
       
 

 

Møteinnkalling     
 

 

Utvalg: Nordreisa driftsutvalg 
Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset 

Dato: 17.02.2015 

Tidspunkt: 09:00 

 

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 07 10, eller til 

postmottak@nordreisa.kommune.no  – ved forfallsmelding på e-post er vil dere motta en 

bekreftelse på at den er registrert, dersom dere ikke mottar en slik bekreftelse MÅ dere ta 

kontakt pr. telefon. 

 

Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. 
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Nordreisa kommune
Teknisk avdeling

Randi Kristiansen
Saturnveien 12
9024 TOMAS JORD

Deres ref: Vår ref: Arkivkode
246757/20141942/49/58

Dato
03.12.2014

Bruksendring fra fritid til bolig på gbr 1942/49/58

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

Vedtak hjemlet i delegasjonsreglement ‘edtatt av kommunestyre i sak 71/95.

Saksnr: Behandlet
248/14 Delegert utvalg drift

Byggested: Latteren 115 b, 9153
ROTSUND

Gnr/Bnr: 49/58

Tiltakshaver: Randi Kristiansen Adresse: Saturnveien 12, 9024
TOMAS JORD

Ansvarlig søker: Randi Kristiansen Adresse: Saturnveien 12, 9024
TOMAS JORD

Tiltakets art: Endring av bygg - bruksendring
bolig

Bruksareal: 70m2

Til tidligere tillatelse godkjent 06.09.2006 er det den 26.10.2014 mottatt søknad om tillatelse til
endring.

VEDTAK:

Søknaden:
I medhold av plan- og bygningsloven §§ 20-2 og 21-4 godkjennes søknad om bruksendring fra
fritidsbolig til enebolig på gbr 1942/49/58.

Det vises for øvrig til søknadens vedlagte tegninger og situasjonskart.

Postadresse. Besoksadresse: 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@nordre sa_kommune_no Internett:

www.nordreisa.kommune.no
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SAKSUTREDNING/BEGRUNNELSE FOR VEDTAKET:

Planstatus:
LNF område

Nabovarsling:
Naboer og gjenboere er varslet iht. pb12008 § 21-3 og SAK10 § 5-2.

Atkomst/avkjørsel:
Eiendommen anses å være sikret lovlig atkomst i samsvar med pb12008 § 27-4.

Vannforsyning og avløp:
Eiendommen anses for å være sikret lovlig vannforsyning og avløp i samsvar med pb1 2008 §§
27-1 og 27-2.

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 pb12008 § 21-9.

Klageadgang
Vedtaket kan påklages til konununen. Klagefristen er 3 uker regn etfra den dagen da brevet kom

fram til påfort adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utlop. Klagen skal
sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de
endringer som onskes, og de grunner du vil anfore 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 fore til at avgjorelsen blir omgjort. Kommunen er ikke ansvarlig for tap som
tiltakshaver måtte lide ved en slik omgjoring.

Ved all kontakt med avdelingen i denne sak, vennligst referer til saksnununer 2014/3924

Med hilsen

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

Teknisk avdeling

Handelshuset Ove AS
Tømmernesveien 202
9151 STORSLETT

Att. Birger Hermansen

Deres ref: Vår ref: Arkivkode
44304/20141942/18/13

Dato

17.11.2014

Bruksendring på gbr 1942/18/13.

TILLAT ELSE TIL ENDRING
Svar på soknad om tillatelse til endring for tiltak etter plan- og b}gningslovens § 20-2

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

Saksnr: Behandlet
235/14 Delegert utvalg drift

Byggested: Tømrnernesveien 202, 9151
STORSLETT

Gnr/Bnr: 18/13

Tiltakshaver: Handelshuset Ove AS Adresse: 9151 STORSLETT
Tømmernesveien 202

Ansvarlig søker: Handelshuset Ove AS Adresse: 9151 S TORS LETT
Tømmernesveien 202

Tiltakets art: Bruksareal: 218m2

Til tidligere tillatelse godkjent 10.07.1995 er det den 01.11.2014 mottatt søknad om tillatelse til
endring.

VEDT AK:

Søknaden:
Imedhold av plan- og bygningsloven §§ 20-2 godkjennes søknad om bruksendring for
industribygg/slakteri til lager/garasje på gbr 1942/18/13/1. bygningsnr. 11616925-2.

Det vises for øvrig til søknadens vedlagte tegninger og situasjonskart.

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 Intemett:

www.nordreisa.kommune.no
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SAKSUTREDNING/BEGRUNNELSE FOR VEDTAKET:

Byggegrunn, miljøforhold mv:
I henhold til søknad ansees byggegrunn sikret i hht pb12008 § 28-1
(florn- 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 pb12008 § 27-4.

Vannforsyning og avløp:
Eiendommen anses for å være sikret lovlig vannforsyning og avløp i samsvar med pb12008 §§
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. (pb12008 § 21-5,
SAK10 § 6-2).

Sikringstiltak ved byggearbeid:
Det vises til bestemmelsene i pb12008 § 28-2.

Avfall:

Tiltak etter pb12008 kap 20, skal tilfredsstille krav til forsvarlig avfallshåndtering i eller i
medhold av loven.

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

ØVRIGE LOVBESTEMMELSER:

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

Side 2 av 2
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Klageadgang
Vedtaket kan påklages til kommunen. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom

fram til påfort adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innenfristens utlop. Klagen skal
sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de
endringer som onskes, og de grunner du vil anfore 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 fore til at avgjorelsen blir omgjort. Kommunen er ikke ansvarlig for tap som
tiltakshaver måtte lide ved en slik omgjoring.

Ved all kontakt med avdelingen i denne sak, vennligst referer til saksnummer 2014/3670

Med hilsen

Tord Stian Albrigtsen
Byggesaksbehandler
Direkte innvalg: 77 77 07 59

Kopi til:
Birger Hermansen Tommernesveien 202 9151 STORSLETT
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Fylkesmanneni Troms
RomssaFyIkkamånni

Saksbehandler
Heidi Marie Gabler

TelefonVår datoVår ref.Arkivkode
77 64 22 31 03.02.20152009/5735 - 143433.52

Deres datoDeres ref.
30.01.2015

Anders Boltås
Rotsund gård
9153 ROTSUND

Brukstillatelse for gaupebås fellingsesongen 2015

Fylkesmannen i Troms viser til søknad om tillatelse til bruk av to gaupebåser i Rotsund på e-
post 30.01.2015. Båsene er godkjent av SNO og. Det er allerede gitt brukstillatelse på den ene
til Asgeir Fyhn, sak 2009/5735 dok 134. Vi gir her brukstillatelsen på den andre båsen i ditt
navn. Fylkesmannen fatter slikt:

—Vedtak —
Fylkesmannen gir tillatelse til bruk av gaupebås plassert ved Rotsund gård i Nordreisa
kommune, koordinater —UTM 34W N 69*47.672 E 020*43.277 i perioden 1.2.2015—
31.3.2015, jf. Forskrift 22. mars 2002 om utøvelse av jakt, felling og fangst § 31a. Ansvarlig
plikter til en hver tid å holde seg oppdatert på gjenværende kvote tlf. 77 64 22 32.

Følgende vilkår for bruk av gaupe bås skal oppfylles:

Utforming og merking
Gaupebåsens utforming skal være i tråd med de krav som stilles i henhold til "Forskrift 22.
mars 2002 om utøvelse av jakt, felling og fangst". Båsen skal synlig merkes med navn,
adresse og telefonnummer.

Utplassering
Utplassering av gaupebåsen skal kartfestes med UTM-koordinater, slik at den kan
gjenfinnes. Båsen skal ikke tillates utplassert i områder hvor alminnelig ferdsel medfører
at det kan oppstå fare for mennesker eller husdyr, jf. forskriftens § 32. Båsen skal plasseres
slik at tilsyn kan føres uansett værforhold.

Tilsyn skal loggføres
Det skal føres logg for tilsynet med navn på den som fører tilsyn, dato og klokkeslett for
tilsyn. Ved forsøk på fangst av gaupe skal det minst føres tilsyn hver morgen og kveld.
Det er et krav at dette skal være et fysisk tilsyn. Bruk av overvåkning med kamera eller MMS
oppfyller ikke kravet til tilsyn.

Ansvar ved tilsyn, avliving av gaupe og frislipp av annet vilt
Tilsyn kan utføres av andre. Dette gjelder kun kontroll om det er dyr i båsen eller ikke. Hvis
det er fanget dyr i båsen er den som har brukstillatelsen ansvarlig for å avlive gaupe eller
slippe fri dyr som ikke tillates fanget i båsen. Den som fører tilsyn plikter straks å slippe fri
fredet viltart eller viltart som ikke tillates fanget i gaupebåsen. Frislipping gjelder også hund
og katt som er undergitt eiendornsrett.

Fylkeshuset, Strandvegen 13 Telefon: 77 64 20 00 Avdeling fmtrpostmottak@fylkesmannen.no
Postboks 6105, 9291 Tromsø Telefaks 77 64 21 39 Miljøvernavdelingen www.fylkesmannen.no/troms
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Avlivning og umiddelbar rapportering
Ved tilsyn med fangstredskap som fanger viltet levende plikter jeger straks å avlive innfanget
vilt. Avlivingen skal skje sikkerhetsmessig forsvarlig og på en slik måte at viltet ikke utsettes
for unødig lidelse. For avliving av gaupe som er fanget i bås kan salongrifle, revolver eller
pistol i kaliber 22LR nyttes, jf § 35 i forskrift 22. mars 2002 (viltloven). Rapportering av
fangst skjer umiddelbart til Fylkesmannen i Troms (tlf. 77 64 22 32) og Statens naturoppsyn
(994 37 644). Dyret skal fremvises for Statens naturoppsyn for kontroll og merking med
microchip, det er viktig at dyret ikke blir frosset før microchip er satt inn.

Grunneiers tillatelse
Kvotejakt krever grunneiers tillatelse også ved bruk av gaupebås.

Krav til ansvarlig for gaupebås
Under jakt og fangst skal følgende papirer medbringes: Jegeravgiftskort, skyteprøve for rifle
hvis rifle benyttes, og våpenkort. På statsgrunn må jaktkort for småvilt være innløst.
Deltakerne plikter å sette seg inn i lover og regler vedrørende fangst av gaupe i felle.

Kontroll
Fella kan når som helst bli kontrollert av utøvende myndighet. Fylkesmannen har bedt
SNO om å utføre kontroll av båsene i forhold til utforming og plassering. Ved kontroll skal
logg for tilsyn fremvises.

Endt fangst
Bås godkjent tit-fahgst av gaupe kan ikke benyttes til fangst av andre arter, etter at lovlig
fangsttid for gaupe er slutt. Når fangstforsøket er over skal det være en låsmekanisme som
hindrer fangst i båsen. Rapportering til Fylkesmannen etter endt fangst sendes Fylkesmannen
innen 15.april, se vedlegg.

Vurdering av tiltaket i henhold til §§ 8-12 i naturmangfoldloven:
Naturmangfoldloven slår fast at prinsippene i lovens §§ 8-12 skal legges til grunn når det
fattes beslutninger som kan berøre natunnangfold. Ved fastsetting av kvote for årets kvotejakt
på gaupe blir naturmangfoldlovens §§ 8-10 om kunnskapsgrunnlaget (føre-var prinsippet og
samlet belastning) vurdert og lagt til grunn for vedtaket om årets kvote. Kvota fastsettes med
formål å opprettholde fastsatt bestandsmål for Troms som er 6 ynglinger. Dette anses som
tilstrekkelig for å sikre en levedyktig bestand i Troms, i tråd med naturmangfoldloven § 5.
Det er ønskelig at gaupebestanden forvaltes og beskattes gjennom kvotejakt. Bruk av bås til
fangst av gaupe er en lovlig fangstmetode under kvotejakta. Siden det ikke er fare for
miljøforringelse her anser vi lovens § 11 som ikke relevant i denne saken. Fylkesmannen
vurderer i forhold til naturrnangfoldloven § 12 om miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder
at bruk av gaupebås er en miljøforsvarlig teknikk og driftsmetode som kan gi gode
samfunnsmessige resultater, sammenlignet med mer ressurskrevende og inngripende tiltak for
å regulere bestandene, for eksempel skadefellingsoppdrag utenfor ordinær jakttid.
Bestandsmålet for gaupe i Troms er 6 ynglinger. Effekten av bruk av gaupebås kan være at
bestanden av gaupe opprettholdes på bestandsmålet for Troms. Fylkesmannen finner ikke at
dette vil true artens overlevelse.
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Klageadgang
Vedtaket kan påklages til Direktoratet for naturforvaltning hmen 3 uker, jf. forvaltningsloven
§§ 28 og 29. En eventuell klage skal fremsettes for Fylkesmannen, jf. forvaltningsloven § 32.

Med hilsen

-Evy Jørgensen
miljøverndirektør

Heidi-Marie Gabler
fagansvarlig

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ikke håndskrevne signaturer.

Kopi:
Landbruksavdelinga, her v/Erlend Winje
Statens naturoppsyn, Postboks 5672 Sluppen, 7485 Trondheim
Nordreisa kommune

Rapportering for bruk av gaupebås

-�13�-



Side 4 av 4

Fylkesmannen i Troms
Miljøvernavdelingen
Pb 6105
9291 Tromsø

Rapportering ved bruk av gaupebås, returneres innen 15. april 2015
Fylkesmannen i Troms ønsker tilbakemeldinger på brukernes erfaringer med gaupebås. Vi
imøteser derfor rapportering på bruk av båsen fellingssesongen 2014
med svar på følgende spørsmål:

Navn på ansvarlig for gaupebås:

Antall fangstdager:

Observasjoner av gaupe/jerv og andre dyr i nærheten av fella:

Fangst og slipp av andre dyr?

Eventuelle skader påført gaupe/jerv som følge av opphold i båsen?
Bruk av åte, beskrivelse:

Andre kommentarer:

Bruker søker herved om brukstillatelse på gaupebås fellingssesongen 2016: ja / nei
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Fylkesmanneni Troms
RomssaFyIkkamånni

Saksbehandler
Heidi Marie Gabler

TelefonVår datoVår ref.Arkivkode
77 64 22 3127.01.20152009/5735 - 134433.52

Deres datoDeres ref.

Asgeir Fyhn
9153 Rotsund scxy

Brukstillatelse for gaupebås fellingssesongen 2015

Fylkesmannen i Troms viser til søknad om tillatelse til bruk av gaupebås i 2015 på e-post
20. januar 2015. Båsen er godkj ent av SNO og har tidligere vært i bruk og registrert på
Anders Boltås (bås nr.1). Båsen står på samme sted og er nå merket med ditt navn og
telefonnummer. Fylkesmannen fatter slikt:

—Vedtak —

Fylkesmannen gir tillatelse til bruk av gaupebås plassert ved i Nordreisa kommune
kommune, koordinater N 69*46.388 E 020*44.375 jf. Forskrift 22. mars 2002 om utøvelse
av jakt, felling og fangst § 31a. Ansvarlig plikter til en hver tid å holde seg oppdatert på
gjenværende kvote tlf. 77 64 22 32.

Følgende vilkår for bruk av gaupe bås skal oppfylles:

Utforming og merking
Gaupebåsens utforming skal være i tråd med de krav som stilles i henhold til "Forskrift 22.
mars 2002 om utøvelse av jakt, felling og fangst". Båsen skal synlig merkes med navn,
adresse og telefonnummer.

Utplassering
Utplassering av gaupebåsen skal kartfestes med UTM-koordinater, slik at den kan
gjenfinnes. Båsen skal ikke tillates utplassert i områder hvor alminnelig ferdsel medfører
at det kan oppstå fare for mennesker eller husdyr, jf. forskriftens § 32. Båsen skal plasseres
slik at tilsyn kan føres uansett værforhold.

Tilsyn skal loggføres
Det skal føres logg for tilsynet med navn på den som fører tilsyn, dato og klokkeslett for
tilsyn. Ved forsøk på fangst av gaupe skal det minst føres tilsyn hver morgen og kveld.
Det er et krav at dette skal være et fysisk tilsyn. Bruk av overvåkning med kamera eller MMS
oppfyller ikke kravet til tilsyn.

Ansvar ved tilsyn, avliving av gaupe og frislipp av annet vilt
Tilsyn kan utføres av andre. Dette gjelder kun kontroll om det er dyr i båsen eller ikke. Hvis
det er fanget dyr i båsen er den som har brukstillatelsen ansvarlig for å avlive gaupe eller
slippe fri dyr som ikke tillates fanget i båsen. Den som fører tilsyn plikter straks å slippe fri
fredet viltart eller viltart som ikke tillates fanget i gaupebåsen. Frislipping gjelder også hund
og katt som er undergitt eiendomsrett.

Fylkeshuset, Strandvegen 13 Telefon: 77 64 20 00 Avdeling fmtrpostmottak@fylkesmannen.no
Postboks 6105, 9291 Tromsø Telefaks. 77 64 21 39 Miljøvernavdelingen www.fylkesmannen.no/troms
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Avlivning og umiddelbar rapportering
Ved tilsyn med fangstredskap som fanger viltet levende plikter jeger straks å avlive innfanget
vilt. Avlivingen skal skje sikkerhetsmessig forsvarlig og på en slik måte at viltet ikke utsettes
for unødig lidelse. For avliving av gaupe som er fanget i bås kan salongrifie, revolver eller
pistol i kaliber 22LR nyttes, jf § 35 i forskrift 22. mars 2002 (viltloven). Rapportering av
fangst skjer umiddelbart til Fylkesmannen i Troms (tlf. 77 64 22 32) og Statens naturoppsyn
(994 37 644). Dyret skal fremvises for Statens naturoppsyn for kontroll og merking med
microchip, det er viktig at dyret ikke blir frosset før microchip er satt inn.

Grunneiers tillatelse
Kvotejakt krever grunneiers tillatelse også ved bruk av gaupebås.

Krav til ansvarlig for gaupebås
Under jakt og fangst skal følgende papirer rnedbringes: Jegeravgiftskort, skyteprøve for rifle
hvis rifle benyttes, og våpenkort. På statsgrunn må jaktkort for småvilt være innløst.
Deltakerne plikter å sette seg inn i lover og regler vedrørende fangst av gaupe i felle.

Kontroll
Fella kan når som helst bli kontrollert av utøvende myndighet. Fylkesmannen har bedt
SNO om å utføre kontroll av båsene i forhold til utforming og plassering. Ved kontroll skal
logg for tilsyn fremvises.

Endt fangst
Bås godkjent til fangst av gaupe kan ikke benyttes til fangst av andre arter, etter at lovlig
fangsttid for gaupe er slutt. Når fangstforsøket er over skal det være en låsmekanisme som
hindrer fangst i båsen. Rapportering til Fylkesmannen etter endt fangst sendes Fylkesmannen
innen 15.april, se vedlegg.

Vurdering av tiltaket i henhold til §§ 8-12 i naturmangfoldloven:
Naturmangfoldloven slår fast at prinsippene i lovens §§ 8-12 skal legges til grunn når det
fattes beslutninger som kan berøre naturmangfold. Ved fastsetting av kvote for årets kvotejakt
på gaupe blir naturmangfoldlovens §§ 8-10 om kunnskapsgrunnlaget (føre-var prinsippet og
samlet belastning) vurdert og lagt til grunn for vedtaket om årets kvote. Kvota fastsettes med
formål å opprettholde fastsatt bestandsmål for Troms som er 6 ynglinger. Dette anses som
tilstrekkelig for å sikre en levedyktig bestand i Troms, i tråd med naturmangfoldloven § 5.
Det er ønskelig at gaupebestanden forvaltes og beskattes gjennom kvotejakt. Bruk av bås til
fangst av gaupe er en lovlig fangstmetode under kvotejakta. Siden det ikke er fare for
miljøforringelse her anser vi lovens § 11 som ikke relevant i denne saken. Fylkesmannen
vurderer i forhold til naturmangfoldloven § 12 om miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder
at bruk av gaupebås er en miljøforsvarlig teknikk og driftsmetode som kan gi gode
samfunnsmessige resultater, sammenlignet med mer ressurskrevende og inngripende tiltak for
å regulere bestandene, for eksempel skadefellingsoppdrag utenfor ordinær jakttid.
Bestandsmålet for gaupe i Troms er 6 ynglinger. Effekten av bruk av gaupebås kan være at
bestanden av gaupe opprettholdes på bestandsmålet for Troms. Fylkesmannen finner ikke at
dette vil true artens overlevelse.
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Klageadgang
Vedtaket kan påklages til Direktoratet for naturforvaltning innen 3 uker, jf. forvaltningsloven
§§ 28 og 29. En eventuell klage skal fremsettes for Fylkesmannen, jf. forvaltningsloven § 32.

Med hilsen

Evy Jørgensen
miljøverndirektør

Heidi-Marie Gabler
fagansvarlig

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ikke håndskrevne signaturer.

Kopi:
Landbruksavdelinga, her v/Erlend Winje
Statens naturoppsyn, Postboks 5672 Sluppen, 7485 Trondheim
Nordreisa kommune
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Vedlegg:
Rapportering for bruk av gaupebås

Fylkesmannen i Troms
Miljøvernavdelingen
Pb 6105
9291 Tromsø

Rapportering ved bruk av gaupebås, returneres innen 15. april 2015
Fylkesmarmen i Troms ønsker tilbakemeldinger på brukernes erfaringer med gaupebås. Vi
imøteser derfor rapportering på bruk av båsen fellingssesongen 2014
med svar på følgende spørsmål:

Navn på ansvarlig for gaupebås:

Antall fangstdager:

Observasjoner av gaupe/jerv og andre dyr i nærheten av fella:

Fangst og slipp av andre dyr?

Eventuelle skader påført gaupe/jerv som følge av opphold i båsen?
Bruk av åte, beskrivelse:

Andre kommentarer:

Bruker søker herved om brukstillatelse på gaupebås fellingssesongen 2016: ja / nei
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Nordreisa kommune
Teknisk avdeling

Lillian Rutt Rolstad
Sonjatunveien 30G
9151 STORSLETT

Deres ref: Vår ref: Lovenr. ArkivkodeDato
2014/3976-247359/2014 1942/52/13308.12.2014

Byggetillatelse på gbr 1942/52/133 seksjon 33. Stolheis ute

TILLAT ELSE I ETT TRINN
BYGGETILLAT ELSE

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

Saksnr: Behandlet i:
260/14 Delegert utvalg drift

Byggested: Sonjatunvegen 30 g, 9151
STORSLETT

Gnr/Bnr: 52/133

Tiltakshaver: Lillian Rutt Rolstad Adresse: Sonjatunveien 30G, 9151
STORSLETT

Ansvarlig søker: Thyssenkrupp Encasa AS Adresse: postboks 6877 Rodeløkka,
0504 OS LO

Tiltakets art: Endring av bygg - annet Bruksareal: 0m2

VEDT AK:

Tillatelse:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven (pb1) §§ 20-1 og 21-4 godkjennes søknad om tillatelse i
ett trinn mottatt 05.12.2014 for montering av Stolheis ute til seksjon 33 på gbr 1942/52/133

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

Postadresse: Besoksadresse: 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: postmottaildmordreisa.kommune_no Internett:

www.nordreisa.kommune.no
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Anmodning om ferdigattest:
Ved anmodning om ferdigattest, skal det sendes inn dokurnentasjon for at slutt kontrollen ikke
har avdekket feil eller mangler som hindrer ferdigattest, jf pb12008 § 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 pb12008 § 21-9.

Klageadgang
Vedtaket kan påklages til kommunen. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom

fram til påfort adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utlap. Klagen skal
sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de
endringer som onskes, og de grunner du vil anfore 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 fore til at avgjorelsen blir omglort. Kommunen er ikke ansvarlig for tap som
tiltakshaver måtte lide ved en slik omgjoring.

Ved all kontakt med avdelingen i denne sak, vennligst referer til saksnummer 2014/3976.

Med hilsen

Tord Stian Albrigtsen
Byggesaksbehandler
Direkte innvalg: 77 77 07 59

Kopi til:
Thyssenkrupp Encasa AS postboks 6877 Rodeløkka 0504 OSLO

Side 3 av 3

-�21�-



Nordreisa kommune
Teknisk avdeling

Øystein Mandal
Storengveien 421
9151 STORSLETT

Deres ref: Vår ref:Lopenr.ArkivkodeDato
2014/3959-247018/2014 1942/53/904.12.2014

Byggetillatelse på gbr 1942/53/9.

TILLATELSE TIL TILTAK UTEN ANSVARSRETTT
BYGGETILLATEL SE

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

Saksnr: Behandlet i:
250/14 Delegert utvalg drift

Byggested: Storengveien 421, 9151
STORSLETT

Gnr/Bnr: 53/9

Tiltakshaver: Øystein Mandal Adresse: Storengveien 421, 9151
STORSLETT

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

tilbygg mindre enn 50 m2
Bruksareal: 21,25m2

,

VEDTAK:

Tillatelse:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl) §§ 20-2 og 21-4 godkjennes søknad om tillatelse til
tiltak uten ansvarsrett mottatt den 03.12.2014 for oppføring av Vinterhage samt Terrasse på gbr
1942/53/9. Storengveien 421.

Det vises for øvrig til søknadens vedlagte tegninger og situasjonskart.

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: postrnottakrdnordreisa.kornmune.no Internett:

www.nordreismkommune.no
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SAKSUTREDNING/BEGRUNNELSE FOR VEDTAKET:

Planstatus:
LNF- område

Nabovarsling:
Naboer og gjenboere er varslet iht. pb12008 § 21-3 og SAK10 § 5-2.

Byggegrunn, miljøforhold mv:
1 henhold til søknad ansees byggegrunn sikret i hht pb12008 § 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 pb12008 § 27-4.

Vannforsyning og avløp:
Eiendommen anses for å være sikret lovlig vannforsyning og avløp i samsvar med pb12008 §§
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 pb12008 § 28-2.

Avfall:
Tiltak etter pb12008 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 pb12008 § 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 pb12008 § 21-9.

Side 2 av 2
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Klageadgang
Vedtaket kan påklages til kommunen. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom

fram til påfort adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utlop. Klagen skal
sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de
endringer som onskes, og de grunner du vil anfore 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 fore til at avgjorelsen blir omgjort. Kommunen er ikke ansvarlig for tap som
tiltakshaver måtte lide ved en slik omgjoring.

Ved all kontakt med avdelingen i denne sak, vennligst referer til saksnummer 2014/3959.

Med hilsen

Tord Stian Albrigtsen
Byggesaksbehandler
Direkte innvalg: 77 77 07 59

Side 3 av 3
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Nordreisa kommune
Teknisk avdeling

Anne-Rose og Ronny Mikkelsen
Olderskogen 9
9151 STORSLETT

Att. Ronny Mikkelsen

Deres ref: Vår ref: Lopenr. Arkivkode Dato
2014/3614-6 45397/2014 1942/14/157 24.11.2014

Byggetillatelse på gbr 1942/14/157. Ny garasje.

TILLATELSE TIL TILTA K UTEN ANSVARSRETT
BYGGETI LLATELSE

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:
240/14 Delegert utvalg drift

Byggested: Olderskogen 9, 9151
STORSLETT

Gnr/Bnr: 14/157

Tiltakshaver: Anne-Rose og Ronny Mikkelsen Adresse: Olderskogen 9, 9151
STORSLETT

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

under 70m2
Bruksareal: 64,5m2

VEDTAK:

Tillatelse:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven (pb1) §§ 20-2 og 21-4 godkjennes søknad om tillatelse til
tiltak uten ansvarsrett mottatt 18.11.2014 for oppføring av garasje på gbr 1942/14/157.

Det vises for øvrig til søknadens vedlagte tegninger og situasjonskart.

Dispensasjoner:
Det er gitt dispensasjon fra regulert byggegrense for oppføring av garasje.

Postadresse: Besøksadresse: Telefon: 77 77 07 00 Bankkonto: 4740 05 03954
Postboks 174 Sentrurn 17 Telefaks: 77 77 07 01
9156 Storslett Organisasjonsnr: 943 350 833
E-post: postrnottaknordreisa.kommune_no Internett:

www.nordreisa.kommune.no
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SAKSUTREDNING/BEGRUNNELSE FOR VEDTAKET:

Planstatus:
Olderskogen boligfelt. Planid: 19422000_001

Nabovarsling:
Naboer og gjenboere er varslet iht. pb12008 § 21-3 og SAK10 § 5-2.

Uttalelse/krav fra andre myndigheter:
Statens vegvesen

Byggegrunn, miljoforhold mv:
I henhold til søknad ansees byggegrunn sikret i hht pb12008 § 28-1
(florn- 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 atkornst i samsvar med pb12008 § 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 pb12008 § 28-2.

Avfall:
Tiltak etter pb12008 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 pb12008 § 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 pb1 2008 § 21-9.

Side 2 av 2
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ØVRIGE LOVBESTEMMELSER:

Generell aktsomhetsplikt:
Enhver skal opptre aktsomt og gjøre det som er rimelig for å unngå skade på naturrnangfoldet 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 påfort adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utlop. Klagen skal
sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de
endringer som onskes, og de grunner du vil anfore 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 fore til at avgjorelsen blir omgjort. Kommunen er ikke ansvarlig for tap som
tiltakshaver måtte lide ved en slik omgjoring.

Ved all kontakt med avdelingen i denne sak, vennligst referer til saksnummer 2014/3614.

Med hilsen

Tord Stian Albrigtsen
Byggesaksbehandler
Direkte innvalg: 77 77 07 59

Side 3 av 3
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Nordreisa kommune
Teknisk avdeling

Jon Alfred Bråstad
Reisadalen 365
9151 S TORS LETT

Att. Jon Alfred

Deres ref: Vår ref: Lopenr. Arkivkode Dato
2014/3720-2 43870/2014 12.11.2014

Byggetillatelse på gbr. 1942/20/3. Tilbygg til bolig

TILLATELSE I ET T T RINN
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
233/14 Delegert utvalg drift

Byggested: Reisadalen 365, 9151
S TORS LETT

Gnr/Bnr: 20/3

Tiltakshaver: Jon Alfred Bråstad Adresse: Reisadalen 365, 9151
STORSLETT

Ansvarlig søker: Byggtorget Betongservice AS Adresse: Industiveien 24, 9152
SØRKJOS EN

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

Bruksareal: 20m2

VEDTAK:

Tillatelse:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven (pb1) §§ 20-1 og 21-4 godkjennes søknad om tillatelse i
ett trinn mottatt 07.11.2014 for oppføring av tilbygg til enebolig på gbr 1942/20/3.

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

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: postrnottak@nordrelsa.komrnune.no Intemett:

www.nordreisa.komrnune.no
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Administrasjonens drøfting/begrunnelse:
Foretakene med sentral godkjenning, som søker om ansvarsrett, bekrefter at de oppfyller pb1
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 pb1 2008 § 22-3 og SAK10 §§ 10-1 og 10-2 til ansvarsrett for
omsøkte fagområder.

Til arbeid som krever ansvarsren og ansvarlig foretak ikke selv utforer, eller har

nodvendig kompetanse for i utfore, skal ansvarlig foretak forvisse seg, om at innleid foretak

tilfredsstiller forskriftens krav til kompetanse for sitt fag og har kontrollsystemet pi plass.

Det er ansvarlia, søkers ansvar å påse at alle fag er dekket med ansvarsrett før arbeidet igangsettes
jf pb1 § 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 pb12008 § 27-4.

Vannforsyning og avløp:
Eiendommen anses for å være sikret lovlig vannforsyning og avløp i samsvar med pb12008 §§
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. (pb12008 § 21-5,
SAK10 § 6-2).

Sikringstiltak ved byggearbeid:
Det vises til bestemmelsene i pb12008 § 28-2.

Avfall:
Tiltak etter pb12008 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 dokurnentasjon for at slutt kontrollen ikke
har avdekket feil eller mangler som hindrer ferdigattest, jf pb12008 § 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 pb12008 § 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 kornmunen. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom

fram til påfort adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utlop. Klagen skal
sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de
endringer som onskes, og de grunner du vil anfore 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 fore til at avgjorelsen blir omgjort. Kommunen er ikke ansvarlig for tap som
tiltakshaver måtte lide ved en slik omgjoring.

Ved all kontakt med avdelingen i denne sak, vennligst referer til saksnummer 2014/3720.

Med hilsen

Tord Stian Albrigtsen
Byggesaksbehandler
Direkte innvalg: 77 77 07 59

Kopi til:
Byggtorget Betongservice AS Industiveien 24 9152 SØRKJOSEN

Side 4 av 4

-�31�-



Nordreisa kommune

Teknisk avdeling

Ragnhild Evensen
Sonjatunvegen 28 c
9151 STORSLETT

Deresref: Vår ref: Looenr. ArkivkodeDato
2014/3932-246739/2014 1942/52/13403.12.2014

Byggetillatelse på gbr 1942/52/134. Stolheis ute.

TILLATELSE I ET T 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
247/14 Delegert utvalg drift

Byggested: Sonjatunvegen 28 c, 9151
STORSLETT

Gnr/Bnr: 52/134

Tiltakshaver: Ragnhild Evensen Adresse: Sonjatunvegen 28 c, 9151
STORSLETT

Ansvarlig søker: Thyssenkrupp Encasa AS Adresse: Postboks 6877 Rodeløkka,
0504 OS LO

Tiltakets art: Endring av bygg - annet Bruksareal: 0m2

VEDTAK:

Tillatelse:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven (pb1) §§ 20-1 og 21-4 godkjennes søknad om tillatelse i
ett trinn mottatt 28.10.2014 for montering av stolheis ute ved Sonjatunvegen 28 c. gbr
1942/52/134.

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

Postadresse: Besoksadresse. Telefon: 77 77 07 00 Bankkonto: 4740 05 03954
Postboks 174 Sentrum 17 Telefaks: 77 77 07 01
9156 Storslett Orzanisasjonsnr: 943 350 833
E-post: postmottak'-dnordreisa.kommune no Internett:

www.nordreisa.kommune.no
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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 pb12008 § 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 pb12008 § 21-9.

Klageadgang
Vedtaket kan påklages til kommunen. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom

fram til påfort adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utlop. Klagen skal
sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de
endringer som onskes, og de grunner du vil anfore 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 fOre til at avgjorelsen blir omgjort. Kommunen er ikke ansvarlig for tap som
tiltakshaver måtte lide ved en slik omgjoring.

Ved all kontakt med avdelingen i denne sak, vennligst referer til saksnummer 2014/3932.

Med hilsen

Tord Stian Albrigtsen
Byggesaksbehandler
Direkte innvalg: 77 77 07 59

Kopi til:
Thyssenkrupp Encasa AS Postboks 6877 Rodeløkka 0504 OSLO

Side 3 av 3
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Nordreisa kommune
Utviklingsavdeling

Postadresse: Besøksadresse: Telefon: + 47 77 77 07 00 Bankkonto: 4740.05.03954
Postboks 174, N- 9156 Storslett Sentrum 17 Telefaks: + 47 77 77 07 01 Org.nr: 943 350 833
E-post: Internett:
postmottak@nordreisa.kommune.no www.nordreisa.kommune.no

Frank Skorpen
Gylteveien 23
1440  DRØBAK

Delegert vedtak
Delegert utvalg driftsutvalget - nr. 11/15

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2015/231-2 1535/2015 1942/66/13 04.02.2015

Delegert vedtak - søknad om deling gnr 1942/66/13

P.g.a stor sakspågang og lite saksbehandlerresurser har behandlingstiden vært lang og deling av 
arealer som ikke skulle bebygges har ikke vært prioritet. Vi beklager dette.

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

Saksopplysninger:
Søker og grunneier: Frank Skorpen

Det søkes om deling av gnr 66, brn 13. Eiendommen ligger i Straumfjorden og består av to 
parseller. I følge Skog og landskap er eiendommen totalt på 464,5 daa. Arealet er fordelt på 10
daa fulldyrka jord, 3,2 daa overflatedyrka jord og 3,2 daa innmarksbeite, 218,5 daa uproduktiv 
skog, 29,9 daa myr, 161,7 daa skrinn fast mark (fjell) og resten annet areal. Eiendommen ligger i 
LNFR-området, det vil si at området er avsatt til landbruk, natur – og friluftsliv, samt reindrift og 
disse temaene skal ha særlige fortrinn. 

Bebyggelsen på eiendommen er på parsellen som ligger ytterst i Straumfjorden og denne 
parsellen er ca 27 daa. Bygningene er et eldre bolighus, en eldre driftsbygning og et naust. Dyrka 
marka høstes av et nabobruk. I søknaden skriver søker at han for tiden bor i Drøbak, men har 
planer om å flytte tilbake igjen og renovere huset. Pr i dag kan ikke boligen brukes som 
helårsbolig. Han ønsker å dele eiendommen slik at det blir to separate bruksnummer. Han har 
planer om at utmarksparsellen lenger inn i Straumfjorden kan selges som tilleggseiendom til 
andre i Straumfjorden. Hvis parsellen som er bebygd har eget bruksnummer, kan han lettere få 
gode finansieringsvilkår når boligen skal renoveres. 
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Vurderinger i forhold til jordloven:

I jordlovens § 12 står det: Deling av eigedom som er nytta eller kan nyttast til jordbruk eller 
skogbruk må godkjennast av departementet. Det same gjeld forpakting, tomtefeste og liknande 
leige eller bruksrett til del av eigedom når retten er stifta for lengre tid enn 10 år eller ikkje kan 
seiast opp av eigaren (utleigaren). Med eigedom meiner ein òg rettar som ligg til eigedomen og 
partar i sameige.

Skal dyrka jord takast i bruk til andre formål enn jordbruksproduksjon, eller skal dyrkbar jord 
takast i bruk slik at ho ikkje vert eigna til jordbruksproduksjon i framtida, kan samtykke til deling 
ikkje givast utan at det er gitt samtykke til omdisponering etter § 9.

Ved avgjerd av om samtykke til deling skal givast, skal det leggjast vekt på om delinga legg til 
rette for ein tenleg og variert bruksstruktur i landbruket. I vurderinga inngår mellom anna 
omsynet til vern av arealressursane, om delinga fører til ei driftsmessig god løysing, og om 
delinga kan føre til drifts- eller miljømessige ulemper for landbruket i området. Det kan leggjast 
vekt på andre omsyn dersom dei fell inn under formålet i jordlova.

Sjølv om det etter tredje ledd ikkje ligg til rette for å gi samtykke til deling, kan samtykke givast 
dersom deling vil vareta omsynet til busetjinga i området.

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. Vurderingen må ta 
utgangspunkt i de langsiktige virkningene for eiendommen og inntekten fra den ved å dele fra 
areal eller bygninger. Det har ikke nevneverdig vekt hva som er privatøkonomisk mest lønnsomt 
for eieren. 

Etter deling vil bebyggelsen stå på en eiendom som er ca 27 daa. Ved et eventuelt salg er denne 
eiendommen ikke konsesjonspliktig pga størrelsen. Eiendommen har likevel totalt 13,3 daa 
jordbruksareal og jfr jordlovens § 8 er alle jordbruksareal drivepliktig uansett størrelse.  
Driveplikten kan oppfylles med langsiktig leiekontrakt. 

Utmarksparsellen planlegges å selges som tilleggseiendom. Parsellen er på omlag 438 daa, men 
har likevel lite ressurser. Mesteparten av arealet er skrinn/uproduktiv skog og fjell. 

En deling av eiendommen vil ikke påvirke dagens bruk av eiendommen eller området ellers
hverken når det gjelder landbruk eller annen bruk. I jordloven § 12, fjerde ledd kan deling tillates 
hvis det ivaretar hensynet til bosetting i området. Bolighuset på eiendommen har ikke hatt fast 
bosetting på mange år og er ikke egnet til helårsbolig. Hvis delingen gjennomføres slik at hver av 
parsellen får eget bruksnummer, som igjen fører til at bolighuset blir restaurert og tatt i bruk til 
fast bosetting, er dette samfunnsnyttig og positivt for bosettinga i området. Utmarksparsellen 
planlegges solgt til nærliggende eiendommer, noe som også er positivt for området ellers. 

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.
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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
området består av marin strandavsetning som kan inneholde ustabile grunnforhold.
Eventuelle framtidige tiltak er søknadspliktige og krever søknad og godkjenning før igangsetting.
Strandsonen skal bevares som 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 hovedprinsippene 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 vil likevel nevne at strandsonen i Straumfjorden i Naturbasen er definert som hekke- beite- og 
rasteområdet for mange forskjellige sjøfuglarter. Dette må tas hensyn til under ferdsel i og bruk 
av området og ved eventuelle framtidige tiltak på eiendommen.

Vedtak:
Nordreisa kommune godkjenner at gnr 66, brn 13 deles som omsøkt slik at de to parsellene får et 
bruksnummer hver. 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. Særlig med tanke på at det kan være ustabile grunnforhold i 
området. 

 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, 
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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.

Generell info: Vi gjør oppmerksom på at ved salg av ubebygd eiendom kan ervervet være 
konsesjonspliktig for kjøper. Ved konsesjonspliktige erverv må «søknad om konsesjon ved erverv av fast 
eiendom» sendes kommunen. «Søknad om konsesjon», SLF-359 kan hentes på internett, www.slf.dep.no, 
eller ved henvendelse til landbrukskontoret.

Ved eventuelle spørsmål til oppmåling kan oppmålingsingeniør kontaktes på
tlf: 77770764 / 40419291 eller 77770762

Med vennlig hilsen

May Halonen
Konsulent
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Nordreisa kommune
Utviklingsavdeling

Postadresse: Besøksadresse: Telefon: + 47 77 77 07 00 Bankkonto: 4740.05.03954
Postboks 174, N- 9156 Storslett Sentrum 17 Telefaks: + 47 77 77 07 01 Org.nr: 943 350 833
E-post: Internett:
postmottak@nordreisa.kommune.no www.nordreisa.kommune.no

Torunn Gaare
Turkisveien 2B
9022  KROKELVDALEN

Delegert vedtak
Delegert utvalg driftsutvalget - nr. 9/15

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2015/235-2 1426/2015 1942/73/6 02.02.2015

Delegert vedtak - søknad om deling gnr 1942/73/6

P.g.a stor sakspågang og lite saksbehandlerresurser har behandlingstiden vært lang og
tilleggsarealer til allerede bebygde tomter har ikke vært prioritet. Vi beklager dette.

Saksopplysninger: 
Søker/grunneier: Vally Gaare. 
Ny grunneier fra 29.12.2014: Reidun Gaare, Rotsundelvdalen 215, 9153 Rotsund
Erverver: Torunn Gaare, Turkisveien 2B, 9022 Krokelvdalen

Det søkes om deling av tilleggsareal på ca 1000 m2 fra gnr 73, brn 6 til den bebygde hyttetomta, 
gnr 73, brn 28, som fra før er oppgitt til å være ca 760 m2. 

I følge gårdskart fra Skog og landskap har eiendom gnr 73, bnr 6 et totalareal på 429,9 daa. Av 
dette er 58,2 daa fulldyrka jord, 12,2 daa skog på høy bonitet, 190 daa skog på middels bonitet, 
51 daa skog på lav bonitet, 100,8 daa uproduktiv skog og resten annet areal. 

Erverver skriver i vedlegg til søknaden at tomta søkes utvidet fordi hun ønsker litt «avstand» til 
beitedyr slik at de ikke kommer helt inntil hytta og å få parkeringsplass inn på egen tomt. 

Planstatus
Området er i kommuneplanen definert som LNFR-områder som omfatter områder som skal
brukes og sikres for landbruksproduksjon, herunder jordbruk, skogbruk og reindrift og det er
derfor nødvendig med dispensasjon fra kommuneplanens arealdel jfr 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,

-�39�-



Side 2 av 2

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.

I brev av 05.03.2007 omtaler Fylkesmannen i Troms den type saker som ikke er nødvendig å
sende til høring fordi de ikke berører nasjonale eller regionale interesser, og som gjelder
fradeling av tomt hvor arealet gjelder bebygde tomter hvor allerede er tatt i bruk og ikke
søknaden ellers berører andre høringsparters områder. Vi tolker fradelingen av tilleggsarealet slik 
at det ikke er nødvendig med høring og gjør derfor et delegert vedtak av søknaden. Vi velger 
likevel å vurdere alle forhold i jordloven og plan- og bygningsloven og annet lovverk som ellers 
skal vurderes i delingssaker.

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

Bestemmelsen om deling i jordloven har nær sammenheng med lovens formål som er å sikre at
arealressursene blir disponert på en måte som gir en tjenlig, variert bruksstruktur ut fra
samfunnsutviklingen i området og med hovedvekt på hensynet til bosetting, arbeid og
driftsmessig gode løsninger. Formålet med delingsbestemmelsen er å sikre og samle ressursene
som grunnlag for landbruksdrift for nåværende og fremtidige eiere.

Gnr 73/6 består av fire parseller og er ikke i selvstendig drift. Det fulldyrka arealet høstes av et 
nabobruk som driver med sau. Det er også et annet sauebruk i nærheten. Gnr 73, brn 28 ligger ca 
2,5 km etter vei fra bebyggelsen på eiendommen og hytta ble oppført i ca 2000. 

Det omsøkte arealet består lauvskog på middels bonitet og av flyfoto ser man at arealene har vært 
brukt som beiteområder. De to gårdene i nærheten drev begge tidligere med geit, men har nå lagt 
om til sau. Fradelingen av tilleggsarealet til den allerede etablerte og bebygde tomta har 
ingenting å si drifta av de aktive brukene i området, og reduserer ikke beitearealene noe 
vesentlig. Det har også mindre betydning for eiendommens avkastningsevne fordi arealet 
allerede er i bruk til det som det søkes til. 

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

I flg. § 27-1 skal opprettelse eller endring av eiendom til bygningsformål for opphold av
mennesker eller dyr ikke gjennomføres med mindre det er forsvarlig adgang til hygienisk
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.
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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.

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.

Dette gjelder en utvidelse av eksisterende og bebygd hyttetomt gnr 73, brn 28 med et
tilleggsareal på om lag 1000 m2. Hyttetomta har adkomst fra den kommunale veien opp 
Rotsundelvdalen via privat vei.

Tomteutvidelsen skal ikke føre til bygging og forholdene i plan og bygningsloven er derfor ikke
nærmere vurdert. Tomta ble etablert i 1989 og bebygd i ca 2000 og vi kan ikke se at delingen kan
komme i konflikt med friluftsinteressene og eventuelle andre interesser 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.

Siden dette gjelder areal rundt bebygd og etablert tomt, og det omsøkte arealet allerede er i bruk
til det som det søkes til, kan vi ikke se at prinsippene i naturmangfoldloven er relevant og har noe
å si for at det omsøkte arealet godkjennes fradelt.

Samlet vurdering:
For å samtykke til deling må enten samfunnsmessige interesser av stor vekt tale for det, eller at
deling er forsvarlig ut fra hensynet til den avkastning eiendommen kan gi. Vi kan ikke se at de
omsøkte arealene reduserer eiendommens avkastningsevne vesentlig. De omsøkte arealene vil 
ikke komme i konflikt med reindriftsinteressene, naturmangfoldet, kulturlandskapet og 
friluftsinteressene. Vi kan heller ikke se at det kommer i konflikt med nåværende og framtidig 
drift på eiendommen og i området i og med at der et areal rundt etablert og bebygd tomt.

Vedtak:
Nordreisa kommune godkjenner fradeling av inntil 1000 m2 tilleggsareal til gnr 73, brn 28 fra gnr
73, brn 6 i Nordreisa.

Dette gjøres jfr følgende:
 Deling godkjennes jfr jordlovens § 12
 Deling jfr matrikkellovens § 6
 Deling godkjennes jfr plan- og bygningsloven §§ 20-1-m, 26-1, 27-1, 27-2, 27-4 og 28-1
 Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel godkjennes jfr plan- og bygningslovens 19-2.
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Ved avgjørelsen er det lagt vekt på at fradeling ikke vil komme i konflikt med
landbruksinteresser, natur- og kulturmiljø og friluftslivet i området. De omsøkte arealene er
allerede i bruk til det de søkes til. Fradelingen har lite å si for ressursgrunnlaget på eiendommen.

Det er bemerket i søknaden at de eksisterende grensemerkene er feil plassert i forhold til kartet. 
Dette må sees nærmere på i forbindelse med den nye oppmålinga. 

Det settes følgende vilkår:
 Eventuelt framtidige byggetiltak kan ikke igangsettes før byggesøknad er levert, søknaden

er behandlet og godkjenning er gitt.
 Ved eventuelt bygging skal det sikres god estetisk utforming i samsvar med tiltakets

funksjon og i samspill med omgivelser og stedlig byggeskikk. Det skal ikke brukes farger
på tak eller vegg som skiller seg ut fra omgivelsene på en negativ måte.

 Dersom det under eventuelt arbeid i marken oppdages gjenstander eller spor etter tidligere
menneskelig aktivitet i omsøkte areal, må arbeidet stanses og melding straks sendes
Sametinget og Troms fylkeskommune, kulturetaten jf. kulturminnelovens § 8, 2. ledd.

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

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.

Ved eventuelle spørsmål til oppmåling kan oppmålingsingeniør kontaktes på 
tlf: 77770764 / 40419291 eller 77770762
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Med vennlig hilsen

May Halonen
Konsulent

Kopi til:
Vally Solveig Gaare v/Reidun Gaare Rotsundelvdalen 215 9153 ROTSUND
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Nordreisa kommune
Utviklingsavdeling

Postadresse: Besøksadresse: Telefon: + 47 77 77 07 00 Bankkonto: 4740.05.03954
Postboks 174, N- 9156 Storslett Sentrum 17 Telefaks: + 47 77 77 07 01 Org.nr: 943 350 833
E-post: Internett:
postmottak@nordreisa.kommune.no www.nordreisa.kommune.no

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

«KONTAKT»

Delegert vedtak
Delegert utvalg driftsutvalget - nr. 10/15

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
«REF» 2015/234-2 1472/2015 1942/83/5 03.02.2015

Delegert vedtak - søknad om deling gnr 1942/83/5

P.g.a stor sakspågang og lite saksbehandlerresurser har behandlingstiden vært lang og deling av 
arealer som ikke skulle bebygges har ikke vært prioritet. Vi beklager dette.

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

Saksopplysninger:
Søkere og grunneiere er Jenny Halvorsen og Mildrid Pramli

Det søkes om deling av gnr 83, brn 5. Eiendommen ligger på Hamneidet og består av to 
parseller. I følge Skog og landskap er eiendommen totalt på 394,3 daa. Arealet er fordelt på 13 
daa fulldyrka jord, 3,3 daa skog på middels bonitet, 171,9 daa uproduktiv skog, 67,5 daa myr, 
112,7 daa skrinn fast mark (fjell) og resten annet areal. 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. Eiendommen er uten bebyggelse, men begge grunneierne bor på tomter som er 
fradelt fra gnr 83/5. Eierne er søstre og de skal etter delingen ha hver sin parsell av eiendommen
og sameiet skal dermed opphøre. Delingen skal ikke føre til annet bruk av 
arealene/eiendommene.

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 
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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 83, brn 5 består av to parseller og er uten bebyggelse. Det tidligere bolighuset 
på eiendommen med omliggende bygninger ble høsten 2014 godkjent fradelt og solgt til 
boligformål. Grunneierne bor henholdsvis på gnr 83/17 og 83/18 og begge tomtene er fradelt fra 
gnr 83/5. Det er opplyst at parsellene ikke skal bebygges og det er ikke jordbruksdrift på 
eiendommen. Det er heller ikke lenger noen 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.
Eventuelle framtidige tiltak er søknadspliktige og krever søknad og godkjenning før igangsetting.
Strandsonen skal bevares som 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 hovedprinsippene 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 vil likevel nevne at strandsonen (utenfor Utleira) i Naturbasen er definert som rasteområdet 
for grågås. Selv om grågåsa ikke er fredet må man likevel ta hensyn til dette under ferdsel og 
bruk av området og ved eventuelle framtidige tiltak på eiendommen.

Vedtak:
Nordreisa kommune godkjenner at gnr 83, brn 5 deles som omsøkt med at hver av de to eierne 
overtar en parsell hver. Delingen godkjennes jfr jordlovens § 12, matrikkellovens § 6 og plan- og 
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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. Særlig med tanke på at det kan være ustabile grunnforhold i 
området. 

 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.

Generell info: 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.

Ved eventuelle spørsmål til oppmåling kan oppmålingsingeniør kontaktes på
tlf: 77770764 / 40419291 eller 77770762

Med hilsen

May Halonen
konsulent

Likelydende brev sendt til Mildrid Pramli og Jenny Halvorsen
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Nordreisa kommune
Utviklingsavdeling

Postadresse: Besøksadresse: Telefon: + 47 77 77 07 00 Bankkonto: 4740.05.03954
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Anders Boltås
Rotsund gård
9153  ROTSUND

Delegert vedtak
Delegert utvalg driftsutvalget - nr. 4/15

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2015/249-2 1136/2015 1942/72/1 26.01.2015

Delegert vedtak - søknad om flytting av tomter gnr 72/1

Lovhenvisning:
Jordlovens § 9

Saksopplysninger: 
På Rotsund gård, gnr 72/1, ble det i 1981 og 1991 fradelt to boligtomter, gnr 72/9 og 72/10. 
Disse ligger på dyrka mark i drift og har aldri blitt bebygd. Gnr 72/9 ligger i tillegg omtrent midt 
i tunet på Rotsund gård. Tomtene er til sammen på litt over 2,8 daa. 

Grunneierne ønsker å flytte tomtene til en mer hensiktsmessig plass, rett sør for tunet og rett 
utenfor dyrka marka på areal som pr i dag er i bruk som innmarksbeite. Disse tomtene er planlagt 
til å være ca 1,4 daa hver, altså omtrent det samlede arealet som gnr 72/9 og 10 er pr i dag. 

Vurderinger:

Denne saken angår ikke deling, men flytting av allerede to fradelte tomter. Den nye plasseringa 
er på gårdskart definert som fulldyrka areal, men grunneier opplyser at arealet er skråhelt og 
brukes som beite fordi det ikke er egnet for maskinell høsting. Saken behandles derfor som en 
omdisponeringssak jfr jordlovens § 9.

I jordlovens § 9 står det: 

«Dyrka jord må ikkje brukast til føremål som ikkje tek sikte på jordbruksproduksjon. Dyrkbar jord må ikkje 
disponerast slik at ho ikkje vert eigna til jordbruksproduksjon i framtida.

Departementet kan i særlege høve gi dispensasjon dersom det etter ei samla vurdering av tilhøva finn at 
jordbruksinteressene bør vika. Ved avgjerd skal det mellom anna takast omsyn til godkjende planar etter 
plan- og bygningslova, drifts- eller miljømessige ulemper for landbruket i området, kulturlandskapet og det 
samfunnsgagnet ei omdisponering vil gi. Det skal òg takast omsyn til om arealet kan førast attende til 
jordbruksproduksjon. Det kan krevjast lagt fram alternative løysingar.
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Samtykke til omdisponering kan givast på slike vilkår som er nødvendige av omsyn til dei føremåla lova 
skal fremja.

Dispensasjonen fell bort dersom arbeid for å nytta jorda til det aktuelle føremålet ikkje er sett igang innan 
tre år etter at vedtaket er gjort.»

Det er altså i utgangspunktet ulovlig å ta i bruk dyrka mark til formål som ikke tar sikte på 
jordbruksproduksjon. I § 9 står det at man blant annet skal ta hensyn til det samfunnsmessige 
med en omdisponering kan gi. Bosetting er slik samfunnsmessig hensyn som kan vektlegges. Når 
man ser § 9 i sammenheng med § 12 i jordloven står det der at: «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.»

I kommuneplanen står det at Nordreisa kommune skal legge til rette for bosetting i alle deler av 
kommunen. Det er positiv at det tilrettelegges for boligbygging i distriktene og vi ser ikke at 
ressursene reduseres på eiendommen ved at disse to allerede fradelte tomtene flyttes til en annen 
plassering som er mer hensiktsmessig. Det går allerede en tilkomst veg fra den kommunale vegen 
og til den tenkte plasseringen. Tomtene som flyttes, gnr 72, brn 9 og 10 må sikres tinglyst rett til 
å bruke adkomsten. Dette kan gjøres på skjøtet ved salg av tomtene. 

Vedtak:
Nordreisa kommune godkjenner jfr § 9 i jordloven omdisponering av dyrka mark/innmarksbeite 
på totalt 2,8 daa slik at de to tidligere fradelte tomtene, gnr 72, brn 9 og gnr 72, brn 10 flyttes til 
en annen plassering sør for tunet på gnr 72, brn 1 slik som omsøkt (jfr kart). 

Det settes følgende vilkår:
 Tomtene må plasseres utenfor dyrka mark i drift som høstes maskinelt. 
 Ved salg av tomtene må gnr 72, brn 9 og gnr 72, brn 10 sikres tinglyst adkomst over gnr 

72, brn 1. 
 Tiltaket må gjennomføres innen tre 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.

Med vennlig hilsen

May Halonen
Konsulent
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Den videre saksgangen:
Saken er oversendt oppmålingskontoret, som i løpet av oppmålingssesongen sender faktura for kostnadene med ny 
oppmåling og ny plassering av tomtene. 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. 

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.
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Nordreisa kommune
Utviklingsavdeling

Postadresse: Besøksadresse: Telefon: + 47 77 77 07 00 Bankkonto: 4740.05.03954
Postboks 174, N- 9156 Storslett Sentrum 17 Telefaks: + 47 77 77 07 01 Org.nr: 943 350 833
E-post: Internett:
postmottak@nordreisa.kommune.no www.nordreisa.kommune.no

Elise og Andreas Blixgård
Storvikveien 798
9151  STORSLETT

Delegert vedtak
Delegert utvalg driftsutvalget - nr. 6/15

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2015/628-2 1155/2015 27.01.2015

Delegert vedtak - søknad om konsesjon gnr 3, brn 2, 3 og 20

Henvisning til delegasjon: Delegasjonsreglement vedtatt av Nordreisa kommunestyre sak 71/95.

Lovhjemmel:
Konsesjonsloven § 1, 2 og 9.

Søknad om konsesjon fra Elise Blixgård ble mottatt 3.12.14 og vedtak ble gjort samme dag. Vi har den 
26.1.15 fått en søknad om den tidligere mottatte søknaden og vedtaket til denne, kan endres til å omfatte 
Elise og Andreas Blixgård. Saksbehandlingen og vurderingene hadde ikke blitt gjort noe annerledes om 
ekteparet var blitt ført opp som søkere i opprinnelig søknad, og saksutredning og vedtak vil derfor bli 
endret slik henvendelsen angår.

Saksopplysninger:
Søker: Elise og Andreas Blixgård, Storvikveien 798, 9151 Storslett
Selger: Nord-Troms Tingrett

Vurderinger:
Elise og Andreas Blixgård søker om konsesjon for kjøp av driftsenheten gnr 3, brn 2, 3 og 20 i Nordreisa 
som tilleggsjord til driftsenheten gnr 2, brn 6 m.fl. i Nordreisa kommune.

Eiendommen selges på tvangssalg og formålet med kjøpet er tilleggsjord til egen drift. Kjøpesummen er
oppgitt til kr 1.450.000,- noe vi ikke har spesielle merknad til.

Vurderinger:
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 
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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.

Eiendommene som det søkes om konsesjon har adresse Storvikveien 899 og 974 for har ifølge gårdskart
til Skog og landskap disse arealene:

Gnr Fulldyrka Innmarks
beite

Skog 
mid
bonitet

Uprod
skog

Myr Jorddekt
fastmark

Skrinn
fastmark

Bebygd,
vann m

Totalt

3/2 129,6 155,7 693,7 60,0 29,7 344,1 8,2 1421,2
3/3 23,7 15,5 73,8 28,1 3,1 8,7 1,0 495,1
3/20 0,3 0,5 0,4 1,1

153,6 15,5 229,5 693,7 88,1 33,3 352,8 9,6 1917,4

På driftsenheten har det vært drevet med kumelk – og kjøttproduksjon. Eiendommene har følgende
bygninger:

 Bolighus på 48 m2 fra ca 1950 i dårlig stand
 Bolighus på 52 m2 fra ca 1957 i middels god stand
 Fjøs på 54 m2 fra ca 1950 i dårlig stand
 Driftsbygning på 526 m2 fra ca 1950 i dårlig stand

Blixgård driver med geitmelkproduksjon og har høstet arealene på disse eiendommene siden drifta der ble
lagt ned. Eiendommene det søkes konsesjon på, ligger ca 2 km fra Blixgårds driftsenhet og godt til rette
for å drifte sammen. Blixgård står foran utvidelse av drifta i 2015/16 og har behov for mer areal og
hovedformålet med kjøpet av eiendommen er å få mer og egeneid dyrkingsjord tilgjengelig. Eid jord er
mer forutsigbart i forhold til leid jord. Planen er også at hoveddriftsbygningen på sikt kan brukes til
kjeoppdrett. Boligene skal leies ut.

Formålet med kjøpet er ihht til konsesjonsloven.

Vedtak:

Nordreisa kommune viser til konsesjonsloven §§ 1, 2 og 9 og innvilger Elise og Andreas Blixgård 
konsesjon for erverv av eiendommene gnr. 3, bnr. 2, 3 og 20 som tilleggseiendommer til gnr 2, brn 6 m.fl. 
i Nordreisa kommune.

Kjøpesummen aksepteres.

Vi gjør oppmerksom på jordloven § 8 som pålegger alle grunneiere av fulldyrka jord, overflatedyrka jord
og innmarksbeite evig driveplikt.

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 vennlig hilsen

May Halonen
Konsulent
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Nordreisa kommune
Utviklingsavdeling [ 1 1F, Z1

ISA

1. 31111d1J/IS

Fiska-Bondens Stue, v/Åsbjørg Hammersborg
Bakkeby vn 304
9153 ROTS UND

Delegert vedtak
Delegert utvalg drift - nr. 251/14

Deres ref: Vår ref: Lopenr. Arkivkode Dato
2014/1798-2 47026/2014 253 04.12.2014

Delegert vedtak - søknad om spesielle miljøtiltak i jordbruket

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

Viser til søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak ijordbruket, datert 20.05.2014. Det søkes her
om støtte til Takrenovering på verna bygning (våningshus) fra 1911.

Lovhjemmel:
Nordreisa kommune har behandlet søknaden i henhold til:

" Forskrift om tilskudd til spesielle miljøtiltak ijordbruket" gitt av
landbruksdepartementet 04.02.04.
Kommentarer til ovennevnte forskrift gitt av Statens landbruksforvaltning 18.02.05.
Strategier for S MIL- og NMS K midler for Nord-Troms regionen 2010-2013, vedtatt av
driftsutvalget i Nordreisa kommune 20.4.2010.

Vi har i årmottatt åtte søknader om SMIL-midler hvor søknadssummen totalt er på kr 484.238.
Av dette er 442.938 kr tiltak innenfor forskriften og strategiene. Nordreisa kommune har fått
disponibelt kr 90.000 kr til fordeling i 2014.

Saksopplysninger:
Søker: Fiskarbondens stue v/ Åsbjørg Hennie Hammersborg
Omsøkte prosjekt omfatter takrenovering på verna bygning (våningshus) fra 1911.
Dette omfatter lekkasje og råteskader. Taktro må rives og legges nytt. Taket må lektes opp, skifer
legges på igjen. Nye kilrenner.

Kostnadsoverslag tiltak: kr 100.000,-
Omsøkt engangstilskudd: kr 50.000,-

Postadresse: Besoksadresse: Telefon: 77 77 07 00 Bankkonto. 4740 05 03954
Postboks 174 Sentrum 17 Telefaks. 77 77 07 01
9156 Storslett Omanisasjonsnr. 943 350 833
E-post: postmottakritnordreisa.kommune.no www_nordreisa.kommune.no
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Vurderinger:
Erfaringene fra tidligere års tildelinger viser at hver prioriterte søknad har fått tildelt lik
prosentsats og dermed lavere tildeling. Vi erfarer at det er mange tiltak som er innvilget der
arbeidsfristen ikke overholdes og/eller at omsøkt tiltak ikke påbegynnes.

På grunn av stor søknadsmengde og lite tilgjengelige midler har vi i år valgt å støtte fa prosjekter
med større prosentsats for å stimulere til overholdelse av arbeidsfrist. Og dermed er noen
omsøkte tiltak ikke prioritert ved årets tildeling.

Vedtak:
Nordreisa kommune viser til søknad fra Fiskarbondens stue om tilskudd til spesielle miljøtiltak i
jordbruket om prosjektmidler til restaurering av bygning. Søknaden avslås.

Dette begrunnes med følgende:
• På grunn av stor søknadsmasse i forhold til tiltak som skal prioriteres og liten pott til

fordeling er det ikke tilgjengelige midler til rådighet til andre prosjekt.

Tiltaket er ikke prioritert da det er mange søknader. Vi har tidligere har fordelt potten over større
søknadsmengde og erfart at liten tildeling blir terskelen for å iverksette tiltakene større, vi ser
også en stadig økende oversittende arbeidsfrister.

Klageadgang
Vedtaket kan påklages til Nordreisa kommune, postboks 174, 9156 Storslett. Klagefristen er 3 uker regnet fra den
dagen da brevet komft-am til påfort adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens ullop.

Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer
som onskes, og de grunner du vil anfore 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
utvalgssekretær

Side 2 av 2
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Nordreisa kommune
Utviklingsavdeling [C1

MAMYNE

Frank-Johan Rundhaug
Røyelen 125
9151 STORSLETT

Delegert vedtak
Delegert utvalg drift - nr. 252/14

Deres ref: Vår ref: Lopen r. Arkivkode Dato

2014/2108-2 47050/2014 1942/22/15 04.12.2014

Delegert vedtak - søknad om spesielle miljøtilskudd i landbruket

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

Viser til søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket, datert 12.03.2014. Det søkes her
om støtte til Planleggings og tilretteleggingsprosjekt —Presentere Lyngshesten gjennom bruk og
visning av hester, utstyr og redskaper på gården gnr. 5 bnr 3.

Lovhjemmel:
Nordreisa kommune har behandlet søknaden i henhold til:

"Forskrift om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket" gitt av
landbruksdepartementet 04.02.04.
Kommentarer til ovennevnte forskrift gitt av Statens landbruksforvaltning 18.02.05.
Strategier for SMIL- og NMSK midler for Nord-Troms regionen 2010-2013, vedtatt av
driftsutvalget i Nordreisa kommune 20.4.2010.

Vi har i år mottatt åtte søknader om SMIL-midler hvor søknadssummen totalt er på kr 484.238.
Av dette er 442.938 kr tiltak innenfor forskriften og strategiene. Nordreisa kommune har fått
disponibelt kr 90.000 kr til fordeling i 2014.

Saksopplysninger:
Søker: Frank Johan Rundhaug
Tiltak: Grillhytte til «Inn på tunet» besøkende.
Lage en grillplass rn/hytte som kan brukes hele året. Har inn på tunet tilbud hver uke og en slik
"fasilitet" vil ha stor betydning for trivsel.
Kostnadsoverslag: Grillhytte 12m2: 59.000,-

Fundament + egeninnsats: 20.000,-
Søknadssum: Engangstilskudd: 79.000,-

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.kornrnune.no www.nordreisa.kommune.no
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Vurderinger:
Formålet med tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket framgår i forskriftens § 1 og går ut på
å fremme natur- og kulturminneverdiene i jordbrukets kulturlandskap og redusere forurensningen
fra jordbruket, utover det som kan forventes gjennom vanlig jordbruksdrift. Prosjektene og
tiltakene skal prioriteres ut fra lokale målsettinger og strategier.

I den lokale forskriften er det også satt opp hvilke tiltak som skal prioriteres og omsøkte tiltaket
faller utenfor disse tiltakene.

Vedtak:
Nordreisa kommune viser til søknad fra Frank Johan Rundhaug om tilskudd til spesielle
miljøtiltak i jordbruket om prosjektmidler til grillhytte for Inn på tunet tilbud. Søknaden avslås.

Dette begrunnes med følgende:
• Prosjektet faller utenfor tiltak som skal prioriteres jfr. både sentral og lokal forskrift om

bruken av tilskuddsmidlene til spesielle miljøtiltak i jordbruket.

Klageadgang
Vedtaket kan påklages til Nordreisa kommune, postboks 174, 9156 Storslett. Klagefristen er 3 uker regnet fra den
dagen da brevet kom fram til påfort adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innenfilstens utlop.

Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer
som onskes, og de grunner du vil anfore for klagen. Dersom du klager så sent at del 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

Side 2 av 2
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Nordreisa kommune
Utviklingsavdeling

is•

KO MMUNEj.,e% s y

Svartfoss DA
Svartfossveien 236
9151 STORSLETT

Att. May-Helen Vangen

Delegert vedtak
Delegert utvalg drift - nr. 244/14

Deres ref: Vår ref: Lopenr. Arkivkode Dato
2014/2122-3 46208/2014 V18 27.11.2014

Deleger vedtak - Søknad om spesielle miljøtiltak i jordbruket

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

Viser til søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak ijordbruket, datert 29.10.2014. Det søkes her
om tilskudd til rydding av skog på eldre kulturbeite.

Lovhjemmel:
Nordreisa kommune har behandlet søknaden i henhold til:

"Forskrift om tilskudd til spesielle miljøtiltak ijordbruket" gitt av
landbruksdepartementet 04.02.04.
Kommentarer til ovennevnte forskrift gitt av Statens landbruksforvaltning 18.02.05.
Strategier for S MIL- og NMS K midler for Nord-Troms regionen 2010-2013, vedtatt av
driftsutvalget i Nordreisa kommune 20.4.2010.

Vi har i år mottatt 8 søknader om S MIL-midler hvor søknadssummen totalt er på kr 484.238. Av
dette er det kr 442.938 som er tiltak innenfor forskriften og strategiene. Nordreisa kommune har
fått tildelt kr 90.000 til fordeling. Vi har valgt å støtte færre tiltak/prosjekt med høyere
prosentsats for å stimulere til ferdigstilling av prosjekter innen arbeidstidsfristen.

Saksopplysninger:
Søker: Svartfoss DA
Vi ønsker å rydde skog slik at vi kan benytte det til beite. I dag består det av småskog som står
tett i tett. Jeg er usikker på hvor stort areal det er snakk om, men har målt det til ca 35 dekar (se
vedlegg). Mye skog må hugges ned, samt at det må ryddes bort.

Vurderinger:
" Forskrift om tilskudd til spesielle miljøtiltak ijordbruket" § 5 omfatter:

Postadresse: Besoksadresse: Telefon: 77 77 07 00 Bankkonto: 4740 05 03954
Postboks 174 Sentrum 17 Telefaks: 77 77 07 01
9156 Storslett Oruanisasjonsnr: 943 350 833
E-post: postmottaknordreisa.kommune.no www.nordreisa.kommune_no
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• Tilskudd kan kreves tilbakebetalt, helt eller delvis, dersom det oppstår forhold som er i
strid med forutsetningene for innvilgning av tilskuddet.

Arbeidsfrist:
Tiltaket skal være gjennomført innen 31.12.2017. Dersom det er ønskelig med lenger arbeidsfrist
må kommunen få skriftlig beskjed om det senest en måned før fristen er ute.

Klageadgang
Vedtaket kan påklages til Nordreisa kommune, postboks 174, 9151 Storslett. Klagefristen er 3 uker regnet ft-a den
dagen da brevet kom fram til påfort adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innenf.istens utlop.

Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer
som onskes, og de grunner duvil anfore for klagen. Dersom du klager så sent at det kanvære 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 Søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket på gnr. 1942/29/8

Kopi til:
postrnottak Nordreisa kommune
Fylkesmannen i Troms Skogbrukets hus 9325 BARDUFOSS

Side 3 av 3
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Nordreisa kommune
Utviklingsavdeling rm

110.•.1.g{. ,,,,,,
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Kronebutikken AS
Høeghvollen
9152 SØRKJOSEN

Att. Hilde M. Lund

Delegert vedtak
Delegert utvalg drift - nr. 243/14

Deres ref: Vår ref: Lopenr. Arkivkode Dato
2013/3677-2 45933/2014 243 27.11.2014

Deleger vedtak - søknad om spesielle miljøtiltak i jordbruket

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

Viser til søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak ijordbruket, datert 30.10.2013. Det søkes her
om tilskudd til opprettholde gammel fasade på Kronebutikken.

Lovhjemmel:
Nordreisa kommune har behandlet søknaden i henhold til:

"Forskrift om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket" gitt av
landbruksdepartementet 04.02.04.
Kommentarer til ovennevnte forskrift gitt av Statens landbruksforvaltning 18.02.05.
Strategier for SMIL- og NMSK midler for Nord-Troms regionen 2010-2013, vedtatt av
driftsutvalget i Nordreisa kommune 20.4.2010.

Vi har i årmottatt 8 søknader om SMIL-midler hvor søknadssummen totalt er på kr 484.238. Av
dette er det kr 442.938 som er tiltak innenfor forskriften og strategiene. Nordreisa kommune har
fått tildelt kr 90.000 til fordeling. Vi har valgt å støtte færre tiltak/prosjekt med høyere
prosentsats for å stimulere til ferdigstilling av prosjekter innen arbeidstidsfristen.

Saksopplysninger:
Søker: Kronebutikken AS
Skifting av vinduer og dører i Kronebutikk-bygget i gammel byggestil, samt ekstrakostander på
nybygg for tilpasning til gammel stil.

Vi onsker å endre virksomheten i Kronebutikken AS til et eiendomsfellesskap for et kvinnelig
grUndernettverk. Vi er i dag 4 kvinnelige griindere som onsker å bruke Kronebutikken som arena

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: postmottakr&nordreisa_kommune.no www.nordreisa kommune.no
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av tilskuddet holdes tilbake til arbeidet er fullfort, ferdiggodkjenning foreligger og evt.
Sluttrapport godkjent av fylkesmannen, eller den fylkesrnannen gir fullmakt.
Det skal føres regnskap med en oversikt over alle utgiftene, egen arbeidsinnsats, ekstern
finansiering og dugnadstimer. Regnskap med regnskapssamrnendrag og alle billag leveres
kommunen ved anmodning om sluttutbetaling.

Kontroll:
Kommunen, fylkesmannen, statens landbruksforvaltning eller riksrevisjonen kan iverksette
kontroll av tiltaket. Tilskuddsmottaker plikter å gi alle nødvendige opplysninger som kreves i
denne forbindelse.

Tilbakebetaling:
Tilskudd kan kreves tilbakebetalt, helt eller delvis, dersom det oppstår forhold som er i
strid med forutsetningene for innvilgning av tilskuddet.

Arbeidsfrist:
Tiltaket skal være gjennomfort innen 31.12.2017. Dersom det er ønskelig med lenger
arbeidsfrist må kommunen få skriftlig beskjed om det senest en måned før fristen er ute.

Klageadgang
I 'edtaket kan påklages til Nordreisa kommune, postboks 174, 9151 Storslett. Klagefristen er 3 uker regnetfra den

dagen da brevet kom jram til påfOrt adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens ullop.

Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer

som onskes, og de grunner du vil anfore 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 Søknad om spesielle miljotiltak i jordbruket på gnr. 1942/47/1

U.off: offl. § 13, fv1. § 13 nr. 1

Kopi til:
Fylkesmann Skogbrukets hus 9325 BARDUFOSS
en i Troms
Postmottak
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Nordreisa kommune
Utviklingsavdeling
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Svartfoss DA
Svartfossveien 236
9151 STORSLETT

Att. May-Helen Vangen

Delegert vedtak
Delegert utvalg drift - nr. 254/14

Deres ref: Vår ref: Lopenr. Arkivkode Dato
2014/2115-2 47101/2014 V18 05.12.2014

Delegert vedtak - søknad om spesielle miljøtiltak i jordbruket

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

Viser til søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket, datert 19.6.2014. Det søkes her
om støtte til Hydroteknisk anlegg —Grating for avledning av overflatevann/smeltevann om
våren.

Lovhjemmel:
Nordreisa kommune har behandlet søknaden i henhold til:

"Forskrift om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket" gitt av
landbruksdepartementet 04.02.04.
Kommentarer til ovennevnte forskrift gitt av Statens landbruksforvaltning 18.02.05.
Strategier for SMIL- og NMSK midler for Nord-Troms regionen 2010-2013, vedtatt av
driftsutvalget i Nordreisa kommune 20.4.2010.

Vi har i år mottatt åtte søknader om SMIL-midler hvor søknadssummen totalt er på kr 484.238.
Av dette er 442.938 kr tiltak innenfor forskriften og strategiene. Nordreisa kommune har fått
disponibelt kr 90.000 kr til fordeling i 2014.

Saksopplysninger:
Søker: Svarfoss DA, v/May-Helen Vangen
Enkelttiltak; Grøfting for avledning av smeltevann/overflatevann om våren.
Vi er to gårdsbruk 29/8 og 29/15 som er berort av smeltevann som flyter ukontrollert om våren.
Terrenget heller fra saotsis og mot Reisaelva, og vannet kommer fra ovre del av gårdsbruk I og
renner mot og forbi gårdsbruk 2. Se kart for hvordan vannet renner. Vannet renner etter veien,
gjennom stedet der gårdsbruk 2 lagrer rundballer. Noe av vannet renner videre etter veien og
mot

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: postmottaknordreisa.kommune.no "w.nordreisa.kommune.no
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gårdshus, som har kjeller. Vannet renner også gjennom utearealet til sauene, videre mot mokker
kjeller for så og renne ut på gjordet til gårdsbruk 2. Detter er ett problem som vi onsker å få
gjort noe med for det blir store skader.
Tiltak vi ser for oss: Vi må grave ror gjennom vei (se nr 3. på kart), Vi må grofte (se nr 4. på
kart). Siden veien er skylt bort så må den legges masser på, slik at vannet renner av og ikke ledes
mot fjos og hus nedenfor (se nr 3 på kart).

Vurderinger:
Erfaringene fra tidligere års tildelinger viser at prioriterte søknader har fått tildelt lik prosentsats
og dermed lavere tildeling. Vi erfarer at det er mange tiltak som er innvilget der arbeidsfristen
ikke overholdes og/eller at omsøkt tiltak ikke påbegynnes.

Vi har i år valgt å støtte noen prosjekter med større prosentsats for å stimulere til overholdelse av
arbeidsfrist. Og dermed er noen omsøkte tiltak ikke prioritert ved årets tildeling.

Vedtak:
Nordreisa kommune viser til søknad fra Svartfoss DA, v/May-Helen Vangen om tilskudd til
spesielle miljøtiltak i jordbruket om prosjektmidler til hydroteknisk anlegg. Søknaden avslås.

Dette begrunnes med følgende:
• På grunn av stor søknadsmasse i forhold til tiltak som skal prioriteres og liten pott til

fordeling er det ikke tilgjengelige midler til rådighet til andre prosjekt.

Tiltaket er ikke prioritert da det er mange søknader. Vi har tidligere har fordelt potten over større
søknadsmengde og erfart at liten tildeling blir terskelen for å iverksette tiltakene større, vi ser
også en stadig økende oversittende arbeidsfrister.

Klageadgang
Vedtaket kan påklages til Nordreisa kommune, postboks 174, 9156 Storslett. Klagefristen er 3 uker regnet fra den
dagen da brevet komfram til påfort adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innenfristens utlop.

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

Med hilsen

Kristian Berg
Saksbehandler

Side 2 av 2
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Nordreisa kommune
Utviklingsavdeling

KO...N.

Svartfoss DA
Svartfossveien 236
9151 STORSLETT

Att. May-Helen Vangen

Delegert vedtak
Delegert utvalg drift - nr. 246/14

Deres ref: Vår ref: Lopenr. Arkivkode Dato
2014/2118-3 46605/2014 V18 27.11.2014

Delegert vedtak - Søknad om spesielle miljøtiltak i jordbruket

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

Viser til søknad om tilskudd til spesielle miljotiltak i jordbruket, datert 29.10.2014. Det søkes her
om tilskudd til rydding av skog på eldre kulturbeite.

Lovhjemmel:
Nordreisa kommune har behandlet søknaden i henhold til:

"Forskrift om tilskudd til spesielle miljøtiltak jordbruket" gitt av
landbruksdepartementet 04.02.04.
Kommentarer til ovennevnte forskrift gitt av Statens landbruksforvaltning 18.02.05.
Strategier for SMIL- og NMSK midler for Nord-Troms regionen 2010-2013, vedtatt av
driftsutvalget i Nordreisa kommune 20.4.2010.

Vi har i år mottatt 8 søknader om SMIL-midler hvor søknadssummen totalt er på kr 484.238. Av
dette er det kr 442.938 som er tiltak innenfor forskriften og strategiene. Nordreisa kommune har
fått tildelt kr 90.000 til fordeling. Vi har valgt å støtte færre tiltak/prosjekt med høyere
prosentsats for å stimulere til ferdigstilling av prosjekter innen arbeidstidsfristen.

Saksopplysninger:
Søker: Svartfoss DA
Vi søker om midler til gjerding av innmarksbeite på eiendom 29/8. Vi ønsker å sanke sauene ned
tidligere en normalt på høsten pga. av rovdyr tap, og har da behov for inngjerding av beite.

Vurderinger:
"Forskrift om tilskudd til spesielle miljotiltak i jordbruket" § 5 omfatter:

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 ww.0 nordretsa.kommune.no
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Kontroll:
Kommunen, fylkesmannen, statens landbruksforvaltning eller riksrevisjonen kan iverksette
kontroll av tiltaket. Tilskuddsmottaker plikter å gi alle nødvendige opplysninger som kreves i
denne forbindelse.

Tilbakebetaling:
• Tilskudd kan kreves tilbakebetalt, helt eller delvis, dersom det oppstår forhold som er i

strid med forutsetningene for innvilgning av tilskuddet.

Arbeidsfrist:
Tiltaket skal være gjennomført innen 31.12.2017. Dersom det er ønskelig med lenger arbeidsfrist
må kommunen få skriftlig beskjed om det senest en måned før fristen er ute.

Klageadgang
'edtaket kan påklages til Nordreisa komnutne, postboks 174, 9151 Storslett. Klagefristen er 3 uker regnet ft.a den

dagen da brevet kom fram til påfort adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utlap.

Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer
som onskes, og de grunner du vil anfore 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

Kopi til:
Fylkesmannen i Troms
Postmottak Nordreisa kommune

Skogbrukets hus 9325 BARDUFOSS
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Nordreisa kommune
Utviklingsavdeling

Anders Boltås
Rotsund gård
9153 ROTSUND

Delegert vedtak
Delegert utvalg drift - nr. 255/14

Deres ref: Vår ref: Lopenr. Arkivkode Dato
2014/2119-2 47134/2014 1942/72/1 05.12.2014

Delegert vedtak - søknad om spesielle miljøtiltak i jordbruket

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

Viser til søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket fra Anders Boltås, datert
19.6.2014. Det søkes herom støtte til Kulturlandskapstiltak —Redde hus fra å råtne opp.

Lovhjemmel:
Nordreisa kommune har behandlet søknaden i henhold til:

"Forskrift om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket" gitt av
landbruksdepartementet 04.02.04.
Kommentarer til ovennevnte forskrift gitt av Statens landbruksforvaltning 18.02.05.
Strategier for SMIL- og NMSK midler for Nord-Troms regionen 2010-2013, vedtatt av
driftsutvalget i Nordreisa kommune 20.4.2010.

Vi har i år mottatt åtte søknader om SMIL-midler hvor søknadssummen totalt er på kr 484.238.
Av dette er 442.938 kr tiltak innenfor forskriften og strategiene. Nordreisa kommune har fått
disponibelt kr 90.000 kr til fordeling i 2014.

Saksopplysninger:
Søker Anders Boltås
Det søkes om Kulturlandskapstiltak —Enkelttiltak.
Formål: Redde hus fra å råtne opp.
Sokers beskrivelse av prosjektet: Rotsund gård har flere gamle bygninger som er over 100 år, og
horer med til gården og drifta. Gården har som kjent en ganske sterk historie gjennom tidene og
husene bor tas vare på, i utgangspunktet var det tretak hus, vi vil bruke det nu å.
Prosjektet er planlagt ferdig: 2014/2015.
Bruksområde: Huset brukes som tilleggsnæring på gården.

Postadresse: Besøksadresse: Telefon: 77 77 07 00 Bankkonto: 4740 05 03954
Postboks 174 Sentrum 17 Telefaks: 77 77 07 01
9156 Storslett Oraanisasjonsnr: 943 350 833
E-post: postmottaknordreisa.kommune.no www.nordreisa.kommune.no
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Vurderinger:
Erfaringene fra tidligere års tildelinger viser at hver prioriterte søknad har fått tildelt lik
prosentsats og dermed lavere tildeling. Vi erfarer at det er mange tiltak som er innvilget der
arbeidsfristen ikke overholdes og/eller at omsøkt tiltak ikke påbegynnes.

Vi har derfor i år valgt å støtte få prosjekter med større prosentsats for å stimulere til tidlig
iverksettelse og overholdelse av arbeidsfrist. Og dermed er noen omsøkte tiltak ikke prioritert
ved årets tildeling.

Vedtak:
Nordreisa kommune viser til søknad fra Anders Boltås, om tilskudd til spesielle miljøtiltak i
jordbruket om prosjektmidler til renovering av eldre bygg. Søknaden avslås.

Dette begrunnes med følgende:
• På grunn av stor søknadsmasse i forhold til tiltak som skal prioriteres og liten pott til

fordeling er det ikke tilgjengelige midler til rådighet til andre prosjekt.

Tiltaket er ikke prioritert da det er mange søknader og lite midler. Vi har tidligere har fordelt
potten over større søknadsmengde og erfart at liten tildeling blir terskelen for å iverksette
tiltakene større, vi ser også en stadig økende oversittende arbeidsfrister.

Klageadgang
Vedtaket kan påklages til Nordreisa kommune, postboks 174, 9156 Storslett. Klagefristen er 3 uker regnet fra den
dagen da brevet komfram til påfort adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innenfristens utlop.

Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer
som onskes, og de grunner duvil anfore for klagen. Dersom du klager så sent at det kan være uklartfor oss om du
har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommerfrem.

Med hilsen

Kristian Berg
Saksbehandler
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UTROMS

fylkeskommune

ROMSSA fylkkasuohkan

Kulturetaten

`41cnett(ta",

P,4
Alle kommunene i Troms -
landbrukskontorene

C51)

Vår ref.:

13/12092-53

Løpenr.:

754/15

Saksbehandler:Arkiv:

Marit Chruickshank243C50 SAKSARKIV
Tlf. dir.innvalg:Deres ref.:Dato:

77 78 80 1808.01.2015

DRENERING AV JORDBRUKSJORD - SAKER SOM SKAL VURDERES AV
KULTURMINNEFORVALTNINGEN

Vi viser til tidligere orientering fra oss datert 14.10.2013.

I forbindelse med ekstraordinære statlige tilskudd til grøfting av landbruksjord er det
utarbeidet Forskrift om tilskudd til drenering av jordbruksjord. Alle kommunene fikk i 2013
denne tilsendt sammen med brev fra SLF om forvaltning av forskriften. Som det vises til i
veilederen, er det opp til kommunene å vurdere om søknader om drenering kan berøre
automatisk fredete kulturminner, og dermed om de skal sendes kulturminneforvaltningen for
uttalelse.

Vi har i vårt brev av 14.10.2013 definert hvilke søknader som skal sendes oss for vurdering
slik at man ved drenering unngår å komme i konflikt med automatisk fredete kulturminner.

Kvalitet på søknadene
Erfaring fra fjoråret viser at det er en del mangler ved søknadene vi mottar. I noen tilfeller har
dette hatt uheldige konsekvenser. Kartgrunnlaget som ligger ved søknadene er generelt av for
dårlig kvalitet. Det er viktig at kartene viser nøyaktig hvilke areal som skal grøftes, og
grøftene må være korrekt avtegnet på kartene. Det må også fremgå hvilke grøfter som er nye
og hvilke som har eldre drenering. Feil/mangelfull kartavmerking gjør at vi får feil
utgangspunkt for å vurdere søknadene, noe som kan komplisere og forsinke arbeidet for alle
parter.

Vi ber om at kommunen kvalitetssikrer kartene før søknadene oversendes oss. Vi minner om
at kartene til Skog og landskap har et eget kartlag som viser registrerte automatisk fredete
kulturminner. Dette er knyttet opp mot kulturminnedatabasen Askeladden.

Frist for innmelding av saker
• For å få til en god planlegging og gjennomføring av årets arkeologiske feltarbeid, vil

vi dele feltsesongen inn i to runder, hvor den første feltrunden starter i mai og varer ut
juli.

Besøksadresse
Strandveien 13
Postadresse
Postboks 6600, 9296 TROMSØ

Telefon Telefaks
77 78 80 00 77 78 80 01
Epost mottak
postmottak@tromsfylke.no

Bankgiro Org.nr.
4700 04 00064 NO 864 870 732
Internettadresse
www.tromsfylke.no-�69�-



Saker som skal være undersøkt av oss på våren/ sommer må være oss i hende før 15.
februar.

• Andre feltrunde utføres i perioden august-oktober.
Saker som skal undersøkes på sensornrneren/høsten må være oss i hende innen 1. mai.
Saker som kommer etter siste fristen, vil så langt som mulig behandles på slutten av
feltsesongen, men vi kan ikke garantere at vi rekker alt før vinteren kommer.

Vi ser frem til et godt samarbeid.

Med vennlig hilsen

Anne-Karine Sandmo
Fylkeskonservator Marit Chruickshank

rådgiver/arkeolog

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur.

Troms fylkeskomniune vil flyijanuar sende utgående brev som ikke er unntatt offentlighet elektronisk til mottaker.
Organisasjoner, nceringsliv og offintlig forvoltning vil mona brev i Altinn. Privatpersoner vil motta brev i Altinn, digipost
eller eboks. Du kan lese mer om digital kommunikasjon på http: ',ehldifi.no'nb.kommunikasion-oa-nen-som-hovedregel og
om de ulike alternativene for å motta post fra oss på hup:"'invsLIlarZe.170,.
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UTROMS

fylkeskommune

ROMSSA fylkkasuohkan
Næringsetaten

Landbruks- og matdepartementet
Postboks 8007 Dep

0030 OSLO

pv4- n <ST-

Vår ref.: Saksbehandler: Arkiv:
14/7740-8 KjetilHelstad V63 SAKSARKIV
Løpenr.: Tlf. dir.innvalg: Deres ref.: Dato:
45931/14 77 78 81 94 15.12.2014

HØRINGSUTTALELSE FRA FYLKESTINGET I TROMS TIL FORSLAG OM Å
OPPHEVE KONSESJONSLOVEN OG BOPLIKTEN, HØRINGSFRIST 15. JANUAR
2015

Fylkestinget i Troms behandlet i sak 85/14 i møte 09.12.2014 forslag om å oppheve
konsesjonsloven og boplikten som Landbruks- og Matdepartementet har på høring med frist
15.januar 2015.

Fylkestingets vedtak i sak 85/14 er:
Troms Fylkesting er opptatt av å beholde og styrke matproduksjon i Troms. Det er derfor
helt avgjørende at gode jordbruksarealer blir sikret for matproduksjon og at vi har
eiendomsforhold som bidrar til effektiv og god drift av landbruksarealene.
Konsesjonsloven er et viktig og nødvendig lovgrunnlag for å kunne føre en lokal
landbrukspolitikk. Det må fortsatt være mulig å ha en viss styring med eiendoms-
omsetning slik at landbruksressursene i jord, skog, utmark og bygninger blir brukt til
beste for matproduksjon. Troms Fylkesting er positiv til at en har en gjennomgang av
konsesjonsloven, men mener at en fortsatt må ha en konsesjonslov.

Med vennlig hilsen

Anne Hjortdahl
ass. næringssjef Kjetil Helstad

spesialrådgiver

Dette dokwnentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur.

Kopi:
Troms Bondelag, Postboks 3021, 9498 HARSTAD
Troms Bonde og Småbrukarlag, Kjosvatn, 9050 STORSTEINNES
Alle kommunene i Troms, (25 postmottak),

Besøksadresse Telefon Telefaks Bankgiro Org.nr.

Strandveien 13 77 78 80 00 77 78 80 01 4700 04 00064 NO 864 870 732
Postadresse Epost mottak Internettadresse

Postboks 6600, 9296 TROMSØ postmottak@tromsfylke.no www.tromsfylke.no
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Nordreisa kommune
Teknisk avdeling

Iris Jakobsen
Eineveien 20
9151 STORSLETT

Deres ref: Vår ref: Lopenr.ArkivkodeDato
2014/2640-448397/2014 1942/52/10315.12.2014

Ferdigattest på gbr 1942/52/103. Tilbygg til bolig.

FER1 MGATT EST
Svar på anmodning om ferdigattest. jf pb1 § 21-10

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

Saksnr: Behandlet
269/14 Delegert utvalg drift

Byggested: Eineveien 20, 9151
S TORS LETT

Gnr/Bnr: 52/103

Tiltakshaver: Iris Jakobsen Adresse: Eineveien 20, 9151
S TORS LETT

Ansvarlig søker: Sandøy Bygg AS Adresse: Rotsundelv, 9153
ROTS UND

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

Bruksareal: 60

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 21-10 gis ferdigattesten i henhold til ferdigmelding
datert 06.12.2014 fra ansvarlig søker registrert på tilbygg til enebolig - gbr 1942/52/103.

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.

Postadresse: Besoksadresse: 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(dnordreisa_kommune_no Internett.

www.nordreisa.kommune.no
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Klageadgang
Vedtaket kan påklages til Nordreisa kommune. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da
brevet kom fram til påfort 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 anfore 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 fore 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 2014/2640.

Med hilsen

Tord Stian Albrigtsen
Byggesaksbehandler
Direkte innvalg: 77 77 07 59

Kopi til:
Snadøy Bygg AS Rotsundelv 91 53 ROTSUND
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Nordreisa kommune
Teknisk avdeling

Dag-Viktor Viken
Steinsvik
9151 S TORS LETT

Deres ref: Vår ref: Lopenr.ArkivkodeDato
2012/1456-944953/2014 1942/67/1920.11.2014

Ferdigattest på enebolig. Gbr 1942/67/19

FERDIGAT T EST
Svar på anmodning om ferdigattest. jf pb1 § 21-10

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

Saksnr: Behandlet
238/14 Delegert utvalg drift

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

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

TROMSØ
Tiltakets art: Nytt bygg - boligformål - over

70 m2
Bruksareal: 332

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 21-10 gis ferdigattesten i henhold til ferdigmelding
datert 11.11.2014 fra ansvarlig søker for oppføring av enebolig på gbr 1942/67/19.

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.

Postadresse: Besoksadresse: Teleforr 77 77 07 00 Bankkonto: 4740 05 03954
Postboks 174 Sentrum 17 Telefaks: 77 77 07 01
9156 Storslett Oreanisasjonsnr: 943 350 833
E-post: postmottak(&nordreisa.kommune.no Internett:

www.nordreisa_kommune.no
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Nordreisa kommune

Teknisk avdeling

Kronebutikken AS
Høeghvollen
9152 SØRKJOSEN

Deres ref: Vår ref:Looenr.ArkivkodeDato
2014/934-448480/2014 1942/47/115.12.2014

Ferdigattest på gbr 1942/47/1/11. Tilby gg til museumsbygg.

FERDIGATTEST
Svar på anmodning om ferdigattest. jf pb1 § 21-10

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

Saksnr: Behandlet
270/14 Delegert utvalg drift

Byggested: Høeghvollen, 9152
SØRKJOSEN

Gnr/Bnr: 47/1

Tiltakshaver: Kronebutikken AS Adresse: Høeghvollen, 9152
SØRKJOSEN

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

Tiltakets art: Nytt bygg - ikke boligformål
over 70 m2

Bruksareal: 100

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 21-10 gis ferdigattesten i henhold til ferdigmelding
datert 15.12.2014 fra ansvarlig søker registrert på tilbygg til museumsbygg på gbr 1942/47/1/11.

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.

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.kominune.no Internett

WWw.nordreisa.komrnune.no
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Klageadgang
Vedtaket kan påklages til kommunen. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom

fram til påfort adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utlop. Klagen skal
sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de
endringer som onskes, og de grunner du vil anfore 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 fore til at avgjorelsen blir omgjort. Kommunen er ikke ansvarlig for tap som
tiltakshaver måtte lide ved en slik omgjoring.

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

Med hilsen

Tord Stian Albrigtsen
Byggesaksbehandler
Direkte innvalg: 77 77 07 59

Kopi til:
SANDØY BYGG AS Rotsundelv 9153 ROTSUND

Side 2 av 2
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Nordreisa kommune

Teknisk avdeling

Reiulf Solberg
Nordkjosveien 49
9151 S TORS LETT

Deres ref: Vår ref: Lopenr. ArkivkodeDato
2014/3969-247119/201405.12.2014

Byggetillatelse på 1942/5/18. Garasje +carport

TI LLATE LS E TI L TILTAK UTEN ANS VARS RE TT
BYGGE TILL ATEL S E

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
253/14 Delegert utvalg drift

Byggested: Nordkjosveien 49, 9151
STORSLETT

Gnr/Bnr: 5/18

Tiltakshaver: Reiulf Solberg Adresse: Nordkjosveien 49, 9151
STORSLETT

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

over 70 rn2
Bruksareal: I41,5m2

VEDTAK:

Tillatelse:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbe §§ 20-2 og 21-4 godkjennes søknad om tillatelse til
tiltak uten ansvarsrett mottatt 04.12.2014 for oppføring av garasje + carport på gbr 1942/5/18.

Det vises for øvrig til søknadens vedlagte tegninger og situasjonskart.

Postadresse: Besoksadresse: Telefon: 77 77 07 00 Bankkonto: 4740 05 03954
Postboks 174 Sentrum 17 Telefaks- 77 77 07 01
9156 Storslen Organisasjonsnr: 943 350 833
E-post: postmottakrdmordreisa.kommune.no Internett:

www.nordreisa.kommune.no
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SAKSUTREDNING/BEGRUNNELSE FOR VEDTAKET:

Planstatus:
LNF —område.

Nabovarsling:
Naboer og gjenboere er varslet iht. pb1 2008 § 21-3 og SAK10 § 5-2.

Byggegrunn, miljøforhold mv:
I henhold til søknad ansees byggegrunn sikret i hht pb12008 § 28-1
(florn- 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 pb12008 § 27-4.

Vannforsyning og avløp:
Eiendommen anses for å være sikret lovlig vannforsyning og avløp i samsvar med pb12008 §§
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 stauses 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 pb12008 § 28-2.

Avfall:
Tiltak etter pb12008 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 pb12008 § 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 pb12008 § 21-9.

Side 2 av 2
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Klageadgang
Vedtaket kan påklages til kommunen. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom

fram til påfort adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utlop. Klagen skal
sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de
endringer som onskes, og de grunner du vil anfore 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 fore til at avgjorelsen blir omgjort. Kommunen er ikke ansvarlig for tap som
tiltakshaver måtte lide ved en slik omgjoring.

Ved all kontakt med avdelingen i denne sak, vennligst referer til saksnummer 2014/3969.

Med hilsen

Tord Stian Albrigtsen
Byggesaksbehandler
Direkte innvalg: 77 77 07 59

Side 3 av 3
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Post Nordreisa

Fra: Jaatun Stein <stein.jaatun@vegvesen.no>

Sendt: 24. november 201 4 1 0:37
Til: Post Nordreisa; Dag Funderud; Jakob J. Bæhr; Arne Samuelsen
Kopi: Elin Kaasen; Hellum Øyvind Skeie; Kaino Ivar
Emne: Geoteknisk rapport fra Saga skianlegg
Vedleg g: 201 4002624-1 -44.pdf

Statens vegvesen ved Prosjektavdelingen har gjennomført grunnundersøkelser i Saga skianlegg med tanke på

mellomlagring av masse fra tunnelprosjektet i Sørkjosfjellet.

Den geoteknisk rapporten etter disse undersøkelser oversendes Nordreisa kommune til informasjon.

Statens vegvesen vil ikke gå videre med planene om mellomlagring av masse i dette området før det er gjort

en vurdering av områdestabilitet med bakgrunn i NVEs regelverk. Slik vurdering må tiltakshaver i så fall

besørge.

Med hilsen
Stein Jaatun

Seksjon: Wijø og trafikksikkerhel
Postadresse: Statens vegvesen Regic,n nord, Posiboks 1403, 8002 BODØ
Sesøksadresse: Serdrurn 33, STORSLETT
Telefon: +47 77617067 Mobik +47 90237960 e-postiLync: steinjaatunvecivesen.no
www.ve_gvesen.no e-Dost: firmapost-nordyecivesen.no

Tenk rrdir5 - sper
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Regionnord

Ressursavdelingen

Geoog lab
04.112014 Statens vegvesen

Geoteknikk
Grunnundersøkelser ved Sagaskistadion, Nordreisa kommune
Datarapport

19 Fv352 hp01 meter 1200-1500

Ressursavdelingen ' ,201.40.02624-44,,
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Statens vegvesen

Oppdragsrapport
Nr. 2014002624-44 Labsysnr. 5140250

Geot eknikk

Grunnundersø kelser ved Saga skistadion, Nordreisa kommune
Datarapport

Reg ion nord

RessursavdelIngen

Geo og lab

Postadr. Postboks 1403

8002 BODØ

Telefon (+47915) 02030

www.vegvesen.no

7 totalsondeirnger

2 prøveserier

1 CPTu

UTM-sone Euref89Ø-N Oppdragsgiver: Antall sider:

33 732254 - 7750099 Ivar Kaino 6

Dato: Antall vedlegg:

04.11.2014 5

Kommune nr. Kommune Utarbeidet av (navn, sign.). , Antall tegninger:

1942 Nordreisa
i,

Øyvind Skeie Hellum('--,'" ----' -' _,,,.._. 2

Oppdragsnummer Seksjonsleder (navn, sign.) Kontrollert

N50806 Leif Jenssen 1 Ole-Andre Helgaas

Sammendrag

Det er undersøkt iet område på kommunal grunn for å undersø ke muligheten for levering av tunnelstein fra prosjektet E6 Sørkjos-
fjellet til etmellomlager. Nordreisa IL har ønske om å senere benytte steinen til opparbeidelse av skiløyper i tilknytning til stadion.

Det er undersøkt i sju punkte r. Iseks av punktene er det påvist et leirelag fra ca 6m. I to av punkten e er det tatt opp prøveserier, og
disse viser kvikkleire med en omrørt skjærstyrke ned til Suo=0,1kPa. De øvrige sonderingene med leire tolkes også til at de viser
kvikkleire.

Uomrørt skjærstyrke Suu ligger iområdet mellom 20 og 40kPa både fra laboratorieanalysene og tolkning av direkte skjærstyrke i
Conrad fra CPTu-sonderingen. (Basert på spissmotstanden.) CPTu-tolkningen viser også at leira er noe overkonsolidert.

Terrenget har lav helling og små høydeforskjeller. Dybder til berg er påvist i interallet 7,6-25,8m.

Utbygging i området vil måtte vurderes ut fra NVEs regelverk også med tanke på områdestabilitet, og dette må utbygger selv
besørge.

Emneord

KVIKKLEIRE
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Geoteknisk rapport nr. 2014002624-44

I N N H O L D SF O RTE G N E L S E

INNHOLDSFOR I EGNEL S E 3
VEDLEGGS OVERSIKT 3
1 INNLEDNING/ORIENTERING 3
2 MARK- OG LABORATORIEUNDERSØKELSER 4
3 GRUNN- OG FUNDAMENTERINGS FORHOLD 4

3.1 Geoteknisk kategori og kontrollklasse 4
3.2 Undersøkelsesområdet - Elvevoll 5

3.2.1 Terrengforhold 5
3.2.2 Grunnforhold 5

4 REFERANS ER 6

VE D L E G G SO VE RSI KT

Bilag 1 A: Tegningsforklaring for geotekniske kart og profiler
Bilag 2: Oversiktskart imålestokk 1:50 000 i A4 format
Bilag 3: Borpunktoversikt
Bilag 4: Borprofiler, korgraderingskurver og prøvebeskrivelse av hull 2 og 7
Bilag 5: Tolkning av CPTu i hull 2, Conrad

Målestokk Format
Tegn. V501: Oversiktskart 1:1000 A3

V502: Lengdeprofil A-D ihht V501 1:333 Al

1 I N N L E D NI N G/O RI E N TE RI N G

Etter oppdrag fra prosjekt Alta vest og Nord-Troms v/delprosjektleder Ivar Kaino har Geo- og
laboratorieseksjonen i Region nord utført grunnundersøkelser ved Saga skistadion ved
Storslett. Undersøkelsene er utført for å kartlegge muligheten for å levere tunnelmasser fra
prosjektet E6 Sørkjosfiellet til etmellomlager i området. Nordreisa IL vil senere bruke massene
til skiløypetraseer i tilknytning til stadion.

Med bakgrunn i de påviste grunnforholdene overlater vi til Nordreisa IL å avklare videre
saksgang. Det ble påvist kvikkleire i området, og dette fører med seg et eget regime rundt
utbygging. Statens vegvesen påtar seg ikke noe videre ansvar i saken utover å levere data fra
undersøkelsene til bruk i eventuell videre prosjektering.

Bilag 2 viser et oversiktskart imålestokk 1:50.000 for området.

Region nord - Ressursavdelingen - Geo- og laboratorieseksjonen
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Geoteknisk rapport nr. 2014002624-44

2 MARK- OG LABORATORIEUNDERSØKELSER

Grunnundersøkelsene omfatter i alt 7 totalsonderinger, 1 trykksondering (CPTU) og opptak av
2 uforstyrrede prøveserier. Undersøkelsene er utført i 29. og 30. september 2014.

Alle boringer er innmålt med CPOS GPS som normalt gir nøyaktigheter for xyz-koordinatene
innenfor ±2 til 5 cm.

En samlet oversikt over plassering, bordybder og data for identifisering av de forskjellige bo-
ringene framgår av bilag 3.

Plasseringen av alle borpunkt er vist på oversiktskartet, tegn. V501.

De opptatte prøveseriene er analyserte ved vårt laboratorium i Nordkjosbotn med hensyn til
korngradering og vanninnhold for alle samt i tillegg også styrkeegenskaper for de uforstyrrede
prøvene.

Resultatene fra totalsonderingene og laboratorieanalysene av prøveseriene framgår av de
aktuelle tverrprofilene i tegn. V502.

I tillegg er også resultatene fra de rutinemessige laboratorieanalysene av prøveseriene vist i
tabellformat i bilag 4.

3 GRUNN- OG FUNDAMENTERINGSFORHOLD

3.1 Geoteknisk kategori og kontrollklasse

På grunn av grunnforholdene som er påvist vil ikke Statens vegvesen fullføre noen
prosjektering av oppfylling i dette området. På grunn av gunstige terrengforhold og noe
overkonsolidert leire vurderes ikke grunnforholdene å være dramatiske. Uten å ha gått grundig
inn i detaljene vurderes det slik at området trolig kan brukes videre også i framtida.

Imidlertid må man alltid være ekstra aktsom i områder med kvikkleire, og man må ha en
helhetlig plan for utbygging. Siden Statens vegvesen ikke er noen part i denne utbygginga
utover å eventuelt levere masser til prosjektet tar vi heller ikke stilling til geoteknisk kategori.
Utbygging i området vil måtte vurderes ut fra NVEs regelverk også med tanke på
områdestabilitet, og dette må utbygger selv besørge. Geoteknisk kategori vil også være
avhengig av hvor eventuelle bygg plasseres. Man må påregne behov for ytterligere
grunnundersøkelser dersom området skal bygges ut.

Det er mulig at prosjektet må plasseres i kontrollklasse U (Utvidet kontroll). Prosjektering må
da utføres av en part uavhengig av den prosjekterende.

Region nord - Ressursavdelingen - Geo- og laboratorieseksjonen
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Geoteknisk rapport nr. 2014002624-44

3.2 Undersøkelsesområdet- Elvevoll
Oversiktskart: tegn. V501
Terrengprofil: tegn. V502

3.2.1 Terrengforhold

Undersøkelsesområdet er et jorde med liten helling. I sør renner bekken Sagelva, i øst er
Reisaelva. På selve jordet langs profil B er hellinga ca 1:35. Ved bredden av Reisaelva er det et
mindre parti med helling over 1:15, ellers er området slakere enn dette. Høydeforskjellene er
mindre enn 10m.

Disse gunstige geometriske forholdene gjør at området ikke defineres som ei kvikkleiresone
etter NVEs prinsipper selv om det er påvist kvikkleire i området.

3.2.2 Grunnforhold
Det er sondert i sju punkter. Alle sonderinger bortsett fra hull 1 viser et lag med leire på noe
dyp. Det tolkes å være kvikkleire i alle disse seks punktene.

Sonderingene viser et topplag av fastere masser. Laget består av silt, sand, grus og noe stein og
har en mektighet på rundt 6m i de fleste sonderingene, men det vises til lengdeprofilene for
detaljer. I flere av sonderingene er det også et lag av faste masser mellom leira og berget.

I hull 2 og hull 7 er det tatt opp prøver. Disse gir en sikker påvisning, av kvikkleire, med en
omrørt skjærstyrke på 0,1kPa i hull 2 og 0,3 i hull 7.

Analysene av prøvene viser enaks- og konusverdier fra 20 til 40 kPa. Leira er noe
overkonsolidert.

Det var trolig en feil på CPTu-sonden knyttet til registrering av sidefriksjon. Sonderinga er
derfor kun tolket raskt i programmet Conrad for å se om tolkning av spissmotstandsverdiene
samsvarer med laboratoriedataene. Resultatet fra hhv. CPTu og laboratorieanalysene i hull 2
samsvarer bra, og ti1 tross for noe mangelfull dataregistrering legges derfor likevel tolkninga
med.

Region nord - Ressursavdelingen - Geo- og laboratorieseksjonen
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Geoteknisk rapport nr. 2014002624-44

4 REFERANSER

Norsk Standard (2008): NS-EN 1997-1+NA:2008: Eurocode 7: Geoteknisk prosjektering.
Del 1: Allmenne regler.

Norsk Standard (2008): NS-EN 1997-2+NA:2008: Eurocode 7: Geoteknisk prosjektering.
Del 2: Regler basert på grunnundersøkelser og laboratorieprøver.

Statens geotekniske institut - SGI (2000): Brukermanual for dataprogrammet CONRAD —
versjon 2.03. Tolking og dokumentasjon av trykksonderinger (CPTU).

Statens vegvesen (2005/2014): Laboratorieundersøkelser. Håndbok R210

Statens vegvesen (1997/2014): Feltundersøkelser. Håndbok R211

Statens vegvesen (2010/2014): Geoteknikk i vegbygging. Håndbok R220.

Statens vegvesen (2014): Vegbygging. Håndbok N200

Statens vegvesen (1992/2014): Geoteknisk opptegning. Håndbok V223

Statens vegvesen (2012/2014): Grunnforsterkning, fyllinger og skråninger. Håndbok V221

Norges vassdrags- og energidirektorat (2011): Flaum- og skredfare i arealplaner.
Retningslinjer nr. 2-2011.

Norges vassdrags- og energidirektorat (2014): Vurdering av områdestabilitet ved
arealplanlegging og utbygging i områder med kvikkleire og andre jordarter med
sprobruddegenskaper. Veileder 7/2014.

NGI (2008): Program for økt sikkerhet mot leirskred. Metode for kartlegging og klassifisering
av faresoner, kvikkleire. Rapport 20001008-2, revisjon 3 av 8. oktober 2008.

NVE: Veiledning ved små inngrep i kvikkleiresoner (Udatert og unummerert)
http://www .nve. no/pagefi les/3743/vei ledn ing b.pdf

Region nord - Ressursavdelingen - Geo- og laboratorieseksjonen
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CPT / TRYKKSONDERING

Trykksondering med poretrykksmåling og friksjonsmåling.
Borhullet markeres med en tykk strek hvor spiss—
motstandskurven tegnes inn.
Poretrykkskurven og friksjonskurven tegnes inn i
høvelig ncerhet til spissmotstandskurven.
Skala velges etter (opptredende) målte spenninger.

0 4812 16 2000 1 0,2 0 3 0,4 0 5 0 0,05 01 0,15 0,2 0,25

Spisstrykk EMPulPoretrykk EMPalFriksjon EMPal

TOTALSONDERING(alt. 1)
F iyr kN

05102030

TOTALSONDERING(alt. 2)

100 200 300 400

Bortid s/m
500 400 300 200 100 0 0

0 1 2 3 4 L.

Bortid s/m L.7

Spyletrykk MPa

5 10 20 30 kN
MATEKRAFTts

—1L7
›-
0_
f_111,1

Metoden er en kombinasjon av dreietrykksondering
og fjellkontrollboring, med 57 mm borkrone.

Målt nedpressingskraft vises som funksjon av
dybden der hvor boringen er utført med prosedyre
som for dreietrykksondering. Økt rotasjonshostighet
vises med kryss for denne delen av boringen.

Ved boring med slag og spyling markeres dette med
skravur. Bortid tegnes i blokker for hver 0,2m, evt.
1,0m (alternativ 1). Alternativt kan nedpressingskraft
tegnes også for denne delen av boringen. Bortid tegnes
da i blokker for hver 0,2m, evt. 1,0m, på motsatt side
av diagrammet (alt. 2).

KODELISTE
Data som registreres kan kompletteres med borlederens egne inntrykk. For å hjelpe borlederen finnes det en
kodeliste som anbefales brukt. Kodene kan om ønskelig tegnes til høyre for bordiagrammet. Disse koder benyttes:

GENERELLEKODER BEDØMMELSESKODER

00 Foreg. kode feil, skal vcere kode...
01 Startnivå for følgende kode
02 Metodebytte ved fortsatt sondering

samme hull (komb. m. ang. ny met.)
03 Ytterligere info. finnes

ANMERKNINGSKODER

10 Stoppnivå for tidligere forsøk (komb. m.
stoppkode).

11 Lengre opphold i sond. (mer enn 5min.)
12 Dreining ikke utført fra det markerte nivå.
13 Sonden synker uten loddets vekt (ramsond.).
14 Sonden synker med loddets tyngde.
15 Sonderingsmotstand registreres ikke.
16 Stopp for poretrykksutjevning (CPT).
17 Poretrykksutjevning avsluttet.

FRIE KODER (EKSEMPEL)

60 Borstangen bøyer seg.
61 Trolig grunnvannsnivå.
62 Markert mottrykk under oppbygging.
63 Slutt mottrykk.

30 Fyllmasse
31 Tørrskorpe
32 Leire
33 Silt
34 Sand
35 Grus
36 Morene
37 Torv
38 Gytje
40 Forekomst av stein
41 Stein, blokk eller berg.
42 Sluttnivå for stein eller blokk.

MASKINTEKNISKEKODER

70 Økt rotasjon begynner
71 Økt rotasjon avsluttet
72 Spyling begynner
73 Spyling slutter
74 Slag starter
75 Slag slutter
76 Slag og spyling starter samt.

77 Slag og spyling slutter samt.
78 Pumping starter
79 Pumping slutter

STOPPKODER

90 Sondering avsl. uten å ha opp—
nådd stopp.

91 Fast grunn, sond. kan ikke
drives videre etter norm. pros.

92 Ant. stein eller blokk
93 Ant. berg
94 Avsl. etter boret ønsket dybde

f jell.
95 Brudd i borstenger eller spiss.
96 Annen material— eller mask.feil
97 Boring avsl. (årsak notert)

—3—
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Labsys SW-P-1.3.2 - 29.10.2014 11:43 Side 1 av 1

Region NordStatens vegvesen

Materiale Prøve Vanninnhold (%) y (kN/m5) St Skjærstyrke (kN/rna) Gl.
0 20 40 60 80 100 0 20 40 60 80 100

"

Bilag 4

Oppdragsnr. 5140250 Navn E6 Sørkjosliellet, mellomlager Saga skist Analyseår 2014 Prøvetype
Hullnummer 2(B) Koordinater

Prøveopphav:

(B)

Byggherre

(E)

Entreprenør

(P)

Produsent
0.5 Sandig silt

1.5

2.5 i Grusig sandig rnatriale

3.5

4.

4.5

5.5 Sandig grusig sultig matnale

6.5
' Leire

7 5 ;

8 5

Leire Kvikk

; 20.2
4

0;3

93v V
18.8

0

175 :r;

194 ,  

Kvikk

Leire Kvikk

Borprofil
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Pr. 9, 54 mm prøve, dybde 8,2-9,0 m:
Grå prøve. Skrå lagdelinger i ABCD. Siltlag i BC ca. 3 cm, sig i dette. Ellers er det silt i
lagdelingene.

sr--s- 11£—~P~Iffleineellir:

sor,-24 - •

Pr. 10, 54 mm prøve, dybde 9,2-10,0 m:
Grå prøve. Tydelige lagdelinger i hele prøven. Tettere mellom lagdelingene i CDEF. Prøven
virker også å være fasterei DEF. Stein ca 25 mm i CD. Ellers noe småstein mot enden av
prøven.

Side 2 av 5
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Bilder av provestykker, hull 2:

Side 3 av 5
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Side 4 av 5
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Labsys SW-P-1.3.2 - 29.10.201411:42 Side 1 av 1

Region NordStatens vegvesen

Materiale Prøve Vanninnhold (%) y (kN/rne) St Skjærstyrke (kN/rn') Gl.%

0 20 40 60 80 100 0 20 40 60 80 100

Borprofil

Oppdragsnr. 5140250 Navn E6 Sørkjosfiellet, mellomlager Saga skist Analyseår 2014 Prøvetype 54mm plast

Hullnummer 7(8) Koordinater

0.5 --:

juesnpoid

(d)

Jouelde1u3

(3)

e.uay55Ag

(8)

:AegddoaMmd

Laboratorium:

Regionlaboratoriet

Nordkjosbotn

-
I
henhold

til
H014

labprosess:

14425,

14.426,

14.441,

14.442,

14.445,

14.471,

14.472

4.5

6.5

7 5
: Leire Kvikk

8.5 "

9 5

10

10 5 -:

85

89 V
Leire KvIkk 3
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BESKRIVELSE AV PRØVER

Oppdragsnummer: 50806, Labsys 5140250
Oppdragsnavn: E6 Sørkjostjellet, mellomlager Saga skistadion
Analyser utført ved: Regionlaboratoriet i Nordkjosbotn
Utarbeidet av: Steinar Heimly, 29.10.2014

Hull 7, 3 stk 54 mm prøver:

Pr. 2, 54 mm prøve, dybde 1,0-2,0 m:
Holdt av til treaksøvelser.

Pr. 3, 54 mm prøve, dybde 2,0-3,0 m:
Grå prøve. Litt svarte striper i D. Småstein i EF. Tynne skrå siltstriper i DE.

Pr. 1, 54 mm prøve, dybde 0,0-1,0 m:
Mørk grå irove. Noe sår i A. Svarte sjatteringer i DEF.

/-3
4!fflie -

Side 1 av 2
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Bilder av prøvestykker, hull 7:

Side 2 av 2
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Level at reference

Predrilled material Sand

Geornetry Nonnal

Coordinats 732253.9 - 7750099.3

Equiprnent 51201

Cone nr 51201

0.0 0.5

Friction ratio R1 (%) Po epressure parameter B nclination (degrees)

0,0 0,5 1,0 1,5 0 2 4

CPT-test performed according to EN IS O 22476-1
Predrilling depth 6,201n Reference 4,952 Fluid in filter
Start depth 6,20 m
Stop depth 9,99 m

Ground water level 0,50 in

Project Saga skistadion

Project nr 50806

Site

Designation 2

Date 20140930

Bilag 5

Tip resistance q (MPa) Fnction I (kPa)

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 0,0 0.2 0,4 0 6 0.8 1 0

Porepressure u, uo, Au (kPa)

0 500
0

1

2

3

_

4

5

6

7 --_

8

7

9

D 1

CPT2

2014-11-04
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Reference 4,952

Ground water level

Grundvattenyta 0,50 ni

Start depth 6,20 m

Evaluator oyvhel

Evaluation date

Predrilling depth 6,20 m

Predrilled material Sand

Equipment 51201

Geometry Nonnal

Proj ect Saga ski stad ion

Project nr 50806

Site
Designation 2

Date 20140930

Effective vertical stress (kPa)

50 100 150 200

Undrained shear strength i 1 kPa)

250 300 0 10 20 30 40 50 60Classiticahon
0

5: S Gr

1

2

3

4

5

6
CD

7

8 C I

10

11

c -r2 2014-11-04
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Rev clate

Arl.ref 2014002624-44

03.11.2014

E6 LangsLetr - Serkjosen, Serkjesfjellet

Ivar Kaino

Region nord

Res ursavdelingen

Pre tnffimer 5021333

19EV000061-_00002

Grunnundersekelser mellornlager, Saga A_Vierrengprof_So
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Statens.veQvesen

Regbn nwd

Pessursavd...1Hgen

Postboks1403 8002 BODO

Tit: (*47 915)02030

firmapost-nord(a;vegvesen.no

vegvesen.no Trygt fram sammen
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Nordreisa kommune
Teknisk avdeling

Postadresse: Besøksadresse: Telefon: + 47 77 77 07 00 Bankkonto: 4740.05.03954
Postboks 174, N- 9156 Storslett Sentrum 17 Telefaks: + 47 77 77 07 01 Org.nr: 943 350 833
E-post: Internett:
postmottak@nordreisa.kommune.no www.nordreisa.kommune.no

Jan Erik Jensen
Platået 21
9550  ØKSFJORD

Delegert vedtak
Delegert utvalg driftsutvalget - nr. 5/15

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2015/556-2 1154/2015 231 27.01.2015

Innvilget fritak av feieravgiften  på gnr. 1942/55/15

Saksopplysninger: 
Søknad om fritak for feieravgiften på gnr 55/15 datert 19.1.15.

Vurderinger:
Eier søker om fritak for feieravgiften for boligen på gnr 55/15. Boligen er registrert som 
fritidsbolig. 
Alle bolighus i Nordreisa omfattes av kommunens feieordning, som også gjelder tilsyn av 
ildsted. Boliger som er registrert som fritidsbolig fritas for ordningen. 

Vedtak:
Boligen på eiendom 55/15 fritas for feiing og feieavgift fra 1.1.15. Dersom den tas i bruk som 
bolighus, 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.

-�113�-



Side 2 av 2

Med vennlig hilsen

Bente Fyhn
Konsulent

Kopi til:
Geir Wahlgren
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Nordreisa kommune
Teknisk avdeling

Postadresse: Besøksadresse: Telefon: + 47 77 77 07 00 Bankkonto: 4740.05.03954
Postboks 174, N- 9156 Storslett Sentrum 17 Telefaks: + 47 77 77 07 01 Org.nr: 943 350 833
E-post: Internett:
postmottak@nordreisa.kommune.no www.nordreisa.kommune.no

Peder Magne Larsen
Storengveien 469
9151  STORSLETT

Delegert vedtak
Delegert utvalg driftsutvalget - nr. 3/15

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2015/510-2 978/2015 233 22.01.2015

Innvilget fritak for feieravgift gnr 1942/53/16

Saksopplysninger: 
Søknad om fritak for feiing på gnr 53/16 datert 13.1.15.

Vurderinger:
Boligen på eiendom 53/16 er ubebodd da huseier ikke bor der lengere.

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

Vedtak:
Boligen på eiendom 53/16 fritas for feiing og feieravgiften fra 1.1.15. Dersom boligen tas i bruk 
til boligformål, 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.
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Side 2 av 2

Med vennlig hilsen

Bente Fyhn
Konsulent

Kopi til:
Geir Wahlgren
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Nordreisa kommune
Teknisk avdeling

Postadresse: Besøksadresse: Telefon: + 47 77 77 07 00 Bankkonto: 4740.05.03954
Postboks 174, N- 9156 Storslett Sentrum 17 Telefaks: + 47 77 77 07 01 Org.nr: 943 350 833
E-post: Internett:
postmottak@nordreisa.kommune.no www.nordreisa.kommune.no

Tonny Olaussen
Gammelbruveien 6
9151  STORSLETT

Delegert vedtak
Delegert utvalg driftsutvalget - nr. 2/15

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2015/511-2 977/2015 233 22.01.2015

Innvilget fritak for feieravgift gnr 1942/54/22

Saksopplysninger: 
Søknad om fritak for feiing på gnr 54/22 datert 19.1.15.

Vurderinger:
Boligen på eiendom 54/22 er ubebodd og det er ikke noen planer om å ta boligen i bruk.

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

Vedtak:
Boligen på eiendom 54/22 fritas for feiing og feieravgiften fra 01.01.2015. Dersom boligen tas i 
bruk til boligformål, 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.
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Med vennlig hilsen

Bente Fyhn
Konsulent

Kopi til:
Geir Wahlgren
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Nordreisa kommune
Teknisk avdeling

Postadresse: Besøksadresse: Telefon: + 47 77 77 07 00 Bankkonto: 4740.05.03954
Postboks 174, N- 9156 Storslett Sentrum 17 Telefaks: + 47 77 77 07 01 Org.nr: 943 350 833
E-post: Internett:
postmottak@nordreisa.kommune.no www.nordreisa.kommune.no

Alf Vidar Jakobsen
Eidkjosvegen 55
9105  KVALØYA

Delegert vedtak
Delegert utvalg driftsutvalget - nr. 7/15

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2015/509-2 1162/2015 233 27.01.2015

Innvilget fritak for feiing gnr 1942/55/16, Storengvn. 228

Saksopplysninger: 
Søknad om fritak for feieravgiften på gnr 55/16 datert 19.1.15.

Vurderinger:
Eier søker om fritak for feieravgiften for boligen på gnr 55/16. Boligen er registrert som 
bolighus, men benyttes som fritidsbolig. Dette har feier bekrefta.

Alle bolighus i Nordreisa omfattes av kommunens feieordning, som også gjelder tilsyn av 
ildsted. Boliger som brukes som fritidsbolig kan fritas for ordningen. 

Vedtak:
Boligen på eiendom 55/16 fritas for feiing og feieavgift fra 1.1.15. Dersom den tas i bruk som 
bolighus, 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.
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Med vennlig hilsen

Bente Fyhn
Konsulent

Kopi til:
Geir Wahlgren
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Nordreisa kommune
Teknisk avdeling

Postadresse: Besøksadresse: Telefon: + 47 77 77 07 00 Bankkonto: 4740.05.03954
Postboks 174, N- 9156 Storslett Sentrum 17 Telefaks: + 47 77 77 07 01 Org.nr: 943 350 833
E-post: Internett:
postmottak@nordreisa.kommune.no www.nordreisa.kommune.no

Terje Leirbakken

9161 Burfjord

Delegert vedtak
Delegert utvalg driftsutvalget - nr. 1/15

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2015/313-2 510/2015 233 13.01.2015

Innvilget fritak for feiing gnr 53/8 - Leirbakken

Saksopplysninger: 
Søknad om fritak for feiing på gnr 53/8 datert 12.1.15.

Vurderinger:
Boligen på eiendom 53/8 er ubebodd da eier er flyttet på sykehjem. På bakgrunn av dette søkes 
det om fritak for feieavgiften. Eiendommen er registrert med eiendomsskatt og feieavgift.

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

Vedtak:
Boligen på eiendom 53/8 fritas for feiing og feieravgift fra 01.01.2015. Dersom boligen tas i bruk 
til boligformål, 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.
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Med vennlig hilsen

Bente Fyhn
Konsulent

Kopi til:
Feier Geir Wahlgren
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Nordreisa kommune
Teknisk avdeling

1.8071171.1N; LANDSIT

Wenche Offerdal
Gamledalaveien 82
9151 STORSLETT

Delegert vedtak
Delegert utvalg drift - nr. 262/14

Deres ref: Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato

2014/569-27 47421/2014 231 08.12.2014

Innvilget fritak for feiing på gnr. 1942/25/38

Saksopplysninger:
Søknad om fritak for feiing på gnr 25/38 datert 26.11.2014.

Vurderinger:
Eier søker om fritak for feieavgift for hytte på eiendom 25/38.
Hytta er registrert som fritidshus, men har vært brukt som bolighus. Det har derfor vært betalt
feiegebyr for hytta.

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

Vedtak:
Hytta på eiendom 25/38 fritas for feiing og feieravgift fra 01.01.2015. Dersom den tas i bruk som
bolighus igjen plikter eier å melde fra om dette til kommunen.

Klageadgang
Vedtaket kan påklages til Nordreisa kommune. Klage,fristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet komfram til
påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.

Klagen skal sendes skriftlig til den som har tru et vedtaket, angi vedtaket det klages ove7; 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.

Postadresse: Besøksadresse: Telefon: 77 77 07 00 Bankkonto:474005 03954
Postboks174 Sentrum17 Telefaks:77 77 07 01
9156Storslett Organisasjonsnr:943350833
E-post:postmottak@nordreisa.kommune.no www.nordreisa.kommune.no
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Med hilsen

for Kari Lar n
sekretær

Kopi til:
Feieren

Side 2 av 2

-�124�-



Nordreisa kommune
Teknisk avdeling

:STO.L.77

_••• .• ,,,,,,
10MMUNELANUSI Y

Bjørn østgård
Reisadalen 804
9151 STORSLETT

Delegert vedtak
Delegert utvalg drift - nr. 257/14

Deres ref: Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2014/569-24 47304/2014 231 08.12.2014

Innvilget fritak for feiing gnr. 1942/22/11

Saksopplysninger:
Søknad om fritak for feiing datert 31.10.2014.

Vurderinger:
Det gamle husetpå gnr 1942/22/11 har eier søktom fritak for feieravgiften da det er ubebodd,
dette har feier bekrefta.
Alle bolighus i Nordreisa omfattes avkommunens feieordning, som ogsågjelder tilsyn av
ildsted. Boliger som ikke er ibruk kan fritas ordningen.

Vedtak:
Den gamleboligen på gnr 1942/22/11 fritas for feiing og feieravgiften fra 01.01.2015.
Dersom boligen tas i bruk til boligformål, plikter eier åmelde i fra omdette til kommunen.

Klageadgang
Vedtaket kanpåklages til Nordreisa kommune. Klagefristen er 3 uker regnetfra den dagen da brevet komfram til
påfort adressat. Det er tilstrekkelig at klagen erpostlagt innenfristens utlop.

Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer
som onskes, og de grunner du vil anfore for klagen. Dersom du klager så sent at det kan være uklartfor ossomdu
har klaget i rett tid, bes du også oppgi når dennemelding kommerfrem.

Postadresse: Besøksadresse: Telefon:77770700 Bankkonto:47400503954
Postboks174 Sentmm17 Telefaks:77770701
9156Storslett Organisasjonsnr:943350833
E-post:postmottak@nordreisa.kommune.no www.nordreisa.kommune.no
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Med hilsen

Lt.,)
for Kari Larse'rri
sekretær

Kopi til:
Feier
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Nordreisa kornmune
Teknisk avdeling

NORLIZMA ,,,,,,

10:14i1UNZ LANDSIY

Anne Britt Mandal
Høgegga 74
9151 STORSLETT

Delegert vedtak
Delegert utvalg drift - nr. 258/14

Deres ref: Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2014/569-25 47312/2014 231 08.12.2014

Innvilget fritak fra kommunale avgifter på gnr. 1942/55/12

Saksopplysninger:
Søknad om fritak for kommunale vann-, kloakk- og feieavgifter datert 24.11.2014.

Vurderinger:
Boligen på eiendom 55/12 er ubebodd da eier er gått bort. På bakgrunn av dette søkes det om
fritak for kommunale avgifter.

Eiendommen 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 medfører at vanninntaket plomberes av kommunen. Ved varig opphold skal stikkledning
frakobles av kommunens feieordning, som også gjelder tilsyn av ildsted.
Boliger som ikke er i bruk kan fritas for ordningen.
Det finnes ingen hjemmel for å frita eiendom for eiendomsskatt.

Vedtak:
Eiendommen gnr 55/12 innvilges midlertidig fritak for vann-, kloakk og feieavgift i tidsrommet
01.01.2015 til 31.12.2015, da boligen er ubebodd. Tas boligen i bruk før 31.12.2015 plikter eier å
melde fra om dette til kommunen.

Vanninntaket skal plomberes av kommunen, eier må oppgi kontaktperson slik at kommunens
folk kan komme inn å få plombert. Dette meldes fra til tlf 40 43 76 47.

Postadresse: Besøksadresse: Telefon: 77 7707 00 Bankkonto:47400503954
Postboks174 Sentrum17 Telefaks:77 7707 01
9156Storslett Organisasjonsnr:943350833
E-post:postmottak@nordreisa.kommune.no www.nordresa.kommune.no
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Klageadgang
Vedtaket kan påklages til Nordreisa kommune. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet komfi-am til
påfOrt adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.

Klagen skal sendes skriftlig til den som har tru et vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer
som onskes, og de grunner du vil anfore for klagen. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss 0171 du
har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem.

-Medhilsen

for Kari Lat%‘*11.
sekretær

Kopi til:
Feier
Driftsleder anleggsavdelingen for oppfølging

Side2 av 2
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OG MODERNISERINGSDEPARTEMENT 1‘114-'11.L"62"(
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Kommunene

Fylkeskommunene
KS

Deres ref Vår ref Dato

15/200 1 30.01.2015

Kommunale og fylkeskommunale reglementer om folkevalgtes taushetsplikt ved lukking

av møter

I løpet av de siste månedene er det kommet flere undersøkelser og medieoppslag som viser at

en rekke kommunale og fylkeskommunale reglementer på enkelte punkter ikke er i tråd med

gjeldende rett. Dette gjelder særlig regler om rekkevidden av de folkevalgtes taushetsplikt når

et folkevalgt organ behandler en sak i et lukket møte.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet vil på denne bakgrunnen minne kommunene og

fylkeskommunene om departementets rundskriv som beskriver den rettslige adgangen til å

pålegge folkevalgte taushetsplikt om forhandlingene i lukkede møter gjennom lokalt vedtatte

reglementer (såkalt instruksbasert taushetsplikt).

I mars 2000 ga departementet ut rundskriv H-2112 om taushetsplikt for folkevalgte. I

rundskrivet redegjøres det for gjeldende regler om taushetsplikten for de folkevalgte og

adgangen til å pålegge taushetsplikt om opplysninger som ikke er taushetsbelagt i lov eller i

medhold av lov. Når det gjelder forholdet til lukkede møter står det klart i rundskrivets punkt

3.3 at det kun er de taushetsbelagte opplysningene som fremkommer i et lukket møte de

folkevalgte har taushetsplikt om. Det at møtet er lukket innebærer i seg selv ikke at de

folkevalgte får taushetsplikt om alle opplysninger som fremkommer på møtet. Det spesifiseres

at det heller ikke er adgang til å innføre en slik taushetsplikt i et kommunalt reglement, jf.

rundskrivets punkt 5.5 og 5.6.

Kommunene og fylkekommunene ble i rundskrivet anmodet om å endre sine reglementer i

den grad de gikk lenger i å pålegge de folkevalgte taushetsplikt enn det som følger av lov.

Postadresse Kontoradresse Telefon* Kommunalavdelingen Saksbehandler
Postboks 8112 Dep Akersg. 59 22 24 90 90 Edvard Aspelund
NO-0032 Oslo Org no. 22247220
postmottak@krnd.dep.no http-//www kmd.dep.no/ 972 417 858
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I departementets normalreglement om folkevalgtes innsynsrett som ble utgitt i 2004 (Veileder
H-2142), er det også inntatt bestemmelser om folkevalgtes taushetsplikt ved lukking av møter.
I norrnalreglementets punkt 4.2 annet ledd står det følgende om taushetsplikten ved lukkede
møter:

"Når en sak behandles for lukkede dører etter kommuneloven § 31, plikter de
folkevalgte å bevare taushet om opplysninger som etter lov er underlagt taushetsplikt."

Det presiseres i merknadene til bestemmelsen at de folkevalgte kun har taushetsplikt om
opplysninger som er taushetsbelagte i lov eller i medhold av lov. Det er ikke anledning til å
pålegge folkevalgte en generell taushetsplikt om opplysninger selv om disse er unntatt
offentlighet etter offentlighetsloven. Det er heller ikke slik at opplysninger blir
taushetsbelagte kun fordi de er unntatt offentlighet eller gjelder saker som behandles i lukkede
møter.

Før rundskrivet fra 2000, var det i juridisk teori og tidligere rundskriv fra departementet, lagt
til grunn at kommunestyret kunne vedta at de folkevalgte hadde taushetsplikt om
forhandlinger i lukkede møter. Ved årtusenskiftet ble det på bakgrunn av nye juridiske
utredninger fastslått at kommunene likevel ikke har rettslig adgang til å pålegge de
folkevalgte en slik utvidet taushetsplikt.

Som nevnt er det fremdeles fiere kommuner og fylkeskommuner som ikke har endret sine
reglementer slik at de er i samsvar med gjeldende rettsoppfatning. Disse kommunene og
fylkeskommunene har bestemmelser i sine reglementer som pålegger de folkevalgte
tausbetsplikt om forhandlinger i lukkede møter, og dermed går lenger enn det som følger av
lov og rundskriv fra departementet. En slik reglementsbasert taushetsplikt som gjelder alle
forhandlinger i lukkede møter, vil da gjelde for opplysninger som ikke er omfattet av den
lovbestemte taushetsplikten i for eksempel forvaltningsloven § 13 første ledd.

Departementet minner derfor om de ovennevnte rundskrivene, og oppfordrer kommunene og

fylkeskommunene om å ta en gjennomgang av sine reglementer og foreta de nødvendige

endringene. Rundskrivene er tilgjengelige på departementets hjemmeside

w\vw.reLLjerinen.no/kmd.

Med hilsen

Siri Halvorsen (e.f.)

avdelingsdirektør
Edvard Aspelund
seniorrådgiver

Deile dokuinenlet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur.

Side 2
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Statnett

Møtereferat
Sak:

Orienteringsmøte 420 kV Balsfjord —Skaidi og aktiviteten nord
Arbeidsrnøte Miljø, -transport, - og anleggsplanene for Balsfjord - Skaidi

Møtedato/sted: 5.11 .201 4

Møteleder:
Jacob Grønn

Ansvarlig/adm. enhet:
Jacob Grønn / Prosjektiedelse
kabel,ledning og stasjon

Deltakere: Lidvart Jakobsen, Dag
Funderud, Hanne Henriksen, Kjetil
Jensen, Berit Erdal, Kari —Elisabeth
Skotnes, Svein Gunnar Barbo, Bjørn
Hugo Jensen, Astor Aspeli, Jacob
Grønn

Fraværende:

Kopi til: Kirsten Faugstad, Vibeke
Hodne, Maria Kløverød Lyngstad,
Andreas Janson

Vår referanse: Neste møte:

Dato1 1.11 .201 4 Sign : JG

Saksliste

# Sak Ansvarlig
1 . Orientering om prosjektet og aktivitetene i nord

Framdrift og planer for linjeutbyggingen Balsfjord-Skaidi
Trafostasjonen i Vinnelys, hvorfor er den skjøvet fram i tid?

Hvilke vurderinger er lagt til grunn?

Statnett

2.

I

MTA —plan Balsfjord —Skaidi
Behov Nordreisa Kommune
Kartlegge felles interesser

Statnett

3. Eventuelt

1 Orienteringsmøte 420 kV Balsfjord —Skaidi og aktiviteten i nord

Trinnvis utbygging Ofolen-Balsfjord-Skaidi-Hammerfest
Store planer for nytt forbruk og produksjon, men usikkerhet rundt mange av prosjektene
Trinnvis utbygging gir muligheter til å forsterke nettet i samsvar med utviklingen i behovet

Dok. id: Side: 1/3
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Kontrollanlegg
Rammeavtale

Transformator/reaktor
KLM

Prosjektering og vei- og grunnarbeider lyses ut i 2015 med gjennomføring i 2016

Status pr. dato i prosjketet:

lnvesteringsbeslutning (BP2) i styret 26.9 !

Oppdatert samfunnsøkonomisk analyse ferdigstilt og oversendt OED

Konsesjon ventes avklart første halvår 2015

Tilleggssøknad forberedes

Brev fra OED om å utrede alternativ trase nord for Tverrelvdalen i Alta

Teknologikvalifisering av prefabrikkerte jordfundamenter pågår

Utvidede grunnundersøkelser ledning Reisadalen —Kåfjord og Kåfjord —Skibotn

Avslag fra Fylkesmannen i Hordaland på dispensasjonssøknad gjennom Lulleskogen
naturreservat

Kvalitetssikring av adkomstveier, baseplasser og landingsplasser for MTA

2 Arbeidsmøte Miljø, -transport, - og anleggsplanene for Balsfjord —Skaidi

Presentasjon av foreløpige kart, og bakgrunn for og status i MTA-arbeidet

Foreløpige kart lagt igjen til kommun for gjennomsyn og innspill i den vider prosess.

lrinspill fra kommunen

Spørsmål vedrørende mulig tilgang på grunnundersøklser langs traseen. Dette gjøres tilgjengelig

for kommunen så snart dette er bearbeidet internt i Statnett.

Kommunens spilte inn forslag om mulighet for utbygging av parkeringsareal i ved avkjøringhen til

Gahperus. Dette kan være en mulig base / lagringsplass for både Balsfjord —Skaidi prosjektet og

Anleggsplanleggerne i prosjektet vurderer dette nærmere.

Det er et mål at utbygging og opprusting av baseplasser for utbyggingsfasen kan ha bruksverdi

ettertid. Saken må avklares med med nødevndige innstanser.

Kommunenen orienterte om at det er mye private vannkilder i Reisadalen. Balsfjord —Skaidi

prosjektet kan berøre disse. Statnett må gjøre abvsjekk mot grunneiere mhp. dette

Baseplass B53HLM og B51HLM ligger i flomutsatt område. Statnett revurderer disse plassene og

ser på alternativer

Videre prosess

Statnett sender reviderte kart og utkast til pfan for ytterligere kommentarer i løpet av januar /

februar 2015

Dok. id: Side: 3/3
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Fylkesmanneni Troms
RomssaFyIkkamänni

Saksbehandler
Knut Ivar Kristoffersen

TelefonVår datoVår ref.Arkivkode
77 64 22 259.12.20142008/1276 - 69542.1

Deres datoDeres ref.
25.6. og 29.10.201414/4689-4 og 8

Troms fylkeskommune - Næringsetaten
Postboks 6600
9296 Tromsø

Naturfaglig uttalelse til utvidelse av eksisterende anlegg for produksjon av
laks, ørret og regnbueørret ved Hagebergan i Skjervøy kommune

Det vises til søknad fra Eidsfjord Sjøfarm AS, datert 18. juni 2014 om utvidelse fra 3120 til
3600 tonn, oversendt fra Troms fylkeskommune 25. juni 2014 og brev datert 29. oktober 2014
med resultatet av den kommunale behandlingen.

Konklusjon

Fylkesmannen fraråder søknaden på grunn av fare for negativ påvirkning på bestander
av anadrome laksefisk, spesielt i Reisaelva som er nasjonalt laksevassdrag.

Ved tidligere søknad om utvidelse fra 1800 til 3120 tonn på denne lokaliteten gikk
Fylkesmannen mot dette som permanent biomasseutvidelse, men aksepterte det som en
midlertidig ordning under forutsetning av at oppdretter sammen med andre aktører bidro til ei
bedre overvåking av oppdrettspåvirkning på bestander av anadrorne laksefisk (jf. vårt brev av
22.11.11). Slik overvåking kom ikke på plass, men oppdretter fikk likevel innvilget
permanent biomasseutvidelse.

Dette gjelder en gammel oppdrettslokalitet i et område som er foreslått videreført til oppdrett i

framlagt høringsutgave av kystsoneplan for Nordreisa og Skjervøy kommuner 2014 - 2026.

Fylkesmannen har ikke hatt innsigelse til dette, men har i høringsuttalelsen til kystsoneplanen

satt søkelys på uheldige virkninger av økt oppdrettsvolurn nær nasjonal laksefjord, og gått til

innsigelse mot nye lokaliteter nær denne (våre brev av 16.06.14 og 09.07.14 til Skjervøy

kommune). Vi har da vektlagt følgende: «Regjeringens mål for villaksen og

villaksforvaltningen er nedfelt i St. prop. 32 (2006-2007) hvor det bl.a. heter at Regjeringen

har som mål å bevare og gjenoppbygge laksebestander av en storrelse og sammenheng som

sikrer mangfoldet av arten og utnytter dens produksjonsmuligheter. Fore-var tilnærming skal

legges til grunn i lakseforvaltningen av alle sektorer. Beskyttelsesregime for nasjonale

laksevassdrag og laksefjorder skal sikre villaksen en særlig beskyttelse. Regimet bygger på en

Fylkeshuset, Strandvegen 13 Telefon: 77 64 20 00 Avdeling postmottak@fmtr.no
Postboks 6105, 9291 Tromsø Telefaks: 77 64 21 39 Miljøvernavdelingen www.fylkesmannen.no/troms
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grunnleggende forutsetning om at summen av endringer i aktivitetene i vassdragene og

fjordområdene over tid ikke skal medfore okt, men snarere redusert risiko for villaksen.» Vi

har da også spesielt vist til vår tidligere fraråding mht. permanent biomasseutvidelse på
lokaliteten Hagebergan fra 1800 til 3120 tonn.

I dette perspektiv er søknad om ytterligere biomasseutvidelse ved samme lokalitet
problematisk. Begrunnelsen for vår tidligere fraråding av biomasseutvidelse ved lokalitet
Hagebergan går fram av vårt brev av 22.11.11. Begrunnelsen forsterkes av utviklingen i
seinere år. I det nasjonale laksevassdraget, Reisaelva, har innslaget av rømt laks de siste årene
vært betydelig høyere enn tidligere, i høstprøvene for årene 2011 —2013 hhv. 18% (n=56),
9,6 % (n=40) og 19,6 % (n=51). Tallene er basert på rapport fra Vitenskapelig råd for
lakseforvaltning (VRL) nr. 6b og NINA Minirapport 501. Økt innblanding av rømt laks faller
sammen med årmed redusert innsig av laks til Reisaelva og redusert gytebestand
sammenfignet med tidligere år (NINA Minirapport 501 og elvelagets rapport fra
gytefisktelling høsten 2014). Når bestanden er svak er denmer utsatt for negativ påvirkning
av både rømt laks og lakselus.

Den generelle situasjonen mht smittepress fra lakselus for bestander av anadrome laksefisk er
forverret som følge av økt fiskeoppdrett og næringens problemer med effektiv
lusebekjempelse, herunder problemene med resistensutvikling (jf. bl.a.
Havforskningsinstituttets risikovurdering 2013 (Fisken og havet, særnr. 2-2014),
Havforskningsinstituttets framdriftsrapport til Mattilsynet over lakselusinfeksjonen på vill
laksefisk sommeren 2014, VRL rapport nr. 6 og NINA Rapport 1044).

For ytterligere supplering ogmerknader mht øvrige naturfaglige forholdt viser vi til vår
uttalelse av 22.11.11.

Med hilsen

Evy Jørgensen e.f.
rniljøverndirektør

Knut M. Nergård
fagansvarlig

Kopi til:
Skjervoy kommune Postboks 145-G 9189 Skjervoy
Mattilsynet distriktskontoret for Nord-TromsPostboks 383 2381 Brumunddal
Eidsfjord Sjofarm AS Postboks 84 8401 Sortland
Nordreisa kommune Postboks 174 9156 Storslett
Miljodirektoratet Postboks 5672 Sluppen 7485 Trondheim

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ikke håndskrevne signaturer.
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MILJØ-
DIREKTORATET

Kommuner
Fylkesmenn

Trondheim, 1 5.1 2.201 4

Deres ref.: Vår ref. (besoppgitt ved svar): Saksbehand ler:
[Deres ref.] 201 4/1 4241 Tonje Stubsjøen Kvaløy

Ny ordning for refusjon av kommunens utgiftertil
jegerproven

Miljødirektoratet informerer om endrede rutiner ved refusjon av kommunens
utgifter til jegerprøven. Jegerprøvegebyret økes til 300 kr. Utdanning av
jegerprøveinstruktører overtas av NaCL AS.

Refusjonsordning
Miljødirektoratet har forenklet ordningen med refusjon av kommunens utgifter til
jegerprøven gjeldende fra 1 . januar 201 5.

Fra og med 1 . januar 201 5 får kommunene automatisk refundert 1 00 kr per kandidat som
går opp til eksamen. Refusjonen vil utbetales etterskuddsvis i februar hvert år. Det betyr
at kommunens refusjon for 201 5 vil komme til utbetaling i februar 201 6. Refusjonsbeløpet
på 1 00 kr per kandidat er beregnet ut i fra refunderte beløp for kommunene de siste åra.

Totalbeløpet som skal refunderes til hver kommune, blir beregnet ut i fra antall
jegerprøvekandidater som har gått opp til eksamen i kommunen siste år. Tallene leveres
av Enovate AS som er leverandør av elektronisk jegerprøveeksamen. Miljødirektoratet vil i
løpet av 201 5 komme tilbake til praktiske detaljer rundt løsning og innhenting av
kontonummer.

Det er viktig å merke seg at kommunens refusjon av utgifter påløpt i 201 4 vil bli refundert
som vanlig ved å sende krav til Fylkesmannen innen 1 5. januar 201 5. Utgiftene refunderes i
henhold til reglene i Instruks 1 . juli 201 2 om innhold og gjennomføring av jegerprøven pkt
V.

Jegerprøvegebyret
I henhold til Statsbudsjettet for 201 5, jf Prop. 1 S (201 4-201 5), er jegerprøvegebyret økt til
300 kr gjeldende fra 1 . januar 201 5. Miljødirektoratet har dessuten i forbindelse med
høring på endring av forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst av 27. oktober 201 4
foreslått at kandidatene skal betale gebyr for hvert eksamensforsøk. Dette forslaget har
fått titslutning, noe som innebærer at forskriften vil bli endret på dette punktet.

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 Strømsveien 96, 0663 Oslo I
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MILJØ-
DIREKTORATET

Kandidatene må derfor fra 1. januar 2015 betale 300 kr for hvert eksamensforsøk.

Miljødirektoratet jobber med en løsning for elektronisk betaling av jegerprøvegebyret.

Løsningen vit bli ferdigstitt i løpet av første hatvår 2015. Kandidatene vit da på siden

www.jegerprøveeksamen.no kunne velge mellom å betate på Internett med

Visa/MasterCard etter å få tilsendt betalingsinformasjon på mobil og e-post for betating i

nettbank. Løsningen innebærer også at kandidatene skal registrere seg selv med

personopptysninger i eksamenssystemet. De nye løsningene vil gi mindre arbeid med
eksamen for kommunene, siden kommunene da slipper å legge inn alle kandidatene i

eksamenssystemet. I tillegg falter manuell kontroll av betating i eksamenstokatet bort.

Miljødirektoratet vil komme tilbake med mer detaljert informasjon når løsningen nærmer

seg klar til bruk.

Inntil ny løsning for elektronisk betaling av jegerprøvegebyret blir klart, kan giro for

betaling av jegerprøvegebyret lastes ned som .pdf fra www.jegerprøveeksamen.no og

www.miljodirektoratet.no/jegerproven. Giroen vit bli oppdatert til 300 kr fra 1. januar

2015.

Ny tjenesteleverandør for utdanning og oppdatering av jegerprøveinstruktører
Miljødirektoratet har gjennomført en offentlig anskaffelse for å finne tjenesteteverandør

til å forestå utdanning og oppdatering av jegerprøveinstruktører. Det er Norges Jeger- og

Fiskerforbund som har denne oppgaven i dag. Fra og med 1. januar 2015 vil NaCL AS overta

dette oppdraget.

Etter godkjent utdanning vil instruktørene bli autorisert av Miljødirektoratet. Det er

Jegerregisteret i Brønnøysund som utsteder autorisasjon på vegne av Miljødirektoratet.

Dette er også nytt fra 1. januar 2015. Alle autoriserte instruktører registreres i

Jegerregisteret og det vit finnes en oppdatert oversikt over autoriserte instruktører på

www. jegerregisteret. no.

Hilsen

Miljedirektoratet

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur

Terje Qvam Tonje Stubsjøen Kvaløy

seksjonsleder seniorrådgiver
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Deres referanse

Direktoratet for
sarnfurmssikkerhet og beredskap

Vår saksbehandler

Andreas Urdal, 33412625

BRANN- OG FEIERVESENET I NORDREISA

Sentrum 17
9151 STORSLETT

Arkivkode 326

Tilsynsid 8035

Oversendelse av tilsynsrapport

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) gjennomførte tilsynmedbrann- og redningsvesen i
Nordreisa kommune 19.11.2014.

Vedlagt følger DSBs rapport fra tilsynet.

Det fremkorn ikke avvik i tilsynet og DSB skal derfor ikkeha tilbakemelding på denne tilsynsrapporten.
Tilsynet anses fra DSBs side å være avsluttet.

Vi takker for et åpent ogkonstruktivt samarbeid undertilsynet.

Eventuelle spørsmål kan rettes til Andreas Urdal eller Kari Jensen, postmottak@dsb.no, tlf. 3341 25 00.

Med hilsen
for Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Enhet for beredskap, redningog nodalarmering

-

771fri‘ /1// A
a'n'SKristia Mcfsen Andreas Urdal

avdelingsleder seniorrådgiver

Vedlegg: Tilsynsrapport

Kopi til: FM Troms

Postadresse Kontoradresse

Direktoratet for Rarnbergveien 9

sarnfunnssikkerbet og beredskap 3115 Tønsberg

Hovedkontor
Postboks 2014 E-post
3103 Tønsberg postmottak@dsb no

Telefon Telefaks Org.nr.
33 41 25 00 33 31 06 60 974 760 983

Hovedkontoradresse
Rambergveien 9

Intemett 3115 Tønsberg

dsb.no
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Tilsynsid Arkivkode

8035 326

Rapport fra tilsyn: 19.11.2014

Informasjon om tilsynsobjekt

Klient Foretaksnr (Orgnr 1) Bedriftsnr (Orgnr 2)

BRANN- OG FEIERVESENET I NORDREISA 974792982 976980077

Kontaktpersoner

Virksomhet Navn

DSB Kari Jensen
BRANN- OG
FEIERVESENET I
NORDREISA

Funksjon Telefon

Leder, utredningsleder 33 41 25 00

Bakgrunn for tilsynet

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) gjennomførte tilsyn med brann- og redningsvesenet
i Nordreisa kommune 19.11.14. Tilsynet var en kontroll av innsendt dokumentasjon og verifikasjon
gjennom intervju med administrativ og faglig ledelse i brann- og redningsvesenet. Det var også
representanter for de ansatte i brann- og redningsvesenet tilstede under tilsynet.

Tilsynets formål er å vurdere hvordan kommunen ivaretar kravene til brann- og redningsvesenets beredskap
fastsatt i brann- og eksplosjonsvernloven med tilhørende forskrifter, samt å motivere til at de ressurser som
settes inn i brannvernarbeidet blir utnyttet best mulig.

Brannstudien og evaluering av hendelser viser at overordnet innsatsledelse er en krevende arbeidsoppgave
for mange kommuner når store og komplekse hendelser inntreffer. For å sikre en tilstrekkelig forutsigbar
kvalitet på overordnet innsatsledelse i brann- og redningsvesenene, må denne oppgaven vies
oppmerksomhet og følges opp. Det er viktig at al1ekommuner planlegger for store, komplekse og sjeldne
hendelser, også hendelser de ikke er dimensjonert for å kunne håndtere fullt ut. God håndtering av
omfattende hendelser betinger forberedt samarbeid og ressursutnyttelse på tvers av kommune- og
regionsgrenser. Brann- og eksplosjonsvernloven § 15 gir foringer for hvordan brann- og redningsvesenet
skal samarbeide for best mulig å utnytte de samlede ressurser lokalt og regionalt.

Samarbeid er spesielt viktig for å utnytte den samlede kompetansen i regionen og for å ha en mer robust
beredskap for de sjeldne hendelsene.

Postadresse
Direktoratet for
samfunnssikkerhet og beredskap
Hovedkontor
Postboks 2014
3103 Tønsberg

Kontoradresse
Rambergveien 9
3115 Tønsberg

E-post
postmottak@dsb.no

Telefon
33 41 25 00

Internett
dsb.no

Telefaks
33 31 06 60

Org.nr.
974 760 983
Hovedkontoradresse
Rambergveien 9
3115 Tønsberg
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DSB har god erfaring med at et forutsigbart og fullt interkommunalt samarbeid om brann- og redningsvesen
sikrer kommunene en stabil beredskap med høy kvalitet. Gjennom slike samarbeidsløsninger legges det
grunnlag for å etablere større og kompetente fagmiljø.

Tilsynet ble gjennomført med hjemmel i følgende lover og forskrifter:

- Forskrift 6. desember 1996 om systematisk, helse, miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheter
(Internkontrollforskriften)

- Lov 14.juni 2002 nr 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets
redningsoppgaver (Brann- og eksplosjonsvernloven)

Forskrift av 26. juni 2002 om organisering og dimensjonering av brannvesen (Endret 13. september 2005)

Tilsynet ble gjennomført med hjemmel i følgende lover og forskrifter:

- Forskrift 6. desember 1996 om systematisk, helse, miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheter
(Internkontrollforskriften)

- Lov 14.juni 2002 nr 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets
redningsoppgaver (Brann- og eksplosjonsvemloven)

Forskrift av 26. juni 2002 om organisering og dimensjonering av brannvesen (Endret 13. september 2005)

Tema for tilsynet

DSB hadde valgt ut tre temaer for tilsynet:
Dimensjonering av beredskapen
Overordnet innsatsledelse, herunder Enhetlig ledelsessystem (ELS)
Øvelser

Brann- og redningsvesenet ble bedt om å sende inn følgende dokumentasjon i forkant av tilsynet:

Dokumentasjon av brannvesencts dimensjonering, inklusive kommunens ROS —analyse for brann- og
redningsvesenet
Rutine eller prosedyre for overordnet innsatsledelse
Dokumentasjon på innsatsledelse fra de 2 siste (store/vanskelige) hendelser, fortrinnsvis en hendelse som
har vart over tid/ hvor det er behov for bistand fra utover eget brann- og redningsvesen
Innsatsplanlobjektplan for største eller vanskeligste innsats, dersom dere har innsatsplan for
tettbebyggelse (trehus) skal denne sendes inn i tillegg
Øvelsesplaner/ dokumentasjon på øvelser for siste året
Kommunens ROS-analyse for hele kommunen, jf. forskrift om kommunal beredskapsplikt

Tilsynet ble gjennomført med en gjennomgang av tilgjengelig og relevant informasjon, presentasjon og
samtaler.

DSB presiserer at kommunen har plikt til å påse at brann- og redningsvesenet er organisert og dimensjonert
etter gjeldende lover og forskrifter også på de områder som ikke ble omfattet av tilsynet.

Videre gjør DSB oppmerksom på at kommunen ved brann- og redningsvesenet skal ha utarbeidet en
utdanningsplan for å sikre at brann- og redningsvesenets personell har nødvendig kompetanse i henhold til
regelverket. Nye utdanningskrav til konstabel og utrykningsleder i deltidsstilling skal være oppfylt innen
31.desember 2015.
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Resultater fra tilsynet

Det ble ikke avdekket avvik innenfor de områder som ble vurdert i løpet av tilsynet. I det etterfølgende
beskrives generelt inntrykk og anmerkninger som ble avdekket under tilsynet.

Definisjoner

Avvik: "Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov".

Anmerkning: "Et forhold som tilsynsetaten mener det er nødvendig å påpeke, men som ikke omfattes av
definisjonen for avvik. Virksomhetens manglende etterlevelse av egne regler som er strengere enn
lovkravene, vil fra tilsynsetatens side ikke betraktes som et avvik, men kan omtales som en anmerkning."

Generelt inntrykk

Representantene for brann- og redningsvesenet fremstod som kunnskapsrike og interessert i temaene som
ble gjennomgått under tilsynet.

Brann- og redningsvesenet innledet møte med å fortelle at Nordreisa kommune har planer om å etablere
samarbeid med sine nabokommuner fra 2015, med blant annet å ansette brannsjef i 100% stilling. DSB ser
positivt på planer om samarbeid for å bedre brannvernet i kommunene.

Etter en gjennomgang av dokumentasjonen tilsendt DSB, og infon-nasjongjengitt under møtet, fremgår det
at dimensjoneringen av brann- og redningsvesenets beredskap i Nordreisa kommune er i henhold til
regelverkets minimumskrav. Videre så ser DSB det som positivt at brann- og redningsvesenet har startet
arbeidet med utarbeidelse av ny ROS- analyse.

Brannsjef og brann- og redningsledelse presenterte hvordan overordnet innsatsledelse ivaretas og utøves i
Nordreisa. Det ble etter DSBs oppfatning vist forståelse for hvordan overordnet innsatsledelse skal utøves
ved fordeling av oppgaver og ivaretakelse av funksjoner, slik det ble gjennomgått under intervjuet. Videre
så er brann- og redningsvesenets ledelse er kjent med prinsippene i ELS som utgangspunkt for overordnet
innsatsledelse.

DSB vil videre bemerke at forståelsen av overordnet innsatsledelse fremstår som noe uklar da brann- og
redningsvesenets egen prosedyre blander hvem som ivaretar ulik oppgave- og funksjoner.

Enhetlig ledelsessystem (ELS) er ikke implementert i brann- og redningsvesenet. DSB anbefaler at brann-
og redningsvesenet implementerer ELS som en del av planverk, rutiner og prosedyrer slik at ELS benyttes
som et verktøy for overordnet innsatsledelse og håndtering av hendelser.

Brann- og redningsvesenet kan dokumentere øvelser gjennom øvelsesplan. DSB ser det som positivt
øvelsesplanleggingen er i tråd med brann- og redningsvesenets risikovurdering i kommunen, og at ledere får
tilbakemelding på utførelsen av sine oppgaver og sin lederrolle. For ytterligere styrke det videre arbeid med
øvelsesplanlegging anbefaler DSB at brann- og redningsvesenet utarbeide skriftlige evalueringer og
læringspunkter som fremkommer i øvelsene.
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Anmerkninger

Følgende anmerkninger ble notert under tilsynet:

Anmrk.nr: 1

Beskrivelse

Overordnet innsatsledelse:

Roller og oppgaver knyttet overordnet innsatsledelse fremstår som uklar i prosedyren til brann- og
redningsvesenet.

Kommentar

For å ivareta rollen og oppgavene knyttet til overordnet ledelse har DSB, Kystverket og Miljødirektoratet
utarbeidet en veileder om enhetlig ledelsessystem (ELS). Brann- og redningsvesenet må etablere et
helhetlig/enhetlig system for å kunne håndtere komplekse og større hendelser på en effektiv måte.

DSB anbefaler at brann- og redningsvesenet implementerer ELS som en del av planverk, rutiner og
prosedyrer slik at ELS benyttes som et verktøy for overordnet innsatsledelse og håndtering av hendelser.

Arbeid med planverk skal inngå som en del av det systematiske arbeidet i brann- og redningsvesenet, jf.
internkontrollforskriften § 5.

Anmrk.nr: 2

Beskrivelse

Organisering og dimensjonering av beredskap:

Oppfølging av handlingsplan for forebyggende tilsyn 2013, hvor DSB har gitt avvik som følge av at
kommunens internkontroll ikke er tilfredsstillende.

Kommentar

I svar til DS13,oversendt 14.10.2013 for oppfølging av avviket (handlingsplan), står det skrevet at
kommunen vil initiere nytt elektronisk internkontrollsystem 2014. Det fremkom under tilsynet derimot at
dette arbeidet ikke vil starte før i 2015.

DSB forutsetter at arbeidet startes i 2015 for å oppfylle intensjonen i oppfølgingsplanen.

Oppfølging av tilsynet

Det fremkom ikke avvik i tilsynet og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap skal derfor ikke ha
tilbakemelding på denne tilsynsrapporten.

Eventuelle spørsmål kan rettes til Andreas Urdal eller Kari Jensen, postmottak@dsb.no,tlf. 33 41 25 00.
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Fylkesmannen i Troms
Romssa FyIkkamänni

Rovviltnemnda i region 8

Troms og Finnmark

Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arknikode
13.11.2014 2014/195 - 26 433.52

Andreas Vikan Røsæg 77642117 Deres dato Deres ref.

71)(1--1,11/ikW-6(

Adresseliste
f

9(357.1

Utsendelseav protokollfra møteti rovviltnemndafor region8 den 23.10.2014

Rovviltnemnda i region 8 hadde møte i Tromsø den 23.10.2014. Sekretariatet ved
Fylkesmannen i Troms sender her protokoll fra møtet.

Saklisten på møtet var slik:

Sakliste
19/14 Godkjenning av innkalling og sakliste
20/14 Orienteringssaker
21/14 Referatsaker
22/14 Jerv —evaluering av uttak i 2013/2014, bestandsstatus nå, evt. tiltak i 2014/2015
23/14 Kvote for kvotejakt på gaupe
24/14 Evaluering av rovviltnemndas arbeid i forhold til forvaltningsplanen
25/14 Felles møte med rovviltnemnda i region 7
26/14 Prosjektet Næring og rovvilt i Finnmark
27/14 Status på forbruk av FKT-midler

Med hilsen

Andreas Vikan Røsæg
sekretariat for rovviltnemnda i region 8

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ikke håndskreven signatur.

Vedlegg:
Protokoll fra møte i rovviltnemnda i region 8 den 23.10.2014

Rovviltnemnda i region 8, c/o Fylkesmar
Postboks 6105, 9291 Tromsø
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Adresseliste:
Kommunene i Troms
Kommunene i Finnmark
Statens Naturoppsyn, pb. 3672, 9278 Tromsø
Reindriftsforvaltningen i Troms
NRL, postboks 508, sentrum, 9255 Tromsø
Troms Reindriftssamers fylkeslag, v/ Kristine Eira, 9357 Tennevoll
Troms Sau og Geit, v/Karl Idar Berg, 9146 Olderdalen
Troms Bondelag, boks 3021, 9498 Harstad
Norges Miljøvernforbund- Region Nord, Postboks 446, 9255 Tromsø
NJFF Troms, 9470 Gratangen
Fylkesmannen i Troms, landbruksavdelingen, her
Fylkesmannen i Finnmark, Statens hus, 9815 Vadsø
Fylkesmannen i Nordland, miljøvernavdelinga, 8000 Bodø
Statens naturoppsyn, boks 261, 9711 Lakselv
Reindriftsforvaltningen i Vest-Finnmark, AvZ-Ziluodda, 9520 Kautokeino
Reindriftsforvaltningen i Øst-Finnmark, Postboks 174, 9735 Karasjok
Varanger reinsamelag v/Jan Iver Smuk, boks 59, 9820 Varangerbotn
Karasjok flyttsamelag, Boks 64, 9730 Karasjok
Kautokeino flyttsamelag v/Nils Mathis M. Sara, 9525 Måze
Fellesaksjonen for ulv, Sollitangen, 2476 Atna
NOAH - for dyrs rettigheter, Dronningens gate 13, 0152 Oslo
Naturvernforbundet, Mariboes gate 8, 0183 Oslo
Norges Miljøvernforbund, Postboks 593, 5806 Bergen
Foreningen Bygdefolk For Rovdyr, Vibakken 4, 2420 Trysil
Aksjonen Rovviltets Røst, pb. 1410, Texas, 2604 Elverum
Finnmark Sau og geit v/Roy Mikkola, 9930 Neiden
Finnmark Bonde- og småbrukerlag v/Arne Johanson, Mathisdalen, 9518 Alta
Naturvernforbundet i Finnmark v/Vigdis Siri, Bergeby, 9840 Varangerbotn
NJFF Finnmark, boks 26, 9915 Kirkenes
Heidi-Marie Gabler, her
Rovviltnemndas medlemmer og varamedlemmer, sendes per e-post
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13.2.2014 Rovviltsamling Rica Hell, møte mellom Miljødirektoratet, Fylkesmenn og
SNO i region 8 ang. uttak av jerv i region 8.
20.2.2014 Fylkesmannen i Troms anmoder om uttak av jerv
20.2.2014 Miljødirektoratet ber om et skriftlig omforent innspill på uttak i region 8
25.2.2014 Rovviltnemnda oversender Miljødirektoratet anmodning om å vurdere uttak
av jerv i region 8
27.2.2014 Midlertidig svar fra Miljødirektoratet
19.3.2014 Vedtak om uttak av jerv i Finnmark
20.3.2014 Vedtak om uttak av ytterligere tre jerver i Finnmark
20.3.2014 Leder av nemnda etterspør uttak i Troms
20.3.2014 Direktoratet svarer at Finnmark er prioritert grunnet skadesituasjon og
tilrådning fra nemnda.
21.3.2014 Miljødirektoratet forteller på rovviltnemndsmøte i region 8 om sin rolle i
rovviltforvaltningen
1.4.2014 Leder av nemnda etterspør uttak i Troms
1.4.2014 Direktoratet svarer at de vurderer tiltak etter hvert som opplysninger om
ynglinger kommer inn
7.4.2014 Vedtak fra Miljødirektoratet om felling av inntil to jerver
8.5.2014 Vedtak om to hiuttak i Finnmark

4
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Politiske føringer og lovverk som ligger til grunn for sekretariatets saksfretnlegg
St. meld. nr. 15 (2003-2004) Rovvilt i norsk natur
Innst. S. nr. 174 (2003-2004)
Lov om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) av 19.6.2009
Lov om viltet (viltloven) av 29.5.1981
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
Representantforslag 163 S (2010-2011), og Stortingets behandling 17. juni 2011

Jf. Rovviltforskriften § 16 skal felling eller forsøk på felling meldes inn uten opphold til
Fylkesmannen og Statens naturoppsyn. Dette for å sikre at meldinger om felte dyr
trekkes fra kvote umiddelbart, og for å gi mulighet til å gjennomføre
skuddplassundersøkelse, som ledd i oppsynet med jaktutøvelsen i regionen.

Saksfremlegg

Rovviltnemnda i region 8 skal fatte vedtak om kvote for kvotejakt på gaupe i Finnmark,
Troms og fastlandsdelen av Nordland sør til Rombaksbotn. Sekretariatet ved fylkesmennene i
Troms og Finnmark legger her frem saksfremlegg med en faglig tilrådning til kvote.

Internasjonale avtaler og rammer
Norge har internasjonalt forpliktet seg til å ta vare på bjørn, gaupe, jerv, ulv og kongeørn
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 større og mindre 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.
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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 (2002-2003), rovvilt i
norsk natur, og Stortingets behandling av denne gjennom innstilling S. 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
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 naturmangføldloven og slik

at naturens produktivitet og artsrikdonz bevares.

Innenfor denne ramme kan viltproduksjonen høstes 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,

bjørn, ulv og kongeørn. Innenfor en slik ramme skal forvaltningen også ivareta hensyn til
næringsutøvelse og andre samfunnsinteresser. Forvaltningen skal være chfferensiert 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.

Bestandsmål, rovviltnemndas myndighet og bakgrunnen for kvote —kvotejakt på gaupe
Rovviltnemnda har myndighet til å fastsette kvote for kvotejakt på gaupe når bestanden ligger
over det nasjonalt fastsatte bestandsmålet for gaupe i regionen, jf. §§ 7 og 11 i forskrift av
18.3.2005 om forvaltning av rovvilt. Bestandsmålene er jf. forskriften også fordelt mellom
fylkene i regionen. Bestandsmålsetning for region 8, er ti ynglinger av gaupe, hvorav fire

7

-�152�-



-�153�-



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

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.

Forvaltningsområdetnordi Nordland
Ikke hele forvaltningsområdet for «nord-fylket», som har mål om ynglinger, er
forvaltningsområde for gaupe. Prioriterte kalvingsområder for rein og beiteområder for sau er
unntatt. Området Store Haugfjell (Figur 1) er det eneste området i Nordland, administrert av
rovviltnemnda i region 8 som er forvaltningsområde for gaupe, dette området er likevel del av
fellingsornrådet «nordfylket», som skal legges til grunn ved målstyring av uttak i samsvar
med kriteriene for kvotejakt på gaupe. Nordfylket har mål om tre årlige ynglinger av gaupe, i
registeringssesongen 2013/2014 ble det ikke registrert ynglinger i nordfylket, i
registreringssesongen 2012/2013 ble det registrert én yngling i nordfylket. Det var en lav
registrert bestand av gaupe i nordre Nordland og søndre Troms ved registreringssesongene
2012/2013 og 2013/2014 (Figur 2). Før de to siste år, har det vært betydelig uttak av gaupe
her, og det har vært små dokumenterte tap til gaupe i dette området de siste to år. Med
bakgrunn i overnevnte vil sekretariatet tilrå rovviltnemnda i region 8 å la kvoten nord for
Rombaken og øst for E6 tilhøre A-området, mens kvote vest for E6 fra Bjerkvik tilhører B-
området.
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Figur 1. Skravur viser forvaltningsområdet for gaupe. Hele området i Nordland som er administrert av
region 8 og ligger øst for E6 inngår i fellingssone A. Fellingssone B i den delen av Nordland som
administreres av region 8, er øst for Bjerkvik og E6

Gaupe —overvåking og bestandssituasjon
Etter naturmangfoldloven § 7 skal prinsippene i lovens §§ 8 til 12 legges til grunn som
retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet. Utgangspunktet for beslutninger som kan
påvirke naturmangfoldet er at kunnskapsgrunnlaget skal være best mulig jf.
naturmangfoldloven § 8. Gaupebestanden i Norge blir hovedsakelig overvåket ved årlig å
registrere antall familiegrupper, som er mordyr fulgt av årsunger. De fleste registreringer skjer
på sporsnø. Registreringsperioden varer fra 1. oktober og ut februar. Årsaken til at
registreringene ikke varer lenger, er at voksne dyr går sammen i paringstiden i mars, og derfor
feilaktig kan bli vurdert å være familiegrupper. For dokumentasjon av familiegrupper må
observasjoner av dyr, spor eller sportegn meldes til SNO, som da sender rovviltpersonell ut i
felt. Innen region 8 gis det 15 000 kroner (skattepliktig) i dusør for meldinger om funn av nye
familiegrupper som dokumenteres av SNO.

Det benyttes avstandsregler for å skille registreringer av ulike familiegrupper fra hverandre.
De siste årene har det Skandinaviske gaupeprosjektet (Scandlynx) samlet inn nye data på
forflytning hos gauper. Basert på denne nye kunnskapen er det foretatt en revidering av de
gjeldende avstandsreglene. Lengden på avstandsreglene varierer med antall døgn mellom
observasjonene, og det skilles mellom dynamiske og en statisk avstandsregel. De dynamiske
avstandsreglene tar utgangspunkt i maksimal luftlinje avstand som hunngauper forflytter seg
fra en dag til påfølgende dager. Den statiske avstandsregelen gjelder når det er mer enn ti
dager mellom observasjonene, og vil i praksis være ytterpunktene i et hjemmeområde for en
hunngaupe med unger.

Ut fra alle bekreftede observasjoner, både dokumenterte og antatt sikre, beregner Rovdata
hvor mange familiegrupper som minimum lever i Norge det enkelte år. I 2014 fant de at det
var 5,5 familiegrupper i region 8, tre i Finnmark og 2,5 i Troms, i region 7 var det 4 registrerte
familiegrupper. Over årene 2012-2014 var det gjennomsnittlig 9,5 og 7,3 registrerte
familiegrupper i henholdsvis region 8 og 7.

Nedgangen fra registreringssesongen 2012/2013 til registreringssesongen 2013/2014 kan ikke
alene forklares gjennom kjent avgang av gauper. I region 8 samt samarbeidsområdet med
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Nordland har vi en registrert avgang på 15 gauper etter avsluttet kvotejakt 2013. En nedgang
fra 10 til 5,5 familiegrupper tilsvarer (4,5 x 6,14) 28 gauper, dette før tilvekst er beregnet.

Sør-Troms og nordre del av Nordland grenser til Norrbottens lån i Sverige, her har registrert
antall familiegrupper avtatt siden 2011. Dette hovedsakelig grunnet en politisk avgjørelse om
å gjennom jakt redusere gaupebestanden i reindriftsområdene (prop 2008/09:210 —En ny
rovdjursffirvaltning). Nord Troms og Finnmark grenser til Finland, data fra Finland tyder på at
det er en tynn gaupebestand i nordlige områder og en tettere bestand ned mot Bottenviken
(Figur 6, 7 og 8).

I Norge ble gaupebestanden før reproduksjonssesong og før kvotejakta 2013 beregnet til å
være mellom 320 og 349 dyr (NINA rapport 859). I 2014 var tilsvarende estimat på 313 dyr.
Bestandsestimatet før jakt i 2014 viser en nedgang på 10,3 % i antall gauper på landsbasis i
forhold til i 2013. I Norge er gjennomsnittlig registrert gaupebestand de tre siste årene 60,5
familiegrupper, altså 4,5 familiegrupper fra bestandsmålet som er 65 (NINA rapport 1049).
Scandlynx-forskere har utviklet en modell for å beregne gaupebestandens utvikling over tid.
Modellen blir beskrevet i NINA rapport 774. Ny metodikk for denne modellen blir beskrevet i
NINA rapport 960. Estimert antall voksne hunndyr som kan høstes per familiegruppe for at
bestanden skal holdes stabil er 0,43 (NINA rapport 774).

Andr&I m.f1. (2002) har vist at antall gaupeindivider i bestanden, med en viss
usikkerhetsfaktor, kan regnes ut fra antall familiegrupper i februar. Studiet tok for seg tre
ulike områder i Skandinavia (Tabell 2). Og kom frem til at antall individer per familiegruppe
varierte med byttedyrtetthet. Ut fra resultatene i disse tre studiene har "Rovdata" i "NINA
rapport 724" delt Norge inn i tre byttedyrkategorier: "høy tetthet" fra Bergslagen, "lav tetthet"
fra Hedmark og "Tamrein" fra Sarek. Når Rovdata beregner hvor mange gauper som finnes i
Norge, ganger de antall registrerte familiegrupper med forhåndstallene for antall individer per
familiegruppe, avhengig av hvor i Norge gaupefamilien er registrert. Videre ligger det en viss
usikkerhet i beregningen av hvilke registreringer som dreier seg om samme familiegruppe.
Også her benytter Rovdata ulike avstandsregler, som avhenger av hvilken byttedyrkategori
området hvor registreringen er gjort sokner til. I region 8 brukes forhåndstallet 6,14 for antall
individer per familiegruppe.

Tabell 2. Andren m.fl. (2002) kom frem til disse forhåndstallene, med vist usikkerhet, for
antall gauper i bestanden beregnet ut fra antall familiegrupper i februar. I region 8 brukes
forhåndstallet 6,14 for antall individer per familiegrup e
Område Byttedyrkategori Antall individer per

familiegruppe Usikkerhet
Sarek tamrein 6,14 ± 0,44
Hedemark lav tetthet 6,24 ± 0,73
Bergslagen høy tetthet 5,48 ± 0,40
Gjennomsnitt — 5,95 ± 0,64

Det er en usikkerhet knyttet til neste års registrering av gaupe, dersom et gitt antall gauper tas
ut av bestanden. Denne usikkerheten vurderer sekretariatet at i første rekke ligger i årlige
variasjoner i ynglesuksess hos gaupe, og ikke i så stor grad i dataene som på nåværende
tidspunkt danner beslutningsgrunnlaget.

Gjennom en sammenstilling av forskning på gaupas bestandsdynamikk i Skandinavia over en
periode på ti år (NINA rapport 59), Utredninger i forbindelse med ny rovviltmelding, Gaupe —
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Bestandsdynamikk, bestandsutvikling og høstingsstrategier, Andersen et al. 2003) er det for
alle gaupebestander som helhet beregnet et årlig vekstpotensial på omtrent 20 prosent, men
med en betydelig grad av variasjon mellom år, og en betydelig individuell variasjon i
rekruttering av avkom. Videre viser en teoretisk beregning at en avskytning på 16,7 prosent
av estimert bestand før jakt opprettholder en stabil bestand, når det tas hensyn til dødeligheten
av voksne hunngauper i perioden februar til mai. Dette forutsetter lik inn- og utvandring og at
uttaket av voksne hunngauper ikke er for høyt.

På bakgrunn av overnevnte, samt vurderingene av tapssituasjonen i dette saksframlegget,
vurderer sekretariatet at kunnskapsgrunnlaget er godt.

Sekretariatet vurderer beslutningsgrunnlaget som tilstrekkelig, føre-var-prinsippet i
naturmangfoldloven § 9 blir dermed ikke tillagt vekt.

Naturmangfoldloven § 10 om økosystemtilnærming og samlet belastning sier at «en
påvirkning av et økosystem skal vurderes ut fra den samlede belastningen som økosystemet er
eller vil bli utsatt for. Over er det vist at det finnes vesentlig kunnskap om gaupebestandens
respons på jakttrykk, og om overlevelse og reproduksjon hos gaupe. Vi har også mye
kunnskap om gaupas predasjonstakt på ulike byttedyr og på samspillet mellom gaupe og jerv.
Mye av dette er samlet i NINA rapport 842, Framdriftsrapport for Scandlynx Norge 2011
samt i NINA Temahefte 57, Gaupas predasjon på sau —en kunnskapsoversikt. Sekretariatet
legger til grunn at bestandsmålet for gaupe skal nås og opprettholdes innenfor A-området for
gaupe, sekretariatet har vurdert at foreslått kvote for kvotejakt på gaupe i region 8 ikke er til
hinder for dette, og at kvoten dermed heller ikke er i strid med prinsippet i
naturmangfoldloven § 10.

Naturmangfoldloven § 11 om at kostriadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver
sier at «tiltakshaveren skal dekke kostnadene ved å hindre eller begrense skade på
naturmangfoldet som tiltaket volder, dersom dette ikke er urimelig ut fra tiltakets og skadens
karakter». Rovviltnemnda skal forholde seg til bestandsmålet som er et kompromiss mellom
beitenæring og rovvilt, fastsatt i rovviltforskriften § 4. Rovviltnemnda skal sikre en
bærekraftig forvaltning av rovvilt samtidig som hensynet til næringsutøvelse og andre
samfunnsinteresser ivaretas, blant annet slik at en i størst mulig grad kan fortsette med
beitedyr i utmark. Kvotejakt påvirker gaupebestanden, det dreier seg likevel om regional
gaupeforvaltning innen nasjonale rammer som igjen er bygd på internasjonale avtaler, dette
mener sekretariatet gjør at et kostnadsspørsmål ved evt. miljøforringelse ikke blir relevant i
denne sammenheng.

Naturmangfoldloven § 12 om miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder 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 gitt klare føringer for en tydelig arealdifferensiert forvaltning. Kvotej akt gir
forutsigbarhet og det er etter sekretariatets vurdering langt mer samfunnsøkonomisk enn
skadefelling.

Kvotejakt på gaupe er ordinær jakt med hjemmel i viltloven § 9 i den forstand at jakten utøves
på en art som oppfyller høstingskriteriene som er fastslått i naturmangfoldloven § 16. Høsting
(jakt) kan bare tillates når arten produserer et høstingsverdig overskudd. I tillegg skal det blant
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annet legges vekt på skade som arten gjør. Der rein og gaupe i region 8 er til samme tid, er det
å forvente at rein er det viktigste byttedyret til gaupe (Mattisson, J., et al. Factors affecting
Eurasian lynx kill rates on setni-domestic reindeer in northern Scandinavia: Can ecological
research contribute to the development of a fair compensation system? Biol. Conserv. (2011),
doi:10.1016/j.biocon.2011.09.004).

Hensikten med å iverksette kvotejakt, er å begrense veksten og/eller utbredelsen av
gaupebestanden, for slik å begrense skadene gaupe påfører bufe- og tamrein. For at den
skadereduserende effekten skal være størst mulig er det viktig at kvotejakten i sterk grad
styres mot områder med skade på sau og rein.

Over årene 2012 til 2014 har registrert gaupebestand i region 8 vist en nedadgående trend, 13
ynglinger i 2012, 10 i 2013 og 5,5 i 2014. Størst har nedgangen vært i Troms og
samarbeidsområdet med Nordland. I Troms har det gjennom årene 2012-2014 blitt registrert
henholdsvis 6, 3 og 2,5 familiegrupper. I Finnmark er tilsvarende tall 7, 7 og 3
familiegrupper. Færrest familiegrupper er det sør i Troms og nord i Nordland (Figur 2).
Derimot har kjent avgang av gaupe nord i Nordland i 2013 og 2014 vært vesentlig (Figur 3).
Med unntak av ett sauebeiteområde på Varangerhalvøya har dokumenterte tap av sau til gaupe
beitesesongen 2014 vært få (Figur 4). Derimot har det områdevis vært mange tap av rein som
dokumentert eller antatt skyldes gaupe, i tidsrommet 1.10.2013-26.9.2014 har disse tapene
vært på 101 rein i Troms og 56 rein i Finnmark (Figur 5).

11V
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Figur 2. Skravert område viser A-området for gaupe. Sirkler angir dokumenterte observasjoner av
familiegrupper registreringssesongene 2012/2013 og 2013/2014. Kilde: Rovbase per 26.9.2014.
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Figur 3. Skravert område viser A-om rådet for gaupe. Kryss viser registrert avgang av gauper i
perioden 1.10.2012-26.9.2014. Kilde: Rovbase per 26.9.2014.
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Figur 4. Skravert område viser A-om rådet for gaupe. Firkanter viser sau dokumentert eller antatt tatt
av gaupe i tidsrommet 1.5.2014-26.9.2014. Kilde: Rovbase per 26.9.2014.
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Figur 5. Skravert område viser A-område for gaupe. Firkanter viser rein dokumentert eller antatt tatt
av gaupe i tidsrommet 1.10.2013-26.9.2014. Kilde: Rovbase per 26.9.2014.

Figur 6. Orange punkter viser registrerte observasjoner av familiegrupper av gaupe i Nordre Finland
vinteren 2013/2014. Kilde: Tuomo 011ila
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Figur 7. Registrerte gaupeobservasjoner nord i Finland i perioden 1.9.2013-28.2.2014. Kilde:
Riistavahinko.mmm.fi

Figur 8. Gule trekanter viser gauper tatt ut ved lisensjakt og skyddsjakt i Nordre Finland vinteren
2013/2014. Kilde: Tuomo 011ila
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Finnmark —beregning av jaktkvote
I Finnmark er det registrert i snitt 5 familiegrupper de siste tre årene (7, 5 og 3 —de to siste
med nye avstandsregler). Den beregnede totalbestanden av gaupe vil tilsvare 5 x 6,14 (dyr pr.
familiegruppe) = 30,7 gauper. Etter jakt i 2014 er bestanden på 30,7 (snitt) —7 (skutt) = 23,7
gauper. Dersom en forventer en tilvekst på 16,7 % blir estimert tilvekst lik (23,7 x 0,167) 3,96
gauper. Bestanden før jakt i 2015 er 23,7 (bestand etter jakt) + 3,96 (tilvekst) = 27,66 gauper.

For at Finnmark skal opprettholde en bestand på 4 familiegrupper ved telling i 2015 må det
være 24,56 gauper igjen etter jakt i 2015.

Bestand før jakt 2015: 27,66 gauper
Bestandsmål i Finnmark: 4 familiegrupper, 24,56 gauper (4 x 6,14)
Tilvekst i bestanden: 16,7 % (NINA Rapport 59)
Antall dyr som kan tas ut i jakta 2015: 27,66 —24,56 = 3,1

Beregningen av antall gauper som kan felles baserer seg på antall familiegrupper registrert i
A-området, eller i omegn av A-området i områder som ligger i B-området. I tillegg til disse
faste reproduksjonsområdene har gaupe etablert seg innerst i Anarjohka nær finskegrensen og
på den ytterste kyst i Loppa, ytterst på Kvalsundhalvøya, Sværholdt, Nordkinnhalvøya,
Varangerhalvøya og Jarfjord mot Russergrensen. Disse områdene er vanskelige å overvåke
pga. at det bor lite folk i nærheten som melder om spor. På ytterste kyst er det ofte vind som
gir dårlige sporingsforhold. Nær riksgrensen til Russland i Jarfjord og Finland i Anarjohka er
det gauper som opptrer sporadisk på norsk side. Det bør åpnes for kvotejakt i disse områdene
for å regulere utbredelsen av gaupebestanden langt utenfor forvaltningsområde A, da dette er
kalvingsområder for rein og sauebeiteområder. Sværholdthalvøya er helårs beiteområde for
rein. Avgrensning for indre og ytre område er valgt ut basert på vår kunnskap om
gauperevirenes utbredelse fra forskning i Seandlynxprosjektet og jevnlig dialog med Statens
naturoppsyn.

Rovviltforskriften § 7 sier at rovviltnemndens vedtak om kvotejakt skal bygge på den
regionale forvaltningsplanen for rovvilt, data om biologiske og bestandsmessige forhold og
om skade- og konfliktsituasjonen, jf. forskriften § 3 tredje ledd og § 6.

Tap av beitedyr til gaupe siste år, samt erfaringer fra tidligere år, taler for at det ikke finnes
annen tilfredsstillende løsning ut fra prinsippet om arealdifferensiert forvaltning, enn å åpne
for kvotejakt i Finnmark. Rovviltnemnda har gitt føringer i sin forvaltningsplan om at
bestandsmålet for gaupe skal nås og opprettholdes i A-området. Sekretariatet mener en kvote
på åtte gauper totalt i Finnmark, med gitte områdeavgrensninger (Figur 9) og kvoter, ikke vil
være skadelig for bestandens overlevelse. Det åpnes for jakt i følgende områder i Finnmark,
med følgende kvoter i hvert område:

A-området i Finnmark:
En —1 —gaupe

Indre B-området i de delene av kommune Alta, Kvalsund, Porsanger, Kautokeino, Karasjok,
Tana, Nesseby og Sør-Varanger som ikke ligger i A-området eller er nevnt nedenfor:
Tre —3 —gauper hvorav maksimalt en —I —voksen hunngaupe. Hvis en voksen hunngaupe
blir felt i dette området stoppes jakta og eventuelt resterende dyr på kvoten blir overført til
kvoten i ytre område.
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Ytre B-området øst for Bøkfjorden i Sør-Varanger kommune, Vadsø, Vardø, Båtsfjord,
Berlevåg, Nordkinnhalvøya nord for Hopseidet, Sværholthalvøya nord for fylkesvei 183,
Nordkapp, Havøysund, Kvalsund nordvest for Repparfjorden og nordvest for Vargsundet,
Alta nord for Langfjorden til E6 og fylkesgrensa for Troms. Hammerfest, Hasvik og Loppa
kommune:
4 gauper uten hunndyrkvote, dersom en voksen hunngaupe felles i indre B-sone før kvoten der
er fylt, ovetføres resterende av kvoten til det ytre B-området.

Figur 9. Gaupekvoten i Finnmark differensieres mellom A-område, og indre og ytre B-område

Bakgrunnen for forslag til en slik differensiering innad i B-området i Finnmark er målet om
bestandsoppnåelse i A-området. De delene av Finnmark som ligger langt fra A-området og
ytterst på kysten ligger så langt fra der rovviltnemnda ønsker at det skal være familiegrupper,
at kvoten her ikke bør være en begrensende faktor. Dette er også kalvingsområder for rein.
Forskning viser at om uttak av bestanden skal ha betydelig effekt for tapsomfang lokalt må
bestanden reguleres betydelig, dette kan gjøres i disse områdene uten at hensikten til å oppnå
bestandsmålet i A-sonen påvirkes. Uttak fra bestanden i områder med en fast bestand har kun
midlertidig effekt. Det anbefales å åpne for en begrenset jakt innenfor A-sonen, og i
randsonen til A-sonen med bakgrunn i tap til beitenæringa det siste året.

Sekretariatet viser til at vi ikke kan anbefale en sammenslåing av kvote for indre og ytre sone
i B-området da dette vil medføre at flest gauper felles der tetthet av gaupe i B-sonen er størst,
dvs, ved grensen til A-sonen. Jakttrykket bør differensieres i B-området slik at
skadereduserende effekt optimaliseres i kalvingsområder og slik at man oppnår å begrense
utbredelsen av gaupe på den ytterste kyst. Deling av sonen tilsier at jaktinnsats vil bli rettet til
de områdene det er ledig kvote og man oppnår å styre jakttrykk dit det er behov. Erfaringer i
de aller siste års gaupejakt og bjørnejakt i Finnmark er at de mest ivrige jegerne oppsøker
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områder med ledig kvote der det er gaupe i siste tidsperiode av jakten. Jegere sørfra har også
begynt å oppsøke fylket om det er ledige kvoter. Vi anbefaler en sterkere styring av jakten
som virkemiddel for å oppnå målene om å regulere bestanden der det er behov, slik at
tapsomfang går ned særlig i kalvingsområder for rein, jf. føringer i forvaltningsplanen. Vi
viser til tilsvarende praksis av styring av jakt og kvotefastsettelse i rovviltregionene 6 og 7.

Troms og nordre del av Nordland —beregning av jaktkvote
I området i Nordland som omfattes av kvotevedtak for Troms ble det i beitesesongene for sau

2013 og 2014 ikke funnet kadaver av sau som var dokumentert drept av gaupe (Rovbase per
26.9.2014). Ut fra rovbasen kan en se at det gjennom de to siste årene har vært forholdsvis få
dokumenterte tap av rein og sau til gaupe i nordlige del av Nordland og sørlige del av Troms,
med unntak av Gielas reinbeitedistrikt som i 2013 hadde betydelige tap til gaupe i
grenseområdene mot Sverige, og inn på svensk side. I 2014 har det heller ikke her blitt
dokumentert tap av rein til gaupe på norsk side (rovbase per 26.9.2014) I kommunene Evenes,
Narvik og Tjeldsund ble det i 2012 erstattet 69 sau og lam som tapt til gaupe, i 2013 var
erstatningen for tap til gaupe i disse tre kommunene nede på 26 sau og lam, alle disse i
Evenes. Erstatningsberegninger for 2014 er per dato ikke foretatt.

Lainiovuoma sameby hadde i 2013 spesielt høye tap til gaupe i Dividalen. Inne ved Lainavatn
i Bardu ble det i 2013 dokumentert noe tap av rein til gaupe. I Mauken og Andsfjellet i
Målselv har det vært dokumentert betydelige tap av rein til gaupe de siste årene. I
Helligskogen, Storfjord ble det i 2013 dokumentert svært høye tap av rein til gaupe, så langt i
2014 er dokumentasjonen lavere. Betydelig tap er dokumentert i Nordreisa og i Kvænangen.
Siden 1.1.2014 er det i Troms dokumentert/antatt etter undersøkelse fra Statens naturoppsyn
at 63 rein er drept av gaupe.

Gjennomsnittlig har det i Troms vært 3,83 registrerte familiegrupper de siste tre år, dette
tilsvarer en totalbestand på 3,83 x 6,14 = 23,5 gauper. Etter jakta i 2014 skulle da bestanden
være på 23,5 -5 = 18,5 gauper. Dersom en forventer en tilvekst på 16,7 % blir estimert tilvekst
(18,5 x 0,167) = 3,1 gauper. Dette tilsier at bestanden før jakt 2015 er 18,5 + 3,1 = 21,6
gauper.

Dersom vi forutsetter at bestanden i Troms før jakt 2015 er 21,6 gauper, bestandsmålet i
Troms tilsvarer 36,8 gauper (6 x 6,14), og at tilveksten etter jakt er 16,7 % (NINA rapport
59), har vi ti gauper for lite for å oppnå bestandsmålet ved telling i 2015/2016:
21,6 —(36,8/1,167) = - 10 gauper.

Dette regnestykket viser altså at det ikke bør åpnes for jakt. Imidlertid legger rovviltnemndas
forvaltningsplan av 10.10.2013 klare føringer på at bestandsmålene skal nås innenfor A-
områdene, mens det skal være ett høyt trykk på uttak i B-områdene. En lav bestand taler for at
gaupekvoten for Troms og samarbeidsområdet med Nordland i 2015 må settes lavt. Slik at
gaupebestanden igjen kan nå bestandsmålene i Troms og forvaltningsområdet Nord-fylket i
Nordland. Derfor vil ikke sekretariatet tilrå å åpne for kvotej akt på gaupe i A-området i Troms
eller i fellingssone A i samarbeidsområdet med Nordland.

Andelen voksne hunngauper som får fram unger, kan variere en del mellom år. I enkelte år vil
en stor andel av de voksne hunnene få fram unger, mens det i andre år er en mindre andel som
klarer dette. Hvorfor det er slik, vet vi ikke med sikkerhet i dag, men næringstilgang og klima
kan være mulige forklaringsfaktorer (NINA rapport 1049). I Troms og Finnmark var det
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24/14 Evaluering av rovviltnemndas arbeid i forhold til forvaltningsplanen

Vedtak:
Evalueringen av forvaltningsplanen ett år etter at den ble vedtatt, viser at aktiviteten har
vært høy. Rovviltnemnda har jobbet med mange av de punktene som referansegruppa
trakk frem i forvaltningsplanens kapittel 8.1 Referansegruppas anmodning ovenfor
rovviltnemnda. Rovviltnemnda vil også i det videre måtte arbeide målrettet og
kontinuerlig med forvaltningsplanens delmål, for ytterligere å nærme seg den
overordnede målsettingen.

Rovviltnemnda ser at bestandsregistreringer må bli så gode/etterprøvbare at ingen tviler
på dem. Rovviltnemnda ønsker å gjøre mer for å bedre påliteligheten i
bestandsberegningene. Rovviltnemnda vil prioritere mer ressurser på registreringsarbeidet
de neste to årene.

Rovviltnemnda inviterer Statens naturoppsyn til neste møte, hvor nemnda ønsker å få vite
mer om hvordan SNO arbeider med bestandsberegningene, og hvordan de opplever at
påliteligheten i disse er. Rovviltnemnda vil så forsøke å finne måter for å få bedre
bestandsregistreringer i region 8.

NINA ved Karl Otto Jacobsen har søkt midler til et prosjekt for å øke kunnskapsnivået
om kongeørnas predasjonsøkologi med tanke på å utvikle forebyggende tiltak for å
redusere tap av beitedyr. NINA skal ha en sammenfatning av relevant kunnskap klar før
neste rovviltnemndsmøte. Rovviltnemnda ber om at NINA presenterer resultatene på
møte i rovviltnemnda den 21.1.2015, i Alta.

Rovviltnemnda mener reindriften spiller en nøkkelrolle for rovviltet, og dermed også for
forvaltningen av dette. Rovviltnemnda vil vurdere om det etter at prosjektene Dyr i drift
og Næring og rovvilt i Finnmark er ferdig, vil være aktuelt å spisse et prosjekt for
reindriften.

Nemnda vil innhente mer kunnskap om det praktiske arbeidet til Statens naturoppsyn ved
å invitere seg selv med på ulike oppdrag. Samtidig vil nemndas medlemmer innhente mer
kunnskap fra næringene, ved i større grad å treffe næringene på deres egen arena.
Rovviltnemnda ønsker også å arbeide for at representanter fra næringene i større grad kan
bli med Statens naturoppsyn på oppdrag, og slik få et bedre innblikk i deres arbeid.
Rovviltforvaltningen er kompleks, derfor vil rovviltnemnda fortsatt ha fokus på å
formidle gjeldende rovviltpolitikk og hvilke rammer den setter.

Rovviltnemndas evaluering
Rovviltnemnda gikk gjennom forvaltningsplanens kapittel 8, evaluering og veien videre
Her ble det vurdert i hvilken grad rovviltnemnda har fulgt opp referansegruppas anmodning
ovenfor rovviltnemnda.

Referansegruppa fremhever at det er vesentlig at det kommer tydelig frem hvordan antall
bjørneynglinger skal regnes, så en vet hvor mange bjørner regionen skal ha. I
forvaltningsplanen kapittel 10, utfordringer iforvaltningen, har rovviltnemnda ett kapittel
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10.5 om å forbedre metodikken for beregning av reell bjørnebestand. Dette er fulgt opp i
rovviltnemndenes ministeranmodning av 4.2.2014, punkt 16. Rovdata har igangsatt arbeid for
å inkluderefangst-gjenfangst metodikk i modellen for estimering av antall ynglinger av bjørn.

Referansegruppa mente det var viktig at kongeørnbestanden blir bedre overvåket, og at det
kommer en tydelig forvaltningsstrategi for kongeørn i regionen. Rovviltnemnda har i
forvaltningsplanen kapittel 10.2 tatt opp forvaltning av kongeørn i region 8. Dette har
rovviltnemnda fulgt opp gjennom fokus på kongeørn ved Arena rovvilt 2013, og gjennom
fokus på kongeørn ved vurdering av søknader om midler til forebyggende og
konfliktdempende tiltak. Rovviltnemndene har i ministeranmodningen av 4.2.2014, punkt 18,
etterlyst et verktøy for bestandsregulering av kongeørn. Rovdata, som ansvarlig for
rapportering av bestandsstatus til rovvilt, har opplyst at det jobbes med kvalitetssikring av
data, og det er en målsetning å presentere oppdatert bestandsnivå i løpet av året. Når et
oppdatert bestandsestimat foreligger vil Klima- og miljøministeren komme tilbake til en
vurdering av bestandsregulering av kongeørn.

Referansegruppa trakk frem at motorferdselloven og sen saksbehandling i avgjøring om
dispensasjon til bruk av motorferdsel er en bremsekloss for uttak av rovvilt. Rovviltnemnda
har satset på interkommunale skadefellingslag, erfaringer fra disse viser at saksbehandling
angående dispensasjon til bruk av motorferdsel går raskt når skadefellingen administreres av
disse. Rovviltnemndene har gjennom ministeranmodningen av 4.2.2014, punkt 10, anmodet
om lettere adgang til bruk av snøskuter til uttransport av åte og bås/åtebu ved jervejakt.
Klima- og miljøministeren vil vurdere åpning for adgang til bruk av snøskuter til
uttransportering av åte og bås/åtebu ved lisensfelling av jerv. Samtidig viser ministeren til at
en slik adgang forutsetter tillatelse fra grunneiere og berørte kommuner etter
motorferdselloven.

Referansegruppa skrev at de imøteser en innføring av stimuleringstiltak ovenfor lokale jegere.
Både i Finnmark og i Troms har rovviltnemnda satset mye på dette, for eksempel gjennom
jervejaktprosjektet i Troms. Gjennom dette prosjektet er det gjennomført fagdager for
jervejegere, det er kjøpt inn fire nye åtebuer. Disse er isolert og større enn tidligere slik at det
kan være to personer samtidig (med tanke på rekruttering/opplæring). Disse er tildelt i
områder hvor det er lite åtebuer fra før og hvor tapene er store. De er tildelt til jaktlag hvor
etablering av aktive jaktmiljøer er i fokus. Prosjektet har også omplassert en eldre bu som har
stått inaktiv i to år. Disse åtebuene og flere andre tiltak har fått tildelt åtekamera og/eller
åtevarsler. Som et resultat av denne satsningen er det etablert to helt nye åteplasser og et
jaktmiljø knyttet til disse. I tillegg er fire andre åteplasser revitalisert. Lisensjegere får tilbud
om hjelp til utplukk av åteplass evt. besøk med veiledning på etablert åteplass. Videre er
informasjon om jervejakt intensivert til målgruppen gjennom facebook-gruppen «Rovviltjakt i
Troms».

Referansegruppa mente det var for dårlig oversikt over rovviltbestandene, og den ønsket at
rovviltnemda jobber for at Statens naturoppsyn får tilført mer ressurser og midler.
Rovviltnemnda arbeider politisk for å få en bedre kartlegging av rovviltbestandene, blant
annet gjennom rovviltnemndenes ministeranmodning av 4.2.2014, punkt 16 og 19. Videre har
rovviltnemnda dusørordninger for å stimulere til innmeldinger som bidrar til bedre oversikt
over rovviltbestandene. Imidlertid er ikke rovviltnemnda tilfreds med
påliteligheten/etterprøvbarheten i dagens bestandsestimater. Rovviltnemnda vil prioritere
midler til eventuelle prosjekter som kan øke påliteligheten/etterprøvbarheten i
bestandsberegningene.
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Referansegruppa ønsker økt lokal medvirkning. Rovviltnemnda har lagt stor vekt på
referansegruppas arbeid i forvaltningsplanen, denne evalueringen skal kaste lys over
oppfølgingen av dette. Videre har prosjektene Næring og rovvilt i Finnmark og Dyr i drift,
invitert referansegrupper med representanter fra bufenæringen, reindriftsnæringen og andre
interessenter, for å sikre lokal medvirkning. Rovviltnemnda vil også vise til at møtene som
nemnda holder er åpne, og det er mulig i forkant av møtene å be om å få presentere saker for
nemnda på møtet. Rovviltnemnda viser videre til forvaltningsplanens kapittel 9.3.8
Rolleavklaring for sekretariat, det utvidede sekretariat og observatører.

Referansegruppa påpekte at næringen følte de ikke hadde full forståelse fra forvaltningen for
sine utfordringer når det gjelder rovvilt. Rovviltnemnda har prøvd å møte opp på ulike areaen
hos næringen, både for å formidle hvilke rammer rovviltnemda forvalter innenfor, og for å få
kunnskap fra næring og andre interessenter. Rovviltnemnda vil fortsette med dette. Samtidig
ser nemnda at den har vært for lite ute til næringene i deres daglige arbeid. Rovviltnemnda vil
i det videre satse på å gjennomføre besøk/befaringer ved ulike aktiviteter i reinnæringen og
sauenæringen.

Referansegruppa skrev at de imøteser bedre opplysning om forskningsresultater innen reintall
og tapsproblematikk, og en forvaltning som i større grad enn i dag er basert på kunnskap.
Rovviltnemnda støtter ulike forskningsprosjekter som skal gi bedre kunnskap, for eksempel
Bestandstilvekst og tap i svenske samebyer med sommerbeiter i indre Troms.

Referansegruppa etterlyste kortfattet informasjon på kriterier for å kunne søke om
virkemidler, evt. henvisninger til hvor en finner slik informasjon. Rovviltnemnda har gitt
kortfattet informasjon og henvisninger i forvaltningsplanen.

Referansegruppa trakk frem at det blir viktig at lokale jegere inngår i regionale/kommunale
skadefellingslag, og at de får de ressurser og den opplæring de trenger for å kunne
gjennomføre skadefellingsoppdrag effektivt og i minst mulig konflikt med andre interesser, så
som jakt, friluftsliv, reindrift, og allmennhetens oppfatning av etikk og moral. 1Finnmark
jobbes det med interkommunale skadefellingslag, i Troms er det nå fire interkommunale
skadefellingslag. Rovviltnemnda støtter opplæring av disse lagene med FKT-rnidler.

Referansegruppa ønsket at rovviltnemnda skulle arbeide for at alt tap over normaltap skulle
bli erstattet. Referansegruppa ønsket en speilvendt bevisførsel, hvor det er forvaltninga som
må bevise at tapet ikke skyldes rovdyr, om ikke alt tap utover normaltap skal bli erstattet.
Allerede i høringsuttalelse av 31.5.2012, skrev rovviltnemnda i høringsuttalelse til
Miljøverndepartementets brev av 10. mars 2012 om forslag til endringer i
erstatningsordninger for husdyr og tamrein, følgende angående erstatning for husdyr på beite:

Vi ønsker at det jobbes videre med modellen som gir erstatning for alt tap på beite.
Dette ønsket nådde ikke frem.

Referansegruppa ønsket at rovviltnemnda skulle gi mer midler til gjeting, og mer midler til å
ta ut rovdyr i beiteområder. Rovviltnemnda har ikke anledning i følge forskrift om tilskudd til
forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak, til å gi midler til gjeting
alene, bare når gjeting er kombinert med andre direkte tapsreduserende tiltak kan det gis
tilskudd til dette. Nemda har gitt tilskudd til for eksempel bruk av kadaverhunder, og til
ekstraordinært tilsyn av rein i kombinasjon med fåring. Midlene som rovviltnemnda har satt

23

-�168�-



av til skadefellinger har ikke vært begrensende for skadefellingstillatelsene som har vært gitt
av Fylkesmannen.

Referansegruppa mente at rovviltnemnda må arbeide aktivt for å få bedre oppslutning om
beitelag, og mer fungerende beitelag. Videre mente referansegruppa at rovviltnemnda må
stimulere til samarbeid om beiteplaner mellom sauenæringa og reinnæringa. Rovviltnemnda
støtter prosjektet Beitebruk i utmark som jobber for økt og målrettet aktivitet i fylkets mange
beitelag, kompetanseheving innen tema dyrevelferd i utmark, driftsledelse samt etablering av
beitearealplaner i det kommunale planverktøyet. Rovviltnemnda har gitt Fylkesmannen
føringer om å prioriterer FKT-søknader som bidrar til samarbeid innen og mellom
beitenæringene og de ulike arenaene i Troms og Finnmark.

Referansegruppa skrev at de imøteser bruksregler i reindrifta, regler som møter forståelse og
aksept både innen reindrifta selv og blant andre. Uten at rovviltnemnda har kunnet påvirke
dette, har det kommet regler for høyeste reintall, og klare føringer på at rovvilterstatning skal
bortfalle dersom ikke disse overholdes.

Referansegruppa skriver at det er viktig at rovviltnemnda bygger ut og videreutvikler «Arena
rovvilt» Rovviltnemnda mener Arena rovvilt har vært, og er en viktig møteplass. Imidlertid
har det til dels vært liten oppslutning om møtene, dårligst oppslutning har det vært i Troms. I
Finnmark har det i oktober vært avholdt Arena rovvilt —sau 2014, i Varangerbotn, Tana bru,
Lakselv og i Alta, med unntak av i Alta var det stor oppslutning om disse møtene. Arena
rovvilt —rein skal også avholdes i Finnmark. I Troms har Dyr i drift, sammen med
samarbeidspartnere, gjennomført tiltak som er målrettet mot de forskjellige målgruppene i
prosjektet. Jegermiljøene (inkl. skadefellingslagene) har fått meget aktiv oppfølging fra
prosjektet og Fylkesmannen gjennom hele året i form av kurs, fagdager og andre
informasjonstiltak. Dette pågår fortsatt (jervejaktprosjektet). Sauenæringen, spesielt de som er
mest utsatt, har også fått aktiv oppfølging i form av rådgiving og befaringer i eget
beiteområde. I tillegg har alle beitelag v/leder blitt invitert til møte med Fylkesmannen (og
prosjektet) i oktober for å diskutere beitesesongen og hva dette betyr for neste års sesong.
Også reindrifta har fått mye oppmerksomhet da prosjektet har tatt direkte kontakt med alle
distrikter i problemområder og fulgt opp dette i etterkant. I februar 2015 blir det også arranger
reindriftskonferanse for reindrifta i Troms. Dette er et samarbeid mellom prosjektet og
Fylkesmannen og tar for seg både problemer knyttet til rovvilt og reindriftsforvaltning
generelt. Fylkesmannens overtakelse av reindriftsforvaltningen er også et viktig tema.

Fylkesmannen har gjennom «byråkrater på beite» satset på å møte beitebrukere på deres
arena. Videre er det satset på beitelagsmøter der Fylkesmannen deltar. Prosjektene Næring og
rovvilt i Finnmark, samt Dyr i drift i Troms er et viktig bindeledd mellom forvaltning og
næring. På nyåret har disse prosjektene referansegruppemøte, disse skal i 2015 være åpne
møter, hvor alle som ønsker det kan delta. Rovviltnemnda har vanskelig for å legge ned
møteplasser, rovviltnemnda ser likevel at bruken av FKT-midler for å arrangere en serie med
møter ute i distriktet, ikke står i forhold til næringenes gevinst, når oppmøtet er så lite som det
har vært de siste årene i Troms. Derfor mener rovviltnemnda aktiviteten som er gjennomført i
2014 samt det planlagte reindriftsseminaret i februar 2015, gir tilfredsstillende arenaer i
Troms tilsvarende «arena rovvilt» for inneværende år. Rovviltnemnda mener
forvaltningsplanens overordnede målsetting i år nås bedre gjennom å bruke midlene direkte
på forebyggende tiltak. Rovviltnemnda vil samtidig oppfordre alle som har interesse i
rovviltforvaltning i Troms om å møte på referansegruppemøte for Dyr i drift på nyåret 2015.
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Referansegruppa skriver at rovviltnenanda bør bidra til å bygge kompetansemiljø rundt
rovviltjakt med hund. Rovviltnemnda har gitt midler til opplæring av hundeekvipasjer på Flå,
Rovviltnemnda har gitt midler til bygging av wirebjørn, til fasiliteter for testing av hund på
bjørn i Polar Park. Videre har nemnda gitt midler for opplæring av ekvipasjer i sporing av
bjørn. Aktiviteten for å bygge kompetansemiljø rundt rovviltjakt med hund har vært høy.

Referansegruppa skriver at rovviltnemnda må arbeide for at Fylkesmannen får
forvaltningsansvar for lisens- og kvotejakt samt skadefellinger gjennom hele året. I
rovviltnemndenes ministeranmodning av 4.2.2014, punkt 13, anmoder rovviltnemndene om:

Rovviltnemndene må ha myndighet til å vedta skadefellingskvoter gjennom hele året,
og Fylkesmannen må kunne forvalte disse kvotene, med nØdvendige tekniske
hjelpemidler, hele året.

Referansegruppa oppfordrer rovviltnemnda til å vurdere nøye, etter at bestandsmålet er nådd
innenfor A-sonen, hvor store A- og B-sonene bør være. Rovviltnemnda ser at det i 2014 ble
registrert fire ynglinger av jerv innenfor A-sonen i Troms, og det ble registrert to ynglinger av
jerv innenfor A-sonen i Finnmark. I Troms ble det i 2014 registrert tre ynglinger av jerv i B-
sonen, to av disse ble tatt ut ved hiuttak, i Finnmark ble det også registrert tre ynglinger av
jerv i B-sonen, hvorav to ble tatt ut ved hiuttak (NINA rapport 1086). For at rovviltnemnda
skal kunne føre en tydelig differensiert forvaltning er det avgjørende at A-områdene er store
nok til at bestandene kan forvaltes på bestandsmålet innenfor disse. Først da kan
rovviltnemnda opprettholde sin myndighet samtidig som rovvilt som representerer et
skadepotensial i B-områdene blir tatt ut. For gaupe har ikke rovviltnemnda klart å oppnå
bestandsmålene for regionen innenfor A-sonen. Når det gjelder bjørn er regionen under
bestandsmålet.

Referansegruppa skriver at rovviltnemnda må arbeide for et operativt regelverk som
forvaltningen kan henvise til, for en saksbehandling som er rask og effektiv når det gjelder
tillatelse til uttak ved skadefrekvens på ulike nivåer. Når det gjelder dette har rovviltnemnda
gjort noen viktige presiseringer i forvaltningsplanens kapittel 8.2.

Referansegruppa ba rovviltnemnda arbeide for at rovviltpolitikken på sikt går mot en enhetlig
politikk, minimum på skandinavisk nivå. Rovviltnemndene i Norge fremmet i
rovviltnemndenes ministeranmodning av 4.2.2014 punkt 20. følgende:

Samarbeidet med våre naboland må styrkes, det er behov for en enhetlig og
forutsigbar forvaltning av rovvilt også over landegrenser. Punkt 4.1. i Stortingets
rovviltforlik, ulv, er nevnt som en særlig utfordring.
Samarbeidet innen rovviltforvaltning over landegrensene er i stadig utvikling, og på sikt går
det mot en mer enhetlig politikk.

Referansegruppa skriver det er viktig at rovviltforvaltningen innen det nasjonale regelverket
preges av forutsigbarhet, og en rollefordeling mellom de ulike aktørene, som de
utmarksbaserte næringene har kunnskap om og kan forholde seg til. Rovviltnemnda har i
forvaltningsplanen gitt plass til å beskrive rollefordeling for ulike aktører i
rovviltforvaltningen. Rovviltforvaltningen er kompleks, derfor vil rovviltnemnda fortsatt ha
fokus på å formidle gjeldende rovviltpolitikk og hvilke rammer den setter.
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Saksfremstilling
I forvaltningsplanen gir kapittel 1-7 en grundig innføring i hva som ligger til grunn for
rovviltforvaltning i region 8. Kapittel 12 sier litt om regional forskning på rovvilt. Kapittel 13
viser kart over forvaltningsområdene som rovviltnemnda har vedtatt. Kapittel åtte, evaluering
og veien videre, danner, med «referansegruppas anmodning ovenfor rovviltnemnda» samt
«rovviltnemndas presiseringer til referansegruppas anmodning», grunnlaget for både kapittel
ni, forvaltningsmål, strategier og virkemidler, kapittel ti, utfordringer iforvaltningen, og
kapittel elleve, avveininger —valg av forvaltningsgrenser rovvilt.

I saksfremstillingen vil vi se på delmålene i forvaltningsplanens kapittel 9, og vurdere
hvordan nemnda har arbeidet for å nå delmålene. Oppramsingen av tiltak og spørsmål knyttet
til disse er ikke fullstendig, men er ment for å stimulere til å finne løsninger for hvordan
nemnda kan jobbe smartere for å nå sine mål. Det er ønskelig at den enkelte nemndsmedlem
før møtet gjør seg noen tanker omkring måloppnåelsen, og hvordan denne kan bli bedre. Før
møte bør den enkelte nemndsmedlem lese forvaltningsplanens kapittel 8, og se dette i lys av
hva rovviltnemnda har utrettet med produktet den ferdige forvaltningsplanen er. Videre bør
kapitlet ses i lys av hva rovviltnemnda ellers har igangsatt, f. eks. gjennom interkommunale
skadefellingslag, samt hva rovviltnemnda har anmodet politisk ledelse om i rovviltnemndenes
ministeranmodning oversendt KLD og LMD den 6.2.2014

Delmål 1. Arbeide for å bedre påliteligheten i bestandsberegningene av rovvilt.  
Rovviltnemnda har videreført sin dusørordning:

10 000 kroner (skattepliktig) for melding om bjørnebinne med én eller flere unger som
ikke tidligere er kjent for forvaltningen, dersom Statens naturoppsyn etter
undersøkelse kan bekrefte meldingen
15 000 kroner (skattepliktig) for tips som fører til funn av jerveyngling på lokalitet
som tidligere ikke er kjent av forvaltningen. Dette forutsetter at lokaliteten blir
kontrollert og yngling blir dokumentert av Statens naturoppsyn
15 000 kroner (skattepliktig) for meldinger om funn av nye familiegrupper av gaupe
som dokumenteres av Statens naturoppsyn, og som ikke tidligere er kjent av
forvaltningen.
5 000 kroner (skattepliktig) for melding om reirlokaliteter for kongeørn som
dokumenteres av Statens naturoppsyn og som ikke tidligere er kjent av forvaltningen.

Hvert år trekkes det premier både i Finnmark og Troms blant de som har levert ekskrementer
og hår fra bjørn. DNA-analyser fra disse prøvene er viktige for oversikt over bjørnebestanden.

I brev fra landets rovviltnemnder til Klima- og miljødepartementet og Landbruks- og
matdepartementet av 4.2.2014, ble følgende anmodning stilt:

16. I rovviltforliket 2011 var forlikspartene enige i at bestandsmålet for bjørn skal være
13 årlige ynglinger. I rovviltforliket av 2011 ble antall binner per yngling satt til 6,5.
Etter rovviltforliket har Det skandinaviske bjørneprosjektet, på oppdrag fra
Miljødirektoratet utviklet en bjørnekullsimuleringsmodell(BKS-modellen).
Miljøverndepartementet har lagt til grunn at BKS-modellen gir den best tilgjengelige
informasjon, og at den følgelig skal brukes til å avgjøre om bestandsmålet er nådd
eller ikke. Norges rovviltnemnder mener beregninger for fangst —gjenfangst må inngå
i denne modellen, først da vil den gi et reelt estimat på bestanden.
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Svar: (Brev fra Klima- og miljødepartementet v/statsråden til energi- og miljøkomiteen,
datert 21. mars 2014)
Jeg går ut fra at "BKS-modellen" det vises til i forslaget er den vitenskaplig baserte
estimeringsmodellen som ble utarbeidet av Det skandinaviske bjørneprosjektet i 2010 for å
estimere antall ynglinger av bjørn i Norge basert på resultat fra de årlige DNA-analysene.
Rovdata ble opprettet høsten 2010, som ansvarlig for drift av det nasjonale
overvåkingsprogrammet for rovvilt i Norge. Essensielt i begrunnelsen for etableringen av
Rovdata var at man ønsket et tydeligere skille mellom forvaltning og overvåking.
Rovviltforliket fra 2011 sier blant annet at Rovdata skal ha det overordnede ansvar for drift
av overvåkingsprogrammet for rovvilt og sammenstilling, kvalitetssikring og rapportering på
nasjonalt nivå. Et samlet Storting var altså enige om at Rovdata skal være ansvarlig for drift
av overvåkingsprogrammet og understreket dermed viktigheten av objektive
bestandsvurderinger. Forslag til endringer i registreringsmetodikk, og ansvaret for å sikre
bruk av best mulig metodikk i registreringsarbeidet, skal kvalitetssikres av Fagrådet for
Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt, jf. rovviltforliket. Det vil etter min vurdering være
uryddig dersom man politisk skal fremme forslag til endringer i overvåkingsmetodikk som kan
gå på tvers av best tilgjengelig kunnskap og kompetanse, da slike vurderinger skal gjøres
faglig av Rovdata. Jeg har for øvrig fått opplyst at det konkrete forslaget som her fremmes,
om å inkludere fangst-gjenfangst metodikk i modellen for estimering av antall ynglinger av
bjørn, er noe Rovdata allerede har igangsatt et arbeid på. Utvikling av vitenskapelige
beregningsmodeller er imidlertid arbeidskrevende. Jeg har tillitt til det arbeidet som utføres
av Rovdata i overvåkingen av rovvilt.

Det ble også anmodet om:

19. Kartlegging av antall familiegrupper av gaupe gjennom aktiv sporing av SNO
gjennom hele registreringssesongen er nødvendig for å gi et pålitelig estimat. SNO må
gis instruks om å lete etter familiegrupper av gaupe også tidlig i
registreringsperioden.

Svar: (Brev fra Klima- og miljødepartementet v/statsråden til rovviltnemndene datert 21. mai
2014)
Vi har i dag et svært solid overvåkingsprogram for rovvilt, og arbeidet er de senere årene
betydelig styrket gjennom etablering av Rovdata. Sentralt i begrunnelsen for etablering av
Rovdata var at man ønsket et tydeligere skille mellom fbrvaltning og overvåking. I tråd med
rovviltforliket 2011 har Rovdata det overordnede ansvaret for drift av
overvåkingsprogrammet for rovvilt, og er sekretariat for Fagrådet som har ansvaret for å
foreta den løpende vurderingen av best mulig overvåkingsmetodikk. Et samlet Storting var
gjennom rovviltforliket 2011 enige om dette og understreket dermed viktigheten av objektive
bestandsvurderinger.

Jeg har stor tillitt til det arbeidet som gjøres med bestandsovervåking av rovvilt, og jeg har en
klar opplevelse av at tillitten til overvåkingsarbeidet har økt generelt blant de ulike berørte
parter. Jeg mener det er viktig å fåstholde prinsippet om at eventuelle endringer i
overvåkingsmetodikken skal gjøres etter faglige vurderinger av Rovdata og Fagrådet. Jeg
vurderer det ikke som aktuelt å fremme forslag fra departementet om endringer i
overvåkingsmetodikken for gaupe, men inviterer rovviltnemndene til å komme med innspill
direkte til Rovdata og Fagrådet der dere mener det er et forbedringspotensial. Disse
innspillene vil bli vurdert på faglig grunnlag.
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Tabell 3. Fordelin av FKT-midler på ulike tiltak i Finnmark per 16.10.2014. Dette er foreløpi e tall.

Post 1420.73 Tiltak Prosjektnr.

Fordeling

av midler

etter ny

gjennomga

ng budsjett

2014

Oppdatert

16.10.2014

tilsagn Restmidler

Forebyggende

tiltak rein

Andre tiltak rein 26600 50 000 50 000

Foring/gjeting /utvidet tilsyn

rein 26601 660 000 776 000 -116 000

Kalving i gjerdet 26602 50 000 50 000

Flytting til annet beite rein 26610 100 000 100 000

Bruk av tekniske tiltak rein 26618 0 0

Akutt rein 200 000 42 115 157 885

31 søknader
sum rein 950 000 818 115

Forebyggende

tiltak sau

Tidlig nedsanking sau 26603 591 000 617 664 -26 664

Bruk av tekniske tiltak sau 26604 0 0

Forsinket slipp sau 26605 59 000 59 000 0

Gjeting/utvidet tilsyn sau 26606 0 0

Andre tiltak sau 26607 35 000 35 000 0

Flytting av sau til annet beite 26611 100 000 100 000 0

E-gjerder 26615 0 0

Beredskapsareal 26616 125 000 127 000 -2 000

Gjeterhund/vokterhund 26620 0

Beiting på inngjerdet areal 26622 100 000 100 000 0

21 søknader Akutt sau 50 000 50 000 0

Sum sau 1 060 000 1 088 664 -28 664

Forebyggende

tiltak felles
Fellingsvederlag/kom peta nse

bygging* 26613 1 500 000 428626 1 071 374

Lokale FOU ** 26617 3 000 000 2 979 200 20 800

Sum

forebyggende 4 500 000 3 407 826 1 092 174

Troms
Troms ble i 2014 tildelt 6 370 000 kroner, da er fellesprosjekter med Finnmark, tjenestekjøp
samt midler til drift av nemnd og sekretariat trukket fra. Så langt i 2014 har det ikke blitt brukt
midler til akutte tiltak rein, til akutt tidlig nedsanking eller til akutte tiltak sau. Av budsjetterte
700 000,—til planlagt tidlig nedsanking har Fylkesmannen nå fått krav om utbetaling av
431 786,—. Av budsjetterte fellingsvederlag for skadefellinger på 800 000,—har Fylkesmannen

32

-�177�-



-�178�-



Nordreisa kommune

Teknisk avdeling

Kyrre Løvoll
Moan 33
9151 S TORS LETT

Deres ref: Vår ref: Arkivkode
44275/20141942/49/61

Dato
17.11.2014

Søknad om endring av gitt tillatelse på gbr 1942/49/61

TILLAT ELSE TIL ENDRING
Svar på soknad 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
234/14 Delegert utvalg drift

Byggested: Bakkeby, 9153 ROTSUND Gnr/Bnr: 49/61
TiItakshaver: Kyrre Løvoll Adresse: Moan 33, 9151

S TORS LETT
Ansvarlig søker: Malermester Løvoll AS Adresse: Moan 33, 9151

S TORS LETT
Tiltakets art: Nytt bygg - boligformål - over

70 m2
Bruksareal: 241m2

Til tidligere tillatelse godkjent 13.06.2012 er det den 30.10.2014 mottatt søknad om tillatelse til
endring.

VEDTAK:

Søknaden:
Imedhold av plan- og bygningsloven §§ 20-1 godkjennes søknad om endret tillatelse for
oppføring av Enebolig på gbr 1942/49/61. Lengden på huset skal endres. Det skal bygges kjeller.

Det vises for øvrig til søknadens vedlagte tegninger og situasjonskart.

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(dnordreisa.kommune.no Internett:

www.nordreisa kommune.no
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SAKSUTREDNING/BEGRUNNELSE FOR VEDTAKET:

Nabovarsling:
Naboer og gjenboere er varslet iht. pb12008 § 21-3 og SAK10 § 5-2.

Byggegrunn, miljøforhold mv:
I henhold til søknad ansees byggegrunn sikret i hht pb12008 § 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 atkornst i samsvar med pb12008 § 27-4.

Vannforsyning og avløp:
Eiendommen anses for å være sikret lovlig vannforsyning og avløp i samsvar med pb12008 §§
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. (pb12008 § 21-5,
SAK10 § 6-2).

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

Avfall:
Tiltak etter pb12008 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 pb12008 § 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 pb12008 § 21-9.

Side 2 av 2

-�180�-



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 påfort adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utlop. Klagen skal
sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de
endringer som onskes, og de grunner du vil anfore 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 fore til at avgjorelsen blir omgjort. Kommunen er ikke ansvarlig for tap som
tiltakshaver måtte lide ved en slik omgjoring.

Ved all kontakt med avdelingen i denne sak, vennligst referer til saksmunmer 2012/2328

Med hilsen

Tord Stian Albrigtsen
Byggesaksbehandler
Direkte innvalg: 77 77 07 59

Kopi til:
Malermester Løvoll AS Moan 33 9151 STORSLETT
Rørlegger Arne Halvorsen Øvre Kildal 9151 STORSLETT
Trygve Løvoll Bakkeby 9153 ROTSUND
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enova tV1 LyA

C

Nordreisa kommune
Postboks 174

9156 STORSLETT

Enova SF

Postboks 5700 Sluppen

N-7437 Trondheim

www.enova.no

800 49 003 / 73 19 04 30

fax 73 19 04 31

post@enova.no

org.nr. 983609155

bank 8601 38 94584

Dato:

6 JAN201505.01.2015

Vår ref: Deres Ref: Arkivkode:
11D2015000201 John Arne Jensen SOK/PROFFB/EKSBYGG3

5102014001864

Tilsagn om tilskudd til Nordreisa EPC:Støtte til eksisterende bygg

Vi viser til Deres søknad av 27.11.2014 om tilskudd fra Energifondet.

Vedlagt følger tilskuddsbrev for prosjekt Nordreisa EPC:Støtte til eksisterende bygg
med prosjektnummer/referanse 14/1864. Vi ber om at referansenummeret oppgis i
all korrespondanse med Enova.

Fremdrifts- og regnskapsrapportering, samt anmodning om utbetaling gjøres fra
Enovas "Søknads- og rapporteringssenter" på nettadressen soknad.enova.no//.

Det er kun "administrativt ansvarlig" oppgitt i søknad som kan rapportere på
prosjektet. Brukernavnet ved innlogging er det samme som e-postadressen oppgitt i
søknaden. Dersom andre skal rapportere kan "administrativt ansvarlig" gi dem
tilgang ("inviter bruker") gjennom søknads- og rapporteringssenteret. Mer
informasjon finnes på http://www.enova.no/rapportering.

Frister for rapportering fremgår av tilskuddsbrevet som følger vedlagt i to
eksemplarer. Vi ber om at begge undertegnes og at ett eksemplar returneres Enova
senest innen 28 dager fra dato for avsendelse fra Enova.

Betingelser for tilsagnet står beskrevet i vedlagte dokumenter.

Med vennlig hilsen

Enova SF

Magni Fossbakken
Rådgiver

Vedlagt følger:

Tilskuddsbrev

Generelle regler for tilskudd fra Energifondet

D Spesielle prosjektvilkår

133,Bygg og tiltaksoversikt
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enova

Tilskuddsbrev

Prosjektnummer/referanse: 14/1864

Prosjektets varighet: 21.12.2014 —16.02.2018

Tilskuddsmottaker og tilskuddsbeløp

Firmanavn: Nordreisa kommune ("Tilskuddsmottaker")

Adresse: Postboks 174

9156 STORSLETT

Organisasjonsnummer: 943350833
Bankkontonummer: 47400503954
Kontaktperson/representant: John Arne Jensen
E-postadresse kontaktperson: john.arne.jensen@nordreisa.kommune.no

Det er innvilget et totalt tilskudd ("Tilskuddet") fra Energifondet oppad begrenset til
i 045 799 kr, med et samlet energimål på 840 904 kWh til delvis finansiering av
prosjektet:

"Nordreisa EPC: Støtte til eksisterende bygg" heretter omtalt som "Prosjektet".

Av dette innvilges et tilskudd inklusive alle avgifter oppad begrenset til 1 040 299 kr,
med et samlet energimål på 832239 kWh redusert energibruk
og et tilskudd inklusive alle avgifter oppad begrenset til 5 500 kr, med et samlet
energimål på 8 665 kWh fra ny varmesentral.

Virkeområde og bakgrunn for Tilskuddsbrevet
Dette Tilskuddsbrevet fastsetter de vilkår som skal gjelde for innvilgelse av
Tilskuddet og for Prosjektet. I tillegg gjelder Generelle regler for Tilskudd fra
Energifondet, jf. vedlegg i. Med motstrid mellom bestemmelser i de nevnte
dokumenter skal bestemmelsene i Tilskuddsbrevet ha forrang.

Vilkår for Tilskuddet
Prosjektet er beskrevet i søknad av 27.11.2014 til Enova og skal gjennomføres av
Tilskuddsmottaker i tråd med denne samt all innsendt tilleggsdokumentasjon og
retningslinjer angitt i dette Tilskuddsbrevet. Tilskuddet tildeles under forutsetning
av at Prosjektet bidrar til oppnåelse av energimålene slik de er angitt i pkt. i i dette
Tilskuddsbrevet.
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4. Prosjektgjennomføring
Endringer i Prosjektet
Bygg- og tiltaksliste i vedlegg 2 ligger til grunn for Tilsagnet.
Det tillates endringer i omfang av predefinerte tiltak og fordeling av disse mellom
omsøkte bygg. Endringer av tiltak gjøres via rapporteringsmodulen i Enovas senter
for søknad og rapportering.

Egendefinerte tiltak utover de som er godkjent i Bygg- og tiltakslisten og nye bygg
kan ikke legges til i Prosjektet.

Enhver endring i Prosjektet kan medføre konsekvenser for Tilskuddet som beskrevet
nedenfor.

Redusert energibruk
Tilskuddet beregnes per tiltak for gjeldende bygningskategori og byggeår eller
årstall for siste oppgradering før tiltak er iverksatt. Grunnlaget for beregningen er
en lønnsomhetsvurdering opp mot bransjens normalavkastning basert på Enovas
normerte energibesparelser og kostnader per enhet gjeldende på
søknadstidspunktet.

Endringer i omfang av tiltak og i hvilke bygninger disse iverksettes, påvirker
Tilskuddet som følge av lønnsomhetsvurdering i henhold til Enovas normerte
verdier. En omfordeling av tiltak kan føre til avkortning av Tilskuddet ved:

omfordeling av mengde og type tiltak fra tiltak som utløser
støtte til tiltak som gir en normalavkastning for bransjen uten
støtte,
at faktiske merkostnader blir lavere enn de normerte
merkostnadene som ligger til grunn for støtteberegningen.
Tilskuddet reduseres prosentvis tilsvarende prosentvis reduksjon
i kostnadsnivå.

Tilskuddet til tiltak som fører til redusert energibruk bortfaller i sin helhet dersom
normert energibesparelse blir mindre enn 65 prosent av Prosjektets energimål slik
det er angitt i dette Tilskuddsbrevet.

Ny varmesentral
Avkortning i Tilskuddet skjer ved avvik mellom sluttrapportert installert effekt og
installert effekt som angitt i dette Tilskuddsbrevet. Prosentvis reduksjon i Tilskuddet
vil være lik prosentvis reduksjon i installert effekt i forhold til det som er angitt i
punkt 1.

Endring i energibærer, for eksempel fra flis til pellets, tillates ikke.

Side 2 av 4

-�184�-



7, enova

5. Rapportering og utbetaling

Starttidspunkt for prosjektet er: 21.12.2014

For prosjektet gjelder følgende plan for rapportering av framdrift/aktivitet:

Dato Milepæl/aktivitet

16.02.2015 Oppstart

31.12.2015 Terminrapport første halvår 2015

01.07.2016 Terminrapport andre halvår 2015

31.12.2016 Terminrapport første halvår 2016

01.07.2017 Terminrapport andre halvår 2016

31.12.2017 Terminrapport første halvår 2017

01.07.2018 Sluttrapport

16.02.2018 Forventet avslutningstidspunkt

I sluttrapporten skal rapporterte prosjektkostnader være bekreftet og signert av
tilskuddsmottakers valgte revisor, jfr pkt 5 i vedlegg 1.

Støtten utbetales etterskuddsvis iht milepæler for framdrifts- og
regnskapsrapportering.

Tilskuddet til varmesentral og konvertering til vannbåren varme begrenses av en
øvre grense på 40 % av dokumenterte kostnader til varmepumpe eller biokjel. For
grunnvarmepumper kan kostnadene til boring inkluderes i denne kostnaden.

Rapportering av årlig energibruk
Årlig energibruk på bygnings- og energimålernivå rapporteres til Enova underveis i
prosjektperioden og i 5 år etter levert sluttrapport. Rapporteringen skjer i Enovas
senter for søknad og rapportering. Forbruksdata gjelder pr 31. desember. Ved
overdragelse av bygningen til andre enn Tilskuddsmottaker må Tilskuddsmottaker
overdra plikten til rapportering til evt. fremtidige byggeiere.

Ledelseav Prosjektet

Tilskuddsmottaker er ansvarlig for gjennomføring av prosjektet i henhold til
framdriftsplan. Prosjektleder hos Tilskuddsmottaker er Andreas Klovholt. Endring av
prosjektleder skal varsles Enova.

Kontakt med Enova

Ansvarlig saksbehandler hos Enova finnes under deres prosjekt registrert på Enovas
søknads- og rapporteringssenter www.enova.no/soknad. Alternativt kan prosjektet
kontakte Enova Svarer på svarer@enova.no eller på telefon 08049 for videre
henvisning.
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8. Gyldighet —Akseptfrist —Underskrift

Tilskuddsbrevet skal underskrives av signaturberettiget hos Tilskuddsmottaker og
returneres til Enova før Prosjektet igangsettes. Dersom Tilskuddsbrevet ikke er
returnert til Enova i underskrevet stand innen 28 dager fra dato for avsendelse fra
Enova, bortfaller Tilsagnet i sin helhet.

For Enova SF,den 3/M 5....! For Tilskuddsmottaker, den

‘t11,((iosi64.Å1)
Vedlegg:

i. Generelle regler for Tilskudd fra Energifondet
2. Bygg og tiltaksoversikt

\,
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Tilskuddsbrev

Prosjektnummer/referanse: 14/1864

Prosjektets varighet: 21.12.2014 —16.02.2018

Tilskuddsmottaker og tilskuddsbeløp

Firmanavn: Nordreisa kommune ("Tilskuddsmottaker")

Adresse: Postboks 174

9156 STORSLETT

Organisasjonsnummer: 943350833
Bankkontonummer: 47400503954
Kontaktperson/representant: John Arne Jensen
E-postadresse kontaktperson: john.arne.jensen@nordreisa.kommune.no

Det er innvilget et totalt tilskudd ("Tilskuddet") fra Energifondet oppad begrenset til
1 045 799 kr, med et samlet energimål på 840 904 kWh til delvis finansiering av
prosjektet:

"Nordreisa EPC: Støtte til eksisterende bygg" heretter omtalt som "Prosjektet".

Av dette innvilges et tilskudd inklusive alle avgifter oppad begrenset til 1 040 299 kr,
med et samlet energimål på 832239 kWh redusert energibruk
og et tilskudd inklusive alle avgifter oppad begrenset til 5 500 kr, med et samlet
energimål på 8 665 kWh fra ny varmesentral.

Virkeområde og bakgrunn for Tilskuddsbrevet
Dette Tilskuddsbrevet fastsetter de vilkår som skal gjelde for innvilgelse av
Tilskuddet og for Prosjektet. I tillegg gjelder Generelle regler for Tilskudd fra
Energifondet, jf. vedlegg 1. Med motstrid mellom bestemmelser i de nevnte
dokumenter skal bestemmelsene i Tilskuddsbrevet ha forrang.

Vilkår for Tilskuddet
Prosjektet er beskrevet i søknad av 27.11.2014 til Enova og skal gjennomføres av
Tilskuddsmottaker i tråd med denne samt all innsendt tilleggsdokumentasjon og
retningslinjer angitt i dette Tilskuddsbrevet. Tilskuddet tildeles under forutsetning
av at Prosjektet bidrar til oppnåelse av energimålene slik de er angitt i pkt. 1 i dette
Tilskuddsbrevet.
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4. Prosjektgjennomføring
Endringer i Prosjektet
Bygg- og tiltaksliste i vedlegg 2 ligger til grunn for Tilsagnet.
Det tillates endringer i omfang av predefinerte tiltak og fordeling av disse mellom
omsøkte bygg. Endringer av tiltak gjøres via rapporteringsmodulen i Enovas senter
for søknad og rapportering.

Egendefinerte tiltak utover de som er godkjent i Bygg- og tiltakslisten og nye bygg
kan ikke legges til i Prosjektet.

Enhver endring i Prosjektet kan medføre konsekvenser for Tilskuddet som beskrevet
nedenfor.

Redusert energibruk
Tilskuddet beregnes per tiltak for gjeldende bygningskategori og byggeår eller
årstall for siste oppgradering før tiltak er iverksatt. Grunnlaget for beregningen er
en lønnsomhetsvurdering opp mot bransjens normalavkastning basert på Enovas
normerte energibesparelser og kostnader per enhet gjeldende på
søknadstidspunktet.

Endringer i omfang avtiltak og i hvilke bygninger disse iverksettes, påvirker
Tilskuddet som følge av lønnsomhetsvurdering i henhold til Enovas normerte
verdier. En omfordeling av tiltak kan føre til avkortning av Tilskuddet ved:

omfordeling av mengde og type tiltak fra tiltak som utløser
støtte til tiltak som gir en normalavkastning for bransjen uten
støtte,
at faktiske merkostnader blir lavere enn de normerte
merkostnadene som ligger til grunn for støtteberegningen.
Tilskuddet reduseres prosentvis tilsvarende prosentvis reduksjon
i kostnadsnivå.

Tilskuddet til tiltak som fører til redusert energibruk bortfaller i sin helhet dersom
normert energibesparelse blir mindre enn 65 prosent av Prosjektets energimål slik
det er angitt i dette Tilskuddsbrevet.

Ny varmesentral
Avkortning i Tilskuddet skjer ved avvik mellom sluttrapportert installert effekt og
installert effekt som angitt i dette Tilskuddsbrevet. Prosentvis reduksjon i Tilskuddet
vil være lik prosentvis reduksjon i installert effekt i forhold til det som er angitt i
punkt 1.

Endring i energibærer, for eksempel fra flis til pellets, tillates ikke.
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5. Rapportering og utbetaling

Starttidspunkt for prosjektet er: 21.12.2014
For prosjektet gjelder følgende plan for rapportering av framdrift/aktivitet:

Dato Milepæl/aktivitet

16.02.2015 Oppstart

31.12.2015 Terminrapport første halvår 2015

01.07.2016 Terminrapport andre halvår 2015

31.12.2016 Terminrapport første halvår 2016

01.07.2017 Terminrapport andre halvår 2016

31.12.2017 Terminrapport første halvår 2017

01.07.2018 Sluttrapport

16.02.2018 Forventet avslutningstidspunkt

I sluttrapporten skal rapporterte prosjektkostnader være bekreftet og signert av
tilskuddsmottakers valgte revisor, jfr pkt 5 i vedlegg 1.

Støtten utbetales etterskuddsvis iht milepæler for framdrifts- og
regnskapsrapportering.

Tilskuddet til varmesentral og konvertering til vannbåren varme begrenses av en
øvre grense på 40 % av dokumenterte kostnader til varmepumpe eller biokjel. For
grunnvarmepumper kan kostnadene til boring inkluderes i denne kostnaden.

Rapportering av årlig energibruk
Årlig energibruk på bygnings- og energimålernivå rapporteres til Enova underveis i
prosjektperioden og i 5 år etter levert sluttrapport. Rapporteringen skjer i Enovas
senter for søknad og rapportering. Forbruksdata gjelder pr 31. desember. Ved
overdragelse av bygningen til andre enn Tilskuddsmottaker må Tilskuddsmottaker
overdra plikten til rapportering til evt. fremtidige byggeiere.

Ledelseav Prosjektet

Tilskuddsmottaker er ansvarlig for gjennomføring av prosjektet i henhold til
framdriftsplan. Prosjektleder hos Tilskuddsmottaker er Andreas Klovholt. Endring av
prosjektleder skal varsles Enova.

Kontakt med Enova

Ansvarlig saksbehandler hos Enova finnes under deres prosjekt registrert på Enovas
søknads- og rapporteringssenter www.enova.no/soknad. Alternativt kan prosjektet
kontakte Enova Svarer på svarer@enova.no eller på telefon 08049 for videre
henvisning.

Side 3 av 4

-�189�-



enova

8. Gyldighet - Akseptfrist - Underskrift

Tilskuddsbrevet skal underskrives av signaturberettiget hos Tilskuddsmottaker og
returneres til Enova før Prosjektet igangsettes. Dersom Tilskuddsbrevet ikke er
returnert til Enova i underskrevet stand innen 28 dager fra dato for avsendelse fra
Enova, bortfaller Tilsagnet i sin helhet.

For Enova SF,den 51 For Tilskuddsmottaker, den

Vedlegg:

i. Generelle regler for Tilskudd fra Energifondet
2. Bygg og tiltaksoversikt
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Generelle regler for tilskudd

fra Energifondet

Generelle regler for tilskudd fra Energifondet er
utarbeidet i henhold til "Økonomireglement for
Staten" og gjelder for alle innvilgede tilskudd fra
Energifondet.

Alle innvilgede søknader skal i tillegg bekreftes
med tilskuddsbrev som angir spesifikke forhold
knyttet til det enkelte prosjektet.

Generelle regler for tilskudd og tilskuddsbrev
regulerer rettighetene og forpliktelsene mellom
Enova som forvalter av Energifondet og den
enkelte tilskuddsmottaker.

Generelle regler for tilskudd gjelder alle tilsagn
med vedtaksdato f.o.m 02.01.2012 dersom annet
ikke er skriftlig avtalt. Definisjon av enkelte
begreper benyttet i disse regler fremgår under
punkt 19.

Generelle regler for tilskudd fra Energifondet 1
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1 Målsettinger for Energifondet —hvem kan få tilskudd

Energifondet ble opprettet ved kongelig resolusjon
av 01.06.2001.

Enova er tildelt oppdraget med å forvalte
Energifondet. Oppdraget konkretiseres gjennom en
avtale mellom Den norske stat ved Olje- og
energidepartementet og Enova.

Enovas hovedformål er å fremme en miljøvennlig
omlegging av energibruk og energiproduksjon.
Energiomleggingen er en langsiktig satsing på
utviklingen av markedet for effektive og
miljøvennlige energiløsninger som bidrar til å styrke
forsyningssikkerheten for energi og redusere
utslippene av klimagasser.

2 Tilsagn om tilskudd

Alle tilsagn er tidsbegrenset. For at tilsagnet skal
være gyldig, må tilskuddsbrevet være returnert til
Enova i underskrevet stand innen 28 dager fra dato
for avsendelse fra Enova —ellers bortfaller tilsagnet.

Ved underskrift av tilskuddsbrevet får
tilskuddsmottaker de rettigheter og forpliktelser
som følger ved og er forbundet med mottak av
tilskuddet.

Enova skal sikre at midlene fra Energifondet blir
forvaltet i samsvar med de mål og forutsetninger
som ligger til grunn for Stortingets vedtak om
opprettelse av Energifondet, energiloven med
tilhørende forskrift om Energifondet, Energifondets
vedtekter og andre myndighetsvedtak av betydning
for forvaltningen av fondets midler.

Enova er Energifondets representant i
kontraktsmessige forhold ved tildelingen av
tilskudd.

Med mindre annet er fastsatt uttrykkelig i
tilskuddsbrevet eller øvrige kontraktsvilkår, gjelder
de vilkår som følger av disse Generelle regler for
tilskudd for tilskuddet.

3 Framdrifts- og finansieringsplan

Alle prosjekt skal gjennomføres i samsva r med den
framdrifts- og finansieringsplan som skriftlig
avtales mellom partene og som fremgår av
tilskuddsbrev.

Endringer i framdriftsplaner skal fremlegges for
skriftlig godkjenning av Enova straks de er kjent.

4 Regnskapsføring

For alle prosjekter skal tilskuddsmottaker føre eget
regnskap over faktiske kostnader. Regnskaps-
føringen skal foretas fortløpende. Opplysninger som
har betydning for utarbeiding av pliktig
rapportering, skal være registrert innen de
tidsfrister som gjelder.

Prosjektregnskapet skal kun belastes med
kostnader som er direkte knyttet til
gjennomføringen av prosjektet, og som ligger
innenfor rammen av finansieringsplanen.

Enova og Riksrevisjonen har til enhver tid rett til å
kontrollere at bevilgede tilskudd benyttes i henhold
forutsetningene, jfr Bevilgningsreglementet § 10,
herunder kontroll med etterlevelse av de Generelle
regler for tilskudd og evt særskilte vilkår fastsatt i
tilskuddsbrev. På anmodning fra Enova eller
Riksrevisjonen skal tilskuddsmottaker legge fram
bilag, timelister, beregninger og annet relevant
underlagsmateriale som er nødvendig for å utføre
nevnte kontroll.

Generelle regler for tilskudd fre Energifondet 3
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5 Regnskapsrapportering, utbetaling og inndraging

5.1 Regnskapsrapportering

Framdrifts- og regnskapsrapporten danner
grunnlaget for utbetaling av innvilget tilskudd.

Informasjon om fremdrifits- og
regnskapsrapportering er tilgjengelig på Enovas
hjemmeside www.enova.no.

5.1.1 Frist

Plan for framdrifts- og regnskapsrapporter skal
fastsettes med den enkelte mottaker i det enkelte
tilsagnsbrev etter en vurdering av påkrevd
rapporteringsfrekvens.

Årlig rapportering skal som et minimum fastsettes
til 2 ganger pr kalenderår.

Brudd på denne forpliktelsen —herunder
oversittelse avfristene for innsending - betraktes
som vesentlig mislighold og gir dermed Enova
grunnlag for å trekke tilsagnet tilbake, jf. punkt 14.

5.1.2 Innhold

Framdrifts- og regnskapsrapporter skal utformes i
samsvar med de retningslinjer som til enhver tid er
gitt for slik rapportering.

Framdrifts- og regnskapsrapporten skal reflektere
kostnader i samsvar med faktisk aktivitet og
framdrift på rapporteringstidspunktet.

Rapporten skal benytte den samme
kostnadsfordeling som er angitt i tilskuddsbrev eller
som for øvrig er bestemt i forbindelse med
tilskuddet. Som minimum skal rapporten
inneholde:

oversikt over totalt tilskudd

akkumulerte kostnader og aktiviteter per
rapporteringsdato

gjenstående kostnader og aktiviteter i forhold
til tilsagn

prognose for gjenstående kostnader og
aktiviteter

framdriftsplan for gjenstående aktiviteter

utbetalingsanmodning for rapportperioden.

Rapporten skal være påført lett synlig prosjekt-
nummer og andre identifikasjoner angitt i
tilskuddsbrevet.

5.1.3 Oversendelse av rapporter

Sluttrapport (Revisorgodkjent Fremdrifts- og
regnskapsrapport og påkrevd resultatrapport) skal
sendes inn i datert og underskrevet stand i ihht
Enovas prosedyrer for rapportering som er
tilgjengelig på Enovas hjemmeside www.enova.no.

5.1.4 Revisjonsbekreftelse

Den siste Framdrifts- og regnskapsrapporten skal
være bekreftet og signert av tilskuddsmottakers
valgte revisor. Revisor skal bekrefte at han har
gjennomført følgende revisjonshandlinger:

Påsett at virksomheten har etablert systemer
for registrering, behandling og rapportering av
prosjektkostnader for de enkelte prosjekter i
samsvar med gjeldende lover, forskrifter og
"Generelle regler for tilskudd fra Energifondet"

Påsett at de rapporterte prosjektkostnader er i
samsvar med faktisk registrerte kostnader i
henhold til virksomhetens regnskapssystem

Påsett at virksomheten har etablert
kontrollsystem som innebærer kvalitetssikring
av at kostnader som registreres i
regnskapssystemet på det aktuelle prosjekt;

gjelder det aktuelle prosjektet,

at kostnadene registreres med riktig beløp,

at kostnadene registreres i riktig
regnskapsperiode og

at kostnadene attesteres skriftlig av
tilskuddsmottaker

4. Revisor skal kontrollere at belastede kostnader
faktisk er godkjent av tilskuddsmottaker, at
kostnadene er aktuelle for prosjektet, at
kostnadene er registrert i riktig
regnskapsperiode og at kostnadene er registrert
med riktig beløp.

5.2 Utbetaling

Utbetaling skjer etterskuddsvis på grunnlag av
utbetalingsanmodning i Framdrifts- og
regnskapsrapport.

Utbeta ling baseres på at framdrifts- og
regnskapsrapport er godkjent av Enova, og finner
sted senest 30 dager etter godkjennelse. Forsinket
utbetaling av tilskudd fra Energifondet gir ikke rett
til morarenter.

Om det nærmere innhold i framdrifts- og
regnskapsrapporten vises det til punkt 5.1.2.

Generelle regler for tilskudd fra Energifondet 4
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Beregning av statsstøtte skal basere seg på beløp
eks1 merverdiavgift (mva). Utbetalt statsstøtte er
ikke omsetning ihht merverdiavgiftsloven.

20 % av totalt tilsagn holdes tilbake inntil
resultatrapport og eventuell annen påkrevd
dokumentasjon er levert og godkjent av Enova,
samt at revisorgodkjennelse av siste Framdrifts- og
regnskapsrapport er mottatt og godkjent av Enova.

5.3 Inndraging, reduksjon og
tilbakebetaling av tilskudd

Dersom prosjektet ikke er igangsatt senest 3
måneder etter avtalt starttidspunkt, kan Enova
trekke tilsagnet tilbake dersom ikke annet følger av
tilskuddsbrevet eller er skriftlig avtalt.

Dersom et prosjekt ved ferdigstillelse avviker
negativt fra avtalefestet energiresultat i
tilskuddsbrev, kan Enova trekke tilbake en
tilsvarende andel av tilskuddet. Støttebeløpet vil i så
fall bli justert slik at det står i forhold til faktisk
oppnådd energiresultat. Tilskuddsmottaker plikter
straks å betale tilbake eventuell overskytende del av
tilskuddet

6 Faglig rapportering

6.1 Løpendeframdriftsrapportering

Tilskuddsmottaker skal rapportere status for
framdrift i prosjektet i hht påkrevd Framdrifts- og
regnskapsrapportering, jf. punkt 5.1.1.

Framdrifts- og regnskapsrapport skal angi hvorvidt
prosjektet er i samsva r med siste godkjente
framdriftsplan og spesifisere eventuelle avvik.

Rapporteringen skal skje på samme måte som
fastsatt i punkt 5.1.3.

Dersom det frem kommer avvik i forhold til
framdriftsplan, og dette påvi rker forventet
sluttdato for prosjektet, ska I korrigerende tiltak
umiddelbart iverksettes og ny plan utarbeides i
samråd med Enova.

Enova kan kreve ytterligere rapportering for kortere
perioder eller for bestemte deler av prosjektet,
herunder angivelse av tids- og ressursbruk hos
tilskuddsmottaker.

Enova vil inndra tilsagn og kreve tilbakebetalt
eventuelt utbetalt tilskudd
dersom prosjektet tilføres offentlig finansierings-
støtte fra andre enn Enova og slik støtte ikke var
forutsatt i finansieringsplanen for prosjektet.

Enova vil kreve tilskudd tilbakeført, helt eller delvis,
dersom tilskuddsmottaker har gitt feilaktige eller
mangelfulle opplysninger relevant for behandlingen
av søknaden om tilskudd eller for øvrig tilbakeholdt
eller unnlatt å gi vesentlige opplysninger i denne
forbindelse til Enova.

Ved utbetaling av for mye tilskudd, uansett årsak,
vil Enova tilbakeholde innvilget, ikke utbetalt
tilskudd og motregne for mye utbetalt tilskudd i
gjenstående utbetalinger eller i andre krav
tilskuddsmottaker måtte ha mot Enova. Dette
gjelder uavhengig av tidspunktet for når
fordringene oppstod eller forfalt.

Tilskuddsmottaker er avskåret fra å påberope god
tro som grunnlag for å motta eller forbruke for mye
tilskudd fra Enova.

5.4 Endringer av rutiner for framdrifts-
og regnskapsrapportering —Varsel

Enova kan endre retningslinjene for framdrifts- og
regnskapsrapporteringen.

Endring skal varsles ved kunngjøring på Enovas
hjemmesider, hvor varslingsfristen er satt til 4 uker
før ikrafttredelsestidspunkt for ny framdrifts- og
regnskapsrapportering.

6.2 Sluttrapportering

6.2.1 Avslutning av prosjekt

Ved prosjektets avslutning skal tilskuddsmottaker i
tillegg til å sende en revisorbekreftet Framdrifts- og
regnskapsrapport jf. punkt 5.1.4, utarbeide en
resultattrapport som skal inneholde:

Oppnådde resultater i forhold til
kontraktfestede hoved- og delmål

En samlet fremstilling av utførelsen av
prosjektet

Med mindre en annen frist er skriftlig avtalt, er frist
for innsending til Enova en måned etter
avslutningstidspunkt.

Sluttrapportering (Resultatrapport og revisor-
godkjent Fremdrifts- og regnskapsrapport) ska I
være datert og signert av tilskuddsmottaker og
oversendes Enova.
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6.2.2 Oppfølgende resultatrapportering

Tilskuddsmottaker skal samarbeide med Enova om
evaluering av og resultatmåling i prosjektet i en
periode på inntil 10 år etter levering av
sluttrapportering med mindre annet er avtalt.
Tilskuddsmottaker skal i denne perioden, på
forespørsel fra Enova, rapportere på format og med
slikt innhold som fastsatt av Enova til tidspunkter
som Enova bestemmer.

7 Prosjektledelse

Enova kan gjøre tilskudd betinget av at nærmere
krav til prosjektledelse og —oppfølging blir oppfylt.
Med mindre annet avtales i forbindelse med
tilskuddet, skal slike betingelser være fastsatt i
utlysingsteksten til vedkommende program eller i
tilskuddsbrevet.

6.3 Arkivering

Tilskuddsmottaker skal arkivere relevante
prosjektdata på en betryggende måte i minimum
10 år etter avslutningen av prosjektet.
Tilskuddsmottaker pålegges å sikre at dataene
oppbevares på en slik måte at de også vil bli tatt
vare på og være tilgjengelige om
tilskuddsmottakers rolle endres ved
omorganisering, eierskifte og lignende.

Endringer i prosjektledelse skal meldes skriftlig til
Enova.

8 Eiendomsrett - Rett til utnyttelse av prosjektresultater

Utstyr

Med mindre annet er avtalt, er tilskuddsmottaker
eier av utstyr kjøpt for prosjektets midler og
belastet prosjektregnskapet.

8.2 Prosjektresultater

Med mindre annet er avtalt har tilskuddsmottaker
enerett til å utnytte prosjektresultatene etter at
prosjektet er avsluttet.

Enova har rett til innsyn i prosjektresultatene for å
kunne rapportere og vurdere måloppnåelse for
Energifondet, jf. punkt 6.2.1, 6.2.2 og 9.

9 Offentliggjøring av prosjektresultater og fortrolighet

Med mindre annet er avtalt, skal hoved må I og
delmål rapporteres slik at de ved prosjektperiodens
utløp kan publiseres av Enova. Enova har rett til å
offentliggjøre tilskuddsmottaker, prosjekttittel,
tilsagnets størrelse og et beskrivende sammendrag
av prosjektet.

Enova kan, i tillegg til beskrivelsen omtalt i punkt
6.2. kreve at tilskuddsmottaker utarbeider
hensiktsmessig informasjonsmateriale på norsk
eller engelsk som Enova kan publisere eller
distribuere, herunder prosjektdokumentasjon som
er egnet som underlag for OECD/lEA/CADDET's eller
lignende databaser.

Tilskuddsmottaker plikter i sin utadrettede
informasjon i tilknytning til prosjektet å informere
om Energifondets bidrag gjennom Enova.

Partene har en aktsomhetsplikt når de blir kjent
med fortrolige opplysninger. Med de begrensninger
som følger av de Generelle regler for tilskudd, skal
hemmelig eller fortrolig informasjon tilknyttet
prosjektet ikke kunne overføres til tredjepart eller
publiseres uten at det foreligger en skriftlig
godkjenning av begge parter.

Disse bestemmelser er ikke til hinder for formidling
av opplysning dersom det kan kreves av offentlige
myndigheter i medhold av gjeldende lovgiving.

Fra 01.01 2009 er Enova omfattet av
Offentlighetslov med tilhørende forskrift. I hht
forskrift av 17.10.2008 er Enova unntatt
Offentlighetsloven mht dokument i sak vedrørende
søknad om finansiering, men ikke for positivt
vedtak. Enova vil behandle søknader i samsvar med
god forretningsskikk og innenfor rammene av ny
offentlighetslov og øvrig lov- og rammeverk.
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10 Overdragelse

Tilsagnet, herunder rettigheter og plikter, kan ikke
overdras eller overføres av en tilskuddsmottaker til
en nytilskuddsmottaker uten Enovas skriftlige
godkjenning.

Enova kan stille krav om solidarisk heftelse for
kontraktsoppfyllelse mellom tidligere og ny
tilskuddsmottaker.

11 Ansvarsfritak

Tilskuddsmottaker skal holde Enova skadesløs for
krav som følger av tilskuddsmottakers inngrep i
immaterielle rettigheter.

Tilskuddsmottaker er ansvarlig for enhver skade
eller tap som følge av feil ved, eller ukyndig bruk av,
utstyr, metoder eller programmer som er knyttet til
prosjektet eller for øvrig tiltak/unnlatelser i strid
med offentlige tillatelser eller regelverk.
Tilskuddsmottaker skal holde Enova skadesløs for
slike krav som blir fremmet mot Enova.

12 Force majeure

I tilfelle force majeure hindrer tilskuddsmottaker i å
oppfylle sine forpliktelser, skal tilskuddsmottaker
straks varsle Enova slik at eventuell forlengelse av
tilsagnsperioden kan forhandles mellom partene, jf.
punkt 13.

Så lenge force majeure hindrer gjennomføring av
prosjektet suspenderes partenes forpliktelser.
Tilskuddsmottaker skal straks force majeure-
situasjonen opphører ta opp igjen utførelsen av
prosjektet.

Overdragelse til nytilskuddsmottaker uten Enovas
skriftlige godkjenning betraktes som vesentlig
mislighold og gir dermed Enova grunnlag for å
trekke tilsagnet tilbake, jf. punkt 14.

Tilsagn og ytelse av tilskudd innebærer ikke noen
joint venture eller lignende samarbeid som
medfører solidarisk eller delt ansvar mellom
Partene. Tilskuddsmottaker opptrer i alle
sammenhenger på egne vegne.

I en konkurssituasjon kan ikke boet fremme krav
mot Energifondet jf § 14.1

Dersom prosjektet avsluttes som følge av at force
majeure-begivenheten hindrer gjennomføringen,
kan ikke Enova kreve allerede utbetalt andel av
tilskuddet tilbakebetalt.
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13 Endring av prosjektet

Hver av Partene kan foreslå endringer av prosjektet,
herunder prosjektets mål, omfang og retningslinjer
på grunnlag av resultater eller andre forhold som
endrer forutsetningene for prosjektet.

Alle endringer av prosjektets må I, omfang og
retningslinjer i forhold til de forutsetninger som lå
til grunn for prosjektet, ska I godkjennes av Enova og
tilskuddsmottaker for å kunne gjennomføres.

Dersom partene ikke blir enige om slik endring i
tilsagnsperioden, kan Enova stanse utbetaling av
gjenstående tilskudd inntil enighet foreligger.
Dersom det ikke oppnås enighet kan Enova i tillegg
til å avslutte ytterligere utbeta linger, kreve
tilbakebetalt allerede utbetalt tilskudd.

Dersom behovet for endringer skyldes force
majeure og endringene i prosjektet ikke tillates
gjennomført av Enova, vil Enova stanse utbetaling
av gjenstående del av tilskuddet. Tilskudd allerede
mottatt og forbrukt, vil ikke under denne
omstendighet bli krevd tilbakeført Energifondet.

Dersom et prosjekt endres i henhold til denne
bestemmelse med hensyn til enten prosjektperiode
eller prosjektinnhold i forhold til opprinnelig avtale,
skal bestemmelsene i det opprinnelige
tilskuddsbrevet samt Generelle regler for tilskudd
gjelde tilsvarende også for endringene i både
prosjektperiode og prosjektinnhold så langt de
rekker.

13.1 Endring av prosjektperioden

Dersom det oppstår forsinkelser i prosjektet som
kan føre til at starttidspunktet og/eller
avslutningstidspunktet endres, skal ny
framdriftsplan utarbeides som angitt i punkt 6.1.
Revidert fremdriftsplan ska I godkjennes av Enova.

13.2 Endring av prosjektinnhold

Dersom det oppstår behov for endring av innhold i
et prosjekt i forhold til Energifondets målsettinger
skal tilskuddsmottaker uten ugrunnet opphold søke
om endring av prosjektet. I søknaden skal det gis en
redegjørelse for endringene med angivelse av
konsekvenser for framdrift, økonomi, hovedmål og
delmål.

14 Helt eller delvis bortfall av tilsagn og tilbakebetaling av
tilskudd

14.1 Mislighold

Tilsagnet bortfaller, med mindre Enova bestemmer
noe annet, dersom tilskuddsmottaker vesentlig
misligholder vilkå rene i disse regler, tilskuddsbrev,
øvrige kontraktsvilkår eller øvrige forutsetninger
som gjelder for tilsagnet.

Som vesentlig mislighold regnes blant annet:

Tilskuddsmottaker driver virksomhet som er
uforenlig med gjeldende lov og regelverk
(nasjonalt og internasjonalt) samt formål og
retningslinjer for Energifondet.

Prosjektet tilføres offentlig fina nsierings-
støtte fra andre enn Enova og slik støtte ikke
var forutsatt i finansieringsplanen for
prosjektet.

Tilskuddsmottaker ikke fullfører eller ikke er
stand til å fullføre prosjektet, enten ved at
prosjektet ikke kommer i gang innen avtalt
frist eller at prosjektet blir avbrutt, vesentlig
forsinket eller det på annen måte sannsynlig-
gjøres at prosjektet ikke vil bli gjennomført i
henhold til prosjektbeskrivelsen.

Tilskuddsmottaker har gitt manglende,
mangelfull eller misvisende opplysninger for
Enovas vurdering avtilskuddsmottaker eller
prosjektet.

Tilskuddsmottaker har vesentligtilsidesatt
sine plikter relatert til prosjektet eller på
annen måte opptrådt klanderverdig i kontakt
med Enova eller offentlige myndigheter i
forbindelse med prosjektet.
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Tilskuddsmottaker tilsidesetter sine plikter
vedrørende rapportering og oppdatering av
Enova vedrørende prosjektet eller gjentatte
ganger gir forsinket eller mangelfulle
opplysninger til Enova.

Det er begjært oppbud, fremsatt konkurs-
begjæring, åpnet private eller offentlige
gjeldsforhandlinger hos tilskuddsmottaker
eller tilskuddsmottaker innstiller sine
betalinger.

Tilskuddsmottaker overdrar tilsagnet til ny
tilskuddsmottaker uten Enovas skriftlige
godkjenning.

14.2 øvrig bortfall

Tilsagnet kan også helt eller delvis falle bort i
andre tilfeller hvor årsaken til bortfallet ikke
skyldes noen av partene. Slike årsaker til at
tilsagnet bortfaller vil eksempelvis være:

Dersom det er klart at en force majeure-
begivenhet vil vare ut tilsagnsperioden, med
den følge at den setter prosjektet i fare og
tilskuddsmottaker ikke har fått aksept av
Enova for endring av framdriftsplanen.

Nasjonalt eller internasjonalt (eksempelvis
EØS) regelverk endres på en slik måte at
prosjektet enten ikke lar seg gjennomføre
eller det vil være i strid med Norges
internasjonale forpliktelser å gjennomføre
det, forutsatt at slik endring ikke kunne
forutses ved prosjektets oppstart eller
tilskuddsmottaker senere heller ikke kunne
overvinne følgene av endringene.

Innholdet i eller gjennomføringen av
prosjektet endres vesentlig i forhold til
opprinnelige forutsetninger, og dette ikke
skyldes partene.

14.3 Tilbakebetaling av utbetalt tilskudd

Denne bestemmelse gjelder i tillegg til reglene i
punkt 15 under.

Ved bortfall av tilsagnet etter 14.1 kan tilskuddet
kreves helt eller delvis tilbakebetalt.

Ved bortfall av tilsagnet etter 14.2 kan Enova ikke
kreve tilbakebetalt allerede utbetalt tilskudd.

Dersom tilskuddsmottaker er forpliktet til å betale
tilbake hele eller deler av tilskuddet, skal
tilskuddsmottaker betale renter fra tidspunktet da
misligholdet inntrådte. Rentesatsen skal være lik
den til enhver tid gjeldende forsinkelsesrentelov
(lov av 17. desember 1976 om renter ved forsinket
betaling m.m.) eller tilsvarende.

14.4 øvrige virkninger av at tilsagnet
faller bort

Dersom tilsagnet faller bort som følge av årsaker
nevnt i 14.1, 14.2 eller av andre årsaker, skal
tilskuddsmottaker og Enova avtale vilkår for at
prosjektet eventuelt kan videreføres og tilskudds-
mottaker motta det resterende innvilgede, men
ennå ikke utbetalte tilskudd. Enova kan herunder
som vilkår for fortsatt å yte tilskudd, stille ethvert
krav knyttet til innholdet i og gjennomføringen av
prosjektet som måtte være aktuelt, også
godkjenning av eventuelle nye aktører. Med mindre
Enova bestemmer noe annet, skal tilskudds-
mottaker og Enova innen 1 måned etter opphøret
iverksette forhandlinger for å avklare slike forhold,
og forhandlingene skal gjennomføres uten
ugrunnede opphold. Dersom enighet ikke oppnås
innen 2 måneder etter at forhandlinger er innledet,
kan Enova beslutte å tre ut av prosjektet.
Tilskuddsmottaker skal uansett fortsatt ha de
plikter som følger av punkt 4, 6.2, 6.3 og 9.
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15 Internasjonale avtaler/EØS-forpliktelser/annen støtte

15.1 Notifisering

Norge er i utgangspunktet forpliktet til å
forhåndsmelde alle planer om nye støttetiltak samt
endringer i eksisterende tiltaktil EFTAs
overvåkningsorgan (ESA). ESA har i vedtak av
18.07.11 godkjent Enovas støtteordninger under
Energifondet t.o.m 31.12.2016.

Støtteordninger og/eller enkeltstående tiltak hvor
støtten for hvert foretak ligger under terskelen
fastsatt i regelverket for bagatellmessig støtte er
unntatt fra meldeplikten.

For nærmere informasjon se lov av 27.11.1992 nr
117 om offentlig støtte med tilhørende forskrifter.

15.2 Informasjonsplikt

Ansvarlig departement, Riksrevisjonen og Enova
kan kreve fremlagt den informasjon fra
tilskuddsmottaker som er påkrevd for at ansvarlig
departement, Riksrevisjon og Enova kan kontrollere
at reglene om offentlig støtte overholdes.

Tilskuddsmottaker har plikt til å opplyse om annen
offentlig støtte som tilskuddsmottaker mottar,
hvor stor denne er, når den ble innvilget og fra
hvem.

16 Varsler og meldinger

16.1 Tidspunkt for avsendelse og
mottak

Varsler og meldinger skal være poststemplet senest
på fristdagen etter de Generelle regler for tilskudd.
Dersom det i henhold til en frist heter at en
melding eller et varsel skal være kommet frem til
Enova, er det tidsnok at meldingen/varslet er
kommet frem til Enova innenfor kontortiden på
fristdagen.

Dersom en frist faller på en helg eller helligdag, er
det tidsnok for avbrytelse avfristen at de
nødvendige tiltak gjennomføres den første
påfølgende virkedag.

15.3 Bagatellmessig støtte

Tilskuddsmottaker må ikke motta bagatellmessig
støtte til samme virksomhet i et slikt omfang at
den overstiger den samlede tillatte grense for
bagatellmessig støtte, jfr. EØS-avtalens regelverk.

15.4 Utbetaling

Tilskudd som er meldepliktig til
EFTAs overvåkingsorgan kan ikke utbetales før
overvåkingsorganet har godkjent meldingen.

15.5 Tilbakebetaling av tilskudd/
avvikling av tilskuddsordning

Tilsagn eller utbetalinger basert på uriktig eller
ufullstendig informasjon kan inndras eller kreves
tilbakebetalt med renter dersom tilsagnet /
tilskuddet er i strid med regelverket for offentlige
anskaffelser, regelverket for offentlig støtte, EØS-
avtalens regelverk eller lignende regelverk.

Ansvarlig departement kan pålegge Enova å kreve
tilbakebetalt ulovlig utbetalt støtte som blir funnet
å være i strid med EØS-avtalens regelverk.

Ansvarlig departement kan pålegge Enova å avvikle
eller endre tilskuddsordninger.

16.2 Formkrav

Hvor ikke annet følger av de Generelle regler for
tilskudd skal alle meldinger og varsler være
skriftlige og oversendes per post i original og
underskrevet stand.

Dette gjelder også avtaler mellom Partene.
Muntlige avtaler skal straks nedtegnes eller
bekreftes skriftlig.
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17 Lov- og regelendringer

Ved lov- eller regelendringer —det være seg
nasjonalt eller internasjonalt —som påvirker
prosjektet, skal prosjektet om nødvendig tilpasses
de endrede betingelser dersom prosjektet kan
gjennomføres med de nye rammer.

Tilsvarende skal tilskuddsmottaker innrette seg
etter de til enhver tid gjeldende Generelle regler for
tilskudd dersom disse endres i samsvar med
relevante endringer i lov- og regelverk.

Tilskuddsmottaker har plikt til å holde seg
orientert om og sette seg inn i det ramme- og
regelverk som til enhver tid gjelder for tilskudd
etter de Generelle regler for tilskudd. Siste
oppdaterte versjon av de Generelle regler for
tilskudd fra Energifondet vil ligge på Enovas
hjemmesider www.enova.no.

18 Kontaktpersoner/representanter

Partene skal holde hverandre oppdatert til enhver
tid om hvem som er kontaktperson eller
representerer den respektive part. Partene skal til
enhver tid være representert ved en kontaktperson
med den nødvendige kompetanse til å treffe
beslutninger for gjennomføring av prosjektet.

Enova kan benytte en underleverandør til
oppfølging av prosjektet.

Tilskuddsmottaker skal utpeke en prosjektleder
som skal navngis ved søknaden om tilskudd.
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19 Definisjoner

Avslutnings-
tidspunkt: Dato for avslutning av prosjektet. Fremgår av tilskuddsbrevet.

Energiloven: Lov av 29.juni 1990 nr 50.

Energifondet: Fond opprettet med hjemmel i Energiloven.

Enova SF: Statsforetak med oppgave å forvalte midlene fra Energifondet (opprettet ved Kgl.
res. av 1juni 2001).

Finansieringsplan: Den økonomiske planen for gjennomføring av prosjektet som er avtalt mellom
partene.

Forcemajeure: Upåregnelige og særlige omstendigheter som ligger utenfor partenes kontroll som
gjør det umulig å oppfylle forpliktelsene.

Framdriftsplan: Den tidsplan for gjennomføring av prosjektets del- og hovedaktiviteter / milepæler
som er avtalt mellom partene.

Framdrifts- og
regnskapsrapport: Rapportering av kostnadsmessige og finansieringsmessige forhold, framdrift og

aktivitet for prosjektet. Fungerer også som utbetalingsanmodning.

Immaterielle
rettigheter: Opphavsrettigheter, patent, mønster, bruksmønster, varemerker, så langt slike

rettigheter har vern etter norsk lovgiving som registrerte rettigheter eller uten
registrering. Også know-how regnes som immaterielle rettigheter, selv om know-
how ikke skulle være underlagt spesielt vern etter lovgivingen.

Know-how: Teknisk viten som er betydelig og som kan identifiseres på egnet måte.

Milepæl: Definert del av prosjektet/tidspunkt i prosjektet av betydning for hovedaktiviteter
og oppgaver slik dette er beskrevet i framdriftspla nen.

Part/ Partene: Som Part i denne avtale regnes tilskuddsmottaker og Enova SF (som forvalter av
midlene fra Energifondet).

Prosjekt: Den samlete aktiviteten som tilsagnet omfatter.

Prosjektbeskrivelse: Dokumentasjon utarbeidet av tilskuddsmottaker eller i regi av tilskuddsmottaker i
forbindelse med søknaden om tilskudd.

Prosjektleder: Person med nødvendig beslutningskompetanse som på vegne av
tilskuddsmottaker skal ivareta den faglige framdriften og gjennomføringen av
prosjektet.

Prosjektperioden: Perioden som dekkes av tilskudd, normalt fram til innlevert sluttrapport.

Prosjektresultater: Alle resultater som er skapt eller oppnådd i forbindelse med eller som følge av
prosjektet.

Resultatrapport: Faglig rapport som omfatter resultater, utførelse og et sammendrag av prosjektet
på et format egnet for publisering.

Sluttrapportering: Rapportering ved avslutning av prosjektet. Omfatter Resultatrapport og
revisorgodkjent Fremdrifts- og regnskapsrapport

Starttidspunkt: Dato for oppstart av prosjektet. Fremgår av tilskuddsbrevet.

Tilsagn: Tilskuddsmottakers rett til å motta tilskudd på nærmere bestemte vilkår.

Tilskuddsbrev: Betinget skriftlig bekreftelse av innvilget søknad om tilskudd fra Energifondet.

Tilskudd: Det beløp som er innvilget av Enova i samsvar med søknad fra tilskuddsmottaker
og tilskuddsbrev med vedlegg, samt enhver endring (reduksjon og økning) av slikt
beløp.

Tilskuddsmottaker: Den virksomhet, institusjon, bedrift eller juridisk enhet som får innvilget tilskudd
fra Energifondet.

Tredjepart: Enhver bortsett fra tilskuddsmottaker og Enova SF.

Utbetalings-
anmodning: Grunnlaget for Enovas utbetaling av tilskudd som fremgår i framdrifts- og

regnskapsrapportene.

Utløsende effekt: Del av finansieringen av prosjektet som medfører at prosjektet blir besluttet
iverksatt.

Generelle regler for tiiskudd fra Energifondet 12

-�202�-



enova

Nordreisa kommune
Postboks 1 74

91 56 STORSLETT

Enova SF
Professor Brochsgt. 2
N-7030 Trondheim

web www.enova.no
tlf 800 49 003 / 73 19 04 30
e-post post@enova.no

org.nr. 983609155
bank 8601 38 94584

Dato: Vår ref: Deres Ref: Arkivkode:
03.01.2015 JID2015000201 John Arne Jensen SOK/PROFFB/EKSBYGG3

5102014001864

Nordreisa EPC: Støtte til eksisterende bygg 14/1864

Bygg og tiltaksoversikt

Oppsummering på byggnivå

Byggnavn Energimål (kWh)

Sørkjosen skole 40 716

Helsesenteret Sonjatun 412 596

Nordreisahallen 79 663

Høgegga barnehage 11 042

Moan skole 38 147

Sørkjosen barnehage 22 698

Rotsundelv skole 41 348

Storslett barnehage 11 888

Kommunehuset 130 364

Halti 52 442

Spesifisering av tiltak pr. bygg

Side 1 av 7
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Byggnavn: Nordreisahallen
Adresse: Storslett
Poststed: 91 51 Storslett

Predefinerte tiltak

Tiltaksbeskrivelse Minimumskrav Mengdeenhet IMengde Antallbeskrivelse Antall Energimål

Etablere
energloppfølgingssyster
(EOS)

Måling av
ukemiddeltemperatur.
Ukenlig avlesing av
energiforbruk. Ukentlig
registrering i ET-kurve.
Rapportering til ledelse.
Ved flere enn 5 bygg i
søknaden kreves
webbasert
energioppfølgingsprogr;

Oppvarmet areal (BRA)
som dekkes av EOS[ml

2 059 31 544

Lysstyring Integrerte systemer
med styring både etter
tilstedeværelse og
dagslys

Areal (gulv eller
gårdsplass) som dekkes
av berørt
belysningsanlegg [rn]

2 059 16 266

Utskifting av armaturer
til energieffektiv
belysning

T5 lysrør eller LED(ikke i
gammel sokkel)

Areal (gulv eller
gårdsplass) som dekkes
av berørt
belysningsanlegg [m2]

2 059 14 104

Behovsstyring VAV. luftmengde reguleres i
forhold til
tilstedeværelse og/eller
luftkvalitet.
Temperaturvirkningsgra
varmegjenvinner
minimum 80%

Gulvareal som dekkes
av omsøkte
ventilasjonsanlegg [rn1

2 059 17 749

Byggnavn: Sørkjosen skole
Adresse: Idrettsveien 1 1
Poststed: 91 52 Sørkjosen

Predefinerte tiltak

Tiltaksbeskrivelse Minimumskrav Mengdeenhet IMengde Antallbeskrivelse Antall Energimål

Vannrensing /
vannbehandling i
varmeanlegg i
kombinasjon med
innregulering

Oppvarmet gulvareal
som dekkes av
varmeanlegget [ml

750 5078

Etablere
energioppfølgingssyster
(EOS)

Måling av
ukemiddeltemperatur.
Ukenlig avlesing av
energiforbruk. Ukentlig
registrering i ET-kurve.
Rapporteringtil ledelse.
Ved flere enn 5 bygg i
søknaden kreves
webbasert
energioppfølgingsprogr;

Oppvarmet areal (BRA)
som dekkes av EOS[ml

1 800 25 578

Egendefinerte tiltak

Tiltaksbeskrivelse Merkostnad Energimål

Frakobling av eldre beredersystem på 1000 liter 10 060
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Byggnavn: Helsesenteret Sonjatun
Adresse: SON JATU N VEGEN 21

Poststed: 9151 STORSLETT

Predefinerte tiltak

Tiltaksbeskrivelse Minimumskrav Mengdeen het Mengde Antallbeskrivelse Antall Energimål

Vannrensing /
vannbehandling i
varmeanlegg i
kombinasjon med
innregulering

Oppvarmet gulvareal
som dekkes av
varmeanlegget [ml

6 705 34 061

Etablere
energioppfølgingssyster
(E0S)

Måling av
ukemiddeltemperatur.
Ukenlig avlesing av
energiforbruk. Ukentlig
registrering i ET-kurve.
Rapportering til ledelse.
Ved flere enn 5 bygg i
søknaden kreves
webbasert
energioppfølgingsprogr

Oppvarmet areal (BRA)
som dekkes av EOS[m2]

6 705 118 813

Termisk isolering av rør
og deler ienergisentral.

Kun i energisentral. Det
støttes kun
isoleringsprodukter
med robust overflate
og som er prefabrikert
til bruk som termisk
isolering av rør og deler.

Antall meter rør inkl
ventiler, pumper,
flenser etc. [m]

85 18 785

Ny
shunt-/utetemperaturre
m/urstyring

Ny shuntventil med
turtemperaturregulerin)
basert på
utetemperatur.
Urstyring for
temperatursenking
utenfor brukstid
("nattsenking).

Oppvarmet areal som
shuntventil betjener
[r2]

4 000 Antall
shuntventiler:

1 18 920

Varmepumpe luft-vann Varmesentral basert på
varmepumpe(luft-vann)
Anlegget skal være
komplett og ny fra
leverandør.
Eksisterende
varmeløsning skal
beskrives i
"Prosjektsammendrag".

Installert effekt (kW) 5 8 665

Forbedring
varmegjenvinning
ventilasjon.

Ny varmegjenvinner
skal haminimum 80%
temperaturvirkningsgra

Gulvareal som dekkes
av omsøkte
ventilasjonsanlegg [rn2]

1 000 62 970

Forbedring SFP. SFP<= 2 kW/ rn,/s. Gulvareal som dekkes
av omsøkte
ventilasjonsanlegg [m2]

1 800 37 764

Behovsstyring VAV. Luftmengde reguleres i
forhold til
tilstedeværelse og/eller
luftkvalitet.
Temperaturvirkningsgra
varmegjenvinner
minimum 80%

Gulvareal som dekkes
av omsøkte
ventilasjonsanlegg [rn2]

4 000 82 600

Vannbesparende
dusjarmaturer.

Maksimum
vannmengde <=10
l/min

Byggets areal [ml] 6 705 Antall dusjhoder
[stk]

70 23 333

Egendefinerte tiltak

Tiltaksbeskrivelse Merkostnad Energimål

Installere el-kolbe i bereder for å stenge ute fjernvarme når det
ikke er oppyarrningsbehov

6 685
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Byggnavn: Høgegga barnehage
Adresse: Høgegga 3
Poststed: 9151 Storslett

Predefinerte til tak

Tiltaksbeskrivelse Minimumskrav Mengdee nhet IMengde Antallbeskrivelse Antall Energimål

Etablere
energioppfølgingssyster
(E0S)

Måling av
ukemiddeltemperatur.
Ukenlig avlesing av
energiforbruk. Ukentlig
registrering i ET-kurve.
Rapportering til ledelse.
Ved flere enn 5 bygg i
søknaden kreves
webbasert
energioppfølgingsprogr;

Oppvarmet areal (BRA)
som dekkes av EOS[rnz]

333 4 382

Egendefinerte tiltak

Tiltaksbeskrivelse Merkostnad Energimål

Nattsenking elektrisk oppvarming 6 660

Byggnavn: Moan skole
Adresse: Lundevegen 20
Poststed: 9151 Storslett

Predefinerte til tak

Tiltaksbeskrivelse Minimumskrav Mengdee nhet IMengde Antallbeskrivels e Antall Energimål

Etablere
energioppfølgingssyster
(EOS)

Måling av
ukemiddeltemperatur.
Ukenlig avlesing av
energiforbruk. Ukentlig
registrering i ET-kurve.
Rapportering til ledelse.
Ved flere enn 5 bygg i
søknaden kreves
webbasert
energioppfølgingsprogr;

Oppvarmet areal (BRA)
som dekkes av EOS[m]

1 653 15 885

Egendefinerte tiltak

Tiltaksbeskrivelse Merkostnad Energimål

Nattsenking elektrisk oppvarming 22 262
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Byggnavn: Sørkjosen barnehage
Adresse: Sørkjosen
Poststed: 91 52 Sørkjosen

Predefinerte tiltak

Tiltaksbeskrivelse Minimumskrav Mengdeenhet Mengde Antallbeskrivelse Antall Energimål

Etablere
energioppfølgingssyster
(E0S)

Måling av
ukemiddeltemperatur.
Ukenlig avlesing av
energiforbruk. Ukentlig
registrering i ET-kurve.
Rapportering til ledelse.
Ved flere enn 5 bygg i
søknaden kreves
webbasert
energioppfølgingsprogr;

Oppvarmet areal (BRA)
som dekkes av EOS[mil

266 4 916

Etterisolering yttertak
og tak mot kaldt loft

U-verdi <=0,13 W/rriK Areal av tak som
isoleres [ml

266 10 047

Egendefinerte tiltak

Tiltaksbeskrivelse Merkostnad Energimål

Nattsenking elektrisk oppvarming 7 735

Byggnavn: Rotsundelv skole
Adresse: Rotsund
Poststed: 91 53 Rotsund

Predefinerte tiltak

Tiltaksbeskrivelse Minimumskrav Mengdeenhet Mengde Antallbeskrivelse Antall Energimål

Etablere
energioppfølgingssyster
(E05)

Måling av
ukemiddeltemperatur.
Ukenlig avlesing av
energiforbruk. Ukentlig
registrering i ET-kurve.
Rapportering til ledelse.
Ved flere enn 5 bygg i
søknaden kreves
webbasert
energioppfølgingsprogr

Oppvarmet areal (BRA)
som dekkes av EOS[rn1]

1 812 21 762

Egendefinerte tiltak

Tiltaksbeskrivelse Merkostnad Energimål

nattsenking radiatorkurs 19 586
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Byggnavn: Storslett barnehage
Adresse: Storslett
Poststed: 91 51 Storslett

Predefinerte tiltak

Tiltaksbeskrivelse Minimumskrav Mengdeenhet I Mengde Antallbeskrivelse Antall I Energimål

Etablere
energioppfølgingssyster
(E0S)

Må ling av
ukemiddeltemperatur.
Ukenlig avlesing av
energiforbruk. Ukentlig
registrering i ET-kurve.
Rapporteringtil ledelse.
Ved flere enn Sbygg i
søknaden kreves
webbasert
energioppfølgingsprogr;

Oppvarmet areal (BRA)
som dekkes av EOS[ml

280 5 174

Egendefinerte tiltak

Tiltaksbeskrivelse Merkostnad Energimål

Nye panelovner med nattsenking 6 714

Byggnavn: Kommunehuset
Adresse: SE N TRU M 1 7
Poststed: 91 51 STORSLE TT

Predefinerte tiltak

Tiltaksbeskrivelse Minimumskrav Mengdeenhet I Mengde Antallbeskrivelse Antall Energimål

Etablere
energioppfølgingssyster
(EOS)

Må ling av
ukemiddeltemperatur.
Ukenlig avlesing av
energiforbruk. Ukentlig
registrering i ET-kurve.
Rapporteringtil ledelse.
Ved flere enn 5 bygg i
søknaden kreves
webbasert
energioppfølgingsprogr

Oppvarmet areal (BRA)
som dekkes av EOS[mi]

2030 27 486

Nedbørsstyring av
snøsmelteanlegg

Anlegget skal kun
tilføre den
energimengde som skal
til for åopprettholde
snøsmelting, samt ta
hensyn til rimdannelse.
Det stilles kravtil
temperaturføler samt
snø og rimføler.

Areal dekket av
snøsmelteanlegg [ml

44 4 400

Utskifting vinduer
m/tilh. tetting

U-verdi <=0,8 W/rnhC Vindusareal inkl. karm
[Fnl

80 4 279

Forbedring
varmegjenvinning
ventilasjon.

Ny varmegjenvinner
skal ha minimum 80%
temperaturvirkningsgra

Gulvareal som dekkes
av omsøkte
ventilasjonsanlegg [mi]

800 26 360

Forbedring SFP. SFP<= 2 kW/ rn,/s. Gulvareal som dekkes
avomsøkte
ventilasjonsanlegg [m2]

2 030 21 620

Egendefinerte tiltak

Tiltaksbeskrivelse Merkostnad Energi mål

Optimalisering av varmestyring el 42 000

Urstyring av sirkulasjonspumpe og ny bereder 4 21.9

Side 6 av 7

- 208 -



enova

Byggnavn: Halti
Adresse: Storslett
Poststed: 91 51 Storslett

Predefinerte tiltak

Tiltaksbeskrivelse Minimumskrav Mengdeenhet Mengde Antallbeskrivelse Antall Energimål

Etablere
energioppfølgingssyster
(E05)

Måling av
ukemiddeltemperatur.
Ukenlig avlesing av
energiforbruk. Ukentlig
registrering i ET-kurve.
Rapportering til ledelse.
Ved flere enn 5 bygg i
søknaden kreves
webbasert
energioppfølgingsprogn

Oppvarmet areal (BRA)
som dekkes av EOS(m2)

1 500 17 430

Nedbørsstyring av
snøsmelteanlegg

Anlegget skal kun
tilføre den
energimengde som skal
til for åopprettholde
snøsmelting, samt ta
hensyn til rimdannelse.
Det stilles kravtil
temperaturføler samt
snø og rimføler.

Areal dekket av
snosmelteanlegg [ml

45 4 500

Egendefinerte tiltak

Tiltaksbeskrivelse Merkostnad Energimål

Optimalisering av varmestyring el 20 000

Urstyring varmekabel til tappevann 10 512
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Tilskudd til tiltak for økt sykkelbruk i kommuner og fylkeskommuner
- invitasjon til å søke om midler for 2014 og 2015

forbindelsemed Stortingets behandling av revidertnasjonalbudsjett (RNB)2014, jf Innst.
260 S (2013-2014), bledet opprettet en tilskuddsordning til tiltak forøkt sykkelbruk i
kommunerog fylkeskommuner. Samferdselsdepartementethar gitt Statensvegvesen i
oppdrag å administrere ordningen.

Deterbevilget 10mill, kr til ordningen i 2014.1 Prop. 1 S (2014-2015)erdet foreslåtten
ramme påytterligere 10mill. kr i 2015. Samferdselsdepartementethar lagt til grunn at
ordningen skal evalueres basert på erfaringer fra tildelingsprosessen for2014og2015.

Kommuncrog fylkeskommuner inviteres med dette til å søke om tilskudd fraordningen for
2014og2015. Det tas forbehold ombudsjettmessig tildeling.

Målsetting og innretning
Bedre fremkommelighetog reduserte avstandskostnader er ett avhovedmålene i Nasjonal
transportplan 2014-2023. Til hovedmålet erdetknyttet et etappemål om at
framkommeligheten forgående og syklende skal bedres.

Formåletmed tilskuddsordningen er åbidra til raskere gjennomføring av tiltak somøker
framkommeligheten forgående og syklende, gjennom å stimulere kommunerog
fylkeskommuner til åprioritere tiltak forøkt sykkelbruk.

Hvem kan søke?
Alle fylkeskommunerog fylkeskommuner kan iutgangspunktet søke. Kommunerog
fylkeskommuner somhar inngått forpliktende avtaleomøkt sykkelsatsingvil imidlertidbli
prioritert.

Postadresse Telefon: 02030 Kontoradresse Fakturaadresse

Statens vegvesen Telefaks: 22 07 37 68 Brynsengfaret 6A Statens vegvesen

Vegdirektoratet firmapostveovesen.no 0667 0510 regnkar,

Postboks 8142 Dep

0033 Oslo Org.or 971032031 9815 Vadso
TalPinn 715 0,1 i ,rl

Til kommuner og fylkeskommuner

_N_OV201 4

-

Behandlende enhet:

Vegdirektoratet

Saksbehandler/innvalgsnr:

Even Mortensen - 915 66 164

\62(A
Vår referanse:

2013/143087-033

Deres referanse: Vår dato:

17.11.2014

Statens vegvesen
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Kriterier for tildelingfra tilskuddsordningen
Ordningen kan finansiere inntil 50 pst av godkjente kommunale og fylkeskommunale
tiltak/prosjekter og det kreves en lokal egenandel på minst 50 pst av tiltakets totale kostnad.
Forpliktende politiske vedtak for en lokal egenandel og dokumentasjon på dette, skal følge
soknaden. I egenandelen kan også kostnader ;11reguleringsplanarbeid og prosjektering inngå.
Dette må da evt. presiseres i søknaden og fremkomme i kostnadsoverslaget.

Generellefaringer
Det kan bare gis tilskudd til tiltak på fylkeskommunalt og kommunalt vegnett, ikke til
tiltak som er statens ansvar å finansiere.
Statens vegvesen tildeler midler til de ulike tilskuddsmottakerne og følger opp
tilskuddsmottakerne underveis i gjennomføringen av tiltaket.
Det skal legges til grunn en egenandel på 50 pst.
I egenandelen kan også kostnader til reguleringsplanarbeid og prosjektering inngå
Innsatsen konsentreres —med et begrenset antall tilskuddsmottakere hvert år.
Det skal være vedtatt reguleringsplan for prosjektet på søknadstidspunktet (dersom
tiltaket krever reguleringsplan)

Prioriteringskriterier
Prioritet vil bli gitt til:

De kommuner og fylkeskommuner som har forpliktende avtale med Statens vegvesen
om økt sykkelsatsing (særskiIt utvalgte sykkelbyer)
Kommuner med vedtatt plan for sammenhengende hovednett for sykkeltrafikk
Prosjekter som inngår i et sammenhengende gang- og sykkelvegnett
Prosjekter i sykkelbyer som har en plan for samlet innsats med henhold til
investeringer, drift, vedlikehold, informasjon, og bilrestriktive tiltak
For å sikre skoleveger vil prosjekter som bygges innenfor en radius på fire km fra
skoler prioriteres, da først de som ligger nærmest skolene
Det kan søkes tilskudd til gang- og sykkelanlegg - infrastrukturtiltak inkludert
sykkelparkering, skilting og oppmerking

Statens vegvesen legger avgjørende vekt på at tiltakene det søkes om tilskudd til, skal være
realistiske å gjennomføre i tildelingsåret.

Vegeier selv bærer økonomisk risiko ved økte kostnader, og beholder hele tilskuddet til andre
gang- og sykkeltiltak hvis prosjektet blir billigere.

Reglementfor økonomistyringi staten skalfølges
Det foruusettes atmidlene forvaltes i samsvar med bestemmelsene i reglement for
økonomistyring i staten
(h. \,..:-e,2).,:rm,J.enn,, pld VcdIC"" )1)1,1nh:`, H

Kommuner og fylkeskommuner som mottar tilskudd fra ordningen vil være byggherre for
prosjektel det gis midler til. Byggherre er ansvarlig for overskridelser utover søknadens
kostnadsoverslag. Videre er byggherre ansvarlig for at tiltaket gjennomføres i henhold til
søknaden og at hensikten med tiltaket oppnås.
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Tilskuddsmidlene utbetales i tråd med framdriften for prosjektet. Sluttbetaling (30 pst av
tilskuddsbeløpet) utbetales først når tiltaket er ferdigstilt og rapporteringsskjema er utfylt og
oversendt Statens vegvesen.

Framdrift
Statens vegvesen legger vekt på realistiske frarndriftsplaner.

Det forutsettes at de prosjektene som får tildeling, startes opp og gjennomføres i 2014/2015.

Rapportering
Det bes om at Statens vegvesen holdes orientert om oppstart og under gjennomføringen av
tiltaket. Søker som mottar tilskudd for 2014 og 2015 skal rapportere om fremdrift pr 30.
april, 31. august samt pr. 31. desember til aktuelt regionvegkontor. Rapporteringen skal vise
fremdrift i gjennomføringen av tiltaket og om dette er i tråd med opprinnelig fremdriftsplan.
Eventuelle avvik fra denne må beskrives.

Dersom tilskuddsmottaker unnlater å rapportere, kan tildelte midler trekkes tilbake og
omfordeles til andre tiltak.

Utbetaling
Tilskuddsmidlene utbetales i sin helhet når tiltaket er ferdigstilt, rapporteringsskjema for
ferdige tiltak er utfylt og ferdigbefaring er gjennomført i samarbeid med Statens vegvesen.

Vedlegg (bilder, beskrivelser, kart med mer) skal utfoimes slik at de kan publiseres på
\ ..‘e sen.no eller i annen egnet format.

Prosess - tidsfrister
For å sikre at tiltakene blir gjennomført i tildelingsåret er det fastlagt følgende framdriftsplan:

Søknaden fra kommuner og fylkeskommuner må være mottatt elektronisk hos Statens
vegvesen, Vegdirektoratet senest 31. januar 2014.

Statens vegvesen utarbeider et samlet forslag til prioritering. Tildeling fra
tilskuddsordningen for budsjettåret 2014 og 2015 vil foreligge når Stortinget har
behandlet budsjettet for 2015 i desember 2014.

Soknadsskjerna
Søknadsskjema følger vedlagt.

Dersom en søker ønsker å søke om midler til flere ulike tiltak, skal det fylles ut ett
søknadsskjema pr tiltak (for eksempel infrastrukturtiltak og oppmerking).

Kontaktinformasjon og adresse for innsending av søknader
Spørsmål om ordningen og søknader kan stilles til Statens vegvesen, Vegdirektoratet. Søknad
fylles ut elektronisk og sendes Statens vegvesen pr e-post med nødvendige vedlegg.

Statens vegvesen, Vegdirektoratet
Postboks 8142 Dep.
0033 Oslo
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Terje Moe Gustavsen)
\  vegclirektør

1 vedlegg

Kopi til:
Kommunal- og Modemiseringsdepartementet
Pb 8112 Dep
0032 OSLO

Klima- og miljødepartementet
Postboks 8013 Dep
0030 Oslo

Samferdselsdepartementet
Pb 8010 Dep
0030 OSLO

Kommunesektorens organisasjon (KS)
Pb 1378 Vika
0114 OSLO
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Tilskudd til tiltak for økt sykkelbruk i kommuner og fylkeskommuner
- invitasjon til å søke om midler for 2014 og 2015

I forbindelse med Stortingets behandling av revidert nasjonalbudsjett (RNB) 201 4, jf Innst.
260 S (2013-201 4), ble det opprettet en tilskuddsordning til tiltak for økt sykkelbruk i
kommuner og fylkeskommuner. Samferdselsdepartementethar gitt Statensvegvesen i
oppdrag å administrere ordningen.

Det erbevilget 10 mill, kr til ordningen i 2014.I Prop. 1 S (2014-201 5) erdet foreslått en
ramme på ytterligere 1 0 mill, kr i 201 5. Samferdselsdepartementethar lagt til grunn at
ordningen skal evalueres basertpå erfaringer fra tildelingsprosessen for201 4 og201 5.

Kommunerog fylkeskommuner inviteres med dette til å søke om tilskudd fra ordningen for
2014 og201 5. Det tas forbehold ombudsjettmessig tildeling.

Målsetting og innretning
Bedre fremkommelighet og reduserte avstandskostnader er ett avhovedmålene i Nasjonal
transportplan2014-2023. Til hovedmålet erdetknyttet et etappemål om at
framkommeligheten forgående og syklende skal bedres.

Formåletmed tilskuddsordningen er å bidra til raskere gjennomføring av tiltak som øker
framkommeligheten for gående og syklende, gjennom å stimulere kommuner og
fylkeskommuner til å prioritere tiltak forøkt sykkelbruk.

Hvem kan søke?
Alle fylkeskommuner og fylkeskommuner kan iutgangspunktet søke. Kommunerog
fylkeskommuner somhar inngått forpliktende avtale om økt sykkelsatsing vil imidlertidbli
prioritert.

Postadresse Telefon: 02030 Kontoradresse Fakturaadresse

Statens vegvesen Telefaks: 22 07 37 68 Brynsengfaret 6A Statens vegvesen

Vegdirektoratet firmapostveovesen.no 0667 OSI O An~pkkg,nrle regnskap

Postboks 8142 Dep

0033 Oslo Org.nr: 971032031 9815 Vadsø

7.1.frIn• 70 Q S(.1

Statens vegvesen

Til kommuner og fylkeskommuner

Behandlende enhet:

Vegdirektoratet

Saksbehandlerf nnvalgsnr:

Even Mortensen - 915 66 164

Vår referanse:

2013/143087-033

Vår dato:

17.11.2014

Deres referanse:
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Tilskuddsmidlene utbetales i tråd med framdriflen for prosjektet. Sluttbetaling (30 pst av
tilskuddsbeløpet) utbetales først når tiltaket er ferdigstilt og rapporteringsskjema er utfylt og
oversendt Statens vegvesen.

Framdrift
Statens s/egvesenlegger vekt på realistiske framdriftsplaner.

Det forutsettes at de prosjektene som får tildeling, startes opp og gjennomføres i 2014/2015.

Rapportering
Det bes om at Statens vegvesen holdes orientert om oppstart og under gjennomføringen av
tiltaket. Søker som mottar tilskudd for 2014 og 2015 skal rapportere om fremdrift pr 30.
april, 31. august samt pr. 31. desember til aktuelt regionvegkontor. Rapporteringen skal vise
fremdrift i gjennomføringen av tiltaket og om dette er i tråd med opprinnelig fremdriftsplan.
Eventuelle avvik fra denne må beskrives.

Dersom tilskuddsmottaker unnlater å rapportere, kan tildelte midler trekkes tilbake og
omfordeles til andre tiltak.

Utbetaling
Tilskuddsmidlene utbetales i sin helhet når tiltaket er ferdigstilt, rapporteringsskjema for
ferdige tiltak er utfylt og ferdigbefaring er gjennomført i samarbeid med Statens vegvesen.

Vedlegg (bilder, beskrivelser, kart med mer) skal utformes slik at de kan publiseres på
eu‘ esLm.noeller i annen egnet format.

Prosess - tidsfrister
For å sikre at tiltakene blir gjennomført i tildelingsåret er det fastlagt følgende framdriftsplan:

Søknaden fra kommuner og fylkeskommuner må være mottatt elektronisk hos Statens
vegvesen, Vegdirektoratet senest 31. januar 2014.
Statens vegvesen utarbeider et samlet forslag til prioritering. Tildeling fra
tilskuddsordningen for budsjettåret 2014 og 2015 vil foreligge når Stortinget har
behandlet budsjettet for 2015 i desember 2014.

Søknadsskjema
Søknadsskjema følger vedlagt.

Dersom en søker ønsker å søke om midler til flere ulike tiltak, skal det fylles ut ett
søknadsskjema pr tiltak (for eksempel infrastrukturtiltak og oppmerking).

Kontaktinformasjon og adresse for innsending av søknader
Spørsmål om ordningen og søknader kan stilles til Statens vegvesen, Vegdirektoratet. Søknad
fylles ut elektronisk og sendes Statens vegvesen pr e-post med nødvendige vedlegg.

Statens vegvesen, Vegdirektoratet
Postboks 8142 Dep.
0033 Oslo
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4

Tetje Moe Gustavsen)
vegdirektør

1 vedlegg

Kopi til:
Kommunal- og Moderniseringsdepartementet
Pb 8112 Dep
0032 OSLO

Klima- og miljødepartementet
Postboks 8013 Dep
0030 Oslo

Samferdselsdepartementet
Pb 8010 Dep
0030 OSLO

Kommunesektorens organisasjon (KS)
Pb 1378 Vika
0114 OSLO
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Statens vegvesen

Tilskuddtil tiltakforøktsykkelbruk i kommunerog fylkeskommuner

SØ K N AD S S K J E M A 201 4/201 5
(Alle punktene skal fylles ut. Ett skiema pr tiltak)

Type tiltak Kostnad Søknadsbeløp Ansvarsområde/vegeier Planavklaring Område Fremdrtft Egenandel

Hvilke tiltakskategori

tilhører tiltaket?
-Gang- og

sykkelanlegg

-Sykkelparkering

Skilting
oppmerking

Hva er
tiltakets

totale

kostnad i

mill, kr

(inkl. mva)

Det kan søkes om inntil

50 pst av tiltakets totale
kostnad.

Hva er søknadsbeløpet

for tiltaket imill. kr (inkl,

mva)

Påhvilket ansvarsområde
ligger tiltaket?

-Kommunalt

Fylkes-

kommunalt

Dersom tiltaket krever
reguleringsplan, skal

denne foreligge ved

søknadstidspunktet.

Krever tiltaket

reguleringsplan?

(ja/nei)

Foreligger godkjent

reguleringsplan?

(Ja/nei)

Ligger tiltaket innen
-Tettbygd strøk

-Byområde

-Skoleveg

Når kan tiltaket startes opp?

(dd.mm.åååå)

Når skal tiltaket være ferdig?

(dd.mm.åååå)

Egenandelen skal væ,e avklart. Er den:

- Budsjettert

- Vedtatt

- Ikke avklart

Navn: Telefon:
Mobil: E-post:

Søker
Navn:
Adresse:
Postnummer:
Administrativ kontaktperson hos søker

Beskrivelseav tiltaket
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1. Typetiltak,tekniskspesifikasjon,navnpå strekning/vegreferanse.Angivelseav om tiltaketmåreguleres(tiltaksom kreverreguleringsplan må ha dennevedtatt på søknadstidspunktet),
omgrunnmaerverves,om byggeplan,anbudmå lages,ellerom tiltaketkangjennomføresumiddelbart.

2. Oversiktskart(eksempelvisM=1:50.000).Situasjonskartidetaljer.

Byggherre/ansvarlig aktor for gjennomføring av tiltaket
Navn:
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Kontaktperson:Telefon:
E-post:Mobil:

Tidsramme og prosess for gjennomføring
Kanpåbegynnes:(åååå-mm-dd)
Beregnetavsluttet:(åååå-mm-dd)

D Måreguleres(tiltaksomkreverreguleringsplanmå ha dennevedtattpå søknadstidspunktet)
D Måervervesgrunn
D Må lagebyggeplan
D Målageanbud
G Kangjennomføresumiddelbart

Leggved skissetil fremdriftsplan.

Finansiering (allebeløpoppgisi mill. kr)

Totaltkostnadfor tiltaket

Egenfinansiering(minimum50 pst):
Søknadsbeløp(inntil50 pstav tiltaketstotalekostnad):

Egenandelener:
1:1Budsjettert
D Vedtakforeligger
D Ikkeavklart.Beskrivevt. hvordansikkerhetskalstilles:

Det bekreftes at søker har lest og godtatt vilkårene for tilskuddsordningen, jf. invitasjonsbrev.

Dato/sted Underskrift ansvarlig søker

3
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Norges

vassdrags- og
energidirektorat

4Yek
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Ymber AS

Bjørklysvingen 3

9152 SØRKJOSEN

Vår dato: 13.11.2014

Vår ref.: 201405444-4

Arkiv: 317

Deres dato:

Deres ref.:

Saksbehandler:

Kjetil Greiner Solberg

Varsel om tilsyn —revisjon av internkontrollsystemet etter
vassdragslovgivningen 27. november 2014 —Ymber AS, Nordreisa
kommune, Troms

Norges vassdrags- og energidirektorat varsler med dette revisjon av Ymber AS sitt internkontrollsystem

etter vassdragslovgivningen.

Gjennomføring av revisjonen

Etter avtale med Elin Kaasen er revisjonen fastsatt til 27. november.

Revisj onen gjennomføres ved Ymber AS sitt hovedkontor i Sørkjosen.
Tid og sted

Åpningsmøtet er fastsatt til kl 09.

Sluttrnøtet planlegges samme dag senest klokken 15.

Nærmere program fastsettes senere.

Revisjonsgrunnlag Forskrift av 28.10.2011 nr 1058 om internkontroll etter

vassdragslovgivningen (IK-vassdrag)

Konsesjon for erverv og regulering av Sikkajokkvassdraget datert 27.04.1951

Regulering av Kildalvassdraget i Nordreisa datert 1.11.1957

Konsesjon for Nedre Tverrelva kraftverk datert 25.6.2013

NVE pålegg av 3.7.2001 om merking av reguleringsgrenser og nivå for

minstevannføring.

E-post: nve@nve.no Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 09575, Internett: twwnve.no

Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971

Hovedkontor

Middelthunsgate 29

Postboks 5091, Majorstuen

0301 OSLO

iRegion Midt-Norge

1Vestre Rosten 81

i7075 TILLER

..

Region Nord

IKongens gate 14-18

i 8514 NARVIK

.

iRegion Sor

iAnton Jenssensgate 7

i Postboks 2124

1 3103 TØNSBERG

iRegion Vest

i Naustdalsvn. 16

!Postboks 53

1 6801 FØRDE

IRegion Øst

Vangsveien 73

Postboks 4223

1 2307 HAMAR
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Fylkesmanneni Troms
RomssaFyIkkamånni

Saksbehandler
Brynjar Jørgensen

TelefonVår datoVår ref.Arkivkode
77 83 79 79 17.12.20142014/3561 - 2421.53

Deres datoDeres ref.

Einar Giæver
Mor Lyngs Plass 1
9159 HAVNNES

r„..CL J r-v
t

USJ
Venteliste - søknad om tilskott til bygging av Giævervegen parsell 3 -
Nordreisa

Viser til søknad om tilskott til Giævervegen parsell 3 mottatt den 12.6.2014.

Fylkesmannen fikk i år ei økonomisk ramme på 3,95 mill, kroner til fordeling på tilskott til
skogsvegbygging og tilskott til drift i vanskelig terreng. Dette er en begrensa økonomisk
ramme, som gjør at ikke alle søknader kan innvilges med tilskott i år. Det må dermed
prioriteres mellom søknader i fylket. I år var det 18 skogsvegprosjekter med totale kostnader
på til sammen 2,4 mill kroner som ikke kunne prioriteres med tilskottsmidler. Hele den
økonomiske ramma er nå brukt opp og fordelt til prosjekter.

Deres søknad er ikke blitt prioritert med tilskott i denne omgangen, og søknaden er satt på
venteliste. Prioriteringen er gjort i henhold til overordna retningslinjer for prioritering av
søknader om tilskott til bygging av skogsveger fastsatt av Fylkesmannen den 1.6.2007.
Søknaden vil bli vurdert på nytt ved neste års tildeling av midler.

Med hilsen

Marianne Uleberg
fung. landbruksdirektør

Brynjar Jørgensen
fylkesskogmester

Kopi til:
Skogbrukssjefen i Nord-Troms Strandvegen 24 9060 Lyngseidet

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ikke håndskrevne signaturer.

Fylkeshuset, Strandvegen 13 Telefon: 77 64 20 00 Avdeling fmtrpostmottak@fylkesmannen.no
Postboks 6105, 9291 Tromsø Telefaks: 77 64 21 39 Landbruksavdelingen www.fylkesmannen.no/troms
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Norges
vassdrags- og
energidirektorat

Ymber AS
Bjørklysvingen 3
9152 SØRKJOSEN

Vår dato: 05.12.2014
Vår ref.: 201405444-6
Arkiv: 317 Saksbehandler:
Deres dato: Kjetil Greiner Solberg

Deres ref.: 22959626/kgsgnve.no

Ymber AS, Nordreisa kommune - Oversending av rapport fra
miljørevisjon og varsel om vedtak om retting

Vi viser til revisjon av Ymber AS og oversender rapporten fra miljørevisjon med beskrivelse av de avvik
og anmerkninger som ble avdekket. Revisjonen var varslet i brev datert 12.11.2014. Ved gjennomgang

av konsesjonskrav og krav etter internkontrollforskriften ble det funnet 3 avvik og gitt 3 anmerkninger.
Dokumentasjon på lukking av avvik skal sendes NVE innen oppgitt tidsfrist.

Det er i pkt. 3 i rapporten gitt varsel om at NVE vil vurdere å treffe vedtak om retting dersom avvikene
ikke lukkes innen de frister som er satt. Frist for å uttale seg til saken er satt til 22.12.2014.

Med hilsen

Ingunn Åsgard Bendiksen Øyvind Leirset

avdelingsdirektør seksjonssjef

Dokumentet sendes uten underskrift. Det ergodkjent ihenhold til interne rutiner.

Vedlegg: Revisjonsrapport

Kopi:

Nordreisa kommune
Ymber AS v/Elin Kaasen

E-post nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon- 09575, Internett: wNw.nve no

Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971

Hovedkontor Region Midt-Norge Region Nord Region Ser Region Vest Region Øst

Middelthunsgate 29 Vestre Rosten 81 Kongens gate 14-18 Anton Jenssensgate 7 Naustdalsvn. 1B Vangsveien 73

Postboks 5091, Majorstuen 7075 TILLER 8514 NARVIK Postboks 2124 Postboks 53 Postboks 4223

0301 OSLO 3103 TØNSBERG 6801 FØRDE 2307 HAMAR
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Norges
vassdrags- og
energidirektorat

Ti l syn srapport - revi sjon

Revidert enhet: Ymber AS Org nr: NO 914 678 412

Revisjonsdato: 21.11.2014

Sted: Sørkjosen

Medvirkende fra
revidert enhet:

Elin Kaasen,

Sevald Fredriksen

Avdelingsleder
produksjon

Maskinist

Revisjonsgruppe
fra NVE:

Kjetil Greiner Solberg, Revisjonsleder
Trond Blomlie, Medrevisor

Seksjon Miljøltilsynet, Øyvind Leirset, seksjonssjef

Vår ref
Saksnr./Arkiv:

201405444-6Vår dato :05.12.2014

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.

1 Innledning

1.1 Formål med revisjonen

Miljatilsynet består av en systemrevisjon. Etter § 7 i forskrift om internkontroll etter vassdragslovgivningen
(FOR 2011-10-28 nr. 1058, IK-vassdrag) har NVE ansvar for å føre tilsyn med at forskriften oppfylles.
Fonnålet med en systemrevisjon er å kontrollere om foretaket oppfyller kravet om å etablere et
internkontrollsystem for det enkelte vassdragsanlegg som sikrer at krav til naturmiljø og landskap blir
ivaretatt på en tilfredsstillende måte i samsvar med vassdragslovgivning, forskrifter, konsesjonsvilkår, pålegg
og godkjente detaljplaner.
For anlegg i driftsfasen, vektlegges landskaps- og miljømessige tiltak som f.eks. terskler,
vegetasjonsetablering på tipper, kontroll og informasjon vedrørende manøvreringsreglement og
minstevannføringer samt rydding av elveløp/flomløp. Forventet natur- og landskapsmessig standard er
nærmere beskrevet i NVEs veileder nr. 2/2005 Miljøtilsyn ved vassdragsanlegg.

E-post: nve@nve.no. Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 09575, Internett. w~.nve.no

Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971

Hovedkontor Region Midt-Norge Region Nord Region Sor Region Vest Region Øst

Middelthunsgate 29 Vestre Rosten 81 Kongens gate 14-18 Anton Jenssensgate 7 1Naustdalsvn 1B Vangsveien 73

Postboks 5091, Majorstuen 7075 TILLER 8514 NARVIK 1Postboks 2124 Postboks 53 Postboks 4223

0301 OSLO 1 3103 TØNSBERG 1 6801 FØRDE 2307 HAMAR
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1.2 Revisjonsgrunnlag

Forskrift av 28.10.2011 nr 1058 om intemkontroll etter

vassdragslovgivningen (IK-vassdrag)

Konsesjon for erverv og regulering av Sikkajokkvassdraget datert 27.04.1951

Regulering av Kildalvassdraget i Nordreisa datert 1.11.1957

NVE pålegg av 3.7.2001 om merking av reguleringsgrenser og nivå for

minstevaimføring.

Rapport etter magasinkontroll 19.5.2010

Mottatt dokumentasjon fra virksomheten

1.3 Tema for revisjonen ved Ymber 26.11.2014

Hensyn til miljø og landskap ved drift av kraftverk

Gjennomgang av punktene under §5 i IK-vassdrag

Oppfølging av magasinkontroll

1.4 Funn

3 Avvik

3 Anmerkinger

Avvik er: Brudd på krav gitt i eller imedhold av energi- og vassdragslovgivningen og eventuell annen
lovgivning NVE forvalter.

Amnerkning er: påpekning av forhold med forbedringsmulighet eller et forhold som bør vurderes nærmere
av virksomheten, men som ikke er brudd på krav gitt i eller imedhold av energi- og vassdragslovgivningen
og eventuell annen lovgivning NVE forvalter.

1.5 Generelle kommentarer

Ymber AS bidro på en positiv måte til gjennomføring av revisjonen og vi hadde gode samtaler under
intervjuene.

Ymber AS har en profesjonell tilnærming til sitt system for IK-vassdrag til tross for en liten organisasjon.
Ymber AS er en foregangsbedrift med bruk av nettbrett med kamera for å hente arbeidsordrer fra JobTech
samt å utarbeide tilsynsrapporter på en rask og effektiv måte. Dette er et konsept andre bedrifter vil ha noe å

lære av. Når overgangen til en digital avvikshåndtering er blitt fullført, vil nok IK-systemet bli enda mer
robust.

2 Hjemmel, avvik og angivelse av tidsfrister

Avvik
Nr.

Hjemmel Beskrivelseavavvik
Fristfor
lukking

1 IK-vassdrag § 5-3: Den
ansvarlige skal sørge for at
personell har de kunnskaper

Ymber AS mangler kompetanseplan formiljø og
landskap.

1.9.2015
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Avvik
Nr. Hjemmel Beskrivelseavavvik

Fristfor
lukking

ogferdigheter som er
nodvendigefor å sikre at
anlegg og tiltak som omfattes
av§ 3og driften av slike,
oppfiller kravfastsatt ieller i
medhold av
vassdragslovgivningen,
herunder ha enplan for
hvordanfaglig kompetanse
skal etableres og utvikles

YmberASmå utarbeide en skrifiligplan for
hvordanmiljofaglig kompetanse skal etableres,
opprettholdes og utvikles.

2 IK-vassdrag § 5-5: Den
ansvarlige skalforeta og
protokollere demålinger og
registreringer som er
nodvendige ellerpålagt for å
sikre at anlegg og tiltak drives
i samsvarmed kravfastsatt i
eller imedhold av
vassdragslovgivningen

Ymber AS mangler skala ellerdisplay som gjør
vannstanden i Sikkajavri tilgjengelig for
allmenheten.

YmberASmå etablere enmåleanordning somgjor
detmuligfor alhnennheten å lese av vannstanden i
Sikkajavri.

1.9.2015

3 IK-vassdrag § 5-9: Den
ansvarlige skalforeta
systematisk gjennoingang av
internkontrollenfor å sikre at
denfungerer somforutsatt, for
eksempelgjennom interne
revisjoner.

Ymber AS kan ikke legge frem en skriftlig
dokumentasjon på atdetblir gjort en systematisk
gjennomgang av IK-vassdrag.

YinberAS tnåetablere en skrifilig rutine som sikrer
interngjennomgang og oppdatering av IK-systemet.

1.9.2015

Varsel om vedtak om retting

NVE varslermed dette om at NVE vil vurdere å treffe vedtak om retting forde forhold som ikke er rettetnår
fristen for å uttale seghar gått ut. jf. vassdragsreguleringsloven § 12nr. 2, første ledd.

3.1 Frist til å uttale seg

Det gis frist til å uttale seg om saken innen 22.12.2014. Vi oppfordrer særlig til at faktiskeopplysninger som
gjelder saken, blir korrigert eller supplert. Dersom uttalelsen ikke erkommet til NVE innen fristen, vil NVE
legge til grunn de opplysninger som foreligger i saken.
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4 Beskrivelse av anmerkninger

Nr. Beskrivelse av anmerkning

1 IK vassdrag § 5-1: Ymber AS bør ha en gjennomgang av konsesjonene og hvor disse oppbevares
og gjøre dem bedre tilgjengelig.

Anbefaling:

Konsesjonene bør være tilgjengelig på kraftverkene enten skriftlig eller digitalt på ipad.

2 IK vassdrag § 5-2: Den ansvarlige skal ha oversikt over anlegg som omfattes av § 3 herunder
kart, tegninger og annen nodvendig dokumentasjon

Anleggsvei ikke tegnet inn på oversiktskart til Kildalsdammen

Anbefaling:

Ymber AS må gå gjennom oversiktskart og revidere dem slik at alle hjelpeanlegg er kartfestet.

3 IK vassdrag § 5-8: utarbeide og gjennomfore rutinerfor å avdekke, rette opp ogforebygge avvik

Definisjon av avvik knyttet til miljo og landskap bør defineres klarere

Anbefaling:

Ymber AS bør ved gjennomgang av sjekklister for sine anlegg definere funksjonskrav for

anleggsdelene og terskelverdi for avvik knyttet til miljø og landskap.
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Nordreisa kommune 

           
 

Arkivsaknr:       2015/128-2 

Arkiv:                1942/77/26

  

Saksbehandler:  Knut Flatvoll 

 Dato:                 02.02.2015 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

6/15 Nordreisa driftsutvalg 17.02.2015 

 

Forespørsel om kjøp av kommunal eiendom. 

 

 

Vedlegg 

1 Kart 

 

Rådmannens innstilling 

Nordreisa kommune fradeler en parsell rundt eksisterende garasje og selger eiendommen 77/26 

til Aslaksen. 

Alle kostnader med fradeling og eiendomsoverdragelse dekkes av kjøper. 

  

  

Saksopplysninger 

Nordreisa kommune har fått forespørsel om salg av eiendommen gnr/bnr 77/26 i Rotsund, fra 

Aage Aslaksen. 

Eiendommen 77/26 er i to deler på til sammen 1254m² og ligger mellom og ved siden av 

eiendommene til Aslaksen, jf. kart. 

Eiendommen ligger i strandsonen og ifølge arealplanen kan det i området oppføres naust. 

Allmenne interesser blir ivaretatt av, Plan- og bygningsloven § 1-8.Forbud mot tiltak mv. langs 

sjø og vassdrag (100-metersbeltet). 

På eiendommen 77/26 står i dag en garasje hvor eierforholdet er uklart, det kommer heller ikke 

frem i «grunnboken» hvem denne tilhører.  

Vurdering 

Etter saksbehandlers vurdering ligger eiendommen slik til at den ikke har noen «verdi» for 

Nordreisa kommune, den har heller ikke noe større potensiale for Aslaksen annet enn at han vil 

eie en sammenhengende eiendom.   

Saksbehandler har undersøkt om det kan ligge en avtale om rett til garasje på 77/26 uten å finne 

noen dokumenter som redegjør for forholdet. 
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Etter befaring er det nærliggende å tro at garasjen sjelden er i bruk, den er også av en slik alder 

(ca.1975-1983) at det kan foreligge en muntlig avtale. Det er ingen grunn til å tro at den er 

«ulovlig» oppsatt. 

Når garasjen står der og uten å legge ned mere resurser i undersøkelser mener saksbehandler at 

området rundt garasjen fradeles 77/26 jf. kart. Og kommunen beholder denne parsellen.  

 

Driftsutvalget setter prisen for eiendommen.  
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Nordreisa kommune 

           
 

Arkivsaknr:       2015/634-1 

Arkiv:                650  

Saksbehandler:  Hilde 

Henriksen 

 Dato:                 27.01.2015 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

7/15 Nordreisa driftsutvalg 17.02.2015 

5/15 Nordreisa formannskap 05.02.2015 

 

Kostnadseffektivisering brøyteutstyr 

Henvisning til lovverk: 

 

 

 

Rådmannens innstilling 

Leasingavtale kjøretøy godkjennes innenfor en kostnadsramme på kr 330 000 pr år.   

Kostnadene dekkes innenfor driftsbudsjett ansvar 693 Kommunale veier.  

 

 

 

Saksopplysninger 

Teknisk avdeling kjøpte i 2006 motorredskap av typen Mercedes Unimog, for brøyting og 

vedlikehold av kommunale veier.  Kjøretøyet er utrustet med utstyr som sandspreder 3 m3,  

plog, kost med vanntank 4 m3. 

Kjøretøyet ble ved anskaffelsen registrert som motorredskap og kan derfor ikke nyttes til noen 

form for ren transport.  Dette gjør utnyttelsesgraden av kjøretøyet begrenset, særlig på 

sommeren. 

 

Det har i perioden 2013-2015 vært store vedlikeholdskostnader på denne maskinen.  Maskinen 

er å regne som spesialkjøretøy, og mange av reparasjonene må derfor gjøres på Mercedes-

verksted i Tromsø, noe som fordyrer vedlikeholdet mye. 

Kostnadene på vedlikehold av dette ene kjøretøyet utgjør over kr. 300 000 i løpet av halvannet 

år og det gjenstår fortsatt reparasjoner for ca. kr 110 000 som må utføres om vi skal beholde 

kjøretøyet.  Servicekostnader er ikke tatt med i disse beløpene. 

 

Kjøretøyet m/utstyr har en verdi i dag på ca kr. 550 000 – 600 000. Når reparasjonskostnadene 

på relativt kort tid nærmer seg verdien på maskinen, anses det ikke lengre økonomisk forsvarlig 

å beholde maskinen. 
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Vurdering 

Vedlikeholdskostnader på over 20 % av anleggsmaskinens verdi i en periode på 2 år ansees 

vanligvis som økonomisk uforsvarlig.  Når denne grensen brytes, bør maskinen byttes ut for å 

sikre en kostnadseffektiv drift. 

 

For å få en forutsigbar økonomi for brøyting, er det tilrådelig at det anskaffes nytt kjøretøy for 

sommer og vintervedlikehold, med Mercedes unimog som innbytte. 

Leasingavtale som kan fornyes med nytt kjøretøy etter en 5- års periode, vurderes som det beste 

alternativet.  Da vil bilparken holdes relativt ny og man har full kontroll på utgifter som påløper.  

En leasingkontrakt på ny bil med full serviceavtale er anslått til kr 290 000 pr år.  Dette vil gi 

god forutsigbarhet på løpende utgifter, samtidig som driftssikkerheten er ivaretatt. 

 

Slik leasingavtale må lyses ut på ordinær konkurranse i samsvar med anskaffelsesregelverket. 
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Nordreisa kommune 

           
 

Arkivsaknr:       2015/131-2 

Arkiv:                611  

Saksbehandler:  Knut Flatvoll 

 Dato:                 02.02.2015 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

8/15 Nordreisa driftsutvalg 17.02.2015 

 

Søknad om kjøp av eiendom i båthavna i Oksfjordhamn. 

 

Vedlegg 

1 Kart 

2 Reguleringsbestemmelser 

 

Rådmannens innstilling 

 

Det gis tillatelse til punktfeste for bygg for fiskeriformål for inntil 150 m2 mot årlig festeavgift. 

Byggetillatelse må søkes i samsvar med bestemmelser i Plan- og bygningsloven. 

Saksopplysninger 

Johansen og Sønner A/S er selskap registrert med formålet å drive kystfiske, selskapet har 

hjemmeadresse Oksfjordhamn 9151 Storslett. 

Representant for selskapet er Sigleif Johansen.  

Johansen har kontaktet Nordreisa kommune med ønske om å kjøpe eiendom til å bygge et 

redskapshus på 150m² innenfor området regulert til fiskerihavn i Oksfjord, Plan_id 

19422003_005. Eiendoms id. 57/35, hjemmelshaver Nordreisa kommune. 

Redskapshuset skal brukes til lager samt reparasjon av bruket til selskapets båt. Johansen mener 

videre redskapshuset må plasseres slik at det muliggjør adkomst med traktor.  

 

Vurdering 

Slik området er regulert har det flere formål. Et av områdene er regulert til naust for fritidsbåter 

(SP2), dette området er i dag stort sett fullt utnyttet og lite egnet til formålet. Johansen er også 

registrert som yrkesfisker.  

I følge Johansen står området regulert som «Havneområde land» (3,9 daa) ubenyttet noe som 

bekreftes av saksbehandlers befaring 02.02.15. I dette område kan det være mulig å etablere en 

eiendom på en slik størrelse og med et slik formål som Johansen ønsker.  

For å unngå framtidig brukskonflikt i området, kan behovet løses ved at det gis punktfeste i en 

ytterkant av område regulert til Havneområde land. 
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Nordreisa kommune 

           
 

Arkivsaknr:       2015/74-3 

Arkiv:                K12  

Saksbehandler:  Dag Funderud 

 Dato:                 09.02.2015 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

9/15 Nordreisa driftsutvalg 17.02.2015 

 

Forenkling av utmarksforvaltningen -høring 

Henvisning til lovverk: 

 

 

Vedlegg 

1 Rapport  -Forenkling-av utmarksforvaltningen 

 

Rådmannens innstilling 

Nordreisa kommune vil med dette gi følgende uttalelse til høring på rapporten «forenkling av 

utmarksforvaltningen»; 

 

- Nordreisa kommune stiller seg positiv til intensjonene i fagrapporten om å forenkle 

utmarksforvaltningen. Nordreisa kommune oppfatter at ansvar og myndighet innenfor 

forvaltningen er delt på unødig mange forvaltningsnivå og parter. Stiller seg derfor bak 

faggruppen om at organiseringen av den offentlige forvaltningen i utmarka må endres 

(s.8).   

 

- Nordreisa kommune mener at fagrapporten slik den fremstår gir et for dårlig grunnlag 

for å drøfte forenkling av utmarksforvaltning. Det sterke og til dels ensidige fokuset på 

«brukerperspektiv» i mandatet og rapporten gir et for dårlig grunnlag til å ta beslutninger 

på hvordan utmarksforvaltningen kan og bør forenkles. Nordreisa kommune mener andre 

kvalitetskriterier også må vektlegges i den videre diskusjonen. Kvalitetskriterier knyttet 

til miljø og landskap vil være av stor betydning. 

 

- Rapporten tar ikke i tilstrekkelig grad opp den betydningen som sammensetningen av 

ulike interessenter og myndigheter i et område/region, har å si for hvordan 

utmarksforvaltningen som sådan fungerer og oppfattes. De ulike delene av landet 

påvirkes av et ulikt sett av lovverk, myndigheter og interessenter – og i ulik grad. 

Rapporten tar, så vidt vi kan oppfatte, ikke opp denne problemstillingen, men omtaler 

underforstått mange av de viktige aspektene som «landsdekkende». En videre drøfting 

rundt forenkling av utmarksforvaltningen vil måtte ta hensyn til dette aspektet. Dette for 

å unngå at forenkling i en region, gir «forvanskning» i en annen. Det betyr også at 
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uttalelse fra en kommune ikke nødvendigvis vil være gyldig for an annen. Dette jmf 

beskrivelsene i kapittel 4. 

 

- Nordreisa kommune mener at problemstillingene rundt om i landet mht 

utmarksforvaltning trolig er mer sammensatt og nyansert enn det som kommer frem i 

kapittel 4 og dermed for de konklusjonene som dras ut av arbeidet. Det vil også være alt 

for omfattende og skulle gi et klart og entydig svar på disse komplekse spørsmålene 

gjennom denne høringen. Det oppfattes som problematisk at arbeidet med denne 

fagrapporten har så vidt få innspillsparter. Det er problematisk sett i lys av 

kompleksiteten i tema.  

 

- Uttalelse vedr pkt 6.1 - Større ansvar og myndighet til kommunene 

Nordreisa kommune er prinsipielt enig i at kommunene, med de forutsetninger som er 

nevnt i kapittel 5, kan gis større ansvar og myndighet for utmarksforvaltning. Men all 

den tid forutsetningene faktisk ikke er gitt (jmf kommunereform mv) så er det svært 

vanskelig å skulle gi klare anbefalinger til dette pkt. Spørsmål knyttet til økonomisk 

kompensasjon må også klargjøres. For en stor utmarkskommune som Nordreisa, vil dette 

medføre store oppgaver og derved økte kostnader. 

 

Det er videre uklart om faggruppa mener at kommunene skal overta forvaltningen av de 

verneområdene som i sin helhet ligger i en kommune fra verneområdestyret ? For 

Nordreisa kommune gjelder det to områder. Viser for øvrig til uttalelse vedr pkt 6.4.  

 

Nordreisa kommune mener i alle tilfeller at prinsippet bør være at alle verneområder bør 

forvaltes på ett forvaltningsnivå. Nordreisa kommune har ikke tatt stilling til om dette 

bør være kommuner eller verneområdestyrer. 

 

Det er verdt å merke seg følgende. For få år siden hadde fylkesmannen i Troms 

forvaltning for alle verneområder. I dag ser det ut til at de foreløpig 5 verneområdene i 

Nordreisa i fremtiden skal forvaltes av tre ulike organisasjoner/etater (fylkesmannen, 

kommunen og verneområdestyre). Det oppfattes ikke som en forenkling. 

 

- Uttalelse til pkt 6.4 – Utmarksstyrer 

Viser til uttalelse vedr pkt 6.1. Det er uklart om faggruppen mener at alle 

verneområdestyrer skal inngå i slike utmarksstyrer eller om det gjelder bare der 

verneområder dekker flere kommuner. 

Nordreisa kommune mener det må være naturlig å se etablering av nye form for styrer i 

sammenheng med det som allerede er etablert. Dette vil ikke være en forenkling i Troms 

siden villreinnemder er uaktuelt. Tiltaket vil altså ikke representere en forenkling. 

 

Vi må også gjøre oppmerksom på at det på grunneiersiden er etablert regionale styrer 

som i stor grad berører utmarksforvaltningen- eksempel FeFo i Finnmark og Statskog sitt 

regionsutvalg. 

 

- Uttalelse til pkt 6.5 – IKT-løsninger  

Tiltaket støttes.  

 

- Uttalelse vedr pkt 6.7 naturoppsyn 

Nordreisa kommune oppfatter at det ville blitt en veldig tydelig forbedring/forenkling at 

SNO får landsdekkende utbredelse - og at de offentligrettslige oppgaver utført av 

Fjelltjenesten overføres til SNO. 
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Dette må følges av en generell styrking av SNO. Dette tiltaket vil viske ut det skillet som 

er i dag med Statsgrunn og privat grunn. Dette vil gi en styrking av oppsynet på privat 

grunn, hvor det i dag er tilnærmet fraværende. 

 

 

Uttalelse vedr pkt 6.11 - Tydelig og samordnet nasjonal politikk i utmark 

Nordreisa kommune mener på bakgrunn av det som er nevnt tidligere i uttalelsen at en 

mer tydelig og samordnet nasjonal politikk i utmark bør ligge til grunn før det tas 

beslutninger om tiltak i «forenklingsprosessen». 

 

Den fragmenterte og vanskelige forvaltningen er sannsynligvis nettopp en konsekvens av 

at det er utydelig og lite samordnet politikk på feltet. 

 

 

Saksopplysninger 

Kommunal og moderniseringsdepartementet (KMD) oppnevnte 7. juli 2014 en faggruppe med 

mandat å foreslå tiltak for å forenkle utmarksforvaltningen. Det er lagt til grunn; 

- Brukerne skal oppleve en vesentlig forenkling i forvaltning og saksbehandling. 

- Kommunene skal tildeles større ansvar og myndighet innen utmarksforvaltningen. 

Arbeidet med rapporten ses i sammenheng med pågående arbeid med kommunereformen og 

arbeidsdeling mellom forvaltningsnivåer. 

 

Følgende oppgaver er holdt utenfor gruppens arbeid (kun angitt det som er relevant for 

området): 

- Strandloven 

- Finnmarkseiendommen. 

- Rovviltforvaltningen. 

- Motorferdsel i utmark. 

 

Andre tema er ikke omtalt i rapporten av tidmessige årsaker: 

- Energi-småkraft. 

- Mineralutvinning. 

- Forvaltning av kulturminner og kulturmiljø. 

 

Faggruppa og rapporten konsentreres om følgende områder; 

- Forvaltning av verneområder. 

- Arealforvaltning utenfor verneområder. 

- Naturoppsyn. 

- Samisk reindrift. 

- Fiske- og viltforvaltning. 

- Villrein 

- Friluftsliv. 

- Næringsutvikling. 

- Statsallmenninger. 

 

Faggruppen legger til grunn en definisjon av forenkling som; 

- Mer tilgjengelig forvaltningsapparat 

- Enklere og mer forståelig forvaltningsprosess 

- Enklere å fremme søknad 

- Bedre mulighet til deltakelse i beslutningsprosesser 

- Kortere saksbehandlingstid 
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Faggruppen mener at organiseringen av den offentlige forvaltningen i utmarka må endres hvis 

en skal oppnå reelle forbedringer for brukerne. 

 

I rapporten pkt 2.3 – 2.5 er det listet opp en rekke interessenter, brukere og myndigheter og 

lovverk i utmark. Den opplisting og de vurderinger som er gjort i rapporten vedr disse punktene 

gir en bra illustrasjon på den kompleksiteten som ligger innenfor utmarksforvaltningen. Det 

pekes i rapporten på at «den rettslige reguleringen av utmarka kan karakteriseres som 

fragmentert og sektorbasert, med en kompleks myndighetsfordeling på tvers av sektorer og 

mellom beslutningsnivåer».  

 

Kommentarer til kapittel 2 

Nordreisa kommune mener at rapporten ikke i tilstrekkelig grad tar opp den betydningen som 

sammensetningen av ulike interessenter og myndigheter i et område/region, har å si for hvordan 

utmarksforvaltningen som sådan fungerer og oppfattes. De ulike delene av landet påvirkes av et 

ulikt sett av lovverk, myndigheter og interessenter – og i ulik grad. Som eksempel kan nevnes 

reindrift. Lovverket for tamreindrift er likt for hele landet, men bare relevant for de områder som 

faktisk har reindrift. I Troms er det f.eks flere nasjonalparker som er påvirket av reindrift i svært 

stor grad, mens det for andre parker er stort sett «fritt» for reindrift. Rapporten tar, så vidt vi kan 

oppfatte, ikke opp denne problemstillingen, men omtaler underforstått mange av de viktige 

aspektene som «landsdekkende». En videre drøfting rundt forenkling av utmarksforvaltningen 

vil måtte ta hensyn til dette aspektet. Dette for å unngå at forenkling i en region, gir 

«forvanskning» i en annen.  

 

I rapportens kapittel 3 er omtalt forvaltningssystemer i utmarka. Her gis enkle beskrivelser av 

arealforvaltningen, forvaltningen av store verneområder, villreinforvaltning, 

reindriftsforvaltning, forvaltning av statsallmenninger, landbruksforvaltning, utvikling av 

naturbasert reiseliv, fiske, villreinforvaltning, forvaltning av friluftsliv, naturoppsyn og 

finnmarkseiendommen.  

 

Kommentarer til kapittel 3 

I rapporten beskriver ikke forvaltningssystemet i Troms, Ofoten og Vesterålen, dvs at Statskog 

SF er hjemmelshaver for all statsgrunn. I dette området er Statskog eier av 40% av det totale 

arealet. Dette har etter vårt syn betydning for hvordan utmarksforvaltningen fungerer for 

brukerne – og bør derfor omtales i rapporten. 

 

I rapporten s. 19 er det nevnt at SNO har inngått samarbeidsavtaler med Statskog Fjelltjenesten 

for kjøp av oppsynsoppgaver. Fjelltjenesten sine ansatte fungerer da i perioder både som statens 

eget oppsyn og som representant for grunneier. Det er åpenbare positive effekter av denne 

ordningen, men det kan også stilles kritiske spørsmål knyttet bla. til rolleblanding. Det mest 

riktige vil være å skille disse rollene, som utvalget bla foreslår i pkt 6.7. 

 

I rapportens kapittel 4 angis innspill fra aktørene: Hva er utfordringene?. Faggruppa angir at de 

har lagt vekt på å trekke brukere, interesseorganisasjoner, rettighetshavere, og myndigheter på 

ulike nivå inn i arbeidet med rapporten. Faggruppen har fått muntlige og skriftlige innspill som 

oppsummeres og systematiseres gjennom rapportens kapittel 4. 

 

Kommentarer til Kapittel 4 

Dette kapittelet er utarbeidet etter kontakt med, så vidt vi kan se, 64 innspillsparter. Faggruppa 

oppgir at de bla. har fått innspill fra tre kommuner og tre fylkesmenn. Det er etter vårt syn et 

svakt «meningsgrunnlag». Det er, ut fra dette, grunn til å tro at utfordringene hva gjelder 

utmarksforvaltning er mer sammensatt og nyansert enn det som er lagt til grunn i kapittel 4 og 
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dermed for de konklusjonene som dras ut av arbeidet. Det vil også være alt for omfattende og 

skulle gi et klart og entydig svar på disse komplekse spørsmålene gjennom denne høringen. 

 

I kapittel 5 gjennomgås prinsipper og forutsetninger for forenklingstiltak. Faggruppen anbefaler 

at flest mulig utmarksoppgaver overføres til kommunene. Det vil bidra il mer helhetlig, 

demokratisk og effektiv utmarksforvaltning. Det vil også representere en forenkling ved at 

kommunene blir en «dør inn» til andre deler av utmarksforvaltningen. 

 

Det anbefales at fylkesmann ivaretar kontrollfunksjon, spisskompetanse som kommunene har 

bruk for og at overprøving ved innsigelser bør begrenses til legalitetskontroll.  

 

Det er videre listet opp noen forutsetninger som legges til grunn for overføring av oppgaver. 

Herunder; 

Tilfredsstillende kompetanse og kapasitet, tilstrekkelig distanse mellom behandlende instans og 

brukerne, viktige og sårbare ressurser av nasjonal betydning må forvaltes på en tilfredsstillende 

måte, ivaretakelse av minoritetshensyn og svakt organiserte interesser, kommunene må ha 

tilstrekkelig handlingsrom- avklarte roller og oppgaver. 

 

I kapittel 6 er gjennomgått forslag til tiltak. De forslagene som er relevant kommenteres 

fortløpende. 

 

6.1 – Større ansvar og myndighet til kommunene 

Kommunene har allerede mange oppgaver i utmarksforvaltningen. Likevel blir kommunenes 

handlingsrom begrenset av økonomi, statlig regelverk, kontrollordninger og lite sammensatt 

sektorforvaltning. Det foreslås følgende; 

 

- Kommunene gis ansvar for forvaltning av verneområder som i sin helhet ligger innenfor 

kommunenes grenser.  

- Vernemyndighetene bør vedta en delegasjon for alle unntaks- og 

dispensasjonsbestemmelser i verneforskriften. Det bør være mulighet for delegasjon til 

kommunene i slike saker. 

- Hensynet til naturbasert næringsutvikling bør i større grad integreres i 

forvaltningsplaner. 

 

Uttalelse vedr pkt 6.1 - Større ansvar og myndighet til kommunene 

Nordreisa kommune er prinsipielt enig i at kommunene, med de forutsetninger som er nevnt i 

kapittel 5, kan gis større ansvar og myndighet for utmarksforvaltning. Men all den tid 

forutsetningene faktisk ikke er gitt (jmf kommunereform mv) så er det svært vanskelig å skulle 

gi klare anbefalinger til dette pkt. 

 

Det er videre uklart om faggruppa mener at kommunene skal overta forvaltningen av de 

verneområdene som i sin helhet ligger i en kommune fra verneområdestyre ? For Nordreisa 

kommune gjelder det to områder. Viser for øvrig til uttalelse vedr pkt 6.4.  

 

Nordreisa kommune mener i alle tilfeller at prinsippet bør være at alle verneområder bør 

forvaltes på ett forvaltningsnivå. Vi har ikke tatt stilling til om dette bør være kommuner eller 

verneområdestyrer. 

 

Det er verdt å merke seg følgende. For få år siden hadde fylkesmannen i Troms forvaltning for 

alle verneområder i fylket. I dag ser det ut til at de foreløpig fem verneområdene i Nordreisa i 

fremtiden skal forvaltes av tre ulike organisasjoner/etater (fylkesmannen, kommunen og 

verneområdestyre). Det oppfattes neppe som en forenkling for brukere. 
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6.4 – Utmarksstyrer 

Enkelte ressurser i utmarksområdene befinner seg i store sammenhengende naturområder og må 

forvaltes helhetlig på tvers av administrative grenser på kommune og fylkesnivå. 

Faggruppen mener at slike ressurser bør forvaltes av ett organ på nivå over enkeltkommuner. 

Herunder; Verneområdestyrer erstattes av utmarksstyrer med en strategisk rolle (se for øvrig 

side 29). 

 

Uttalelse til pkt 6.4 – Utmarksstyrer 

Viser til uttalelse vedr pkt 6.1. Det er uklart om faggruppen mener at alle verneområdestyrer 

skal inngå i slike utmarksstyrer eller om det gjelder bare der verneområder dekker flere 

kommuner. 

Vi mener det må være naturlig å se etablering av nye form for styrer i sammenheng med det som 

allerede er etablert. Dette vil ikke være en forenkling i Troms siden villreinnemder er uaktuelt. 

Tiltaket vil altså ikke representere en forenkling. 

 

Det bør også ses til at det på grunneiersiden er etablert regionale styrer og råd/utvalg som i stor 

grad berører utmarksforvaltningen- eksempel FeFo i Finnmark og Statskog sitt regionutvalg. 

 

6.5 – IKT - løsninger for utmarksforvaltning 

Det foreslås etablering av felles elektronisk søknadssystem for tillatelser og dispensasjoner i 

utmarksforvaltningen. 

 

Uttalelse til pkt 6.5 – IKT-løsninger  

Tiltaket støttes.  

 

6.7- Naturoppsyn 

Det gis en beskrivelse av systemet og organiseringen rundt oppsynsmyndighet. I Troms bla dette 

at SNO kjøper tjenester for offentligrettslige oppgaver (statlig oppsyn) fra Fjelltjenesten og at 

Fjelltjenesten selv utfører privatrettslige oppgaver på vegne av grunneier Statskog eller andre 

aktører (se for øvrig s. 31 og 32).  

Det foreslås bla at oppgaver som ligger til Fjelltjenesten overføres til SNO,  

at forvaltningsmyndighet (feks vo-styrer) får tydeligere ansvar og mer myndighet til å prioritere 

veiledning, skjøtsel, informasjon mv, at fylkesmannen får ansvar for koordinering av 

bestillingsdialogen. 

 

Uttalelse vedr pkt 6.7 naturoppsyn 

Nordreisa kommune oppfatter at det ville blitt en veldig tydelig forbedring/forenkling at SNO 

får landsdekkende utbredelse - og at de offentligrettslige oppgaver utført av Fjelltjenesten 

overføres til SNO. 

 

Dette må følges av en generell styrking av SNO. Dette tiltaket vil viske ut det skillet som er i 

dag med Statsgrunn og privat grunn. Dette vil gi en styrking av oppsynet på privat grunn, hvor 

det i dag er tilnærmet fraværende. 

 

6.11 – Tydelig og samordnet nasjonal politikk i utmark 

Regjeringen bør utforme en mer tydelig nasjonal utmarkspolitikk. Dette må gjenspeiles i 

lovgivningen som omhandler utmark. Ansvaret bør ligge hos KMD som har ansvar for 

kommunene. 

 

Uttalelse vedr pkt 6.11 - Tydelig og samordnet nasjonal politikk i utmark 
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Nordreisa kommune mener på bakgrunn av det som er nevnt tidligere i uttalelsen at en mer 

tydelig og samordnet nasjonal politikk i utmark bør ligge til grunn før det tas beslutninger om 

tiltak i «forenklingsprosessen». 

Den fragmenterte og vanskelige forvaltningen er sannsynligvis nettopp en konsekvens av at det 

er utydelig og lite samordnet politikk på feltet. 
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SAMMENDRAG 
 
 
Rapporten er utarbeidet av en faggruppe med mandat til å foreslå tiltak slik at brukerne skal 
oppleve en vesentlig forenkling, og at kommunene får større ansvar og myndighet i 
utmarksforvaltningen. Faggruppen mener at utmarksforvaltningen er kompleks og til dels 
utilgjengelig for brukerne. Utmarksforvaltningen fremstår som sektorstyrt, ressurskrevende og 
lite helhetlig. 

- Det er en rekke særorganer i utmarksforvaltningen i tillegg til kommuner, 
fylkeskommuner og fylkesmenn. 

- Den rettslige reguleringen av utmarka er fragmentert. 
- Det er uklar fordeling av ansvar og myndighet mellom sektorer og beslutningsnivåer.  
- Det er uklare og ofte lite forenlige mål på nasjonalt nivå. 

 
Faggruppen foreslår en del prinsipper som bør legges til grunn for tiltakene: 

- Kommunene bør tillegges flest mulige oppgaver. De må ha tilstrekkelig kapasitet, 
relevant kompetanse og distanse i forvaltningen. Kommunene må ha arealmessig 
størrelse tilpasset naturressursen, spesielt der det er nasjonale og internasjonale 
forpliktelser. 

- Kommunene må ha tilstrekkelig politisk og økonomisk handlingsrom der også roller 
og ansvar i utmarksforvaltningen er avklart.  

- Relaterte oppgaver bør i størst mulig grad samles i ett forvaltningsorgan. 
- Fylkesmannen bør ha ansvaret for statlig samordning, spisskompetanse og 

legalitetskontroll. 
 
Faggruppen mener at en varig forenkling av utmarksforvaltningen krever grunnleggende 
tiltak. Det foreslås følgende: 

- Kommunene bør overta forvaltning av verneområder som i sin helhet ligger i 
kommunene, samt flere fiske- og viltoppgaver. Det gis mulighet for delegasjon i 
verneområder. Rapporteringssystemer integreres i etablerte systemer.  

- Det bør etableres strategiske utmarksstyrer med ansvar for store verneområder og 
villreinforvaltning i områder der det er villrein.  

- Kommunene bør ha førstelinjeansvar for alle saker i utmarksforvaltningen, og det bør 
utarbeides en samlet IKT-løsning for brukerhenvendelser. 

- Det bør utvikles en tydeligere rolle- og arbeidsdeling mellom Statens naturoppsyn og 
forvaltningsmyndighetene. Fjelltjenesten bør overføres til Statens naturoppsyn. 

 
En del tiltak har en mer overordnet karakter:  

- Nasjonal politikk bør samordnes og bli mer tydelig. 
- Det bør utvikles mer kunnskap om naturressurser.  
- Det bør igangsettes et lovarbeid for å revidere forvaltningen i statsallmenninger. 
- Det bør nedsettes et lovutvalg for utmarka. 

 
I tillegg har gruppen foreslått igangsetting av kompetanseutviklingstiltak for kommunene og 
avklaring av eiendomsforhold i utskiftede bo.  
 
Faggruppen mener at tiltakene samlet vil gi både en vesentlig forenkling for brukerne og et 
større kommunalt handlingsrom for å utvikle en helhetlig utmarksforvaltning.  
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Kapittel 1 Mandat og faggruppens arbeid 
 

1.1 Mandat 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) oppnevnte 7. juli 2014 en faggruppe 
med mandat å foreslå tiltak for å forenkle utmarksforvaltningen. I følge mandatet skal 
faggruppen ta utgangspunkt i regjeringserklæringen fra Sundvolden punkt 8 «Levende 
lokaldemokrati». Gruppen skal legge til grunn at: 
 

• Brukerne skal oppleve en vesentlig forenkling i forvaltning og saksbehandling. 
• Kommunene skal tildeles større ansvar og myndighet innen utmarksforvaltningen. 

 
Arbeidet skal avgrenses mot arbeidet med kommunereformen og arbeidsdelingen mellom 
forvaltningsnivåer.  
 
Faggruppen skal utarbeide en kortfattet rapport. Utredningen skal inneholde: 
 

• En definisjon av utmarksbegrepet. Det legges til grunn at det fokuseres på 
innlandsområder, slik at det gjøres en avgrensning blant annet mot 
strandsoneproblematikk, akvakultur med mer. Utredningens beskrivelser og forslag 
skal skille mellom areal innenfor verneområder, areal i verneområdenes randsoner og 
øvrige arealer. Faggruppen bes vurdere om utredningens beskrivelser og anbefalinger 
skal skille mellom statseiendom, allmenninger og privat grunn.  

• En oversikt over nå-situasjonen: lovverk, forvaltning og aktører. 
• En beskrivelse av reelle problemer/utfordringer som dagens organisering av 

utmarksforvaltningen skaper for viktige interessegrupper. 
• Forslag til tiltak som kan bidra til å forenkle dagens forvaltningspraksis med sikte på 

forenkling i utmarksforvaltningen uten lovendring. Det skal beskrives hvordan og hvor 
raskt tiltakene skal gjennomføres. Konsekvenser av tiltakene for ulike brukergrupper 
og interesser skal beskrives, herunder også eventuelle negative konsekvenser for 
naturmangfoldet. Med forvaltningspraksis menes både forvaltningens organisering, 
saksbehandling og skjønnsutøvelse. 

• Kort omtale av tiltak, forvaltningspraksis og ansvarsforhold som kan endres på lengre 
sikt, og som vil kreve lovendring. Det skal gis en kort begrunnelse for forslaget. 
 

Utredningen skal overleveres KMD innen 3. desember 2014.  
 
De berørte departementene skal som underlag for faggruppens arbeid framskaffe relevant 
materiale om blant annet aktører, forvaltning, lovverk, tidligere og pågående utredninger, 
erfaringer og tidligere foreslåtte forenklinger/endringer. Faggruppen står fritt mht hvordan den 
vil bruke materialet. Gruppen kan innhente opplysninger og supplerende kunnskap fra 
forskningsmiljøer, forvaltning, brukere og andre relevante parter. Gruppen skal tilstrebe god 
dialog med alle relevante parter og arbeide uavhengig av departementene. 
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1.2 Faggruppens sammensetning 
Faggruppens medlemmer har vært: 
 

• Eva Irene Falleth, professor Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 
(NMBU), gruppens leder 

• Jørgen Hoffmann, pensjonist. Tidligere fast ansatt, nå engasjert på deltid i 
Statskog SF 

• Nikolai K. Winge, førsteamanuensis i rettsvitenskap, NMBU  
 
Gruppens leder har hatt hovedansvaret for framdrift i faggruppens arbeid og ivaretatt 
kontakten med KMD som oppdragsgiver. 
 
Faggruppen har hatt til rådighet et sekretariat som har bestått av følgende personer som har 
vært engasjert av KMD: 

 
• Arne G. Arnesen 
• Øystein Imset 
• Jon Kveine 

 
Kontaktpersoner fra de involverte departementene har utgjort en ressursgruppe for faggruppen 
og sekretariatet. 
 

1.3 Faggruppens forståelse av oppdraget 
Etter faggruppens vurdering fremstår utmarksforvaltningen som fragmentert og sektorisert 
med mange offentlige forvaltningsorganer. Utmarka er beskrevet som «regimenes slagmark»1 
der sektorinteresser i stor grad bestemmer forvaltningen av området. Dette 
forvaltningssystemet har gradvis vokst frem. Det er blitt vedtatt nye lover og opprettet nye 
organer som har fått oppgaver og myndighet tilpasset spesifikke utfordringer og politiske 
prioriteringer. Dette har skjedd uten at de nye oppgavene er blitt tilstrekkelig vurdert og 
samordnet med eksisterende forvaltning. Den offentlige forvaltningen i et sammenhengende 
utmarksområde kan bestå av flere kommuner, fylkeskommuner og fylkesmenn i tillegg til 
villreinnemnd, verneområdestyre og rovviltnemnd. Dertil er det tre organer med ansvar for 
naturoppsyn på statsgrunn. I statsallmenningene er det fjellstyrer og allmenningstyrer. 
Faggruppen mener at dagens utmarksforvaltning ikke er hensiktsmessig organisert.  
 
Faggruppen har som oppdrag å foreslå tiltak med sikte på at brukerne skal oppleve en 
vesentlig forenkling i forvaltning og saksbehandling. Brukere og andre interessenter skal møte 
et mest mulig enkelt, oversiktlig og effektivt forvaltningssystem. De skal oppleve at deres 
interesser blir forstått og vektlagt.  
 
Faggruppen har mottatt en rekke utsagn om at brukere opplever forvaltningen som kompleks, 
uoversiktlig og til dels utilgjengelig. De synes det er vanskelig å vite hvilket offentlig organ 
som har ansvar for hva, og forskjellige organer kan treffe motstridende vedtak i samme sak. 
Dette kan føre til en tidkrevende og lite forutsigbar søknadsbehandling for brukerne, men 
også svekket tillit til offentlig forvaltning. For borgerne kan den komplekse forvaltningen 

1 http://www.tfou.no/default.asp?publikasjon=74  
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representere et demokratisk underskudd i og med at det kan oppfattes som vanskelig å stille et 
myndighetsorgan til ansvar for dets vedtak. 
 
Faggruppens mandat går også ut på å foreslå tiltak som innebærer at kommunene skal få 
større ansvar og myndighet i utmarksforvaltningen. Gruppens arbeid bygger på prinsippene 
som er fastsatt for den planlagte kommunereformen. Sundvolden-erklæringen sier at: 
 

«Regjeringen vil styrke lokaldemokratiet og gjennomføre en kommunereform. Større 
og mer robuste kommuner kan få større oppgaver og ta mer ansvar enn dagens 
kommuner. Fylkesmannens mulighet til å overprøve lokale folkevalgte forsamlinger 
må begrenses.» 

 
Kommunene har allerede i dag en rekke oppgaver etter for eksempel plan- og bygningsloven, 
motorferdselloven, viltloven og lakse- og innlandsfiskeloven. De kan i tillegg forvalte små 
verneområder. De deltar i forvaltningen av nasjonalparkene gjennom sin representasjon i 
verneområdestyrene. Kommunene er representert i villreinnemndene, og de oppnevner 
fjellstyrene i statsallmenningene. Faggruppen har to perspektiver på dette punkt: 
 

• Gruppen vil vurdere om det er andre utmarksoppgaver som ikke ligger til kommunene 
i dag som kan overføres til kommunene. 

• Øke kommunenes handlingsrom i utmarksforvaltningen gjennom styrket kompetanse, 
en mer samordnet statlig politikk og mindre statlig detaljregulering.  

 

1.4 Avgrensing av faggruppens arbeid 
I forståelse med KMD som oppdragsgiver er noen oppgaver av geografisk og tematisk 
karakter holdt utenfor gruppens arbeid. Årsakene er enten at oppgavene er knyttet til helt 
bestemte geografiske områder, eller at det pågår prosesser som kan komme til å endre 
oppgavene eller forvaltningen av dem. Dette gjelder følgende oppgaver: 

 
• Strandsonen definert som 100-metersbeltet langs kysten.  
• Finnmark. Gruppen vil likevel gi en kort omtale av Finnmarkseiendommen og 

erfaringer fra denne styringsmodellen.  
• Oslomarka. Med hjemmel i lov om Oslomarka er det etablert et eget styringsregime 

som er av forholdsvis ny dato.  
• Rovviltforvaltningen. Denne bygger på rovdyrforlikene i Stortinget i 2004 og 2011 

Den nåværende forvaltningsmodellen skal evalueres i 2016. Det vil bli aktuelt å 
vurdere eventuelle større endringer i modellen på bakgrunn av denne evalueringen. 
Faggruppen har derfor ikke gått inn i temaet.  

• Motorferdsel i utmark. Dette er et forvaltningsområde med mange bruker- og 
interessekonflikter. Det foreligger forslag til endring i motorferdselloven som vil gi 
flere oppgaver og økt ansvar til kommunene. Faggruppen tar derfor ikke opp dette 
spørsmålet i sin rapport.  

 
Faggruppen vil peke på andre temaer som ikke tas opp i rapporten, men som kan være 
vanskelige tema i utmarksforvaltningen. Energiutbygging, spesielt småkraftverk og 
vindkraftparker samt mineralutvinning, er aktualisert som følge av fokus på fornybar energi 
og økte metallpriser i verdensmarkedet. Det gjelder egne sektorlover for disse sektorene. 
Forvaltningen av kulturminner og kulturmiljøer i utmarka reiser særskilte spørsmål. 
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Faggruppen har imidlertid ikke hatt anledning til å ta opp disse temaene innenfor fastsatt 
tidsfrist for gruppens arbeid.  
 
Dette innebærer at faggruppen har konsentrert seg om følgende områder: 

• Forvaltning av verneområder 
• Arealforvaltning utenfor verneområdene 
• Naturoppsyn  
• Samisk reindrift  
• Fiske- og viltforvaltning (utenom rovdyrforvaltning) 
• Villrein 
• Friluftsliv 
• Næringsutvikling 
• Statsallmenninger 

 

1.5 Faggruppens arbeid 
Faggruppen har hatt fem arbeidsmøter. Gruppen har lagt to av disse møtene til henholdsvis 
Hedmark/Oppland og Nordland. Gruppen har her hatt dialogmøter med regionale 
representanter for brukere, næringsliv og verneinteresser, fylkeskommunale og kommunale 
myndigheter samt fylkesmannen. Gruppen har ønsket å få disse aktørene direkte i tale og få 
deres vurderinger og konkrete forslag til tiltak for å forenkle utmarksforvaltningen. 
 
Gruppen har i tillegg hatt dialogmøte med landsdekkende interessegrupper og organisasjoner 
for å få innspill og forslag til bruk i gruppens arbeid. Gruppen har dessuten hatt separate 
møter blant annet med følgende organisasjoner og institusjoner: 
 

• Fylkesmannskollegiet 
• Fylkeskommuner 
• Landbruks- og skogeierorganisasjoner 
• Sametinget 
• Finnmarkseiendommen 
• Fjellstyresambandet 

 
Vedlegg 1 inneholder en samlet oversikt over de organisasjoner og myndigheter som 
faggruppen har vært i dialog med. 

Kapittel 2 Definisjoner og aktører  

2.1 Hva menes med utmark?  
Om lag 95 prosent av landets areal kan betegnes som «utmark». Med dette menes udyrket og 
ubebygd areal som ikke er definert som innmark. Utmark omfatter dermed det meste av 
landets myr, skog- og fjellområder, samt innsjøer og vassdrag.  
 
Det brukes flere begreper for denne typen areal, f.eks. kultur- og naturlandskap, villmark og 
inngrepsfrie områder. Det kan også legges en landskapsforståelse til grunn for definisjon av 
utmarka der kultur, bruk og rettigheter skaper identitet og tilhørighet. Felles for begrepene er 
at de er knyttet til ulike fagtradisjoner og at de i ulik grad har formell og faglig status. 
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Formelt har utmarksområder ulik arealstatus. Det meste av utmarksområdene er i 
kommuneplanene angitt som landbruks-, natur-, frilufts- og reindriftsformål (LNFR). Dette er 
en arealkategori der kommunene ikke ønsker eller ikke står overfor konkrete tiltak som vil 
båndlegge areal til annen arealbruk.  
 
Utmarka omfatter også hoveddelen av de 17 prosentene av landets areal som er vernet 
gjennom naturmangfoldloven. Områder som grenser opp til verneområder, omtales ofte som 
randsoner eller buffersoner. Dette er områder hvor tiltak vil kunne påvirke verneinteressene, 
og hvor det skal foretas en bred avveining av bruks- og vernehensyn. Gjennom kommunenes 
arealplaner kan det fastsettes arealbruksrestriksjoner i randsoner. 
  
Faggruppen vil bruke et mest mulig entydig utmarksbegrep. Friluftslovens § 1a angir hva som 
er å anse som innmark og utmark. I første ledd nevnes hva som regnes som innmark, mens det 
av annet ledd framgår at arealer utenom dette er å anse som utmark. Loven trekker således en 
tydelig grense mellom inn- og utmark. Denne definisjonen er godt etablert, og det foreligger i 
økende grad en rettsavklaring av begrepet. Gruppen har derfor valgt å legge friluftslovens 
definisjon av utmark til grunn for sitt arbeid med rapporten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2 Hva menes med forenkling? 
Faggruppen har mottatt mange uttalelser fra brukere som møter en fragmentert 
utmarksforvaltning. Det kan være vanskelig for brukerne å forstå hvordan 
forvaltningssystemet er bygget opp og fungerer samt hvem som skal gjøre vedtak i en sak som 
fremmes. Et tiltak kan kreve tillatelse fra flere organer etter ulikt lovverk. For brukerne vil 
dette kunne oppleves som problematisk, og det kan bidra til å svekke deres tillit til offentlig 
forvaltning og det folkevalgte demokratiet.  
 
Faggruppen mener at det må gjennomføres flere typer forenklingstiltak for å bedre forholdene 
for brukerne i utmark. Tiltakene skal føre til at brukerne opplever at 

 
• forvaltningsapparatet blir mer tilgjengelig  
• forvaltningsprosessen blir enklere å forstå  
• det blir lettere å få fremmet søknad 
• bedre mulighet til å delta i beslutningsprosesser 
• søknadsbehandling tar kortere tid 

Hva som forstås med innmark og utmark 

Som innmark eller like med innmark reknes i denne lov gårdsplass, hustomt, dyrket 
mark, engslått og kulturbeite samt liknende område hvor allmenhetens ferdsel vil 
være til utilbørlig fortrengsel for eier eller bruker. Udyrkete, mindre grunnstykker 
som ligger i dyrket mark eller engslått eller er gjerdet inn sammen med slikt 
område, reknes også like med innmark. Det samme gjelder område for industrielt 
eller annet særlig øyemed hvor allmenhetens ferdsel vil være til utilbørlig 
fortrengsel for eier, bruker eller andre. 

Med utmark mener denne lov udyrket mark som etter foregående ledd ikke reknes 
like med innmark.  

Lov om friluftslivet § 1a  
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Faggruppen mener at organiseringen av den offentlige forvaltningen i utmarka må endres hvis 
en skal oppnå reelle forbedringer for brukerne. Forenklingstiltak bør også bidra til et mer 
forutsigbart, oversiktlig og enhetlig forvaltning i utmark. Det vil gi mulighet for at 
saksbehandlingen kan bli mer effektiv og dermed tids- og kostnadsbesparende for brukerne. 
Aktuelle forenklingstiltak kan innebære at  
 

• beslutningsmyndighet legges nærmere brukerne, for eksempel til kommunene  
• forvaltningsoppgaver konsentreres til færre organer 
• det fastlegges en tydeligere rolle- og ansvarsfordeling mellom forvaltningsorganer 
• samordningen av ulike organers forvaltningsvirksomhet bedres 
• dobbeltbehandling fjernes 

 
Faggruppen mener at slike forenklingstiltak vil føre til at utmarksforvaltningen blir mer 
effektiv både sett fra et brukerståsted og fra forvaltningen. Faggruppen legger vekt på at det 
må være et tillitsforhold mellom brukerne og offentlig forvaltning ved at forvaltningen er 
åpen og inkluderende.  
 
Faggruppen er klar over at forenklingstiltak noen ganger kan virke imot sin hensikt. Et 
redusert krav til utredninger og høringsprosesser vil isolert sett kunne oppfattes som et 
forenklingstiltak med mål om raskere beslutningsprosesser. Men det vil kunne føre til lavere 
kvalitet i utredningene og at færre aktører får anledning til å delta i prosessene. Dette vil da 
kunne øke sannsynligheten for at beslutninger ikke tar tilstrekkelig hensyn til dem som blir 
negativt berørt, og at beslutningene blir møtt med klage eller innsigelse. Det som i 
utgangspunktet var ment som et tiltak for økt effektivitet, kan dermed føre til flere konflikter, 
lengre saksbehandlingstid, høyere kostnader og mindre forutsigbarhet.  
 
Det kan noen ganger være vanskelig å finne en god balanse mellom demokrati, kvalitet og 
effektivitet. Det er viktig at forenklingstiltak ikke gjennomføres slik at de reduserer brukernes 
muligheter til å få informasjon, delta i behandlingsprosesser og påvirke saksutfallet. Ofte kan 
det å investere mer tid i oppstarten av en forvaltningssak gi en betydelig 
effektiviseringsgevinst senere i saksgangen. 
 

2.3 Hvem er brukere og interessenter i utmarka?  
Det er mange aktører og interesser i utmarksområdene. Utmarksområdene er 
eksistensgrunnlaget for reindrift-, skog- og landbruksnæringen samt naturbaserte næringer 
som for eksempel reiseliv. Utmarka er også viktig for rekreasjon i form av jakt, fiske, 
friluftsliv og andre naturopplevelser. I tillegg er det ofte betydelig press for gjennomføring av 
ulike utbyggingstiltak i utmarksområder. Dette gjelder både store tiltak som vindkraftanlegg, 
kraftlinjer, samferdselstiltak, større hyttefelt og anlegg for mineralutvinning, samt mindre 
tiltak som enkeltstående hus og fritidsboliger. Utmarksområdene er også viktig for biologisk 
mangfold.  
 
Faggruppen har følgende kategorisering av brukere: 
 
Grunneiere og andre rettighetshavere  
Grunneiere og rettighetshavere er viktige aktører i utmarka. Grunneiere i utmark er imidlertid 
ikke en ensartet gruppe. Det kan være alt fra en enkeltborger, sameiere, foretak og selskaper 
til større grunneierlag slik som bygdeallmenninger. I tillegg eier staten og kommunene store 
deler av utmarksområdene. I Finnmark er Finnmarkseiendommen eier av det meste av fylkets 
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areal. ¾ av Norges areal er landbrukseiendommer og Norges største eiendom er AS Meraker 
Brug som 1 330 500 dekar eller tre ganger Oslos areal .2 I noen tilfeller er eierstatusen 
uregistrert, uklar eller omtvistet.3 Statskog SF er grunneier til 20 % av fastlands Norge.  
 
Store deler av utmarka består av ulike former for allmenninger der grunneierrollen og 
bruksrettigheter har stor betydning. I statsallmenninger i Midt- og Sør-Norge er staten 
v/Statskog SF grunneier. Fjelloven og statsallmenningsloven regulerer grunneier- og 
bruksrettighetene til eiendommene.  
 
Samisk reindrift 
Den samiske befolkningen har rett til å utøve reindrift innenfor de delene av fylkene 
Finnmark, Troms, Nordland, Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og Hedmark hvor 
reindriftssamene fra gammelt av har drevet slik virksomhet. Reindriftutøvere driver sin 
virksomhet på tvers av både kommune- og fylkesgrenser. I tillegg er reindriften 
arealkrevende. Dette skaper særskilte utfordringer med å sikre en helhetlig forvaltning av 
reindriftsareal. I NOU 2007: 13 (Samerettsutvalget II) er det fremmet en rekke forslag når det 
gjelder den samiske befolkningens rett til land og vann fra og med Troms fylke og sørover. 
Det videre arbeidet med denne utredningen er uavklart. 
 
Interesseorganisasjoner 
Faggruppen ser på interesseorganisasjoner som representanter både for ulike brukerinteresser 
og de mer allmenne interessene. Disse organisasjonene har forskjellig geografisk utbredelse, 
og de er i ulik grad organisert på lokalt og regionalt nivå. Grunneier- og 
landbruksorganisasjonene er vesentlig bedre organisert lokalt gjennom egne lag, 
sammenlignet med miljø- og friluftsorganisasjonene. Ett unntak fra dette er jeger- og 
fiskerforeningene, som har mange lokale lag. Velforeninger og idrettslag er også brukere av 
utmarka, men de har i mindre grad deltatt i forvaltningen. 
 
Næringsaktører 
Med næringsaktører menes her virksomhet, selskaper eller foretak som driver aktiviteter eller 
planlegger tiltak i utmarksområder, og som har økonomisk fortjeneste som primærformål. 
Dette kan være alt fra en enkeltperson som driver landbruksvirksomhet eller guidet 
turvirksomhet, til store næringsaktører som driver reiselivsanlegg, hyttefelt, vindkraftanlegg, 
utvinne mineraler etc. Næringsaktører utgjør slik sett en heterogen gruppe av brukere med 
ulik grad av lokal tilknytning.  
 
Allmennheten 
Allmennheten omfatter alle som ferdes i og bruker naturområdene, og de er derfor en 
betydelig aktør i utmarka. Personer som ferdes i utmark, vil være interessert i å få enkel 
tilgang til informasjon om pågående planprosesser og planlagte utbyggingstiltak. De ønsker 
også å finne ut av hvilket forvaltningsorgan man kan ta kontakt med. Allemannsretten 
reguleres av friluftsloven.  
 
Offentlige organer og foretak 
Offentlige organer og foretak er også brukere av utmarka. Eksempler på dette er statlige 
foretak innen energisektoren som forvalter og har oppsyn med store vannkraftanlegg og 

2 Gundersen, Geir Inge (2014): Landbruket eier tre fjerdedeler av Norge. PLAN 2014 (3/4).  
3 For nærmere oversikt kan det vises det til; «Arealstatistikk: Eiendommer og utmark», Skog og landskap, SSB, 
rapport 14/2012. 
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kraftlinjer. Faggruppen definerer offentlig sektor som bruker når den er eier av eller 
rettighetshaver i et område.  
 

2.4 Hvem er myndighetene? 
Nasjonale myndigheter: 
På nasjonalt nivå er det spesielt Landbruks- og matdepartementet (LMD), Klima- og 
miljødepartementet (KLD) og Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) som har 
nasjonalt ansvar for viktige oppgaver i utmarka. 
 
LMD forvalter landbrukslovgivningen, statsallmenningsloven og fjelloven, med unntak av den 
sistnevnte lovens kapitler om jakt og fiske. Departementets myndighet som grunneier i utmark 
er delegert til Statskog SF. Landbruksdirektoratet ble opprettet 1. juli 2014 gjennom en 
sammenslåing av Statens landbruksforvaltning (SLF) og Statens reindriftsforvaltning (SRF).  
 
KLD forvalter mye av miljølovgivningen, blant annet områdevern, herunder barskogvern, 
viltforvaltning, vannforvaltning, innlandsfiskeforvaltning, motorferdsel og naturoppsyn, 
kulturminneområdet samt fjellovens kapitler om jakt og fiske. Miljødirektoratet hører under 
KLD. Statens naturoppsyn (SNO) hører under direktoratet og har mer enn 60 lokalkontorer.  
 
KMD er ansvarlig myndighet for kommunesektoren, plan- og bygningsloven som blant annet 
hjemler arealplanlegging, samt regional- og distriktspolitikken.  
 
Regionale myndigheter og organer: 
På regionalt nivå er fylkeskommunen, fylkesmannen, villreinnemndene og 
verneområdestyrene de mest sentrale offentlige organene innenfor utmarksforvaltningen. 
Villreinnemndene og verneområdestyrene er omtalt i avsnitt 3.2 og 3.3. 
 
Fylkeskommunen har ansvar for følgende utmarksrelaterte oppgaver som behandles i denne 
rapporten: 
 

• Forvaltning av innlandsfisk, bortsett fra sårbare og truede arter og anadrome laksefisk 
• Viltforvaltning: Jaktbare arter, unntatt villrein 
• Regionale planer og handlingsprogram, herunder for villreinstammen 
• Friluftsliv 
 

Ved forvaltningsreformen iverksatt fra 1. januar 2010 fikk fylkeskommunen overført flere 
utmarksoppgaver fra fylkesmannen. Dette var først og fremst vilt- og fiskeoppgaver som ble 
sett i sammenheng med andre fylkeskommunale oppgaver som næringsutvikling, 
kulturminneforvaltning og regional planlegging.4 

 
Fylkesmannen har ansvar for en rekke oppgaver innen landbruk og miljøvern som har 
betydning i utmarka, herunder følgende oppgaver som behandles i denne rapporten:  
 

• Kontroll- og klageinstans for en rekke lover innen utmarksforvaltning. 
• Forvaltning av visse bestander av innlandsfisk.  
• Områdevern etter naturmangfoldloven.  
• Områdeforvaltning av villrein. 

4 Ot.prp. nr. 10 (2008−2009) 
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Kommunene: 
Kommunen er viktigste lokalmyndighet og har ansvar for en rekke utmarksrelaterte oppgaver 
innen miljø, landbruk og arealplanlegging. De viktigste oppgavene som behandles i denne 
rapporten, er:  
 

• Planlegging og byggesak 
• Tilrettelegging for friluftsliv 
• Lokal næringsutvikling 
• Oppnevning av lokale fjellstyrer og forslag til representanter i regionale 

villreinnemnder og verneområdestyrer 
• Deltakelse i utformingen av regionale planer, forvaltningsplaner og forskrifter 
• Forvaltning av anadrome laksefisk og innlandsfisk 
 

2.5 Lovverk i utmarka 
Utmarksforvaltningen er underlagt et komplekst reguleringsregime.5 I takt med nye 
miljøutfordringer og samfunnsoppgaver, flere internasjonale forpliktelser og politiske 
satsningsområder er det blitt vedtatt nye lover og opprettet særskilte forvaltningsorganer. Etter 
hvert har vi fått så mange lover og organer innenfor utmarksforvaltningen at systemet i seg 
selv skaper unødvendig byråkrati og treghet i beslutningsprosessene. Dette ble første gang 
påpekt av Ressursutvalget i NOU 1972: 1. I utredningen heter det blant annet at: 
 

«En svakhet ved lovverket tør være at de forskjellige lover ikke er tilstrekkelig 
koordinert og at de ikke alltid har hensiktsmessig sammenheng med det eksisterende 
forvaltningsapparat. Med den stigende tendens til å vedta nye lover, uten samtidig å 
vurdere de forvaltningsmessige konsekvenser, er lovverket etter hvert blitt så vidt 
komplisert at det i seg selv er blitt en hindring for en rasjonell planlegging og 
ressursutnytting.» 

 
Siden den gang har kompleksiteten økt ytterligere, og spørsmålet om harmonisering av lover 
og forvaltningsregimer har vært et stadig tilbakevendende tema. Det har imidlertid aldri vært 
gjennomført en samlet gjennomgang av lover og forskrifter innenfor utmarksforvaltningen. 
 
Den rettslige reguleringen av utmarka kan karakteriseres som fragmentert og sektorbasert, 
med en kompleks myndighetsfordeling på tvers av sektorer og mellom beslutningsnivåer. 
Sektorisering og ansvarsfordeling er i utgangspunktet ikke et problem så lenge myndighetene 
kan ivareta sine forvaltningsinteresser side om side. I utmarksforvaltningen vil imidlertid 
beslutninger truffet av ett organ, ofte berøre eller gripe inn i andre myndigheters 
ansvarsområder. 
 
Et eksempel er behandling av et utbyggingstiltak som dispensasjonssak etter plan- og 
bygningsloven. Dersom tiltaket hører inn under sektorlovgivningen, vil det også være 
nødvendig med særskilt konsesjonsbehandling av det ansvarlige sektororgan. Dette gjelder 
blant annet energitiltak og mineralutvinningsanlegg. I tillegg kan tiltakets art og plassering 
nødvendiggjøre tillatelse fra jordloven, kulturminneloven og forurensningsloven. Dersom 
tiltaket lokaliseres innenfor et verneområde, vil dispensasjon etter naturmangfoldloven også 

5 Winge, N (2013): Kampen om arealene: rettslige styringsmidler for en helhetlig utmarksforvaltning. 
Universitetsforlaget.  
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være påkrevet. Flere av disse lovene håndheves av forskjellige organer på ulikt nivå. Lovene 
er mer eller mindre avgrenset til bestemte forvaltningsoppgaver, og beslutningsorganene vil 
derfor kunne ha ulikt syn på spørsmålet om, og eventuelt hvordan, tiltaket skal gjennomføres. 
På denne måten kan det oppstå en rekke koordineringsproblemer og konflikter. Dette gjelder 
både horisontalt på tvers av forvaltningssektorer og vertikalt mellom statlige, regionale og 
lokale beslutningsnivåer.  
 
Et annet særtrekk ved utmarksforvaltningen er at interesser og hensyn ikke alltid kan avveies 
ut fra en felles målestokk. En konsekvens av dette er at lovgivningen åpner for brede, 
skjønnsmessige vurderinger. Dette gir grunnlag for en bred avveining av kryssende interesser. 
Faren er imidlertid at enkelte sektororganer kan legge så stor vekt på å fremme ”sine” 
interesser at det skjer på bekostning av andre viktige hensyn som skal ivaretas etter annen 
lovgivning. 
 
Planlegging etter plan- og bygningsloven er ment som en felles arena for avveining av ulike 
interesser knyttet til arealbruk. Det er flere forhold som begrenser planleggingens rolle som 
styringsmiddel i utmarksforvaltningen. Mens enkelte sektorlover er fullt ut integrert i 
plansystemet, slik som veiloven, gjelder andre forvaltningssystemer parallelt med, eller ved 
siden av, plansystemet, f.eks. energisektoren. I tillegg vil forslag om nye tiltak kunne endre 
forutsetningene i vedtatte planer. Gjennom dispensasjoner eller omregulering kan 
kommunene godkjenne tiltak i strid med arealformålet i eksisterende planer. Planer kan 
dermed bli oppfattet og praktisert som et utgangspunkt for, snarere enn et resultat av, 
forhandlinger.  
 
Figur 1: I tillegg til plan- og bygningsloven har en rekke lover betydning for 
utmarksforvaltningen. Listen er ikke uttømmende. 
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Kapittel 3 Forvaltningssystemer i utmarka 

3.1 Arealplanlegging 
Plan- og bygningsloven er et viktig lovgrunnlag for kommunenes utmarksforvaltning. Loven 
hører inn under KMD og håndheves i all hovedsak på regionalt og kommunalt nivå. Gjennom 
arealplaner, enkeltsaksbehandling og dispensasjonssaker fatter kommunene vedtak som 
berører utmarka. I den sammenheng skal en rekke hensyn vurderes og vektlegges. Ifølge plan- 
og bygningsloven § 3-1 skal planer blant annet 

 
• sikre jordressursene, kvaliteter i landskapet og vern av verdifulle landskap og 

kulturmiljøer 
• sikre naturgrunnlaget for samisk kultur, næringsutøvelse og samfunnsliv 
• legge til rette for verdiskaping og næringsutvikling 

 
Plan- og bygningsloven er sektornøytral og sektorovergripende. Det er ingen særskilte hensyn 
som skal prioriteres fremfor andre, men loven fastsetter bærekraftig utvikling som overordnet 
målsetting.  
  
Plan- og bygningsloven er en prosesslov som ikke fastsetter hva som skal være løsningen på 
arealkonflikter. Gjennom regler om planprosessen, herunder regler om offentlighet, høringer 
og vedtak, legges det til rette for samordnede og kunnskapsbaserte beslutninger. Det er klare 
regler for åpenhet, innsyn og medvirkning i planprosessen. I tillegg gir loven grunnlag for 
klager og innsigelser. 
 
Utmarksområder er i hovedsak lagt ut til landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift i 
kommuneplanens arealdel. I slike områder er det tillatt med landbruk og gårdstilknyttet 
næringsvirksomhet. Det kan også avsettes areal til spredt bolig-, fritids- eller 
næringsbebyggelse mv. Det kan i planen også avsettes hensynssoner med restriksjoner på 
arealbruken. 
 
Plandelen i plan- og bygningsloven er i dag under evaluering.6 Hovedspørsmålet er om lovens 
plandel fungerer etter intensjonene og hva som eventuelt er forbedringspunkter. Det siste året 
er det foreslått og delvis gjennomført flere endringer i byggesaksdelen for å sikre forenkling 
og mer effektiv byggesaksbehandling. Blant annet er det innført fritak fra søknadsplikt for 
mindre frittliggende bygg, som for eksempel garasjer og lignende, som er i overensstemmelse 
med plan og regelverk for øvrig.7 
 
Riksrevisjonen har undersøkt arealutvikling og arealplanlegging.8 Riksrevisjonen konkluderer 
blant annet med at arealutviklingen i Norge på flere områder er i strid med Stortingets mål om 
en bærekraftig arealdisponering. Strandsonen, vassdragsbeltene, snaufjellet og store 
sammenhengende naturområder bygges fortsatt ned. Byggingen av fritidshus er sterkt økende 
i fjellområdene. Dagens nedbygging har konsekvenser for viktige verdier som friluftsliv, 
kulturminner og kulturmiljøer, produktive jordressurser og det biologiske mangfoldet. 
 

6 http://www.nibr.no/prosjekt/680 
7 http://www.regjeringen.no/nb/dep/kmd/dok/hoeringer/hoeringsdok/2014/Horing-Forslag-til-forenklinger-og-

endringer-i-forskrift-om-byggesak/Horingsbrev.html?id=764986  
8 https://www.riksrevisjonen.no/rapporter/Sider/areal.aspx 
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3.2 Forvaltning av store verneområder  
Store verneområder forvaltes etter naturmangfoldloven og omfatter nasjonalparker og 
landskapsvernområder.9 Verneområder med verneforskrift opprettes ved kongelig resolusjon. 
Nasjonalparkplanen fra 1993 har resultert i mange nye og store verneområder.10 Dette har ført 
til flere konflikter og diskusjoner om hvordan ansvars- og oppgavefordelingen i verneområder 
bør være.11 Det har i økende grad skjedd en overføring av forvaltningsmyndighet i 
verneområder til kommunene. Fra 2010 ble det etablert verneområdestyrer for store 
verneområder.  
 
Forvaltningen av store verneområder skal oppfylle nasjonale og internasjonale forpliktelser, 
være kunnskapsbasert, lokalt forankret og så enhetlig som mulig. Forvaltningen er delegert til 
nasjonalpark-/verneområdestyrer. Styrene er sammensatt av politiske representanter foreslått 
av berørte kommuner, fylkeskommuner og Sametinget der dette er relevant. Styrene blir 
oppnevnt av Miljødirektoratet. Styret kan nedsette et arbeidsutvalg. 
 
Styret skal sørge for en helhetlig og samlet forvaltning av verneområdet på tvers av 
administrative grenser. Dette skal skje på bakgrunn av bestemmelsene i naturmangfoldloven, 
verneforskriftene og forvaltningsplanen. Forvaltningsplaner godkjennes av Miljødirektoratet. 
Disse planene skal gi retningslinjer for utøving av skjønn i enkeltsaker og medvirke til at 
forvaltningsmyndighetenes praksis blir mer konsekvent og forutsigbar. Styret skal oppnevne 
faglig rådgivende utvalg for verneområdet med representanter for viktige brukerinteresser, 
grunneiere, næringsliv, natur- og miljøorganisasjoner osv. 
 
Sekretariatet for styret består av en eller flere forvaltere. Forvalteren blir tilsatt av 
fylkesmannen, men er underlagt styret i alle forhold knyttet til forvaltningen av verneområdet. 
For å sikre en kunnskapsbasert forvaltning er forvalteren en del av det samlede 
kompetansemiljøet hos fylkesmannen. 
 
Styret kan delegere myndighet for de spesifiserte unntaksbestemmelsene om ferdsel til 
arbeidsutvalget eller forvalter.12 KLD har i brev av 8. september 2014 gitt Miljødirektoratet 
oppdrag om å revidere vedtektene for verneområdene innen utgangen av 2014. Målet er en 
forenkling av forskriftene.  
 
Fylkesmannen har klagerett på vedtak gjort av styret. Klagesaker er til nå blitt avgjort av KLD 
etter forberedende behandling av Miljødirektoratet. KLD kan gripe inn gjennom instruksjon 
eller eventuelt tilbakekalling av delegert myndighet dersom forvaltningen av verneområdene 
ikke er i samsvar med naturmangfoldloven,verneforskriftene eller forvaltningsplanen. 
 
Riksrevisjonen har undersøkt de nye områdestyrene.13 Deres konklusjon er at områdestyrene 
er opprettet i tråd med hensikten, men at det er for tidlig å evaluere områdestyrenes 
forvaltning. Det er gjennomført en rekke evalueringer og undersøkelser av kommunal 

9 Multiconsult har på oppdrag fra KLD evaluert praktiseringen av naturmangfoldloven, se rapport av 30. 
september 2014.  

10 St. meld. nr. 62 (1991−1992): Ny landsplan for nasjonalparker og andre større verneområder i Norge. 
11 I Revidert nasjonalbudsjett for 2003 åpnet regjeringen Bondevik gjennom den såkalte Fjellteksten for større 

grad av lokal verdiskaping og kommersiell reiselivsvirksomhet i nasjonalparkene. 
12 Brev fra Miljøverndepartementet 17.12.12. Ref. 12/3205. Det er ikke anledning til å delegere myndighet etter 

naturmangfoldlovens § 48.  
13 Nasjonalparkforvaltningen ble evaluert av Riksrevisjonen i 2014, jf. Administrativ rapport 1 2014 (2013-

2014). 
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forvaltning og ulike lokale og regionale forvaltningsmodeller i store verneområder. I en 
oppsummering av forsøket med fire ulike modeller, er konklusjonen at de fleste lokale 
forvaltningsmyndigheter ivaretar de formelle krav og oppgaver som ligger til en 
forvaltningsmyndighet. Forvaltning vektlegger brukerinteresser, og dette skaper i enkelte 
områder problemer i forhold til verneformål og internasjonale avtaler om villrein og samisk 
reindrift. 14 

3.3 Villreinforvaltning 
Norge er underlagt en internasjonal forpliktelse etter Bern-konvensjonen om å verne 
villreinstammene og deres leveområder. Villreinen er som følge av dette en nasjonal 
ansvarsart. Villreinens arealbruk er arealkrevende og strekker seg på tvers av kommune- og 
fylkesgrenser. Som vilt er villrein ikke underlagt noens eiendomsrett, men jaktretten tilligger 
grunneier.  
 
Villreinnemndas medlemmer oppnevnes av Miljødirektoratet etter forslag fra kommuner som 
har villreinareal. Nemndene skal blant annet godkjenne bestandsplaner og fastsette årlige 
fellingskvoter for villrein. Nemndene skal også delta i arealplanleggingen i fylker og 
kommuner (etter plan- og bygningsloven), med sikte på bærekraftig forvaltning av villreinens 
leveområder. Det er i dag ni villreinnemnder. En evaluering av villreinnemndene viser at 
nemndene fungerer godt.15 
 
Fylkeskommunene har etter plan- og bygningsloven utarbeidet syv regionale planer for 
fjellområder som er viktige for villrein. Arbeidet ble sluttført i 2014. Planarbeidet har skjedd i 
tett dialog med berørte kommuner og andre interessenter. Planene har som formål å ivareta 
både villreinens levevilkår og lokal næringsutvikling. Erfaringer fra denne planleggingen har 
vist at det knytter seg til dels store konflikter til avveiningen mellom bruk og vern i villreinens 
leveområder og fastsetting av planenes geografiske grenser. Det er imidlertid store regionale 
forskjeller og ulike konfliktgrader. Regionale villreinplaner har i ulik grad har bidratt til 
omforente regionale løsninger.16 
 
Rettighetsinteressene til villrein forvaltes av et villreinutvalg. Utvalget utarbeider 
bestandsplaner og årlige avskytingsplaner som vedtas av nemnda.  
 

3.4 Reindriftsforvaltning 
Reindriften hører under LMD og er organisert etter reindriftsloven av 2007. Loven regulerer 
både privatrettslige forhold og den offentlige forvaltningen av næringen og dens rettigheter. 
Reindriftsamenes bruksrett til land og vann er en kollektiv rett, mens eiendomsretten til reinen 
er individuell. Reindriften forestås av siidaer, som inngår i et reinbeitedistrikt. Disse følger 
tradisjonelle bruksgrenser som ikke faller sammen med kommunegrenser eller fylkesgrenser. 
Mange reinbeitedistrikter favner over flere kommuner, mens reindriftsutøverne selv bor i bare 
en av kommunene.  

14 Falleth, E.I og S. Hovik (2008): Lokal forvaltning av store verneområder. Erfaringer fra fire 
forsøk.www.utmark.no. 2008 (1).  

15 Bråtå, H.O. mfl. (2011): Villreinnemndene – en evaluering av deres struktur og funksjon, Østlandsforskning 
rapport nr. 2011/11. 

16 Hongslo, E. og Lundberg, A.K. (2012): Regional planlegging i villreinområder – arealplanlegging som nytt 
virkemiddel. Vil 74, pp 255-265. Singsaas, M (2014): Villrein i politisk landskap. Regional planlegging i 
Rondane. Vol. 74, pp 246-265. Falleth, E.I og Hovik, S (2013): Regional planlegging i villreinens rike i 
Setesdalsheiene. Utmark.org 2013/2.  
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Den offentlige reindriftsforvaltning utgjøres av Landbruksdirektoratet, avdeling reindrift (i 
Alta), og seks reindriftsavdelinger under fylkesmannen i Finnmark (øst og vest), Troms, 
Nordland, Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag og Hedmark. I tillegg oppnevner departementet 
et sentralt reindriftstyre. Plan- og bygningsloven har flere verktøy som gir kommunene og 
fylkeskommunene mulighet til å ivareta reindriftens arealbehov, det er bl.a. laget en egen 
veileder om reindrift og planlegging.17 
 

3.5 Forvaltning av statsallmenninger 
Statskog SF er grunneier og hjemmelshaver til statsallmenningene. I tillegg har Statskog 
gjennom delegasjon fra LMD oppgaver som offentlig myndighet i statsallmenningene. 
Statskogs oppgaver har sitt grunnlag i lov eller forskrift som gjelder eiendommer som 
Statskog har grunnbokshjemmel til. Disse lovene er fjelloven og statsallmenningsloven. 
 
Fjellovens § 3 sier at det skal være fjellstyre i hver kommune der det er statsallmenning. 
Samme paragraf sier at 
 

«Fjellstyret skal administrere bruken og rettigheter og lunnende (herligheter) i 
statsallmenningene så langt ikkje anna er fastsett i eller i medhald av lov. Det skal 
arbeide for å sikre at allmenningen vert brukt på ein måte som fremjar næringslivet i 
bygda og tek vare på naturvern- og friluftsinteressene.» 

 
Fjellstyrene forvalter bruksrettighetene og har ansvaret for administrasjon av all jakt og fiske i 
statsallmenningene. Administrasjon av jakt og fiske skiller mellom tildeling av rettigheter til 
innenbygds- og utenbysboende. Fjellstyrene er juridisk selvstendige forvaltningsorganer og 
har normalt fem medlemmer som blir valgt av kommunestyret. Minst to medlemmer skal ha 
allmenningsrett som jordbrukere, alternativt representere reindriftsnæringen. Fjellstyrene 
forvalter bruksretter og herligheter som ikke er lagt til andre. De viktigste av disse 
bruksrettene knytter seg til seterdrift, beite og utvisning av dyrkingsjord. Fjellstyrene 
gjennomfører også offentlig oppsyn på oppdrag av Statens naturoppsyn gjennom sitt eget 
Fjelloppsyn.  
 
Det er til sammen 94 fjellstyrer med ulik størrelse. Fjellstyrenes ansvarsområder følger i stor 
grad kommunestrukturen fra 1956. Det kan derfor være flere fjellstyrer i en kommune, men et 
fjellstyre kan også dekke statsallmenning i flere kommuner. Det kan være flere fjellstyrer i et 
verneområde. I noen kommuner utgjør statsallmenning over 50 % av arealet. 
Statsallmenningene ligger i Sør- og Midt-Norge og omfatter mange store fjellområder. Alle 
nasjonalparker i Sør-Norge ligger helt eller delvis i statsallmenning.  
 
Som viktige aktører i forvaltningen av statsallmenningene må fjellstyrene og Statskog ha et 
godt fungerende samarbeid. Samarbeid er også nødvendig for å ivareta natur- og miljøverdier 
og for å utnytte det økonomiske potensialet i statsallmenningene. Partene har inngått en 
samarbeidsavtale med dette formål. 
 
Norges fjellstyresamband er en fellesorganisasjon for fjellstyrene som arbeider for å samordne 
og ivareta fjellstyrenes interesser. Alle fjellstyrene er tilsluttet denne organisasjonen. 
 

17 Se ”Temaveileder: Reindrift og planlegging etter plan- og bygningsloven” 1. september 2009. 
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Det har vært uenighet mellom Norges Fjellstyresamband og Statskog om fordelingen av 
grunneierinntektene i statsallmenning. Fjellstyrene har ønsket en ny fordelingsnøkkel der 
grunnlaget for fordelingen skal være alle grunneierinntektene, ikke bare festeinntektene som i 
dag. Av de inntekter som staten har fra tomtefeste for hytter og hotell, skal vedkommende 
fjellkasse ha halvparten, mens den andre halvparten går inn i Grunneierfondet som forvaltes 
av Statskog. Fjellstyrene har ønsket en annen fordelingsnøkkel som gir dem andel av alle 
grunneierinntekter, ikke bare festeinntekter. Det har også vært uenighet om hva som skal 
regnes som grunneierrettigheter og bruksrettigheter. 
 

3.6 Landbruksforvaltning  
LMD har det overordnede ansvaret for en rekke lover innen utmarksforvaltningen: Fjelloven, 
jordloven, konsesjonsloven, lov om bygdeallmenninger, skogbruksloven, granngjerdeloven og 
beiteloven. Landbruksdirektoratet har ansvaret for forvaltning av en rekke tilskuddsordninger 
i landbruket. I regionalt miljøprogram (RMP) som forvaltes av fylkesmannen, kan fylkene 
gjøre egne vurderinger av hva de ønsker å prioritere i sitt fylke. Satsingene klassifiseres under 
tre hovedtemaer: kulturlandskap, biologisk mangfold og kulturminner (seterdrift).  
 
Utvalgte kulturlandskap er en felles satsing for LMD og KLD. Det er valgt ut 22 
kulturlandskaper, og landbruksutøvere i disse områdene mottar støtte for å sikre langsiktig 
skjøtsel og kulturmiljø i de respektive områdene. Tilskuddene forvaltes gjennom 
fylkesmannen.  
 

3.7 Utvikling av naturbasert næringsliv 
Det er fastsatt regelverk og opprettet en rekke tilskuddsordninger fra landbrukssektoren og 
miljøsektoren med sikte på å tilrettelegge og utvikle naturbasert næringsliv. Disse ordningene 
kommer i tillegg til de generelle regionale utviklingstiltakene. En del av ordningene er 
landsdekkende. Andre gjelder i det distriktspolitiske virkeområdet som omfatter mange 
kommuner med store utmarksområder. I tillegg finnes en rekke programsatsinger med mer 
avgrensede formål, målgrupper, tema og geografiske nedslagsfelt.  
 
Det offentlige virkemiddelapparatet for næringsutvikling omfatter en rekke aktører på ulike 
forvaltningsnivåer. Virkemidler hører under flere departementer og Innovasjon Norge. Blant 
annet overfører KMD midler til fylkeskommunene for næringsutvikling regionalt. 
Fylkeskommunene overfører en del av midlene videre til Innovasjon Norges distriktskontor i 
fylket. En mindre del midlene går til regionale samarbeidsorganer og distriktskommuner i 
form av kommunale næringsfond.  
 

3.8 Fiske 
Forvaltningssystemet for innlandsfisk er nedfelt i lakse- og innlandsfiskeloven. Lovens formål 
er å sikre at naturlige bestander av anadrome laksefisk, innlandsfisk og deres leveområder 
samt andre ferskvannsorganismer forvaltes i samsvar med naturmangfoldloven. Innenfor disse 
rammer skal loven gi grunnlag for utvikling av bestandene med sikte på økt avkastning til 
beste for rettighetshavere og fritidsfiskere. 
 
Miljødirektoratet har, sammen med KLD, det overordnede ansvaret for utformingen av 
regelverk innen forvaltningen av fisk og utøvelsen av fiske og fangst. Fylkesmannen og 
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fylkeskommunen har det regionale ansvaret, mens kommunene har fått delegert ansvar for 
enkelte områder. I forbindelse med forvaltningsreformen i 2010 ble ansvaret for forvaltningen 
av de fleste arter innlandsfisk overført fra fylkesmannen til fylkeskommunen.  
 
Fylkesmannen har det regionale ansvaret for anadrome laksefisk og truede og sårbare arter av 
innlandsfisk. Fylkesmannen skal bistå i arbeidet med å ivareta et godt kunnskapsgrunnlag og 
bistå i arbeidet med oppfølging av handlingsplan for bekjempelse av gyrodactulus salaris. 
Fylkesmannen er klagemyndighet for kommunens vedtak etter lakse- og innlandsfiskeloven. 
  

3.9 Viltforvaltning 
Forvaltningssystemet for vilt er fastsatt i lov om jakt og fangst av vilt (viltloven).  
Miljødirektoratet har, sammen med KLD, det overordnede ansvaret etter loven. 
Fylkesmannens oppgaver er blant annet knyttet til forvaltningen av truede arter, herunder 
rovviltforvaltning. I tillegg er fylkesmannen klageinstans for kommunale vedtak som omfatter 
høstbare arter. I forbindelse med forvaltningsreformen i 2010 ble ansvaret for mye av 
viltforvaltningen lagt til fylkeskommunen. Fylkeskommunens ansvar er knyttet til oppgaver 
som går på tvers av kommunegrenser, herunder forvaltning av høstbare, ikke truede viltarter.  
Hovedansvaret for forvaltningen av arter det er lov å jakte på, ligger hos rettighetshaver og 
kommunen.  
 

3.10 Forvaltning av friluftsliv 
Forvaltningssystemet for friluftslivet er fastsatt i lov om friluftslivet (friluftsloven). KLD har, 
sammen med Miljødirektoratet, det overordnede ansvaret for å sikre naturgrunnlag og for å 
fremme friluftsliv. Den utøvende forvaltningen er delt mellom fylkesmann, fylkeskommune 
og kommune. Fylkeskommunen skal blant annet medvirke i behandlingen av saker som 
gjelder sikring av friluftsområder, ivareta friluftsliv i plansaker og samarbeide med frivillige 
organisasjoner og kommuner om stimulering til friluftsliv.  
Kommunene skal legge til rette for ferdsel i utmarka.  
 
Innen friluftsliv er det en rekke organisasjoner og idrettslag som bidrar aktivt i tilrettelegging 
og forvaltning av friluftsområder, som Den Norske Turistforening, Norges Jeger- og 
Fiskerforbund og Skiforeningen.  
 

3.11 Naturoppsyn 
Statens naturoppsyn (SNO) ble opprettet i 1996 gjennom lov om statlig naturoppsyn. SNO er 
organisert som egen enhet i Miljødirektoratet. Formålet med oppsynet er å ivareta nasjonale 
miljøverdier og forebygge miljøkriminalitet. SNO er et operativt feltorgan med 60 regionale 
kontorer. Etter naturoppsynsloven 
 

- skal SNO føre kontroll med overholdelsen av flere lover i utmarka (§ 2 første ledd). I 
dette ligger også et ansvar for å forebygge miljøkriminalitet.  

- kan SNO drive veiledning og informasjon i tillegg til skjøtsel, registrering og 
dokumentasjon (§ 2 tredje ledd).  

 
SNO har oppsyn med gjennomføring av friluftsloven, motorferdselloven, kulturminneloven, 
viltloven, laks- og innlandsfiskeloven, naturmangfoldloven, markaloven, deler av 
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forurensingsloven og småbåtloven. I dette inngår oppsyn med de over 2700 verneområdene i 
Norge og oppsyn av arter (rovdyr, laks og villrein). Veiledning og informasjon om 
vernebestemmelser er en viktig del av oppgavene. Samtidig utfører SNO registrering, 
overvåking, tiltak og skjøtsel på oppdrag fra forvaltningsmyndighetene. I praksis utføres flere 
av disse oppgavene som ledd i et helhetlig oppsyn. 
 
SNO har inngått samarbeidsavtaler med Statskog Fjelltjenesten i Troms og Nordland og med 
Fjellstyresambandet på vegne av fjellstyrenes Fjelloppsyn. SNO kjøper oppsynstjenester av 
Fjelltjenesten i Troms og Nordland. I statsallmenningene i Midt- og Sør-Norge kjøper SNO 
tjenester av fjellstyrene. Det har vært uenighet om roller og omfang av tjenestekjøpet i 
statsallmenningene. Rollene ble regulert gjennom felles brev av 25. november 2010 fra 
Miljøverndepartementet og LMD til Norges Fjellstyresamband, SNO og Statskog SF. Også 
andre bidrar med salg av tjenester til SNO. Dette tjenestekjøpet kommer i tillegg til den 
oppsynsvirksomheten som SNOs regionale personale utfører. 
 
SNO ble evaluert i 2005.18 Konklusjonen var at SNO har gitt økt fokus på nasjonale natur- og 
miljøverdier, bidratt til et profesjonalisert oppsyn og i hovedsak utviklet gode 
samarbeidsforhold med forvaltningsmyndigheter, politi og lokale oppsyn. 
 

3.12 Finnmarkseiendommen  
Finnmarkseiendommen Finnmárkkuopmodat (FeFo) er grunneier i Finnmark fylke og har 
etter Finnmarksloven av 17. juni 2005 grunnbokhjemmel til 95 % av arealet i Finnmark fylke. 
Finnmarksloven gir samer og andre finnmarkinger rettigheter til land og vann i Finnmark 
fylke. Innbyggerne har fått den eiendomsretten til grunn som Statskog forvaltet tidligere.  
 
FeFo er et eget rettssubjekt i Finnmark som forvalter grunn og naturressurser det eier i 
samsvar med Finnmarkslovens bestemmelser. Finnmarkseiendommen ledes av et styre på 
seks personer, hvor tre styremedlemmer oppnevnes av Sametinget og tre velges av Finnmark 
fylkesting. FeFo står i samme forhold til offentlige myndigheter som andre grunneiere.  

Finnmarksloven er blitt til i samarbeid mellom Sametinget og Finnmark fylkesting. Formålet 
med loven er å legge til rette for at grunn og naturressursene i Finnmark forvaltes på en 
balansert og økologisk bærekraftig måte, til beste for innbyggerne i fylket og særlig som 
grunnlag for samisk kultur, reindrift, bruk av utmark, næringsdrift og samfunnsliv. 

Gjennomføringen av Finnmarksloven har hittil ikke vært evaluert. Faggruppen har fått 
tilbakemelding om at FeFo har bidratt til en mer helhetlig forvaltning av grunn og ressurser i 
Finnmark. I tillegg har SNOs eneansvar for å gjennomføre naturoppsyn i fylket ført til en mer 
effektiv ressursbruk.  

 

  

18 Falleth, E. og Saglie, I-L. (2005) Evaluering av Statens naturoppsyn. NIBR rapport 2005:5. Oslo; Norsk 
Institutt for by- og regionforskning.  
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Kapittel 4 Innspill fra aktørene: Hva er utfordringene? 
 
Faggruppen har lagt stor vekt på trekke brukere, interesseorganisasjoner, rettighetshavere og 
myndigheter på ulike nivåer inn i arbeidet med rapporten. Faggruppen har fått skriftlige og 
muntlige innspill om deres erfaringer og meninger om utmarksforvaltningen. I dette kapitlet 
oppsummeres og systematiseres disse. Innspillene er kategorisert etter aktører og deres rolle i 
utmarksforvaltningen.  

4.1 Innspill fra kommuner 
Kommunene er opptatt av at forvaltningen i realiteten skal være lokal. De ønsker flere 
oppgaver dersom handlingsrommet blir større. Større ansvar og myndighet til kommunene vil 
sikre at beslutningene blir forankret i lokal kunnskap om lokale forhold. Kommunene er den 
eneste arenaen som kan lytte til og samordne de ulike interessene i utmarka. En vellykket 
kommunal forvaltning forutsetter at statlige og fylkeskommunale organer har større tillit til 
kommunale avgjørelser. I dag overprøves for mange kommunale beslutninger og planer 
gjennom klager og innsigelser. Det er også et problem at klagesaksbehandlingen tar for lang 
tid. 
 
Kommunene har nær kontakt med brukere som søker om ulike tillatelser og dispensasjoner. 
Kommunene erfarer ofte at brukerne ikke vet hvor de skal henvende seg i 
forvaltningssystemet, hvem de skal kontakte og i hvilken rekkefølge. Brukere får forskjellige 
svar fra kommunen og andre instanser som Statskog eller fjellstyret. Dette gir stopp i 
prosessen og forvirrer brukeren. Kommunene mener at de bør være den eneste døren for 
brukeren inn i utmarksforvaltningen, og det er kommunen - og ikke brukeren - som må 
samordne de ulike organenes kommentarer og konklusjoner. 
 
Kommunene opplever at randsoner har en uavklart status. Det oppleves som om vernet 
utvides geografisk, og at det blir ”vern på vern”. Flere kommuner med geografisk store 
verneområder mener at de har for lite areal igjen til utvikling av kommunen. 
 
Forvaltningsoppgavene må gjennomgås med sikte på en tydeligere arbeids- og rollefordeling. 
Eksempelvis bør verneområdestyrene overta ansvaret for skjøtsels-, informasjons- og 
tilretteleggingstiltak, mens naturoppsynet bør få en mer rendyrket tilsynsfunksjon. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Med vekt på samarbeid 
 
Saltdal kommune og Fylkesmannen i Nordland samarbeidet om en koordinert 
kommunalplan- og verneplanprosess. Det ble lagt stor vekt på samarbeid og 
medvirkning. Kommunen klarte å utnytte samarbeidet til å videreutvikle 
plankompetansen. Det pekes også på at i vernesaker er personlige egenskaper og 
ferdigheter innen kommunikasjon og tillitsbygging avgjørende. Hovedpersonene i 
denne prosessen hadde slike egenskaper.  
 
Bay – Larsen og Sandersen (2005): Medvirkningsorientert partnerskap i verneplanprosesser -
Eksempelet Junkerdal Nasjonalpark. www.utmark.no  

-�273�-

http://www.utmark.no/


Side 21 av 38 
 

4.2 Innspill fra fylkeskommunene 
Fylkeskommunene påpeker at det er for mange organer med til dels overlappende oppgaver i 
utmarksforvaltningen, noe oversikten over alle organene i Dovrefjellområdet illustrerer. Det 
bør bli færre organer med bredere representasjon. I forsøket med lokal forvaltning i store 
verneområder var Dovrefjellrådet et godt eksempel på et slikt organ. Det hadde tilstrekkelig 
bred representasjon i et stort geografisk område som gjorde samordning lettere. Det 
poengteres at modellen bør hentes fram igjen.  
 
Figur 2: Organisering i Dovrefjellområdet. 
 

 
 
Det er til dels overlappende ansvar mellom fylkeskommunen og fylkesmannen. Diskusjonen 
om ansvarsfordelingen innenfor eksempel fisk og vilt (jf. forvaltningsreformen i 2010) er 
blant annet en diskusjon om bruk og vern. Fylkesmannen vil ta mer vernehensyn enn 
fylkeskommunen. Det handler også om en klar ansvarsfordeling og å se et forvaltningsområde 
i sammenheng.  
 
Fylkeskommunene peker på at de har planfaglig kompetanse og at denne kompetansen har vært 
viktig for utarbeidelsen av de regionale planene for villreinområder. Planprosessene har samlet 
ulike interesser om felles kunnskapsutvikling og har bidratt til å avveie bruk kontra vern.  
 

4.3 Innspill fra fylkesmennene 
Fylkesmennene mener at det er for mange organer i utmarksforvaltningen. Situasjonen 
medfører unødvendig ressursbruk og skaper konflikter. Det brukes mye tid på å veilede 
brukerne og gi informasjon om fortolkning av lover.  
 

-�274�-



Side 22 av 38 
 

En hovedutfordring er uklar nasjonal politikk. Mange ulike sektormål som ikke blir samordnet 
på nasjonalt nivå, presses nedover i forvaltningssystemet og gir betydelige konflikter på 
regionalt og lokalt nivå.  
 
Fylkesmennene oppgir at kommunene av og til prøver å ta politiske omkamper. Relativt små 
saker blir gjort til forsøk på å endre overordnet politikk.  
 
Verneområdestyrene har gått seg til, men de må få en mer strategisk rolle. Gjengse 
dispensasjonssaker bør avgjøres administrativt. Det er svært tidkrevende bestillingsdialoger 
mellom forvaltningsmyndigheter og oppsyn. For mange forvaltningsmyndigheter med mange 
og ulike ønsker om oppsyn medfører at oppsynet i stor grad selv kan prioritere hvilke 
oppgaver de gjennomfører.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kommunene har allerede mye makt, særlig gjennom plan- og bygningsloven. Det kan virke 
som kommunens handlingsrom er større enn det kommunene selv opplever. Mellom en tredel 
og halvparten av innsigelsene skyldes formelle feil, ikke overprøving av skjønnsutøvelse. 
 
I distriktsområder med stor fraflytting er fragmenterte eiendomsforhold og uoppgjorte dødsbo 
en stadig større utfordring for mange myndigheter. Dette skaper problemer med å definere og 
finne eiere, eventuelt å finne hvem som representerer eier, noe som igjen forsinker 
utbyggingstiltak og verneprosesser. Samtidig sliter jordskifteretten med for lav kapasitet.  

4.4 Innspill fra aktører innen landbruket 
Utmarka har ressurser som gjør det lønnsomt å drive landbruk. Landbrukets organisasjoner er 
generelt bekymret for nye begrensninger på bruk av ressursene gjennom vern. De mener at det 
må bli enklere å utnytte mulighetene for vekst i naturbasert reiseliv. Det er behov for endret 
regelverk og praksis som gir større muligheter for å bygge ut seterområder. Man savner en 
raskere og mer fleksibel forvaltning. For å følge opp beitedyr er det eksempelvis av og til 
nødvendig å få rask tillatelse til motorferdsel. 
 
Man ønsker også en utvidet fortolkning av bruksrettigheter i statsallmenninger slik at 
fjellstyrene kan drive med kraftproduksjon og mineralutvinning. Det pekes på at det er uklare 
roller og oppgaver mellom fjellstyrer og Statskog. Det er også understreket at fortolkningen 

Byråkratisk…? 
 
Ved Spranget, den mest brukte innfallsporten til Rondane, skulle det 
anlegges en informasjonstavle og kultursti. Det ble etablert en 
arbeidsgruppe som besto av grunneierne v/Statskog og fjellstyret, 
fylkesmannen som forvaltningsmyndighet for landskapsvernområdet, 
Statens naturoppsyn (SNO) som finansiør og ansvarlig for 
gjennomføring, fylkeskonservatoren som kulturminnemyndighet, 
kommunen som planlovmyndighet, et privat veiselskap som drivere av 
vegen og DNT som representant for friluftsinteressene og samtidig eier 
av parkeringsplassen. Prosessen med å få utført tilsynelatende enkle 
oppgaver med å etablere skilting og tilrettelegge parkeringsplassen tok 
flere år. 
 
(Notat fra Fylkesmannen i Oppland, 2014) 

-�275�-



Side 23 av 38 
 

av ”innenbygdsboende” må forholde seg til gamle kommunegrenser ved eventuelle større 
kommuner. 
  
Generelt oppleves lover og forskrifter som detaljerte og praksis som restriktiv. Flere av 
landbrukets organisasjoner oppgir at det finnes medlemmer som blir anmeldt på grunn av små 
lovbrudd. En bør ha tillit til at grunneiere er lojale innenfor nasjonale rammer. Ambisjonen 
bør være mer mål- og rammestyring i stedet for detaljert forskriftsutforming. Eksempelvis er 
seterforskriftene i statsallmenninger altfor detaljert.19 Det reises spørsmål om begrunnelser for 
å redusere antallet kjøreturer med snøskuter i verneområder, når rammen for å hente fisk skal 
begrenses av antall vann det er fisket i. 
 
Organisasjonene har også uttalt at det er forvirring om oppgavefordelingen mellom 
fylkesmannen og fylkeskommunen når det gjelder vilt, fiske og friluftsliv. De anbefaler at det 
bør ses nærmere på hvordan oppgaver kan samles. For organisasjonene er samling av 
oppgavene viktigere enn hvem som skal ha ansvaret. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4.5 Innspill fra næringslivsaktører 
Reiselivet er avhengig av turister som ønsker å oppleve vakker, uberørt natur, men også av 
organiserte grupper som vil ta seg inn i og bruke vernede områder. Ulike deler av reiselivet 
kan ha ulike interesser. Generelt er reiselivet opptatt av utvikling av reiselivsanlegg i 
randsoner til vernede områder. Man er dessuten bekymret for at særlig mindre kommuner har 
for liten kapasitet og kompetanse på byggesaksbehandling. I tillegg opplever bedriftene at 
kommunene har for liten kunnskap til å veilede dem gjennom forvaltningssystemet. 
Reiselivsbedriftene er ofte små bedrifter med begrenset kapasitet og kunnskap om plan- og 
forvaltningssystemer. Det blir derfor vanskeligere for dem å delta i plan- og 
beslutningsprosesser. De som ønsker å involvere reiselivsaktørene, snakker i for liten 
utstrekning ”brukernes språk”.  
 
Aktører som gir tilbud om organiserte aktiviteter i utmarka, opplever at forvaltningssystemet 
er lite forutsigbart og lite fleksibelt. Lang saksbehandlingstid skaper problemer i 
planleggingen av utbyggingsprosjekter og virker fordyrende. Når turistgrupper kommer på 
relativt kort varsel, er det behov for rask avklaring av for eksempel motorisert ferdsel eller 

19 Det er gjennomført et utredningsarbeid om denne forskriften. 
http://www.regjeringen.no/nb/dokumentarkiv/stoltenberg-ii/lmd/rapporter-og-planer/rapporter/2006/revisjon-
av-seterforskriften.html?id=450745  

Fikst fiske…? 
 
Miljødirektoratet fastsetter fisketider for anadrome laksefisk i vassdrag, 
fylkesmannen fastsetter bestemmelser for fiske etter innlandsfisk i 
vassdrag som har oppgang av anadrome laksefisk og fylkeskommunen 
kan regulere fiske etter innlandsfisk ovenfor anadrom strekning. 
Kommunen bestemmer grensen mellom vassdrag og sjø, mens 
fylkesmannen fastsetter munningssoner med egne fiskebestemmelser 
utenfor disse grensene. 
 
(Innspill fra Nordland,2014) 
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organisert ferdsel i verneområder. Det er vanskelig å få raske svar i dagens 
utmarksforvaltning.  
 
Filmindustrien etterlyser raskere og mer fleksibel saksbehandling. De ønsker seg 
rammetillatelse og mer forutsigbar forvaltningspraksis. Befaring for internasjonale 
filmprosjekter kan ofte komme på kort varsel. Filmindustrien etterlyser også 
spesialkompetanse om bruk av utmark. 
 

4.6 Innspill fra miljø- og friluftsorganisasjoner  
Disse organisasjonene mener at kunnskapen om naturverdier og naturgrunnlaget er for svakt 
og spredt på ulike databaser. Disse databasene er heller ikke oppdatert. For mange avgjørelser 
blir dermed basert på manglende og delvis irrelevant kunnskap. Dette gjelder særlig 
kommunene. Kunnskapsmangel forsinker av og til plan- og beslutningsprosesser. 
Kunnskapsutvikling om naturen kan bidra til felles virkelighetsoppfatning og dermed redusert 
konfliktpotensial. Det er behov for forsterket innsats for innsamling av data og samordning av 
eksisterende databaser. 
 
Det savnes klarere retningslinjer fra sentralt nivå for planlegging og forvaltning. I dag skaper 
sentral uklarhet konflikter, og uklare kompromisser på regionalt og lokalt nivå gir grunnlag 
for stadige omkamper. 
 
Enklere utmarksforvaltning må ikke innebære kvalitativt sett dårligere forvaltning. 
Organisasjonene er opptatt at kommunene må ha tilstrekkelig kompetanse, og at man 
systematisk søker å ivareta allemannsretten. En ide er å etablere et miljø- og friluftsråd i 
kommunene. 
 
Organisasjonene oppgir at de har en svak lokal organisering, og arbeidet gjennomføres på 
fritiden. Det medfører at de ikke kan være til stede alle steder, de får ofte ikke informasjon om 
prosesser og tiltak og taper dermed en del kamper. Kommunene må bli flinkere til å involvere 
slike svakt organiserte interesser.  
 
Utbyggingstiltak i utmarka behandles ofte uavhengig av hverandre uten at samlede og 
samvirkende miljøeffekter vurderes. Ofte reduserer slike tiltak opplevelsene og 
landskapskvalitetene. Befolkningens kunnskap om bruken av landskapet og syn på utvikling 
når sjelden opp mot utbyggerinteressene. 
 
Allemannsretten er en unik bærebjelke for friluftslivet i Norge. Det er viktig at ikke 
utmarksbegrepet blir endret slik at allemannsretten kan bli innskrenket. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pragmatisk…! 
 
Faggruppen har i sine møter hørt flere eksempler på at forvaltningsorganer som 
skaper omforente løsninger gjennom dialoger. Fylkesmannen i Sogn og Fjordane 
og Fylkesmannen i Hedmark brukte dialogbaserte befaringer systematisk i 
vanskelige saker. Slike befaringer bidro til bredt aksepterte løsninger.  
 
Falleth, E. og S. Hovik (2008): Lokal forvaltning av store verneområder. Erfaringer fra fire 
forsøk. NIBR-rapport 2008: 11. Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning 
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4.7 Innspill fra samiske interesser  
Sametingets administrasjon og Norske reindriftsamers landsforbund er særlig opptatt av 
reindriftens situasjon. Store verneområder innenfor reindriftsarealene byr på utfordringer, men 
har i sum vært til fordel for reindriften fordi vernestatus gir det mest effektive vern mot 
inngrep. Dette vernet er det viktig å beholde så lenge det ikke erstattes av noe bedre. 
Beskyttelse av reindriftens arealer mot inngrep ellers er for dårlig. Dagens situasjon med 
sektorvis forvaltning og bit-for-bit inngrep er et stort problem, og en mer helhetlig 
utmarksforvaltning vil trolig hjelpe. 
 
Økt myndighet til kommunene møtes med skepsis fordi det store flertallet av kommuner med 
reindrift i utmarka helt mangler kompetanse på reindrift. De fleste av disse kommunene har 
heller ikke reindriftsutøvere boende i kommunen. Noen form for kommunal 
reindriftsforvaltning finnes ikke i dag og er heller ikke realistisk.  

Kapittel 5 Prinsipper og forutsetninger for forenklingstiltak 
 
Endringer i utmarksforvaltningen må bygge på de samme prinsipper og kriterier som gjelder 
for utvikling av offentlig sektor for øvrig. Faggruppens anbefalinger bygger på utredningen 
fra Oppgavefordelingsutvalget (NOU 2000: 22) og rapport av mars 2014 fra Ekspertutvalget 
for kriterier for god kommunestruktur.20  
 
Oppgavefordelingsutvalget behandler fordeling av oppgaver mellom stat, region og 
kommune. I utredningen pekes det blant annet på at statlig detaljstyring svekker kommunenes 
handlingsrom. Det må være klare prinsipper for oppgavefordelingen mellom 
forvaltningsnivåer og mellom folkevalgte organer og statlige organer.  
 
Ekspertutvalget definerer kriterier basert på kommunenes oppgaver som tjenesteyter, 
myndighetsutøver og samfunnsutvikler. Ekspertutvalget legger stor vekt på kriterier som 
kompetanse og distanse i forvaltningen, funksjonelle samfunnsområder, effektivitet, levende 
lokaldemokrati og politisk og økonomisk handlingsrom. 
 
Faggruppen legger følgende prinsipper til grunn for sine forslag til forenkling av 
utmarksforvaltningen: 
 

1. Saksbehandlings- og beslutningssystemet i utmark skal være oversiktlig, demokratisk 
og effektivt for brukerne. 

2. Relaterte utmarksoppgaver bør i størst mulig grad samles i samme forvaltningsorgan. 
3. Kommunene bør tillegges flest mulig oppgaver under forutsetning av tilstrekkelig 

kapasitet og relevant kompetanse og distanse i forvaltningen. Roller og oppgaver må 
være avklart. 

4. Viktige ressurser som dekker flere kommuner, bør forvaltes helhetlig på regionalt 
nivå, i tråd med nasjonale og internasjonale forpliktelser.  

5. Kommunene må ha tilstrekkelig politisk og økonomisk handlingsrom. Sentrale statlige 
myndigheter må redusere sin detaljstyring av kommunene og samordne 
sektorpolitikken.  

6. Samiske interesser, samt miljø- og friluftsinteresser med svak lokal organisering, må 
inkluderes i beslutningsprosessene. 

20 Delrapport fra ekspertutvalg: «Kriterier for god kommunestruktur», mars 2014. 
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7. Fylkesmannen skal ha ansvaret for samordning av statlige sektorers virksomhet 
overfor kommunene, inneha nødvendig spisskompetanse i utmarkssaker og utføre 
legalitetskontroll. 

 
Faggruppen anbefaler at flest mulig utmarksoppgaver overføres til kommunene. Gruppen 
mener at dette kan bidra til en mer helhetlig, demokratisk og effektiv utmarksforvaltning. Å 
legge flere oppgaver til kommunene, vil samtidig innebære en forenkling ved at kommunene i 
større utstrekning kan bli døren inn til andre deler av utmarksforvaltningen. 
 
Faggruppen anbefaler at fylkesmannen ivaretar kontrollfunksjonene og har ansvaret for 
spisskompetanse som kommunene har bruk for. I tillegg mener faggruppen at fylkesmannens 
overprøving ved innsigelser bør begrenses til legalitetskontroll. 
 
Faggruppen konstaterer at det i hovedsak synes å være enighet om dagens forvaltningsmodell 
for reindriften. Gjennom gruppens arbeid har det ikke fremkommet oppfatninger om at denne 
forvaltningen bør endres. Gruppen foreslår derfor at organiseringen av reindriften forblir som 
i dag. 
 
Faggruppen legger følgende forutsetninger til grunn for overføring av oppgaver til 
kommunene:  
 

• Kommunenes kompetanse og kapasitet må være tilfredsstillende. Ekspertutvalget for 
god kommunestruktur og Riksrevisjonen påpeker at svært mange kommuner har små 
fagmiljøer og mangler kapasitet og relevant kompetanse.21 Andre undersøkelser om 
plankompetanse peker i samme retning.22  
 

• Kommunene må sørge for at det er tilstrekkelig distanse mellom behandlende instans 
og brukerne. Ekspertutvalget trekker frem at inhabilitet kan være et problem, spesielt i 
små kommuner, og at dette kan bidra til å svekke rettssikkerheten.  
 

• Viktige og sårbare ressurser av nasjonal betydning må forvaltes på en tilfredsstillende 
måte. Det må være best mulig samsvar mellom naturressursen og administrasjonens 
geografiske område.  
 

• Minoritetshensyn og svakt organiserte interesser må ivaretas på en god måte. 
 

• Kommunene må ha tilstrekkelig handlingsrom til å utføre oppgavene med avklarte 
roller og oppgaver.  

 
Faggruppen mener at en overføring av flest mulig oppgaver til kommunene bidrar til at 
kommunene kan ta en mer aktiv rolle i utmarka. Kommuner med betydelige utmarksressurser 
får flere oppgaver og virkemidler til å utvikle utmarka, slik at de kan legge til rette for vekst i 
næringslivet, styrke friluftslivet og bevare naturverdiene. 

21 Delrapport fra ekspertutvalg: ”Kriterier for god kommunestruktur”, mars 2014 og Riksrevisjonen Dok. nr 3:11 
(2006-2007). 

22 NIVI Rapport 2014:1, ”Kartlegging av plankapasitet og plankompetanse i kommunene” og NIBR-notat 
2008:121, ”Planleggings- og stedsutviklingskompetanse i kommuner og fylker”.  
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Kapittel 6 Forslag til tiltak 
 
Det er ulike vurderinger blant brukere og interesseorganisasjoner når det gjelder tiltak som 
bør iverksettes for å forenkle utmarksforvaltningen. Innspill fra brukere, undersøkelser og 
forskning viser at kommunal forvaltning har bred oppslutning. Dessuten viser det seg at gode 
beslutnings- og planprosesser som er gjennomført av både kommuner og fylkesmenn, kan 
redusere konflikter. Miljø- og arealforvaltning er kontroversielt. Forvaltningen vil derfor være 
kontroversiell for noen interesser, uavhengig av hvem som er myndighet. Faggruppens forslag 
nedenfor er basert på en faglig vurdering av hvilke tiltak som kan gi ønsket effekt, og dermed 
oppfylle faggruppens mandat.  

6.1 Større ansvar og myndighet til kommunene  
Faggruppen konstaterer at kommunene allerede har mange oppgaver i utmarksforvaltningen, 
blant annet gjennom plan- og bygningsloven, vilt- og fiskelovgivningen, 
landbrukslovgivningen og miljølovgivningen. Likevel blir kommunenes handlingsrom 
begrenset av økonomi, statlig regelverk, kontrollordninger og lite samordnet 
sektorforvaltning. Samtidig bruker ikke alltid kommunene sitt handlingsrom fullt ut.  
 
Faggruppen mener at flere oppgaver bør overføres til kommunene. Dette vil bidra til at 
kommunenes rolle blir mer synlig og at de ansvarliggjøres i utmarksforvaltningen. I tillegg 
bør kommunenes handlingsrom økes gjennom en tydeligere nasjonal utmarkspolitikk. Etter 
gruppens vurdering vil dette være avgjørende tiltak for at brukerne skal oppleve en vesentlig 
forenkling av utmarksforvaltningen.  
 
Faggruppen viser til at utmarksforvaltningen er preget av mange og delvis konkurrerende 
interesser. Denne situasjonen krever grundig avveining blant annet mellom ulike bruks- og 
vernehensyn. Gruppen konstaterer at forskjellige interessegrupper har ulike ressurser, 
nettverk, tradisjoner og ulik grad av organisering. Dette kan ha konsekvenser for deres evne 
til å fremme sine interesser overfor kommuner og andre organer i utmarksforvaltningen.  
 
Følgende oppgaver bør overføres til kommunene: 
 

• Forvaltning av verneområder:  
o Kommunene bør gis ansvar for forvaltning av verneområder som i sin helhet 

ligger innenfor kommunens grenser. Oppgaver som ligger til myndigheten må 
avklares.  

o Vernemyndigheten bør få vedta et delegasjonsreglement for alle unntaks- og 
dispensasjonsbestemmelser i verneforskriften. Et slikt reglement bør 
inneholde muligheten for delegasjon til kommunene.  

o Hensyn til naturbasert næringsutvikling bør i større grad integreres i 
forvaltningsplaner.  

 
• Kommunene bør være førstelinjetjeneste for alle brukerhenvendelser innen 

forvaltning av utmark, se avsnitt 6.2. 
 

• Fylkeskommunens oppgaver med bestandsforvaltning etter innlandsfiskeloven og    
jaktbare arter etter viltloven bør overføres til kommunene. 
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• Randsoner er områder som forvaltes etter plan- og bygningsloven gjennom 
kommunale eller regionale planer. For randsonene til nasjonalparker og 
landskapsvernområder kan kommunen fastsette bestemmelser for å hindre vesentlig 
forringelse av verneverdiene i verneområdet. I planlegging og byggesaksbehandling i 
slike områder må det foretas en mer grundig avveining mellom bruk og vern enn i 
utmarka for øvrig. 

 
Faggruppen har fått klare tilbakemeldinger fra brukerne om at det er svært viktig å samle 
fiske- og viltoppgavene i en myndighet. Faggruppen foreslår derfor at fylkeskommunenes 
fiske- og viltoppgaver overføres til kommunene. Dersom oppgavene på kort sikt ikke kan 
overføres til kommunene, tilbakeføres oppgavene til fylkesmannen til betingelser for 
kommunal forvaltning er tilstede. 

6.2 Førstelinjeansvar for kommunene 
Faggruppen har hatt brukerperspektivet som viktigste premiss for sine forslag om forenkling 
av utmarksforvaltningen. I tråd med dette premisset bør brukerne bare forholde seg til ett 
forvaltningsorgan. Faggruppen foreslår at kommunene skal være førstelinje for alle 
brukerhenvendelser som gjelder forvaltning av utmark. Det innebærer at kommunene blir 
bindeleddet mellom brukerne og andre deler av forvaltningen.  
 
Førstelinjeprinsippet vil innebære at kommunene får følgende ansvar: 
 

• Mottak og videreformidling av søknader. Kommunene bør være adressat for enhver 
søknad om tillatelse til tiltak i utmark og sørge for at søknadene blir videreformidlet til 
rette instanser. Kommunene skal også være kanal for meddelelse av beslutning til 
søker.  

• Mottak og videreformidling av klager. Kommunene skal være adressat for enhver 
forvaltningsklage fra brukerne. Kommunene bør videreformidle klager til rett instans. 
Videre skal kommunene meddele beslutning i klagesaker til vedkommende brukere.  

• Veiledning. Kommunene skal gi brukerne veiledning om rettsregler, søknadsprosesser 
og arealstatus i kommunen. Det er kommunens ansvar å innhente opplysninger fra 
andre forvaltningsorganer og videreformidle informasjon til brukerne. 

 
Førstelinjeansvar for kommunene vil således gi brukerne èn dør inn og èn dør ut av 
forvaltningsapparatet. 
  

6.3 Kapasitet og kompetanse i kommunene 
Faggruppen ser det som viktig at kommunenes utmarksforvaltning er kunnskapsbasert. 
Kommunene bør ha generell kompetanse innen utmarksforvaltning, herunder i miljø- og 
landbruksspørsmål. Fylkesmannen bør ha nødvendig supplerende spisskompetanse innen de 
samme fagområdene, slik at kommunene kan benytte seg av denne ekspertisen når de har 
behov for det. Faggruppen foreslår to tiltak for å styrke kommunenes kompetanse:  
 

• Det bør organiseres et systematisk opplæringstilbud for kommunene innenfor 
utmarksforvaltning. Dette tilbudet bør omfatte alle relevante og viktige temaer som 
kommunene vil få befatning med.  

• Det bør utarbeides en særskilt veileder for kommunenes arbeid med 
utmarksforvaltning.  

-�281�-



Side 29 av 38 
 

Ekspertutvalget for kommunereformen trekker frem rettsikkerhet og habilitet som viktige 
kriterier for ny kommunestruktur. Faggruppen er enig i dette og ser det som viktig at 
behandling av utmarksaker skjer med tilstrekkelig distanse til brukerinteresser, slik at 
nødvendig habilitet og rettsikkerhet ivaretas. Faggruppen antar at dette vil være enklere for 
større enn mindre kommuner.  
 
Førstelinjeansvaret vil forutsette at kommunene har oversikt over lover, forskrifter og 
utfyllende bestemmer for forvaltning av utmarka, også de som gjelder utover egne 
kommunale oppgaver. Faggruppa foreslår at kommunene legger inn standardiserte hørings-, 
søknads- og klageskjemaer på sine nettsider, se avsnitt 6.5. Dette vil bidra til å redusere 
belastningen på den kommunale administrasjonen. 
 

6.4 Utmarksstyrer 
Enkelte ressurser i utmarksområdene befinner seg i store sammenhengende naturområder og 
må forvaltes helhetlig på tvers administrative grenser på kommune- og fylkesnivå. Dette 
gjelder særlig større verneområder, villrein og reindrift. Slike forvaltningsoppgaver er i dag 
lagt til verneområdestyrer, villreinnemnder og fylkesmennene. Fylkeskommunene har etter 
plan- og bygningsloven ansvar for regionale planer for villreinens leveområder og for 
regionalt friluftsliv.  
 
Faggruppen mener at slike ressurser bør forvaltes av ett organ på nivå over enkeltkommuner. 
Dette vil gjøre det mulig å foreta en helhetlig avveining av viktige vern- og bruksinteresser.  
 
Gruppen foreslår følgende:  

• Verneområdestyrene erstattes av utmarkstyrer. Verneområdestyrer og villreinnemnder 
(der det er villreinområder) bør slås sammen til utmarksstyrer og overta de oppgavene 
som i dag hører til begge disse organene. 

• Utmarksstyrene bør ha en strategisk rolle med avklarte oppgaver og kunne delegere 
myndighet til sekretariatet og kommunene. 

• Utmarksstyret skal utarbeide nye forvaltningsplaner for de oppgaver og det området 
de har ansvar for. 

• Utmarksstyret bør ha tydeligere ansvar for forvaltningsoppsynet ved å prioritere 
tydelig de oppgaver de ønsker gjennomført. Se pkt. 6.7. 

• Utmarksstyret bør være bredt sammensatt med et begrenset antall medlemmer. 
Grunneiere, næringsinteresser samt miljø- og friluftsinteresser bør være representert i 
samtlige styrer. Villreininteresser eller reindrift bør være representert der dette er 
relevant. De fleste utmarksstyrene vil ha forvaltningsansvar for områder som ligger i 
mange kommuner. Siden styrene skal ha et begrenset antall medlemmer, vil dette 
trolig innebære at ikke alle kommuner er representert til enhver tid. 

• Styret bør oppnevnes av Miljødirektoratet etter forslag fra kommunene.  
• Sekretariatet bør legges til fylkesmannen, som også bør ivareta det formelle 

arbeidsgiveransvaret til styrets sekretær/forvalter. En slik løsning vil gi 
utmarksstyrene tilgang til den kapasitet og kompetanse som fylkesmannens stab har 
innen miljø, areal, juss og landbruk. Utmarksstyrene bør ha ansvaret for utlysning, 
ansettelse og stillingsinstruks for sekretariatet. 

 
Faggruppen er klar over at dagens verneområdestyrer er av relativt ny dato, og at 
villreinnemndene nylig er blitt omorganisert. Det kan derfor reises innvendinger mot de 
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foreslåtte organisatoriske endringene etter så kort tid. Faggruppen mener likevel at det vil 
være store fordeler forbundet med å samle ansvar og myndighet for forvaltningen av større 
områder i ett regionalt organ. 
 

6.5 IKT-løsninger for utmarksforvaltning  
Det finnes mange gode nettsider for saksbehandlere i kommunene (www.miljokommune.no) 
og for brukere av utmarksressurser (for eksempel www.inatur.no og www.ut.no). I tillegg 
finnes mye informasjon på hjemmesidene til forvaltningsmyndighetene og 
interesseorganisasjonene. 
 
Lett tilgjengelig kunnskap og elektroniske søknadsprosedyrer er en viktig forutsetning for at 
brukerne skal oppleve en vesentlig forenkling av utmarksforvaltningen. Faggruppen foreslår:  
 

• Det bør etableres et felles elektronisk søknadssystem for tillatelser og dispensasjoner i 
utmarksforvaltningen.  

• Det bør etableres en nasjonal portal for utmarksforvaltning. Denne kan kobles til blant 
annet kommunenes egne hjemmesider. Portalen bør inneholde standardiserte hørings-, 
søknads- og klageskjemaer. Det bør opprettes lenker til andre hjemmesider med 
relevant informasjon og offentlige databaser.  

 
Faggruppen er klar over at mange kommuner allerede har velfungerende nettsider. Gruppen 
mener likevel at det er et betydelig potensial for å gjøre nettsidene mer tilgjengelig for 
brukerne. 
 
Etter faggruppens vurderinger vil en portal med et standardisert elektronisk søknadssystem 
bidra til forenkling, både for forvaltningen og for brukerne. En samlet portal vil kunne føre til 
en mer effektiv forvaltning og avbyråkratisering. Nettsidene vil også redusere antall skriftlige 
og muntlige henvendelser som kommunen må besvare. Bedre tilgang på informasjon kan også 
virke preventivt for konflikter og klager.  
 

6.6 Rapportering og dokumentasjon 
 
KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir 
styringsinformasjon om kommunal virksomhet. Informasjonen skal blant annet omfatte 
kommunale tjenester og bruk av ressurser på ulike tjenesteområder. Informasjonen skal gi 
bedre grunnlag for analyse, planlegging og styring i kommuner samt gi grunnlag for å vurdere 
om nasjonale mål oppnås og bidra til kunnskapsbasert forvaltning. I tillegg skal 
enkeltpersoner, interessegrupper, media og andre kunne finne informasjonen om kommuners 
og fylkeskommuners tjenester og ressursbruk. 
 
I dag rapporterer kommunene aktivitet etter blant annet motorferdselloven, friluftsloven, 
kulturminneloven og plan- og bygningsloven. Nye kommunale oppgaver etter nytt lovverk er 
i liten grad tatt inn i KOSTRA.  
 

• Faggruppen anbefaler at kommunene skal rapportere all sin forvaltningsvirksomhet i 
utmark, inkludert de nye oppgavene, til KOSTRA. 
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6.7 Naturoppsyn  
Statens naturoppsyn (SNO) har det overordnede ansvaret for oppsynet i hele landet. Det 
utvidede oppsynsbegrepet omfatter både kan- og skal-oppgaver. Etter lov om statlig 
naturoppsyn 
 

- skal SNO føre kontroll med overholdelsen av flere lover i utmarka (§ 2 første ledd). I 
dette ligger også et ansvar for å forebygge miljøkriminalitet. 

- kan SNO drive veiledning og informasjon i tillegg til skjøtsel, registrering og 
dokumentasjon (§ 2 tredje ledd). 

 
I dag utfører SNO begge typer oppsyn gjennom sitt eget feltapparat eller gjennom kjøp av 
tjenester. SNO har inngått samarbeidsavtaler med Statskog Fjelltjenesten og 
Fjellstyresambandet på vegne av fjellstyrenes Fjelloppsyn. SNO kjøper oppsynstjenester av 
Fjelltjenesten i Troms og Nordland og av Fjelloppsynet i statsallmenningene i Midt- og Sør-
Norge. Faggruppen har fått tilbakemelding om at samarbeidet om tjenestekjøp har fungert 
tilfredsstillende, og at det operative samarbeidet gjennom tjenestekjøp er i positiv utvikling.  
Faggruppen er likevel av den oppfatning at tre naturoppsynsordninger på statens grunn er en 
uhensiktsmessig organisering vurdert opp mot samlet ressursbruk. Dagens ordning krever 
ressurser til samarbeid, bestillingsdialoger og oppfølging av avtaler. Faggruppen mener at det 
er potensial for forenkling for brukerne, og at forvaltningsmyndighetene gjennom en enklere 
organisering får en tydeligere bestillerrolle av kan-oppgaver.  
 
I dag finansieres det offentligrettslige oppsynet gjennom både KLD (SNO) og LMD 
(Fjelloppsynet og Fjelltjenesten). Det er dermed to oppsynsordninger som driver 
offentligrettslig oppsyn på statens grunn i hhv Nordland og Troms, og to i statsallmenningene. 
Fjelloppsynet ivaretar samtidig privatrettslige oppgaver for fjellstyret i statsallmenningene. 
Da SNO ble etablert var det en forutsetning at velfungerende oppsynsordninger skulle 
videreføres. Alle oppsynsordningene er i dag velfungerende. 
 
I Finnmark ble Fjelltjenesten overført til SNO da Finnmarkseiendom ble etablert. 
Finnmarkseiendom kjøper i dag privatrettslig oppsyn av SNO. Faggruppen mener at på 
bakgrunn av gode erfaringer fra Finnmark bør Fjelltjenesten overføres til SNO i Nordland og 
Troms.23 I Finnmark er oppsynet blitt enklere for brukerne som nå kun møter ett oppsyn. 
Dessuten er bestillingsdialogen mindre ressurskrevende.  
 
For statsallmenninger i Sør- og Midt Norge er det også to oppsyn: SNO og Fjelloppsynet. En 
overføring av Fjelloppsynet til SNO får økonomiske konsekvenser for fjellstyrene, og 
faggruppen mener at en slik overføring ikke kan vurderes isolert fra resten av forvaltningen av 
statsallmenningene. 
 
SNO har i dag en kompleks modell med 60 lokalkontor. Faggruppen mener at SNO bør ha et 
regionalt nivå for å forenkle samarbeid med forvaltningsmyndigheter, forenkle organisering 
av utmarksforvaltning og styrke samordningen i forbindelse med operativt oppsyn. SNO har 
et feltapparat som tilsier en nasjonal organisering. Faggruppen anbefaler likevel at SNO også 
får en regional organisering, enten som et eget regionalt kontor eller med en tilknytning til 
fylkesmannen. Hvordan dette kan løses, har ikke faggruppen tatt stilling til. Det må utredes 
nærmere. 
 

23 Dette er utredet, men stoppet opp i forbindelse med arbeidet med Samerettsutvalget 2. 
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Det er behov for å skille tydelig mellom kan- og skal-oppgaver etter oppsynsloven. Oppsynet 
utfører selv skal- oppgaver. Faggruppen ønsker imidlertid å styrke forvaltningsmyndighetene 
ansvar og roller når det gjelder kan - oppgavene. Disse oppgavene bør utføres med 
utgangspunkt i en bestillingsdialog mellom forvaltningsmyndigheter og oppsyn. Det er mange 
forvaltningsmyndigheter med langt flere oppsynsbehov enn SNO kan gjennomføre. 
Faggruppen har fått tydelige tilbakemeldinger om at bestilling av kan-oppgavene er 
komplekst og ressurskrevende. I praksis er det vanskelig for både myndighet og oppsyn å 
prioritere oppgaver gjennom bestillingsdialoger. Oppsyn gjennom tjenestekjøp fra andre 
oppsynsordninger på statsgrunn bidrar til at bestillingsdialogen blir ytterligere kompleks. 
Faggruppen mener derfor at det er behov for en forenkling av oppsynsvirksomheten, 
tydeliggjøring av roller og koordinering av ønskede oppsynsoppgaver.  
 
Faggruppen foreslår at følgende tiltak vurderes nærmere: 

• Det bør utvikles en tydeligere rollefordeling mellom SNO og 
forvaltningsmyndighetene ved at forvaltningsmyndighetene får tydeligere ansvar og 
mer myndighet til å prioritere kan-oppgavene. 

• Fylkesmannen har ansvaret for koordinering av bestillinger fra samtlige 
forvaltningsmyndigheter. SNO utfører kan-oppgaver etter bestilling fra fylkesmannen. 

• SNO bør ha ansvar for oppsyn og kontroll i utmarksområder, blant annet med sikte på 
å forebygge miljøkriminalitet (skal-oppgaver). 

• SNO bør ha en sterkere regional organisering, og dette leddet bør være part i 
bestillingsdialogen med fylkesmennene. Det bør utredes nærmere om mulige løsninger 
på regional nivå.  

• De offentligrettslige oppsynsoppgavene som ligger under Fjelltjenesten, bør overføres 
til SNO, jf. sammenslåingen av Fjelltjenesten i Finnmark og SNO.  

• I forbindelse med en foreslått gjennomgang av fjelloven i pkt 6.8 bør de 
offentligrettslige oppsynsoppgavene som Fjelloppsynet utfører i medhold av fjelloven, 
vurderes lagt til SNO. 

 
Faggruppen mener at tiltakene vil bidra til en vesentlig forenkling av organiseringen av 
naturoppsynet, at forvaltningsmyndighetens ansvar klargjøres og at bestillingsdialogen 
forenkles. For brukerne blir det kun ett oppsyn å forholde seg til. Forslagene kan få negative 
konsekvenser for fjellstyrenes driftsgrunnlag. Det må derfor gjøres en utredning av disse 
konsekvensene som del av et framtidig beslutningsgrunnlag. 
 

6.8 Statsallmenninger 
Faggruppen konstaterer at vi har et komplekst forvaltningssystem i statsallmenningene. 
Statskog er grunneier på vegne av staten, mens fjellstyrene forvalter viktige private 
bruksrettigheter og allmenne rettigheter. Både Statskog og fjellstyrene utøver oppgaver av 
privatrettslig og offentligrettslig karakter.  
 
Faggruppen skal foreslå tiltak med sikte på forenkling for brukerne og overføring av flere 
oppgaver i utmarka til kommunene. Dette er utgangspunktet for å vurdere om 
offentligrettslige myndighetsoppgaver (ikke oppsyn) i statsallmenningene som i dag er tillagt 
Statskog og fjellstyrene, kan overføres til kommunene.  
 
De privatrettslige bruksrettighetene i allmenningene ligger fast og vil ikke berøres av 
faggruppens forslag. 
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Faggruppen anbefaler at det settes i gang et særskilt lovarbeid for å revidere forvaltningen av 
statsallmenninger. Dette arbeidet bør ta sikte på å avklare ansvars- og oppgavefordelingen 
mellom forvaltning etter fjellov og allmenningslov, og kommunal utmarksforvaltning etter 
gjeldende lovverk. Faggruppen vil trekke frem noen punkter som bør vurderes:  
 

• Statskogs offentligrettslige myndighetsoppgaver etter fjelloven. 
• Fjellstyrenes offentligrettslige forvaltningsoppgaver etter fjelloven.  
• Fjellstyrenes offentligrettslige oppsynsoppgaver etter fjelloven.  
• Det bør foretas en gjennomgang av ansvarsfordelingen mellom Statskog og 

fjellstyrene (disponering av grunn og forvaltning av bruksrettigheter). 
• Allmennhetenes tilgang til jakt og fiske i statsallmenning, spesielt når det gjelder 

villreinjakt og småviltjakt med hund. 

6.9 Kunnskap om naturressurser 
I faggruppens møter med interesseorganisasjoner og andre brukere er det påpekt mangel på 
kunnskap om naturtilstanden som en vesentlig årsak til konflikter i utmarksforvaltningen. 
Særlig miljøorganisasjonene og landbruksorganisasjonene har påpekt dette. I de senere år har 
kravet til kunnskapsbasert forvaltning fått sterk forankring i lovverket. Til tross for dette 
fremstår mangel på kunnskap fortsatt som en viktig årsak til konflikter i 
utmarksforvaltningen. 
 
Miljødirektoratet har siden 2003 hatt ansvaret for et nasjonalt program for kartlegging og 
overvåking av biologisk mangfold. Riksrevisjonen har i en undersøkelse fra 2006 uttalt at, 
med unntak av Artsdatabanken, er dette programmet ikke gjennomført som forutsatt.24 Miljø- 
og landbruksorganisasjonene har fremholdt at dette arbeidet må styrkes vesentlig dersom slik 
kunnskap skal kunne inngå som relevant informasjon i myndighetenes beslutningsgrunnlag.  
 
Faggruppen foreslår: 
 

• En nasjonal kartlegging av naturverdier og naturmangfoldet i Norge bør fullføres. 
Dette vil kunne bidra til en kunnskapsbasert forvaltning av utmarka. I tillegg vil en 
større grad av felles kunnskapsforståelse virke konfliktdempende. 

 

6.10 Uskiftet bo og fragmenterte eierforhold 
Faggruppen har mottatt synspunkter fra både forvaltningen og brukerorganisasjoner om at 
uklare eierforhold bidrar til ineffektiv utmarksforvaltning. Problemet er spesielt aktuelt i 
Nord-Norge. Mange eiendommer eies av flere i fellesskap etter uoppgjorte dødsbo. Det kan 
være opptil 40−50 eiere av en enkelt eiendom. Kommuner og andre myndigheter opplever det 
som svært krevende å finne frem til rette eier når det skal varsles om planer eller tiltak i 
utmark. Pålegg om skjøtsel er også krevende ved fragmenterte eierforhold. Uklare eierforhold 
er en utfordring også for private aktører når disse planlegger bruk som krever tillatelse fra 
grunneier, for eksempel jakt og fiske. 
 
Faggruppen er enig i at uklare eierforhold begrenser mulighetene for en forenkling av 
utmarksforvaltningen. Det er uheldig at offentlige myndigheter er nødt til å bruke store 

24 Riksrevisjonen Dok. nr. 3:12 (2005-2006): Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes arbeid med 
kartlegging og overvåking av biologisk mangfold og forvaltning av verneområder. 
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ressurser på å finne frem til rettmessig eier ved tiltak i utmarka. I mange tilfeller kan små 
tiltak kreve uforholdsmessige mye tidsbruk. Faggruppen har ikke hatt mulighet til å gå dypere 
inn i denne problemstillingen, men anbefaler at det arbeides videre med spørsmålet om 
opprydding i eierforholdene i utmarka. For eiendommer med mange eiere kan en mulig 
løsning være å innføre en ordning hvor det oppnevnes én person pr eiendom som 
representerer samtlige eiere. Gruppen kjenner til at en tilsvarende ordning har fungert bra i 
Sverige. For å tilrettelegge for oppfølging av slike eiendommer, kan det være aktuelt å innføre 
en tidsfrist for skifte av dødsbo.  

6.11 Mer tydelig og samordnet nasjonal politikk i utmark  
Mange tilbakemeldinger viser til at den nasjonale politikken i utmarka er sektorbasert, og at 
ulike organer har overlappende oppgaver (jf kap 4). De ulike politikkområdene har uklare 
eller lite forenlige mål. Offentlige myndigheter på lokalt og regionalt nivå opplever at 
nasjonale myndigheter ikke tar stilling til hvilke verdier og hensyn som skal prioriteres i 
utmarka.  
 
Tilbakemeldingene tilsier at manglende avklaring på nasjonalt nivå fører til at konflikter 
skyves nedover i forvaltningssystemet. Se figur 2. Dette gjør det vanskelig å forvalte 
utmarksområdene på en effektiv og demokratisk måte i kommunene. Når løsningen ligger 
utenfor kommunens myndighet, kan det oppstå omkamper og grunnlag for innsigelser. 
Dermed blir ikke konflikter alltid løst av kommunene. 
 
Figur 3: Uavklarte prioriteringer og konflikter på nasjonalt nivå (skravert) skyves ned til 
regionalt og kommunalt nivå for avklaring.  
 

 
Faggruppen mener at det bør utformes en tydeligere politisk strategi for den nasjonale 
utmarkspolitikken. Formålet med en slik strategi bør være å samordne den nasjonale 
politikken bedre i utmarka. Da blir politikken enklere å håndheve for regionale og lokale 
myndigheter og mer forutsigbar for brukerne. Dette kan bidra til færre konflikter og klarere 
rammer for samarbeid og interesseavveining.  
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Faggruppen mener at: 
 

• Regjeringen bør utforme en mer tydelig nasjonal utmarkspolitikk. Dette må 
gjenspeiles i lovgivningen som omhandler utmark. 

• Ansvaret for dette bør ligge hos KMD som har ansvar for kommunene. 
• Faggruppen anbefaler at den kommende versjonen av «De nasjonale forventningene til 

regional og kommunal planlegging» blir mer presis med hensyn til kommunenes 
prioriteringer i utmarksforvaltningen. 
 

6.12 Det bør oppnevnes et lovutvalg for utmark  
Etter faggruppens oppfatning er det behov for en mer grunnleggende gjennomgang av 
utmarkslovgivningen. Avsnitt 2.5 viser at utmarksforvaltningen er underlagt et komplekst 
lovregime med et stort antall sektorlover. Disse lovene er blitt forberedt av de respektive 
fagdepartementer med sikte på å ivareta deres spesifikke formål og ambisjoner. Det betyr at 
lovene ikke alltid er blitt sett i sammenheng med andre tilgrensende lover. Resultatet er at 
lovverket bidrar til det fragmenterte systemet av oppgaver, ansvar og myndighet som 
rapporten har behandlet i tidligere avsnitt.  
 
Faggruppen mener at denne tilstanden ikke bør vedvare. Gruppen foreslår: 
 

• Det bør oppnevnes et utvalg som får i oppdrag å foreta en samlet gjennomgang av 
offentligrettslige lover og forskrifter innen utmarksforvaltningen. Formålet med en 
slik gjennomgang er at det legges et lovmessig grunnlag for en langt mer samordnet 
og effektiv forvaltning av utmarka.  

 
Utvalget bør ha som mandat å gjennomgå lovgivningen innen utmark med tanke på en større 
lovrevisjon. Det bør vurderes om det vil være tilstrekkelig med en bedre harmonisering og 
samordning av lover og rettsregler, uten at det foretas større og mer inngripende endringer i 
lovgivningen. Utvalget bør alternativt vurdere om det vil være hensiktsmessig å ha en særskilt 
lov for forvaltning av utmarksareal og -ressurser. Slike lover finnes i andre land som Sverige 
og New Zealand. Utvalget bør uansett foreta en særskilt gjennomgang av forholdet mellom 
plan- og bygningsloven og de forskjellige sektorlovene i utmarksforvaltningen. Siktemålet bør 
være å foreslå lovendringer som bidrar til bedre harmonisering og forenkling for både 
forvaltningen og brukerne. 

 

6.13 Tiltak– en oppsummering 
Nedenfor følger en oversikt over alle foreslåtte tiltak, kategorisert etter om det er behov for 
lovendring eller ikke og hvilket departement som er ansvarlig.  
 
 
Tiltak Uten 

lovendring 
Med 
lovendring 

Ansvarlig 

6.1 Flere oppgaver til kommunene 
Ansvar for verneområder i kommunene. 

 
X 

 
 

 
KMD/KLD 

Delegasjonsreglement/revisjon forskrift  X KLD 
Mer hensyn til naturbasert næringsutvikling X  KMD/LMD 
Fiske- og viltoppgaver til kommunen X  KLD 
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Avklare randsoner X  KMD/KLD 
    

6.2 Førstelinjeansvar for kommunene 
Mottak, videreformidling tilbakemelding på 
søknader 

 
X 

  
KMD 

Mottak, videreformidling tilbakemelding på klager X  KMD 
Veiledning til brukerne X  KMD 

    
6.3 Kapasitet og kompetanse i kommunene 
Systematisk opplæringstilbud  

 
X 

  
KMD/KLD 

Veileder utmarksforvaltning X  KMD 
    
6.4 Utmarksstyrer 
Etablere utmarksstyrer 

 
X 

  
KLD 

Styrene bør ha en strategisk rolle/delegasjon X  X KLD 
Utarbeide ny forvaltningsplan  X  KLD  
Fokus på alle forvaltningsoppgaver X  KLD 
Styrets og sekretariatets oppgaver  X   KLD 
    
6.5 IKT-løsninger for utmarksforvaltning  
Etableres et elektronisk søknadssystem 

 
X 

  
KMD 

Etableres en nasjonal portal X   KMD 
    
6.6 Rapportering og dokumentasjon 
Utvikle utmarksforvaltning i KOSTRA 

 
X 

 
KMD 

    
6.7 Naturoppsyn  
Forvaltningsmyndighetene tydeligere rolle 

 
X  

  
KLD 

Fylkesmannen samordner og bestiller oppsyn X   KLD 
SNO regionale enheter til fylkesmannen X   KLD 
Fjelltjenesten til SNO X   KLD/LMD 
Utrede Fjelloppsynet til SNO X  X  KLD/LMD 
    
6.8 Statsallmenninger 
Lovarbeid forvaltning statsallmenning 

  
X 

 
LMD 

    
6.9 Kunnskap om naturressurser 
Samordne databaser og fullføre kartlegging  

 
X 

 
KLD 

    
6.10 Uskiftet bo og fragmenterte eierforhold 
Tiltak for å definere rettmessige eiere 

 X JD 

    
6.11 Nasjonal utmarkspolitikk 
Samordnet nasjonal politikk 

  
X  

 
KMD 

Veileder  X  KMD 
    
6.12 Lovutvalg utmarksforvaltning X   KMD 
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VEDLEGG 1: ORGANISASJONER, FORVALTNINGSENHETER OG 
INTERESSEGRUPPER MED INNSPILL TIL FAGGRUPPEN. 
 
Organisasjonene og interessegruppene nedenfor har enten vært invitert til dialogmøter med 
faggruppen, selv tatt initiativ til møter eller kommet med skriftlige innspill. 
 
Bodø kommune 
Bodø og omegn Turistforening 
Den norske Turistforening 
Den norske økoturismeforening 
Dovrefjell nasjonalparkstyre 
Finndalen Fjellstyre 
FNF Nordland 
Forum for natur og friluftsliv i Nordland 
Friluftslivets fellesorganisasjon 
Friluftsrådenes Landsforbund 
Fylkesmannen i Hedmark 
Fylkesmannen i Nordland 
Fylkesmannen i Oppland 
Fylkesmannskollegiet 
Grane næringsutvikling 
Hedmark fylkeskommune 
Jotunheimen nasjonalparkstyre 
KS 
Langsua nasjonalparkstyre 
Lesja Bondelag 
Lom Tamreinlag 
Midtre Nordland nasjonalparkstyre 
Møysalen Nasjonalparkstyre 
Nasjonalparkriket Reiseliv 
Natur Opplevingar AS 
Naturvernforbundet 
Naturvernforbundet, Nordland 
NHO Reiseliv 
Nord-Fron kommune 
Nordland Bonde- og småbrukarlag 
Nordland Bondelag 
Nordland reindriftssamers fylkeslag 
Nordland utmarkslag 
Nordlandsforskning 
Norges Bonde- og småbrukarlag 
Norges Bondelag  
Norges Jeger- og fiskerforbund 
Norges skogeierforbund 
Norsk Fjellstyresamband 
Norsk friluftsliv 
Norsk jeger- og fiskeforbund, Nordland 
Norske reindriftssamers Landsforbund 
Norskog 
NRL, Nordland 
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Oppland Bondelag 
Oppland fylkeskommune 
Ordfører- og rådmannsutvalget i Valdres 
Rondane nasjonalparkstyre 
Samarbeidsrådet for biologisk mangfold (SABIMA) 
Sametinget 
Sel Bonde- og småbrukarlag 
Sel Fjellstyre 
Sel og Vågå Bondelag 
Sjåk kommune 
Statens Naturoppsyn (SNO) 
Statskog 
Statskog, Salten 
Styringsgruppa for kommunemodernisering i Valdres  
Utmarkskommunenes sammenslutning 
Vestnorsk filmkommisjon 
Villreinnemnda for Rondane og Sølnkletten 
Vågå Tamrein  
Vågå Tamreinlag 
World Wildlife Fund (WWF) 
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Nordreisa kommune 

           
 

Arkivsaknr:       2015/766-1 

Arkiv:                1942/15/157

  

Saksbehandler:  Ketil Jensen 

 Dato:                 09.02.2015 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

10/15 Nordreisa driftsutvalg 17.02.2015 

 

Klagebehandling - søknad om dispensasjon for midlertidig bruksendring av 

Storslett Hotell til asylmottak gbr 1942/15/157 

Henvisning til lovverk: 

 

 

Vedlegg 

1 Klage over avslag 

2 E-post 

3 Melding om vedtak 

4 Høringsuttalelse 

5 Leserinnlegg 

6 Nabovarsel 

7 Nabovarsel 2 

8 Saksprotokoll Kommunestyret  PS 41.13 

9 Kommunestyresøknad 

10 Saksfremlegg Kommunestyret PS 41.13 

11 Søknad om dispensasjon 

 

Rådmannens innstilling 

Klagen tas ikke til følge. 

 

Vedtaket av 23.01.2014 om å avslå søknaden om midlertidig dispensasjon fra gjeldende 

plangrunnlag som er Herberge og bevertningssted Hotell i reguleringsplan 19421997_001, til 

asylmottak jf pbl § 19-2 jf pbl § 12-4 opprettholdes.  

 

Vedtaket om å avslå søknaden om tillatelse til midlertidig bruksendring fra hotell til asylmottak 

opprettholdes jf pbl § 12-4. 

 

 

Begrunnelse for å opprettholde avslaget: 

 Tiltaket kommer i strid med arealformålet. 

  Kommunen mener fordelene ved å gi dispensasjon ikke er klart større enn ulempene. 
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 Kommunen ønsker videre hotelldrift i dette området, dette er viktig for den videre 

utvikling av turistnæringen i kommunen. 

 

 

Saken oversendes Fylkesmannen for klagebehandling. 

 

 

 

 

Saksopplysninger 

På bakgrunn av henvendelse fra søker om å drive asylmottak på Storslett Hotell traff     

kommunestyret følgende prinsippvedtak 24.10.2013: 

 

Nordreisa kommune har ikke ledig kapasitet på noen tjenester som tilsier at det kan 

åpnes asylmottak. Kommunestyret har gjort vedtak om mottak av 10 flykninger hvert år. 

I tillegg kommer familiegjenforening, og bare i 2013 vil det totalt bli bosatt 25 

flyktninger. Antallet er høyt i forhold til dimensjoneringen av tjenestene vi har i 

kommunen, og gir relativt store utfordringer på mange områder. Nordreisa kommune vil 

fraråde UDI å gi tillatelse til etablering av asylmottak i kommunen. 

 

Tiltakshaver søkte så den 13.12.2013 om dispensasjon for midlertidig bruksendring av Storslett 

hotell til asylmottak gbr.1942/15/157. 

 

Driftsutvalget i Nordreisa kommune avslo søknaden den 23.01.2014 med følgende begrunnelse: 

 

Omsøkte bruksendring er avhengig av at plangrunnlaget endres.  Da dette blir for 

omfattende til å kunne tas som dispensasjon, vil det kreve reguleringsendring. Etter 

bygningsmyndighetenes vurdering er det klar overvekt av hensyn som taler mot en 

dispensasjon fra, og hensynene i lovens formålsbestemmelse vil bli vesentlig tilsidesatt.  

Med hjemmel i pbl § 19-2 bør det ikke gis dispensasjon fra arealformålene i gjeldende 

plangrunnlag, Herberg og bevertningssted Hotell i reguleringsplan 19421997-001. 

Vedtaket begrunnes med at en ønsker videre hotelldrift i dette området og at det er viktig 

for den videre utvikling av turistnæringa i området.  

 

Tiltakshaver påklager vedtaket den 17.02.2014.  Til grunn for klagen anføres det at kommunen 

har lagt feil faktum til grunn, at det foreligger rettsanvendelsesfeil og saksbehandlingsfeil i det 

begrunnelsen for avslaget ikke tilfredsstiller forvaltningslovens krav jf § 25. 

 

På grunn av at kommunen ikke har hatt byggesaksbehandler i en lengere periode er ikke saken 

blitt prioritert fremfor andre saker som skulle behandles.  Dette har tiltakshaver fått opplysning 

om dette pr telefon og i brev. 

 

Vurdering 

Bygningsmyndighetene kan ikke se at klagen gir grunnlag for å endre vedtaket. 

 

Tiltaket er i strid med arealformålet Herberge og bevertningssted Hotell i reguleringsplan for 

Storslett sentrum, Planid:19421997_001. 

 

For at dispensasjon kan gis, kreves det i henhold til pbl § 19-2 at hensynene bak bestemmelsen 

det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, ikke blir vesentlig tilsidesatt.  
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I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet 

vurdering. 

 

Hovedhensynet bak de planfestede arealformål er forutsigbarhet for hvilken type virksomhet 

som etableres på arealene, og den påvirkning og evt. de ulemper dette kan bety for omgivelsene. 

Nordreisa kommune som planmyndighet har ansvar for en helhetlig planlegging i kommunen. 

Endring av viktige formål i planer, særlig i sentrumsområdene griper inn på en slik måte at 

vesentlige deler av forutsetningene med kommuneplanleggingen tilsidesettes 

 

Etter bygningsmyndighetenes syn vil en bruksendring fra hotelldrift til asylmottak føre til en 

vesentlig tilsidesetting av hensynene bak arealformålet i planen.  

 

Det søkes om bruksendring for et mottak med inntil 150 beboere med mulighet for ytterligere 30 

beredskapsplasser. Et asylmottak sammenliknet med et hotell har mer karakter av å være en 

institusjon enn en overnattingsvirksomhet. En bruksendring vil derfor avvike fra det som er 

omfattet av arealformålet i reguleringsplanen.  Videre vil et asylmottak kunne medføre en større 

belastning på lokalmiljøet, og beboerne vil ha andre behov og et annet trafikkmønster enn 

beboere på ferie- eller jobbreise.  I den sammenheng vises det til at hotellet ligger tett opp til 

barn og ungdomsskole, omsorgsboliger, helseinstitusjon og bank/forretning. 

 

Hvilke konsekvenser asyldrift vil ha for den allerede etablerte virksomheten er ikke utredet, 

Dette taler mot at saken behandles som en dispensasjonssak hvor de som blir berørt (eks: 

elevråd, foreldre, pårørende, brukere og lignende) ikke får anledning til å uttale seg.  Saken 

forutsetter slik bygningsmyndigheten vurderer det en bredere behandling, noe den ville fått 

gjennom en ordinær sak om reguleringsendring.    

 

Under enhver omstendighet finner bygningsmyndighetene etter en samlet vurdering at fordelene 

ved å gi dispensasjon heller ikke vil være klart større enn ulempene. 

 

For kommunen er det svært viktig å opprettholde turistnæringen i kommunen. Klager anfører at 

hotellet kun har åpent 3 måneder i året og at grunnlaget for de andre hotellene i kommunen 

styrkes ved at Storslett Hotell blir asylmottak. Dette er ikke riktig. Hotellet er pr dags dato i 

helårlig drift. De andre hotellene i kommunen har sprengt sin kapasitet og vil få store problemer 

med å finne overnattingsplass for tilreisende hvis Storslett Hotell stenges og blir asylmottak.  

Dette vil slik kommunen ser det være svært negativt for den videre utvikling av turistnæringen i 

kommunen.  At søknaden bare er midlertidig og gjelder for 6 år endrer ikke på dette.   

 

De samfunnsmessige interessene som ligger i å opprette asylmottak jf rundskrivet fra 

Kommunal- og regionaldepartementet av 26.02.2004 vurderes heller ikke som tungtveiende nok 

til å grunngi en dispensasjon i dette tilfelle. 

 

Klager anfører videre at kommunestyrets prinsippvedtak av 24.10.2013 er beheftet med fakta 

feil og at dette har ført til at det påklagede vedtaket om å avslå dispensasjon blir ugyldig jf. 

forvaltningslovens § 41.    

 

Bygningsmyndigheten er ikke enig i dette. Det faktum som ble lagt til grunn og de vurderinger 

som kommunen gjorde i saken som munnet ut i prinsippvedtak er ikke relevant for spørsmålet 

om det skal gis dispensasjon eller ikke etter plan og bygningsloven. Det vises til ovenfor hvor 

vurderingstemaet etter plan og bygningsloven er nærmere angitt.   

 

Atter videre anfører klager at kommunen ikke har angitt hvilke planmessige utfordringer et 

eventuelt midlertid vedtak om dispensasjon vil ha og at: «Kommunens vedtak må ift 
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forvaltningslovens krav til å opplyse/undersøke og begrunne også oppheves/behandles på nytt 

på grunn av saksbehandlingsfeil».  Bygningsmyndigheten er enig at vedtaket kunne vært noe 

bedre begrunnet, men dette må anses som reparert ved den begrunnelse som nå gis i 

klagebehandlingen.   
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B Y ADVOKATEN

r,

Advokater i kontorfellesskap:
Svenn-ErikArentzSohlberg MNA
EilertEilertsen

Advokat
Eilert Eilertsen

Nordreisa kommune/teknisk avdeling

Pb 174
9156 Nordreisa

- -ritTPÅ

Medlem av Den Norske Advokatforeningen

Deres ref.: 20133999 Vår ref.: 032/2013- EE

Fredrikstad, 17. feb. 2014

Klage over avslag.
Søknad om dispensasjon for en midlertidig bruksendring av Storslett hotell til
asylmottak. Eiendom gnr/bnr 15/157 og 154.

Inniedning:
På vegne av Norlandia Eiendom AS klages det over avslag på ovennevnte søknad mottatt 3.
februar. Tatt i betraktning kommunestyrets prinsippvedtak av 24. okt 2013 kom ikke avslaget som
noe overraskelse.

Vi har dog ment at kommunens administrasjon og politikere har lagt feil faktum til grunn i saken.
Dette knyttet til tall og beregninger som er fremlagt for kommunestyret. Se nedenfor.

Vi mener derfor at rettsanvendelsen også er feil, idet faktum har betydning for vurderingen av
dispensasjonsspørsmålet. Til slutt mener vi at det foreligger konkret saksbehandlingsfeil, idet
begrunnelsen for avslaget ikke tilfredsstiller forvaltningslovens krav, jf § 25. Herunder også krav
til å opplyse og undersøke de faktiske forhold. En feil kan derfor være knyttet til faktum,
rettsanvendelsen og til selve prosessen/saksbehandlingen.

Et korrekt faktum kan lede til at kommunen får en annen forståelse for det omsøkte tiltaket.

Hero og Norlandia har jo nettopp en interesse i at kommunene ikke forsøker å skjule eventuelle
dårlige/sviktende argumenter bak et oppkonstruert og feilaktig bilde av at et asylmottak totalt sett
er mest negativt for en kommune.

Klagegrunner:
Begrunnelsen for avslaget er formulert på følgende måte;

1. «Vedtaket begrunnes med at en ønsker videre hotelldrift i dette området og at det er viktig
for den videre utvikling av turistnæringa i kommunen.»

Begrunnelse for klagen knyttet til punkt 1:
Denne søknaden gjelder et midlertidig bruk for inntil 6 år. Hotellets driftsgrunnlag er i dag kun
knyttet til mulighetene for 3 måneders drift pr år. Dersom dette hotellet endrer drift i 6 år, vil
grunnlaget for de andre hotellene i kommunen styrkes. Vi viser her til grundig redegjørelse i
søknaden av 21. november 2013 under punkt 2 og punkt 5 som ikke er vurdert nærmere av
kommunen. Det er ikke gjort noen forsøk på å tilbakevise de argumentene og de faktiske forhold
som danner utgangspunktet for søknaden.

Advokal: Besoksadresse: Postadresse: Telefon: Faks/E-post: DriAskonto: Klientkonlo
ert F,ilertsen Daniel Leegaards Giite & Postboks 2 +47 41 31 31 ,14 ,-47 69 31 87 00 1000 12 '11',13

Org nr. 995 949 792 1607 Fredrikstad 1601 Frectrikstad eilert 6/byadvokaten.no
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Dersom kommunen faktiskmener athotelleter viktig for utviklinga av turistnæringa ikommunen,
må dette begrunnesnærmere. Vi antar at kommunen også er enig i atdetogsåerviktig at Norge
kan tilby egnedeoppholdssteder formenneskersom flykter fra krig,overgrepog forfølgelse.

I denne sammenhengenpresiseres det ogsåatenmidlertidig etablering ikkegirnoen negativ
konsekvenser for turistnæringen. Snarere tvert i mot, idetgrunnlaget fordeandre
overnattingsstedene ikommunenblir styrket.

Omsøkte bruksendringer avhengigav at plangrunnlaget endres, idet endringenblir for
omfattende.

Begrunnelse forklagenknyttet til kommunensanførte punkt 2:
Kommunen har heller ikkeher gittnoennærmere begrunnelse for sitt standpunkt. Viviser igjen til
vår søknad, hvordisse forholdene erberørt. Detvises igjen til at søknadenermidlertidigogknyttet
til 6 års drift.

Reguleringsplanens formål knyttet til «næringog hotelldrift» vil vedenmaksimalutnyttelse året
rundt, ikke innebærenoen vesentlig annerledesbelastning på hotellet og eiendommen enn for et
asylmottak. Det erkundriftsformen somer annerledes. En reguleringsendringvilvære aktuell for
de tilfeller hvordetnye tiltaket skape en størreog endret planmessig interessekonfiiktmellom
ulike rettighetshavere for planområdet. Vikan ikke se at kommunen har forsøktå angi hvilke
planmessige utfordringerdettemidlertidige tiltaket vil gi.

Vimener åha begrunnetdette grundig ivår søknad. Kommunens vedtakmå ift forvaltningslovens
krav til å opplyse/undersøkeog begrunneogsåoppheves/behandles på nyttpågrunn av
saksbehandlingsfeil.

Kommunestyret fattet et prinsippvedtaki sak av24. oktober2013 hvorde frarådet
asylmottak i Nordreisa kommune. Beslutningen hadde følgendeordlyd;

«Nordreisa kommunehar ikke ledig kapasitetpånoen tjenester som tilsieratdetkan åpnes
asylmottak
Kommunestyret hargjort vedtakom mottakav 10flyktninger hvertår. I tilleggkommer
familiegjenforening, og bare i2013 vildet totalt blir bosatt 25flyktninger. Antallet er hayt i
forhold til dimensjoneringenav tjenestene vihar i kommunen, oggir relativt store utfordringerpå
mange omrader.
Nordreisa kommune vilfraråde UDIågi tillatelse til etablering avasylmottak i kommunen.»

Begrunnelse forklagen knyttet til punkt3:
Rådmannen gjordedet klart for søkeren forut forkommunestyremøtet, atdet ikkevar klagerett på
prinsippvedtaket, herunderat vi ikke fikkanledning til åmøte kommunestyret foren presentasjon.

Søkeren harderfor ingenannenmulighet enn å fremme en formell søknad slikat kommunestyret
kan få korrekte opplysninger i et riktigperspektiv for en slik prinsipieltviktig sak. Senærmere om
dette i søknaden underpunkt 4 og bilag 1 til søknaden.

Søkeren har både begrunnetog dokumentert at en rekke av de tallog faktiske forhold som er
fremlagt for kommunestyret er gale. Klagenknytter seg til at kommunestyrethar fått så vidt gale
opplysninger at det ikkekan utelukkes atdissehar virket bestemmende fordette avslaget vinå
påklager.

Side 2 av 3
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Klager legger til grunn at dersom kommunestyret hadde fått korrekte opplysninger hva gjelder
faktum, kunne utfallet blitt et annet.

Klageren har stor respekt for de folkevalgte i Nordreisa kommune og for de oppgaver de skal
utføre. En viktig forutsetning for at kommunestyret skal fungere som et demokratisk organ, er at de
får seg fremlagt både riktig faktum og rettslig grunnlag/vurderinger.

Vi håper med denne klagen å kunne bidra til at administrasjonen undersøker og dokumenterer de
forhold som klageren mener er gjort feil i behandlingen. Slik saken nå står, mener vi at avslaget må
oppheves etter forvaltningslovens § 41. Slik bør det ikke være i saker av så stor betydning for både
lokalsamfunnet og for Norges internasjonale forpliktelser.

Vi ber om en samvittighetsfull og grundig vurdering/undersøkelse knyttet til ovennevnte
klagegrunner og viser samtidig til søknaden med tilhørende vedlegg.

ed ve lig hisen fra

ert Eilertsen
Advokat

Kopi: Klient

Side 3 av 3
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Post Nordreisa

Fra: Eilert Eilertsen <eilert8@online.no>

Sendt: 27. oktober 2014 16:21

Til: Post Nordreisa; postmottak@fmtr.no

Kopi: Lidvart Jakobsen

Emne: Sak 13/3999 - Klage på avslag ennå ikke tildelt ny saksbehandler

Hei.

Jeg viser til avslag av 30. januar i år, påklaget innen klagefristens utløp og bekreftelse fra kommunen av 18. februar. Jeg

snakket med kommunens saksbehandler i mars/april og han forklarte at han hadde begynt i en ny stilling. Saken skulle

da få ny saksbehandler.

Jeg har i dag ringt servicetorg og tidligere saksbehandler i saken og registrerer at klagen enda ikke er tildelt ny

saksbehandler. Det bør normalt ikke ta 9 måneder å finne en ny saksbehandler.

Jeg hører fra dere snarest mulig hva gjelder fremdrift.

Med vennlig hilsen fra

Eilert Eilertsen

Advokat

41313444

eilert@byadvokaten.no

Daniel Leegaardsgate 8

Pb 2, 1601 Fredrikstad

995 949 792

13/399c1
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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

Norlandia Eiendom AS
Rådhusgata 23
0158  OSLO

Melding om vedtak

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2013/3999-6 4163/2014 1942/15/147-154 30.01.2014

Melding om vedtak - Søknad om dispensasjon for midlertidig bruksendring fra hotell til 
asylmottak på eiendommene gbr.1942/15/157 og 15/154

Driftsutvalget behandlet dispensasjonssøknaden i møte den 23.01.2014 i sak 4/14 vedr. 
midlertidig bruksendring fra hotell til asylmottak.

Vedtaket refereres her:

Dispensasjoner:
Med hjemmel i pbl § 19-2 gis ikke dispensasjon fra gjeldende plangrunnlag, som er
Herberge og bevertningssted Hotell i reguleringsplan 19421997_001, jfpbl § 12-4.

Tiltaket:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven§ 12-4 avslås søknad om tillatelse til
midlertidig bruksendring fra hotell til asylmottak.

Vedtaket begrunnes med at en ønsker videre hotelldrift i dette området og at det er viktig for den
videre utvikling av turistnæringa i kommunen.
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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

Ketil Jensen
Byggesaksbehandler
Direkte innvalg: 77 77 07 59

Kopi til:
Stein Hamre Arkitektkontor AS Halvor Heyerdahls v. 1 8626 MO I RANA
Advokat Eilert Eilertsen Postboks 2 1601 FREDRIKSTAD
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Nordreisa 
kommune

          

Arkivsaknr:       2013/3999-5

Arkiv:                1942/15/147-154

Saksbehandler:  Ketil Jensen

Dato:                 15.01.2014

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
4/14 Nordreisa driftsutvalg 23.01.2014

Søknad om dispensasjon for midlertidig bruksendring fra hotell til asylmottak 
på eiendommene gbr.1942/15/157 og 15/154

Henvisning til lovverk: Plan - og bygningsloven (pbl) § 19-2 Dispensasjonsvedtaket.
Gjeldende plan:            Reguleringsplan for Storslett sentrum, planid: 19421997_001.

Vedlegg
1 Søknad om midlertidig dispensasjon fra reguleringsplan for Storslett sentrum på gnr. 

1942/15/147-154
2 Uttalelse til søknad om midlertidig dispensasjon fra reguleringsplan for Storslett sentrum -

Storslett hotell gnr. 1942/15/154-157 -etablering av asylmottak
3 Søknad om dispensasjon for en midlertidig bruksendring av Storslett hotell til asylmottak. 

gnr 1942/15/157 og 154
4 Brev til kommunestyret
5 Leserinnlegg
6 Nabovarsel/høringsbrev

Saksprotokoll i Nordreisa driftsutvalg - 23.01.2014 

Behandling:

Tilleggsforslag fra driftsutvalget:
Vedtaket begrunnes med at en ønsker videre hotelldrift i dette området og at det er viktig for den 
videre utvikling av turistnæringa i kommunen.

Rådmannens innstilling med tilleggsforslag fra driftsutvalget, enstemmig vedtatt
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Vedtak:

Dispensasjoner:
Med hjemmel i pbl § 19-2 gis ikke dispensasjon fra gjeldende plangrunnlag, som er Herberge 
og bevertningssted Hotell i reguleringsplan 19421997_001, jfpbl § 12-4.

Tiltaket:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven§ 12-4 avslås søknad om tillatelse til
midlertidig bruksendring fra hotell til asylmottak.

Vedtaket begrunnes med at en ønsker videre hotelldrift i dette området og at det er viktig for den 
videre utvikling av turistnæringa i kommunen.

Rådmannens innstilling

Dispensasjoner:
Med hjemmel i pbl § 19-2 gis ikke dispensasjon fra gjeldende plangrunnlag, som er Herberge 
og bevertningssted Hotell i reguleringsplan 19421997_001, jfpbl § 12-4.

Tiltaket:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven§ 12-4 avslås søknad om tillatelse til
midlertidig bruksendring fra hotell til asylmottak.

Saksopplysninger

Tiltaket kommer i strid med arealformålet Herberge og bevertningssted Hotell i
reguleringsplan 19421997_001.
En tillatelse som omsøkt kan derfor bare gis dersom det med hjemmel i pbl §§ 19-2 og 19-
3 kan gis dispensasjon.
For at dispensasjon skal kunne gis, kreves det i henhold til pbl § 19-2 at hensynene bak
bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, ikke blir
vesentlig tilsidesatt.
I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en
samlet vurdering.

Hovedhensynet bak de planfestede arealformål er forutsigbarhet for hvilken type
virksomhet som etableres på arealene, og den påvirkning og evt. de ulemper dette kan
bety for omgivelsene, blant annet trafikk, parkering og støy med mer.

En bruksendring fra ho te l l til asylmottak er en formålsendring, og kan

vanligvis bare gjennomføres som reguleringsendring.

Nordreisa kommunestyre har i sak PS 41/13 vedtatt:
Nordreisa kommune har ikke ledig kapasitet på noen tjenester som tilsier at det kan åpnes
asylmottak.
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Kommunestyret har gjort vedtak om mottak av 10 flyktninger hvert år. I tillegg kommer 
familiegjenforening, og bare i 2013 vil det totalt bli bosatt 25 flyktninger. Antallet er høyt i 
forhold til dimensjoneringen av tjenestene vi har i kommunen, og gir relativt store utfordringer
på mange områder.

Nordreisa kommune vil fraråde UDI å gi tillatelse til etablering av asylmottak i kommunen.

Vurdering

Omsøkt bruksendring er avhengig av at plangrunnlaget endres. Da dette blir for
omfattende til å kunne tas som dispensasjon, vil det kreve reguleringsendring.

Etter bygningsmyndighetens vurdering er det klar overvekt av hensyn  som taler mot 
dispensasjon, samt at hensynene bak bestemmelsen det søkes dispensasjon fra, og
hensynene i lovens formålsbestemmelse, vil bli vesentlig tilsidesatt. Med hjemmel i pbl
§ 19-2 b ø r  d e t  ikke gis dispensasjon fra arealformålene i gjeldende plangrunnlag,
Herberge og bevertningssted Hotell i reguleringsplan 19421997_001.
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Stein Hamre arkitektkontor AS
Halvor Heyerdahls vei 1
8626 MO I RANA

Statens vegvesen

Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato:

Region nord Linda Normann Knutsen - 77617246 2013/137750-002 27.11.2013

11

Uttale til søknad om midlertidig dis pensasjon fra reguleringsplan for
Storslett sentrum - Storslett hotell - gnr.15 bnr. 154 - 157 - etablering
av asylmottak - Nordreisa kommune

Viser til søknad om midlertidig dispensasjon fra reguleringsplan Storslett sentrum fra 1997,
brev datert 22.11.2013.

Nordreisa kommune er reguleringsmyndighet og eier av reguleringsplanen som det nå søkes
dispensasjon fra. Statens vegvesen avventer derfor videre behandling i saken inntil vi får en
formell henvendelse fra kommunen med deres vurdering.

Seksjon for Plan og forvaltning Troms
Med hilsen

Linda Normann Knutsen
saksbehandler

Kopi: Nordreisa kommune, Postboks 174, 9156 Storslett

Postadresse Telefon: 02030 Kontoradresse Fakturaadresse

Statens vegvesen Telefaks: 75 55 29 51 Mellomveien 40 Statens vegvesen

Region nord firmapost-nord@vegvesen.no 9291 TROMSØ Regnskap

Postboks 1403 Båtsfjordveien 18

8002 Bodø Org.nr: 971032081 9815 VADSØ

Telefon: 78 94 15 50

Telefaks: 78 95 33 52
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Leserinniegg:

Ingen vinterdrift på Storslett Hotell 18.10.2013

Det vises til torsdagens oppslag i Nordlys der det ble gitt inntrykk av at det kunne være aktuelt med

vinterdrift på Storslett HotelL Dette er dessverre feil gjengitt. Det er ikke grunnlag for vinterdrift ved

Storslett nå. Med lokale eiere med mulighet for «hands on « management, kan dette stille seg

annerledes.

Eiere av Storslett Hotell har derfor det siste året vurdert flere muligheter for alternativ bruk av

hotellet:

Hotellet er som de fleste kanskje kjenner et modulbasert hotell, som ble flyttet fra Lillehammer etter

OL i -94. Vi har i år jobbet med fire konkrete og realistiske alternativ, for å kunne sikre eiendommen

nødvendige inntekter for Utvikling:

Demontering og flytting av hotellet, som moduler, til et annet sted i Norge der eierene

jobber med utvikling av tomt, og der det skal bygges et hotell

Salg, demontering og flytting av hotellet til Sverige

Utleie til privat helse og omsorg. På Storslett kan privat rusomsorg klinikk være aktuelt

alternativ

Midlertidig utleie som flyktningmottak, i en periode på 3-6 år

Europa opplever i dag en stor strøm av flyktninger som blir forfulgt i sine hjemland på grunn av rase,

religion, nasjonalitet, eller politisk oppfatning. Norge har store humanitære forpliktelser til å hjelpe

disse, og mange at norske kommuner stiller opp og strekker seg langt for å ta i mot og integrere

flyktninger.

Norlandia Eiendom har derfor inngått en intensjonsavtale med Hero Norge for å leie bygget ut som

asylmottak i en begrenset periode. Dette, sammen en klausul om tidsbegrenset drift, vil sikre at

hotellet kan totalrenoveres etter endt leietid,- og kan tilbakeføres som et bygg med nye muligheter

på Storslett på sikt.

Et mottak vil medføre ekstra arbeidsplasser for Storslett , i tillegg ekstra sosiale tjenester, samt

ekstra økonomiske tilskudd for kommunen i millionklassen hvert år.

Etter vår mening er det klart beste av de fire alternativene for både Storslett Hotell, Storslett som

sted og Nordreisa kommune de nærmeste 3-6 år.

Kontaktperson for spørsmål:

Hilde Hammervold, administrerende direktør Norlandia Eiendom,tlf 900 66 411

Mail: hilde.hammervold@norlandia.no
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Arkilektur ByggeteknikkPlanarbeidProsjektaaministrasjon

Nordreisa kommune
Postboks 1 74
91 56 Storslett

arkitektkontor

Mo i Rana, den 227.1 1 .1 3

Vår ref.: 201302_04 34 års

Nabovarsel / høringsbrev.

Søknad om midlertidig dispensasjon fra reguleri ngsplan for Storslett sentrum, se plan- og
bygningslovens (pb1)§ 19-3 og § 19-2. Inntil 6 år.

Midlertidig etablering av asylmottak på Storslett Hotell, eiendom gnr/bnr 15/157-154.

På vegne av Norlandia Eiendom AS, søkes det om midlertidig dispensasjon fra reguleringsplan for Storslett
sentrum (1 997).

Søknaden gjelder eiendommen gnr/bnr 1 5/1 57 og 154, tilsvarende felt F1 1 «Hotell»;

• Omsøkt areal er avsatt til Herberge og bevertningssted/hotell i gjeldende reguleringsplan:
Søknad om dispensasjonen innebærer dispensasjon fra gjeldende formål i planen.
Område Fl 1 er vist på utsnittet av reguleringsplanen.

båg
daa

Figur 1 1 Isnill as: gjelden regulering

På kartutsnittet til høyre vises del av
gjeldende plan.

Asylmottak går ikke inn under formålet
Herberge og bevertningssted/hotell.

Eksisterende oq fremtidiq drift av hotell oq
formålet med bruksendringen:
Hotellet drives i dag kun 3 måneder av året.
Norlandia har sett på ulike alternativer for
en bedre økonomisk utnyttelse av hotellet
og eiendommen. Norlandia har falt ned på
den mest realistiske løsningen, med et
midlertidig asylmottak.

Europa opplever i dag en stor strøm av
flyktninger som blir forfulgt i sine hjemland
på grunn av rase, religion, nasjonalitet, eller
politisk oppfatning. Norge har store
humanitære forpliktelser til å hjelpe disse.
Mange norske kommuner stiller opp og
strekker seg langt for å ta i mot og integrere
flyktninger.

Norlandia Eiendom har derfor inngått en
intensjonsavtale med Hero Norge for å leie
bygget ut som asylmottak i en bearenset
periode. Dette, sammen en klausul om
tidsbegrenset drift, vil sikre at hotellet kan
totalrenoveres etter endt leietid, og kan

stein hamre arkltektkontor as
Mo i Rana: Halvor Heyerdahls v. 18626 Mo i RanaTlf 75 12 69 50
Trondheim: Kjøpmannsgata 317011 TrondheimTlf 73 89 69 50
Leknes:Storgata 268370 LeknesTlf 76 05 49 50

Dok.id.:20130204 Nabovarsel disp 221113

Faks 75 12 69 60
www.shaas.no
Foretaksnr. NO 958 442 483 MVA
E-post: post@shaas.no
Sentral godkjenning til: 04.03.16

- 308 -



Arkilektur ByggeieknikkPlanarbeidProsjektadministrasjon

arldteklkontor

tilbakeføres som et bygg med nye muligheter på Storslett på sikt. Et mottak vil også gi arbeidsplasser, ekstra
sosiale tjenester, samt store økonomiske tilskudd til Nordreisa kommune.

Bruksendringen skal legge til rette for et mottak med inntil 150 beboere med mulighet for ytterligere 30 plasser.
Bygget og eiendommen er godt egnet til formålet.

Søkeren har en intensjonsavtale med den største aktøren på området, «HER0». Dette er en seriøs aktør med
lang og bred erfaring i å samarbeide med kommuner om tilpasninger av driftsløsninger til lokale forhold.

Konkret begrunnelse
Plan og bygningslovens § 19-2 oppstiller to
dispensasjon fra eksisterende planer.

(1) Det første vilkåret knytter seg til at
hensynene bak bestemmelsen det
dispenseres fra, eller hensynene i loven
ikke blir vesentlig tilsidesatt.
(2). Det andre vilkåret er at fordelene ved å
gi dispensasjon skal være klart større enn
ulempene etter en samlet vurdering.

Det fremgår også at det må legges særlig
vekt på statlige og regionale rammer og
mål.

Ved en dispensasjon kan kommunen
fastsette saklige vilkår for å avhjelpe evt
ulemper.

Staten ved kommunaldepartementet har i
brev av 26.02.2004 til kommunene,
fremhevet «at de samfunnsmessige
interessene som ligger i Norges
forpliktelser til å ta imot og innlosjere
asylsøkere, vil kunne være et grunnlag for
å si at det foreligger «særlige grunner».

hovedvilkår for at kommunen skal ha anledning til å innvilge

f `.3 Storslett
EI

D

L

Etableringen av et midlertidig asylmottak for inntil 6 år gir ingen negative konsekvenser for planens
formål og de hensyn som ligger bak. Hotellet kan dog ikke brukes til turisme de neste 6 årene. Et slikt tiltak
vil derimot gi rom for utvikling av både eiendommen og kommunen.

I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet
vurdering.
Som det framkommer av uttalelsene fra statlige myndigheter, er de samfunnsmessige fordelene ved å tillate
etableringen av slike mottak av klar positiv verdi. Etableringen av mottak vil også tilføre kommunen verdier i
form av kulturell utveksling, betydelige økonomiske tilskudd fra staten. Økt skatteinngang, betydelig tilskudd til
lokalt næringsliv samt flere arbeidsplasser.

Vi ber om ev. tilbakemelding innen 9. desember til undertegnede. Merknadene blir deretter sendt kommunen
med søknaden. I etterkant av et eventuelt positivt vedtak, vil det bli utarbeidet søknad om bruksendring.

Med hilsen
stein hamre arkitektkontor as

iismund Rajala Strømnes
sivilingeniør / arealplanlegger
(sign)

Direkte telefon nr. 75 12 69 52
E-post: aasmund.stromnesshaas.no
Kopi til:

steln hamre arkitektkontoras
Mo i Rana - Trondheim - Leknes Side 2 av 3 sider

Dok.id.: 20130204 Nabovarsel disp 221113
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arkitektkontor

Norlandia Eiendom as

Brevet sendes til:

Birthe Elisabeth Andersen

Jostein Malvin Jensen

Lisbet Astri Lyngsmark

Turid Gaare Bjørnstad

Nordreisa kommune

Kunnskapsparken Storslett as

Statens vegvesen

Troms Fylkeskommune

Lyngsmark 7

Postboks 171

Lyngsmark 4A

Vibes gate 13E

Postboks 174

cio Stor-slettAuto Sentrum 33

Region Nord

Postboks 6600

9151 Storslett

9156 Storslett

9151 Storslett

0356 Oslo

9156 Storslett

9151 Storslett

Postboks 1403 8002 Bodø

9296 Tromsø

stein hamre arkltektkontor as
Mo i Rana - Trondheim - Leknes Side 3 av 3 sider

Dok.id.: 20130204 Nabovarsel disp 221113
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cr

arkitektkontor

Mo i Rana, den 227.11.13
Birthe Elisabeth Andersen
Lyngsmark 7
9151 Storslett

Vår ref.: 201302_04 34 års

Nabovarsel / høringsbrev.

Søknad om midlertidig dispensasjon fra reguleringsplan for Storslett sentrum, se plan- og
bygningslovens (pb1) § 19-3 og § 19-2. Inntil 6 år.

Midlertidig etablering av asylmottak på Storslett Hotell, eiendom gnr/bnr 15/157-154.

På vegne av Norlandia Eiendom AS, søkes det om midlertidig dispensasjon fra reguleringsplan for Storslett
sentrum (1997).

Søknaden gjelder eiendommen gnr/bnr 15/157 og 154, tilsvarende felt Fl 1 «Hotell»;

• Omsøkt areal er avsatt til Herberge og bevertningssted/hotell i gjeldende reguleringsplan:
Søknad om dispensasjonen innebærer dispensasjon fra gjeldende formål i planen.
Område Fl 1 er vist på utsnittet av reguleringsplanen.

På kartutsnittet til høyre vises del av
gjeldende plan.

Asylmottak går ikke inn under formålet
Herberge og bevertningssted/hotell.

Eksisterende oq fremtidiq drift av hotell oq 
formålet med bruksendringen:
Hotellet drives i dag kun 3 måneder av året.
Norlandia har sett på ulike alternativer for
en bedre økonomisk utnyttelse av hotellet
og eiendommen. Norlandia har falt ned på
den mest realistiske løsningen, med et
midlertidig asylmottak.

Europa opplever i dag en stor strøm av
flyktninger som blir forfulgt i sine hjemland
på grunn av rase, religion, nasjonalitet, eller
politisk oppfatning. Norge har store
humanitære forpliktelser til å hjelpe disse.
Mange norske kommuner stiller opp og
strekker seg langt for å ta i mot og integrere
flyktninger.

Norlandia Eiendom har derfor inngått en
intensjonsavtale med Hero Norge for å leie
bygget ut som asylmottak i en begrenset
periode. Dette, sammen en klausul om
tidsbegrenset drift, vil sikre at hotellet kan
totalrenoveres etter endt leietid, og kan

stein hamre arkitektkontor as
Mo i Rana: Halvor Heyerdahls v. 18626 Mo i RanaTif 75 12 69 50
Trondheim: Kjøpmannsgata 317011 TrondheimTif 73 89 69 50
Leknes:Storgata 268370 LeknesTif 76 05 49 50

Dok.id.:20130204 Nabovarsel disp 221113

Faks 75 12 69 60
www.shaas.no
Foretaksnr. NO 958 442 483 MVA
E-post: post@shaas.no
Sentral godkjenning til: 04.03.16
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aridtektkontor

tilbakeføres som et bygg med nye muligheter på Storslett på sikt. Etmottak vil også gi arbeidsplasser, ekstra
sosiale tjenester, samt store økonomiske tilskudd til Nordreisa kommune.

Bruksendringen skal legge til rette for et mottak med inntil 150 beboere med mulighet forytterligere 30 plasser.
Byggetog eiendommen er godt egnet til formålet.

Søkeren haren intensjonsavtale med den største aktøren på området, «HER0». Dette er en seriøsaktør med
lang og bred erfaring i å samarbeide med kommuner om tilpasninger avdriftsløsninger til lokale forhold.

Konkret begrunnelse
Plan og bygningslovens § 19-2 oppstiller to hovedvilkår for at kommunen skal ha anledning til å innvilge
dispensasjon fra eksisterende planer. fl Storslett

(1) Det første vilkåret knytter seg til at
hensynene bak bestemmelsen det
dispenseres fra, eller hensynene i loven
ikke blirvesentlig tilsidesatt.
(2). Detandre vilkåret er at fordelene ved å
gi dispensasjon skal være klartstørre enn
ulempeneetter en samlet vurdering.

Det fremgår også atdet må legges særlig
vekt på statlige og regionale rammer og
mål.

'

Ved en dispensasjon kan kommunen
fastsette saklige vilkår for å avhjelpe evt
ulemper.

Staten ved kommunaldepartementet har i
brevav26.02.2004 til kommunene,
fremhevet «atde samfunnsmessige
interessene som ligger i Norges
forpliktelser til å ta imot og innlosjere
asylsøkere, vil kunne være etgrunnlag for
å si at det foreligger «særlige grunner».

Etableringen av et midlertidig asylmottak for inntil 6 år gir ingen negative konsekvenser for planens
formål og de hensyn som ligger bak. Hotellet kan dog ikke brukes til turisme de neste 6 årene. Etslikt tiltak
vil derimotgi rom for utvikling av både eiendommen og kommunen.

I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet
vurdering.
Som det framkommer av uttalelsene fra statlige myndigheter, er de samfunnsmessige fordelene ved å tillate
etableringen av slike mottak av klar positivverdi. Etableringen av mottakvil også tilføre kommunen verdier i
form av kulturell utveksling, betydelige økonomiske tilskudd fra staten. Økt skatteinngang, betydelig tilskudd til
lokalt næringslivsamt flere arbeidsplasser.

Vi ber om ev. tilbakemelding innen 9. desember til undertegnede. Merknadene blirderetter sendt kommunen
med søknaden. I etterkant av eteventuelt positivtvedtak, vil det bli utarbeidet søknad om bruksendring.

Med hilsen
stein hamre arkitektkontor as

Asmund Rajala Strømnes
sivilingeniør / arealplanlegger
(sign)

Direkte telefon nr. 75 12 69 52
E-post: aasmund.strornnesshaas.no
Kopi til:

; 1865

stein hamre arkitektkontor as
Mo i Rana - Trondheim - Leknes Side2av 3 sider

Dolcid.: 20130204 Nabovarsel disp 221113 - 312 -
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Norlandia Eiendom as

Brevet sendes til:

Birthe Elisabeth Andersen

Jostein Malvin Jensen

Lisbet Astri Lyngsmark

Turid Gaare Bjørnstad

Nordreisa kommune

Kunnskapsparken Storslett as

Statens vegvesen

Troms Fylkeskommune

Lyngsmark 7

Postboks 171

Lyngsmark 4A

Vibes gate 13E

Postboks 174

c/o Storslett Auto Sentrum 33

Region Nord

Postboks 6600

9151 Storslett

9156 Storslett

9151 Storsl ett

0356 Oslo

9156 StorsIett

9151 Storsl ett

Postboks 1403 8002 Bodø

9296 Tromsø

stein hamre arkitektkontor as
Mo i Rana - Trondheim - Leknes Side 3 av 3 sider

Dokid.: 20130204 Nabovarsel disp 221113 -�313�-



Post Nordreisa

Fra: sha v/Mette Henriksen [mette.henriksen@shaas.no]
Sendt: 13. desember 2013 10:02
Til: Ketil Jensen
Kopi: hilde.hammervold@norlandia.no; Post Nordreisa
Emne: 201302_4 NK Søkn om disp 131213
Vedlegg: 201302_4 Søknad om midlertidig dispensasjon bruksendring Storslett.pdf; 201302_

4 Vedlegg søknad om disp 111213.pdf; 20130204 Nabovarsel disp 221113.pdf;
201302_4 Fra STV Merknader dip søknad 061211.pdf; 201302_4 Fra STV
Merknader dip søknad 021211.pdf; 20130204 Søknad om disp følgebrev
121213.pdf

Prosjekt: Norlandia —søknad om dispensasjon Storslett

På vegne av Nordlandia Eiendom as oversendes søknad om midlertidig dispensasjon for eiendom gnr/bnr 15/154 og

157 på Storslett.

Med vennlig hilsen

Mette Henriksen
Sivilingeniør

stein hamre arkitektkontor as
Arkitektur Byggeteknikk Planarbeid Prosjektadministrasjon

• 51"Rge?,

mette.henriksen@shaas.no www.shaas.no
. 4,12 trn

7C;,.

Origin
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Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 24.10.2013

Behandling:
Siv Elin Hansen (Sv) fremmet følgende utsettelsesforslag:
Saken utsettes. Det utredes hvilke økonomiske tilskuddsordninger som vil være aktuelle for 
kommunen i forhold til brevet fra Hero og Norlandia og i henhold til vedlegget ifra UDI, hva er 
det mulig å få støtte til? Sum beløp av faktiske kostnader som en etablering av henholdsvis 240 
og 100 plasser til generere, og at vi får en oversiktlig oppstilling av dette som kan legges frem 
på neste kommunestyremøte.

Det ble stemt over utsettelsesforslaget. 1 stemte for og 20 stemte imot.
Utsettelsesforslaget falt dermed. 

Siv Elin Hansen (Sv) fremmet følgende forslag:
! Kommunen stiller seg positiv til etablering av et mottak med 70 faste og 30 

beredskapsplasser slik at kommunen totalt åpner for inntil 100 plasser.
! Ett mottak med flere enn 100 plasser vil gjøre det svært vanskelig for kommunen å 

håndtere med tanke på vertskommunens ansvarsområde, og vi fraråder UDI å gå inn på 
dette.

Even P. Olsen (Krf) fremmet følgene forslag:
Nordreisa kommune stiller seg i denne omgang negativ til en etablering av et asylmottak i denne 
størrelsesorden i vår kommune.

John Karlsen (Frp) fremmet følgende fellesforslag fra Frp, Ap, og H:
Nordreisa kommune har ikke ledig kapasitet på noen tjenester som tilsier at det kan åpnes 
asylmottak.

Kommunestyret har gjort vedtak om mottak av 10 flykninger hvert år. I tillegg kommer 
familiegjenforening, og bare i 2013 vil det totalt bli bosatt 25 flyktninger. Antallet er høyt i
forhold til dimensjoneringen av tjenestene vi har i kommunen, og gir relativt store utfordringer 
på mange områder.

Nordreisa kommune vil fraråde UDI å gi tillatelse til etablering av asylmottak i kommunen.

Det ble først stemt over rådmannens innstilling.
Innstillingen falt enstemmig.

Det ble deretter stemt over forslaget fra Siv Elin Hansen (SV).
Forslaget fikk 1 stemme og 20 stemte imot. Forslaget falt derved.

Tilslutt ble fellesforslaget fra Frp, AP, og H satt opp mot forslaget fra Even P. Olsen (Krf).
Fellesforslaget fikk 16 stemmer og forslaget fra Even P. Olsen (Krf) fikk 5 stemmer. 
Fellesforslaget derved vedtatt. 

Vedtak:
Nordreisa kommune har ikke ledig kapasitet på noen tjenester som tilsier at det kan åpnes 
asylmottak.

Kommunestyret har gjort vedtak om mottak av 10 flykninger hvert år. I tillegg kommer 
familiegjenforening, og bare i 2013 vil det totalt bli bosatt 25 flyktninger. Antallet er høyt i 
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forhold til dimensjoneringen av tjenestene vi har i kommunen, og gir relativt store utfordringer 
på mange områder.

Nordreisa kommune vil fraråde UDI å gi tillatelse til etablering av asylmottak i kommunen.
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Til : Kommunestyret Nordreisa Kommune

Fra: Hero og Norlandia Eiendom 21.10.2013

Søknad om etablering av statlig asylmottak på Storsiett —
Feil bruk av fakta i Rådmannens innstilling- må korrigeres og informeres før

behandling i kommunestyret 24.10.2013

Hero har lest gjennom rådmannens saksfremstilling og vurdert og undersøkt realitetene bak de tall

som fremkommer. På grunnlag av vår brede og lange erfaring fremstår rådmannens utredning som

svært feilaktig og som en direkte svartmaling. Se nedenfor.

Rådmannen burde i henhold til forvaltningslovens § 16 (forhåndsvarsel) gitt oss en orientering om

denne vurderingen i forkant. Slik at vi etter demokratiske og forvaltningsrettslige prinsipper hadde en

mulighet til å korrigere før dere, som det øverste folkevalgte organet, kan ta stilling til riktige tall i en

viktig sak.

Saksframlegget er således i strid med de krav forvaltningslovens § 17 stiller til administrasjonens

utrednings- og informasjonsplikt til kommunestyret. Et vedtak fattet av kommunestyret i henhold til

saksframlegget vii bli påklaget til fylkesmannen. Dette om ikke annet på grunnlag av

saksbehandlingsfeil, der vi forutsetter at fylkesmannen vil se at vedtaket er ugyldig, jf

forvaltningslovens § 41.

Når det er sagt så håper vi at politikerne og rådmannen vil sette seg mer grundig inn i de tall vi

presenterer og herunder fatte et vedtak i overensstemmelse med det gode erfaringer som tross alt

de aller freste kommuner har hva gjelder økonomi knyttet til etablering av asylmottak i regi av Hero.

Mens Rådmannen i sin innstilling fokuserer på rammetilskudd på kr 1,36 mill viser vedlagte

beregning at sannsynlig tilskudd til kommunens økonomi i rene bidrag vil være hele 7,6 mill! Og

med vesentlig lavere bemanningsøkning enn forutsatt i innstilling.

Dette er direkte villedende som underlag for saksbesluting.

Hovedpunkter:

Organisering:

Rådmannen innstilling framstiller en nødvendig organisering av det kommunale tjenesteapparatet

som følge av rnottaksetablering , som er overdimensjonert og dramatisert .

Kommunens anslåtte behov er 20 nye stillinger.

Her bør tidligere tilbudt referanse blant 33 mottak drevet av Hero kontaktes for realitetssjekk.

Kommuneokonomi:

Vi har gjort en beregning der vi har benyttet Rådmannens eksempei på antall fra Lenvik:

11 barn i barnehage, 23 barn på skole, samt 40 voksnepå språkopplæring ( Rådmonn hadde forutsatt
100). Likeledeshar vi anslått ot 25% de/har oppholdstillatelse (UD1opererer i andre sammenhenger
med ca 1/3 del- 33%).
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Rådmannen viser gjentatte ganger til grunnstøttebeløpet Mnok 1,36 og snakker om 20 stillinger.

Vedlagte sammenstilling viser tilskudd i størrelsesorden hele 7,6 mill pr år. Benyttes Rådmannens

tall for antall med behov for språkopplæring vil inntektene øke med ytterligere 1 mill.

I tillegg kommer tilskudd direkte utbetalt til beboerne. Dette utgjør anslagsvis hele 4,2 mill pr år. .

( referanse: Heimly som Hero driver med 175 beboere) . Største delen av dette brukes erfaringsvis på

varer og tjenester i nærmiljøet.

Samtidig vil en realitetskontroll mot øvrige mottak sannsynligvis vise at behov for nye stillinger er

vesentlig mindre de tidligere omtalte 20 stillinger. Se spesifiserte kommentarer under.

• Fremtidig bruk av hotellet

Eierne har i lengere periode jobbet med alternativ utnyttelse av hotellet . Se leserinnlegg

vedlagt.

Demontering og flytting av hotellet, som moduler, til et annet sted i Norge der eierene

jobber med utvikling av tomt, og der det skal bygges et hotell

Salg, demontering og flytting av hotellet til Sverige

Utleie til privat helse og omsorg. På Storslett kan privat rusomsorg klinikk være aktuelt

alternativ

Midlertidig utleie som asylmottak, i en periode på 3-6 år

RÅDMANNENS SAKSFREMLEGG

-Overdimensjonert og dramatisert behov for kommunale tjenester.

Rådmannens saksframlegg og innstilling framstår som totalt overdimensjonert og dramatisert
knyttet til de behov det kommunale tjenesteapparatet må etablere somfølge av mottaksetablering.
Flyktningetjenesten, rusomsorgen, barnevernet, Familiesenter, hjemmetjenesten, psykiatri tjenesten
og biblioteket vil ikke ha behovfor bemanningsøkning slik rådmannen skriver.

-Dette påstår vi med grunnlag av samarbeid med 33 andre kommuner i landet, kommuner som også
vil kunne bekrefte vår påstand. Saksframlegget inneholder altså en rekke vurderinger vi ikke kjenner
igjen fra andre plasser, ref Hero, v/ Vidar Torheim

NORDREISA ØKONOMI —detaljert informasjon:

Mye har skjedd ift statens dekning av kostnader innenfor mottaksdrift:
-Hvis mottaksetablering vil Nordreisa kommune få et årlig vertskommunetilskudd på ca 1,4 mill.
Beløpet er hovedsaketig tenkt å dekke helsekostnader samt kommunale tolkekostnader.
- Heimly asylmottak på Finnsnesmed 175 plasser, utbetaler i overkant av 350.000,- hver måned til
beboerne, som et sammenligningsgrunnlag.
-Barn på barne og ungdomstrinnet dekkes direkte pr stk med ca 71.000,-pr år.
-Mottaksbeboere som deltar på voksenopplæringen utløser et beløp på Kr. 17.200,- pr stk.
-Barn i alderen 4-5 dekkes kostnader til barnehageplassfullt ut med Kr, 10.425,- pr mnd
-Ansattes skatt vil gi kommunen ca Kr. 800.000,- i inntekter
-Beboere med oppholdstillatelse som bor i mottak og venter på bosetting vit være med å tetle som
innbyggere i kommunen og dermed bidra i statens rammeoverføringer til kommunen. Det kan utgjøre
ca 40 tusen pr beboer pr år til kommunen.
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Konkret tilbakemelding med korreksjoner på spesifiserte punkter i saksfremlegg

Rusproblemer:

«Rusproblematikk er sannsynlig er stort og uttal område» - R. anslår at må øke med 1,4 stillinger.

Korreksjon:

Ev rus er UDI's ansvar. Avdekkes dette tas beboer umiddelbart ut av mottak og håndteres av UDI.

Bibliotek:

På den ene side problematiseres at belastingen blir svært stor da brukerene vil lese e-mail, bruke

internett mv.

Senere i dokumentet hevdes det at en stor del er analfabeter som krever tilsvarende økte

støttefunksjoner

Korreksjon:

Hero installerer trådløst internett på hele mottaket, kjøper inn og installerer PC er til beboeres bruk.

Biblioteket vil således bli svært lite benyttet utover normal bruk.

Hjemmesykepleie:

Her problematiseres at man forventer kreftsykepleie vil være krevende- Man ser her for seg 2 økte

stillinger i hjemmetjeneste samt 1,7 ny stilling i nattevakt.

Korreksjon:

Beboere på mottak er i hht dokumenterbare erfaringstall underrepresentert mhp «kreft og andre

krevende helsernessige belastninger og medisineringsoppfølging». Vi minner om at mottaket har

ansatte tilgjengelig 24 timer i døgnet.

Behovfor utøkte lokaler barnehager,skolebyginger,kontor mv:

I Oslo og en rekke andre steder løses det man anser som midlertidige løsninger ved «brakker» av

svært god kvalitet. Dette gjelder så vel for skole, barnehage, helse og omsorgssenter, samt kontorer.

Vi undersøker også nå hvorvidt Norlandia Bamehager kan opprette og drifte barnehage på Storslett

ved behov.

HVORFOR VIL HERO LYKKESI NORDREISA!
25 års erfaring og god kompetanse på mottaksdrift

-Stort nettverk og ressurser, vi driver 33 andre mottak i dag og har 6500 beboere i våre

mottak

-Har mobliseringevne hvis det trengs

—Vihar mange tidligere beboere som nå er ansatte og som har forståelse for beboernes

situasjon og utfordringer. .
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- Fokuspå beboermedvirkning ansvarliggjør beboerne ift sin livssituasjon og driften av
mottaket!

Vi anmoder med dette kommunestyret om å realitetsvurdere etablering av mottak på

grunnlag av disse nye opplysninger, slik at man kan sikre at vedtak ikke blir fattet på feil

grunnlag.

Med vennlig hilsen

HERO v/ Vidar Torheim og Norlandia Eiendom v / Hilde Hammervold
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Saksbehandler:  Christin Andersen

Dato:                 03.10.2013

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
Nordreisa kommunestyre

Etablering av asylmottak i Nordreisa kommune

Henvisning til lovverk:

Vedlegg
1 UDI rundskriv - Tilskudd til vertskommuner for asylmottak eller omsorgssenter
2 Satser for tilskudd til kommuner som har statlig eller omsorgssenter for enslige 

mindreårige asylsøkere
3 Informasjon om planlagt mottaksetablering
4 Informasjon om mulig mottaksetablering i Nordreisa kommune
5 Presentasjoner møte med Hero Norge den 10.10.2013

Rådmannens innstilling
Nordreisa kommune vil ikke at det etableres et nytt asylmottak i Nordreisa kommune. 

Saksopplysninger
Nordreisa kommune har mottatt henvendelse fra Hero Norge AS om etablering av asylmottak i 
Nordreisa kommune. Hero har også presentert planene for politisk og administrativ ledelse i 
møte i Nordreisa.  

Hero Norge AS er en privat virksomhet som tilbyr tjenester rettet mot målgruppen flyktninger, 
innvandrere og asylsøkere. Virksomheten har 45 avdelinger i landet og 608 ansatte.
Hovedkontor ligger i Stavanger. I Nord-Norge har de etablert mottak i Alta, Tromsø, Finnsnes, 
Narvik, Vestvågøy, Lødingen, Bodø og Rognan. I 2012 ble Skånland mottak lagt ned. Bedriften 
har inngått intensjonsavtale om leie av Storslett Hotell av Norlandia for å etablere mottak i disse 
lokalene på Storslett. Bedriften har 25 års erfaring med mottaksdrift
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I denne forbindelse har HERO vært i kontakt med politisk og administrativ ledelse i Nordreisa 
kommune. 

Bakgrunnen er at staten på grunn av økte ankomster av asylsøkere har et behov for flere 
mottaksplasser, opp mot 30-40 nye mottak på kort tid. Hero vil gi UDI et tilbud på drift av
mottak på Storslett inntil 180 ordinære plasser, og inntil 60 opsjonsplasser som ekstra beredskap 
for å håndtere mottakskapasitet. Mottak drives på kontrakt med UDI og kommunene skal levere 
en del lovpålagte tjenester innenfor helse, skole, barnevern, opplæring. 

Hero vurderer Nordreisa kommune som svært godt egnet som vertskommune for asylmottak 
både med hensyn til innkvarteringstilbud, de kommunale tjenester og politisk ledelse. 

Kommuner med asylmottak har ansvar på lovpålagte tjenester til beboerne. Beboerne i statlige 
asylmottak har rett til tolketjenester, barnevernstjenester, helsetjenester som inkluderer 
forebyggende helsetjenester spesielt når det gjelder psykososiale lidelser, oppfølging av 
vaksinasjonsprogrammer, rådgivning innenfor kosthold, helsekontroll for de yngste, 
skolehelsetjeneste, tannhelsetjeneste for barn i grunnskolen, fastlege, sykehusbehandling og 
barnehageplass til 4 og 5 åringer. Videre har barn og unge rett og plikt til grunnskoleopplæring 
og øvrige asylmottakere over 16 år kan få inntil 250 timer med norskopplæring i kommunal 
regi. Asylsøkende barn under 18 år har også krav på helsetjenester i hjemmet, personlig 
assistanse herunder praktisk bistand og opplæring og støttekontakt, plass i institusjon og 
avlastningstiltak.  

Hero ønsker å skrive samarbeidsavtaler med Nordreisa kommune, herunder avtaler med 
barnevern, voksenopplæringen, helsetjenesten, barnehager, skoler og øvrige samarbeidspartnere.  

Vertskommunen får et årlig tilskudd som skal kompensere for de gjennomsnittlige utgiftene 
forbundet med helsetjenester, barnevern, tolketjenester, administrasjon og barnehagetilbud så 
langt det er mulig til 4 og 5 åringer. Tilskuddet skal sette kommunene i stand til å dimensjonere 
tjenesteapparatet i tråd med oppgavene som skal løses. 

HERO AS ser for seg 144 faste plasser og 36 variable plasser, samt opptil 60 opsjonsplasser på 
Storslett. 

Grunnsats 462.070,-
Tilskudd pr plass kr 4.995,-x 180 899.100,-
Totalt tilskudd pr år          1.361.170,-

I tillegg kan man få 
! tilskudd til barn i barnehage pr barn pr mnd 10.425,-
! tilskudd for skoletilbud til barn u/18 kr 70.980,- pr år gjennom utdanningsmyndighetene 
! Tilskudd til voksne deltaker på VO kr 18.100 pr år gjennom utdanningsmyndighetene
! ekstraordinære utgifter i forbindelse med omsorgsovertakelse barnevern kan utløse 

særtilskudd 

Beboere med oppholdstillatelse vil bli folkeregistret i kommunen og blir da å telle med 
beregning av innbyggertilskuddet 1. juli hvert år.  

Drifting av asylmottak er svært uforutsigbar, med mange opp- og nedbygginger. Både etablering 
og nedlegging er krevende prosesser hvor UDI sier opp mottaksplasser som følge av lave 
ankomster eller at behovet er økende som følge av økning av asylsøkere. Dette har følgelig også 
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store konsekvenser særlig for nedbygging av tjenester i kommunene. I 2012 har HERO bl.a. lagt 
ned mottak i Skånland, Arendal og i Hurdal kommune. 

Storslett har tidligere hatt asylmottak, fra 1999 - 2005. Mottaket hadde 110 plasser og ble etter 
hvert øket til 180 ordinære plasser. Som vertskommune ble bemanningen styrket i 
helsesøstertjenesten med 50% stilling, flyktningetjenesten hadde 1,5 stilling mer enn i dag, 
voksenopplæringen hadde 11 lærere og legetjenesten ble overført ekstra ressurser på grunn av 
økt arbeidsmengde. I tillegg var det et stort press på biblioteket som den gang beregnet 
ekstrautgifter til brukere fra mottaket på kr 35.000,- pr måned, inkl en 50 % stilling, 
materiellinnkjøp og administrative utgifter. 
Mottaket ble nedlagt i 2005 og kommunen sitter igjen med negative erfaringer fra driften. 
For å kunne være vertskommune for et stort asylmottak må Nordreisa kommune dimensjonere 
opp tjenesteapparatet i forhold til de lovpålagte oppgaver som følger av etableringen.

Nordreisa Voksenopplæring har i dag 40 kursdeltakere. Dersom man antar at ca 90-100 personer
i mottak er over 16 år og skal ha norskopplæring må voksenopplæringen styrkes med omtrentlig 
7-8 lærerstillinger samt ca kr 1.000,- pr deltaker i læremateriell. Det vil i tillegg bli utfordringer i 
forhold til lokaler for så stort antall voksne som skal ha opplæring. I tillegg må skyss til 
Sørkjosen beregnes til gruppen over 16 år. 
Om det tillegges oppgaver til flyktningetjenesten så må tjenesten styrkes med personell. 
Flyktningetjenesten har i dag 1,5 årsverk, og vil måtte styrkes med ca 1 stilling.  

Helsesøstertjenesten ble tilført 75% stilling da det ble etablert asylmottak i 1999. For å ivareta 
mottaksarbeid av asylsøkere, de grunnleggende arbeidsoppgavene i anslått volum, vil det samme 
behovet være tilstede nå som i 1999.

Åpen barnehage er svært viktig som en del av innføring til det norske samfunnet. Spesielt barn 
vil ha stort utbytte av å møtes på en arena for lek og samvær. Foreldre vil kunne bli kjent med 
andre, og dette vil være en vei ut av isolasjonen – som man erfaringsvis vet kan prege gruppen. 
Førskolelærer vil være tilgjengelig for veiledning og observasjon. Nordreisa kommune må 
forholde oss til at dette er familier og barn som bærer med seg traumer. De vil trenge oppfølging 
av mye og ulik kompetanse. Åpen barnehage vil være sentral i kartlegging/oppdaging. Åpen 
barnehage må utvide åpningstid (flere dager åpent) for å imøtekomme behovet for møteplass. 
Dermed må også personellressursen øke fra dagens nivå med 50% stilling som førskolelærer. 
På Åpen barnehage er arealet pr i dag knapt, og med økt aktivitet/flere brukere er det nødvendig 
med enn utvidelse på 50 m2.

Med asylmottak ser en for seg en styrking av rustjenesten, både i arbeid med oppfølging og 
forebygging. Det er sannsynlig at det vil medfølge flere og større oppgaver for rustjenesten med 
skisserte økning i folketallet. Rusproblematikk er sannsynlig et stort og uttalt område. Det 
anbefales styrking med en hel stilling ruskonsulent. 

Med asylmottak antas at behov for barnevernstjenester øker. Mennesker som søker asyl har stor 
sannsynlighet for traumer og andre psykiske utfordringer. Barn i disse familiene lever med stor 
risiko for å utvikle forstyrrelser av ulike slag. Det vil være viktig å fange opp for å kunne sette 
inn tiltak til rett tid. Det vil også være viktig å ha kompetanse/ressurser til å informere om barns 
behov, rettigheter og norske forhold ved barneoppdragelse. Man vet at disse familiene vil ha 
behov for tiltak, både i og utenfor hjem for å kunne møte barns behov. Dette vil medføre mer 
saksbehandling og mer ressurser til tiltak. Med tilflytting av familier med krevende utfordringer, 
ser vi for oss et økt ressursbehov på med 100 % saksbehandlerstilling og 40 % stilling til 
forebygging, samt øke kostnader til tiltak i barnevernet (som er vanskelig å tallfeste). 
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Familiesenter for øvrig: «Modellkommunetenking» vil være sentral i jobb med asylsøkere. 
Kanskje spesielt med tanke på at familiene ofte er traumatiserte av tidligere opplevelser. Dette 
vil stille store krav til fagpersoner mht fokus på de yngste barna og tverrfaglig/tverretatlig 
arbeid. Det vil være viktig å sette inn tiltak tidlig for å gi barna best mulig utvikling. Tilnærming
/ formalisering av samarbeid med flyktningetjenesten og familiesenteret vil være nødvendig for 
å løse oppgaver best mulig.
Når antall stillinger økes må også areal til kontorplasser økes. Kontor beregnet for én er pr i dag 
bemannet med både to og tre enkelte dager, leder av familiesenteret har pt ikke fast kontor. I dag 
er det 17 personer som jobber fast på Familiesenteret og der er 14 kontorplasser (inkl 2 kontor 
på Nybo, to kontorplasser i resepsjonen og én kontorplass i barnehagen). Det er ikke mulig ta 
inn flere ansatte uten å bygge ut Familiesenteret. 
Alle tjenestene på Familiesenter vil innebære tolketjenester, med en kostnad som er vanskelig å 
forutsi. 

Helse- og omsorg melder om at erfaringen fra tidligere så vil beboerne på mottak trenge 
hjemmesykepleie og hjemmehjelp og evnt bistand fra kreftsykepleie. Helse- og omsorgs-
tjenesten innebærer også tolketjenester. Fra tidligere mottak hadde noen av asylsøkerne behov 
for hjelp til medisinadministrering, herav fra å legge ut medisin i ukesdosett, daglig utlevering
og tilsyn som for eksempel ved tuberkulosemedisin forskriften som krever at fagfolk ser at 
medisin blir tatt. Tjenester til mennesker som har behov for kreftsykepleie, er tidkrevende.  
Hjemmetjenesten ble også oppringt om natten slik at hjemmetjenesten sin nattvakt måtte dra på 
mottaket. Hvor stort omfanget vil bli er ikke mulig å si klart, men ut fra antallet flyktninger må 
kanskje tjenesten få tilført 2 stillinger til hjemmetjenesten og evnt 1,75 stilling nattevakt.  

Når det gjelder hjemmehjelpstjenesten (praktisk bistand) vil det være mulig å klare økt antall 
brukere uten å øke stillinger. 

I psykiatritjenesten erfarer man at mange av dem som kommer til Norge er traumatisert og vil ha 
behov for hjelp fra psykiatritjenesten både til samtaler, aktivisering, medikamentadministrering 
og lignende. Mulig må tjenesten tilføres mellom 1.5 - 2 stillinger.

For legetjenesten vedkommende vil det bli nødvendig med økning av legeressurs, på grunn av at 
dagens antall pasienter er like under listetaket for legene. Sonjatun helsesenter er i tillegg fysisk
sprengt og der er i dag ikke flere ledige kontorer til økt bemanning. 

Storslett skole vil etter innflytting i nye lokaler ha plass til flere elever. Personellmessig må 
skolene styrkes etter antallet nye elever som kommer inn. Eksempelvis er det i Lenvik med 
samme størrelse på mottak 23 barn under 18 år som går på skole. 

Moan skole ble bygd for 120 elever og for klasser med elever på 18 eller færre. I dag har de 167 
elever og 6 av klassene har mellom 22 og 24 elever. Moan skole trenger nye store klasserom. Pr 
i dag har skolen ikke plass til flere elever, så nye elever må få skoletilbud et annet sted.

Når det gjelder barnehageplass for asylsøkerbarn 4 – 5 år får kommunen tilskudd per måned. I 
Lenvik (Heimly mottak) med samme størrelse på mottak er der 11 barn i barnehage. Nordreisa 
har pr i dag 6 barn som krever 9 plasser, på venteliste til barnehageplass. Skal man tilby 
barnehageplass til asylsøkerbarna så må det opprettes ytterligere 1-2 nye avdelinger. Herav 
bemanning med 1 ped.leder og 2 assistenter pr avdeling.     

Nordreisa bibliotek har erfaringer fra tidligere mottak. For asylsøkere er bibliotek en viktig 
møteplass hvor man kan bruke internett, lese e-post og nyheter fra hjemlandet, holde kontakt 
med familie etc, låne bøker på sitt språk/morsmål, låne norskopplæringsmateriell, lese aviser og 
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annen informasjon. Erfaringene fra forrige gang er at asylsøkerne tok størsteparten av de 
ansattes arbeidstid, etter en tid måtte man sette tiltak hvor man enkelte dager hadde tilbud 
spesielt for rettet til asylsøkere, andre dager for bosatte innbyggere i Nordreisa. Dette fungerte 
bedre. Skrankevakttjenesten måtte legges og vaktplaner endres fordi ingen skulle være alene på 
jobb. Dette medførte redusert åpningstid. Biblioteksjefen har vært i kontakt med Kvæfjord 
bibliotek og Lenvik bibliotek som sier at de ikke får noen ytelser fra private mottak i sine 
kommuner. 
Konsekvensene for Nordreisa bibliotek med et asylmottak i er at vaktplaner på bibliotek vil bli 
endret og åpningstider redusert, når ansatte ikke skal være alene på jobb. Dette vil i praksis si at 
biblioteket bli åpent kun én ettermiddag pr uke, samt lørdagsstengt. Videre må biblioteket legge 
andre arbeidsoppgaver til side, fordi asylsøkerne er en ressurskrevende brukergruppe. Siden sist 
kommunen hadde asylmottak i Nordreisa sist har biblioteket etablert studiebibliotek. En rekke 
studenter krever service og tilrettelegging fra de bibliotekansatte. Det blir viktig å verne om 
denne tjenesten. 
Biblioteket har pr i dag ikke nok PC’er til å betjene beboerne på et asylmottak i kommunen og et 
asylmottak gjør at det må skaffes flere PCer til biblioteket. Dersom det etableres asylmottak i 
kommunen vil det også denne gangen være ønskelig om mottaket bidrar med stillingsressurs til 
biblioteket, som sist gang.

Utredninger fra Kommuneplanens samfunnsdel og utdrag fra drøfting i Nærings- og 
kulturutvalget i 2012 og planer som er lagt for næringsutvikling i området hvor Storslett 
Norlandia Hotell er etablert, vil være hemmet så lenge det er asylmottak i området. Nærings-
utviklingen skulle ha utgangspunkt i skjæringspunkt mellom helsenæringer, idrettsmiljøer, ny 
svømmehall og hotellvirksomheten. Hotellet var avgjørende som part i denne saken. Tomtene til 
svømmehall og Eventyrpark er med i Kommuneplanens arealdel som skal ferdigbehandles i 
2014. Nordreisa kommune fikk i 2008 status som nasjonalparkkommune og Storslett fikk, som 
en av fem tettsteder i Norge, status som nasjonalparklandsby. Ett av kriteriene for å få denne 
statusen var at det var overnattingsmuligheter i sentrum. Hotellet på Storslett er viktig for den 
videre utviklingen av Storslett Nasjonalparklandsby og sentrumsområdet, nedleggelse av 
hotellet vil ha negativ betydning i denne sammenhengen, for satsingen i sentrum og i 
kommunen for øvrig. 

Totalt vil tjenestenivået i Nordreisa kommune øke langt over 1.36 mill kroner om man skal 
følge anbefalingene til tjenestestedslederne som har meldt inn behov på over 20 stillinger med 
stort sett høgskolekompetanse, stillinger i grunnskolen kommer i tillegg. 

For at Norlandia Storslett Hotell kan omgjøres til asylmottak må det søkes kommunen om 
bruksendring som skal behandles av driftsutvalget. 

Vurdering
Nordreisa kommune har forståelse for at UDI må øke mottakskapasiteten i en situasjon der 
antall asylsøkere er økende, og at kommunene i denne situasjonen må ta sin del av ansvaret. 

Dette ansvaret mener rådmannen at Nordreisa kommune tar, gjennom å bosette årlig 10 nye 
personer fra mottak hvert år. I tillegg kommer familiegjenforening. I 2013 vil det derfor totalt bli 
bosatt 25 personer fra asylmottak, noe som er relativt høgt antall i forhold til dimensjonering av 
tjenestene i dag i kommunen. Flyktningene har ulike utfordringer og flere av senere bosatte er 
analfabeter, noe som gir relativt store utfordringer for rekruttering inn til arbeidsliv. Kommunen 
er opptatt av å ha et godt samarbeid med IMDI Nord når det gjelder bosetting og man ønsker en 
kontinuerlig bosetting, både med hensyn til forutsigbarhet i forhold til langsiktig planlegging og 
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opprettholdelse av kommunens kompetanse. Dette er nødvendig for å lykkes med 
integreringsprosessen og for at flyktningene skal bli en positiv ressurs i lokalsamfunnet, både i 
forhold til frivillig sektor og for rekruttering i arbeidslivet. De bosatte flyktningene klarer seg
bra i Nordreisa selv om flere har utfordringer. Nordreisa kommune har bosatt 89 personer siden 
2008, herav har 10 personer flyttet fra kommunen. 

Et asylmottak vil gi Nordreisa kommune utfordringer med å rekruttere fagpersonell og 
dimensjonere tjenester. Samtidig kan et mottak være en styrke for kommunen med økt 
bemanning og økt antall mennesker som skal bekle stillinger og posisjoner i lokalsamfunnet. 
Det vil bli flere arbeidsplasser og næringslivet i sentrum vil merke en økt omsetning som følge 
av at asylsøkere får utbetalt kr 3.100,- pr mnd. Barnehage og skole er tilleggsfinansiert og et 
mottak kan være med på å styrke øvrig bosettingsarbeid i kommunen både med tanke på større 
fagmiljø på flyktningarbeid og integrering. Et mottak vil også bidra til økt mangfold og 
ressurser i lokalsamfunnet. På mottaket vil det bli ca 6 stillinger, som igjen vil gi ca 800.000,- i 
skatteinntekter fordelt til stat og kommune. Og beboere med oppholdstillatelse blir å telle med 
beregning av innbyggertilskuddet 1. juli hvert år. Tilsvarende er krevende når vedkommende 
mottak blir lagt ned eller når asylantene flytter, så vil kommunen få redusert inntekt og man må 
justere tjenestene ned i hht til folketall.   

Det er også et faktum at Nordreisa kommune har negative erfaringer fra tidligere mottak på 
Storslett. Kommunen har allerede spesielle utfordringer med en meget stram økonomi. 
Kommunen er på 10. året på ROBEK listen og har som hovedmål om å komme seg ut av 
ROBEK i 2014. Det er et pluss på rammetilskuddet å få flere innbyggere, men det er tilsvarende 
krevende å ta ned tjenester når mottak legges ned, eller asylsøkere flytter. 

Kommunen har kapasitets- og ressursproblemer ved voksenopplæringen, har stort press på 
helsetjenester og de forebyggende helsetjenester har kommunen ikke klart få opp til det nivået  
som er ønskelig, barnevernstjenestene og flyktningetjenesten har presset situasjon i dag og 180 
plasser i asylmottak vil forsterke presset ytterligere. Ved opprettelse av asylmottak vurderer
rådmannen at det er nødvendig med styrking av helsesøstertjenesten, barnevernstjenesten, av 
flyktningetjenesten, i grunnskolen, opprette midlertidige barnehageavdelinger, øke ressurser til 
legetjenesten, til bibliotek, bygge ut familiesenter, Moan skole og Sonjatun helsesenter, en 
utbygging rådmannen vurderer som risikabelt i og med den store usikkerheten som praksis gir 
når det gjelder opprettelse og nedleggelser av mottak i Norge. Som ROBEK kommune skal 
Fylkesmannen i Troms godkjenne all låneopptak i kommunen, også til utbygning. De senere år 
har fylkesmannen vært svært restriktiv på å godkjenne tiltak som er med på å øke kommunens 
driftsutgifter og lånegjeld.    

De kommunale utgiftene beregnes til langt over 1,36 mill kroner årlig i vertskommune-
tilskuddet og dekkes derfor ikke av det årlige tilskuddet.  

Etter en totalvurdering vil ikke rådmannen tilrå etablering av asylmottak i Nordreisa kommune. 
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Advokat
ier EilertseElt n Medlem av Den Norske Advokatforeningen amicirp~al

Nordreisa kommune

Rådmann/kommunestyret

Deres ref.: Storslett

`. Advokater i kontorfellesskap:
Svenn-Eni Arentz Sohlber g MNA

c,h/ filert fitertsen

Vår ref.: 03/2013- EE

Frdrikstad, 21. nov. 2013

Søknad om dispensasjon for en midler tidig bruksendring av Storslett hotell ti l
asylmottak. Eiendom gnr/bnr 15/157 og 154.

Innledning:
På vegne av NorlandiaEiendom AS sendesen søknad ommidlertidigbr uksendring avhotellet på
Storslett til etmidlertidigasylmottak. Dette for en periode på inntil 6 år.

Det søkes ombruksendring allerede nå, som enforberedelse av saken til denesteutlysningene fra
UDIhva gjelderbehovformottaksetableringeridenne delen av landet.

Det vises iden anledning til vedtak ikommunestyret av24. oktober 2013, hvordet ble fattet
vedtak om å fraråde asylmottak i Nordreisa kommune. Vedtaket hadde følgendeordlyd;

«Nordreisa kommunehar ikke ledig kapasitetpånoen tjenester som tilsieratdet kan åpnes
asylmottak.
Kommunestyrethargjort vedtak ommottak av 10flyktninger hvert år. I tilleggkommer
familiegjenforening, ogbare i2013 vildet totaltblirbosatt 25flyktninger. Antallet er høyt i
forhold tildimensjoneringenav tjenestene vihar i kommunen, oggir relativtstore uffordringerpå
mange områder.
Nordreisa kommune vilfraråde UDIå gi tillatelse til etablering av asylmottak i kommunen.»

Rådmannen gjordedetklart foross forut forkommunestyremøtet, atdet ikkevarklagerett på
vedtaket, herunder at vi ikke fikk anledning til åmøte kommunestyret for enpresentasjon. Vårt
materiale som ble utsendt prmail i forkant avkommunestyremøtet medkorrigerende informasjon
bleverken utdelt eller direkte referert til i møtet. Vi har derfor ingen annenmulighet enn å fremme
en formell søknad slik atkommunestyret kan få korrekte opplysninger i et riktigperspektiv for en
slikprinsipielt viktig sak. Se nærmere om dettenedenfor under punkt 4og bilag 1.

Omdagens dri ft og fremtidsmuligheter.
Storslett hotell driftes i dag3 måneder pr år. Hotellet er ellers stengt. Eier avhotelletmener det pr i
dag ikke foreliggerøkonomisk driftsgrunnlag for å holde åpent lengre tider av året. Kommunen og
en annen privat aktørhar fremholdt atdet skullevære mulig å få tilhelår sdriftav hotellet. Dette
ble forsøkt etter forrige avslag i kommunestyret.Leietaker gikk da konkurs før vintersesongen
startet, og eier tapte ytterligere midler

Eier av hotellet utelukker ikke at lokale initiativtakere I eiere ville kunnefådette til, med fysisk
nærhet, lokalt eierskapog lokal forankring. Eieren har dog ikke fått noenseriøse forespørsler
/henvendelser om leie eller kjøp av hotellet.
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Hotellet er et modulbasert hotell, som ble flyttet fra Lillehammeretter OL i -94. Eierne har den
siste tiden jobbet med fire konkrete alternativer, for å kunne sikre eiendommen nødvendige 
inntekter for utvikling. Den mest realistiske og den beste løsningen er pr i dag å få til et midlertidig
asylmottak for en periode. (Se bilag 2 og pressemelding fra Norlandia Eiendom AS.)

Europa opplever i dag en stor strøm av flyktninger som enten er i stor nød eller blir forfulgt i sine
hjemland på grunn av rase, religion, nasjonalitet, eller politisk oppfatning. Norge har klare
humanitære forpliktelser til å hjelpe en andel av disse. Mange norske kommuner stiller opp og
strekker seg langt for å ta i mot og integrere flyktninger.

Norlandia Eiendom AS har derfor inngått en intensjonsavtale med Hero Norge, for å leie ut bygget
som asylmottak i en begrenset periode. En slik bruksendring med en klausul om tidsbegrenset
drift, vil sikre at hotellet kan totalrenoveres etter endt leietid, - og tilbakeføres som et bygg med
nye muligheter på Storslett på sikt.

Et mottak vil gi ekstra arbeidsplasser for Nordreisa kommune, i tillegg til økt vare og
tjenestehandel, samt store økonomiske tilskudd for kommunen hvert år, som vil muliggjøre videre
utvikling av kommunen. (Se Bilag 1.)

Bruksendringen med midlertidig drift av Storslett hotell til asylmottak.
Bruksendringssøknaden er redusert noe i omfang. Søknaden omfatter nå 150plasser. I tillegg
kommer 30 opsjonsplasser som UDI kan be om utløst ved økt behov.

Dersom det blir innvilget dispensasjon, vil det bli sendt inn en konkret byggesøknad knyttet til
bruksendringen. Bygget og eiendommen er dog svært godt egnet til formålet og bruksendringen vil
ikke kreve store endringer.

Hensynet til brannsikkerhet og helse og miljø er godt ivaretatt i dag, og vil utbedres ytterligere for
å tilfredsstille UDIs krav til brannsikkerhet for asylmottak. I tillegg har eier avtale med det det
største og mest profesjonelle foretaket som drifter mottak i Norge, -Hero. Nivået på driften, vil
sammen med de gode fasilitetene på Storslett hotell, gi et atskillig bedre utgangspunkt enn tidligere
mottaksdrift har vært i kommunen. Det vises her til at erfaringsgrunnlag, kunnskaper og
oppgraderte HMS tiltakkutiner er på et høyere nivå i dag enn i tidligere. Hero og UDI har også
en god og grundig dialog knyttet til hvilke krav og retningslinjer som skal følges.

For Hero er det også sentralt å ha en grundig og god dialog med de kommunene hvor
mottaksetablering skjer. Med den erfaringen Hero har vil kommunen få et godt grunnlag for å
vurdere konsekvensene av oppstart, drift og sammen vurdere behov for evt endringer i driften.

Kommuneøkonomi, -inntekter/utgifter og kommunestyrets nylige behandling av
spørsmålet.

Norlandia Eiendom AS har sammen med Hero gått nøye gjennom rådmannens saksfremstilling
med tilhørende detaljer. Denne saksfremstillingen inneholdt dessverre en rekke udokumenterte
påstander og flere konkrete feil og mangler som ble påpekt i brev til kommunestyret før
behandlingen.

Totalt sett kan vi ikke utelukke at dette har bidratt til den negative anbefalingen/Vedtaketfattet
av kommunestyret

Vi nevner i kortversjon følgende forhold; (For ytterligere detaljer, se bilag 1.)
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Totale rammetilskudd fra staten:
Rådmannen harberegnet at rammetilskuddet fra staten blirpåkr 1,36mill. Vedlagteberegning
viserat basertpå de sammeforutsetningene vil tilskudd til kommunensøkonomi i rene bidrag
og økte skatteinntekter vil værehele 6,5mill! Ogmedvesentlig laverebemanningsøkning enn
forutsatt i innstilling ( Sedokumentert beregningvedlagt- også sendtkommunestyret før
behandling).

Dersommanbenytter rådmannens forutsetningerom antallpersonermedbehov for
språkopplæring (ivedlagte beregning redusert av Hero), vil tilskuddeneøkemed ytterligere kr
860000.

I tillegg får beboernebeboertilskudd fra staten, som pr år (pr idag) vilbeløpe seg til ca kr 3, 5
millioner kroner. Størstedelen av dettebeløpet vilkomme lokalsamfunnet til godevedøkt kjøp av
varerog tjenester.

Organisering:
Rådmannen gir en dramatisk og negativ beskrivelse avet stortbehov for inntil20-25 nye stillinger.
Rådmannen anbefales å ta kontaktmed noen avde 33 kommunene som Herodrivermottak ipr i
dag. (Referanser tilbudt tidligere.) Dette, samt påpekte feil, vil sannsynligvisvise et vesentlig
laverebehov for nye stillinger.

Konkretekorrigeringer i rådmannens saksutredning for øvrig:

Rusproblemer:
«Rusproblematikker sannsynlig er stort og uttalområde» - R. anslår atmåøkemed 1,4stillinger.
Korreksjon:
Ev rus er UDrs ansvar. Avdekkes dette tas beboerumiddelbart ut av rnottakoghåndteres av UDI.

Bibliotek:
Påden ene sideproblematiserer rådmannen atbelastingenblir svært stordabrukeme vil lese e-
mail,bruke internettmv. Senere idokumentet hevdesdet at en stor deler analfabeter som krever
tilsvarendeøkte støttefunksjoner.
Korreksjon:
Hero installerer trådløst internett på hele mottaket, kjøper inn og installerer PC er tilbeboeres bruk.
Biblioteket vil såledesbli svært lite benyttet utover normalbruk.

Hjemmesykepleie:
Herproblematiseres det en forventning om krevende kreftsykepleie. Rådmannen ser for seg2 økte
stillinger i hjemmetjenesten, samt 1,7nye stillinger tilnattevakt.
Korreksjon:
Beboerepåmottak er i hht dokumenterbare erfaringstall underrepresentertmhp «kreftog andre
krevendehelsemessige belastninger ogmedisineringsoppfølging». Viminnerom atmottaket har
ansatte tilgjengelig 24 timer idøgnet.

Behov for utøkte lokaler barnehager, skolebygninger, kontormv:
I Osloog en rekke andre steder løses utfordringene medmidlertidige løsninger ved «brakker» av
sværtgodkvalitet, som tilpassede moduler. Dette gjelder såvel for skole, barnehage, helse og
omsorgssenter, samt kontorer. Det ble i senere sak i kommunestyret nevntbehov/ønske om å
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byggeen stornybarnehage, somkunnegjøredagens midlertidigebarnehageroverflødige.
Etableringavmottak vilkunnemuliggjørenettopp dette.

Vikanogsåomønskelig undersøkeom Norlandia Bamehagerkanoppretteogdrifteen barnehage
på Storslettvedbehov.

I rådmannens innstillingble det ogsånevnt atdet ikkevar ledigkapasitetpå nærmesteskole. Dette
punktetbleogsådiskutert som egetpunkt i samme kommunestyremøte. Herdiskutertemanbehov
forutbyggingsom alternativ til åbusseelevertil neste skole, somhadde godkapasitet. Alternativet
medbussingvilkunne fungere fint forelever fra mottaket, som ikke alleredeeretablert i
eksisterendeskolekrets/vennskapskrets.

D. Årsaken til Rådmannens avvikendetallmateriale/positivutvikling avmottaksinstituttet:

Vi ser ikke bort i fra aten rekke avde tallog opplysninger presentert fra rådmannensside, delvis
kan skyldeshistoriske og utdaterteerfaringer og delvis på «worstcase» scenarier somvilkunne
avkreftesvedkontaktmed andrekommunermed etablertemottak. Hero presisereratmyehar
skjeddde siste 10år, både hva gjelder tilskudd tilkommunene, organiseringav tjenester, samtkrav
til kvalitetog tilde aktørene som skaldrifte mottakene.

Hvemskalbehandleog ta stilling tildenne søknaden?
Søknadener av en såvidt storprinsipiellbetydning ogberører tidligerevedtak/økonomi i så stor
grad atkommunestyretmå fatte vedtak i saken. Dette følger avkommunelovenog antakeligav
kommunensegetdelegasjonsreglement.

I tilleggvilen slikbehandling haen stor verdi i forhold til å fåkorrigertde opplysningeneog det
grunnlagsmaterialetsom ble presentert av rådmannen. Herunderogsået merbalansertog
positivt/nyansertbilde for kommunestyret hvagjeldermottaksetableringer.

5. Denkonkrete dispensasjonsvurderingen, praksisog relevanteargumenter,plan og
bygningslovens (heretter pb1)§ 19-2,jf § 19-3:

Uavhengigavdeovenfor nevnte forhold, må kommunen ogsåvurdere søknaden i forhold tilplan
ogbygningsloven. Herunder i forhold tildet plangrunnlaget som ligger i kommunenog vedtatt i
forhold tildenne eiendommen.
Søknadengjeldereiendommen gnr/bnr 15/157og 154,som liggerunder reguleringsplanen for
«Storslett»,hvor eiendommen ermarkert somFl 1 Forretning - «Hotell»;

• Omsøkt areal er avsatt til Herbergeog bevertningssted/hotell i gjeldende
reguleringsplan:

Søknadomdispensasjonen innebærermidlertidig dispensasjon fra gjeldende formål iplanen.
Område F11 er vistpå utsnittet av reguleringsplanen. Se utsnitt avgjeldende plan påneste side.
Asylmottakgår ikke inn under formålet «Forretning/ Herbergeogbevertningssted/hotell.»

Bruksendringenskal legge til rette for et mottak med inntil 150beboere med mulighet for
ytterligere30beredskapsplasser. Bygget og eiendommen er godtegnet til formålet.
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Figur 1Utsnitt av gjeldende regulering

Ved en dispensasjon kan kommunen
i fastsette saklige vilkår for å
avhjelpe evt ulemper.

Pbl. § 19-3, 2. ledd sier også at
dispensasjonen kan gjøres betinget av
erklæring der også eier for sin del aksepterer forpliktelsene. Denne kan kreves tinglyst på tomten.

Etableringen av et midlertidig asylmottak for inntil 6 år gir ingen negative konsekvenser
for planens formål og de hensyn som ligger bak planen.
Hotellet ikke kan brukes til turisme i 3- 6 år. Dette vil ikke gi negative konsekvenser, da det
allerede er et etablert hotell som tar i mot helårsdrift. Stenging av Storslett Hotell også på
sommeren, vil snarere bidra til å bedre forutsetningene for lønnsom utvikling og drift av dette
hotellet. Det er kjent og akseptert at den type sommertrafikk Storslett Hotell har, kun omfatter
grupper som er i transitt til andre destinasjoner. De sjekker inn på kvelden, spiser på hotellet, og
drar videre neste morgen uten å legge igjen andre midler på Storslett.

En bruksendring vil tvert i mot bidra til å gi eieren et ytterligere rom for utvikling av både
eiendommen og bygget på sikt.

Omsøkte tiltak vil delfor ikke komme i vesentlig strid med de hensyn planen og loven skal
ivareta. - Det første vilkåret er derfor oppfylt.

I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en
samiet vurdering.
Begrepet «klar fordel» i den nye loven av 2008, innebærer ingen realitetsforskjell fra tidligere plan
og bygningslov av 1985, hvor det eneste vilkåret var om det forelå «særlige grunner» for å gi
dispensasjon. Lovendringen stiller nå strengere krav til begrunnelsen, både for å gi og for å avslå

Konkret begrunnelse
Plan og bygningslovens § 19-2
oppstiller to hovedvilkår (som begge
må oppfylles) for at kommunen skal
kunne innvilge dispensasjon fra
eksisterende planer.

(1) Det første vilkåret knytter seg til
at hensynene bak bestemmelsen det
dispenseres fra, eller hensynene i
loven ikke blir vesentlig tilsidesatt.

(2). Det andre vilkåret er at fordelene
ved å gi dispensasjon skal være Idart
større enn ulempene etter en samlet
vurdering.

Det fremgår også at det må legges
særlig vekt på statlige og regionale
rammer og mål.

Side 5 av 6

-�331�-



søknader. Lovteksten er tilnærmet lik kommunaldepartementets tidligere veiledning til forståelsen
av begrepet «særlig grunner», som sto i tidligere § 7 om dispensasjoner.

Klarhetskravet knytter seg til at tidligere vedtak om dispensasjoner ofte ble gitt med en svært så
uklar begrunnelse. Det var da ofte slik vanskelig å se hvilke konkret argumenter som hadde
utslagsgivende betydning i den samlede vurderingen. Den nye loven ønsket å få slike uklarheter
«ryddet av veien», noe som også skal bidra til at kommunen/saksbehandler/politikeren selv forstår
planer og dispensasjon bedre.

I denne søknaden har vifremhevet følgende argumenter av positiv vektfor å anse vilkår nr (2)
for oppfylt;

Staten ved kommunaldepartementet har i brev av 26.02.2004 til kommunene, fremhevet «at
de samfunnsmessige interessene som ligger i Norges forpliktelser til å ta imot og innlosjere
asylsøkere, vil kunne være et grunnlag for å si at det foreligger «særlige grunner». De
samfunnsmessige fordelene ved å tillate etableringen av slike mottak har klar positiv verdi.
Lokalt vil en etablering av et mottak med profesjonelle aktører i tett dialog med kommunen
også kunne gi kulturell utveksling og et mer positivt erfaringsgrunnlag enn Storslett og
Nordreisa kommune har hatt tidligere.
Både kommunen og lokalbefolkningen vil nyte godt av et økonomisk og aktivitetsmessig
oppsving. Dette gjennom økonomiske tilskudd, flere arbeidsplasser i kommunen, samt
beboertilskudd som gir økt vare og tjenestesalg.
En midlertidig drift og bruksendring av hotellet for inntil 6 år, vil gi eieren av hotellet
styrket økonomisk grunnlag for utvikling av eiendommen senere, som igjen vil komme
kommunen til gode. (Normalt ikke noe avgjørende argument i en dispensasjonsvurdering.)

6. Avslutning:
Ovennevnte redegjørelse knyttet til de mer generelle/overordnede rammene for drift av mottak i en
kommune, viser at det i denne saken er et stort behov for en ny behandling av spørsmålet.

Dette er en god og konkret anledning for kommunen til å gå igjennom egne tall og erfarings-
grunnlag og få et mer nyansert og oppdatert syn på etablering og drift av et mottak. Og samtidig
bidra ytterligere til å hjelpe mennesker med et akutt behov for hjelp.

Vi vurderer etter dette at vilkårene for å kunne innvilge dispensasjon etter lovens § 19-2
foreligger med klar margin.

I tillegg mener vi at de rammebetingelsene som rådmannen skisserte for kommunestyret, må
justeres vesentlig i positiv retning til fordel for etableringen av et mottak.

Vi håper derfor på en samvittighetsfull og grundig behandling av søknaden i kommunestyret så
snart som mulig.

Med vennlig hilsen

ilert Eilertsen
Advokat
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Vedlegg 

1 Plankart 

2 Planbestemmelser 

3 Planbeskrivelse 

 

Rådmannens innstilling 

Forslag til områderegulering for Lunde plan id. 19422014_001 med plankart datert 06.02.2015 

samt bestemmelser og planbeskrivelse sist revidert 06.02.15, vedtas med hjemmel i plan- og 

bygningslovens § 12-12 

 

 

Saksopplysninger 

Områdereguleringen har til hensikt å legge til rette for ny hovedvei til Moan skole, ny 

tilførselsvei til Lundeveien, parkeringsmuligheter for Nordreisa kirke og Moan skole, samt 

trafikkareal og gymsal i tilknytning til Moan skole. Planen skal også legge til rette for 

boligbebyggelse på Lunde, utvidelsesareal i tilknytning til Kirkebakken barnehage og 

tilrettelegge to arealer i tilknytning til helse- og omsorgstjenester. 

 

Forslagsstiller og plankonsulent er Nordreisa kommune. 

Planforslaget består av plankart og bestemmelser samt planbeskrivelse. 

Planområdet berører en rekke grunneiere. Disse er angitt i tabellen under. 

 

GBR Navn Adresse Postnummer/-sted 

13/110 Sven Harald Henriksen Mælen 9 9151 Storslett 

14/36, 14/64, 

14/138, 15/127, 

Nordreisa kommune Postboks 174 9156 Storslett 
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15/160 og 52/117 

14/9 og 14/161 Nordreisa sokn Postboks 193 9156 Storslett 

15/153 Stiftelsen Nybo Flomstadvegen 1  9151 Storslett 

52/1 Bernt Magne Bratsberg Gaustadveien 149 0372 Oslo 

52/1 Evy Karin Lunde Sejrup Kristen Flagstads vei 

28 

5146 Fyllingsdalen 

52/1 Andreas Einevoll Mellomvegen 2 9146 Olderdalen 

52/1 Leif Waldemar Lunde Sonjatunvegen 20 9151 Storslett 

52/1 Margareth Reiersen Einevoll 7 9151 Storslett 

52/1 Olaug Alise Skorpen Gamle Dalaveien 445 9151 Storslett 

52/1 Solveig Einevoll Einevoll 5 9151 Storslett 

52/1 Stein Erik Lunde Strandvegen 20 9151 Storslett 

52/1 Stig Arne Bratsberg Lønsetbakken 24 6421 Molde 

52/1 Svein Erik Bratsberg Parkveien 12 7030 Trondheim 

52/1 Tim Fredrik Lunde Sandbrekkevegen 27 5231 Paradis 

52/1 Vibeke Lunde Glimmervegen 2 9022 Krokelvdalen 

52/1 og 52/104 Inger-Ann Leirbakk Storslett 9151 Storslett 

52/1 og 52/104 Liv Jorunn Jensen Haganjordet 4 1351 Rud 

52/1 og 52/104 Tor Gunnar Lunde Storslett 9151 Storslett 

52/1 og 52/3 Anne Marie Lunde 

Heimdal 

Muoniovegen 7 9151 Storslett 

52/12 Kjetil Leirbakk Lundevegen 5 9151 Storslett 

 

Merknader til begrenset annen gangs høring og offentlig ettersyn 

Etter å ha endreformål på tidligere LL 1 til BFS 1 sendte Nordreisa kommune planen ut på en 

begrenset annen gangs høring til berørte offentlige myndigheter, Fylkesmannen i Troms, den 1. 

oktober 2014. Høringsfrist ble satt til den 8. oktober 2014. 

 

Fylkesmannen i Troms (1.10.2014) 

Fylkesmannen fremmer ingen innsigelser eller merknader til de foreslåtte endringene for 

områdereguleringen for Lunde i Nordreisa kommune. 

 

Kommunens kommentarer 

Fylkesmannens kommentarer er tatt til etterretning. 

 

Merknader til første gangs høring og offentlig ettersyn 

Planforslaget til områderegulering ble sendt ut til høring og offentlig ettersyn til grunneiere og 

berørte offentlige etater den 2.7.2014. Høringen ble også annonsert i avisene Nordlys og 

Framtid i Nord, og lagt ut på kommunens hjemmesider og på servicetorget på Rådhuset. 

Høringsfristen var satt til den 1. september 2014. 

 

Per 5.september 2014 hadde det kommet inn fire (4) høringsuttalelser. 

Sammendrag av alle innspillene samt kommunens vurdering av de enkelte finner du under. 

 

Statens Vegvesen Region Nord (19.8.2014) 

SAA 1-7 vil være viktige snarveg-forbindelser for gående og syklende som bidrar til å gi 

området gode kvaliteter. Det stilles spørsmål til hvilke krav som stilles til standard og 

opparbeidelse av disse traseene, dekkelegging og krav til drift vintertid. Det er viktig ved 

planlegging av ny hovedveg til Moan skole at man også ivaretar gode forhold og ta høyde for 
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ferdsel av myke trafikanter langs denne, selv om den eksisterende Lundevegen skal fungere som 

en tilførselsveg i kombinasjon med gang- og sykkelveg. 

Det er i dag etablert gang- og sykkelveg på vestsiden av den kommunale vegen Muoniovegen. 

Statens vegvesen råder til at det tilrettelegges for et trygt krysningspunkt fra planområdet til 

gang- og sykkelvegen på vestsiden av Muoniovegen. 

I reguleringsbestemmelsene til planen er det i § 2.2.1 stilt krav om bebyggelsesplan for 

områdene BAT1 og BAT2. Bebyggelsesplan er en plantype som forekommer i plan- og 

bygningsloven av 1985. I ny plan- og bygningslov av 2009 er bebyggelsesplan erstattet av 

reguleringsplan med detaljregulering. Statens vegvesen anmoder derfor om at det for 

delområdene BAT1 og BAT2 stilles krav om detaljregulering, på lik linje som for delområdene 

BKS1 og BKS2. 

 

Kommunens kommentarer 

Statens vegvesens kommentarer er tatt til etterretning. Krav om bebyggelsesplaner er tatt ut av 

planen og erstattet med krav om detaljregulering. 

 

Fylkesmannen i Troms (1.9.2014) 

Fylkesmannen fremmer ingen innsigelser til områdereguleringsplan for Lunde. 

Fylkesmannen fremmer en merknad: 

Vi anbefaler kommunen å sette krav om overdekt sykkelparkering for arealer avsatt til offentlig 

eller privat tjenesteyting. 

 

Kommunens kommentarer 

Fylkesmannens kommentarer er tatt til etterretning. Krav om overdekt sykkelparkering er tatt 

inn i planbestemmelsene for arealer avsatt til offentlig eller privat tjenesteyting. 

 

Troms fylkeskommune 

Troms fylkeskommune (TFK) har ingen merknader til hovedgrepet i planen og viser til 

fylkeskommunens innspill til varslinga, datert 20.06.2014. TFK mener områdeplanen i hovedsak 

har hensyntatt deres innspill, flere av temaene må også følges opp på neste plannivå for de 

områdene som har krav om detaljregulering. 

Begrepet «bebyggelsesplan» eksisterer ikke i gjeldende plan- og bygningslov. Bestemmelse nr. 

2.2.1 må endres i tråd med bestemmelsen i pkt. 2.1.3 Krav til detaljregulering. 

Det er ikke påvist automatisk freda kulturminner innenfor planområdet og TFK vurderer det 

heller ikke som sannsynlig at hittil ukjente kulturminner vil bli berørt. 

TFK har videre følgende faglige råd: 

Planen legger godt til rette for gange og sykling, og sykkelparkering kunne med fordel vært 

nevnt eksplisitt under bestemmelsenes pkt. 3.3. Plankartet har noe lav lesbarhet, spesielt i 

trafikkarealet lengst vest, og kan med fordel ryddes litt for å unngå misforståelser. Grense 

mellom SV 6 og SV 4 framgår heller ikke. 

 

Kommunens kommentarer 

Fylkeskommunens kommentarer er tatt til etterretning. Krav om bebyggelsesplaner er tatt ut av 

planen og erstattet med krav om detaljregulering. Krav om overdekt sykkelparkering er tatt inn i 

planbestemmelsene for arealer avsatt til offentlig eller privat tjenesteyting. 

Kommunen er klar over at kart i pdf ved utskrift kan være dårlig lesbart, spesielt i planområdet 

vestre del. Vedtatt plan vil gjøres tilgjengelig digitalt på kommunens kartløsning, noe som vil gi 

en langt bedre lesbarhet. 

 

Moan Skole (Udatert. Mottatt 28.8.2014) 

Moan skole er blitt utvidet i 2 omganger, noe som har ført til at skolens uteområdet er minket og 

flere lekeapparat er tatt bort. Skolens uteområde er også slitt, og i løpet av skoleåret må deler av 
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uteområdet stenges pga. vann. Elevers aktivitet må også begrenses pga. plassmangel. 

I forbindelse med den nye reguleringsplanen er det et ønske om utvidelse av skolens uteområde. 

Det sees av planen at dette er tenkt, men skolen ønsker en større utvidelse. Dvs. en ekstra bit fra 

den tenkte parkeringen. 

Utvidelsen er ønsket for å legge til rette for sykkelløype og sykkelparkering, kombinert med 

skiløype. Denne legges ytterst i skolens uteområde for å unngå kollisjon med annen lek. I tillegg 

er det ønske om tallek og paradis som kan brukes til både lek og undervisning. Vi ser mulighet 

til å få dette til på det nye asfalterte uteområdet. 

 

Kommunens kommentarer 

Skolens ønske ble ivaretatt allerede før planen ble sendt ut på høring og offentlig ettersyn. 

Representanter for skolen ble informert om planen i planprosessen før høring og de kom 

allerede da med sine synspunkter og ønske om økt uteareal. Kommunen justerte derfor arealene 

i forkant av politisk behandling og senere høring. Det justerte arealet samsvarer med skolens 

høringsinnspill. 

 

 

Møte 

I løpet av høringsperioden har det blitt avholdt et eget møte med alle berørte grunneiere. 

 

Merknader/innspill til varsel om oppstart 

Alle grunneiere, naboer og andre berørte parter fikk tilsendt varsel om oppstart per brev datert 

15. mai 2014. Innspillsfristen for planforslagets varsel om oppstart var satt til 20. juni 2014. 

Per 20. juni hadde det kommet inn to skriftlige innspill til varsel om oppstart. 

I løpet av innspillsperioden har en av grunneierne kommet med et muntlig ønske om å endre 

navn på planen fra «Områderegulering Lundejordet» til «Områderegulering Lunde». Dette 

ønsket har kommunen imøtekommet. 

Skriftlige innspill finner du et sammendrag, samt kommunens vurdering, av disse under. 

 

Statens vegvesen (18. juni 14) 

Statens vegvesen (SVV) har følgende kommentarer: 

Planområdet er ikke direkte tilknyttet riks- eller fylkesvegnettet. Eventuelle trafikale 

konsekvenser påvirker derfor i hovedsak det kommunale vegnettet som kommunen selv er 

forvalter av. Statens vegvesen har med dette ingen negative innsigelser til detaljreguleringen, 

men påminner like fullt om noen nyttige momenter knyttet til planleggingen, dette spesifikt i 

forhold til frisikt, adkomst ved Sonjatunvegen, henvisning til vegnormal, ivaretagelse av 

«snarveier», sykkelparkering og universell utforming. 

• Angående adkomst påpeker Statens vegvesen at dersom adkomst skal knyttes til 

Sonjatunvegen 

ved GBR 52/117. så vil denne adkomsten være relativt smal med hensyn på eksisterende 

veibredde og det må fremkomme om denne skal være kjørbar og/ eller for gang- og sykkelveg. 

Dersom økt trafikk på Sonjatunvegen vil man anbefale at denne vegen blir med innenfor 

områdereguleringen. 

• Vegareal rådes til å planlegges i henhold til Statens vegvesens vegnormal N100, og frisikt bør 

reguleres inn på plankart. 

• Statens vegvesen minner om hensynet til myk- trafikanter og påpeker at «snarveier» og 

gangsystem må tas hensyn til. 

• Tilstrekkelig sykkelparkering ved Moan skole bør fremkomme av planen. 

• Statens vegvesen minner om hensynet til universell utforming bør fremkomme i 

områdereguleringens bestemmelser, og viser med dette til håndbok V129 «universell utforming 

av veger og gater». 
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Kommunens kommentarer 

Vår vurdering er at vegvesenets faglige innspill er tatt til etterretning og minner om at mange 

momenter knyttet til infrastrukturen rundt den spesifikke områdereguleringen anses å være 

viktige, men ikke nødvendigvis på det nåværende tidspunkt. Frisiktlinjene skal eksempelvis ikke 

fastsettes på dette tidspunkt, men skal detaljert fremtre i de ulike enkeltprosjektene etterfulgt av 

områdereguleringen. Vegnormal N100 vil bli brukt i henhold til planlegging og utbygging. 

Kommunen planlegger adkomst til planområdet via Muoniovegen og ny vei fra denne til Moan 

skole. Sonjatunvegen vil ikke får økt belastning slik vi ser det per i dag og vil i fremtiden 

fortsatt fremstå som i dag. Over GBR 52/117 er det tenkt lagt en teknisk trasé. Oppå denne kan 

det anlegges gang/sykkelsti, men det vil ikke være åpent for motorferdsel. Eksisterende stier 

innenfor planområdet er i stor grad ivaretatt gjennom planforslaget, for eksempel langs 

eksisterende bekk. 

Kommunen mener at vår nye veiløsning vil gi en god, helhetlig trafikal løsning for alle 

trafikantgrupper. 

Sykkelparkering ivaretas i den videre planleggingen, og tas med når parkeringsplassen i 

tilknytning til Moan skole bygges. Videre vil sykkelparkeringer inngå i detaljregulering av de 

områdene som krever dette. 

Det legges for øvrig vekt på at de nye områdene gjøres tilgjengelig for så mange som mulig, 

hvorpå prinsippet om at alle skal kunne delta på like vilkår legges som premiss i arbeidet. Dette 

blir også etterfulgt jamfør områdereguleringens bestemmelser. 

Prinsippene for universell utforming ivaretas gjennom krav om detaljregulering og 

bebyggelsesplaner i de respektive arealer der dette er nødvendig. 

Det skal for øvrig fortsatt kunne være mulig å benytte eksisterende overgang for syklende og 

gående fra sentrum, over Muoniovegen til Lundevegen som trygg forbindelse til Kirkebakken 

barnehage- og menighetshus. 

 

Fylkesmannen i Troms (18. juni 14) 

Fylkesmannen i Troms har følgende kommentarer: 

Fylkesmannen i Troms har ingen innsigelser til områderegulering og infrastruktur i Nordreisa 

kommune. 

Fylkesmannen i Troms viser likevel til at kommunen har anledning til å stille strengere krav enn 

det TEK 10 til de bygg og anlegg kommunen selv eier eller bygger. Fylkesmannen minner om at 

i henhold til plan- og bygningsloven § 12-7 pkt. 4 og 5 kan kommunen nedfelle bestemmelser 

om krav til kvalitet og utforming knyttet til funksjonskrav. 

Videre ønsker fylkesmannen at Nordreisa kommune gjennomfører en tilfredsstillende risiko- og 

sårbarhetsanalyse for tiltenkte områderegulering. Det vises i denne sammenheng til Plan- og 

bygningslovens § 4-3, hvorpå man for øvrig minner om DSB`s veileder nr.10 om 

«samfunnssikkerhet i arealplanlegging» og norsk standard NS-5814. 

For øvrig minner fylkesmannen om at det skal innarbeides vurderinger knyttet til behov og 

utarbeidelse av avbøtende tiltak i forhold til risiko- og sårbarhetsanalysen. Analysen må som 

minimum kunne si noe om de ulike temaene områdereguleringen ombefatter, vurderinger og 

utredninger av temaer og utforming av avbøtende tiltak. 

 

Kommunens kommentarer 

Vår vurdering er at Nordreisa kommune vil imøtekomme fylkesmannens merknader. 

Angående universell utforming vil disse i all hovedsak etterkommes i de enkelte delprosjektene 

innenfor områdereguleringen. I tillegg vil man jamfør Statens vegvesens håndbok V 129 i første 

rekke ivareta universell utforming knyttet til veg og infrastruktur, og viser for øvrig til at 

universell utforming er tatt til etterretning jamfør områdereguleringens bestemmelser og 

planbeskrivelse. 

Risiko- og sårbarhetsanalyse av planområdet er utført i samsvar med Miljøverndepartementets 

veileder for reguleringsplaner (T-1490) og dekker temaer som bl.a. rasfare, flomfare, 
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ekstremvær, støy, forurensning, beredskap og ulykkesrisiko, samt andre relevante ROS-temaer. 

ROS-analysen fremkommer av planbeskrivelsen. Direktoratet for samfunnssikkerhet og 

beredskap sin veileder nr.10, samt norsk standard NS-5814 er benyttet under utarbeidelsen av 

planbeskrivelsen. Avbøtende tiltak er tatt med som et eget tema i planbeskrivelsen, herunder 

vurderinger og detaljer i tilknytning til utforming av avbøtende tiltak. 

Norges vassdrags- og energidirektorat (18.7.2014) 

(Merk: Innspill fra NVE kom inn til saksbehandler etter at saken var sendt til politisk 

behandling). 

NVE har ingen merknader til varsel om oppstart av reguleringsplan, men om det likevel skulle 

vise seg at man kommer i kontakt med usikker byggegrunn, ber vi om at våre retningslinjer 

"Flaum- og skredfare i arealplanar” (2/2011) som finnes på våre internettsider www.nve.no blir 

benyttet. 

 

Kommunens kommentarer 

Innspillet er tatt til orientering. 

Risiko- og sårbarhet (ROS): 

Det er foretatt en forenklet ROS- analyse i forbindelse med planleggingen (Planbeskrivelsen pkt 

4.17). 

I analysen vurderes planområdets sårbarhet i forhold til natur- og virksomhetsbaserte hendelser 

man forventer kan skje i fredstid. Analysen viser imidlertid til at det tiltenkte planområdet 

vurderes å ha tilfredsstillende sikkerhet i forhold til uønskede hendelser. Det er tre faktorer som 

kommer i kategorien mindre farlig/en vissfare. For to av disse ligger det forslag til avbøtende 

tiltak/forbedringer i planen. Faren høyt grunnvann, løses ved at terrenget løftes med 

tunellmasser før utbygging. Trafikksikkerhet forbedres radikalt ved at Mouniovegen stenges for 

biltrafikk når utbyggingen av ny veg er ferdig. For den siste, vindutsatt område er det ikke så 

mye en kan gjøre. 

Området består av god byggegrunn, da dette er bekreftet ved prøveboring 200 meter 

lenger sør ved Muoniovegen. Det er heller ikke innkommet noen form for innsigelse fra NVE 

angående det omsøkte området. 

 

Økonomi: 

Planforslaget inneholder elementer som tilsier utgifter for Nordreisa kommune. Det planlegges 

her for at Nordreisa kommune legger til rette for utbygging med hensyn til kommunalteknisk 

anlegg og infrastruktur. Kommunen kjøper areal, bygger ut infrastruktur til offentlige formål. 

Vi minner forøvrig om at tiltakshaver innehar opparbeidelseskrav for å få midlertidig 

brukstillatelse/ ferdigattest. Disse er jamfør detaljreguleringens bestemmelser følgende: 

§ 6 Rekkefølgebestemmelser, jf § 12-7 nr 10 

SV 3 og SV 4, skal være etablert før Lundevegen gjøres om til gang-/sykkelvei, SGS 3, og 

stenges for gjennomgående motorferdsel. SV 3-4, SPA 2 og SAA 2-7 skal være etablert før 

BKS 1-2 og BAT 2 kan bebygges. 

 

Vurdering 

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for, ivareta og styrke lokalsamfunnet samtidig 

som dette vil kunne ha en trivselsbringende og utviklende effekt for Nordreisa kommunes 

befolkning, i tråd med overordnet plan. 

Planen legger til rette for at det kan anlegges ny veg til Moan skole, samtidig som skolen vil få 

større areal til uteområde og parkering. Trafikksikkerheten i området vil bedres radikalt ved at 

Mouniovegen gjøres om til gang- og sykkelveg når utbyggingen er ferdig. 

Samtidig vil planen realisere ferdige tomter for rekkehusbebyggelse nært sentrum, noe som det 

er stort behov for. 

På bakgrunn av dette stiller planmyndighetene seg positiv til at planforslaget, hvorpå planen kan 

legges frem for kommunestyret slik den er utformet ved siste revisjon. 
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TEGNFORKLARING PBL. § 20-4

Bebyggelse og anlegg (PBL §11-7, nr. 1)

Nordreisa kommune

Områderegulering Lunde

Saksbehandling etter PBL:

StatusVedtakUtvalgDato

30. juni 2014 Driftsutvalget

PlanID: 19422014_001

Boligbebyggelse - frittliggende småhusbebyggelse - BFS

Boligbebyggelse - konsentrert småhusbebyggelse - BFK

Barnehage - BBH

Undervisning - BU

Offentlig eller privat tjenesteyting - BAT

Veg - SV

Gang/sykkelveg - SGS

Parkeringsplasser - SPA

Samferdselsanlegg og/eller teknisk infrastruktur/andre hovedformål - SAA

Naturområde - GN

Friområde - GF

Vegetasjonsskjerm - GV

Faresone - Flomfare - H 320

Faresone - Høyspenningsanlegg (ink høyspentkabler) - H 370

Reguleringsplan   PBL  2008

Planens begrensning

Faresonegrense

Formålsgrense

Regulert tomtegrense

Byggegrense

Regulert senterlinje

Regulert kant kjørebane

Påskrift feltnavnAbc

Regulerings- og bebyggelsesplan - påskriftAbc

Felles for  reguleringsplan PBL 1985 og 2008

Dato: Sist rev:20.5.2014 6.2.2015

17. februar 2015 Driftsutvalget

Høring og off. ettersyn

Avkjørsel

Målestokk: 1:1200

Høringsfrist 1.9.2014

Sluttbehandling

26. mars 2015 Kommunestyret Endelig vedtak
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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

Dato : 2 5 . mai 2014
Sist revidert : 6. februar 2015

Regu l eri n gsp l an
Områderegulering: Lunde

Planbestemmelser

Plan ID: 19422014_001
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Planbestemmelser for områderegulering Lunde 

Plan ID: 19422014_001 

Dato: 25. mai 2014 

Sist revidert: 6. februar 2015 

§ 1 GENERELT: 

§ 1.1 Formål: 

Formålet med områdereguleringen er å regulere inn ny hovedvei til Moan skole, ny tilførselsvei til 

Lundeveien og Kroken, parkeringsmuligheter ved Nordreisa kirke og Moan skole, samt trafikkareal og 

gymsal i tilknytning til Moan skole. Planen skal også legge til rette for et nytt boligfelt på Lundejordet, 

utvidelsesareal i tilknytning til Kirkebakken barnehage og tilrettelegge to arealer i tilknytning til helse- 

og omsorgstjenester. 

§ 1.2 Planavgrensning: 

Disse reguleringsbestemmelsene gjelder for det området som på plankartet datert 6.2.2015 i 

målestokk 1:1200 er vist med reguleringsplan grense. 

§ 1.3 Planområdets arealformål og hensynssoner: 

Området reguleres til følgende formål, jf. plan- og bygningslovens § 12-5: 

Bebyggelse og anlegg, jf. pbl. § 12-5, 1.pkt. 1 

Boligbebyggelse – frittliggende småhusbebyggelse – BFS  

Boligbebyggelse – konsentrert småhusbebyggelse – BKS 

Barnehage - BBH 

Undervisning - BU 

Offentlig eller privat tjenesteyting - BAT 

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur, jf. pbl. § 12-5, 1.pkt. 2 

Veg - SV 

Gang/sykkelveg - SGS 

Parkering - SVV 

Angitte samferdselsanlegg og/eller tekniske infrastrukturtraséer kombinert med andre gitte 

hovedformål - SAA 

Grønnstruktur, jf. pbl. § 12-5, 1.pkt. 3 

Naturområde - GN 
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Friområde - GF 

Vegetasjonsskjerm - GV 

Hensynssoner, jf. pbl. § 12-5, 1.pkt. 6 

H 320 – Flomfare 

H 370 – Høyspenningsanlegg inkl. høyspentkabler  

 

§ 2 BESTEMMELSER FOR OMRÅDER FOR BEBYGGELSE OG ANLEGG: 

§ 2.1 Boligbebyggelse – konsentrert småhusbebyggelse: 

Områdene regulert til boligbebyggelse – konsentrert småhusbebyggelse skal benyttes til boliger med 

tilhørende anlegg. 

§ 2.1.1 Bygningenes karakter: 

I områdene BKS 1-4 skal bygningene være rekke-/kjedehus med tilhørende garasje/garasjeanlegg.  

§ 2.1.2 Utnyttingsgrad (% BYA): 

I området for rekke/kjedehus BKS 1-4 med garasje/garasjeanlegg skal det ikke overstige 50 % BYA. 

§ 2.1.3 Byggegrenser og plassering av bygg: 

Der byggegrense er vist på plankartet skal bebyggelse med grunnflate større enn 50 m2 plasseres 

innenfor denne. Bygg skal plasseres minst 10 meter fra senterlinje kommunal vei. For bebyggelse 

med grunnflate mindre enn 50 m2 gjelder bestemmelser gitt i medhold av plan- og bygningslovens § 

29-4.  

§ 2.1.4 Byggesøknader: 

Byggesøknader skal inneholde situasjonsplan med planløsning for alle bygg på tomta, herunder 

garasje/carport og uthus selv om disse ikke skal ferdigstilles samtidig med boligen. Høyde og 

utforming av planert terreng skal vises på tverrsnitt/terrengprofiler. Alle terrenginngrep i 

byggeområdet anses for å være vesentlige. Dette medfører at ingen terrenginngrep som grave- og 

sprengningsarbeider kan gjennomføres før byggetillatelse er gitt. 

§ 2.1.5 Høyde: 

Bygg kan oppføres med gesims/mønehøyde inntil 9 meter, maksimalt 2 etasjer, målt over 

gjennomsnittlig planert terreng. Garasjer/uthus kan ha maksimal gesims/mønehøyde på 5 meter. 

Høydene regnes fra planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygget.  

§ 2.1.6 Kjeller: 

Det tillates ikke kjeller i området. 
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§ 2.1.7 Parkering: 

Det er krav om minimum 1,5 biloppstillingsplasser pr. boenhet (inkl. gjesteparkering). 

§ 2.1.8 Takform/-vinkler: 

Bygg kan oppføres med saltak med takvinkel mellom 22° og 40° eller skråtak med takvinkel mellom 

15° og 40°. Dette gjelder også garasjer. 

§ 2.1.9 Estetikk: 

Fasader og takflater skal ha avdempede farger som gir området visuell enhet og et rolig preg. 

Bebyggelsen skal plasseres og utformes slik at den får en god funksjonell og arkitektonisk 

helhetsvirkning i seg selv og i forhold til omgivelsene. 

Bebyggelsen skal, når det gjelder volum, stiluttrykk, materialer og farger, utformes på en slik måte at 

området som helhet framstår med et godt preg. 

Tilbygg eller påbygg skal tilpasses og samordnes med det opprinnelige bygget. For fasadeendring og 

rehabilitering gjelder samme krav til estetikk som for nye bygg. 

Bygningselementer som oppfattes som utpregede fremmedelementer skal unngås. Store verandaer 

som ikke står i forhold til husets dimensjoner eller form tillates ikke. 

Materialbruk og detaljutforming skal tilpasses husets stil. Valg av utvendige farger skal understøtte 

husets form og detaljering. 

Alle tiltak, også støttemurer, skråninger, veger og lignende, skal innordne seg områdets topografi og 

tilpasses eksisterende terreng. 

§ 2.1.10 Gjerder: 

Tomteeier som har grense mot offentlig friområde kan pålegges å sette opp gjerde eller hekk mot 

dette. En eventuell hekk må i sin helhet holdes innenfor egen eiendom, slik at den ikke er til hinder 

for den frie ferdsel i området. 

 

§ 2.2 Boligbebyggelse – frittliggende småhusbebyggelse: 

Områdene regulert til boligbebyggelse – frittliggende småhusbebyggelse skal benyttes til boliger med 

tilhørende anlegg. 

§§ 2.1.3-2.1.10 gjelder ellers for området. 

§ 2.2.1 Bygningenes karakter: 

I område BFS 1 skal bygningene være frittliggende eneboliger med tilhørende garasje/garasjeanlegg.  

§ 2.2.2 Utnyttingsgrad (%BYA): 
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I område BFS 1 skal utnyttingsgraden for frittstående bolighus med tilhørende garasje ikke overstige 

30 % BYA. 

 

§ 2.3 Offentlig eller privat tjenesteyting: 

Områdene regulert til offentlig og privat tjenesteyting skal benyttes til skole (BU 1 og deler av BAT 2), 

barnehage (BBH 1), helse og omsorg (BAT 1 og deler av BAT 2).  

Det tillates etablering av parkering for ansatte, besøkende og tilbringertjenester. 

Innenfor BU 1 og BBH 1 kan det tilrettelegges utearealer for hhv. skole og barnehage uten krav om 

detaljregulering forutsatt at det ikke bygges bygninger for varig opphold.  

I arealer regulert til offentlig og privat tjenesteyting (BU 1, BAT 1, BAT 2) skal det i detaljregulering 

avsettes arealer til sykkelparkering, fortrinnsvis under tak og i nærheten av inngang. 

§ 2.3.1 Krav om detaljregulering: 

For områdene BAT 1 og BAT 2 kreves det detaljregulering som viser byggegrense, veger, adkomst og 

utearealer.  

 

§ 3 BESTEMMELSER FOR OMRÅDER FOR SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK 

INFRASTRUKTUR: 

§ 3.1 Veg: 

Områdene regulert til veg skal benyttes til veg. 

 

§ 3.2 Gang/Sykkelveg 

Områdene regulert til gang/sykkelveg skal benyttes til gang/sykkelveg. 

SGS 3 kan benyttes som tilførselsveg til gårds- og bruksnummer 14/17, 14/23, 14/19, 14/34, 14/50, 

14/65 og 52/12. 

Eiere av gårds- og bruksnummer 14/1 og 14/4 har bruksrett til å benytte SGS 4 som veg for 

motorferdsel i kombinasjon med SV 5 i forbindelse med nyttekjøring av bl.a. ved, frakt av dyr m.m. 

 

§ 3.3 Parkering: 

SPA 1 skal benyttes til parkering for Nordreisa kirke og som tilleggsparkering for Kirkebakken 

menighetshus og -barnehage. 

SPA 2 skal benyttes til kollektivløsninger, parkering og trafikkløsninger for Moan skole.  
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SPA 3 skal benyttes i samsvar med dagens bruk. 

 

§ 3.4 Angitte samferdselsanlegg og/eller tekniske infrastrukturtraséer kombinert med 

andre gitte hovedformål: 

Områder regulert til «angitte samferdselsanlegg og/eller tekniske infrastrukturtraséer kombinert 

med andre gitte hovedformål» skal benyttes til gang/sykkeltrase og vann, avløp, el- og fibertrase. 

 

§ 4 BESTEMMELSER FOR OMRÅDER FOR GRØNNSTRUKTUR: 

§ 4.1 Naturområde: 

Det tillates ikke inngrep i GN 1. Tilrettelegging for det allmenne friluftslivet er tillatt. 

 

§ 4.2 Friområde: 

Området regulert til friområde skal benyttes til friområde. I friområdet tillates det ikke oppføring av 

bygninger, anlegg, veger, gjerder eller andre varige eller midlertidige innretninger. 

 

§ 4.3 Vegetasjonsskjerm: 

I arealer regulert til vegetasjonsskjerm, GV 1-4, skal eksisterende vegetasjon bevares. Det tillates 

uttak av syke/døde trær. Det tillates tilrettelegging av sti i GV 3 og GV 4 på sørsiden av eksisterende 

bekk. 

 

§ 5 HENSYNSSONER: 

§ 5.1 H 320 – Flomfare  

Innenfor feltene med kode H 320 skal det vises spesiell oppmerksomhet og aktsomhet for flom ved 

prosjektering. 

 

§ 5.2 H 370 – Høyspenningsanlegg (inkl. høyspentkabler) 

Høyspenningsanlegget (H 370) som krysser planområdet i jordkabel må hensyntas før nordlig del av 

BAT 1 kan bebygges. Drift som ikke kommer i konflikt med høyspenningsanlegget kan tillates. 

Faresonen flyttes dersom høyspenningsanlegget flyttes. 
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§ 6 REKKEFØLGEBESTEMMELSER: 

SV 3 og SV 4, skal være etablert før Lundevegen gjøres om til gang-/sykkelvei, SGS 3, og stenges for 

gjennomgående motorferdsel.  

SV 3-4, SPA 2 og SAA 2-7 skal være etablert før BKS 1-2 og BAT 2 kan bebygges. 

 

§ 7 FELLESBESTEMMELSER: 

§ 7.1 Bygg- og anlegg: 

Alle bygg og anlegg skal utføres/oppføres i henhold til plan- og bygningsloven (PBL) og dennes 

forskrifter med veiledninger. Kjeller tillates ikke i planområdet. 

 

§ 7.2 Avkjørselsforhold: 

Avkjørsler og kryss skal være oversiktlige og trafikksikre. 

 

§ 7.3 Mindre vesentlige unntak: 

Kommunen kan når særlige grunner taler for det tillate mindre vesentlige unntak fra disse 

bestemmelsene innenfor rammene av plan- og bygningsloven. 

 

§ 7.4 Privatrettslige avtaler: 

Etter at denne reguleringsplanen med tilhørende bestemmelser er stadfestet, kan det ikke inngås 

privatrettslige avtaler som er i strid med planen og dens bestemmelser. 

 

§ 7.5 Universell utforming: 

Ved utforming og utbygging av bygninger, veger, fellesarealer m.m. skal dette i størst mulig grad 

utformes slik at disse kan brukes på like vilkår for flest mulig jf. Statens vegvesens håndbok V129 og 

TEK 10. 
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1. Bakgrunn 

1.1. Hensikten med planen 

Områdereguleringen har til hensikt å legge til rette for ny hovedvei til Moan skole, ny tilførselsvei til 

Lundeveien, parkeringsmuligheter for Nordreisa kirke og Moan skole, samt trafikkareal og gymsal i 

tilknytning til Moan skole. Planen skal også legge til rette for boligbebyggelse på Lunde, 

utvidelsesareal i tilknytning til Kirkebakken barnehage og tilrettelegge to arealer i tilknytning til helse- 

og omsorgstjenester. 

1.2. Forslagstiller, plankonsulent, eierforhold 

Forslagsstiller og plankonsulent er Nordreisa kommune. 

Planområdet berører en rekke grunneiere. Disse er angitt i tabellen under. 

GBR Navn Adresse Postnummer/-sted 

13/110 Sven Harald Henriksen Mælen 9 9151 Storslett 

14/36, 14/64, 
14/138, 15/127, 
15/160 og 52/117 

Nordreisa kommune Postboks 174 9156 Storslett 

14/9 og 14/161 Nordreisa sokn Postboks 193 9156 Storslett 

15/153 Stiftelsen Nybo Flomstadvegen 1  9151 Storslett 

52/1 Bernt Magne Bratsberg Gaustadveien 149 0372 Oslo 

52/1 Evy Karin Lunde Sejrup Kristen Flagstads vei 28 5146 Fyllingsdalen 

52/1 Andreas Einevoll Mellomvegen 2 9146 Olderdalen 

52/1 Leif Waldemar Lunde Sonjatunvegen 20 9151 Storslett 

52/1 Margareth Reiersen Einevoll 7 9151 Storslett 

52/1 Olaug Alise Skorpen Gamle Dalaveien 445 9151 Storslett 

52/1 Solveig Einevoll Einevoll 5 9151 Storslett 

52/1 Stein Erik Lunde Strandvegen 20 9151 Storslett 

52/1 Stig Arne Bratsberg Lønsetbakken 24 6421 Molde 

52/1 Svein Erik Bratsberg Parkveien 12 7030 Trondheim 

52/1 Tim Fredrik Lunde Sandbrekkevegen 27 5231 Paradis 

52/1 Vibeke Lunde Glimmervegen 2 9022 Krokelvdalen 

52/1 og 52/104 Inger-Ann Leirbakk Storslett 9151 Storslett 

52/1 og 52/104 Liv Jorunn Jensen Haganjordet 4 1351 Rud 

52/1 og 52/104 Tor Gunnar Lunde Storslett 9151 Storslett 

52/1 og 52/3 Anne Marie Lunde Heimdal Muoniovegen 7 9151 Storslett 

52/12 Kjetil Leirbakk Lundevegen 5 9151 Storslett 
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Figur 1: Kartutsnitt som viser plangrensen med svart stiplet linje, og eiendomsgrenser med røde linjer. Berørte 
eiendommer er markert med gårds- og bruksnummer i rød tekst. 

1.3. Tidligere vedtak i saken 

Arealene i planen ble satt av i kommuneplanens arealdel for Nordreisa kommune 2014-2026 (plan ID: 

19422007_KPA) som ble vedtatt 20. mars 2014. 

Driftsutvalget i Nordreisa kommune vedtok å melde oppstart av områderegulering for Lunde i møte 

den 29. april 2014.  

Driftsutvalget i Nordreisa kommune vedtok å sende planen ut på høring og offentlig ettersyn den 30. 

juni 2014. Høringsfristen ble satt til 1. september 2014. 

1.4. Utbyggingsavtaler 

Nordreisa kommune har avtale med Statens vegvesen om bruk av masser fra det pågående arbeidet 

med tunellen gjennom Reisafjellet. Disse massene er planlagt brukt for å bygge opp veier og annen 

teknisk infrastruktur i planområdet. 

Per i dag har kommunen ingen konkrete utbyggingsavtaler for de planlagte arealene til 

boligbebyggelse og offentlig/privat tjenesteyting. 
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1.5. Krav om konsekvensutredning?  

Planen er vurdert i forhold til forskrift om konsekvensutredning. Nordreisa kommune har konkludert 

med at planen ikke faller inn under vilkårene for en slik utredning, jf. KU forskriftens §§ 2 og 3 og 

vedlegg I og II. 

 

2. Planprosessen 

2.1. Medvirkningsprosess og varsel om oppstart 

2.1.1. Medvirkning 

I forbindelse med varsel om oppstart har alle berørte grunneiere blitt kontaktet og blitt informert om 

planen. Oppstartsvarselet er annonsert bredt og alle har fått mulighet til å komme med merknader til 

planen.  

I løpet av høringsperioden har det blitt avholdt et eget møte med alle berørte grunneiere. På lik linje 

som med varsel om oppstart ble høringen annonsert i avisene Nordlys og Framtid i Nord, samt på 

kommunens hjemmesider. 

2.1.2. Varsel om oppstart 

Det ble vedtatt oppstart for områdereguleringen 

for Lunde i møte i driftsutvalget den 29. april 2014. 

Varsel om oppstart ble sendt ut per brev til alle 

berørte grunneiere, naboer til planområdet og til 

berørte offentlige myndigheter den 14. mai 2014. I 

tillegg har varsel om oppstart blitt annonsert på 

kommunens hjemmesider og i avisene Nordlys og 

Framtid i Nord tirsdag 20. mai 2014. 

Merknadsfrist ble satt til 20. juni 2014.  

2.1.3. Planprogram 

Kommunen har vurdert det slik at 

områdereguleringen ikke omfattes av krav om 

planprogram, jf. plan- og bygningslovens § 4-1. 

  

Figur 2: Annonse som var i avisene 20. mai 2014. 
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2.1.4. Høring og offentlig ettersyn 

Driftsutvalget vedtok i møte den 30. juni 2014 å sende planen ut på høring og offentlig ettersyn. Brev 

om høringen ble sendt ut til alle berørte grunneiere, naboer til planområdet og til berørte offentlige 

myndigheter den 2. juli 2014. I tillegg ble høringen annonsert på kommunens hjemmesider og i 

avisene Nordlys og Framtid lørdag 5. juli 2014. 

Merknadsfrist ble satt til 1. september 2014. 

 

Figur 3: Annonse som var i avisene lørdag 5. juli 2014. 
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3. Planstatus og rammebetingelser (med vekt på avvik fra 
overordnet plan) 

3.1. Overordnede planer  

3.1.1. Fylkesplan 

Fylkesplan for Troms 2010-2013 har seks prioriterte politikkområder: 

 Robuste og attraktive lokalsamfunn 

o Hovedmål: Troms fylke skal ha robuste og attraktive lokalsamfunn, der det er samspill 

mellom by og distrikt. 

 Miljø- og klimapolitikk 

o Hovedmål: Miljø- og klimapolitikken i Troms skal bidra til å sikre bærekraftig forvaltning og 

en klimavennlig samfunnsutvikling. 

 Næringspolitikk 

o Hovedmål: Troms skal ha et utviklingsorientert, nyskapende og konkurransedyktig næringsliv 

med vekt på økt lokal verdiskaping og utvikling av nye arbeidsplasser i alle deler av fylket. 

 Kulturpolitikk 

o Hovedmål: Befolkningen i Troms skal sikres et aktivt og inkluderende kultur-, idretts- og 

friluftsliv med vekt på opplevelse, deltakelse og kvalitet. 

 Kompetansepolitikk 

o Hovedmål: Troms fylkeskommune skal bidra til å heve det gjennomsnittlige utdanningsnivået 

og sikre relevant kompetanse i fylket. 

 Kommunikasjons- og infrastrukturpolitikk 

o Hovedmål: Kommunikasjoner og infrastruktur i Troms skal forvaltes og utvikles på en 

bærekraftig måte for å gi samfunns- og næringsliv gode vilkår for utvikling og markedstilgang. 

I fylkesplanen er Storslett definert som et senter på nivå 3, og skal dermed kunne yte et tilbud innen 

utdanning, samferdsel, helse, kultur, næringssamarbeid og privat service, med mindre andre 

kommunesentre har spesielle forutsetninger som lokaliseringssteder. 

Utkast til ny fylkesplan for Troms (2014-2025) sier bl.a. at senterstrategien innebærer at en gjennom 

utvikling av livskraftige regionsentra skal arbeide for at arbeidsmarkedet og tilbudet av spesialiserte 

tjenester gir bedre valgmuligheter og bredere fagmiljøer regionalt, enn det som ellers er mulig å få til 

i hver enkelt kommune. Dette skal gjøre fylket mer attraktivt for tilflyttere, samtidig som sentrene 

skal fungere som buffere mot flytting ut av distriktene/regionene og fylket. I sentrene utføres 

tjenester også overfor omlandsbefolkningen og næringslivet, og sentrene er samtidig avhengige av 

levedyktige samfunn i omlandet. 

I de arealpolitiske retningslinjene i planutkastet sier fylkeskommunen at lokalisering av boligområder, 

arbeidsplasser og handels-/servicetilbud (næringsvirksomhet og tjenesteyting), samt offentlige 

tjenester (skole, barnehage mm) skal skje med hensyn til effektiv utnyttelse av arealer og 

infrastruktur, lavest mulig energi- og transportbehov og redusert bilavhengighet. I byer og tettsteder 

skal gangavstand til kollektivakse vektlegges. 
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Vi mener at vår tanke med reguleringen av Lunde er i tråd med Fylkesplanen for Troms. Planen legger 

til rette for sentrumsnær boligbebyggelse og offentlig/privat tjenesteyting.  

3.1.2. Kommuneplanens arealdel 

Kommuneplanens arealdel for Nordreisa kommune ble vedtatt den 20. mars 2014.  

Arealdelen har innenfor planforslaget avsatt arealer til:  

 Boligbebyggelse (B 33)  

 Offentlig- og privat tjenesteyting (BOP 08, 09 og 11) 

 Parkering (SPA 13) 

 Hovednett for sykkel (SHS 2 og SHS 4) 

 Friområde (GF 11) 

Planforslaget er i tråd med arealdelen. 

 

Figur 4: Utsnitt fra kommuneplanens arealdel for Nordreisa kommune 2014-2026 som viser de avsatte 
arealplanformålene i planområdet. Planavgrensningen vises som en stiplet linje på kartutsnittet. 

3.2. Gjeldende og tilgrensende reguleringsplaner 

Planforslaget berører deler av eller grenser inntil følgende reguleringsplaner: 

 19421985_001 (Boligområde Høgegga) 

 19421997_001 (Storslett sentrum) 

 19422001_006 (Moan skole 2) 

 19422013_001 (Kirkebakken menighetshus og barnehage) 
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3.3. Temaplaner 

Planområdet berøres ikke av lokale temaplaner etter det kommunen kjenner til. 

3.4. Statlige planretningslinjer/rammer/føringer  

Vi har i dag følgende statlige planretningslinjer som er førende for reguleringsplanarbeidet: 

 Om samordnet areal- og transportplanlegging 

 Om verna vassdrag 

 Om barn og unges interesse i planleggingen 

 Om kjøpesentre 

 Om universell utforming 
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4. Beskrivelse av planområdet, eksisterende forhold 

4.1. Beliggenhet 

Planområdet ligger ved Storslett sentrum i Nordreisa kommune, og omfatter GBR 14/9, 14/36, 14/64, 

14/138, 52/1, 52/3, 52/12, 52/104, 15/127, 15/153 og 15/160. Dette inkluderer Lunde, et mindre 

areal vest for Muoniovegen, et areal ved Guleng og arealer rett nord for Høgegga. Planområdet er på 

124,8 dekar. 

 

Figur 5: Avgrensning av planområdet. 

4.2. Dagens arealbruk og tilstøtende arealbruk 

Hoveddelen av arealet er ikke regulert tidligere. I gjeldene reguleringsplan er deler av arealet 

regulert til bolig og jordbruk, samt noen mindre arealer til annen veigrunn, vei og park. I 

kommuneplanens arealdel er arealene satt av til boligbebyggelse, offentlig-/privat tjenesteyting, 

parkering og hovednett for sykkel. 
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Figur 6: Eksisterende reguleringsplaner som grenser inntil eller berøres av planforslaget. 

4.3. Stedets karakter 

4.3.1. Struktur og estetikk/byform  

Planområdet preges av at hoveddelen er et fulldyrket jorde med boligfelt på nord- og sørsiden. 

Nordreisa kirke nordvest for planområdet er også en markant bygning i området som sammen med 

kirkegården som ligger ved siden av preger nærområdet. Den nordøstre delen av planområdet 

preges av nærheten til Moan skole. 

4.3.2. Eksisterende bebyggelse 

I planområdet er det relativt lite bebyggelse per i dag. Det står et bolighus med tilhørende bygninger 

innenfor BKS 1 – boligbebyggelse – konsentrert småhusbebyggelse. Innenfor arealet avsatt til 

offentlig/privat tjenesteyting BAT 2 står det i dag et bolighus, fjøs og to tilhørende bygninger. Disse 

fire bygningene er fraflyttet og ikke i bruk. I arealet avsatt til landbruksformål, LL 1, står det en 

enebolig, ett våningshus og en fjøs, samt flere mindre bygninger. 

 

Figur 7: Kart som viser eksisterende bygninger innen- og utenfor planområdet. 
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4.4. Landskap  

4.4.1. Topografi og landskap 

Planområdet er relativt flatt. Terrenget ligger på 4-19 moh. Hoveddelen ligger på høydekote 4-10 

moh., mens det i sørøst går en bakkekant som skaper et naturlig skille mellom planområdet og 

eksisterende reguleringsplan og boligfelt på Høgegga. 

Planområdet ligger innenfor delområde 7, Storslett, i landskapsanalysen for Nordreisa kommune. 

Dette delområdet er vurdert å ha stor verdi, og er beskrevet slik i landskapsanalysen: 

Et elvelandskap med jordbruk og tettstedsbebyggelse ved utløpet av Reisaelva i Reisafjorden, 

hvor det dannes et stort våtmarksområde med vernestatus. Storslett, som ligger på begge 

sider av elva, er det største tettstedet i kommunen og administrativt senter for Nord-Troms. 

Historisk lå sentrum lenger ut på kysten. Elva og dets avsetninger har dannet grunnlag for 

landbruket. Flat dalbunn preget av fulldyrket jord i store sammenhengende strekk, kun 

avgrenset av randvegetasjon og flekker med skog. Sammenhengende skogkledde fjellsider 

med gode turmuligheter øst og vest for flaten. Utsikt mot flere markante fjellformasjoner.  

I dag er landskapet i planområdet preget av at hovedarealet er dyrket mark med noe vegetasjon 

rundt som skjermer jordbruksarealet noe fra omkringliggende bebyggelse. På sørsiden av 

jordbruksarealet går det en bekk gjennom oreskog.  

Lunde er i dag et åpent landbruksareal, en omdisponering av arealet til boligbebyggelse vil påvirke 

landskapet slik det oppleves på nært hold av naboene til det aktuelle arealet. For hele delområdet 

vurderes påvirkningen på landskapet til å være relativt liten. Dette mener vi fordi Storslett som 

helhet er relativt flatt og med mindre det ikke bygges høye bygninger som rager over dagens så vil 

den visuelle endringen i hovedsak merkes av naboene. Arealet vil fremstå som en fortetting av 

eksisterende bebyggelse i området. 

4.4.2. Lokalklima og solforhold 

Lokalklimaet preges av at planområdet ligger på en stor slette i utløpet av Reisadalen med fjell rundt. 

Nedbør og fuktige vinder kommer fra nord og nordvest, mens det fra sør og sørøst kommer varm 

vind om sommeren og kald vind om vinteren. Området ligger i et skille som ved sørlig vind påvirkes 

av innlandsklima, og som ved nordlig vind preges av kystklima. 

Solforholdene i området er gode.  

4.4.3. Estetisk og kulturell verdi 

Eksisterende bygg har liten estetisk eller kulturell verdi. Kvaliteten det grønne gir til området bør 

ivaretas i senere bebyggelsesplaner.  

4.5. Kulturminner og kulturmiljø 

Det er ingen registrerte kulturminner innenfor det avsatte planområdet, jf. askeladden 23.april 2014.  
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Planområdet ligger imidlertid nært Nordreisa kirke og gravlunden tilknyttet kirka. Kommunen antar 

at det ikke vil være konflikt mellom tiltenkte arealformål og kulturminnene. Gjennom reguleringen vil 

parkeringsforholdene ved kirka utbedres, trafikken til Moan skole vil flyttes vekk fra kirka og 

trafikksikkerheten vil øke. Dette mener kommunen at vil virke positivt på kirkeområdet og 

opplevelsen av det kulturminnet området og bygningen er. 

4.6. Naturverdier  

Den største delen av planområdet består av dyrket mark eller uproduktiv skog. Det øvrige arealet 

består av åpen fastmark, samt mindre arealer som er bebygd areal og skog av middels bonitet, jf. 

kilden 22. mai 2014. 

Planområdet berører lengst øst et vinterbeiteområde for rådyr (Capreolus capreolus) med verdi B, jf. 

naturbase 23. april 2014. Beiteområdet er i sin helhet estimert til å dekke 1 593 692 daa hvorav 20 

daa berøres av planområdet.  

Deler av Dalejenka er en lokalt viktig naturtype, «kroksjøer, flomdammer og meandrerende 

elveparti», med verdi C. Naturtypens areal er på 49 daa hvorav 0,1 daa berøres av planforslaget. 

Lokaliteten ligger på Storslett mellom Lunde og Holtet. Lokaliteten er avgrenset av bebyggelse i 

sørvest (Lunde skole) og foten av Båtfjellet i nordøst. Deler av lokaliteten er fysisk avgrenset av 

gjerder, da det er gammel beitemark i området mellom Båtfjellet og lokaliteten. Lokaliteten er en 

kroksjø som er en avsnørt elvebue (meanderbue) av Reisaelva (E03). Det er noe flommarkskog rundt 

lokaliteten med innslag av både gråor, bjørk og enkelte vierarter som sølvvier, svartvier og ullvier. 

Flaskestarr, sennegras og nordlandstarr er dominerende starrarter. Større områder med bukkeblad 

og partier med elvesnelle. Området er potensielt viktig for amfibier (buttsnutefrosk) og flere sjeldne 

vanninsekter men dette ble ikke registrert under feltbefaringen. Lokaliteten får verdi C fordi det er en 

godt utviklet kroksjø med en større omkringliggende lavlandsmyr. I nedre del av Reisadalen er slike 

lokaliteter sjeldne da de har blitt dyrket opp eller blitt fylt igjen for bolig og næringsbygg. Denne 

lokaliteten vil derfor være en viktig lokalitet for planter og dyr som er spesielt knyttet til slike 

habitater. I tillegg så har den en lokalt viktig verdi for skolen som bruker lokaliteten til undervisning 

og utelek. Området brukes noe til uteaktiviteter og undervisning, men utbygging og igjenfylling av 

lokaliteten utgjør den største trusselen. Naturverdiene bevares best hvis området får ligge i fred for 

inngrep. 

 

Figur 8: Kartutsnitt fra Naturbase som viser hvordan planen berører et beiteområde for rådyr (brun skravur) og den lokalt 
viktige naturtypen "kroksjøer, flomdammer og meandrerende elveparti (grønn skravur). 
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I artsdatabanken kartløsning artskart er det, per 22. mai 2014, registrert en rekke sommerfuglarter 

innenfor planområdets avgrensning, men ingen av disse er på rødlista. Alle har rødlistestatus 

livskraftig (LC), utenom gullkantengmott (Loxostege sticticalis) som har status ikke egnet (NA). 

 

Tabell 1: Sommerfugler som er registrert innenfor 
planområdet, jf. artskart 5. mai 2014. 

Norsk navn Vitenskapelig navn 

Polarblåvinge Agriades aquilo 

 Argyresthia 
pygmaeella 

 Argyresthia sorbiella 

Myrperlemorvinge Boloria aquilonaris 

Fjellperlemorvinge Boloria napaea 

Tranebærmåler Carsia sororiata 

Fjellnebbmott Catoptria furcatellus 

Treflekket nebbmott Catoptria 
permutatellus 

 Chionodes continuella 

 Chionodes lugubrella 

 Coleophora virgaureae 

Lyngheinebbmott Crambus ericella 

Sølvnebbmott Crambus perlella 

Tannebbmott Crambus pratella 

 Denisia stipella 

Vinkelskogmåler Dysstroma citrata 

Bueskogmåler Dysstroma truncata 

Grå bergmåler Entephria caesiata 

Fløyelsringvinge Erebia ligea 

Fjellringvinge Erebia pandrose 

Bergmosemott Eudonia murana 

 

Norsk navn Vitenskapelig navn 

Heimosemott Eudonia sudetica 

Blåbærmåler Eulithis populata 

Prikkfjærmøll Hellinsia tephradactyla 

Gullkantengmott Loxostege sticticalis 

Skogbladvikler Lozotaenia forsterana 

Purpurgullvinge Lycaena hippothoe 

Ildgullvinge Lycaena phlaeas 

Pjuskemåler Macaria fusca 

 Mompha 

conturbatella 

Hvitpunktreirmøll Monopis laevigella 

Gulflekkreirmøll Monopis weaverella 

Svartstripet kjukemøll Nemapogon picarella 

Flekklundmåler Perizoma blandiata 

Heilundmåler Perizoma minorata 

Olivenprydvikler Phiaris lacunana 

Nordlig prydvikler Phiaris septentrionana 

Gullrisfjærmøll Platyptilia calodactyla 

 Pleurota bicostella 

Kålmøll Plutella xylostella 

 Teleiopsis diffinis 

Brun einerbarmåler Thera cognata 

Furubarmåler Thera obeliscata 

 

 

Det ble gjort en befaring i planområdet den 27. mai 2014 for å kartlegge traséen til en eksisterende 

bekk som har sitt utspring i Dalejenka og som går igjennom planområdet fra øst mot vest. Langs 

bekkeløpet vokser det skog som domineres av gråor. Bunnvegetasjonen er av høystauder som 

bekkeblom, mjødurt og ballblom m.fl. I tillegg vokser det noe bregner langs bekken. På grunn av 

relativt sen vår hadde vegetasjonen så vidt sprunget frem. 

4.7. Rekreasjonsverdi/ rekreasjonsbruk, uteområder 

Mesteparten av bruken av planområdet til rekreasjon foregår langs veier og gang- og sykkelstier i 

området. 
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4.8. Landbruk 

Lunde er i dag i bruk som leiejord, som John Edvin Johansen høster. Han har en avkastning på rundt 

tre rundballer per daa, dvs. om lag 13 776 fôrenheter (Fe). 

Eiendom GBR 52/3 Soleng har ifølge gårdskart.no følgende ressursgrunnlag: 16.3 daa fulldyrket areal, 

11,9 daa skog middels bonitet, 2,8 daa impediment, 2,4 daa jorddekt fastmark og 0,4 daa bebygd 

areal. Til sammen 33,8 daa. På denne eiendommen blir deler av arealene satt av som LNFR i tråd med 

eksisterende reguleringsplan i området. 

Eiendom GBR 52/1 Lunde har ifølge gårdskart.no følgende ressursgrunnlag: 28.7 daa fulldyrket areal, 

1,3 daa innmarksbeite, 71,8 skog middels bonitet, 0,2 daa skog lav bonitet, 76,4 daa jorddekt 

fastmark, 39,1 daa jorddekt fastmark, 38,2 daa bebygd, samferdsel, vann isbre og snø. Til sammen 

459,4 daa. 

4.9. Trafikkforhold 

4.9.1. Kjøreatkomst  

I dag går all trafikk til og fra Moan skole fra RV 865 (Høgeggavegen/Reisadalvegen), via Muoniovegen 

og langs Lundevegen.  Denne vegen dekker også all tilførsel til eksisterende boliger langs Lundevegen 

og i Kroken. 

Eksisterende boliger i planområdets vestre del har adkomst fra Muoniovegen i et areal som er 

regulert til parkering for Kirkebakken menighetshus og -barnehage, og som derfor kommer til å 

endres ved realisering/bygging av denne. 

4.9.2. Vegsystem 

Hovedvei inn til planområdet er i dag fra RV 865, via Muoniovegen til Lundevegen. I øst er det en 

gang-/sykkelvei fra Moan skole til Høgegga. Ellers går det ett par private veier til bolighus. 

 

Figur 9: Dagens vegsituasjon i og omkring planområdet. 
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4.9.3. Trafikkmengde 

Trafikkmengden langs Muoniovegen og Lundevegen kan morgen og ettermiddag være betydelig. 

Veiene er adkomstvei til Moan skole, i tillegg til bruk av beboere i boligfeltene nord og øst for 

Nordreisa kirke. 

4.9.4. Ulykkessituasjon 

Kommunen kjenner ikke til konkrete ulykker, men det er grunn til å tro at det skjer nestenulykker 

relativt ofte. Det er ikke registrert noen trafikkulykker innenfor planområdet i Nasjonal vegdatabank 

per 2 februar 2015. Det ulykkespunktet som ligger nærmest planområdet er i rundkjøringen som 

utgjør kryss mellom RV 865 og Muoniovegen.  

4.9.5. Trafikksikkerhet for myke trafikanter 

Til Moan skole går det gang-/sykkelveier fra Høgegga og Moan. Det går også en gang-/sykkelvei langs 

Muoniovegen. Dette er gang-/sykkelveier som i hovedsak går nord-sør. Det mangler gang-

/sykkelveier øst-vest. 

Hoved innfartsveien til Moan skole er i dag fra RV 865 via Muoniovegen til Lundevegen. Dette fører 

til mye trafikk både av store kjøretøy (bl.a. skolebusser), personbiler og myke trafikanter til fots eller 

på sykkel. På grunn av barneskolen, er en relativt stor mengde av de som ferdes her barn. 

Gjennom reguleringen av området ønsker kommunen å gjøre om Lundevegen til en tilførselsvei til 

boliger i kombinasjon med gang- og sykkelvei. Veien planlegges stengt for motorkjøretøy på flere 

steder. Dette for å få en bedre og mer trafikksikker løsning for gående og syklende, samt å skåne 

Kirkebakken barnehage og beboere med hus langs Lundevegen for mye trafikk.  

Det er planlagt en ny hovedvei til Moan skole langs den sørlige kanten av jordet på Lunde. Veien er 

planlagt med avkjøring fra Muoniovegen 75 meter sør for dagens avkjøring til Lundevegen. Det vil bli 

avkjøring til nye Kirkebakken menighetshus og barnehage fra den nye veien. Denne veien vil også få 

én avkjøring til en ny vei som kysser Lunde og møter Lundevegen ved krysset til Kroken. Denne skal 

fundere som tilførselsvei til de to nye boligfeltene på Lunde og til boliger langs deler av Lundevegen 

og Kroken. 

4.9.6. Kollektivtilbud 

Innenfor planområdet er det ikke utbygget et kollektivtilbud, utover skolebuss. Drosje er tilgjengelig 

for de som skulle behøve dette. Planområdet er i gangavstand til busstopp/-terminal. 

4.10. Barns interesser 

Kommunen kjenner ikke til at planområdet (hele eller deler) er i bruk som lekeareal for barn. 

Områdene er ikke kartlagt med tanke på barns bruk. 

4.11. Sosial infrastruktur 

Planområdet som helhet ligger i nær tilknytning til skole, barnehage, kirke og helsetjenester. Det 

planlegges en ny barnehage rett utenfor planområdet, som forventes ferdigstilt i 2015. I nordøst 
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grenser arealet til Moan skole som er en barneskole fra 1.-7. trinn. Storslett skole med ungdomstrinn 

ligger ikke langt unna. Rett sør for planområdet ligger Sonjatun helsesenter. 

4.11.1. Skolekapasitet 

Per i dag er det ca. 600 elever i skolene i Nordreisa, fordelt på seks skoler (fire kommunale og to 

private). Moan (1.-4. trinn) og Storslett (5.-10. trinn) skole er nærmeste skoler til planområdet. 

4.11.2. Barnehagedekning 

Nordreisa kommune har full barnehagedekning. Det er seks kommunale og fire private barnehager i 

kommunen. Det er i kommuneplanens arealdel avsatt noen flere arealer som er tiltenkt nybygg 

og/eller utbygging av barnehager. Dette fremkommer også av kommuneplanens handlingsdel. 

Per i dag er Høgegga barnehage nærmeste barnehage til planområdet. Framtidige Kirkebakken 

barnehage vil bli den nærmeste barnehagen, når denne er ferdigstilt. 

4.11.3. Annet 

Sonjatun helsesenter og andre helsetjenester ligger i nærheten av planområdet. Nærmeste 

samfunnshus er Storslett samfunnshus med svømmehall. I tillegg har LHL-huset på Høgegga funksjon 

som samfunnshus.  

4.12. Universell tilgjengelighet 

Planområdet er relativt flatt og vil være lett tilgjengelig for alle når den tekniske infrastrukturen i 

området blir bygget ut med bl.a. nye veier. 

4.13. Teknisk infrastruktur 

4.13.1. Vann og avløp 

Området er lett tilgjengelig for tilknytning til eksisterende VA anlegg. Noe nyetablering av VA må 

påregnes. 

 

Figur 10: Eksisterende VA-anlegg i og rundt planområdet (røde linjer). 
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4.13.2. Energiforsyning og alternativ energi, fjernvarme m.m. 

Det er behov for utbygging av ny nettstasjon for å sikre tilfredsstillende el-forsyning til planområdet. 

4.14. Grunnforhold 

Planområdet ligger på en elve- og bekkeavsetning (fluvial avsetning). Dette er materiale som er 

transportert og avsatt av elver og bekker. De mest typiske formene er elvesletter, terrasser og vifter. 

Sand og grus dominerer, og materialet er sortert og rundet. Mektigheten varierer fra 0,5 til mer enn 

10 m. Det er ikke lokalisert marine avsetninger og fare for kvikkleir i eller i nærheten av planområdet. 

Vi mener derfor at stabiliteten i grunnen er god. 

Det går enkelte steder vann og avløpsnett i grunnen, se kartutsnitt i kap. 5.13.1. 

 

Figur 11: Løsmassekart over planområdet. Gul = Elveavsetninger. Rosa = Bart fjell. Stedvis tynt dekke. Grønt = Tynn 
morene. Blå = Tykk havavsetning. Rødbrun = Torv og myr. Lys brun = Steinavsetning. 

4.15. Støyforhold 

Vi kjenner ikke til støyforhold i området som gjør arealene uegnet for planlagt bruk av arealene. 

4.16. Luftforurensing 

Planområdet påvirkes ikke negativt av luftforurensning.  
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4.17. Risiko- og sårbarhet (eksisterende situasjon)  

I tillegg en tekstlig vurdering av risiko og sårbarhet er det gjort en mer visuell og kvantifiserbar 

fremstilling av ROS-analysen ved hjelp av en risikomatrise til slutt. 

Reguleringsplanveilederen til miljøverndepartementet danner grunnlaget for analysen: 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/md/dok/veiledninger/2011/reguleringsplanveileder. 

 Rødt indikerer uakseptabel risiko. Tiltak må iverksettes for å redusere denne til gul eller 
grønn. 

 Gult indikerer risiko som bør vurderes med hensyn til tiltak som reduserer risikoen.  

 Grønt indikerer akseptabel risiko 

Risikomatrisen ser da slik ut: 

                           
Konsekvens 
 
Sannsynlighet 

1. 
Ubetydelig 

2. Mindre 
alvorlig/en 
viss fare 

3. 
Betydelig/ 
Kritisk 

4. 
Alvorlig/ 
farlig 

5. Svært 
alvorlig/ 
katastrofalt 

5. Svært sannsynlig/ 
kontinuerlig 

5 10 15 20 25 

4. Meget sannsynlig/ 
periodevis, lengre 
varighet 

4 8 12 16 20 

3. Sannsynlig/ flere 
enkelttilfeller 

3 6 9 12 15 

2. Mindre sannsynlig/ 
kjente tilfeller 

2 4 6 8 10 

1. Lite sannsynlig/ ingen 
tilfeller 

1 2 3 4 5 

 Hendelser i røde felt: Tiltak nødvendig, i utgangspunktet ikke akseptabelt. 

 Hendelser i gule felt: Tiltak må vurderes. 

 Hendelser i grønne felt: Ikke signifikant risiko, men risikoreduserende tiltak kan vurderes. 

 Tiltak som reduserer sannsynlighet vurderes først. Hvis dette ikke gir effekt eller er mulig, 

vurderes tiltak som begrenser konsekvensene. 

Vurdering av sannsynlighet for uønsket hendelse er delt i: 

 Svært sannsynlig/ kontinuerlig (5): Skjer ukentlig/ forhold som er kontinuerlig tilstede i 

området. 

 Meget sannsynlig/ periodevis, lengre varighet (4): Skjer månedlig/ forhold som opptrer i 

lengre perioder, flere måneder. 

 Sannsynlig/ flere enkelttilfeller (3): Skjer årlig/ kjenner til tilfeller med kortere varighet. 

 Mindre sannsynlig/ kjenner tilfeller (2): Kjenner 1 tilfelle i løpet av en 10-års periode. 

 Lite sannsynlig/ ingen tilfeller (1): Kjenner ingen tilfeller, men kan ha hørt om tilsvarende i 

andre områder. 

Vurdering av konsekvenser av uønskede hendelser er delt i: 

1. Ubetydelig/ ufarlig: Ingen person eller miljøskader/ enkelte tilfeller av misnøye. 
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2. Mindre alvorlig/ en viss fare: Få/små person- eller miljøskader/ belastende forhold for 

enkeltpersoner.  

3. Betydelig/ kritisk: Kan føre til alvorlige personskader/ belastende forhold for en gruppe 

personer.  

4. Alvorlig/ farlig: (behandlingskrevende) person- eller miljøskader og kritiske situasjoner.  

5. Svært alvorlig/ katastrofalt: Personskade som medfører død eller varig men; mange skadd; 

langvarige miljøskader. 

4.17.1. Rasfare 

Hendelse/situasjon Aktuelt? Sannsynlig Konsekvens Risiko Kommentar/tiltak 

Snø- og sørpeskred Nei Lite sannsynlig/ 
ingen tilfeller 

1 

Ubetydelig/ 
ufarlig 

1 

1 Faren for at snø- og 
sørpeskred vil inntreffe i 
planområdet er minimal. 

Steinskred og 
steinsprang 

Nei  Lite sannsynlig/ 
ingen tilfeller 

1 

Ubetydelig/ 
ufarlig 

1 

1 Det er svært liten fare for 
at planområdet vil berøres 
av steinskred eller 
steinsprang. Det er heller 
ikke fare for fjellskred i 
planområdet. 

Løsmasseskred Nei Lite sannsynlig/ 
ingen tilfeller 

1 

Ubetydelig/ 
ufarlig 

1 

1 Det vurderes slik at det er 
liten fare for 
løsmasseskred innenfor 
eller i umiddelbar nærhet 
til planområdet. Området 
er flatt og består av 
elveavsetninger. 
Planområdet ligger også et 
stykke unna bratt terreng 
der for eksempel flom kan 
utløse løsmasseskred. 

Kvikkleir Nei Lite sannsynlig/ 
ingen tilfeller 

1 

Ubetydelig/ 
ufarlig 

1 

1 Det er ingen marine 
avsetninger i nærområdet 
som kan indikere fare for 
kvikkleir. 

 

4.17.2. Flomfare 

Hendelse/situasjon Aktuelt? Sannsynlig Konsekvens Risiko Kommentar/tiltak 

Flom  Ja Sannsynlig/ 
flere 

enkelttilfeller 
3 

Mindre 
alvorlig/ en 

viss fare 
2 

6 Planområdet ligger i et 
lavereliggende område i 
terrenget mindre enn 2,5 
meter over forventet 
høyeste vannstand ved 
100-års flom. Det er 
vurdert at det ikke kan 
bygges bygninger med 
kjeller innenfor 
planområdet pga. høyt 
grunnvann og fare for 
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inntrengning av vann i ev. 
kjellere ved 
flomsituasjoner. 
 
Det går en mindre bekk 
fra Dalejenka gjennom 
planområdet. Denne er 
vurdert til ikke å utgjøre 
noen flomfare. 
 

 

  

Figur 12: Kart som viser hvordan planområdet kan være flomutsatt ved 10, 20, 50, 100, 200 og 500 års flom. Detaljutsnitt 
av planområdets vestre ende som er berørt av flomfare til høyre. NB! Plankartet som vises er høringsutkastet til 
plankartet. Kartet er etter høring justert på flere steder i samsvar med høringsinnspill, men pga. problemer med 
flomsonekartet har det ikke vært mulig få få til tilsvarende kartutsnitt med revidert plankart i bakgrunnen. 

 

4.17.3. Ekstremvær: Vind, nedbør, kulde 

Hendelse/situasjon Aktuelt? Sannsynlig Konsekvens Risiko Kommentar/tiltak 

Vind Ja Sannsynlig/ 
flere 

enkelttilfeller 
3 

Mindre 
alvorlig/ en 

viss fare 
2 

6 I planområdet dominerer 
den sør- østlige 
vindretningen på 
vinterstid, det er en kald 
og tidvis sterk vind fra 
Reisadalen. Enkelte tiltak 
som er spesielt sårbare 
for vind og kulde bør 
planlegges slik at det 
skapes le for denne 
vindretningen, for 
eksempel barnehager og 
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skoler med utendørs 
oppholdsarealer. 
 

Kulde Ja Sannsynlig/ 
flere 

enkelttilfeller 
3 

Mindre 
alvorlig/ en 

viss fare 
2 

6 Det er ikke uvanlig med 
kalde perioder på 
vinteren i området, men 
da med et kystklima som 
oftest er høyere fuktighet 
og kulde. Mot kysten vil 
kombinasjonen vind og 
kulde være kritisk, og man 
kan få et problem med 
ned ising. Kulden er en 
påkjenning for 
mennesker, dyr og bygg. 
Ny bygg bør isoleres og 
bygges med tanke på 
fremtidige temperaturer 
og vindforhold, og de 
klimatiske forhold som 
tilhører analyseområdet. 
 

Nedbør ja Sannsynlig/ 
flere 

enkelttilfeller 
3 

Ubetydelig/ 
ufarlig 

1 

3 En økning i nedbørs 
mengde og intensitet må 
hensyn tas ved utforming 
av tomt og bygg, god 
drenering og 
byggetekniske løsninger. 
 

 

4.17.4. Støy 

Hendelse/situasjon Aktuelt? Sannsynlig Konsekvens Risiko Kommentar/tiltak 

Støy Ja Mindre 
sannsynlig/ 

kjenner 
tilfeller 

2 

Ubetydelig/ 
ufarlig 

1 

2 Vi kjenner ikke til 
støyforhold i området som 
gjør arealene uegnet for 
planlagt bruk av arealene. 
Noe støy må påregnes 
under anleggsperioden. 

 

4.17.5. Luftforurensing og forurensing i grunnen 

Hendelse/situasjon Aktuelt? Sannsynlig Konsekvens Risiko Kommentar/tiltak 

Luftforurensning Nei Lite 
sannsynlig/ 

ingen 
tilfeller 

1 

Ubetydelig 
ufarlig 

1 

1 Etter det kommunen 
kjenner til er det ikke 
luftforurensning i området 
som medfører risiko. 
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Forurensning i 
grunnen 

Nei Lite 
sannsynlig/ 

ingen 
tilfeller 

1 

Ubetydelig 
ufarlig 

1 

1 Kommunen kjenner ikke til 
forurensning i grunnen 
innenfor planområdet. 
 

Akutt forurensning Nei Lite 
sannsynlig/ 

ingen 
tilfeller 

1 

Ubetydelig 
ufarlig 

1 

1 Fare for akutt forurensning 
er tilstede dersom en 
ulykke skulle oppstå. 
 

Radon Nei Lite 
sannsynlig/ 

ingen 
tilfeller 

1 

Ubetydelig 
ufarlig 

1 

1 Det er ikke kartlagt 
radonforekomster i 
planområdet. 
Radonmålinger må utføres 
ved oppføring av nybygg i 
henhold til krav i TEK 10 § 
13-5 Radon, og NRPA sine 
veiledere. TEK 10 setter 
også krav om 
radonforebyggende tiltak 
for å komme under 
akseptabelt nivå. 

 

4.17.6. Beredskap og ulykkesrisiko 

Hendelse/situasjon Aktuelt? Sannsynlig Konsekvens Risiko Kommentar/tiltak 

Politi Nei Lite 
sannsynlig/ 

ingen 
tilfeller 

1 

Ubetydelig 
ufarlig 

1 

1 Politistasjon/ 
lensmannskontoret ligger 
mindre enn 1 km fra 
planområdet. 

Brann Nei Lite 
sannsynlig/ 

ingen 
tilfeller 

1 

Ubetydelig 
ufarlig 

1 

1 Brannstasjonen ligger ca. 5 
km fra planområdet. Ved 
behov kan brannvesenet 
forsterkes med innsats fra 
lufthavnens 
brannberedskap. 

Redning/helse Nei Lite 
sannsynlig/ 

ingen 
tilfeller 

1 

Ubetydelig 
ufarlig 

1 

1 Sonjatun distrikts 
medisinske senter ligger 
ca. 1 km (langs vei) fra 
planområdet. 

Annen beredskap Nei Lite 
sannsynlig/ 

ingen 
tilfeller 

1 

Ubetydelig 
ufarlig 

1 

1 Sørkjosen lufthavn ligger 
ca. 5 km fra planområdet. 
Helikopterlandingsplass 
ligger rett i overkant av 1 
km fra planområdet. 

 (Alle distanser er målt langs eksisterende vegtraséer, og med utgangspunkt i midten av 

planområdet.)  
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4.17.7. Andre relevante ROS tema 

Hendelse/situasjon Aktuelt? Sannsynlig Konsekvens Risiko Kommentar/tiltak 

Stormflo og 
havnivåstigning 

Nei Lite 
sannsynlig/ 

ingen tilfeller 
1 

Mindre 
alvorlig/ en 

viss fare 
2 

2 Planområdet ligger lavt i 
terrenget, men vil ikke 
berøres direkte av 
stormflo og/eller 
havnivåstigning. Men 
pga. at 
grunnvannstanden vil 
kunne øke ved 
havnivåstigning må det 
ikke bygges kjellere i 
bygninger i 
planområdet. 

Høyspentledninger 
(elektromagnetiske 
felt) 

Ja Svært 
sannsynlig/ 
kontinuerlig 

5 

Mindre 
alvorlig/ en 

viss fare 
2 

10 Det går en 
høyspentledning i 
planområdets vestre 
del.  

Trafikksikkerhet Ja Sannsynlig/ 
flere 

enkelttilfeller 
3 

Alvorlig/ 
farlig 

4 

12 Mye trafikk av 
motorkjøretøyer langs 
Lundevegen sammen 
med myke trafikanter, 
hvorav mange er barn 
som ferdes til og fra 
Moan skole (1.-4. trinn). 
Relativt farlig kryss 
mellom Lundevegen og 
Muoniovegen i 
kombinasjon med en 
del «villparkering» i 
området tilknyttet 
aktivitet i Nordreisa 
kirke som kan skape 
trafikkfarlige 
situasjoner. Planlagt ny 
barnehage som vil øke 
trafikkmengde og gi 
flere trafikale 
utfordringer i området. 
Planforslaget ønsker å 
skille motorkjøretøyer 
og myke trafikanter i 
større grad og legge til 
rette for mer 
trafikksikre kryss og en 
økt andel 
parkeringsplasser og slik 
øke trafikksikkerheten i 
området. 
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4.18. Næring 

Det er ikke eksisterende næringsvirksomhet innenfor planområdet. 

Det er en rekke ulike bedrifter innen handel og service m.m. i Storslett sentrum, samt noen langs 

Muoniovegen. 

4.19. Analyser/ utredninger 

Det er ikke foretatt andre analyser eller utredninger utover det denne beskrivelsen omfatter.  
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5. Beskrivelse av planforslaget 

5.1. Planlagt arealbruk 

5.1.1. Reguleringsformål 

Det er satt av følgende reguleringsformål: 

 Boligbebyggelse – frittliggende småhusbebyggelse (1111) – 14,4 daa 

 Boligbebyggelse – konsentrert småhusbebyggelse (1112) – 27,7 daa 

 Barnehage (1161) – 2,9 daa 

 Undervisning (1162) – 6,8 daa 

 Annen offentlig eller privat tjenesteyting (1169) – 25,9 daa 

 Veg (2010) – 11,4 daa 

 Gang-/sykkelveg (2015) – 2,6 daa 

 Parkering (2080) – 9,3 daa 

 Angitte samferdselsanlegg og/eller teknisk infrastrukturtraséer kombinert med andre angitte 

hovedformål (2900) – 3,3 daa 

 Naturområde – grønnstruktur (3020) – 1,2 daa 

 Friområde (3040) – 6,8 daa 

 Vegetasjonsskjerm (3060) – 10,7 daa 

 

 

Figur 13: Kartutsnitt som viser hele planforslaget med de ulike formålene. 
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5.2. Gjennomgang av aktuelle reguleringsformål 

5.2.1. Boligbebyggelse – frittliggende småhusbebyggelse (1111) 

BFS 1: Avsatt til frittliggende småhusbebyggelse. Dette er sentrumsnære arealer der en fortetting av 

eksisterende boligbebyggelse er foretrukket da kommunen har behov for en økt andel sentrumsnær 

bebyggelse. 

5.2.2. Boligbebyggelse – konsentrert småhusbebyggelse (1112) 

BKS 1-4: Avsatt til konsentrert småhusbebyggelse. Dette er sentrumsnære arealer der konsentrert 

småhusbebyggelse er foretrukket da kommunen har behov for en økt andel av slik sentrumsnær 

bebyggelse. SV 3 skal sammen med SV 7 og 8 fungere som tilførselsvei til BKS 1-4. Utover 

eksisterende enebolig på GBR 52/12 skal det ikke være avkjørsler fra BKS 1-4 til Lundevegen. 

5.2.3. Barnehage (1161) 

BBH 1: Avsatt for å gi Kirkebakken barnehage et større uteareal. I kommuneplanens arealdel er 

arealet avsatt til boligbebyggelse, men kommunen mener det er mer hensiktsmessig å benytte 

arealet slik at barnehagen får et større uteareal. 

5.2.4. Undervisning (1162) 

BU 1: 6,8 daa avsatt til uteområde og annen tilrettelegging i tilknytning til Moan skole.  

5.2.5. Annen offentlig eller privat tjenesteyting (1169) 

BAT 1: Areal for helse- og omsorgstjenester. Detaljregulering kreves før utbygging. 

BAT 2: Areal som i første rekke er tiltenkt helse- og omsorgstjenester. Mulighet for å bygge gymsal i 

tilknytning til Moan skole lengst mot nordøst. Innkjøring til området etableres fra SPA 2. 

Detaljregulering kreves før utbygging. 

5.2.6. Veg (2010) 

SV 1: Muoniovegen. Ingen endring av eksisterende trasé utover ny avkjøring til SV 4 og forbedret 

avkjøring til SPA 1. 

SV 2: Ny avkjøring til Kirkebakken menighetshus og -barnehage fra SV 4. Avstand til kyss mellom SV 4 

og Muoniovegen er fra midtlinje på avkjøringen 72 m. Svingradius er satt til 7 m. Selv om dette fører 

til en mindre endring av reguleringsplanen for Kirkebakken, så er ny avkjøring tilpasset slik at den nye 

avkjøringen vil passe fint inn i den tilgrensende reguleringsplanen for Kirkebakken. 

SV 3: Avsatt som ny innkjørings-/hovedveg til boliger i områder Kroken, øvre del av Lundevegen og til 

nye boligområder BKS 1-4. Svingradius i kryss er R = 7 m. Veibredde er totalt 8 m, der 5 m er avsatt til 

vegbane, samt 1,5 m på hver side er avsatt til kantsone. 

SV 4: Ny hovedvei fra Muoniovegen til Moan skole. Veien får tre avkjøringer. Den første til 

Kirkebakken menighetshus og -barnehage. Den andre til SV 6. Den tredje til SV 3. Svingradius i kryss 

mot Muoniovegen er satt til R = 15 m. 
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SV 5: Eksisterende utmarkvei. 

SV 6: Ny avkjøring og internvei til eksisterende og fremtidige bolighus i BFS 1. Avstand til kyss mellom 

SV 4 og Muoniovegen er fra midten av avkjøringen 102 m. Svingradius i kryss mot SV 4 er satt til 7 m. 

SV 7 og 8: Tilførselsveier til boligområde BKS 1-4. 

5.2.7. Gang-/sykkelveg (2015) 

SGS 1 og 2: Eksisterende gang-/sykkelveg langs Muoniovegen. Ingen endringer til eksisterende gang 

og sykkelvei, utover at avkjøring til SPA 1 vil krysse gang-/sykkelveien. 

SGS 3: Omgjøring av Lundevegen til tilførselsveg til boliger langs Lundevegen og gang-/sykkelvei. 

SGS 4: Eksisterende gang-/sykkelvei fra Høgegga til Moan skole. Ingen endring av dagens trasé. 

SGS 5: Gangvei fra veiende på SV 7, mellom BKS 1 og 3, til SAA 2 for å ivareta naturlige ferdselsårer 

for gående i fremtidig boligområde. 

SGS 6: Gangvei fra veiende på SV 8, mellom BKS 2 og 4, til SPA 2 og BU 1 for å ivareta naturlige 

ferdselsårer for gående i fremtidig boligområde. 

5.2.8. Parkering (2080) 

SPA 1: Avsatt for å gi et økt antall parkeringsplasser i forbindelse med Nordreisa kirke og det 

planlagte menighetshuset på kirkebakken. Arealet vil gi anslagsvis 60-80 nye parkeringsplasser. 

Arealet dekker 2,5 daa og inkluderer avkjøring fra Muoniovegen.  

SPA 2: Avsatt for å tilrettelegge nye parkeringsplasser og løsning for av-/påstigning av buss ved Moan 

skole, samt øvrige offentlige parkeringsplasser i tilknytning til BAT 2. Omtrent midt på arealets 

nordøstre kant kommer det en bekk fra Dalejenka. Bekken legges i rør under parkeringsplassen og 

naturlig bekkeløp gjenopptas i GV 4. Avsatt areal dekker 6,1 daa. 

SPA 3: Ivaretar eksisterende parkering avsatt i nåværende reguleringsplan og er dermed en 

videreføring av formål. Arealet dekker 0,7 daa. 

5.2.9. Angitte samferdselsanlegg og/eller teknisk infrastrukturtraséer 
kombinert med andre angitte hovedformål (2900) 

SAA 1: Avsatt for å ivareta eksisterende teknisk infrastruktur på stedet.  

SAA 2: Avsatt for å ivareta eksisterende trasé for VA. Mulig å legge gang-/sykkelsti på overflaten. 

Bredde på trasé er 5 m. 

SAA 3-7: Avsatt for å legge til rette for ny trasé for teknisk infrastruktur langs SV 4 for bl.a. å kunne 

forsyne nye boligfelt BKS 1-2 med nødvendig VA. Utstikker fra SAA 3 mot sør, som deler GV 2 og GV 

3, ivaretar eksisterende VA anlegg. SAA 5 gjør det mulig kunne koble nytt VA anlegg til eksisterende 

anlegg langs Sonjatunvegen. Ved etablering av SAA 5 må det tas hensyn til kryssende bekkeløp.  

Generelt: Bredde på trasé er 5 m. SAA 3, 4, 6 og 7 har bredde 3,5 m, da de siste 1,5 m inngår i areal 

avsatt til vei i veiskulder/-kant. 
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5.2.10. Naturområde (3020) 

GN 1: Areal på 1,2 daa satt av som naturområde. Arealet ligger inntil SGS 3 og er en naturlig del av 

terrenget videre mot nordøst fra reguleringsområdet. Dette ønskes beholdt som det er. 

5.2.11. Friområde (3040) 

GF 1: Areal på 6,8 daa avsatt til friområde i tråd med kommuneplanens arealdel. 

5.2.12. Vegetasjonsskjerm (3060) 

GV 1: Vegetasjonsskjerm av eksisterende trær/busker for å skjerme bebyggelse vest for 

parkeringsplassen. Da spesielt Kirkevegen 11 og 15.  

GV 2: Vegetasjonsskjerm av eksisterende trær/busker for å ta hensyn til både bebyggelse på areal 

avsatt til LNFR og eventuell fremtidig bebyggelse og eller aktivitet på GBR 52/4 og 52/136. De to 

nevnte eiendommene er avsatt til boligformål i gjeldene reguleringsplan på stedet. 

GV 3: Vegetasjonsskjerm av eksisterende trær/busker for dempe påvirkningen fra trafikkstøy fra SV 4 

til eksisterende/framtidig bebyggelse på GBR 52/133, 52/134 og 52/136. De tre nevnte 

eiendommene er avsatt til boligformål i gjeldene reguleringsplan på stedet. GV 3 ivaretar også 

hensynet til eksisterende bekkeløp/grøft. 

GV 4: Vegetasjonsskjerm av eksisterende trær/busker for å skjerme areal avsatt til offentlig/privat 

tjenesteyting fra veistøy fra SV 4. Vegetasjonsskjermen ivaretar også hensynet til eksisterende 

bekkeløp med oreskog på stedet. 

5.3. Bebyggelsens plassering og utforming 

5.3.1. Bebyggelsens høyde 

Fastsettes for område BU 1, BAT 1-2 og BBH 1 i fremtidige detaljreguleringer. 

I områdene for frittliggende boligbebyggelse BFS 1 og konsentrert småhusbebyggelse BKS 1-4 kan 

bygg oppføres med gesims/mønehøyde inntil 9 meter og maksimalt 2 etasjer. Garasjer/uthus kan ha 

maksimal gesims/mønehøyde på 5 meter. Høydene regnes fra planert terrengs gjennomsnittsnivå 

rundt bygget. 

5.3.2. Grad av utnytting  

Utnyttingsgraden for frittstående bolighus med tilhørende garasje skal ikke overstige 30 % -BYA og 

for rekke/kjedehus med garasje/garasjeanlegg ikke overstige 50 % -BYA. 

5.3.3. Antall arbeidsplasser, antall m² næringsarealer 

Innenfor arealer avsatt til barnehage, undervisning og annen offentlig og privat tjenesteyting vil det 

være arbeidsplasser, men antall arbeidsplasser er ikke avklart på dette plannivået. Disse vil 

fremkomme i mer detaljerte planer. Det er ikke avsatt arealer til næringsvirksomhet innenfor 

planområdet. 
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5.3.4.  Antall boliger, leilighetsfordeling 

For områdene BKS 1-4 er det ikke fastsatt et gitt antall boligenheter, antallet vil begrenses av 

planbestemmelsene som sier at utnyttelsesgraden ikke skal overstige 50 % -BYA. 

I område BFS 1 er det rom for inntil fem nye eneboliger. 

5.4. Boligmiljø/ bokvalitet 

Beliggenheten til planområdet er relativt attraktiv med tanke på kort avstand til sentrum, med ulike 

butikker, post, bank, skoler, barnehager, samtidig som det er nært til turterreng.  

5.5. Parkering 

Parkering SPA 1 antas å gi 60-80 nye p-plasser til Nordreisa kirke og vil fungere som et tillegg til 

parkering for Kirkebakken barnehage og menighetshus.  

SPA 2 skal benyttes til kollektivløsninger, parkering og trafikkløsninger for Moan skole. Arealet har 

potensiale til mellom 100-150 parkeringsplasser. 

5.6. Tilknytning til infrastruktur  

Fremtidig bebyggelse innenfor planområdet vil bli tilknyttet eksisterende teknisk infrastruktur i 

nærområdet. Delvis gjennom direkte tilkobling der det er mulig og ellers gjennom nyetableringer av 

slik infrastruktur i planområdet. Det er avsatt arealer til ny infrastruktur til bl.a. vann og avløp i 

planområdet, se SAA 1-7. 

5.7. Trafikkløsning 

5.7.1. Kjøreatkomst 

Kjøreadkomsten til eksisterende boliger i Kroken og langs Lundevegen, samt nye boligfelt BKS 1-4, 

blir via ny veg SV 3 og SV 4 til Muoniovegen og derfra til RV 865. SV 7 og 8 er tilførselsveier til SV 3, og 

blir dermed vei til boenheter i BKS 1-4. 

Ny avkjørsel til eksisterende boliger i BFS 1 legges 102 meter øst for kryss mellom Mouniovegen og 

SV 4. Avkjørselen ligger rett øst for der dagens tilførselsveg til boligene krysser planlagte SV 4. 

Adkomst til BAT 1 ivaretas gjennom detaljregulering ved avkjøring fra Muoniovegen eller fra SPA 3. 

Adkomst til BAT 2 ivaretas gjennom detaljregulering ved avkjøring fra SPA 2. 

Adkomst til Moan skole sikres gjennom SV 4 og SPA 2. 

Adkomst til BBH 1 sikres gjennom avkjøring fra SV 4 til regulert parkering i reguleringsplan for 

Kirkebakken Barnehage og -menighetshus. 

5.7.2. Utforming av veger 

SV 4: Hovedvei til Moan skole har veibredde 6 meter pluss 1,5 meter kant på hver side. Totalt 9 

meter.  
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SV 3, 7 og 8: Veier til boliger har veibredde 5 meter med 1,5 meter kant på hver side. Totalt 8 meter. 

Da veiene legges i et område som i utgangspunktet er flatt, høydekoter 4-5 m.o.h., så vil det ikke 

være stigningsforhold av betydning langs veitraséene. 

5.7.3. Krav til samtidig opparbeidelse 

Det er en forutsetning at nødvendig infrastruktur som veg, vann, avløp og strøm er utbygget før 

bygging av bygninger for varig opphold igangsettes. 

5.7.4. Varelevering 

Varelevering ivaretas gjennom eksisterende og planlagt veiareal, samt i fremtidige detaljreguleringer 

for arealer der det er krav om dette.  

5.7.5. Tilgjengelighet for gående og syklende 

Arealene er godt tilgjengelige for gående og syklende. Det er lagt til rette for tre hovedstrekninger for 

gående og syklende i planen, SGS 1-4. Disse strekningene er adskilt fra veier med forventet mye 

trafikk (SV 4 og Muoniovegen). I tillegg er det tatt høyde for naturlig ferdsel (korteste vei) i fremtidig 

boligområde BKS 1-4 ved å etablere SGS 5 og 6. Det vil også ved behov være mulig å legge til rette for 

gående og syklende langs traséer for teknisk infrastruktur, da spesielt SAA 2, 3 og 7. 

5.7.6. Felles atkomstveger, eiendomsforhold 

SV 3, 7 og 8 ligger på eiendom med GBR 52/1. 

SV 4 ligger på eiendom med GBR 52/1, 52/3, 14/9 og 14/36. 

5.8. Planlagte offentlige anlegg 

Innenfor planområdet planlegges det omsorgsboliger i tilknytning til Guleng/Sonjatun. Det er behov 

for gymsal i tilknytning til Moan skole, og planforslaget tilrettelegger arealer til dette. Det er også 

avsatt et areal til å kunne utvide uteområdet til kommende Kirkebakken barnehage. 

5.9. Miljøoppfølging 

Det er ikke planlagt noen spesielle miljøtiltak utover det som er fastsatt gjennom plan- og 

bygningsloven og andre gjeldene lover og forskrifter. 

5.10. Universell utforming  

Tiltak innen planområdet skal utføres i henhold til plan- og bygningslovens krav til universell 

utforming (UU). Byggeteknisk forskrift TEK10 gir tekniske krav til byggverk, uteareal og miljø som skal 

sikre at krav til UU sikres. Plan- og bygningslovens § 11-9 punkt 5 samt krav til ikke-diskriminerende 

forhold, skal bidra til at UU ivaretas i planen. 

Detaljer om hvordan problemstillinger rundt UU skal løses skal fremgå av detaljplaner der dette 

kreves. Felles uterom og alle arealer tilknyttet offentlig ferdsel skal så langt det er mulig ha universell 

utforming. 
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5.11. Uteoppholdsareal 

Uteoppholdsarealer innenfor arealer avsatt til boligbebyggelse og til offentlig/privat tjenesteyting 

skal ivaretas gjennom detaljregulering av arealene. Dette inkluderer for eksempel: 

• Privat og felles uteoppholdsareal 

• Størrelse, lokalisering, kvalitet på uteoppholdsareal 

• Lekeplasser 

• Begrunnelse for ev. avvik fra vedtekter/normer 

• Ivaretakelse av eksisterende og ev. ny vegetasjon 

• Offentlige friområder 

• Arealstørrelse 

• Turveier 

• Atkomst og tilgjengelighet 

• Sesongbruk 

• Andre uteoppholdsarealer 

• Krav om utomhusplan og rekkefølgebestemmelse 

Kommunen mener planen ivaretar behovene til utearealer for barns lek i område BKS 1-4 gjennom 

nærheten til og tilgang til lekeområdene tilknyttet Moan skole. 

5.12. Landbruksfaglige vurderinger 

Lundejordet er i dag i bruk som leiejord, der John Edvin Johansen høster denne. Han har en 

avkastning på rundt 3 rundballer per daa, dvs. om lag 13 776 fôrenheter (Fe). 

Eiendom GBR 52/3 har ifølge gårdskart.no følgende ressursgrunnlag. 16.3 daa fulldyrket areal, 11,9 

daa skog middels bonitet, 2,8 daa impediment, 2,4 daa jorddekt fastmark og 0,4 daa bebygd areal. Til 

sammen 33,8 daa. 

I planforslaget vil totalt 23,9 daa bli berørt, med følgende arealfordeling. 12,2 daa – frittliggende 

boligbebyggelse, 1,5 daa – vegetasjonsskjerm, 3,6 daa – barnehage, 4,4 daa – offentlig/privat 

tjenesteyting, 0,7 daa – teknisk infrastruktur, 1,5 daa - vei. De 12.2 daa består av fulldyrket jord.  

De 16,3 daa fulldyrket areal er av middels til god kvalitet, og vil kunne gi en årlig avkastning om lag 3 

rundball per daa. Dvs. en avkastning på om lag 49 rundball. En rundball vil her utgjøre omtrent 160 

Fôrenheter (Fe). En vinterfôret sau (vsf) vil trenge om lag 1 Fe per dag i om lag 240 dager. Det vil da si 

at arealet produserer nok fôr til 73,5 vsf. 

Det gjenstående arealet etter denne regulering, vil få en utfordrende arrondering i forhold til drift av 

jorda. Dette oppfattes som uheldig med tanke på videre rasjonell drift. 

Eiendom GBR 52/1 Lundejordet har ifølge gårdskart.no følgende ressursgrunnlag. 28.7 daa fulldyrket 

areal, 1,3 daa innmarksbeite, 71,8 skog middels bonitet, 0,2 daa skog lav bonitet, 76,4 daa jorddekt 

fastmark, 39,1 daa jorddekt fastmark, 38,2 daa bebygd, samferdsel, vann isbre og snø. Til sammen 

459,4 daa. 
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De deler av eiendommen som berøres av planforslaget, består av uproduktiv skog og jorddekket 

fastmark. Naboeiendommen GBR 52/3 består av 16,3 daa fulldyrka jord, 11,9 daa skog av middels 

bonitet, samt noe uproduktiv skog og jorddekt fastmark. 

5.13. Kollektivtilbud 

Planforslaget medfører ikke endringer av kollektivtilbudet. Ny vei SV 4 vil imidlertid føre til økt 

trafikksikkerhet i området ved at trafikken spesielt til og fra Moan skole trekkes ut av boligfeltet det 

blir kjørt igjennom i dag. 

5.14. Kulturminner 

Det er ikke registrert kulturminner innenfor planområdet, jf. askeladden 22. mai 2014. 

5.15. Sosial infrastruktur  

Planforslaget fører ikke til vesentlige endringer i sosial infrastruktur. 

Et av formålene med planforslaget er å lage en tryggere skolevei, samt å øke forbedre 

parkeringsfasiliteter til og ved Moan skole. Planforslaget legger også til rette for tilrettelegging av 

skolens uteområde, samt bygging av gymsal til skolen. 

Planforslaget legger til rette for et større uteareal for Kirkebakken barnehage. 

Det tilrettelegges gjennom planforslaget for en økt andel omsorgsboliger og andre nødvendige 

helsetjenester. 

5.16. Plan for vann- og avløp samt tilknytning til offentlig nett 

Planområdet tilknyttes eksisterende offentlig infrastruktur for vann og avløp. Nye traséer for teknisk 

infrastruktur er lagt inn i planen der det er behov. 

5.17. Plan for avfallshåndtering 

Avfallshåndteringen i planområdet vil inngå i den kommunale avfallshåndteringen.  

5.18. Avbøtende tiltak/løsninger ROS 

Det må tas hensyn til faresone H 320 – flomfare ved prosjektering og utbygging av SPA 1 og BAT 1. 

Her må det gjøres forebyggende tiltak som sikrer arealene mot flomfare. Ved BAT 1 kan det etableres 

flomgrøft langs eksisterende vei omtrent midt i formålsflaten som slik vil sikre ev. nybygg på 

nordsiden av denne veien.  

5.19. Rekkefølgebestemmelser 

Ny vei til Moan skole og tilknytningsvei fra denne til Lundevegen ved krysset til Kroken, SV 3 og SV 4, 

skal være etablert før Lundevegen stenges på flere steder og gjøres om til gang-/sykkelvei som også 

skal fungere som tilførselsvei til boliger langs traséen.  

SV 3-4 og 7-8, SPA 2 og SAA 1-3 og 7 skal være etablert før BKS 1-4 og BAT 2 kan bebygges. 
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6. Konsekvensutredning 

Planen er vurdert i forhold til forskrift for konsekvensutredning, men kommunen har konkludert med 

at planen ikke faller inn under vilkårene for en slik utredning.  

 

7. Virkninger/konsekvenser av planforslaget 

Her beskrives og vurderes virkninger og konsekvenser av gjennomføring av planen. Konsekvenser 

beskrives når planen avviker fra vedtatt oversiktsplan, temaplan, vedtatt retningslinje, norm eller 

vedtekt eller når planen vil medføre konsekvenser for natur, miljø eller samfunn. Eventuelle 

avbøtende tiltak skal beskrives 

7.1. Overordnede planer 

Planforslaget er i hovedsak i tråd med kommuneplanens arealdel. I forhold til de arealer som er 

avsatt i kommuneplanens arealdel er det kun gjort mindre justeringer og formålsendringer der dette 

har vist seg nødvendig. Det er ikke lagt ut nye arealer til bebyggelse utover det som er lagt ut i 

kommuneplanens arealdel. 

Følgende justeringer er gjort: 

En mindre del av et areal avsatt til boligbebyggelse i kommuneplanens arealdel er i planforslaget 

avsatt til barnehage (BBH 1), da kommunen mener dette er mer hensiktsmessig og gunstig for å gi 

planlagte Kirkebakken barnehage et større uteområde. 

BAT 1 er noe utvidet nordover i forhold til arealet avsatt i kommuneplanens arealdel. 

7.2. Landskap 

Lundejordet er i dag et åpent landbruksareal, en omdisponering av arealet til ulik bebyggelse og vei 

vil påvirke landskapet slik det oppleves på nært hold av naboene til det aktuelle arealet. For hele 

delområde 7 i landskapsanalysen for Nordreisa kommune vurderes påvirkningen på landskapet til å 

være relativt liten. Arealet blir en fortetting av eksisterende bebyggelse, og vil ikke oppleves som en 

negativ  

7.3. Stedets karakter 

Stedets karakter vil påvirkes en god del av planforslaget sett fra de nærmeste naboene til 

planområdet. Arealene vil for naboene gå fra å være et relativt åpent landbrukslandskap til å bli et 

bebygget boligfelt. Ser man på Storslett som helhet vil konsekvensen av utbyggingen bli langt mindre 

og utbyggingen vil inngå som en naturlig del av eksisterende bebyggelse i nærområdet. 

7.4. Kulturminner og kulturmiljø, ev. verneverdi 

Ingen kulturminner vil påvirkes negativt av planforslaget. Verneverdige Nordreisa kirke ligger i 

nærheten av planområdet, men kommunen mener planforslaget vil virke positivt inn på nærmiljøet 
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ved kirka ved å flytte mye trafikk av kjøretøyer lengre unna kirka, samtidig som planforslaget legger 

til rette for at parkeringsforholdene ved kirka forbedres vesentlig. 

7.5. Forholdet til kravene i Naturmangfoldlovens kapittel II 

Kunnskap om naturverdiene i området er hentet inn fra flere ulike kilder, se planbeskrivelsens 

kapittel 5.6. Kommunen mener at kunnskapsgrunnlaget om naturverdiene i området er god, jf. 

naturmangfoldlovens (heretter nml) § 8.  

Planområdet berører en mindre del av et registrert beiteområde for rådyr. Det er grunn til å tro at 

rådyrenes bruk at det registrerte beiteområdet som berøres av planforslaget i realiteten benyttes til 

beite. Dette mener vi fordi Moan skole, eksisterende parkeringsplass tilhørende skolen, skolens 

uteområde og eksisterende gang/sykkelvei i området ligger i det arealet som foreslås regulert. 

Planforslaget berører også en liten del av en lokalt viktig naturtype; «kroksjøer, flomdammer og 

meandrerende elveparti». Det berørte arealet er imidlertid regulert til naturområdet, slik at ev. 

konflikt mellom naturtypen og planforslaget anses for ikke å være tilstede. 

I forhold til bekkeløpet som går igjennom planområdet, så vil store deler av dette, med tilhørende 

oreskog, ivaretas i arealer lagt ut til vegetasjonsskjerm. Dette gjelder spesielt for GV 4. Veien, SV 4, er 

lagt nordvest for bekkeløpet. Det er planlagt å legge deler av bekkeløpet i rør under planlagt 

parkering SPA 2 for å ivareta vanngjennomstrømningen. 

Nordreisa kommune mener at den samla belastningen på de berørte økosystemene, jf. nml § 10, ved 

utbygging av planområdet i tråd med planforslaget vil være relativt lav. Vi har vektlagt at 

planforslaget er i tråd med kommuneplanens arealdel og at planforslaget er en fortetting av et 

område som allerede er både direkte og indirekte påvirket av eksisterende bebyggelse. Vi mener det 

vil være bedre for naturmangfoldet at det fortettes i sentrale strøk fremfor å utvide 

sentrumsområdet til mer uberørte områder. 

Vi mener at nml § 9 er ivaretatt gjennom et godt kunnskapsgrunnlag, og det vil derfor ikke komme til 

anvendelse i denne saken. Føre-var-prinsippet er også tatt i bruk ved å ivareta store deler av 

eksisterende bekkeløp fremfor å legge bekken i rør i sin helhet og ved å ivareta vegetasjonen langs 

bekkeløpet som vegetasjonsskjerm. 

Gjennom planområdets lokalisering og kommunens prinsipp om fortetting av sentrumsområdene er 

kravene i nml § 12 om den lokalisering, driftsmetode og teknikk som vil gi det beste resultatet for 

samfunnet og naturmangfoldet være ivaretatt. Det gjelder også for nml § 11, om at tiltakshaver skal 

bære kostnadene ved miljøforringelse.  

7.6. Rekreasjonsinteresser/ rekreasjonsbruk 

Planforslaget antas å påvirke rekreasjonsinteressene i området i svært liten grad utover økt 

trafikksikkerhet spesielt for de som ferdes langs Lundevegen. 

7.7. Uteområder 

Uteområder påvirkes i liten grad av områdereguleringen. Detaljer for uteområder vil fremkomme i 

fremtidige detaljreguleringer og bebyggelsesplaner.  

-�383�-



38 
 

7.8. Trafikkforhold 

Trafikkforholdene vil forbedres vesentlig. Krysset mellom Lundevegen og Muoniovegen vil opphøre 

etter at SV 3 og SV 4 er ferdigstilt. Det legges opp til mer oversiktlige og trafikksikre vegkryss. 

Motorkjøretøyer og myke trafikanter vil separeres bedre og dermed gi økt sikkerhet for gående og 

syklende i området.  

Det antas at trafikken i området vil øke noe når BAT 1 og 2 realiseres, men vi mener at etableringen 

av SV 4 vil ha kapasitet til å ta unna denne økningen uten at det vil føre til trafikale problemer og 

dårligere trafikksikkerhet. 

7.9. Barns interesser 

Planforslaget vil gi barn og unge muligheter for en mer trafikksikker hverdag, samt større uteområder 

i tilknytning til barnehage og skole. 

7.10. Sosial infrastruktur 

Sosial infrastruktur vil ikke påvirkes av planforslaget i vesentlig grad. Se også planbeskrivelsens 

kapittel 6.15. 

7.11. Universell tilgjengelighet 

Felles uterom og alle arealer tilknyttet offentlig ferdsel skal så langt det er mulig ha universell 

utforming. Dette avklares gjennom framtidige detaljplaner. 

7.12. ROS 

Det forventes ikke at gjennomføring av planforslaget vil endre vesentlig på nåsituasjonen når det 

kommer risiko og sårbarhet. 

7.13. Jordressurser/landbruk 

All fulldyrket jord og innmarksbeite på de berørte landbrukseiendommene vil falle ut ved denne 

reguleringen. Kommunens strategi har i arealplanprosessen vært å ta i bruk små, inneklemte 

jordbruksarealer i sentrumsområdene til utbyggingsarealer for å oppnå en ønsket fortetting. 

Gjennom dette har en unngått berøring av viktigere jordbruksarealer som grenser til sentrum, jf. 

kommuneplanens arealdels hensynssone for jordbruk og temakart for jordbruksarealer i sentrum.  

7.14. Teknisk infrastruktur 

Planforslaget legger til rette for ny veistruktur fra Muoniovegen til Moan skole og til beboere langs 

Lundevegen og i kroke. Ny infrastruktur for vann og avløp og elektrisitet blir også etablert i området. 

  

-�384�-



39 
 

7.15. Økonomiske konsekvenser for kommunen 

Nordreisa kommune legger til rette for utbygging med hensyn til kommunalteknisk anlegg og 

infrastruktur. Kommunen kjøper areal til vei og offentlige formål. 

7.16. Konsekvenser for næringsinteresser 

Planforslaget har få eller ingen direkte konsekvenser for næringsinteresser. Økt andel boliger i 

nærheten av forretningene på Storslett vil kunne gi en liten økning i kundegrunnlaget til 

forretningene her.  

7.17. Interessemotsetninger 

Det er ikke avdekket interessemotsetninger i løpet av planprosessen. 
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8. Innkomne innspill 

8.1. Merknader til begrenset annen gangs høring og offentlig 
ettersyn 

Etter å ha endreformål på tidligere LL 1 til BFS 1 sendte Nordreisa kommune planen ut på en 

begrenset annen gangs høring til berørte offentlige myndigheter, Fylkesmannen i Troms, den 1. 

oktober 2014. Høringsfrist ble satt til den 8. oktober 2014. 

8.1.1. Fylkesmannen i Troms (1.10.2014) 

Fylkesmannen fremmer ingen innsigelser eller merknader til de foreslåtte endringene for 

områdereguleringen for Lunde i Nordreisa kommune. 

Kommunens kommentarer 

Fylkesmannens kommentarer er tatt til etterretning. 

 

8.2. Merknader til første gangs høring og offentlig ettersyn 

Planforslaget til områderegulering ble sendt ut til høring og offentlig ettersyn til grunneiere og 

berørte offentlige etater den 2.7.2014. Høringen ble også annonsert i avisene Nordlys og Framtid i 

Nord, og lagt ut på kommunens hjemmesider og på servicetorget på Rådhuset. Høringsfristen var satt 

til den 1. september 2014. 

Per 5. September 2014 hadde det kommet inn fire (4) høringsuttalelser. 

Sammendrag av alle innspillene samt kommunens vurdering av de enkelte finner du under. 

8.2.1. Statens Vegvesen Region Nord (19.8.2014) 

SAA 1-7 vil være viktige snarveg-forbindelser for gående og syklende som bidrar til å gi området gode 

kvaliteter. Det stilles spørsmål til hvilke krav som stilles til standard og opparbeidelse av disse 

traseene, dekkelegging og krav til drift vintertid. Det er viktig ved planlegging av ny hovedveg til 

Moan skole at man også ivaretar gode forhold og ta høyde for ferdsel av myke trafikanter langs 

denne, selv om den eksisterende Lundevegen skal fungere som en tilførselsveg i kombinasjon med 

gang- og sykkelveg. 

Det er i dag etablert gang- og sykkelveg på vestsiden av den kommunale vegen Muoniovegen. 

Statens vegvesen råder til at det tilrettelegges for et trygt krysningspunkt fra planområdet til gang- 

og sykkelvegen på vestsiden av Muoniovegen.  

I reguleringsbestemmelsene til planen er det i § 2.2.1 stilt krav om bebyggelsesplan for områdene 

BAT1 og BAT2. Bebyggelsesplan er en plantype som forekommer i plan- og bygningsloven av 1985. I 

ny plan- og bygningslov av 2009 er bebyggelsesplan erstattet av reguleringsplan med 

detaljregulering. Statens vegvesen anmoder derfor om at det for delområdene BAT1 og BAT2 stilles 

krav om detaljregulering, på lik linje som for delområdene BKS1 og BKS2. 
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Kommunens kommentarer 

Statens vegvesens kommentarer er tatt til etterretning. Krav om bebyggelsesplaner er tatt ut av 

planen og erstattet med krav om detaljregulering. 

 

8.2.2. Fylkesmannen i Troms (1.9.2014) 

Fylkesmannen fremmer ingen innsigelser til områdereguleringsplan for Lunde. 

Fylkesmannen fremmer en merknad: 

Vi anbefaler kommunen å sette krav om overdekt sykkelparkering for arealer avsatt til offentlig eller 

privat tjenesteyting. 

Kommunens kommentarer 

Fylkesmannens kommentarer er tatt til etterretning. Krav om overdekt sykkelparkering er tatt inn i 

planbestemmelsene for arealer avsatt til offentlig eller privat tjenesteyting. 

 

8.2.3. Troms fylkeskommune 

Troms fylkeskommune (TFK) har ingen merknader til hovedgrepet i planen og viser til 

fylkeskommunens innspill til varslinga, datert 20.06.2014. TFK mener områdeplanen i hovedsak har 

hensyntatt deres innspill, flere av temaene må også følges opp på neste plannivå for de områdene 

som har krav om detaljregulering. 

Begrepet «bebyggelsesplan» eksisterer ikke i gjeldende plan- og bygningslov. Bestemmelse nr. 2.2.1 

må endres i tråd med bestemmelsen i pkt. 2.1.3 Krav til detaljregulering. 

Det er ikke påvist automatisk freda kulturminner innenfor planområdet og TFK vurderer det heller 

ikke som sannsynlig at hittil ukjente kulturminner vil bli berørt. 

TFK har videre følgende faglige råd: 

Planen legger godt til rette for gange og sykling, og sykkelparkering kunne med fordel vært nevnt 

eksplisitt under bestemmelsenes pkt. 3.3. Plankartet har noe lav lesbarhet, spesielt i trafikkarealet 

lengst vest, og kan med fordel ryddes litt for å unngå misforståelser. Grense mellom SV 6 og SV 4 

framgår heller ikke. 

Kommunens kommentarer 

Fylkeskommunens kommentarer er tatt til etterretning. Krav om bebyggelsesplaner er tatt ut av 

planen og erstattet med krav om detaljregulering. Krav om overdekt sykkelparkering er tatt inn i 

planbestemmelsene for arealer avsatt til offentlig eller privat tjenesteyting.  
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Kommunen er klar over at kart i PDF ved utskrift kan være dårlig lesbart, spesielt i planområdet 

vestre del. Vedtatt plan vil gjøres tilgjengelig digitalt på kommunens kartløsning, noe som vil gi en 

langt bedre lesbarhet. 

 

8.2.4. Moan Skole (Udatert. Mottatt 28.8.2014) 

Moan skole er blitt utvidet i 2 omganger, noe som har ført til at skolens uteområdet er minket og 

flere lekeapparat er tatt bort. Skolens uteområde er også slitt, og i løpet av skoleåret må deler av 

uteområdet stenges pga. vann. Elevers aktivitet må også begrenses pga. plassmangel. 

I forbindelse med den nye reguleringsplanen er det et ønske om utvidelse av skolens uteområde. Det 

sees av planen at dette er tenkt, men skolen ønsker en større utvidelse. Dvs. en ekstra bit fra den 

tenkte parkeringen. Se vedlegg. 

Utvidelsen er ønsket for å legge til rette for sykkelløype og sykkelparkering, kombinert med skiløype. 

Denne legges ytterst i skolens uteområde for å unngå kollisjon med annen lek. I tillegg er det ønske 

om tallek og paradis som kan brukes til både lek og undervisning. Vi ser mulighet til å få dette til på 

det nye asfalterte uteområdet. 

Kommunens kommentarer 

Skolens ønske ble ivaretatt allerede før planen ble sendt ut på høring og offentlig ettersyn. 

Representanter for skolen ble informert om planen i planprosessen før høring og de kom allerede da 

med sine synspunkter og ønske om økt uteareal. Kommunen justerte derfor arealene i forkant av 

politisk behandling og senere høring. Det justerte arealet samsvarer med skolens høringsinnspill. 

 

8.2.5. Referat fra grunneiermøte den 10. juli 2014 

Sted:   Kommunestyresalen, Kommunehuset, Storslett 

Tidspunkt:  10. juli 2014, kl. 18:00-19:40 

Tilstede:  Anne M. Heimdal, Margaret Reiersen, Leif Einevoll, Tor Gunnar Lunde, Leif Lunde, 

Stein Erik Lunde, Andreas Einevoll, Olaf Hunsdal (Nordreisa Sokn), Olaug Skorpen, Dag Funderud 

(Enhetsleder Utviklingsavdelingen), Roy Jørgensen (Teknisk sjef) og Hanne Henriksen 

(Arealplanlegger/Naturforvalter) 

Nordreisa kommune hadde innkalt til møte med alle grunneiere innenfor planområdet til 

områderegulering Lunde. På møtet presenterte kommunen planforslaget og beskrev den videre 

prosessen med planen og følgene av vedtatt plan. 

Følgende spørsmål, endringsforslag og ønsker ble formidlet av grunneierne som var til stede: 

• Grensen mellom BAT 1 og LL 1 må justeres vestover til bakkekanten for å få større avstand til 

eksisterende bolighus i LL 1. 

• I hensynssone H 370 er høyspentlinja tatt ned og lagt i jord. 
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• LL 1 bes omgjort til boligformål slik at det er mulig å dele ut noen flere tomter til eneboliger 

(1-3). 

• Justere SV 4 mellom SV 1 (Muoniovegen) og SAA 2. Veien bør trekkes litt sørover nærmest SV 

1 og noe nordover nærmest SAA 2 for å få større avstand til bolighus innenfor LL 1 som i dag 

vil få 18 m fra nærmeste hushjørne til veikanten av SV 4. I tillegg kan dette være et tiltak som 

vil dempe hastigheten på veien noe. 

• Avkjøring til boligene i LL 1 ønskes lengre vest dersom mulig. 

• Kommunen bør utarbeide to pristilbud basert på takst der også mindre deler av eiendommen 

som ikke omfattes av områdereguleringen er inkludert. Ett der arealene avsatt til 

boligområder er inkludert og ett der de er ekskludert. 

• Grunneierne er enige om at de ønsker å selge eiendommen samlet, men ikke til enhver pris. 

• Enighet om et nytt møte mellom kommunen og grunneierne i starten av september der 

takst, høringstilbud o.a. nytt presenteres. 

Møtet ble avsluttet 19:40. 

Kommunens kommentarer 

• Grensen mellom BAT 1 og LL 1 er justert vestover for å få større avstand til eksisterende 

bolighus i LL 1. 

• Det er spesifisert i planbestemmelser og planbeskrivelse at høyspenten ligger i jordkabel. 

Hensynssone H 370 består, men er justert slik at den nå følger trasé for jordkabelen. 

• LL 1 er omgjort til «Boligbebyggelse – frittliggende småhusbebyggelse» BFS 1, og det er satt 

av arealer til inntil fem nye boligtomter innenfor arealet. 

• SV 4 er justert i samsvar med grunneiernes ønske. 

• Avkjøring til boligene i LL 1 (nå BFS 1) er justert noe. 

• Takster er utarbeidet og tilsendt grunneierne. 

• Nytt møte der takst, høringstilbud o.a. nytt presenteres er fastsatt til 2. oktober 2014. 

 

8.3. Merknader/innspill til varsel om oppstart 

Alle grunneiere, naboer og andre berørte parter fikk tilsendt varsel om oppstart per brev datert 15. 

mai 2014. Innspillsfristen for planforslagets varsel om oppstart var satt til 20. juni 2014.  

Per 20. juni hadde det kommet inn to skriftlige innspill til varsel om oppstart.  

I løpet av innspillsperioden har en av grunneierne kommet med et muntlig ønske om å endre navn på 

planen fra «Områderegulering Lundejordet» til «Områderegulering Lunde». Dette ønsket har 

kommunen imøtekommet. 

Skriftlige innspill finner du et sammendrag, samt kommunens vurdering, av disse under. 

 

8.3.1. Statens vegvesen (18. juni 14)  

Statens vegvesen (SVV) har følgende kommentarer: 

-�389�-



44 
 

Planområdet er ikke direkte tilknyttet riks- eller fylkesvegnettet. Eventuelle trafikale konsekvenser 

påvirker derfor i hovedsak det kommunale vegnettet som kommunen selv er forvalter av. Statens 

vegvesen har med dette ingen negative innsigelser til detaljreguleringen, men påminner like fullt om 

noen nyttige momenter knyttet til planleggingen, dette spesifikt i forhold til frisikt, adkomst ved 

Sonjatunvegen, henvisning til vegnormal, ivaretagelse av «snarveier», sykkelparkering og universell 

utforming. 

• Angående adkomst påpeker Statens vegvesen at dersom adkomst skal knyttes til 

Sonjatunvegen ved GBR 52/117, så vil denne adkomsten være relativt smal med hensyn på 

eksisterende veibredde og det må fremkomme om denne skal være kjørbar og/ eller for 

gang- og sykkelveg. Dersom økt trafikk på Sonjatunvegen vil man anbefale at denne vegen 

blir med innenfor områdereguleringen. 

• Vegareal rådes til å planlegges i henhold til Statens vegvesens vegnormal N100, og frisikt bør 

reguleres inn på plankart. 

• Statens vegvesen minner om hensynet til myk- trafikanter og påpeker at «snarveier» og 

gangsystem må tas hensyn til. 

• Tilstrekkelig sykkelparkering ved Moan skole bør fremkomme av planen. 

• Statens vegvesen minner om hensynet til universell utforming bør fremkomme i 

områdereguleringens bestemmelser, og viser med dette til håndbok V129 «universell 

utforming av veger og gater». 

Kommunens kommentarer 

Vår vurdering er at vegvesenets faglige innspill er tatt til etterretning og minner om at mange 

momenter knyttet til infrastrukturen rundt den spesifikke områdereguleringen anses å være viktige, 

men ikke nødvendigvis på det nåværende tidspunkt. Frisiktlinjene skal eksempelvis ikke fastsettes på 

dette tidspunkt, men skal detaljert fremtre i de ulike enkeltprosjektene etterfulgt av 

områdereguleringen. Vegnormal N100 vil bli brukt i henhold til planlegging og utbygging. 

Kommunen planlegger adkomst til planområdet via Muoniovegen og ny vei fra denne til Moan skole. 

Sonjatunvegen vil ikke får økt belastning slik vi ser det per i dag og vil i fremtiden fortsatt fremstå 

som i dag. Over GBR 52/117 er det tenkt lagt en teknisk trasé. Oppå denne kan det anlegges 

gang/sykkelsti, men det vil ikke være åpent for motorferdsel. Eksisterende stier innenfor 

planområdet er i stor grad ivaretatt gjennom planforslaget, for eksempel langs eksisterende bekk. 

Kommunen mener at vår nye veiløsning vil gi en god, helhetlig trafikal løsning for alle 

trafikantgrupper. 

Sykkelparkering ivaretas i den videre planleggingen, og tas med når parkeringsplassen i tilknytning til 

Moan skole bygges. Videre vil sykkelparkeringer inngå i detaljregulering av de områdene som krever 

dette. 

Det legges for øvrig vekt på at de nye områdene gjøres tilgjengelig for så mange som mulig, hvorpå 

prinsippet om at alle skal kunne delta på like vilkår legges som premiss i arbeidet. Dette blir også 

etterfulgt jamfør områdereguleringens bestemmelser. 

Prinsippene for universell utforming ivaretas gjennom krav om detaljregulering og bebyggelsesplaner 

i de respektive arealer der dette er nødvendig. 
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Det skal for øvrig fortsatt kunne være mulig å benytte eksisterende overgang for syklende og gående 

fra sentrum, over Muoniovegen til Lundevegen som trygg forbindelse til Kirkebakken barnehage- og 

menighetshus. 

 

8.3.2. Fylkesmannen i Troms (18. juni 14) 

Fylkesmannen i Troms har følgende kommentarer: 

Fylkesmannen i Troms har ingen innsigelser til områderegulering og infrastruktur i Nordreisa 

kommune.  

Fylkesmannen i Troms viser likevel til at kommunen har anledning til å stille strengere krav enn det 

TEK 10 til de bygg og anlegg kommunen selv eier eller bygger. Fylkesmannen minner om at i henhold 

til plan- og bygningsloven § 12-7 pkt. 4 og 5 kan kommunen nedfelle bestemmelser om krav til 

kvalitet og utforming knyttet til funksjonskrav. 

Videre ønsker fylkesmannen at Nordreisa kommune gjennomfører en tilfredsstillende risiko- og 

sårbarhetsanalyse for tiltenkte områderegulering. Det vises i denne sammenheng til Plan- og 

bygningslovens § 4-3, hvorpå man for øvrig minner om DSBs veileder nr.10 om «samfunnssikkerhet i 

arealplanlegging» og norsk standard NS-5814. 

For øvrig minner fylkesmannen om at det skal innarbeides vurderinger knyttet til behov og 

utarbeidelse av avbøtende tiltak i forhold til risiko- og sårbarhetsanalysen. Analysen må som 

minimum kunne si noe om de ulike temaene områdereguleringen omfatter, vurderinger og 

utredninger av temaer og utforming av avbøtende tiltak. 

Kommunens kommentarer 

Vår vurdering er at Nordreisa kommune vil imøtekomme fylkesmannens merknader.  

Angående universell utforming vil disse i all hovedsak etterkommes i de enkelte delprosjektene 

innenfor områdereguleringen. I tillegg vil man jamfør Statens vegvesens håndbok V 129 i første rekke 

ivareta universell utforming knyttet til veg og infrastruktur, og viser for øvrig til at universell 

utforming er tatt til etterretning jamfør områdereguleringens bestemmelser og planbeskrivelse. 

Risiko- og sårbarhetsanalyse av planområdet er utført i samsvar med Miljøverndepartementets 

veileder for reguleringsplaner (T-1490) og dekker temaer som bl.a. rasfare, flomfare, ekstremvær, 

støy, forurensning, beredskap og ulykkesrisiko, samt andre relevante ROS-temaer. ROS-analysen 

fremkommer av planbeskrivelsen. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap sin veileder 

nr.10, samt norsk standard NS-5814 er benyttet under utarbeidelsen av planbeskrivelsen. Avbøtende 

tiltak er tatt med som et eget tema i planbeskrivelsen, herunder vurderinger og detaljer i tilknytning 

til utforming av avbøtende tiltak. 

 

8.3.3. Norges vassdrags- og energidirektorat (18.7.2014) 

(Merk: Innspill fra NVE kom inn til saksbehandler etter at saken var sendt til politisk behandling). 
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NVE har ingen merknader til varsel om oppstart av reguleringsplan, men om det likevel skulle vise seg 

at man kommer i kontakt med usikker byggegrunn, ber vi om at våre retningslinjer "Flaum- og 

skredfare i arealplanar” (2/2011) som finnes på våre internettsider www.nve.no blir benyttet. 

Kommunens kommentarer 

Innspillet er tatt til orientering.  

 

9. Avsluttende kommentar 

Forslag til reguleringsplan er utarbeidet med bakgrunn i tilgjengelig, kjent og relevant kunnskap for å 

kunne følge opp kommuneplanens arealdel. 

9.1. Endring av saksnummer 

I forbindelse med at Nordreisa kommune gikk over fra arkivsystemet ePhorte 4 til ePhorte 5 ved 

årsskiftet 2015 fikk saken nytt saksnummer etter 5. januar 2015. 

 Saksnummer ePhorte 4: 2014/1380 

 Saksnummer ePhorte 5: 2015/4 
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