ 4,2e(6:r-
J

Åvu-ime,h..,,,y bit d61(i...?24./ r--e,1--,7-z

4af-,7)4'c'-flyvic?7-71-/('-‘6,-f-ri-z

/ V-j94---c--(---ce,roae,.>2 ,4-#-C,6-7-943 y yod /72IM

Henvis til vedlegg dersom det er for lite plass.
Delmål (kan knyttes til tema som for eksempel biologisk mangfold, kulturlandskap,
kulturminner)

L2d ef e,,5,2a-7.:sr--"ziQ..
..y

/7-7ay1d,,1rc74'. /l&,,,-&~-tt

,fie-ria-.7-zdi7k-,7,-&2c(...,-

7w4iuf4797.,/77_,,fr , 4a,L/‘/tr--77---e.

Henvis til vedlegg dersom det er for lite plass.
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Reg. nr kart Navn på sted/type element Tilstand og aktuelle tiltak Planlagt når Utfort når

Reg. nr kart Navn på sted/type element Tilstand og aktuelle tiltak Planlagtnår Utfertnår

k i4gj _.*1,77k Z6Y 3 .2„()/(-/

Dersom det trengs flere skjema, finnes disse på Fylkesmannens nettsider
www.fylkesmannen.no/Troms/Landbruk-og-mat/Miljotiltak/Generelle-miljotiltak-RMP.
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GÅRDSKART for 1942 - 2/6
Tilknyttede grunneiendommer:

2/12 - 2/6

Målestokk 1 : 3000 ved A3 utskrift
100 200 Meter

Utskriftsdato: 16.09.2010

Skog+
landSkap

TEGNFORKLARING AREALTALL (DEKAR)




Fulldyrka jord 77,2




Kartet skal vise all dyrka mark på eiendommen.

Overflatedyrka jord 0,2




Skogteiger og skogareal som ligger langt fra dyrka
Innmarksbeite 15,6 93,0

mark kan av plasshensyn være utelatt fra kartet.
0,0




Skog av særs høg bonitet




Skog av høg bonitet

Skog av middels bonitet

0,0

104,2




Arealstatistikken omfatter likevel hele eiendommen,

uavhengig av hva kartet viser.

Skog av lav bonitet 0,0 104,2 Avrundingsforskjeller i arealtallene kan forekomme.

Uproduktiv skog 410,0




Myr 2,5




Åpen jorddekt fastmark 6,6




Ajourføringsbehov meldes til kommunen.

Åpen grunnlendt fastmark 30,3 449,4





Markslagsgrenser
Ikke klassifisert




0,0




Sum:




646,6 Eiendomsgrenser
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0 5 10 15m

Målestokk 1 : 750 ved A4 utskrift

Utskriftsdato: 16.01.2013

GRUNNEIENDOM :

1942-2/11/0 - 2/30

sf,cog+
lands(8,3




TEGNFORKLARING AREALTALL (DEKAR)




= Fulldyrka jord 7,7




Kartet viser en presentasjon av valgt




Overflatedyrka jord 0,0




type gårdskart for valgt eiendom.

11.1 Innmarksbeite 0,0 7 7 I tillegg vises bakgrunnskart for gjenkjennelse.
0,0

0,0




0.0
H

Skog av særs høg bonitet

Skog av høg bonitet Arealstatistikken viser arealer i dekar

M Skog av middels bonitet 0,0




av de ulike arealklassene for eiendommen.

L Skog av lav bonitet 0,0




Det kan forekomme avrundingsforskjeller




Uproduktiv skog 0.0 0.Q i arealtallene.

e Myr 0,0





Apen jorddekt fastmark 4,0





Apen grunnlendt fastmark 0.0 4,0 Ajourføringsbehov meldes til kommunen.
0,0




Bebygd, samf, vann, bre




Ikke klassifisert 0.0 0.Q Markslagsgrenser
11 7 11 7




Sum:






Eiendomsgrenser
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0 5 10 15m

Målestokk 1 : 750 ved A4 utskrift

Utskriftsdato: 16.01.2013

GRUNNEIENDOM :

1942-2/30/0 - 2/11

skog+
landskap




TEGNFORKLARING AREALTALL (DEKAR)




= Fulldyrka jord 7,7




Kartet viser en presentasjon av valgt




Overflatedyrka jord 0,0




type gårdskart for valgt eiendom.

111Innmarksbeite 0.0 7,7 I tillegg vises bakgrunnskart for gjenkjennelse.
0,0




111.1 Skog av særs høg bonitet




;Skog av høg bonitet 0,0




Arealstatistikken viser arealer i dekar

M Skog av middels bonitet 0,0




av de ulike arealklassene for eiendommen.

L Skog av lav bonitet 0,0




Det kan forekomme avrundingsforskjeller




Uproduktiv skog 0.0 00 i arealtallene.




Myr 0,0





Apen jorddekt fastmark 4,0





Apen grunnlendt fastmark 0.0 4.Q Ajourføringsbehov meldes til kommunen.
0,0




Bebygd, samf, vann, bre




Ikke klassifisert 0,0 0.Q Markslagsgrenser
11,7 11,7




Sum:






Eiendomsgrenser
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TEGNFORKLARING AREALTALL (DEKAR)




Fulldyrka jord 77,3




Kartet viser en presentasjon av valgt




Overflatedyrka jord 0,2




type gårdskart for valgt eiendom.

111 Innmarksbeite 15.6 93 1 I tillegg vises bakgrunnskart for gjenkjennelse.
0,0




Skog av særs høg bonitet




H Skog av høg bonitet 0,0




Arealstatistikken viser arealer i dekar




Skog av middels bonitet 104,2




av de ulike arealklassene for eiendommen.




Skog av lav bonitet 0,0




Det kan forekomme avrundingsforskjeller




Uproduktiv skog 410 0 514 2 i arealtallene.




Myr 2,5





Åpen jorddekt fastmark 6,6





Åpen grunnlendt fastmark 30 2 39 3 Ajourforingsbehov meldes til kommunen.
0,0




Bebygd, samf, vann, bre




Ikke klassifisert 0.0 0 0 Markslagsgrenser
646,6 646,6




Sum:






Eiendomsgrenser

0 10 20 30m

Målestokk 1 : 1000 ved A4 utskrift

Utskriftsdato: 16.01.2013

GRUNNEIENDOM :

1942-2/12/0 - 2/6

sri,cog+
landsaa
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TEGNFORKLARING AREALTALL (DEKAR)




=Fulldyrka jord 42,6




Kartet viser en presentasjon av valgt

Overflatedyrka jord 2,2




type gårdskart for valgt eiendom.

Innmarksbeite 5,8 50. I tillegg vises bakgrunnskart for gjenkjennelse.
0,0




1.111 Skog av særs høg bonitet




H Skog av høg bonitet 0,0




Arealstatistikken viser arealer i dekar

MSkog av middels bonitet 60,7




av de ulike arealklassene for eiendommen.

LSkog av lav bonitet 0,0




Det kan forekomme avrundingsforskjeller
Uproduktiv skog 101.4 162,1 i arealtallene.
Myr 2,4




Apen jorddekt fastmark 18,3




Apen grunnlendt fastmark 151.2 171,9
Ajourferingsbehov meldes til kommunen.

0,0




Bebygd, samf, vann, bre




Ikke klassifisert 0.0 0.0 Markslagsgrenser
384 6 3846Sum:





Eiendomsgrenser

0 10 20 30m

Målestokk 1 : 1000 ved A4 utskrift

Utskriftsdato: 16.01.2013

GRUNNEIENDOM :

1942-2/2/0

skog +
landskap
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s(1,wg+
landskap

8,1.3

10.8

2/2

2.3
2/ 1




TEGNFORKLARING AREALTALL (DEKAR)




= Fulldyrka jord 42,6




Kartet viser en presentasjon av valgt




Overflatedyrka jord 2,2




type gårdskart for valgt eiendom.

111 Innmarksbeite 5.8 50 Q I tillegg vises bakgrunnskart for gjenkjennelse.
0,0

0,0




1110 Skog av særs høg bonitet

:Skog av høg bonitet Arealstatistikken viser arealer i dekar




Skog av middels bonitet 60,7




av de ulike arealklassene for eiendommen.




Skog av lav bonitet 0,0




Det kan forekomme avrundingsforskjeller




Uproduktiv skog 101.4 162.1 i areaItallene.




Myr 2,4





Apen jorddekt fastmark 18,3





Apen grunnlendt fastmark 151.2 171 9 Ajourferingsbehov meldes til kommunen.
0,0




Bebygd, samf, vann, bre




Ikke klassifisert 0 0 0 Q Markslagsgrenser
384,6 384 6




Sum:






Eiendomsgrenser

0 10 20 30m

Målestokk 1 : 1500 ved A4 utskrift

Utskriftsdato: 16.01.2013

GRUNNEIENDOM :

1942-2/2/0
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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

Holger Hansen
Bakkebyveien 338
9153  ROTSUND

Deres ref:  Vår ref Arkivkode Dato
2013/4282-10 1942/81/22 03.07.2014

Utslippstillatelse på eiendom 1942/81/22.

SAK: VEDTAK - SØKNAD OM UTSLIPPSTILLATELSE GNR 81/22-

Saken er behandlet som saksnr 141/14 i Delegert utvalg drift.

Saksdokumenter:
 Søknad om utslippstillatelse av sanitær avløpsvann og svartvann (WC).

Saksutredning:
 Søknaden gjelder utslippstillatelse for nytt avløpsanlegg for sanitær og svartvann på 

eiendommen 1942/81/22.
 Søknaden gjelder også ansvarsrett for JOWA MASKIN AS for utførelse av anlegget. 
 Det er privat vannforsyning i området. Et jordrenseanlegg vurderes ikke å komme i konflikt 

med andre interesser. 
 Forholdene på stedet vurderes slik at slamavskiller og jordrenseanlegg kan bygges i samsvar 

med Retningslinjer for utforming og drift av separate jordrenseanlegg.
 Slamavskiller for fritidsbebyggelse skal i hht Nord- Troms renovasjonsforskrift tømmes hvert

3/4 år
Henvisning til delegasjon: Delegasjonsreglement vedtatt av Nordreisa kommunestyre sak 71/95.

Vedtak: 
1. Utslippstillatelse gis for sanitær og svartvann på eiendommen 1942/81/22.

2. Det skal monteres slamavskiller og jordrenseanlegg i samsvar med Retningslinjer 
for utforming og drift av separate avløpsanlegg.  

3. Anlegget skal plasseres slik at det ikke kommer i konflikt med vannforsyningsanlegg.

4. JOWA MASKIN AS godkjennes som ansvarshavende på prosjektet. 
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5. Dersom arbeidet ikke er igangsatt senest 3 år etter at tillatelse er gitt, 
faller tillatelsen bort.  Dette gjelder også dersom arbeid innstilles i lengre tid enn 2 år.

6. Før jordrenseanlegget lukkes etter legging av infiltrasjonsrør mv, skal kommunen gis et 
varsel på minst 2 arbeidsdager slik at forurensningsmyndigheten kan kontrollere
anlegget

7. Ferdigattest / kontrollerklæring sendes kommunen når arbeider er utført.

Lovhjemmel: Forurensningsforskriften

Klageadgang:  Partene har klagerett etter Forvaltningsloven. Frist er tre uker fra du mottar melding 
om vedtak. Du kan få flere opplysninger om klagerett ved å kontakte oss.

Med hilsen

Tord Stian Albrigtsen
Byggesaksbehandler
Direkte innvalg: 77 77 07 59

Kopi til:
Jowa Maskin AS Kildalveien 137 9151 STORSLETT
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Teknisk avdeling

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

www.nordreisa.kommune.no

Leif Bergland
Sorvik
9151  STORSLETT

Deres ref:  Vår ref Arkivkode Dato
2014/1967-4 1942/26-1/2 10.07.2014

Utslippstillatelse på gbr. 1942/26/12.

SAK: VEDTAK - SØKNAD OM UTSLIPPSTILLATELSE GNR 26/1-

Saken er behandlet som saksnr 150/14 i Delegert utvalg drift  .

Saksdokumenter:
 Søknad om utslippstillatelse av sanitærvann og svartvann.

Saksutredning:
 Søknaden gjelder utslippstillatelse for sanitærvann og svartvann på eiendommen gbr 

1942/26/12.
 Søknaden gjelder også ansvarsrett for BYGGtorget Betongservice AS for utførelse av 

anlegget. 
 Det er privat vannforsyning i området. Et jordrenseanlegg vurderes ikke å komme i konflikt 

med andre interesser. 
 Forholdene på stedet vurderes slik at slamavskiller og jordrenseanlegg kan bygges i samsvar 

med Retningslinjer for utforming og drift av separate jordrenseanlegg.
 Slamavskiller for hytte/fritids bebyggelse skal i hht Nordreisa kommunes renovasjonsforskrift 

tømmes hvert 3/4 år.
Henvisning til delegasjon: Delegasjonsreglement vedtatt av Nordreisa kommunestyre sak 71/95.

Vedtak: 
1. Utslippstillatelse gis for sanitærvann og svartvann på eiendommen gbr. 1942/26/12.

2. Det skal monteres slamavskiller og jordrenseanlegg i samsvar med Retningslinjer 
for utforming og drift av separate avløpsanlegg.
  
3. Anlegget skal plasseres slik at det ikke kommer i konflikt med                    
vannforsyningsanlegg.
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4. BYGGtorget Betongservice AS godkjennes som ansvarshavende på prosjektet. 
               
5. Dersom arbeidet ikke er igangsatt senest 3 år etter at tillatelse er gitt, 
faller tillatelsen bort.  Dette gjelder også dersom arbeid innstilles i lengre tid enn 2 år.

6. Før jordrenseanlegget lukkes etter legging av infiltrasjonsrør mv, skal kommunen gis et 
varsel på minst 2 arbeidsdager slik at forurensningsmyndigheten kan kontrollere 
anlegget.

7. Ferdigattest / kontrollerklæring sendes kommunen når arbeider er utført.

Lovhjemmel: Forurensningsforskriften

Klageadgang:  Partene har klagerett etter Forvaltningsloven. Frist er tre uker fra du mottar melding 
om vedtak. Du kan få flere opplysninger om klagerett ved å kontakte oss.

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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Teknisk avdeling

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

www.nordreisa.kommune.no

Hanne M. Willumsen
Saursfjord
8283  LEINESFJORD

Deres ref:  Vår ref Arkivkode Dato
2014/2385-2 1942/62/49 09.07.2014

Utslippstillatelse på gbr. 1942/62/49

SAK: VEDTAK - SØKNAD OM UTSLIPPSTILLATELSE GNR /-

Saken er behandlet som saksnr 147/14 i Delegert utvalg drift  .

Saksdokumenter:
 Søknad om utslippstillatelse av sanitær og svartvann.

Saksutredning:
 Søknaden gjelder utslippstillatelse for sanitær og svartvann på eiendommen gbr. 1942/62/49
 Søknaden gjelder også ansvarsrett for Sven J. Mikkelsen for utførelse av anlegget. 
 Det er privat vannforsyning i området. Et jordrenseanlegg vurderes ikke å komme i konflikt 

med andre interesser. 
 Forholdene på stedet vurderes slik at slamavskiller og jordrenseanlegg kan bygges i samsvar 

med Retningslinjer for utforming og drift av separate jordrenseanlegg.
 Slamavskiller for Hytte/fritids bebyggelse skal i hht Nordreisa kommunes 

renovasjonsforskrift tømmes hvert 3/4 år.
Henvisning til delegasjon: Delegasjonsreglement vedtatt av Nordreisa kommunestyre sak 71/95.

Vedtak: 
1. Utslippstillatelse gis for sanitær og svartvann på eiendommen 1942/62/49.

2. Det skal monteres slamavskiller og jordrenseanlegg i samsvar med Retningslinjer 
for utforming og drift av separate avløpsanlegg.  

3. Anlegget skal plasseres slik at det ikke kommer i konflikt med                  
vannforsyningsanlegg.

4. Sven J. Mikklesen godkjennes som ansvarshavende på prosjektet.  
              
5. Dersom arbeidet ikke er igangsatt senest 3 år etter at tillatelse er gitt, 
faller tillatelsen bort.  Dette gjelder også dersom arbeid innstilles i lengre tid enn 2 år.
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6. Før jordrenseanlegget lukkes etter legging av infiltrasjonsrør mv, skal kommunen gis et 
varsel på minst 2 arbeidsdager slik at forurensningsmyndigheten kan kontrollere 
anlegget.

7. Ferdigattest / kontrollerklæring sendes kommunen når arbeider er utført.

Lovhjemmel: Forurensningsforskriften

Klageadgang:  Partene har klagerett etter Forvaltningsloven. Frist er tre uker fra du mottar melding 
om vedtak. Du kan få flere opplysninger om klagerett ved å kontakte oss.

Med hilsen

Tord Stian Albrigtsen
Byggesaksbehandler
Direkte innvalg: 77 77 07 59

Kopi til:
Sven J. Mikkelsen kjøllefjord 9162 SØRSTRAUMEN
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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

Ernst Isaksen AS
Kildalsveien 137
9151  STORSLETT

Deres ref:  Vår ref Arkivkode Dato
2013/2811-2 1942/77/42 09.07.2014

Utslippstillatelse på gbr. 1942/77/42.

SAK: VEDTAK - SØKNAD OM UTSLIPPSTILLATELSE.

Saken er behandlet som saksnr 148/14 i Delegert utvalg drift  .

Saksdokumenter:
 Søknad om utslippstillatelse av sanitærvann og svartvann.

Saksutredning:
 Søknaden gjelder utslippstillatelse for sanitærvann og svartvann på eiendommen gbr 

1942/77/44.
 Søknaden gjelder også ansvarsrett for JOWA Maskin AS for utførelse av anlegget. 
 Det er privat vannforsyning i området. Et jordrenseanlegg vurderes ikke å komme i konflikt 

med andre interesser. 
 Forholdene på stedet vurderes slik at slamavskiller og jordrenseanlegg kan bygges i samsvar 

med Retningslinjer for utforming og drift av separate jordrenseanlegg.
 Slamavskiller for hytte/fritids bebyggelse skal i hht Nordreisa kommunes renovasjonsforskrift 

tømmes hvert 3/4 år.
Henvisning til delegasjon: Delegasjonsreglement vedtatt av Nordreisa kommunestyre sak 71/95.

Vedtak: 
1. Utslippstillatelse gis for sanitærvann og svartvann på eiendommen gbr 1942/77/42.

2. Det skal monteres slamavskiller og jordrenseanlegg i samsvar med Retningslinjer 
for utforming og drift av separate avløpsanlegg.  

3. Anlegget skal plasseres slik at det ikke kommer i konflikt med                    
vannforsyningsanlegg.

4. JOWA Maskin AS godkjennes som ansvarshavende på prosjektet.                
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5. Dersom arbeidet ikke er igangsatt senest 3 år etter at tillatelse er gitt, 
faller tillatelsen bort.  Dette gjelder også dersom arbeid innstilles i lengre tid enn 2 år.

6. Før jordrenseanlegget lukkes etter legging av infiltrasjonsrør mv, skal kommunen gis et 
varsel på minst 2 arbeidsdager slik at forurensningsmyndigheten kan kontrollere 
anlegget

7. Ferdigattest / kontrollerklæring sendes kommunen når arbeider er utført.

Lovhjemmel: Forurensningsforskriften

Klageadgang:  Partene har klagerett etter Forvaltningsloven. Frist er tre uker fra du mottar melding 
om vedtak. Du kan få flere opplysninger om klagerett ved å kontakte oss.

Med hilsen

Tord Stian Albrigtsen
Byggesaksbehandler
Direkte innvalg: 77 77 07 59

Kopi til:
Jowa Maskin AS Kildalsveien 137 9151 STORSLETT
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DET KONGELIGE
OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENT

24 JUN214Bekk og Strøm AS
Birkedalsveien 68
4640 SØGNE

Deres ref Vår ref Dato

14/153 20 JUN2014

Øvre Tverrelva kraftverk i Nordreisa kommune i Troms fylke - klage på NVEs vedtak

I brev av 20.08.2013 klager Bekk og Strøm AS på Norges vassdrags- og energidirektorats
(NVE) avslag av 25.06.2013 på søknad om tillatelse til bygging av Øvre Tverrelva kraftverk i
Nordreisa kommune.

NVE har vurdert klagen i brev til departementet av 23.01.2014, og har ikke funnet grunnlag
for å omgjøre sitt vedtak.

1. Bakgrunn

I søknad av 8. mars 2012 søkte Elvekraft AS (prosjektet ble senere solgt til Bekk og Strøm
AS) om tillatelse til å bygge Øvre Tverrelva kraftverk. Kraftverket skal etter planen utnytte et
fall på 284 m, ha installert effekt på 2,7 MW, og gi en årlig produksjon på 4,8 GWh. Planlagt
maksimal slukeevne er 1269 Us (270 pst av beregnet middelvannføring). Det er planlagt slipp
av minstevannføring på 39 1/si perioden 1/5 —30/9 og 22 1/sresten av året.

NVE har sendt på høring og behandlet søknaden i en pakke med i alt 11 småkraftsøknader i
Nordreisa (5) og Kåfjord (6) kommuner. Bekk og Strøm AS står bak 7 av søknadene,
deriblant Iselva, Rotsundelva og Øvre Tverrelva kraftverk i indre Rotsunddalen i Nordreisa
kommune. NVE og flere av høringspartene har vurdert disse tre prosjektene i sammenheng.

Nordreisa kommune er under visse forutsetninger positiv til alle de omsøkte prosjektene i
kommunen. Fylkesmannen i Troms (FM) og FNF Troms fraråder kraftutbygging i indre
Rotsunddalen av hensyn til uberørt landskap og friluftsliv. Reindriftsinteressene er imot
utbyggingsplanene i indre Rotsunddalen.

Postadresse Kontoradresse Telefon* Energi-og Saksbehandler
Postboks8149 Dep Akersgt. 59 22 24 90 90 vannressursavdelingen Per Harald Sønstelid
0033 Oslo Org no. 22246269
postrnottak@ocd.dep.no htlp://www.oed.dep.no! 977 161630
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NVE har gitt avslag til både Øvre Tverrelva, Iselva og Rotsundelva kraftverk. Bekk og Strøm
AS har påklaget avslagene til Øvre Tverrelva og Iselva kraftverk.

I avslagene til Iselva og Rotsundelva kraftverk legger NVE særlig vekt på konsekvensene for
reindrift. I avslaget til Øvre Tverrelva kraftverk legger NVE særlig vekt på konsekvensene for
landskap og friluftsliv. NVE mener også at en separat utbygging av Øvre Tverrelva ikke vil gi
noen økonomiske fordeler.

Oppsummering av klagen

Bekk og Strøm AS peker i klagen på at konsekvensene for landskap og friluftsliv er
liten/ubetydelig, at tiltaket ikke vil komme i konflikt med fredede kulturminner og at
utbyggingskostnaden (justert i klagen fra 5,81 til 5,18 kr/kWh) forutsatt elsertifikater ikke er
avgjørende for prosjektets lønnsomhet. Klager påpeker at innspillene fra reindrifta er fulgt
opp ved at vei til inntak er fiernet og at utbygging skal skje i samråd med reindriftsutøverne.

Departementets merknader

Tillatelse til å bygge småkraftverk kan gis dersomfordelene ved tiltaket overstiger skader og
ulemper for allmenne og private interesser, jf. vannressursloven § 25 første ledd. Dette blir
vurdert konkret for hvert erikelt prosjekt. Departementet vil drøfte de merknader i klagen som
er nødvendig for å begrunne avgjørelsen. Departementet kan også ta hensyn til andre forhold
som ikke er tatt opp i klagen.

Naturmangfold
Skjønnsutøvingen ved saksbehandling etter vannressursloven må være i tråd med prinsippene
i naturmangfoldloven. Dette innebærer at tiltakets konsekvenser for miljø og naturmangfold
må vurderes opp mot tiltakets fordeler knyttet til produksjon av fornybar energi, kraft-
forsyningssikkerhet og andre positive virkninger. Bestemmelsene i naturmangfoldloven §§ 8-
12 legges til grunn som retningslinjer ved departementets behandling etter vannressursloven,
jf. naturmangfoldloven § 7. Forvaltningsmålene i naturmangfoldloven §§ 4 og 5 legges også
til grunn for departementets behandling av klagen.

NVE mener at tiltakets konsekvenser for naturmangfold kan være akseptable under
forutsetning av at bredden på rørgatetraseen gjennom partiet med høgstaudeskog (verdi C)
holdes på et minimum, og at det av hensyn til bekkekløft (verdi B) med tilhørende arter stilles
krav om tilstrekkelig slipp av minstevannføring. Departementet vurderer at tiltakets
konsekvenser for naturmangfold er isolert sett er akseptable, og viser for øvrig til NVEs
vurderinger i KSK-notat nr.: 27/2013 —Bakgrunn for vedtak.
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Reindrift
Samtlige av de 11 søknadene i pakken som NVE har behandlet ligger i reinbeitedistrikt 36
Cohkolat ja Birtavårri. Indre del av Rotsunddalen, der Øvre Tverrelva, Iselva og Rotsundelva
kraftverk er planlagt, er i følge NVE et kjerneområde for reindrift. Reindriftsinteressene er
imot utbyggingsplanene i Rotsunddalen.

NVE mener at en utbygging av Øvre Tverrelva isolert sett vil gi moderate konsekvenser for
reindrift, men at en utbygging sammen med Iselva og Rotsundelva kraftverk vil medføre stor
samlet belastning. NVE mener videre at Iselva og Rotsundelva kraftverk er klart uakseptable
med hensyn til reindrift.

En utbygging av Øvre Tverrelva kraftverk med veiløst inntak og i samråd med reinbeite-
distriktet vil etter departementets syn isolert sett gi akseptable konsekvenser for reindrifta.
Departementet mener at tiltakets sumvirkninger ikke kan tillegges stor vekt, da det hoved-
saklig er Iselva og Rotsundelva kraftverk som er avgjørende for den samlede belastningen på
reindrift.

Landskapog friluftsliv
Iselva, Rotsundelva og Øvre Tverrelva kraftverk er planlagt i indre del av Rotsunddalen. FM
og FNF Troms fraråder bygging av de tre prosjektene, og legger særlig vekt på de negative
konsekvensene for uberørt natur med stor verdi for friluftsliv. NVE mener de tre prosjektene
berører et større område med store landskapsverdier som i stor grad er urørt av inngrep. I
følge NVE vil prosjektene samlet medføre et stort bortfall av villmarkspregede områder.

Øvre Tverrelva er etter NVEs vurdering del av et større område som både oppleves som urørt
og har store landskapsverdier. NVE legger særlig vekt på at terrengirmgrep ved etablering av
rørgate vil få negative konsekvenser for landskapet.

Departementet finner ikke grunnlag for å gå imot NVEs vurderinger, og legger til grunn at
tiltaket både isolert og samlet sett vil medføre negative konsekvenser for store landskaps-
verdier. Dette må etter departementets syn tillegges stor vekt i vurderingen av klagen.

Andre forhold
NVE peker på at Bekk og Strøm AS har fordelt utbyggingskostnadene knyttet til vei og
linjetilknytning på Øvre Tverrelva, Iselva og Rotsundelva kraftverk etter installert effekt.
NVE mener Iselva og Rotsunddalen kraftverk er klart uakseptable, og at Øvre Tverrelva
kraftverk da alene ikke kan bære utbyggingskostnadene knyttet til vei og linjetilknytning.
Departementet mener at NVEs vurdering på dette punktet må tillegges noe vekt i
totalvurderingen av klagen.

4. Departementetsvedtak

Etter en helhetlig vurdering mener departementet at ulempene ved tiltaket overstiger fordelen
ved en kraftgevinst som ikke er større enn om lag 4,8 GWh/år. Departementet legger stor vekt
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på at tiltaket, særlig ved etablering av rørgate, vil gi negative konsekvenser for uberørt natur
med stor verdi for friluftsliv.

Klagene tas ikke til følge. NVEs vedtak av 25.06.2013 opprettholdes.

Dette vedtaket kan ikke påklages, jf. forvaltningslovens § 28, tredje ledd, første punktum.

Med hilsen

Lars Christian Sæther e.f.)
avdelingsdirektør ;

Per Harald Sønstelid
seniorrådgiver

Kopi:
Nordreisa kommune
Fylkesmannen i Troms
Troms fylkeskommune
Sametinget
Advokatfinnaet Jonassen
Reindriftsforvaltningen Vest-Finnmark
Reindriftsforvaltningen Troms
FNF Troms
Mattilsynet
Rotsundelv sportsfiskeforening
Peter Andre Berg
Sigurd Guttonnsen
Hanne Sandøy
Rotsund og omegn grendelag
Arnold Bjørgve
Norges vassdrags- og energidirektorat
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