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PS 1/15 Klage - søknad om deling gnr 1942/44/2

1 Klage - dispensasjon - deling av eiendommen gnr. 44 bnr. 2 fra Fylkesmannen

Rådmannens innstilling

Fylkesmannen i Troms sin klage av 1.10.14 tas til følge og Nordreisa kommune avslår søknad 
om deling av to bebygde hyttetomter på hver ca 750 m2 fra gnr 44, brn 2 i Nordreisa kommune. 
Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel avslås også.

Dette i hht følgende lovverk: 
 Deling avslås jf. jordlovens § 12, matrikkellovens § 6, plan- og bygningsloven §§ 1-8, 

20-1-m, 26-1, 27-1, 27-2, 27-4 og 28-1.
 Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel jf. plan- og bygningslovens § 19-2 avslås.

Begrunnelse:
Det omsøkte arealet ligger ved Reisaelva, mellom Båtnesøra og fulldyrka jord i drift. 
Eiendommen ligger sentralt til og utleiehyttene som er oppført på de omsøkte parsellene kan 
være en langsiktig ressurs for eiendommens drift. En deling vil føre til reduksjon av 
eiendommens avkastningsevne og kan også føre til drifts- og miljømessige ulemper for 
landbruket i området. Jordbruksarealer inntil sentrumsområdet og hensynet til disse har et 
spesielt og langsiktig vern i arealforvaltningen.

Ved en dispensasjon fra kommuneplanen må det grunngis at landbruks- natur og
friluftsinteressene blir bedre ivaretatt ved gjennomføring av tiltaket. Ved en deling blir hyttene 
privateid og området blir privatisert. Dette kan begrense allmennhetens tilgang til, og ferdsel 
langs Reisaelva som er et verna vassdrag. I tillegg må fordelene med en dispensasjon være klart 
større enn ulempene. Det er uheldig med dispensasjon fra en nylig vedtatt plan.

Det er heller ikke heldig at det dannes en praksis der man først fører opp hytter og bygg til eget 
bruk, og deretter søker om fradeling for salg. Dette er forhold som kan skape presedens og det 
vil bli vanskelig å oppfylle kravet om likebehandling i senere saker. Det konkluderes derfor med 
at ulempene ved en dispensasjon samlet sett er større enn fordelene og dispensasjon fra 
kommuneplanens arealdel avslås. 
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Behandling:

Øyvind Evanger AP fremmet følgende forslag:
Driftsutvalget deler ikke bekymringen om presedens for praksis om bygging først og fradeling i 
etterkant. Denne saken er av helt spesiell karakter der statlige myndigheter hindrer videre 
utvikling av området slik det i utgangspunktet var tiltenkt, kommunen har derfor gjennom 
arealplanarbeidet funnet et nytt område for grunneier som kan utvikles som først tiltenkt. 
Utvalget har heller ikke betenkeligheter med salg av eiendommene nært til landbruksområdet så 
lenge det ikke kommer i konflikt med landbruksaktør ene, noe de har bekreftet at det ikke er. 
Eventuell kjøper vil nødvendigvis være innforstått med hvilken beliggenhet eiendommen han 
kjøper har. 
Nordreisa kommune opprettholder derfor vedtak av 9. sept 2014 som lyder: 

"Nordreisa kommune innvilger søknad om deling av to bebygde hyttetomter på hver ca 750 m2
fra gnr 44/2 i Nordreisa kommune.

Deling innvilges jf. jordlovens § 12, matrikkellovens § 6, plan- og bygningsloven §§ 1-8, 20-1
m, 26-1, 27-1, 27-2, 27-4 og 28-1. Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel jf. plan- og
bygningslovens § 19-2 innvilges.

Begrunnelse:
Det omsøkte arealet ligger ved Reisaelva, mellom Båtnesøra og fulldyrka jord i drift.
Eiendommen ligger sentralt til utleiehyttene som er oppført på de omsøkte parsellene og er
oppført etter daværende arealplan som ikke lenger er gjeldende og er ikke lenger en langsiktig
ressurs for eiendommens drift på grunn av hyttenes plassering. Dette på grunn av at det omsøkte
området ikke lenger kan utvikles slik tiltakshaver hadde tenkt. Årsaken til dette er at det
foreligger en innsigelse mot videre utbygging av tiltak fra NVE. Tiltakshaver kan på den måten
ikke kunne oppføre flere bygg i den størrelse orden som tidligere planlagt.
En deling vil ikke kunne føre til reduksjon av eiendommens avkastningsevne og kan heller ikke
føre til drifts- og miljømessige ulemper for landbruket i området. Dette i følge tiltakshaver og
hans samarbeidspart som drifter jorda for tiltakshaver. Jordbruksarealer inntil sentrumsområdet
og hensynet til disse har et spesielt og langsiktig vern i arealforvaltningen, men dette må sees 
opp mot Nordreisa kommunes arealplan-samfunnsdel 2012- 2025, der det heter om bærekraftig
samfunnsutvikling:

Sysselsetting- og næringspolitikk
Nordreisa skal ha et næringsliv som er preget av nyskaping, bærekraft og vekst. I dette legger
kommunen opp til å være en ja-kommune som i sin forvaltning av arealer gir forutsigbar-het og
gode rammevilkår for utvikling. I tillegg heter det videre (side 42)

Det bør også stimuleres til produksjon av andre varer og tjenester innen kombinasjonen 
reiseliv, landbruk, kultur og miljø. Jordbruket skaper mange arbeidsplasser i og rundt driften og 
har stor betydning for opprettholdelsen av levende bygder og bosetting. Alt dette er i tråd med
kommunens satsing som nasjonalparkkommune og Storslett som nasjonalparklandsby og vil
bidra til positiv omdømmebygging.

Kombinasjonsbruk reiseliv og landbruk, noe som i framtiden vil kunne oppfattes som attraktivt
reisemål. II Stortingsproposisjon 106S (2013-14) landbruksoppgjøret 2014 – endringer i
statsbudsjettet heter om regjeringens politikk.

1.1.2 Regjeringens politiske plattform
I Regjeringens politisk plattform heter det om landbruksområdet:
«Jord- og skogbruk
Norsk landbruk har en sterk tilknytning til verdier som respekten for privat eiendomsrett, frihet
til å drive næringsvirksomhet samt vern om kultur og natur. Eiendomsretten er en 



grunnleggende rettighet. Regjeringen vil styrke bondens rett til fritt å disponere sin egen 
eiendom.

Her legger også regjeringen føringer for framtidens politikk om at bonden vil få styrket sin rett 
til fritt å disponere sin egen eiendom.

Forslag fra Øyvind Evanger fikk 5 stemmer, null stemte for rådmannens innstilling

Vedtak:

Driftsutvalget deler ikke bekymringen om presedens for praksis om bygging først og fradeling i 
etterkant. Denne saken er av helt spesiell karakter der statlige myndigheter hindrer videre 
utvikling av området slik det i utgangspunktet var tiltenkt, kommunen har derfor gjennom 
arealplanarbeidet funnet et nytt område for grunneier som kan utvikles som først tiltenkt. 
Utvalget har heller ikke betenkeligheter med salg av eiendommene nært til landbruksområdet så 
lenge det ikke kommer i konflikt med landbruksaktør ene, noe de har bekreftet at det ikke er. 
Eventuell kjøper vil nødvendigvis være innforstått med hvilken beliggenhet eiendommen han 
kjøper har. 
Nordreisa kommune opprettholder derfor vedtak av 9. sept 2014 som lyder: 

"Nordreisa kommune innvilger søknad om deling av to bebygde hyttetomter på hver ca 750 m2
fra gnr 44/2 i Nordreisa kommune.

Deling innvilges jf. jordlovens § 12, matrikkellovens § 6, plan- og bygningsloven §§ 1-8, 20-1
m, 26-1, 27-1, 27-2, 27-4 og 28-1. Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel jf. plan- og
bygningslovens § 19-2 innvilges.

Begrunnelse:
Det omsøkte arealet ligger ved Reisaelva, mellom Båtnesøra og fulldyrka jord i drift.
Eiendommen ligger sentralt til utleiehyttene som er oppført på de omsøkte parsellene og er
oppført etter daværende arealplan som ikke lenger er gjeldende og er ikke lenger en langsiktig
ressurs for eiendommens drift på grunn av hyttenes plassering. Dette på grunn av at det omsøkte
området ikke lenger kan utvikles slik tiltakshaver hadde tenkt. Årsaken til dette er at det
foreligger en innsigelse mot videre utbygging av tiltak fra NVE. Tiltakshaver kan på den måten
ikke kunne oppføre flere bygg i den størrelse orden som tidligere planlagt.
En deling vil ikke kunne føre til reduksjon av eiendommens avkastningsevne og kan heller ikke
føre til drifts- og miljømessige ulemper for landbruket i området. Dette i følge tiltakshaver og
hans samarbeidspart som drifter jorda for tiltakshaver. Jordbruksarealer inntil sentrumsområdet
og hensynet til disse har et spesielt og langsiktig vern i arealforvaltningen, men dette må sees 
opp mot Nordreisa kommunes arealplan-samfunnsdel 2012- 2025, der det heter om bærekraftig
samfunnsutvikling:

Sysselsetting- og næringspolitikk
Nordreisa skal ha et næringsliv som er preget av nyskaping, bærekraft og vekst. I dette legger
kommunen opp til å være en ja-kommune som i sin forvaltning av arealer gir forutsigbar-het og
gode rammevilkår for utvikling. I tillegg heter det videre (side 42)

Det bør også stimuleres til produksjon av andre varer og tjenester innen kombinasjonen 
reiseliv, landbruk, kultur og miljø. Jordbruket skaper mange arbeidsplasser i og rundt driften og 
har stor betydning for opprettholdelsen av levende bygder og bosetting. Alt dette er i tråd med
kommunens satsing som nasjonalparkkommune og Storslett som nasjonalparklandsby og vil
bidra til positiv omdømmebygging.

Kombinasjonsbruk reiseliv og landbruk, noe som i framtiden vil kunne oppfattes som attraktivt
reisemål. II Stortingsproposisjon 106S (2013-14) landbruksoppgjøret 2014 – endringer i
statsbudsjettet heter om regjeringens politikk.



1.1.2 Regjeringens politiske plattform
I Regjeringens politisk plattform heter det om landbruksområdet:
«Jord- og skogbruk
Norsk landbruk har en sterk tilknytning til verdier som respekten for privat eiendomsrett, frihet
til å drive næringsvirksomhet samt vern om kultur og natur. Eiendomsretten er en 
grunnleggende rettighet. Regjeringen vil styrke bondens rett til fritt å disponere sin egen 
eiendom.

Her legger også regjeringen føringer for framtidens politikk om at bonden vil få styrket sin rett 
til fritt å disponere sin egen eiendom.

PS 2/15 Oppstart Fase 2 med energisparekontrakter (EPC)

Rådmannens innstilling

Nordreisa kommune gjennomfører fase 2 i EPC prosjektet. 

Fase 2 gjennomføres etter alternativ 1: 
Prioritetstiltak med lav grad av energibesparelse. Tiltaket er kostnadsberegnet til kr. 6 900 000 
og estimert støtte fra Enova er på kr. 1 073 000. Netto investeringskostnad på kr 5 827 000 
lånefinansieres.  Årlig innsparing av tiltaket er estimert til kr.459.000.

Vedtaket begrunnes med at alternativ 1 vil medføre at en større del av bygningsmassen blir 
oppgradert. 

Investeringen innarbeides i budsjettprosessen for 2015.
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Behandling:

Forslag fra driftsutvalget:

Driftsutvalget viser til gjennomføring av fase 1 som viser at kommunen kan redusere 
strømforbruket i 10 kommunale bygg med 20% i alternativ 1, og 15% i alternativ 2.

Nordreisa kommune gjennomfører fase 2 i EPC prosjektet. 

Fase 2 gjennomføres etter alternativ 1: 
Prioritetstiltak med lav grad av energibesparelse. Tiltaket er kostnadsberegnet til kr. 6 900 000 
og estimert støtte fra Enova er på kr. 1 073 000. Netto investeringskostnad på kr 5 827 000 
lånefinansieres.  Årlig innsparing av tiltaket er estimert til kr.459.000.

Vedtaket begrunnes med at alternativ 1 vil medføre at en større del av bygningsmassen blir 
oppgradert. 

Investeringen innarbeides i budsjettprosessen for 2015.

Driftsutvalgets forslag enstemmig vedtatt

Vedtak:

Driftsutvalget viser til gjennomføring av fase 1 som viser at kommunen kan redusere 
strømforbruket i 10 kommunale bygg med 20% i alternativ 1, og 15% i alternativ 2.



Nordreisa kommune gjennomfører fase 2 i EPC prosjektet. 

Fase 2 gjennomføres etter alternativ 1: 
Prioritetstiltak med lav grad av energibesparelse. Tiltaket er kostnadsberegnet til kr. 6 900 000 
og estimert støtte fra Enova er på kr. 1 073 000. Netto investeringskostnad på kr 5 827 000 
lånefinansieres.  Årlig innsparing av tiltaket er estimert til kr.459.000.

Vedtaket begrunnes med at alternativ 1 vil medføre at en større del av bygningsmassen blir 
oppgradert. 

Investeringen innarbeides i budsjettprosessen for 2015.

PS 3/15 Forslag til detaljregulering: Sokkelvikkrysset snuplass og parkering –
Plan ID: 19422014_005

Rådmannens innstilling

Med hjemmel i plan og bygningslovens §§ 12- 10 og 12- 12 jf. § 12-3 vedtar Driftsutvalget forslag 
til detaljregulering for Sokkelvikkrysset snuplass og parkering, og legger planforslaget ut til høring 
og offentlig ettersyn.
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Behandling:

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt

Vedtak:

Med hjemmel i plan og bygningslovens §§ 12- 10 og 12- 12 jf. § 12-3 vedtar Driftsutvalget forslag 
til detaljregulering for Sokkelvikkrysset snuplass og parkering, og legger planforslaget ut til høring 
og offentlig ettersyn.

PS 4/15 Høring-Forslag om å oppheve konsesjonsloven og boplikt.

Rådmannens innstilling

Med henvisning til rådmannen sin saksutredning går Nordreisa kommune i mot forslaget fra 
Landbruks og matdepartementet av 15.10.2014 om å oppheve konsesjonsloven og bestemmelser 
i odelslova om boplikt. En viser spesielt til konsekvenser for folketallsutvikling i kommunen,
rekruttering i landbruket, matproduksjon og kulturlandskap. Matvaresikkerhet og andre
samfunnsinteresser som bosetting i distrikta og å opprettholde kulturlandskapet er fellesgoder
som til en viss grad bør reguleres  av det offentlige. Nordreisa kommune mener at 
Konsesjonsloven og boplikten ikke skal oppheves.
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Behandling:

Rådmannens innstilling vedtatt med 3 mot 2 stemmer



Vedtak:

Med henvisning til rådmannen sin saksutredning går Nordreisa kommune i mot forslaget fra 
Landbruks og matdepartementet av 15.10.2014 om å oppheve konsesjonsloven og bestemmelser 
i odelslova om boplikt. En viser spesielt til konsekvenser for folketallsutvikling i kommunen,
rekruttering i landbruket, matproduksjon og kulturlandskap. Matvaresikkerhet og andre
samfunnsinteresser som bosetting i distrikta og å opprettholde kulturlandskapet er fellesgoder
som til en viss grad bør reguleres  av det offentlige. Nordreisa kommune mener at 
Konsesjonsloven og boplikten ikke skal oppheves.


