
       
 

 

Møteinnkalling     
 

 

Utvalg: Nordreisa driftsutvalg 
Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset 

Dato: 03.03.2015 

Tidspunkt: 11:00 

 

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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PS�12/15�Referatsaker



 

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   

    

    
    

    

    
    
 

Trygve Løvoll 

Latteren 109 

9153  ROTSUND 

 

 

 

 

Delegert vedtak 
Delegert utvalg driftsutvalget - nr. 15/15 

 

 
Deres ref:   Vår ref (bes oppgitt ved svar): Løpenr. Arkivkode Dato 

 2015/230-3 2184/2015 1942/49/21 19.02.2015 

 

Delegert vedtak - søknad om deling gnr 1942/49/21 - tilleggsvedtak 

Vi viser til vårt vedtak i delegert utvalgssak nr 12/15, datert 10.02.15. 

 

Saksopplysninger:  

Etter at vedtaket ble gjort har vi fått inn nye opplysninger fra søker om at det ikke var kommet 

godt nok fram i hans søknad hvordan det omsøkte tilleggsarealet til gnr 49, bnr 61 var planlagt. 

Vi må derfor oppheve vårt vedtak av 10.02.15, men opprettholder ellers saksopplysningene som 

er utredet om alle andre forhold. Vedtaket av 10.02.15 er vedlagt saken.  

 

Søker skriver i saken at arealet «merket med 2» søkes som tilleggsareal til gnr 49/61. Iflg Trygve 

Løvoll den 18.2.15 er det hele parsellen av gnr 49/21 på sjøsiden av veien som søkes som 

tilleggsareal til gnr 49, bnr 61. Delen av parsellen som ikke omfattes av vedtaket av 10.02.15 er 

bebygd med en garasje. Det totale tilleggsarealet til gnr 49, bnr 21 vil da bli på om lag 2780 m2.  

 

Dette har ikke noe å si for utfallet av saken og vi har ikke noen videre merknader til dette.  

 

Vedtak: 

Vedtak i delegert sak til driftsutvalget nr 12/15 av 10.02.15 oppheves.  

 
Nordreisa kommune godkjenner fradeling av ca 2800 m2 tilleggsareal fra gnr 49, brn 21 til gnr  

49, bnr 61 i Nordreisa. Arealet omfatter hele parsellen av gnr 49, bnr 21 på sjøsiden av veien.  

 

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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 Dispensasjon fra delings- og byggeforbudet i 100 meters beltet fra sjøen godkjennes jfr plan- 

og bygningsloven § 1-8  

 

Ved avgjørelsen er det lagt vekt på at fradeling ikke vil komme i konflikt med landbruksinteresser, 

natur- og kulturmiljø og friluftslivet i området. Det omsøkte arealet er en del av et område som ikke 

kan nyttes til noe annet en tilleggsareal til eksisterende tomt. Fradelingen har lite å si for 

ressursgrunnlaget på eiendommen og til større boligtomter er positivt for bosetting i distriktene.  

 

Det settes følgende vilkår:  

 Eventuelt framtidige byggetiltak kan ikke igangsettes før byggesøknad er levert, søknaden er 

behandlet og godkjenning er gitt.  

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

77770762 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

May Halonen 

Konsulent 

 

 

Vedlegg 

1 Delegert vedtak - søknad om deling gnr 1942/49/21 
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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   

    

    
    

    

    
    
 

Trygve Løvoll 

Latteren 109 

9153  ROTSUND 

 

 

 

 

Delegert vedtak 
Delegert utvalg driftsutvalget - nr. 12/15 

 

 
Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 

 2015/230-2 1725/2015 1942/49/21 10.02.2015 

 

Delegert vedtak - søknad om deling gnr 1942/49/21 

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: Trygve Løvoll 

 

Det søkes om deling av tilleggsareal på ca 2000 m2 fra gnr 49, brn 21 til boligtomta gnr 49, brn 

61 hvor det bygges ny bolig, garasje og uthus. Det omsøkte arealet ligger rundt 49/61 på alle 

sider og til naboeiendommen gnr 49/24.  

 

I følge gårdskart fra Skog og landskap har eiendommen gnr 49, bnr 12 og 21 et totalareal på 

350,1 daa. Av dette er 23,5 daa fulldyrka jord, 5 daa innmarksbeite, 51,3 daa skog på middels 

bonitet, 6,4 daa skog på lav bonitet, 156,3 daa uproduktiv skog, 20,7 daa myr, 75,1 daa skrinn 

fastmark (fjell) og resten annet areal. 

 

Søker skriver i vedlegg til søknaden: «Når plasseringen av husene ble stukket ut og 

gravearbeidene igangsatt viste det seg at garasjen var plassert lite hensiktsmessig i forhold til 

kommunal veg, utsikt for naboer, samt samhørighet med øvrig byggehøyde i området. Jeg ønsker 

å samlokalisere den nye garasjen til 49/61 med den gamle garasjen som allerede står på 

eiendom 49/21, da dette vil bli en bedre plassering samt et mer helhetlig utrykk for bebyggelsen. 

For å få dette til ønsker jeg fradelt avmerket parsell fra eiendom 49/21 (merket 2) som 

tilleggsparsell til eiendom 49/61 (merket 1). Tilleggsparsellen vil også løse eventuelle spørsmål 

rundt vegrett. Hele det avmerkede området (merket 2) er i dag å anse som et området. Der er 
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ikke mulig for andre bygge, ei heller andre aktiviteter, så det mest hensiktsmessige er at hele 

delen av eiendom 49/21 slås sammen med 49/61 og samles under et eiendomsnummer.» 

 

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, 

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 som 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 49/12 og 21 grenser delvis inntil hverandre, i tillegg til at 49/12 også har en utmarksparsell. 

Eiendommen er ikke i selvstendig drift. Det fulldyrka arealet som ligger på øversiden av veien 

har vært høstes av et nabobruk inntil for et par år siden, men dette bruket er nå nedlagt. Det er lite 

landbruk ellers i området.  

 

Gnr 49/61 ble godkjent fradelt i 2005. Det omsøkte arealet rundt denne tomta består av tidligere 

dyrka mark som ikke har vært i drift på mange år (også før 2005). Arealet rundt kan ikke utnyttes 

til noe annet og det er positivt med boligbygging i distriktene og da er det også positivt med litt 

større boligtomter. Denne vil totalt bli ca 2700 m2.  

 

Det omsøkte arealet har derfor ingenting å si for landbruket i området eller eiendommens 

avkastningsevne fordi arealet ikke kan utnyttes på annen måte.  
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Vurdering i forhold til plan- og bygningsloven: 

I flg. plan- og bygningslovens § 26-1 må det ikke opprettes en ny grunneiendom, ny 

anleggseiendom eller endring av eksisterende eiendomsgrense på en slik måte at det oppstår 

forhold som strider mot denne lov, forskrift, vedtekt eller plan. Dette må ikke gjøres på en slik 

måte at det dannes tomter som er uegnet til bebyggelse på grunn av sin størrelse, form eller 

plassering etter reglene i denne lov. 

 

I flg. § 27-1 skal opprettelse eller endring av eiendom til bygningsformål for opphold av 

mennesker eller dyr ikke gjennomføres med mindre det er forsvarlig adgang til hygienisk 

betryggende og tilstrekkelig drikkevann, samt slokkevann. I flg. § 27-2 skal bortføring av 

avløpsvann være sikret i samsvar med forurensningsloven før opprettelse eller endring av 

eiendom til bebyggelse skjer. 

 

I 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.  

 

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 tomt, gnr 49, brn 61, med et tilleggsareal på om lag 

2000 m2. På gnr 49/61 er det bolighus under oppføring Boligtomta vil ved en tomteutvidelse få 

adkomst fra den kommunale veien på egen eiendom. Når det er gitt byggetillatelse på tomta, 

antar vi at grunnforholdene også er vurdert som sikre. Tomta er godkjent fradelt for 10 år siden 

og utvidelsen av grensene vil antakelig ikke 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. 
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Vedtak: 

Nordreisa kommune godkjenner fradeling av inntil 2000 m2 tilleggsareal fra gnr 49, brn 21 til gnr 

49, brn 61 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.  

 Dispensasjon fra delings- og byggeforbudet i 100 meters beltet fra sjøen godkjennes jfr 

plan- og bygningsloven § 1-8 

 

Ved avgjørelsen er det lagt vekt på at fradeling ikke vil komme i konflikt med 

landbruksinteresser, natur- og kulturmiljø og friluftslivet i området. Det omsøkte arealet er en del 

av et område som ikke kan nyttes til noe annet en tilleggsareal til eksisterende tomt. Fradelingen 

har lite å si for ressursgrunnlaget på eiendommen og til større boligtomter er positivt for 

bosetting i distriktene.  

 

Det settes følgende vilkår: 

 Eventuelt framtidige byggetiltak kan ikke igangsettes før byggesøknad er levert, søknaden 

er behandlet og godkjenning er gitt.  

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

 

 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

 

May Halonen 

Konsulent 
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Trine Soini Johansen og Johan Isak Isaksen Gaup 

Apanesveien 3D 

9512 ALTA 

 

 

 

 

Delegert vedtak 
Delegert utvalg driftsutvalget - nr. 14/15 

 

 
Deres ref:   Vår ref (bes oppgitt ved svar): Løpenr. Arkivkode Dato 

 2015/860-3 2070/2015 1942/60/11 18.02.2015 

 

Delegert vedtak - søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom gnr 

1942/60/11 

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

 

Lovhjemmel: 

Konsesjonsloven § 1, 2 og 9. 

 

Søknaden er mottatt 16.02.15 og vedlagt en kjennelse fra Nord-Troms Tingrett. 

 

Saksopplysninger:  

Søkere: Trine Soini Johansen og Johan Isak Isaksen Gaup, Apanesveien 3D, 9512 Alta 

Selger: Nord-Troms Tingrett 

 

Eiendommen ligger i Vassbotnområdet, i den sørlige enden av Oksfjordvatnet. I følge gårdskart 

fra Skog og landskap har eiendom gnr 60, brn 11 et totalarealet på 145,5 daa. Av dette er 14,7 

daa klassifisert som fulldyrka jord, 13,3 daa innmarksbeite, 35,2 daa skog på middels bonitet, 

70,6 daa uproduktiv skog, 9,6 daa jorddekt fastmark (fjell) og resten annet areal.  

 

Av bebyggelse på eiendommen er det i følge søknaden et eldre fjøs, garasje og uthus, alle med 

dårlig standard. Det er ikke bolighus på eiendommen da det brant ned i 2010. Kjøpesummen er 

satt til kr 200000, noe vi ikke har merknader til. 

 

Formålet med kjøpet er bosetting. Søkerne er samboer og skal flytte til eiendommen så snart de 

har fått bygd opp nytt bolighus.  

 

Vurderinger: 
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Virkemidlene i konsesjonsloven skal brukes slik at det oppnås vern om landbrukets 

produksjonsarealer, og slike eier- og bruksforhold som er mest gagnlig for samfunnet. Søkernes 

formål med ervervet står sentralt i vurderingen, enten eiendommen erverves til landbruksformål 

eller andre formål. 

 

Formålet med ervervet må veies opp mot de hensyn loven fremmer er mest gagnlig for 

samfunnet, om søker får konsesjon eller om eiendommen bør overdras til andre. Etter loven har 

ingen krav på konsesjon, men konsesjon må gis med mindre det er saklig grunn til å avslå. 

 

Den som søker konsesjon på en eiendom kan få boplikt som et vilkår for konsesjon. Det er opp til 

kommunen å vurdere om det skal settes vilkår om boplikt i den enkelte sak og om boplikten skal 

være personlig eller upersonlig. 

 

Når det er gitt konsesjon med vilkår om boplikt må eieren forholde seg til vilkåret. Er det satt 

vilkår om personlig boplikt, må eieren selv folkeregistrere seg som bosatt på eiendommen. Er det 

satt vilkår om upersonlig boplikt, er det tilstrekkelig at noen er folkeregistrert som bosatt på 

eiendommen. 

 

Eieren kan søke kommunen om lemping av konsesjonsvilkåret på et senere tidspunkt. Det er da 

opp til kommunen å vurdere om forholdene har endret seg slik at man vurderer spørsmålet om 

boplikt annerledes enn ved den første konsesjonsbehandlingen. 

 

Det er ingen selvstendig landbruksdrift på eiendommen. Dyrka marka på 60/11 leies ut og 

eiendommen er for liten til selvstendig og lønnsom landbruksdrift. I behandling av en 

konsesjonssøknad skal en og ta hensyn til de samfunnsmessige interesser og bosetting utenfor 

sentrumsområdene er alltid positivt. Kommunen ønsker ikke å gi konsesjon på 

landbrukseiendommer til fritidsformål og det settes derfor vilkår om boplikt. Siden det må 

bygges nytt bolighus vil vi gi utsatt frist for tilflytting til eiendommen. 

 

Vedtak: 

Nordreisa kommune viser til konsesjonsloven §§ 1, 2 og 9 og innvilger Trine Soini Johansen og 

Johan Isak Isaksen Gaup konsesjon for erverv av eiendom gnr. 60 bnr. 11 i Nordreisa kommune 

til boligformål. 

 

Det settes følgende vilkår jfr. konsesjonsloven § 11: 

 På grunn av at nytt bolighus må bygges, stilles det krav om at søkerne skal flytte til og 

bosette seg på eiendommen innen tre år etter at dette vedtaket er gjort. Det er personlig 

boplikt på eiendommen i fem år for begge søkere. Med personlig boplikt menes at 

søkerne selv må bosette seg og være folkeregistrert på eiendommen det søkes konsesjon 

på. 

 Skogen skal drives i samråd med skogbruksetaten i kommunen. 

 

Vi vil presisere at det fra 1.7.09 ble evig driveplikt på all fulldyrka jord, overflatedyrka jord og 

innmarksbeite, jfr. Jordloven § 8. Dette betyr at grunneierne er pliktig til at de selv driver jorda 

eller leier den bort med minimums 10 års kontrakter til andre som ønsker å drive jorda. 

 

-�12�-



 

 Side 3 av 3 

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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Fylkesmanneni Troms
RomssaFyIkkamänni

Saksbehandler
Andreas Vikan Røsæg

TelefonVår datoVår ref.Arkivkode
77642117 13.02.20152015/111 - 7434.21

Deres dato• Deres ref.

Kåfjord kommune v/Kåre Pedersen Rek
Boks 74
9148 OLDERDALEN

Fylkesmannen i Troms gir skadefellingstillatelse på jerv i deler av Storfjord,
Kåfjord og Nordreisa

Fylkesmannen i Troms viser til søknad fra Arnt-Magnus Gamst, mottatt hos oss 3.2.2015.
Videre viser Fylkesmaimen til dialog med Kåfjord kommune og med skadefellingsleder i
Nord-Troms interkommunale skadefellingslag. Skadefellingsleder melder nå om at det vil bli
forhold for å lykkes med uttak. Med bakgrunn i søknaden fatter Fylkesmannen slikt:

—Vedtak —
Med hjemmel i naturmangfoldloven § 18 bokstav b og § 77, jf. forskrift om forvaltning av
rovvilt § 9, jf. §§ 1 og 3, gir Fylkesmannen i Troms skadefellingstillatelse på 1 —jerv i
deler av Storfjord, Kåfjord og Nordreisa. Tillatelsen gjelder i perioden 13.2.2015—
15.2.2015, og innenfor nærniere angitte vilkår.

Vedtaket kan påklages til Miljødirektoratet innen 3 uker, jf. forvaltningsloven §§ 28 og 29
samt rovviltforskriften § 18 tredje ledd. En eventuell klage skal fremsettes for Fylkesmannen i
Troms jf. forvaltningsloven § 32.

Søknaden
Det søkes om skadefelling av jerv i A- og B-sonen for jerv i Nordreisa, Kåfjord og Storfjord.
Det søkes på bakgrunn av dokumenterte tap av sau og rein til jerv det siste året. Det vises til at
det er observert til dels mye jervespor samt aktivitet på åter i området. Det er vanskelig å
drive effektiv lisensfelling grunnet manglende grunneiertillatelser for å utøve rovviltjakt. Det
vises til at store deler av kvoten for lisensfelling ikke vil bli tatt ut i løpet av
lisensfellingsperioden.

Grunnlag for avgjørelsen
Vedtaket er gjort med hjemmel i lov av 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens
mangfold § 18 og § 77 jf. forskrift 18. mars 2005 nr. 242 om forvaltning av rovvilt
(rovviltforskriften) § 9. Rovviltnemnda i region 8 vedtok i sak 10/14 på møtet den 27.5.2014
en skadefellingskvote på 10 jerver for perioden 1.6.2014-15.2.2015. Nå per 19.1.2015 er det
ikke felt jerv av denne kvoten. For lisensfellingsperioden 10.9.2014-15.2.2015 vedtok
rovviltnemnda i region 8 en lisensfellingskvote på 48 jerver, hvorav 28 skal tas ut i Finnmark
og 20 skal tas ut i Troms og samarbeidsområdet med Nordland. Dersom det blir felt jerv på
skadefelling belastes kvoten for lisensfelling. Nå per 13.2.2015 er det i Troms felt sju jerver.

Fylkeshuset, Strandvegen 13 Telefon: 77 64 20 00 Avdeling fmtrpostrnottak@fylkesmannen.no
Postboks 6105, 9291 Tromsø Telefaks: 77 64 21 39 Miljøvernavdelingen www.fylkesmannen.no/troms-�14�-
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Lovens formål er at naturen med dens biologiske, landskapsmessige og geologiske
mangfold og okologiske prosesser tas vare på ved bærekraftig bruk og vern, også slik at den
gir grunnlag for menneskenes virksomhet, kultur, helse og trivsel, nå ogfremtiden, også som
grunnlag for samisk kultur.

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.

Naturmangfoldloven § 18 (annet uttak av vilt og lakse- innlandsfisk etter vurdering av
myndighetene) sier at

Kongen kan ved forskrift eller ved enkeltvedtak tillate uttak av vilt og lakse- innlandsfisk (...)
b) for å avverge skade på avling, husdyr, tamrein, skog, fisk, vann eller annen eiendom, (...)
Vedtak etter forste ledd bokstav a til f kan bare treffes hvis uttak ikke truer bestandens
overlevelse og formålet ikke kan nås på annen tilfredsstillende måte.

Myndigheten etter loven kan av eget tiltak iverksette uttak med formål som nevnt iforste ledd
bokstav a til d og g, jf annet ledd. Uttaket regnes ikke som enkeltvedtak, og kan om
nodvendig skje på annens eiendom, Kongen kan gi nærmere forskrift om slikt uttak. (...)

Rovviltforskriften § 1 sier at

Formålet med denne forskrift er å sikre en bærekrqftig forvaltning av gaupe, jerv, bjorn ulv
og kongeorn. Innenfor en slik ramme skal forvaltningen også ivareta hensynet til
næringsutovelse og andre samfunnsinteresser. Forvaltningen skal være differensiert slik at
hensynet til ulike interesser vektlegges forskjellig i ulike områder og for de ulike rovviltarter.
Forskriften skal sikre en forvaltning som vektlegger forutsigbarhet og lokal medvirkning.

Fylkesmannen kan iverksette felling etter rovviltforskriften § 9 dersom skadesituasjonen
tilsier det. Fylkesmannen skal i hvert enkelt tilfelle gjøre en vurdering av om felling er
nødvendig sett i forhold til vilkårene i rovviltforskriften § 9 jf § 1 og § 6. Av
rovviltforskriften § 9 går det frem at det særlig skal tas hensyn til:

områdets betydning som beitemark
skadens omfang og utvikling
potensialet for fremtidige skader
muligheten for å gjennomføre forebyggende tiltak

Ved vurdering av om det skal gis tillatelse til skadefelling skal det legges vekt på føringene i
regional forvaltningsplan, jf. forskrifien § 6.
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Fylkesmannens vurdering
Etter naturrnangfoldloven § 1 og § 5 er det et mål at artene og deres genetiske mangfold
ivaretas på lang sikt, og at artene forekommer i levedyktige bestander i sine naturlige
utbredelsesområder. Tiltak etter naturmangfoldloven skal imidlertid veies opp mot andre
viktige samfunnsinteresser jf. § 14. En slik avveining skal ikke medføre at målet i § 5
fravikes, men at tiltaket vil kunne medføre at målet i § 5 nås på en annen måte eller i et annet
tempo enn hvis naturmangfoldet hadde vært eneste hensynet å ta, jf. prinsippet om en
geografisk differensiert rovviltforvaltning.

Området hvor Fylkesmannen gir skadefelling omfatter deler av både A- og B-området for jerv
i følge forvaltningsplan for rovvilt i region 8, vedtatt 10.10.2013. Det går frem av
forvaltningsplanen at utenfor A-områdene skal næringsutøvelse og andre samfunnsinteresser
ha prioritet. Rovviltnernnda er klare på at rovviltbestandenes overlevelse skal sikres innenfor
de områder som er prioritert den enkelte rovviltart. Videre skriver rovviltnemnda at de vil
arbeide for at det ikke skal være rovvilt som representerer et skadepotensial i prioriterte
beiteområder. Rovviltnemnda sier at forvaltningen skal gjøre det den kan, innenfor gitte
rammer, for å forhindre at slike situasjoner oppstår. I forvaltningsplanen skriver
rovviltnemnda:

Uttak av rovvilt skal i regelen skje gjennom ordinær kvotejakt/lisensfelling med klart
hoyest trykk på områder hvor rovviltet ikke skal ha prioritet. Skadefellinger skal i regelen skje
der ordinær kvotejakt/lisensfelling ikke lykkes. Skadefellinger skal i storst mulig grad
iverksettes for rovviltet yngler, og konsentreres om områder hvor rovvilt ikke har prioritet.

Rovviltnernnda skriver videre:

Rovviltnemnda er bevisst på utfordringene knyttet til at A-områder for rovvilt
sammenfidler med kalvingsland for rein. Nemda har ikke klart å finne en losning som med
mindre kostnad kan oppffile krav til bestandsmål for rovviltartene, uten sammenfallende
areal mellom A-områder og kalvingsområder fir rein. Rovviltnemnda mener at reinen, i den
tid og på det sted den kalver, representerer viktige samiske interesser. Og at kongeorn, gaupe,
jerv, bjorn og ulv til samme tid på samme sted representerer et skadepotensial som er i strid
med viktige samfunnsinteresser jf naturmangfoldloven § 14, og i strid med dyrevelferdsloven
(LOV-2009-06-19-97).

Rovviltnernnda har satt lisensfellingskvoten etter saksforberedelse fra Fylkesmannen, kvoten
er satt for at jervebestanden skal forvaltes presist på bestandsmålet. Fylkesmannen mener
reindriftas tap til jerv ved gitte forhold, slik som snøforhold og kondisjon på rein, tilgang til
rein, tilgang til kadaver og tilgang til andre byttedyr, avhenger av antall jerv i området.
Fylkesmaimen mener lavest tap oppnås ved en tydelig differensiert forvaltning, der bestanden
i A-området er eksakt på bestandsmålet. Uttak for å redusere bestanden ned til bestandsmålet i
A-området, vil slik forhindre fremtidig skade jf. rovviltforskriften § 9.

Det er tre dager igjen av lisensfellingsperioden, og tre dager igjen før forvaltninga regner at
yngleperioden for jerv starter. Lisensfellingskvoten er ikke fylt verken i A-området eller i B-
området i Troms. Skadefelling skal i størst mulig grad skje før yngletiden.

Jf. rovviltforliket av 2011 må soneimIdelingen forvaltes tydelig. Det skal ikke være rovdyr
som representerer et skadepotensial i prioriterte beiteområder for husdyr og kalvingsområder
for tamrein. Onrådet der det gis skadefelling omfatter viktige beiteområder for sau og viktige
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beiteområder og kalvingsområder for rein. Uttak av jerv kan ikke legges nærmere kalvetiden
for rein uten å komme i konflikt med yngletiden for jerv.

Skadefellingsområdet omfatter reinbeitedistriktene Helligskogen, Skårfåggi og Cohkolat, som
for reindriftsåret 2013/2014 fikk erstattet henholdsvis 53, 48 og 122 rein som sannsynliggjort
drept av jerv. Fylkesmannen mener uttak av jerv vil forebygge tap av rein.

Sauenæringa i Storfjord, Kåfjord og Nordreisa fikk ved erstatningsoppgjøret i 2014
sannsynliggjort et betydelig tap til jerv. I tillegg ble det sannsynliggjort betydelig tap til
uspesifisert fredet rovvilt. Fylkesmannen mener uttak av jerv i dette området vil forebygge tap
til sau.

På vedtakstidspunktet er det ikke noen kjent akuttsituasjon når det gjelder tap av rein til jerv
aktuelle område. Fylkesmannen vurderer at det er et betydelig potensiale for fremtidig skade
på rein videre i vinter, i kalvingsperioden for rein til våren og i beitesesongen for sau. Når
uttak gjennom lisensfelling ikke lykkes i tilstrekkelig grad, er skadefelling å foretrekke
fremfor eventuelt hiuttak senere i sesongen. Fylkesmannen kan ikke se at det verken for
reindrifta eller for sauedrifta finnes forebyggende tiltak som gir en tilfredsstillende løsning ut
fra prinsippet om en geografisk differensiert forvaltning. Årsaken til at det ikke åpnes for
skadefelling i deler av B-området i Storfjord, Kåfjord og Nordreisa er at Fylkesmannen i
samråd med skadefellingsleder har vurdert at skredfaren på nåværende tidspunkt er for høy til
å operere i disse områdene.

Vurdering etter naturmangfoldlovens prinsipper
Etter naturmangfoldloven § 7 skal prinsippene i lovens §§ 8 til 12 legges til grunn som
retningslinjer ved utøvelse av offentlig myndighet. Kunnskapen om forekornst av
naturmangfold og konsekvenser av tiltaket skal være god nok til å fatte en beslutning (§ 8).
Dersom man er usikker på konsekvenser for viktig naturmangfold skal det vurderes om føre-
var-prinsippet (§ 9) skal legges til grunn for å ikke gjennomføre tiltaket. Det skal også gjøres
en vurdering av den samlete belastningen tiltaket vil medføre på naturmangfold (§ 10). Det
skal velges utforming og lokalisering som unngår eller gir minst mulig tap av biologisk
mangfold (§ 12) og eventuelle kostnader ved miljøforringelse skal dekkes av tiltakshaver

(§ 11).

Kunnskapen om jerv er god både når det gjelder bestandssituasjon og økologi.
Rovviltforvaltningen har hatt høy prioritet de siste år, og vi har etter hvert også en god
forvaltningskunnskap om hvordan jerven reagerer på aktiv forvaltning. Gjennom blant annet
omfattende innsats fra Statens naturoppsyn ved å registrere hvor mange valpekull som blir
født hvert år, og ved å kontrollere disse dataene opp mot analyser av DNA fra jerv, har
Rovdata sammenstilt mye kunnskap om jerv-, blant annet i NINA Rapport 1086,
Yngleregistreringer av jerv i Norge i 2014 og i Bestandsovervåking av jerv i 2014,
Bestandsstatus for store rovdyr i Skandinavia nr. 2. 2014. Med bakgrunn i
kunnskapsgrunnlaget for jerv i region 8, kan vi konkludere med at det er en levedyktig
bestand av jerv i regionen både når det gjelder antall individer og genetisk mangfold. Vi
legger her til grunn en aksept for at bestandsmålene er regionenes bidrag for å sikre en
levedyktig bestand i det naturlige utbredelsesområdet som regionene er en del av.

Bestandsmål
Bestandsmålet i region 8 er fastsatt i "forskrift om forvaltning av rovvilt (FOR-2005-03-18-
242)". Bestandsmålene for jerv i region 8, er ti ynglinger, hvorav tre ynglinger skal være i
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Finnmark og sju ynglinger i Troms. De siste årene har registrerte ynglinger av jerv i region 8
ligget over bestandsmålet. Bestandsmålet er et eksakt mål som det skal tilstrebes å ligge på.
Gjennomsnittlig antall registrerte ynglinger over årene 2012-2014 er 17 ynglinger. I
grenseområdene mot Troms er det på svensk side en tett bestand av jerv (Figur 1).

Jervens genetiske status
Analyser har vist at jerven i nord er genetisk forskjellig fra jerv lenger sør. Den genetiske
variasjonen i Troms og Finnmark er relativt lav sammenlignet med mer jervetette områder i
Sverige. Dette kan tyde på relativt lave bestander over tid her nord. I NINA rapport 498
fremgår det at det likevel er liten grunn til å bekymre seg over nivået av genetisk variasjon
på sikt. Dette siden jerven i Finnmark og Nord-Finland hører til samme delbestand, og at
immigranter fra Nord-Finland fra tid til annen potensielt vil kunne tamed seg nytt genetisk
materiale fra denmer variable bestanden lenger sør i finsk Karelen.

Arlige rapporter fra Rovdata på bestandsstatus for jerv, som N1 NA rapport 1086, har bidratt
til god kunnskap både om jervens bestandssituasjon regionalt og nasjonalt, og om bvilke
effekt en felling vil ha på bestanden.
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Figur 1. Kart sorn viser påviste ynglinger av jerv i Skandinavia i 2014. Rovbase.
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Fylkesmannen har vurdert beslutningsgrunnlaget jf. naturmangfoldloven § 8 som godt nok til
å fatte beslutning i denne saken.

Naturmangfoldloven § 10 sier at en påvirkning av et økosystem skal vurderes ut fra den
samlede belastningen som økosysternet er eller vil bli utsatt for. Fylkesmannen mener den
samlede påvirkningen på økosystemet, ved å regulere jervebestanden rundt nasjonale og
regionale bestandsmål er vesentlig. Fylkesmannens syn er at det gjennom rovviltforliket av
2011, hvor det nasjonale bestandsmålet for jerv opprettholdes på 39 årlige ynglinger, er
foretatt en vurdering av økosystemets samlede belastning. Dette i lys av den todelte
målsettingen om beitedyr og rovvilt.

Jerven er en toppredator og lite utsatt for predasjon fra andre arter. I forvaltningsplan for
rovvilt er det definert et område hvor arten skal prioriteres i Troms, der det er villmark og
gode leveområder for arten og få inngrep/belastninger. Jerven beskattes gjennom lisensjakt,
men kvoten for lisensjakt i Troms er ikke tatt ut nå 3 dager før jakta stoppes. Vi mener at
uttak av ett dyr på skadefelling ikke vil medføre noen økt samlet belastning som truer
jervens overlevelse i regionen.

Dersom beslutningsgrunnlaget ikke er tilstrekkelig, kommer naturmangfoldloven § 9 (føre-
var-prinsippet) til anvendelse. Beslutningsgrunnlaget blir vurdert som godt, føre-var-
prinsippet blir dermed ikke tillagt vesentlig vekt.

Naturmangfoldloven § 11 sier at kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver.
Fylkesmannen vurderer at det ikke er relevant å vurdere dette i denne saken som gjelder
skadefelling av jerv.

Når det gjelder naturmangfoldloven § 12 om miljøforsvarlige teknikker og drifismetoder har
Fylkesmannen lagt til grunn at rovviltnemnda gjennom forvaltningsplan for rovvilt i
region 8, vedtatt 10.10.2013, med sin geografiske differensiering har ivaretatt de hensyn som
er nedfelt i naturmangfoldloven § 12.

Konklusjon
Potensialet for fremtidige skader er helt klart til stede og muligheten til å gjennomføre
forebyggende tiltak er ikke tilfredsstillende. Skadefelling senere på året er problematisk med
tanke på yngletid for jerv, og i beitesesongen for sau er muligheten for å lykkes med
skadefelling liten. Dette er viktige beite- og kalvingsområder for rein, og deler av området er
viktig beiteområde for sau.

Av forvaltningsplan for rovvilt i region 8 vedtatt 10.10.2013-går det frem at forvaltningen
skal gjøre det den kan for å forhindre at det oppstår situasjoner der rovvilt representerer et
skadepotensial i prioriterte beiteområder for husdyr, og i kalvingsområder for tamrein. Av
rovviltforliket 2011 går det frem at resterende lisensfellingskvote i størst mulig grad skal tas
ut av forvaltningen. Fylkesmannen vurderer skadefelling som eneste tilfredsstillende løsning
i dette tilfellet.

Rammer for skadefellingen
Skadefellingen administreres av Kåfjord kommune som fungerer som regnskapsførende
enhet for fellingslaget i forbindelse med utbetalingene. Fylkesmannen gir en øvre økonomisk
ramme for skadefellingsforsøket begrenset til 13 personer og tre dager og en døgnsats på
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1400 kroner per døgn og person. Dette blir en øvre økonomisk ramme på 54 600 kroner. I
tillegg vil feriepenger og arbeidsgiveravgift bli dekket av Fylkesmannen. Det skal ikke
brukes ressurser dersom vanskelige forhold gjør at en svært lite trolig vil lykkes med
oppdraget. Skadefellingsleder sender inn til kommunen, samlet for hele skadefellingslaget
krav om godtgjøring ved fellingsforsøk og krav om dekning av direkte og dokurnenterte
kostnader inntil 15 000 kroner. Kravene fra hver deltager må inneholde navn, adresse,
postnr., poststed og bankkonto, samt total sum som kreves refundert. Utleggskravet må ha
dato og underskrift fra den som har hatt utleggene, og fra skadefellingsleder.

Godtgjøring ved fellingsforsøk
Kommunen kan utbetale godtgjøring til fellingslaget for den tid som er benyttet til
fellingsforsøket. Deltagere som mottar godtgjøring etter ordningen må være registrerte
lisensjegere. Utbetalingen fra Fylkesmannen til kommunen kan ikke overskride de rammer
som fremgår av vedtaket. Miljøverndepartementet har fastsatt en døgnsats på 1400 kroner
per døgn per deltager. Kommunen kan betale ut godtgjøring etter rapport fra fellingsleder.
Fylkesmannen yter etter søknad tilskudd til kommunen til dekning av godtgjøring.
Kommunens søknad om godtgjøring må inneholde timelister fra den enkelte deltager,
underskrevet av den enkelte, og av skadefellingsleder. Innsats i 7,5 timer eller mer
utløser full sats på 1400 kroner, innsats under 7,5 timer aktuelle døgn gir en utbetaling på
186,70 kroner per time. Etter som det er krav til at fellingsleder blant annet utarbeider
fellingsrapport og timelister, anses den tiden fellingsleder bruker på dette å være
fellingsforsøk, derfor kan det gis godtgjøring for dette. Kommunen kan velge å fordele
midlene som Fylkesmannen tildeler på en annen måte.

For dekning av direkte og dokumenterte kostnader inntil 15 000 kroner:
Skadefellingsleder må samle inn og sende til administrerende kommune utleggskrav, ført på
reiseregningsskjema og med kvitteringer stiftet på, fra alle deltagerne i skadefellingslaget.

Utgifter som dekkes er leie av hytte (kvittering for dokumentasjon), bompenger (kvittering
for dokumentasjon). Bruk av bil/skuter dekkes etter statens kilometersatser. Det forutsettes at
det sendes inn dokumentasjon på dette, dvs, start- og stoppested, tidspunkt og antall
kilometer. Dette kan lettest gjøres ved å bruke statens reiseregningsskjema (bil), men annen
«kjørebok» kan også benyttes. Dersom det er kjørt med skuter utenfor løyper, og det er
vanskelig å definere eksakt, skriv så nøyaktig det lar seg gjøre i hvilket område og hvor lang
tid som er benyttet til kjøringen, og hvor langt det er kjørt.

Kost/matpenger, tapt arbeidsfortjeneste eller betaling/godtgjørelse for oppdraget dekkes
ikke.

Dersom den samlede summen av direkte og dokumenterte utgifier overstiger 15 000 kroner
vil Fylkesmannen fordele utbetalingene, prosentvis i forhold til totale krav, etter følgende
metode:

Krav fra den enkelte: K
Sum alle utlegg: SU
Prosent av 15 000: %
Utbetalt til den enkelte: U

Der: KISW100 = % og 15000/100 % = U
Følgende vilkår er knyttet til fellingstillatelsen:
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Figur: Skravur viser skadefellingsområdet for jerv.

Følgende personer inngår i skadefellingslaget:
John Ivar Larsen (skadefellingsleder)
Nord-Troms interkommunale skadefellingslag

Fellingsleder er ansvarlig for at alle medlemmene på fellingslaget er gjort kjent med
avgrensningene og vilkårene for fellingstillatelsen. Fellingslaget kan ikke utvides uten
tillatelse fra Kåfjord kommune.

Krav til våpen/arnmunisjon: Hagle kan benyttes ved felling av.jerv. Krav til
rifleammunisjon jf. § 16 i forskrifl om utøvelse av jakt og fangst (2002.03.22 nr. 0313):
under jakt med rifle på jerv skal det brukes ammunisjon med ekspanderende prosjektil og
anslagsenergien skal være minst 980 joule (100 kgm) målt på 100 meters avstand, E100.

Det stilles krav om avlagt skyteprøve for storvilt. Deltakerne i fellingsforsøket skal utøve
fellingen på en human og sikkerhetsmessig forsvarlig rnåte, jf. viltlovens § 19.

Det skal sikres god kommunikasjon mellom deltakerne på fellingslaget. Dette blant annet
for å unngå at det felles flere dyr enn det fellingstillatelsen gjelder.

Tillatelsen gjelder i tidsrommet fra og med 13.2.2015 til og med 15.2.2015.
Dersom det felles jerv, skal dette omgående meldes til Statens naturoppsyn på tlf. 959
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72 050 og til Fylkesmannens telefonsvarer på tlf. 77 64 22 32.

For å sikre effektivitet ved fellingsforsøket gir Fylkesmannen dispensasjon til innmeldte
deltakere i fellingslaget, fra deler av reglene i viltlovens § 21 bokstav b og c. Dette betyr at
snøskuter kan benyttes til å lokalisere jerv, og ringe inn dyr. Bruk av skuter til forfølgelse er
ikke lov. Det er ikke tillatt å løse skudd på eller over offentlig vei. (Hjemmel for at
Fylkesmannen slik kan sette til side regler som ellers gjelder er gitt i Forskrift om
forvaltning av rovvilt § 9 tredje ledd jamfor Ot.prp. nr. 37 (1999-2000), kapittel 4.1 og 4.4).

Oppnevnte fellingsleder forplikter seg til at felling blir utøvd på en human og
sikkerhetsmessig forsvarlig måte, jf. viltlovens § 19. Den/de som måtte såre jerv under
forsøk på felling, plikter å gjøre det de kan for å få avlivet jerven. Vedkommende plikter å
forvisse seg om at påskutt dyr er truffet, og sørge for at Fylkesmannen og politimyndighet
umiddelbart underrettes. Fylkesmannen avgjør hvordan videre ettersøk skal ledes.
Medlemmene i fellingslaget skal, hvis ikke annet er avtalt, uten godtgjørelse bistå
forvaltningsmyndighet eller politimyndighet i det videre ettersøk, jf. § 8 i forskrift om
forvaltning av rovvilt.

Medlemmer på fellingslaget som ikke har gyldig dispensasjon til å benytte snøskuter, må
søke om tillatelse til bruk av snøskuter jf. motorferdselloven med forskrifter.

Jf. § 22-8 i våpenforskriften skal skytevåpen under transport være tomt for ammunisjon,
og nedpakket i futteral, bag, veske, sekk eller lignende, slik at det ikke er lett tilgjengelig.

All felling stanses ved fellingstillatelsens utløp, eller hvis Fylkesmannen av andre årsaker
finner å måtte stoppe fellingsforsøket. Fellingsleder har et særlig ansvar for å holde seg
oppdatert og være tilgjengelig ovenfor Fylkesmannen.

Jerv som blir felt på denne tillatelsen er viltfondets eiendom. Ingen kan derfor på noen
måte gjøre seg nytte av felt vilt uten nærmere samtykke fra forvaltningsmyndighet. Felt jerv
skal behandles på en slik måte at byttets verdi ikke folTinges unødig.

Felt dyr skal så raskt som mulig og i nedfrosset tilstand, sendes til Norsk institutt for
naturforskning (NINA), Tungasletta 2, 7485 Trondheim. Nedfrosset vare må imidlertid ikke
sendes rett før en helg, da dette kan medføre at dyret tiner før avhenting.

Ved evt. oppfyllelse av regionens delegerte myndighetskvote inndras fellingstillatelsen
umiddelbart.

I deler av området pågår det ordinær lisensfellingsjakt etter jerv. Skadefellingslaget må
vise hensyn til denne lisensfellingsaktiviteten, og forsøke å spille på lag med de som har
jerveåter i området/nærliggende områder.
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Vedtaket kan påklages til Miljødirektoratet innen 3 uker, jf. forvaltningsloven §§ 28 og 29
samt rovviltforskriften § 18 tredje ledd. En eventuell klage skal fremsettes for Fylkesrnannen
i Troms jf. forvaltningsloven § 32.

Med hilsen

Evy Jørgensen
miljøverndirektør

Heidi-Marie Gabler
fagansvarlig

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ikke håndskrevne signaturer.

Kopi:
Direktoratet for naturforvaltning, Postboks 5672 Sluppen, 7485 Trondheim
Statens naturoppsyn, Postboks 5672 Sluppen, 7485, Trondheim
Statens Naturoppsyn, pb. 3672, 9278 Tromso
Norsk Institutt for naturforskning NINA-NIKU
Fylkesmannen i Finnmark
Reindrifisforvaltningen i Troms, Postboks 1183, 9326 Bardufoss
Troms Reindriftssamers ftlkeslag, Finnset, 9310 Sorreisa
Rovviltnemnda i region 8 v/John Karlsen Utsikten 17, 9151 Storslett
Landbruksavdelinga her
Storfjord kommune
Kåljord kommune
Nordreisa kommune
Lensmannen i Storfjord
Lensmannen i Kåfjord
Lensmannen i Nordreisa
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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   

    

    
    

    

    
    

 

Anne Britt Mandal 

Høgegga 74  

9151  STORSLETT 

 

 

 

 

Delegert vedtak 
Delegert utvalg driftsutvalget - nr. 13/15 

 

 
Deres ref:   Vår ref (bes oppgitt ved svar): Løpenr. Arkivkode Dato 

 2015/462-4 1995/2015 233 17.02.2015 

 

Innvilget fritak kommunale avgifter på gnr 1942/55/12 - endring av tidsrom 

 

Saksopplysninger:  

Søknad om endring av tidsrom for innvilget midlertidig fritak for kommunale avgifter på gnr 

1942/55/12.  

 

 

Vurderinger: 

I delegert vedtak 258/14 fikk Anne Britt Mandal innvilget midlertidig fritak for vann-, kloakk og 

feieavgift i tidsrommet 01.01.2015 – 31.12.2015. Hun opplyste at eiendom 55/12 ikke var i bruk. 

 

I brev av 6.2.15 ber Anne Britt Mandal om at tidsrommet for det midlertidig fritaket ikke 

iverksettes før 1.10.2015 og fram til sommeren 2016. 

 

Fritak for innbetalingen som er gjort i perioden 1.1.-31.3. 2015 vil bli avregnet i perioden 1.10-

31.12.15 

 

Vedtak: 

 

Eiendommen gnr 55/12 får endret det innvilget midlertidig fritak for vann-, kloakk og feieavgift 

til å gjelde i tidsrommet 1.10.2015 til 30.09.2016. 

Fritak for innbetalingen som er gjort i perioden 1.1.-31.3. 2015 vil bli avregnet i perioden 1.10-

31.12.15 

 

Vanninntaket skal plomberes av kommunen, eier må oppgi kontaktperson slik at kommunens 

folk kan komme inn å få plombert. Dette meldes ifra til tlf 40 43 76 47. 
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Klageadgang 
Vedtaket kan påklages til Nordreisa kommune.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til 

påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 

 

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

som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du 

har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem. 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

 

Bente Fyhn 

Konsulent 

 

 

 

 

 

Interne kopi mottakere: 

Hans-Albert Hansen Teknisk avdeling 

Geir Wahlgren Brannvesenet 
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Post Nordreisa

Fra: Ole Rødum

Sendt: 18. februar 2015 14:36

Til: Post Kafjord; Post Nordreisa; Post Lyngen; Post Storfjord; Post Skjervoy

Emne: Registrering av sak i ephorte

Vedlegg: Kontrakt Heidenreich VA-materiell.pdf

Vedlagte kontrakt med Heidenreich skal inn i ephorte. Vedlegget inneholder kontrakt med konkurransegrunnlag

med vedlegg og tilbud og lagres som ett dokument i hver kommune.

Saksbehandlere i de forskjellige kommunene er:

Nordreisa —Hilde Henriksen

Skjervøy —Kjell Ove Lehne

Kåfjord —Stine Pedersen

Lyngen —Kåre Fjellstad

Storfjord —Troms Arne Hoe

Kontrakten blir også lagt på Intranettet.

Innkjøpstjenesten i Nord-Troms kommunene
Ole Rødum
Innkjøpssjef

Epost: ole.rodum©storflord.kommune.no  
Tlf.: +47 90519044
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N TR kommunenes interkommunale innkjøpstjeneste
Kåfjord Kvænangen Lyngen Nordreisa Skjervoy Storf)ord

( 9T7
K O N T R AK T F O R L E VE RI N G AV

Vann og avløpsmateriell
Mellom kommunene

Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord med opsjon for tilknytning for Lyngen og Storfjord

(oppdragsgivere)

Rammeavtale over 2 år, +1 år, + 1år. Sak 2013/2448
og

Heidenreich AS

Kontrakten består av: Gjelder i denne rekkefølge.
Denne underskrevne forside
Konkurransegrunnlag med vedlegg jfr Doffin.no kunngjøring nr 2014-818068

Heidenreich AS sitt tilbud datert 10.10.2014

Dato:
_.

1-Dato: 6.2.2015
.„... .,

Oppdragsgivere Leverandør

Kommunene Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord Heidenreich AS, org. nr 94 754

Hilde Henriksen,

Konstituert Teknisk sjef, etter fullmakt

Nordreisa kommune

Industriveien 6

2 KED S M OKOR S ET

vein Antonsen

Distriktssjef

svein.antonsen@heidenreich.no

firmapost@heidenreich.no

Kontaktperson for denne avtale:

Nord-Troms kommunenes innkjøpstjeneste, Ole Rødum, Rådhuset Hatteng, 9046 Oteren

Tlf : 90519044, epost: ole.rodum@storfjord.kommune.no

Lokal leverandør:

Heiclenreich AS, avd. Tromsø, distriktssjef Svein Antonsen, tif . 95897485

Bekreftelse for benyttelse av opsjon

Dato Kommune Sektorleder

Storfjord Trond Hoe

lyngen Viggo Jørn Dale

1 av 95 17/2/15
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NTRkommunenes interkommunale innkjøpstjeneste
Kåfjord Kvænangen Lyngen Nordreisa Skjerway Storrjord

q77
KO N TRAKT F OR L E VE RI N G AV

Vann og avlo psmateriell
Mellom kommunene

Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord med opsjon for tilknytning for Lyngen og Storfjord

(oppdragsgivere)

Rammeavtale over 2 år, +1 år, + 1år. Sak 2013/2448
og

Heidenreich AS

Kontrakten består av: Gjelder i denne rekkefølge.
Denne underskrevne forside
Konkurransegrunnlag med vedlegg jfr Doffin.no kunngjøring nr 2014-818068

3, Heidenreich AS sitt tilbud datert 10.10.2014

Dato: 6.2.2015 Dato:

Oppdragsgivere leverandør

Hilde

Kommunene

Konstituert

Nordreisa

Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord

L

Henriksen,

Teknisk sjef, etter fullmakt

kommune

Heidenreich AS,org. nr 947 579 754

Industriveien 6

2020 SKEDSMOKORSET

Svein Antonsen

Distriktssjef

svein.antonsen@heidenreich.no

firmapostPheidenreich.no

Kontaktperson for denne avtale:

Nord-Troms kommunenes innkjøpstjeneste, Ole Rødum, Rådhuset Hatteng, 9046 Oteren.

Tlf :90519044, epost: ole.rodum@storfjord.kommune .no

Lokal leverandør:

Heidenreich AS,avd. Tromsø, distriktssjef Svein Antonsen, tlf.: 95897485

Bekreftelse for benyttelse av opsjon

Dato Kommune Sektorleder

Storfjord Trond Hoe

Lyngen Viggo Jørn Dale

2 av 95 17/2/15
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Grunndokument

Nord-Troms kommunenes innkjøpstjeneste
Kaflord Lyngen Nordreisa Skjervøy Stofflord(*k

KONKURRANSEGRUNNLAG FOR LEVERING AV

Vann- og avløpsmateriell

En anskaffelse for kommunene

Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord og med
opsjon for tilknytning til avtalen for

Storfjord og Lyngen

Kontrakt
Sak 201312448

Kontraktsperiode 2 år, oppdragsgiver kan prolongere med 1 år, +1 år

Vedlegg 1: Opplysninger om tilbyder/eventuelleforbehold (i dette dokument)
Vedlegg 2: Sjekkliste (i dette dokument)
Vedlegg 3: Tilbudsskjema
Vedlegg 4: Leveringsadresser i hver kommune (i dette dokument)
Vedlegg 5: Alminnelige kontraktsvilkårfor kjøp av varer (i dette dokument)
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Grunndokument

Ti budsbefaring/Tithndskonteranse
Det vil ikke bli holdt tilbuds - /anbudskonferanse.

1.7 Tilleggsopplysninger - oppdragsgivers teveringssted og kontaktpersoner
Dersom leverandøren finner at konkurransegrunnlaget ikke girtilstrekkelig veiledning, kan det skriftlig bes om

tilleggsopplysninger hos:

Forespørsler om VA-materiell

Hilde Henriksen, Nordreisa kommune

Hilde.henriksen@nordreisa.komrnune.no

Tlf.: 489 94 244

Forespørsler om konkurransegrunnlag med vedlegg

Nord-Troms kommunenes interkommunale innkjøpstjeneste

Ole Rødum, olesodumPstorfjorclkornmune.no

Tlf.: 905 190 44

Hvis forespørsel om tilleggsinformasjon i tilknytning til konkurransegrunnlaget er framsatt i tilstrekkelig tid før

tilbudsfristens utløp, vil oppdragsgiver registrere svar på kunngjøringsbasen senest 6 dager før tilbudsfristens utløp.

Skriftlig henvendelse om tilleggsopplysninger merkes:

"NTR VA- materiell 2014"

Leveringsadresse for tilbud:

NTR interkommunale innkjøpstjeneste, Storfjord kommune, Rådhuset Hatteng, 9046 Oteren

Rettelser, ,;unnterin,er elleu endring av konkurransegriumiaget
Innen tilbudsfristens utløp har oppdragsgiveren rett til å foreta rettelser, suppleringer og endringer av

konkurransegrunnlaget som ikke er av vesentlig karakter. Rettelser, suppleringer eller endringer blir lagt tilgjengelig

for alle interessenter på kunngjøringsdatabasen (DOFFIN). Dersom rettelsene, suppleringene eller endringene som

nevnt i første ledd kommer så sent at det er vanskelig for leverandøren å ta hensyn til det i tilbudet, skal det

fastsettes en forholdsmessig forlengelse av tilbudsfristen.

1.9 tinderieverandorer
Dersom tilbudet inkluderer leveranser fra andre leverandører skal tilbyder stå ansvarlig for disse når det gjelder

oppfylling av kontrakten. Tilbyder har plikt til ådokumenter e overfor oppdragsgiver at han har rådighet over "de

nødvendige ressurser" hos sine underleverandører, ogmå i tilknytning til dette levere en egen forpliktelseserklæring

eller liknende.

1 Avtalealternativ
Ingen alternative tilbud er tillatt.

1.1 I Kontraktsbestentinelsel-
Avtaleforholdetreguleres av (1) konkurransegrunnlaget med vedlegg, (2) eventuelle tilleggsopplysninger i

utlysningsfasen og avklaringer til disse, samt (3) leverandørs tilbud. Lyngen kommune vil benytte NS8406

Forenklet norsk bygge- og anleggskontrakt.

1.12 Praktisering
Nord-Troms kommunenes interkommunale innkjøpstjeneste v/innkjøpssjef Ole Rødum har en koordinerende rolle i

forhold til gjennomføringen av selve konkurransen. Når leverandør er valgt, og kontrakt inngått, vil avrop på
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Grunndokument

rammeavtalen foregå ved at representanter for oppdragsgivers virksomheter foretar bestilling i henhold til kontrakt.

Når leverandør er valgt og kontrakt inngått vil avtalen ivaretas av:

Ved eventuelle tvister, konflikter eller mislighold av avtalen kontaktes:

Nord-Troms kommunenes interkommunale innkjøpstjeneste

Rådhuset Hatteng

9046 Oteren

Tlf.: 905 19 044

e-post: ole rodum(aStorflord konirnun e no

2 ALMINNELIGE REGLER FOR GjENNOMFØRINGEN AV KONKURRANSEN

I:egter tor kont:tim-twzeit
Anskaffelsen er omfattet av Lov om offentlige anskaffelser 16. juli 1999 nr. 69 (LOA) og Forskrift om offentlig

anskaffelser 7. april 2006 nr. 402 (F0A), senest endret 25. juni 2012. For denne anskaffelsen gjelder forskriftens del I

og III.

2.2 -‘,,o,,katti.Isesin oseck re

Prosedyren er åpen anbudskonferanse. Konkurranseformen gir ikke anledning til å forhandle på punkter i

konkurransegrunnlaget eller kontraktsvilkårene. Det vil ikke bli avholdt anbudskonferanse.

01)1}lvsningsP1ikt
Oppdragsgiveren skal gi skriftlig melding med en kort begrunnelse dersom;

forespørselen om å få delta i konkurransen eller tilbudet avvises,

oppdragsgiveren beslutter å forkaste samtlige tilbud eller avlyse konkurransen.

Leverandøren kan skriftlig anmode om en nærmere begrunnelse for;

hvorfor hans forespørsel om og delta er forkastet,

hvorfor tilbudet er avvist eller

hvorfor hans tilbud ikke ble valgt

Oppdragsgiveren plikter å svare på denne henvendelsen senest 15 dager etter at anmodningen er mottatt.

2.4 uftentlighet

henhold til ny offentlighetslov som gjelder fra 01.01.2009 vil anbudsprotokollen og innkommendetilbud være

skjermet for offentlig innsyn frem til leverandøren er valgt. Deretter er disse tilbudsdokumentene offentlig

tilgjengelige. Det skal imidlertid gjøres unntak fra offentlig innsyn for opplysninger som er underlagt en lovbestemt

eller lovhjemlet taushetsplikt. Det gjelder dokumentene i denne anbudskonkurranse.

Typiske taushetsbelagte opplysninger er ens personlige forhold (men vanligvis ikke fødested, fødselsdato,

personnummer, statsborgerskap, sivilstand, yrke, bopel), og konkurransesensitive drifts- eller forretningsforhold ( f.

eks. produksjonsmetoder, produkter under utvikling, kundelister, strategier, analyser, prognoser, men vanligvis

ikke priser ).
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Nordreisa kommune v/Hilde Henriksen

Skjervøy kommune v/Arne Lien

Kvænangen kommune v/Terje Soleng

Kåfjord kommune v/ Stine Pedersen

Lyngen kommune v/Ståle Johansen

Storfjord kommune v/Tom Braathen
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TattshetspHkt
Oppdragsgiver og oppdragsgivers ansatte plikter å hindre at andre får adgang eller kjennskap til opplysninger om

tekniske innretninger og fremgangsmåter eller drifts- og forretningsforhold som det vil være av konkurransemessig

betydning å hemmeligholde, av hensyn til den opplysningen angår.

Oppdragsgiver plikter å spørre tilbyderen om det er noen opplysninger som tilbyderen anser som taushetsbelagte. I

så fall skal dette tilkjennegis på egnet måte i tilbudet ved at en også leverer en sladdet utgave av tilbudet der

forretningshemmeligheter sladdes. Den sladdede utgaven kan leveres på elektronisk media. Tilbyderne skal levere:

1 stk papirutgaver av tilbudet

1 stk elektronisk utgave av tilbudet på USB-minnepenn eller CD/DVD, inkludert elektronisk utgave av

tilbudet med sladdede forretningshemmeligheter

Ved begjæring om innsyn, skal oppdragsgiver likevel uavhengig av dette vurdere hvorvidt opplysningene er av en slik

art at oppdragsgiver plikter å unnta dem fra offentlighet. Dersom tilbyder ikke anser noen opplysninger i tilbudet

som taushetsbelagt, bes dette bekreftet på tilbudsforsiden (vårt vedlegg 1).

2.6 1-ffi-bii('t fi:Ot ilt Oppdiasgi\-(-1(-ns all!,atte (k=lt:w i kwikuri ansci)
En ansatt hos oppdragsgiveren kan ikke delta i konkurranse eller inngå kontrakt med den administrasjonen hvor

vedkommende gjør tjeneste. Det samme gjelder firma som helt eller i overveiende grad eies av en eller flere av

oppdragsgiverens ansatte.

2.7

Ved behandling av saker som omfattes av denne forskrift, gjelder reglene om habilitet i lov av 10. februar 1967 nr.

00 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) § 6 til § 10, lov av 25. september 1992 om

kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) § 40 nr. 3.
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3.4 Leveririetfsi,rils ouoiifske eg ,a sielle 1,;apasitet

Oppdragsgiverens kvalifikasjonskrav

Det kreves minimum tilfredsstillende soliditet for et gjennomsnitt av de to siste avlagte regnskap jf.

dokumentasjonskrav nedenfor. Oppdragsgiver legger til grunn Proff
TM

Forvalt (www.forvalt.no) sine måltall og

rangering for egenkapitalprosenten, følgende:

Formel: Egenkapital (%) = Sum egenkapital x 100% dividert med Sum gjeld og egenkapital

Rangering:

Ikke tilfredsstillendeSvakTilfredsstillende

< 3 %3 - 9,9 %10 - 17,9 %

GodMeget god

18 - 40 %> 40,00 % I

Det kreves minimum tilfredsstillende likviditetsgrad for et gjennomsnitt av to siste avlagte regnskap. Oppdragsgiver

legger til grunn ProffTM Forvalt (www.forvalt.no) sine måltall og rangering for egenkapitalprosenten, følgende:

Formel: Likviditetsgrad 1 = Sum omløpsmidler dividert på Sum kortsiktig gjeld

Rangering:

Ikke tilfredsstillende Tilfredsstillende Meget godSvak God

> 21,5 - 2 %

diskvalifisering. Dokumentasjon- bevis for at de stilte krav er oppfylt:

Følgende dokumentasjon skal foreligge i tilbudet:

a) For firma som er innmeldingspliktige i Brønnøysundregisteret skal det ikke fremlegges årsregnskap.

Oppdragsgiver vil innhente opplysninger om leverandørens økonomiske og finansielle stilling gjennom Proff

(www.proff.no). NB! Leverandøren plikter å påse at denne informasjon er tilgjengelig på nettstedet. Dersom dette

ikke er tilfelle, skal tilbudet vedlegges foretakets 2 siste årsregnskap med årsberetning.

a) For utenlandske leverandører og firma som ikke er innmeldingspliktige  skal det i tilbudet leveres foretakets siste

2 årsregnskap med årsberetning. I tillegg skal det vedlegges eget dokument som viser de etterspurte nøkkeltallene

med henvisning til hvor de er hentet fra i regnskapet. Dette dokumentet skal være revisorgodkjent, eller godkjent av

annen offentlig myndighet.

Dersom det likevel finnes opplysninger av nyere dato, som har relevans til foretakets regnskapstall, og som ikke

fremgår av offentlige registre, forplikter leverandøren å informere om og dokumentere også dette. For eksempel for

det tilfelle at tidligere års regnskap er misvisende, og ikke representativt, i forhold til leverandørens soliditet,

likviditet og økonomiske gjennomføringsevne på tidspunkt for tilbudsfrist og for avtaleperiode.

Firma som ikke selv oppfyller kravene kan vedlegge garanti fra for eksempel morsselskap eller datterselskaper. NB!

Eventuell garantiforpliktelse må foreligge i tilbudet og kan ikke ettersendes.
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0 ppd ragsgiverens kvalifikasjonskrav

Det kreves relevant erfaring fra tilsvarende oppdrag.

Det kreves meget god gjennomføringsevne for oppdraget.

Det kreves at bedriften har en god og bevisst miljøpolitikk og miljøprofil

Dokumentasjon —bevis for at de stilte krav er oppfylt. Følgende dokumentasjon skal foreligge i tilbudet:

En liste/oppstilling over de viktigste leveranser eller utførte tjenester de siste tre år, herunder opplysMnger

om verdi, tidspunkt, navnet på den offentlige eller private mottaker.

En oversikt og beskrivelse av kvaliteter til teknisk personell leverandøren disponerer til oppfyllelse av

kontrakten, inkl. underleverandører som leverandør eventuelt benytter seg av.

Redegjørelse vedrørende foretakets kvalitetssikringssystem/kvalitetsstyringssystem.

Dokumentasjon i form av fremleggelse av attester utstedt av uavhengige organer som dokumenterer

leverandørens overholdelse av miljøledelsesstandarder for miljøstyring og miljørevisjon. Det godtas også

annen dokumentasjon av tilsvarende miljøledelsestiltak fra leverandøren.

Dersom en eller flere leverandører ikke har levert skatteattester innen tilbudsfristens utløp, kan oppdragsgiveren

fastsette en kort tilleggsfrist for ettersendelse. Det samme gjelder dersom leverandøren har sendt inn skatteattester

som er eldre enn 6 måneder regnet fra tilbudsfristens utløp. Leverandøren har ikke krav på at oppdragsgiveren

benytter seg av denne retten. Tilleggsfristen gjelder for alle deltagerne i konkurransen og oppdragsgiveren skal ikke

begynne å vurdere de innkomne tilbud før tllleggsfristen er utløpt.
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4 KRAVTIL TILBUDET

Tilbudets utfolining og Ieveug
Tilbudet skal være skriftlig og inneholde et tilbudsbrev som skal være skrevet på norsk i tillegg skal

tilbudsbrevet være datert, undertegnet og stemplet med firmaets navn.

Tilbudet skal være merket: "NTR VA-materiell 2014"

Tilbudet skal ikke limes, stiftes, innbindes på en måte som vanskeliggjør kopiering.

Tilbudet skal oversendes i lukket forsendelse. Forsendelsen skal være merket med konkurransens navn.

a) Forsendelsen bør også merkes tydelig "Må ikke åpnes før tilbudsåpning".

Leverandørens navn må fremgå av forsendelsen slik at oppdragsgiver kan identifiseres leverandøren uten å

åpne forsendelsen.

Tilbudet kan leveres direkte til leveringsadressen eller sendes med post, jf. pkt. 1.7 Innleveringssted.

Tilbudet skal leveres jfr. pkt 2.5 satt inn med skilleark slik som beskrevet i pkt. 4.9. I tillegg skal komplett  

tilbud leveres i 1 elektronisk format på USB-penn eller CD-ROM (vedlagt skriftlig versjon). Tilbyder må selv

påse at det er samsvar mellom skriftlig leverte tilbud og den elektroniske versjonen. Dersom det her ikke er

samsvar, vil for alle tilfelle skriftlig tilbud ha forrang som gjeldende tilbud.

NB! Tilbudsforsendelse som ikke er merket og overlevert i henhold til pkt. 4.1 pkt. 4 over vil bli avvist.

Tithwish1

NB! Tilbudet skal være oppdragsgiveren i hende på innleveringsstedet, jf. pkt. 1.4, før utløpet av tilbudsfristen. For

sent innkomne tilbud vil bli avvist.

4.5 'Filbufksk)etna
For at tilbud fra de ulike leverandørene skal bli sammenlignbart skal tilbudspriser inngis jfr vedlegg 3 og det som

fremkommer i vedlegg 3a, Tilbudsskjema. Tilbudsskjema skal fylles ut slik de fremstår og i det format som er

forhåndsdefinert av oppdragsgiver.

Skjema skal være datert, underskrevet og stemplet med firmaets navn.

Tilbudsskjema innleveres i utfylt stand sammen med tilbudet.

Dersom det foreligger motstrid mellom opplysningene i tilbudsskjemaet og i tilbudsbrevet, har

opplysningene i tilbudsbrevet forrang.

Oppdragsgiver presiserer viktigheten av korrekt utfylling av prisskjema, for å unngå at tilbudet blir betraktet som

ufullstendig og avvist på grunn av mangler mv.

4,6 ForbehoId
LeverandØr

Det er kun anledning til å ta mindre vesentlige forbehold. Tilbud som inneholderforbehold utover dette vil bli avvist.

Alle eventuelle forbehold skal tydelig framgå i tilbudsbrevet. Det skal tydelig beskrives hvilke konsekvenser

forbehold får. Økonomiske konsekvenser skal prissettes. Forbehold skal være presise og entydige slik at

oppdragsgiveren kan vurdere disse uten kontakt med leverandøren.

NB! Forbehold hvor økonomiske konsekvenser ikke er prissatt vil bli avvist. Forbehold som av andre grunner

medfører tvil om hvordan tilbudet skal bedømmes i forhold til andre tilbud vil bli avvist.
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Kommunens forbehold:

Oppdragsgivere forbeholder seg retten til å anta hvilket som helst av de innkomne tilbud eller forkaste

samtlige. Videre forbeholder også retten til å forkaste samtlige tilbud eller å redusere omfanget av volum dersom

det viser seg at tilbudet overstiger oppdragsgivere sin finansiering. Ved å innlevere tilbud har tilbyderen akseptert

oppdragsgiverners forbehold og fraskriver seg all rett til å kreve økonomisk kompensasjon i forbindelse med

tilbudet, også dersom alle tilbud blir forkastet.

4.7 Aiternative
Alternative tilbud vil ikke bli vurdert.

(:.tith-e fithuti

Et tilbud kan tilbakekalles eller endres inntil tilbudsfristens utløp. Tilbakekalling skal skje skriftlig. Endring av tilbudet

er å betrakte som et nytt tilbud og skal utformes i samsvar med punkt 4.1.

1.(-) Komplett jiliTud ;1(at hesti at.

Komplett tilbud skal bestå av- og være strukturert på følgende måte:

Skilleark 1: Tilbudsbrev underskrevet av person med fullmakt. Eventuelle forbehold skal tydelig

fremkomme i tilbudsbrevet og må være utarbeidet i samsvar med pkt. 4.6. Økonomiske

konsekvenser må prissettes. Vedlegg 1 og 7 legges fremst i skilleark 1.

Skilleark 2: Dokumentasjonskrav på kvalifikasjoner, jf. punktene:

3.2Obliqatoriske krav til leverandør

3.3Leveranclørs organisatoriske oq juridiske stillinq

3.4Leverandørs økonomiske oq finansielle kapasitet

3.5Leverandørs tekniske oq faqliqe kvalifikasjoner

Skilleark 3: Beskrivelser, dokumentasjoner osv, vedrørende produktet - slik det fremgår i

vedlegg 2, Kravspesifikasjon.

Skilleark 4: Utfylte skjema i Vedlegg 3 - Prisskjema

Skilleark 5: Annet
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5 OPPDRAGSGIVERENSBEHANDL1NGAVT1LBUDENE

5, k Registrering av tilbud
Tilbudene skal påføres tidspunkt for mottakelse etter hvert som de kommer inn. På anmodning skal

oppdragsgiveren skriftlig bekrefte når et tilbud er mottatt.

5.2 Tilbudsåpning
Tilbudsåpning jfr pkt 1.4 Viktige datoer. Åpning skal foretas av minst to representanter for oppdragsgiveren.

Tilbydere har ikke rett til å være tilstede ved åpningen. Kopi av åpningsprotokoll vil ikke bli oversendt tilbyderne

etter åpning.

vvisiag av leverandoret.
Oppdragsgiveren har plikt til å avvise leverandører som ikke har sendt inn skatteattester og HMS —erklæring innen

de angitte fristene, og de leverandørene som ikke oppfyller de fastsatte og kunngjorte kvalifikasjonskravene.

Oppdragsgiveren kan avvise leverandører som ikke har sendt inn øvrig etterspurt dokumentasjon. Oppdragsgiveren

kan i tillegg avvise leverandører av andre årsaker, jf. FOA § 20-12 (2).

av tilbud

Uhligahirishe sglinnwr

Oppdragsgiveren plikter å avvise tilbudet når det:

ikke er levert innen fastsatte frister

ikke er levert i samsvar med pkt 4.1 nr. 1 og 4

inneholder avvik fra konkurransegrunnlaget som er i strid med FOA § 20-13.

på grunn av forbehold eller feil, uklarheter, ufullstendigheter eller lignende kan medføre tvil om hvordan

tilbudet skal bedømmes i forhold til de øvrige tilbudene

5..t 1/23lgtri avvkingsgrunner

Oppdragsgiveren kan avvise tilbudet når det:

ikke inneholder alle de opplysninger, oppgaver, prøver mv. som er forlangt

ikke oppgir prisen slik som forutsatt i konkurransegrunnlaget

virker unormalt lavt i forhold til produktet som tilbys

ikke er undertegnet

5_5 Avklaring
Det er ikke tillatt å endre tilbudene eller forsøke å endre tilbudene gjennom forhandlinger. Det er adgang til

følgende avklaringer av tilbudene:

klarlegge uklarheter, såfremt uklarhetene ikke er av en slik art at tilbudet skulle vært avvist

når det gjelder løsninger, arbeidsmetoder eller materialer som leverandøren selv foreslår, kan

oppdragsgiveren be leverandøren foreta utdypninger og klargjøringer av hvordan kravene i

konkurransegrunnlaget vil bli ivaretatt

C) dersom det av tekniske eller funksjonelle grunner er nødvendig, kan det gjøres mindre justeringer i de

løsninger leverandøren har satt fram
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5.6

Dersom oppdragsgiveren blir oppmerksom på åpenbare feil i tilbudet, skal disse rettes dersom det ikke er tvil om

hvordan feilen skal rettes.

t.cAkasiede tbii

Avviste og forkastede tilbud vil ikke bli returnert. Heller ikke tilbud som ikke blir tildelt oppdraget blir returnert.

Disse blir makulert.

6 AVGJØRELSE AV KONKURRANSEN

6.1 ,Nvi\ 1“wiwn.'zilpen og

Oppdragsgiveren forbeholder seg retten til å avlyse konkurransen dersom det foreligger saklig grunn, for eksempel

ved bortfall av planlagt finansiering eller manglende godkjenning fra politisk hold.

Oppdragsgiveren kan forkaste alle tilbudene dersom resultatet av konkurransen gir saklig grunn for det.

() 2 riA.dt..huskritt.,rk,t

Valg av leverandør skal skje på grunnlag av hvilket tilbud som er mest økonomisk fordelaktig, basert på kriteriene:

Tilbyders beskrivelse av leveransen iht. tildelingskriteriene

NB! Leverandører som har avdelinger i f.eks. Alta kan bruke denne til å levere til f.eks. Kvænangen.

For at tilbyder skal få anledning til å spisse tilbudet best mulig ut fra tildelingskriteriene, skal tilbyder beskrive

tilbudet under hvert av tildelingskriteriene.

Priser og kostnader (Vekt 80 %)

Prisene skal oppgis eksklusive mva levert ihht lncoterms 2000 DDP —Delivered Duty Paid (fritt levert hvor selger

påtar seg kostnaden til bestemmelsesstedet, toll og avgifter, samt forsikring og tollformalitetene ved fortollingen —

"fritt levert fortollet"). Pris skal være levert den enkelte kommunes VA-lager. Disse er i Sørkjosen, Skjervøy,

Olderdalen, Lyngseidet, Oteren og Burfjord. Alle øvrige kostnader (gebyrer, levering, reisekostnader, emballasje,

godtgjørelser og alle andre kostnadselementer) skal inkluderes i beregningen. Levering innenfor 2 virkedager for

rammeavtalevarer.

Kriselevering:

Samme priser som for rammeavtalen. Kommunen betaler for den ekstra frakt som eventuelt oppstår.

Prisskjemaet skal fylles ut av tilbyder. Andre formater vanskeliggjør evalueringen og evt. bestilling, og vil ikke bli

godtatt.

Kvalitet (Vekt 20 %)

Dette tildelingskriteriet har følgende underkriterier som vektes etter følgende fordeling:

Kriterier Beskrivelse: Vekt

Produktkvalitet Skal være minimum ihht kommunenes VA-norm.

Det tas hensyn til materialets levetid og miljømessige

konsekvenser

4 %

Leveringskvalitet / tid Leveringstiden skal spesifiseres i prisskjemaet.
12 %
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Ved forsinkelse på delleveranser beregnes en dagrnulkt pr.

hverdag på 5 o/oo av kontraktsverdien av delleveransen,

begrenset oppad til 10%av kontraktsverdien av

delleveransen.

Dersom leverandøren ønsker fristforlengelse på

delleveranser kan oppdragsgiver imøtekomme dette uten

beregning av dagmulkt, forutsatt at forsinkelsen ikke har

noen negative konsekvenser for oppdragsgiver, f.eks. i

forhold til at entreprenører som skal benytte

rørmateriellet også blir forsinket.

For kriselevering gjelder: Uttak etter kl 1600 skal også være

mulig. Dette skjer ca en gang i året i hver kommune

Faktureringsryddighet Det vil her bli endel spredt leveranse, og ryddighet i

forhold til pakksedler og fakturaer er viktig. Pakkseddel

skal følge hver dellevering og inneholde kun den leverte

vare. Fakturering skjer pr. pakkseddel på EHF-format.

4%

Kvalitet vektes 20% Beskrevet gjennom den leveringsservice som tilbyder beskriver gjennom tilbudet med

leveringstid til kunden, lagerservicegrad, leveringstidsoverholdelse, leveringsfleksibilitet og

leveringsinformasjon. Evaluering gjennom beskrivelse for hvordan oppdraget skal

gjennomføres. Karaktersetting ihht følgende matrise.

1 Mangelfull oppfylling av kravene —tilbudet avvises

2 Oppfyller minimumskravene, men heller ikke mer

3 Løsningen/produktet noe over minimumskravene

4 God løsning/produkt

5 Meget god løsning/produkt

6 Fremragende løsning/produkt

Karakterskala benyttes med maks 1 desimal(er)

For utdyping av de enkelte kriteriene, se vedlegg 3.

6.3 Evaitieringsniodell
Oppdragsgiver stiller krav til dokumentasjon/beskrivelser, som kan sannsynliggjøre at tilbudte betingelser for

hvert av tildelingskriteriene er reelle og vil kunne bli oppretthoidt gjennom hele avtaleperioden.

Anskaffelsen bruker en forholdsmessig evalueringsmetode. Denne uttrykkes matematisk i denne formelen:

Poengscore på pris (og ev andre tildelingskriterier der laveste er beste) = 10xPb/Pe der Peer den prisen som

evalueres og Pber beste (laveste) pris.

Poengscore andre tildelingskriterier = 10*evaluert tilbud/beste tilbud der evaluert tilbud er det som evalueres på

denne linjen.

Poengskalaen tar utgangspunkt i beste tilbud som får poengsum 10 og deretter forholdsmessig dårligere

poengsum ut fra vår vurdering av innkommet tilbud. Deretter blir poengsum gitt på tildelingskriteriet ganget opp

med vektingen og en får en poengsum. Poengsum gitt på alle tildelingskriteriene blir multiplisert og den som har

høyeste poengsum er beste tilbyder. Hvis der er flere "linjer" innen ett tildelingskriterium som gir poengsum blir

de lagt sammen og forholdet beregnet deretter.

Evalueringsmatrise (eksempel)
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5.6 Ved arbeid på Kjøpers virksomhetssted skal Selger påse at tjenesten utføres innenfor rammen av de regler

for sikkerhet og arbeidsforhold som gjelder på Kjøpers virksomhetssted. Kjøper skal gjøre Selger kjent
med disse reglene.

5.7 Når Selger anser tjenesten som utført, skal han varsle Kjøper skriftlig så snart som mulig. Innen rimelig tid
etter at slikt varsel er mottatt, skal Kjøper ved skriftlig melding enten akseptere utførelsen av tjenesten,
eller erklære at tjenestens utførelse ikke er akseptert og årsaken til dette,

6 PRIS

6.1 Dersom ikke annet er avtalt, er prisen i norske kroner, fast, og eksklusive merverdiavgift, men inkluderer

emballasje, faktureringskostnader, toll, skatter og andre avgifter. Prisene skal vises i henhold til
Incoterms 2010 med leveringsbetingelsen DDP kjøpers brukersted.

6.2 Dersom skatte- og avgiftsbestemmelsene endres, kan prisen endres tilsvarende etter nærmere avtale. Ved
fall i markedsprisene skal disse automatisk gjøres gjeldende for Kjøper.

6.3 Kjøper betaler ikke for ytelser og kvanta utover det bestillingen omfatter uten at disse og prisen for dem er
skriftlig godkjent av Kjøper.

6.4 Prisendringer skal dokumenteres og skriftlig godkjennes av Kjøper.

6.5 Endring av prisen som følge av forskjellige valutakurser på tilbuds- og avtalt leverings-/faktureringstidspunkt,
kan bare foretas når det er avtalt mellom partene, og under forutsetning av at leverandøren i tilbudet har
oppgitt kursbasis og hvilken andel av prisen som er valutaavhengig.

6.6 Eventuelle prisjusteringer skal varsles 3 måneder før ikrafttredelse.

7 FREMDRIFT

7.1 Dersom Selger har grunn til å tro at tjenesten/varen ikke kan gjennomføres i samsvar med fremdriftsplanen,
skal han straks skriftlig varsle Kjøper. Varselet skal oppgi årsak til forsinkelsen, antatt innvirkning på
fremdriftsplanen samt forslag til tiltak for å begrense forsinkelsen. Selger skal dekke egne kostnader som
påløper for å begrense forsinkelsen, med mindre denne skyldes Kjøpers forhold.

7.2 Selger er ansvarlig for tap som Kjøper lider, og som kunne ha vært unngått dersom Selger hadde gitt Kjøper
varsel i rett tid.

8 ENDRINGER, UTSETTELSE OG AVBESTILLING

Endringer

8.1 Innenfor det partene med rimelighet kunne forvente da avtalen ble inngått, kan Kjøper kreve

kvalitetsmessige og/eller kvantitetsmessige endringer i tjenesten samt endringer i fremdriftsplaner.

8.2 Oppdager eller burde Selger oppdage behov for endringer, skal Kjøper varsles skriftlig om dette så snart som

mulig. Endringer skal være godkjent av Kjøper ved skriftlig endringsordre før de iverksettes.

8.3 Krever Kjøper endring, skal Selger uten ugrunnet opphold utarbeide en bekreftelse med beskrivelse av
endringen samt opplysninger om eventuell innvirkning på pris og fremdriftsplan. Selger skal ikke
påbegynne endringer før Kjøper skriftlig har tatt stilling til Selgers bekreftelse.

8.4 Vederlag for endringer skal være i samsvar med avtalens opprinnelige prisnivå. Dersom endringer medfører

besparelser for Selger, skal Kjøper godskrives dette.

Utsettelse

8.5 Kjøper kan ved skriftlig varsel utsette hele eller deler av tjenesten. Etter slikt varsel skal Selger uten ugrunnet

opphold meddele Kjøper hvilke virkninger utsettelsen kan få på gjennomføringen av tjenesten.

8.6 Dersom utsettelsen varer utover 90 dager, har Selger rett til å si opp avtalen ved skriftlig varsel til Kjøper.

8.7 I utsettelsesperioden skal Kjøper kun dekke dokumenterte og nødvendige utgifter i forbindelse med

demobilisering og mobilisering av personell.

Avbestilling

8.8 Kjøper kan ved skriftlig varsel til Selger avbestille tjenesten helt eller delvis.

8.9 For den del av tjenesten som er utført, kan Selger kreve vederlag som svarer til det prisen ville utgjøre

dersom oppdraget bare omfattet denne del.

8.10 Selger kan videre kreve erstatning for tap som følge av avbestillingen. Dette gjelder også tapt fortjeneste så

langt det godtgjøres at det ikke var mulig å oppnå en tilsvarende fortjeneste ved oppdrag for andre.
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9 BETALING

9,1 Kjøper betaler ikke for ytelser utover det avtalen omfatter uten at dette er skriftlig godkjent av Kjøper.

9.2 Selgers fakturaer skal spesifiseres og dokumenteres slik at de kan kontrolleres av Kjøper. Alle fakturaer skal

være påført Kjøpers rekvisisjonsnummer, eventuelt andre referanser som Kjøper krever, og klart angi hva

beløpet gjelder.

9.3 Selgers fakturaer skal spesifiseres og dokumenteres slik at de kan kontrolleres av Kjøper. Alle fakturaer skal

være påført Kjøpers bestillingsnumrner (ansvarsnummer), eventuelt andre referanser som Kjøper krever, og

klart angi hva beløpet gjelder.

9.4 Betalingsbetingelsene er: Fri leveringsmåne + 30 dager.

9.5 Leverandøren skal sende fakturaen til kommunene forløpende, uten unødig opphold.

9.6 Dersom det er avtalt at Selger skal stille bankgaranti, plikter ikke Kjøper å foreta utbetalinger før han har

mottatt slik garanti.

9.7 Selger skal innen 90 dager etter at Kjøper har akseptert utførelsen av tjenesten sende sluttfaktura.

Sluttfakturaen skal dekke alle Selgers krav under avtalen. Krav som ikke er tatt med i sluttfakturaen, kan

ikke senere gjøres gjeldende.

9.8 Betaling innebærer ingen godkjennelse av tjenesten/varen.

9.9 Ved forsinket betaling kan Selger kreve forsinkelsesrente i henhold til lov av 17. desember 1976 nr. 100 om

renter ved forsinket betaling.

9.10 Eiendomsrett, varer som leveres etter denne avtalen blir kundens eiendom fra og med tidspunktet for korrekt

betaling.

10 BRUDD PÅ AVTALEN

Forsinkelse

10.1 Selger er ansvarlig for forsinkelse i henhold til art. 8.2.

10.2 Dersom Selgers utførelse av tjenesten/varen har slike mangler at Kjøpers formål med tjenesten/varen blir

vesentlig forfeilet, likestilles dette med forsinkelse.

Virkninger av forsinkelse

10.3 Dersom ikke annet er avtalt, påløper i tilfelle forsinkelse dagmulkt/konvensjonalbot med 0,5 % av det totale

vederlag, eksklusiv merverdiavgift, som skal betales i henhold til avtalen, pr kalender dag inntil

avtalemessig levering finner sted. Samlet dagmulkt/konvensjonalbot skal likevel ikke overstige 10 % av

det totale vederlag som skal betales i henhold til avtalen.

10.4 Skyldes forsinkelsen at Selger eller noen han svarer for, har utvist grov uaktsomhet eller forsett, kan Kjøper,

i stedet for dagmulkt/konvensjonalbot, kreve erstatning for tap han lider som følge av forsinkelsen.

10.5 Kjøper kan heve avtalen dersom maksimal dagmulkt/ konvensjonalbot er påløpt, eller forsinkelsen medfører

vesentlig brudd på avtalen.

Mangler

10.6 Dersom det foreligger en mangel ved utførelsen av tjenesten/varen, er Selger ansvarlig for mangelen i

henhold til art. 8.4.

10.7 Kjøper skal reklamere skriftlig innen rimelig tid etter at mangel er oppdaget, men ikke senere enn 24

måneder etter at Kjøper skriftlig har akseptert utførelsen av tjenesten/varen. For utbedringsarbeider løper

en tilsvarende reklamasjonsfrist fra det tidspunkt utbedringsarbeidet ble fullført. Reklamasjonsfristene

løper ikke så lenge det foretas utbedringer eller annen aktivitet, som er nødvendig for korrekt oppfyllelse
av avtalen.

Virkning av mangel

10.8 Dersom Kjøper reklamerer, skal Selger utbedre mangelen omgående. Utbedring kan utsettes dersom Kjøper

har saklig grunn for å kreve det. Utbedring skal gjennomføres uten kostnader for Kjøper.

10.9 Dersom Selger ikke innen rimelig tid foretar nødvendig utbedring av mangelen, er Kjøper berettiget til selv

eller ved andre å foreta utbedring for Selgers regning og risiko. Det samme gjelder dersom det vil

medføre vesentlig ulempe for Kjøper å avvente Selgers utbedring. I slike tilfeller skal Selger underrettes

før utbedring iverksettes.

10.10 Dersom Selger ikke utbedrer mangelen innen rimelig tid, kan Kjøper kreve prisavslag.
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Spørsmål til konkurransegrunnlaget

Jeg har følgende spørsmål til konkurransegrunnlaget:

Hva slags dokumentasjon skal ligge under skilleark 3? Det står i pkt. 4.9 'Beskrivelser, dokumentasjoner osv vedr

produktet- slik det fremgår i vedlegg 2, Kravspesifikasjon.' Vedlegg 2 er en huskeliste, ingen kravspesifikasjon.

I sjekklisten skal øvre del, dokumentasjon på kvalifikasjonskriteriene, ligge under skilleark 2 og nedre del,

prisskjema, som skal ligge under skilleark 4 og dokumentasjon på tildelingskriteriet Kvalitet, som skal inn i

tilbudsbrevet, ref tidligere svar.

Svar:

Siden vedlegg 2 sjekkliste ikke har betydning i evalueringen, og ikke har annen betydning enn en huskeliste trekkes

vedlegg 2 fra konkurransegrunnlaget.

Skal dokumentasjon på underkriteriene leveringsservicegrad, leveringstidsoverholclelse, leveringsfleksibilitet og

leveringsinformasjon legges inn i tilbudsbrevet eller sammen med leveringstid i prisskjema?

Svar: Legg dokumentasjonen sammen med prisskjema.

Hva ønskes av dokumentasjon for leveringsservicegrad og leveringstidsoverholdelse?

Svar:

Leveringsservicegrad = hvor mange av de forespurte produkter kan leveres fra lager hvor?

Leveringstidsoverholdelse=forholdet mellom de forespurte produkter og forespurt leveringstid
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Jeg har følgende spørsmål til konkurransegrunnlaget vedr. anskaffelse av vann- og avløpsmateriell:

Pkt. 4.1. Det bes om at leverandørens navn skal fremgå av forsendelsen slik at leverandør kan identifiseres

uten at pakken åpnes. Dette strider mot hensikten at tilbyderne ikke skal vite om hverandre i forkant av

tilbudsinnleveringen, og heller ikke ved innleveringen. Normalt leveres tilbudet i en nøytral og lukket

forsendelse. Kan oppdragsgiver vurdere dette?

Svar:

Hvis tilbudet ankommer etter at tidsfristen skal oppdragsgiver returnere tilbudet uten å åpne dette. Tilbudene blir

ikke åpnet før etter tilbudsdato. Tilbydere får ikke vite om hverandre. Det er kun oppdragsgiver som har tilgang til

tilbudene til de er åpnet.

Pkt. 4.9. Under skilleark 1 skal tilbudsbrevet ligge, sammen med vedlegg 1 og 7. Hvor er vedlegg 7?

Svar:

Vedlegg 7 er blitt med ved en feil. Det finnes ikke vedlegg 7.

Skal dokumentasjon på tildelingskriteriet Kvalitet legges under skilleark 2?

Svar:

Normalt i tilbudsbrevet.

Pkt. 6.2: Under tildelingskriteriet Kvalitet, herunder Produktkvalitet. Skal materialets levetid og miljømessige

konsekvenser dokumenteres? Og eventuelt hvordan?

Svar:

Vi har ikke bedt om det. Vi regner med at samme NRF nummer/kategori har samme kvalitet

Pkt. 6.2: Under tildelingskriteriet Kvalitet, herunder Leveringskvalitet/ tid. Hvor i prisskjemaet skal

leveringstid legges inn?

Svar:

Dere skal beskrive/dokumentere leveringstid på lagervarer. Er det kategorier/varer som har lengere leveringstid

beskriver dere dette.

Pkt. 6.2: Det står under tildelingskriteriet Kvalitet at dette vil vektes gjennom beskrivelser av "den

leveringsservice som tilbyder beskriver gjennom tilbudet med leveringstid til kunden, lagerservicegrad,

leveringstidsoverholdelse, leveringsfleksibilitet og leveringsinformasjon. Evaluering gjennom beskrivelse

for hvordan oppdraget skal gjennomføres." I hvilket av underkriteriene står det at det skaI vedlegges

dokumentasjon på lagerservicegrad, leveringstidsoverholdelse, leveringsfleksibilitet og

leveringsinformasjon?

Svar:

I ordet beskriver og i tilbudet dere skal levere.

Dette bes ikke om i noen av underkriteriene 'Produktkvalitet, Leveringskvalitet/tid eller

Faktureringsryddighet' at skal beskrives. Hvor mye vil lagerservicegrad, leveringstidsoverholdelse,

leveringsfleksibilitet og leveringsinformasjon vektes? Og hva ønskes av dokumentasjon?

Svar:

Leveringsservicegrad 3% av totalt 12%

Leveringstidoverholdelse 3% av totalt 12%

leveringsfleksibilitet 3% av totalt 12%

Leveringsinformasjon 3% av totalt 12%
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Vedlegg 2, sjekkliste. I denne bes det om at det krysses av for at det er vedlagt referanser. I

konkurransegrunnlagets punkt 3.5 bed det om de viktige leveranser. Er dette kravet sammenfallende eller

to ulike krav?

Svar: Sammenfallende

I Vedlegg 2, sjekkliste bes det om at det legges ved svar på alle punkter i kravspesifikasjonen. Kan det

presiseres hvilke punkter det ønskes svar på om under hvilket skilleark en slik besvarelse skal ligge?

Svar:

Vedlegg 2 er ment som en huskeliste for tilbyder. Ikke en liste som betyr at tilbud blir avvist.

I vedlegg 2, sjekkliste bes det om at det legges inn vedleggsnummer på regnskap for de to siste år. I

konkurransegrunnlagets pkt. 3.4 står det at oppdragsgiver vil sjekke dette selv gjennom proff forvaltning.

Kan oppdragsgiver bekrefte at leverandører som er innmeldingspliktige i Brønnøysund ikke vil vise til

vedlegg her?

Svar:

For firma som er innrneldingspliktige i Brønnøysundregisteret skal det ikke fremlegges årsregnskap. Oppdragsgiver

vil innhente opplysninger om leverandørens økonomiske og finansielle stilling gjennom Proff (www.proff.no). NB!

Leverandøren plikter å påse at denne informasjon er tilgjengelig på nettstedet. Dersom dette ikke er tilfelle, skal

tilbudet vedlegges foretakets 2 siste årsregnskap med årsberetning. Når det gjelder siste års regnskap er siste år

2013. Dette må tilbyder sjekke om er levert til Brønnøysundregisteret. Er det ikke det må det legges ved under

skilleark 2.
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PRISSKJEMA VAARTIKLER
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aVauell

Eyemuere
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Eventuele

mmentarer/Ifiegpsoppran nper

Dukble absprefernedeler

BLINDFLENS 100 DUKTILT PN 10 OPDXY 2041018 STK -00 -00

EILINDFIENS 150 DUKTILT PN 10 EPDXY 2041011 STK -00 -GO

REDUKSJONSFLENS t 53X133 P510 EFOXY DJKTIL 5-5667 2041413 STK -03 -CC

SPAREFLENS DN 100 MIPANkiF/118 STP/ RER 2081435 STK -00

SPAREFLENS DN 150 6000165F/170 STP4 RØR 2061413 STK -00 -23

SPAREFLENS LON 200 MWArthrF/222 STPJ ROR 2051437 STK -00 -03

BOLTESETT M18X 75 (15STK)M041.1T. SKIVER 8 8 VZ DIN 931/150 3521002 STK -GO -00

BOLTESETT 7I20X 75 (87STK/64IMUT SKIVER 8 857 DIN 9317150 3521005 STK -00

BOLTESETT P.,20X 90 (17STKIM/MUT SKIVER 8852 DIN 9010 50 3521007 STK -00 00

' .-1.21:1, e,,r'C, 0.,,,,,,c,r,,,,cr ,L,,c, 1,c i c.,1: , ,e,

Mothørog kobling«

REPARASJONSMUFFE DOBL 140-163 L027 IPP-254 RUSTFRI2102574 sTK -03 -CO

.,,,,711:::, e.:, 5,..1 .7.e, ,,,,,•,...1, • 0, :,- --.r.e,

r.Ofirger

FLENSEMUFFE DN 15 0 1520:192 2 PN 100/5 2107879 STK -00 -00

. ,r2,-11, fr • c. , :I:1,år•

Pl..110, og dogx
RØR AVI. 7 110 PLAST 2251059 LIA -00 -00

ROR AVL T 125 PLAST 2251079 LM -CO -00

RØR AVL T 160 PLAST 2251119 -00 -00

RØR AVL T 200 PLAST 2251159 LIA -CO 00

BEND OR ADL 110 30GR KUNSTST 2252264 STK -00 -00

BEND GR AVL 125 30G R KJNSTST 2252305 STK -00 -CO

BEND GR Abt 160 3038 KUNSTST 2252384 STK -CO -00

BEND GR AVL 200 30GR KUNSTST 2252419 S1K -00 -00

GRENROR GR AVL 11 0KUNSTST 2253014 STK
—

-03 -03

GRENRCOR GR AVL 1600110 KUNSTST 2253044 STK -00 -00

GRENROR GR AVL 16 00005750 2253054 STK ' -DO -00

GRENROR GR AVL 20 02:110 KUNSTST 2253064 STK -00 -00

GRENROR GR AVL 25 0KUNS1ST 2253179 STK -00 -00

TERS GRUNNAVL 110 006STSTOFF ....,541709 STO ' -00 -00

TERS GRUNNAVL 125 KUNST STOFF 2254714 STK -00 -00

TERS GRuNNAVL 160 KUNSTSTOPF 2254724 STK -00- -00

DOBBELMUFFE GR AV L 110 KUNSTST 2255009 STK -00 00

DOBBELMUFFE GR AV I 126 KUNSTST 2255014 STK 00 -00

DOBBELIAUFFE GR AV L 160 KUNSTST 225502-1 STK -00 -00

DCBBEIMUFFE GR AVL 200 KUNS7 ST 2255034 STK
r

-00 -00

LØPEMUFFE OR AVL 110 KUNSTST 2255709 STK -00 -00

LOPEIAUFFE GR AVL 125 KUNST ST 2255214 STK -00 -00

LØPEIALIC FL GR AVL 160 KUNSTST 2255224 SIK -00 -CC

LØPEMLIFFE GR AVL 203 KUNSTST 2255234 STK CO -50

OVERGANG GR AVL 1250110 PLAST 2255214 STK -00 -.00

OVERCANG GR AVL 1600110 PLAST 2255429 STK -00 -70

OVERGANG GR AVL 2 000160 PLAST 2255459 STK -00

RØR 81/MUFFE 110 PVC PN 10 2350443 STK -00 CC

RØR INMUFFE 160 PVC PN 10L-T614 NS 3621 2355459 SIK 430 -00

BEND PVC 110 =GR SDR2112,5 2351129 571: -00 -Oc

BEND PVC 160 22GR 501421 8612 5 2351855 SIK - -00 -00

LØPEMUFFE 110 FTPVC TRYKKRØR PN 10 2354140 STK -00 -10

LOPEMUF FE 160 S/PVG 04060006 PN 10 2354164 - SIK -00

DolerOlPE-for
UNION PRK 32 MM 2510534 SIK -- -CO -OC

UNION PRK 40 MM 2510635 STK -00 -70

UNION PRK ST MM 2510644 57K -00 -00

UNION PRK63 MM 2510354 STO -00 -0L

TIPPUNION PRK32 X17 2515534 STK -00 -07

TIPPUNCON PRK4021 114. 2510644 STK -00 -00

TIPPUNION PRK50 X 1 1/7" 251 C/OAP STK -00 -CC

T-RORPRK22 2511234 STK -00

T-RØRPRK40 2511239 STK -03 - CC

T-RØRPRK50 751124-1 STK -CO -00

UNION ltrY - GAMMEL". TYPE 105 ISIPLO 34 x 32 1.114 2501071 STK -00
LINION'741 -GAMMEL", TYPE 100 ISIFLO 42 x 40 kIM 21074 STK -00 -0A

UNION "NV - GAMMELT. TYPE 100 ISIFLO 60 x 63 MM 2561161 STO -00 -03

SIALOVERGANG, TYPE 742. ISIFLO 40 MM x 1 1/4" 2552909 STK -00 -00

t:-rats.st: 1oo. mo 1..r.Ime., >1615,01 PE.,,,

Sloop.kranår og PE- og rnaasingdoler

VARERDR I-fEINOR XD 147-286 01.4F1LABB OG FIRK KOM3IM2D 3351032 STK -00 -00

TELESKOPRØR 10150 1.1700 - 2903 3355473 STK -00 -00

BAKKEKRAN MESS 070032NORSK TYPE FORBEREDT FFPRK 3353405 STK -00 -00

BAKKEKRAN MESS 32 140NORSK TYPE FORBEREDT F/PRK 3332428 STK -00 -00

B.AKKEKRAN MESS 43 50NORSK TYPE FORBERECIT F/PRK 3382411 STO -00 -03

. -..7.1...I.,.0,7.•. :0,1,1c, ,,,...,-.4.,.-fe: 0, ,.• C;,',-

Kotbernar og ddar

OVERG ANS.NIPPEL 1_ 114 0 1' MESS 5020402 STK -00 -03

OVERG.ANS NIPPEL 1.1/T X 1" MESS 5023404 STK -00 -00
OVERG ANS NIPPEL T X 1.117MESS 5220403 STK -00 -00

DVERGANGSNIPPEL 1 /2' 0 310 MESS 5020426 STK 073 -01

OVERGANGSNIPPEL Z.- X 12- MESS 5025423 STK -03 DS
OvERGANGSNIPPEL ," x 3/4- !AESS 5200433 STK -00 -D0
OVERGANGSNIPPEL 1 1/A X1- MESS 5023436 STK -00 -00

OVERGANGSNIPPEL 1.1 :2' X 1.1/A. MESS 5020441 STK -00 -00

OVERGANGSNIPPEL 7. 5 1 1/2 MESS 5220444 STK -03 -00

:r-tobstt to• e ,O.:. so-4061:

Sloseventlier og vgollikryza

SLUSEVENTIL -D3 i-LOYREWT-LENSER DUKTIL EPOYD" 5013039 STK De -03

SLUSEVENTIL 150 1-10YRE DUKTILT M.,FLENSER EPDXY 5510045 STK -00 -03
,--03.4tr 74: 4....ht-, st-su-sm s..,..n.-c-...7c. w ‘s:-....•,st

IDato Stempel/Sign
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Brønnøysundregistrene Firmaattest

Organisasjonsnummer: 947 579 754

Organisasjonsform: Aksjeselskap

Stiftelsesdato: 10.06.1988

Registrert i
Foretaksregisteret: 29.12.1988

Foretaksnavn: HEIDENREICH AS

Forretn±ngsadresse: Industriveien 6
2020 SKEDSMOKORSET

Kommune: 0231 SKEDSMO
Land: Norge

Postadresse: Postbcks 84
2021 SKEDSMOKORSET

Telefon: 22 02 42 00
E-postadresse: firmapostRheidenreich.no

Aksjekapital NOK: 20 538 000,00

Daclig leder/
adm.direktør: Bård Samstad

Stvre:
Styrets leder: Odd Egil Kanestrøm

Eingemyrveien 1
1555 SON

Styremedlem: Kai Uwe Hollweg
André Wedemeyer
Andre Tigges
Geir Olav Halset

Trine Strøm

Harald Dalen

Representant for de
ansatte
Representant for de
ansatte
Representant for de
ansatte

Varamedlem: Lars Reinhard

Signatur:

Revisor:

Selskapet forpliktes ved
underskrift av styrets formann
sammen med et av de øvrige
styremedlemmer.

Godkjent revisjonsselskab
Organisasjonsnummer 993 506 650
EDO AS
Munkedamsveien 45A
0250 OSLO

Utskriftsdato 12.08.2014 Organisasjonsnr 947 579 754 Side 1 av 2
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BALANSE pr. 31 desember

(Alle tall ihele tusen) Note 2013 2012
Egenkapital

Innskutt egenkapital
Aksjekapital(9128 aksjer åkr 2250)
Overkurs

12, 13
12

20 538
202 033

20538
202033

Sum innskutt egenkapital 222 571 222571

Opptjent egenkapital
Annen egenkapital 12 -8 116 16886
Sum opptjent egenkapital - 8 116 16886

Sum egenkapital 214 455 239457
Gjeld

Avsetninger for forpliktelser
Pensjonsforpliktelse
Andre forpliktelser

4
10

459
i4 830

1240
12627

Sum avsetninger for forpliktelser 5289 13867

Annen langsiktig gjeld
Gjeld til kredittinstitusjoner
Gjeld til selskap i sammekonsern

8, 9
6, 8

20 989
155000

36384
115000

Sum annen lan silgig_gjekk 175989 151384

Kortsiktig gjeld
Gjeld til kredittinstitusjoner
Leverandørgjeld
Gjeld til konsernselskap
Betalbar skatt
Skyldig offentlige avgifter
Annen kortsiktig gjeld

9,14

6
11

10

76 317
24 313

1289
01

20 597
20 465

62468
100789

6272
0

r 26 141
20653

Sum kortsiktig gjeld 142981 216323

Sum gjeld 324 2591 381 574

Sum egenkapital og gield 538 714 621 031

Oslo,24. mars 2014
I styret for In EN AS

d-arestrøni
Slyr& leder

i Andre Ti7—gges

f(..-.-L

Bård mstad Trine Strøm jarald Dalen
Adm.direktør
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NOTER

NOTE I REGNSKAPSPRINSIPPER

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk.

Salgsinntekter og segmentinforrnasjon
Inatektsføring ved salg av varer skjer på leverinastidspunktet Det er ikke opplyst om salgsinntekter på
virksomhetsområde og geografisk marked fordi det er kun ett virksornhetsområde (VA1VVS-markedet) og ett
geografisk marked (Norge).

Hovedregel for vurdering og klassifisering av ciendeler og gjeld
Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som
omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er uansett klassifisert som omløpsmidler. Ved
klassifisering av kortsiktig og langsiktig g'eld er analoge kriterier lagt til grunn. Ferste års avdrag på langsiktig
gjeld er klassifisert som lanasiktig gjeld.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi nar verdifallet forventes ikke å være
forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Langsiktig gjeld i norske
kroner med unntak av andre avsetninger balanseferes til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

OtMopsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsildig gjeld balansefores til nominelt
mottatt beløp på etableringstidspunktet.

Valuta
Pengeposter i utenlandsk valuta omregnes til balansedagens kurs.

Inirnateriefle eiendeler
Utgifter til imrnaterielle eiendeler er balanseført i den utstrekning kriteriene for balanseforing er oppfyh.

Varige driftsmidler
Varige driftsmidler avskrives over forventet økonomisk levetid. Avskrivningene er som hovedregel fordelt lineært
over antatt økonomisk levetid. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnadei.
mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet.

Leic av driftsmidler
Driftsmidler innleiet langsiktig der leieavtalen i realiteten er finansiering av anskaffelse, aktiveres i balansen og
tilsvarende tas leieforpliktelsen med som deld. Avskrivning gjennomføres som for eide driftsmidler.
Renteelementet i leieutgifiene behandles som finanskostnader.

Andre anleggsaksjer og andeler
Anleggsaksjer og mindre investeringer i ansvarlige selskaper og kommandittselskaper hvor selskapet ikke har
betydelig innflytelse balansefores til anskaffelseskost. Investeringen blir nedskrevet til virkelig verdi dersom
verdifallet ikke er forbigående. Mottatt utbytte os.tandre utdelinger fra selskapet inntektsføres som annen
finansinntekt

Varer
Varer er vurdert til det laveste av gjennomsnittlig anskaffelseskost og netto salgsverdi. Det foretas nedskriving for
påregnelig ukurans.

Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer oppføres tilpålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning
til tap gjøres på grunnlaa av en hsdividuell vurdering av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige
kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.

Pensjoner
Pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser beregnes etter lineær opptjening basert på forutsetninger om
diskonteringsrente, fremtidig regulering av lønn, pensjoner og ytelser fra folketrygden, fremtidig avkastning på
pensjonsmidler samt aktuarmessige forutsetninger om dødelighet, frivillig avgang, osv. Pensjonsmidler er vurdert
til virkelig verdi og fratrukket i netto pensjonsforpliktelser i balansen. Endringer i forpliktelsen som skyldes
endringer i pensjonsplaner fordeles over antatt gjenstående opptjeningsfid. Endringer i forpliktelsen og
pensjonsmidlene som skyldes endringer i og avvik i beregningsforntsetningene (estimatendringer) fordeles over
antatt gjennomsnittlig gjenværende oppeningstid hvis avvikene ved årets beaynnelse overstiger 10 % av det
største av brutto pensjonsforpliktelser og pensjonsmidler.
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BALANSE pr. 31 desember

(Alle tall ihele tusen) Note 2012I2011
Egenkapital

Innskuttegenkapital
Aksjekapital(9128 aksjer åkr 2250)
Overkursfond

12,13
12

20538
202 033

20 538
202033I

Sum innskuttegenkapital ,Y) 571 2225711

Opptjentegenkapital
Annen egenkapital 12 16886

I
I

47 6901
Sum opptjentegenkapitalt 16886 47 690

Sum egenkapital 239457 270261
Gjeld

Avsetninger for forpliktelser
Pensjonsforpliktelse
Andre forpliktelser

4
10

1 240
12627

2 562
13115

Sum avsetninger for forpliktelser I 13 867 15677

Annen langsiktig gjeld
Gjeld til kredittinstitusjoner
Gjeld til selskap i samme konsern

8, 9
6, 8

36384
115000

52242
65000

-r-
151 3841117 242 Sum annen langsiktig gjeld

,
9,1462 46827 693

100789180 240
6I6 272 i1 873
1 1I0 i0

26 141 I15 653I
1020 653 ;29 824

Kortsiktiggjeld
Gjeld tilkredittinstitusjoner
Leverandørgield
Gjeld til konsernselskap
Betalbar skatt
Skyldigoffentlige avgitler
Annen kortsiktiggjeld1
Sumkortsiktiggjeld 216 3231155 282

I
Sum gjeld1

I
381 574 i288 201

i
Sum egenkapitalog gjeld1

I

621 031 !558 462

Skedsmo, 19.juni 2013
I styretfor HEIDENREICH AS

Per Kristi4j Jacqbsen
rets ledet?

Y7(1 /7
Bård Shmstad
Adm.direktor

Geir Olav H1se

-u_e6

HaraldDalendre Wedemeyer
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NOTER

NOTE i REGNSKAPSPRINSIPPER

Arsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk.

Salgsinntekter og segmenfinformasjon
Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Det er ikke opplyst om salgsinntekter på
virksomhetsområde og geografisk marked fordi det er kun ett virksombetsområde (VA/VVS-markedet) og ett
geografisk marked (Norge).

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld
Eiendelerbestemttil varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisen som
omlopsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er uansett klassifisert som omløpsmidler. Ved
klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er analoge kriterier lagt til grunn. Forste års avdrag på langsiktig
gjeld er klassifisert som langsiktig gjeld.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes ikke å være
forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Langsiktig gjeld i norske
kroner med unntak av andre avsetninger balansefores til nominelt belop på etableringstidspunktet.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balansefores til nominelt
mottatt beløp på etableringstidspunktet.

Valuta
Pengeposter i utenlandsk valuta omregnes til balansedagens kurs.

Immaterielle eiendeler
Utgifter til immaterielle eiendeler er balansellart i den utstreknina kriteriene for balanseføring er oppfylt.

Varige driftsmidkr
Varige driftsmidler avskrives over forventet okonomisk levetid. Avskrivningene er som bovedregel fordelt lineært
over antatt ukonomisk levetid. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsfores lopende under driftskostnader.
mens påkostninger eller forbedringer tillegges drifismidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet.

Leie av driftsmidler
Driftsmidler in»leiet langsiktig der leieavtalen i realiteien er finansiering av anskaffelse, aktiveres i balansen og
tilsvarende tas leieforpliktelsen med som gjeld. Avskrivning gjennomfores som for eide driftsmidler.
Renteelementet i leieutgiftene behandles som finanskostnader.

Andre anieggsaksjer og andeler
Anleggsaksjer og mindre investeringer i ansvarlige selskaper og kommandittselskaper hvor selskapet ikke har
betydelig innflytelse balansefores til anskaffelseskost. Investeringen blir nedskrevet til virkelig verdi dersom
verdifallet ikke er forbigående. Mottatt utbytte og andre utdelinger fra selskapet inntektsfores som annen
finansinntekt.

Varer
Varer er vurdert til det laveste av gjennomsnittlia anskaffelseskost og netto salgsverdl. Det foretas nedskriving for
påregnelig ukurans.

Fordringer
Kundefordringerog andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avseming til forventet tap. Avsetning
til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurderina av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige
kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.

Pensjoner
Pensjonskostnaderog pensjonsforpliktelser bereanes etter lineær opptjenina basert på forutsetninger om
diskonteringsrente, fremtidig regulering av lønn, pensjoner og ytelser fra folketrygden, fremtidia avkastning på
pensjonsmidler samt aktuarmessiae forutsetninger om dødelighet, frivillig avgang, osv. Pensjonsmidler er vurdert
til virkelig verdi og fratrukket i netto pensjonsforpliktelser i balansen. Endringer i forpliktelsen som skyldes
endringer i pensjonsplaner fordeles over antatt gjenstående opptjeningstid. Endringer i forpliktelsen og
pensjonsmidlene som skyldes endringer i og avvik i beregningsforutsetningene (estimatendringer) fordeles over
antart gjennomsnittlig gjenværende opptjeningstid hvis avvikene ved årets begynnelse overstiger 10 % av det
største av brutto pensjonsforpliktelser og pensjonsmidler.
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NOTE 4 PENSJONSKOSTNADER, -MIDLER OG -FORPLIKTELSER

Kollektivordning
Pensjoner til ansattevar inntil 01.10.2007 sikretgjennom kollektiv ytelsesbasert pensjonsordning i
forsikringsselskap. Denne gjelder etter oppnådd pensjonsalder som er 67 år innenfor "Regler om private
tjenestepensjonsordninger". Ordinær fratredelsesalder er 67 år,og detytes alderspensjon tilsvarende 60% av
pensjonsgrunnlaget ved fratredelsestidspunktet. Fra 67 år samordnes pensjoner fra selskapetmed folketrygdens
ytelser. Fra 01.10.2007 er det etablert en ny kollektiv innskuddsbasert ordning iht kravene i lov om obliogatorisk
tjenestepensjon. Med unntak av pensjonister og langtidssykemeldte er alle øvrige ansatte overfort til den nye
ordningen. Premiene i denne ordningen kostnadsfores fortlopende.

Videre har selskapet en usikret pensjonsordning i form av tariffestet førtidspensjonsordning ( AFP i LO/NHO).
Faktiske egenandeler pr. 31 122012 og gjenværende underfinansiering i gammel AFP ordning er baianseført.

Pensjonskosmader og -forpliktelser knyttet til den ytelsesbaserte ordningen samt AFP ordningen er
regnskapsmessig behandlet etter Norsk Regnskapsstandard for pensjonskostnader. Både sikrede og usikrede
ordninger behandles som ytelsesplan.

økonomiske forutsetninger: Sikrede Usikrede
DiskonterinCsrenie 4,20% 4,20% i
Forventet årlig lønnsvekst 3,50% 3,50%1
Forventet årlig pensjonsreaulering 0,20% 3:25%I
Forventet reguleringav Folketrygdens grunabeløp 3,25% 3,25% i
Forventet avkastningpå pensjonstnidler 4,00% I

1

Aktuarielle forutsetninger:
- Standardiserte forutsetninger om dods-/uforeutvikling, samt andre demograftske faktorer utarbeidet av

Norges Forsikringsforbund.
Fratredelseshyppighet som avtrappes fra 8% foraldersgruppen 20-24 årog ned til 0% for 51 åringer og
eldre. 1snitt gir dette en fralredelseshyppighet på 2-3% for hele gruppen.

Pensjonskostnader Sikrede Usikrede Sum
Nåverdi av årets pensjonsopptjening 16 0 16
-1Rentekostnad av påløpt pensionsforpliktelse •147 54 501
= Brutto pensjonskostnad 463 54 517
- Forventet avkastning på pensjonsmidlene 351 0 351
+ Periodisert arbeidsgiveravgift 16 8 24
+Årets resultatforte estimat- og plan- endringer 393 - 136 257
=Netto pensionskostnad 521 -74 447

Pensjonsforpliktelse sik rede 31.12.12 31.12.11
Brutto pensjonsforpliktelser
- Pensjonsmidler (markedsverdi)

12370
9 357

12226
8 997

= Netto pensionsforpliktelser i -midler 3 013 3229
+ Ikke resultatforte estimatendringer -7 321 - 7 790

= Pensjonsforpliktelse/Overdekn. av pensionsforpliktelse -4 308 - 4 561

Pensjonsforpliktelser usikrede
Pensjonsforpliktelser før arbeidsgiveravgift
+ Arbeidsgiveravgift
+ ikke resultarførte estimatendringer

1087
153

0

2 246
316

0
= Pensjonsforpliktelseretter arbeidsgiveravgift 1240 2 562

Samlede pensjonsforpliktelser (+)/ midler ( -) -3 068 - 1999

Antall persorter som er med i pensjonsordningen:
Aktive
Passive

SikredeUsikrede

'262 2510
Sum 26 274
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NOTE 5 VARIGE DRIFTSMIDLER

Tomter Transp. mic11.,
driftsløsore o.1 Sum

Anskaffelseskost 01.0L12 0 152745 152745
Tilgang kjøpte driftsmidler 8 716 20 408 29 124
Avgang 0 44 195 44 195
Anskaffelseskost 31.12.2012 8716 128958 137674
Akkumulerte avskrivninger 01.01.12 0 121 498 121498
Årets avskrivninger 0 11 517 11517
Avgang 0 44 195 44 195
Akkurnulerte avskrivninger 31.12.12 0 88 820 88820

Bolefort verdi pr. 31.12.2012 8 716 40 138 43 854

Okonomisk leverid 3 — 10

Avskrivningsplan Linerer

Årlig leie av Ikkebalanseforte driftsmidler 530
Balanseforte leieavtaler inkl, i ansk.kost 36 196 36 196 ,

Selskapet har halansefart leasingskontrakter knyttetti1 innredning av sentrallageret og nytt EDB anlegg..
Kontraktene har en varighet på inntil 5 år. Bokfort verdi pr. 31.12. er tnok 2 891 Leasingforpliktelsen er
klassifisert som langsiktig gjeld. Årlig husleie på leiede lokaler utgjør tnok 50 739, med varighet inntil 25 år.

NOTE 6 TRANSAKS JONER MED NÆRS TÅENDE PARTER

Industriveien 6 A AS eier en eiendom i Skedsmo kommune. Eiendommen leies i sin helhet ut til morselskapet
Heidenreich AS. Eiendommen benyttes som sentrallager og kontorer for administrasjonen i Heidenreich ASmed
årlig leie for 2011 på kr. 12,3mill. Industriveien 6 A AS har i år gitt et konsernhidrag til Heidenreich AS på tnok 4
293, som fremkommer ipostene fmansinntekter fra foretak i samme konsern og fordringer konsernselskap.

Fordringer og gjeld til konsemselskaper er spesifisert på egne linjer i halansen og ajelder lopende mellomværende
samt et lån på NOK 115,0mill fra Cordes & Graefe. Renter på låner fremkommer som rentekostnad til foretak i
samme konsern. Formen ovennevnte lån er des transaksjoner med Cordes & Graefe i2012 ined varekjop på kr. 9,21
mill.

NOTE 7 FORDRINGER MED FORFALL S ENERE ENN ETT ÅR

2012 2011
Andrefordringer(anleggsmidler) 43 120

NOTE 8 LANGSIKTIG GJELD

Gjeld som forfallermer enn femår etter regnskapsårets slutt
20122011

00I G,ieldtilkredittinstitusjoner

Avdragsprord
2013 2014 2015 2016 2017 Deretter Sum

15400 14 131 6 845 3 36 384

Leasingforpliktelser som i hovedsak vedrører anskaffelser av innredninger på sentrallageret samt EDB anlegg
utgjør totalt t.nok. 2 634 av samlet annen langsiktig gjeld på tnok 151 384. Gjeld til selskap i samme konsern er lån
fra Cordes & Graefe KG. Lånet rentebereg-nes.. Leasingavtalene loper frem til 2016. Leiebetaling periodiseres
som følger:

Nominell verdi Nåverdi
Sum leiebetaling forste 12mnd. 1 922 1 903
Sum leiebetaling 2-5 år 736 731
Sum leiebetaling > 5 år 0
Totalt 2 658 2 634
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STYRETS BERETNING 2012

VIRKSOMHETENS ART

Heidenreich AS er grossist innenfor VVS- og VA markedene.Målet er å dekke kundenes behov for varer og
logistikktjenester hmenfor bygg, anlegg og industrielle nisjer. Et kostnadseffektivt og trygt ordre- og
leveringssystern skal bidra til konkunansefortrinn for selskapets leverandører, kunder og for Heidenreich.

Selskapet hovedkontor er lokalisert på Skedsmo. SelskapetsVA- og VVS produkter markedsføres, selges og
i noen grad distribueres fra 33 lokale servicesentre over hele landet. Lokal kundenærhet støttes av et
samordnet distribusjonssystem og felles sentrallager på Skedsmo.

REDEGJØRELSE FOR ÅRSREGNSKAPET

Omsetning og resultatutvikling
Arsregnskapet er avlagt i samsvar med regnskapslovens forutsetninger om fortsatt drift. Selskapets
markedsposisjon samt materielle, strukturelle og personalmessige ressurser er en god plattform for å kunne
realisere virksomhetens strategiske målsetninger.

Det sterke bygge- og anleggsmarkedet medvirket til at Heidenreich økte omsetningen fra 2011.
Driftsinntektene ble kr. 1.206,4 mill, mot kr. 1.182,5mil1i 2011.

Resuitatet for selskapet er preget av at Heidenreich innførte nytt IT-system i hele sin organisasjon i 2012.
Like fullt har ledelse og medarbeidere i Heidenreich gjort en svært god innsats gjennom denne perioden.
Videre har selskapet i 2012 endret metode/praksis for vurdering av varelageret i henbold til etablert praksis
hos majoritetseieren i morselskapet. Dette ga en negativ engangseffekt på resultatet med kr. 37,3 mill.

Disponering av årets resultat
Styret foreslår at årets underskudd på kr 30,8 mill, føres som reduksjon av annen egenkaphal.

Balanse, investeringer, finansiering og likviditet
Selskapets samlede investeringer i 2012 utgjør kr. 29,1 mill. (kr. 9,1 mi11.).Investeringene er hovedsakelig
knyttet opp til innredning av servieesentre, nytt IT system, samt kjøp av tomt på Stord, hvor det planlegges å
sette opp et nytt, utvidet lager/servicesenter.

Likviditetsreserven pr. 31.12.2012 er kr. 42,5 (77,3) mill, inkl. trekkrettigheter på kr. 105 mill. Selskapet har
tått ett kortsiktig lån på kr. 50 mill. fra Cordes & Graefe i løpet av forretningsåret.
Denne tilførsel av kapital har blitt benyttet til å finansiere en oppbygging av varelager samt investering i nye
butik.ker.

Oppbygging av varebeholdning samt økning av antall butikker, sammen med det operasjonelle
underskuddet, er hovedårsakene til at netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter er negativ.
Selskapets totalkapital pr. 31.12.2012 er kr. 621 mill. (kr. 558,5 mill.) Egenkapitalandelen ligger på 38,6%
(48,4 %).

Selskapets har ikke fri egenkapital som kan utdeles som utbytte per 31.12.12. Selskapets likvide situasjon
anses som tilfiedsstillende.

FORSKNING OG UTVIKLING

Med et klart formål om å styrke konkurranseevnen, fokuserer selskapet i sin ordinære virksomhet
kontinuerlig på utviklingen av selskapets ulike driftskonsepter, IT, logistikk og fagkompetanse.
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Det ble i denne forbindelse innført et nytt IT system påsken 2012, som bygger på systemet til majoritetseieri
morselskapet. Systemet er skreddersydd for selskapets type virksomhet.

Heidenreich driver ikke direkte forskningsarbeid.

FINANSIELL RISIKO

Grossistvirksomheten er kapitalintensiv. Endringer av rentenivået vil derfor medvirke til tilsvarendeendring
av selskapets netto finanskostnader.

Varer på lager utgjør ca 39 % (43 %) av selskapets eiendeler. Varer på lager er følsomme overfor
markedsmessige og teknologiske endringer og er eksponert for tap. Varer på lager er derfor underlagt
lopende overvåkning. Målet er at beholdningene til enhver tid skal være i samsvar med kunders og
markedets behov. Risiko for valutatap er begrenset da varekjøpene primært foretas i norske kroner.

Utestående fordringer utgjør ca. 33,2 % (30,8 %) av selskapets eiendeler. Kredittkontroll og oppfølgingav
utestående fordringer er vesentlig forbedret dc siste årene. Det er utnevnt en egen kredittsjef, som har som
hovedoppgave å følge kundene tett, i samarbeid med vår kredittpartner Creno.

HELSE, MILJO OG SIKKERHET

Arbeidsmiljo og personale.
Heidenreich AS hadde ved årssldftet 2012/2013 296 fast ansatte medarbeidere (256), som utgjorde294
årsverk (253,25). Sykefraværet utgjorde 3,5 % (4,9 %) av total arbeidstid. Herav utgjorde langtidsfravær 1,1
% (1,7 %). I ulike samarbeidsorgan arbeides det med konkrete miljø- og arbeidsforbedrende tiltak. Styret
anser arbeidsmiljøet som godt og det har ikke irmtn.iffetvesentlige skader eller ulykker på arbeidsplassenei
2012.

Likestilling
Selskapet har som grunnholdning at det ikke forekommer forskjellsbehandling grunnet kjønn i saker som for
eksempel lønn, avansement og rekruttering. Andelen kvinnelige medarbeidere i selskapet utgjorde 23,8%.
(21,9 %). Ledergruppen består av 1kvinne og 8 menn. Det er 1kvinne i styret av totalt 8 styremedlemmer.

Diskriminering
Det praktiseres ingen diskriminering mht etnisitet, kjønn eller seksuell legning ved rekruttering av nye
medarbeidere.

Ytre miljo
Selskapets virksomhet medfører ingen eller ubetydelig forurensning av det ytre
Selskapets VVS-produkter har til formål å bidra til bedre innekomfort. Bruken av produktene vil innebære
en miljøbelastning, dersom ikke vann og avløp blir transportert og behandlet på en god måte. Selskapets
VA-produkter har et slikt positivt siktemål, I denne sammenheng er det etablert et godt samarbeid med
landets mange offentlige og private vannbehandlings- og avløpsverk.

Det ble i 2010 igangsatt et prosjekt med sikte på å få sertifisert alle selskapets avdelinger som Miljøfyrtåm.
Hovedkontoret på Skedsmo ble sertifisert i februar 2011, og prosessen ble iverksatt også i resten av landet.
Alle avdelinger i region Nord ble sertifisert mellom mai og september i 2011.

I 2011 kom det en ny sertifiseringsmodell (Hovedkontor) som medfører en tilleggssertifisering av
hovedkontoret før prosessen fortsetter med de øvrige avdelingene.

Det ble signert en landsdekkende avtale med Ragn Sells som overtok avfallshåndtering på alle avdelinger i
løpet av våren 2012.
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Innen transportområdet har selskapet byttet ut de eldste dieseltruckene med nye som bruker mindre
drivstoff Videre utnyttes egne biler bedre i form av nattruter, som medfører et mindre totalt drivstoff
forbruk i forhold til innleide kranbiler på dagtid.

EIERFORHOLD

Selskapets aksjekapital er kr. 20,5 mill, fordelt på 9.128 aksjer å kr. 2.250. Samtlige aksjer eies av CGH
Ho1dingAS.
CGH Holding AS eies av Cordes & Graefe i Tyskland (74,9%) og Heidenreich Holding AS (25,1%).

UTVIKLLNGEN FREMOVER

Selskapet har de siste årene hatt en positiv utvikling i omsetning. En rekke tiltak, herunder implementering
av nyrt IT-system, gir et godt grunnlag for videre positiv utvikling.

Bransjeutviklingen har gitt færre og større enheter. Dette sammen med bransjeglidningen som skjer gir
kundene større valgmuligheter når det gjelder distribusjons- og salgskanaler. Samlet innebærer dette en
skjerpet konkurranse og press på marginene.

En offensiv innstilling, klar strategi om veien videre samt ansattes engasjement og kompetanse tror vi vil gi
en positiv respons i markedet også fremover.

Oslo, 19.juni 2013
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Til generatforsamtingen i Heidenreich AS

Revisors beretning

Uttalelse om årsregnskapet

Vi haf evidert årsregnskapet for lieidenreich AS, som viser et underskudd på TNOK 30 804.
Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2012, resultatregnskap og
kontantstrømoppstilling for regnskapsåret avsluttet per denne datoen, og en beskrivelse av
vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger.

Styret og daglig leders ansvar for årsregnskaper

Styret og daglig teder er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et
rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regter og god regnskapsskikk i Norge, og
for slik intern kontroll som styret og daglig teder finner nødvendig for å muliggjøre
utarbeidelsen av et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feitinformasjon, verken som
følge av mistigheter etter feit.

Revisors oppgaver og plikter

Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette årsregnskapet på bakgrunn av vår
revisjon. Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i
Norge, herunder International Standards on Auditing. Revisjonsstandardene krever at vi
etterlever etiske kray og planlegger og gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende
sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feitinformasjon.

En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og
opplysningene i årsregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn,
her under vurderingen av risikoene for at årsregnskapet inneholder vesentlig
feitinformasjon, enten det skyldes rnistigheter eller feit. Ved en slik risikovurdering tar
revisor hensyn til den interne kontrollen som er relevant for selskapets utarbeidetse av et
årsregnskap som gir et rettvisende bilde. Formålet er å utforme revisjonshandlinger som et
hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om
effektiviteten av setskapets interne kontroll. En revisjon omfatter også en vurdering av om
de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene
utarbeidet av tedelsen er rimelige, samt en vurdering av den samlede presentasjonen av
årsregnskapet.

Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis titstrekkelig og hensiktsmessig som
grunniag for vår konklusjon.

Konklusjon

Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med loy og forskrifter og gir et
rettvisende bilde av den finansielle stittingen tit Heidenreich AS per 31. desember 2012, og
av resultater og kontantstrømmer for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i
samsvar med regnskapstovens regler og god regnskapsskikk i Norge.
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Heidenreich AS - Tromsø

Terminalgata 156, 9019 TROMSØ

Virksomheten oppfyller følgende krav:

0 Krav til alle bransjer

23 Krav til Kontorvirksomhet

62 Krav til Grossist

Dette innebærer at virksomhetens miljøstandard og rutiner er funnet å være i

overensstemmelse med de nevnte krav. Virksomheten kan dermed dokumentere at

strenge krav innen temaene arbeidsmiljø, innkjøp, energi, transport, avfall, utslipp og

estetikk er tilfredsstilt.

Sertifiseringen er utført av

Ståle Madsen

Sertifisør, på vegne av Tromsø kommune

Sertifikatnummer.: 4112

Utstedt: 25.09.2014. Sertifikatet er gyldig til: 25.09.2017

Kontrollertav Stiftelsen Miljesfyrtårn:Ja
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HEI ANFO

KL 07.00. fra Tromsø

For bestilling, ta kontakt med vår avdeling i
TROMSØ

TLF 77 66 29 70
FINNSNES

TLF 75 43 16 90

67 HEIDENREICH
68 av 95 17/2/15
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HMS-erklæring (egeoerklæring om helse, miljø og sikkerhet)

Jeg bekrefter med dette at denne virksomhcren arbeider systematisk for å oppfylle kravene i helse-, og
t.åkkerhetslovgivningen og ved det difredsstiller kravrne i forskrift om systematisk helse-, miljo- og
sikkt.thetsarbeid i virksombeten (internkontrollforskriften) lastsatt ved kgl.res. 6. desember 1996 nr. 1127
medhold av lov 17. juni 2005 nr. 62 om og arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern rn.v.

Jeg hekrefter at v:rksontbeten er loviig organisert i henhold til iljeldende skatte og arbeidsmiljøregelverk n4r
der gjelder ansartes faglige og sosiale ret ter..,jeg aksepterer at oppdragsgiver etter anmodniug vil bli gitt
rett til å gjennomgå og veritisere vir. oinh nJsysteniJ<tt waretakelse av helse, milja og sikkerhet.

Jeg bekrefter med dette at det cr iverksatt systematiske tiltak for å oppfylle ovennevnte krav i helse-, og
sikkerhetslovgivningen.

T/2 —y F.
Dato Repr entant for de ansatte

For utenlandske oppdragstakere gjelder folgende: jeg bekrefter med dette at det ved utarbeidelse av dIbudet er tati.

Oensyn til miljø- og sikkerhetslavgivningen om følger av forskrift om systematisk belse-, og

sikkerbetsarbeid i virksomheter (iternkontrollfozsk-dften), fastsatt ved kg1 res.6. desember 1996 i medbold av lov 17.
juni 2005 nr. 62 om og arbeidsmilje,arbeidstid og stillingsvern mv. Jeg aksepterer st oppdragsgiver etteranmodning vil
bli gitt tett til il gjennomgå og venitsere virksomhetenssystem for ivaretakelse miljo og sikkerhetsarbeid.

68

Denue bekreftelsen gjelder:
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Grunndokument

9.1 Kjøper betaler ikke for ytelser utover det avtalen omfatter uten at dette er skriftlig godkjent av Kjøper.

9.2 Selgers fakturaer skal spesifiseres og dokumenteres slik at de kan kontrolleres av Kjøper. Alle fakturaer skal
være påført Kjøpers rekvisisjonsnummer, eventuelt andre referanser som Kjøper krever, og klart angi hva
beløpet gjelder.

9.3 Selgers fakturaer skal spesifiseres og dokumenteres slik at de kan kontrolleres av Kjøper. Alle fakturaer skal
være påført Kjøpers bestillingsnummer (ansvarsnummer), eventuelt andre referanser som Kjøper krever, og
klart angi hva beløpet gjelder.

9.4 Betalingsbetingelsene er: Fri leveringsmåne + 30 dager.

9.5 Leverandøren skal sende fakturaen til kommunene forløpende, uten unødig opphold.

9.6 Dersom det er avtalt at Selger skal stille bankgaranti, plikter ikke Kjøper å foreta utbetalinger før han har
mottatt slik garanti.

9.7 Selger skal innen 90 dager etter at Kjøper har akseptert utførelsen av tjenesten sende sluttfaktura.
Sluttfakturaen skal dekke alle Selgers krav under avtalen. Krav som ikke er tatt med i sluttfakturaen, kan
ikke senere gjøres gjeldende.

9.8 Betaling innebærer ingen godkjennelse av ljenesten/varen.

9.9 Ved forsinket betaling kan Selger kreve forsinkelsesrente i henhold til lov av 17. desember 1976 nr, 100 om
renter ved forsinket betaling.

9.10 Eiendomsrett, varer som leveres etter denne avtalen blir kundens eiendom fra og med tidspunktet for korrekt
betaling.

10 BRUDD PÅ AVTALEN

Forsinkeise

10.1 Selger er ansvarlig for forsinkelse i henhold til art. 8.2.

10.2 Dersom Selgers utførelse av tjenesten/varen har slike mangler at Kjøpers formål med ljenesten/varen blir
vesentlig forfeilet, likestilles dette med forsinkelse.

Virkninger av forsinkelse

10.3 Dersom ikke annet er avtalt, påløper i tilfelle forsinkelse dagmulkt/konvensjonalbot med 0,5 % av det totale
vederlag, eksklusiv merverdiavgift, som skal betales i henhold til avtalen, pr kalender dag inntil
avtalemessig levering finner sted. Samlet dagmulkt/konvensjonalbot skal likevel ikke overstige 10 % av
det totale vederlag som skal betales i henhold til avtalen.

10.4 Skyldes forsinkelsen at Selger eller noen han svarer for, har utvist grov uaktsomhet eller forsett, kan Kjøper,
i stedet for dagmulkt/konvensjonalbot, kreve erstatning for tap han lider som følge av forsinkelsen.

10.5 Kjøper kan heve avtalen dersom maksimal dagmulkt/ konvensjonalbot er påløpt, eller forsinkelsen medfører
vesentlig brudd på avtalen.

Mangler

10.6 Dersom det foreligger en mangel ved utførelsen av tjenesten/varen, er Selger ansvarlig for mangelen i
henhold til art. 8.4.

10.7 Kjøper skal reklamere skriftlig innen rimelig tid etter at mangel er oppdaget, men ikke senere enn 24
måneder etter at Kjøper skriftlig har akseptert utførelsen av tjenesten/varen. For utbedringsarbeider løper
en tilsvarende reklamasjonsfrist fra det tidspunkt utbedringsarbeidet ble fullført. Reklarnasjonsfristene
løper ikke så lenge det foretas utbedringer eller annen aktivitet, som er nødvendig for korrekt oppfyllelse
av avtalen.

Virkning av mangel

10.8 Dersom Kjøper reklamerer, skal Selger utbedre mangelen orngående. Utbedring kan utsedes dersom Kjøper
har saklig grunn for å kreve det. Utbedring skal gjennomføres uten kostnader for Kjøper.

10.9 Dersom Selger ikke innen rimelig tid foretar nødvendig utbedring av mangelen, er Kjøper berettiget til selv
eller ved andre å foreta utbedring for Selgers regning og risiko. Det samme gjelder dersom det vil
medføre vesentlig ulempe for Kjøper å avvente Selgers utbedring. I slike tilfeller skal Selger underrettes
før utbedring iverksettes.

10.10 Dersom Selger ikke utbedrer mangelen innen rimelig tid, kan Kjøper kreve prisavslag.

10.11 Kjøper kan kreve erstatning for tap han lider som følge av mangel.
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10.12 Kjøper kan heve avtalen dersom mangelen medfører vesentlig avtalebrudd. I slike tilfeller kan Kjøper
motsette seg Selgers tilbud om utbedring.

10.13 Selger skal holde Kjøper skadesløs dersom utførelsen eller resultatet av tjenesten/varen innebærer inngrep
på tredjemanns patentrettigheter eller andre immaterielle rettigheter, unntatt når dette er en nødvendig
følge av Kjøpers spesifikasjoner og Selger ikke visste eller burde visst at slikt inngrep forelå.

11 FORSIKRING

11.1 Selger skal for egen regning tegne og opprettholde forsikringer tilpasset Selgers virksomhet og tjenestens
art, herunder ansvarsforsikring.

11.2 Selger skal sørge for at Kjøper varsles av forsikringsselskapet minimum 30 dager før forsikring i henhold til
punkt 9.1 blir endret, sagt opp eller faller bort. Selger skal på Kjøpers anmodning utlevere
forsikringsbevis som dokumenterer at plikten i henhold punkt 9.1 er oppfylt. Kjøpers kontroll fratar ikke
Selger risikoen for at forsikringen er dekkende.

12 TAUSHETSPLIKT

12.1 Partene har taushetsplikt etter foryl §§ 13 flg. Hver part skal bl a sørge for at andre ikke får kjennskap til
opplysninger som fremkommer om andres forretningsmessige eller personlige forhold når det foreligger
en berettiget interesse i at opplysningene ikke blir spredt. Dette skal ikke være til hinder for at slike
opplysninger gis til andre når dette er nødvendig for gjennomføringen av oppdraget. Det samme gjelder
opplysninger som er nødvendige for senere drift og vedlikehold.

13 REKLAME

13.1 Selger må innhente forhåndsgodkjennelse fra Kjøper dersom Selger for reklarneformål eller på annen måte
ønsker å gi offentligheten informasjon om bestillingen ut over å oppgi leveransen som generell referanse.

14 RETTIGHETER TIL RESULTATER

14.1 Dersom ikke annet er avtalt, får Kjøper alle rettigheter til resultatene av tjenesten etter hvert som den
utføres. Alle rapporter, tegninger, spesifikasjoner og lignende dokumenter samt dataprogrammer, som
utarbeldes i forbindelse med tjenesten, inngår som en del av tjenestens resultater.

15 OVERDRAGELSE AV AVTALEN

15.1 Selger kan ikke overdra sine rettigheter og plikter etter avtalen uten Kjøpers skriftlige samtykke

16 TVISTER

16.1 Dersom det oppstår tvist om fortolkninger eller rettsvirkninger av avtalen skal denne søkes løst ved
forhandlinger. Fører ikke forhandlingene frem skal saken avgjøres ved de ordinære domstoler, med
mindre partene er enige om avgjørelse ved Nord-Troms Tingrett.

17 FORCE MAJEURE

17.1 Partnerne er ikke ansvarlig for forhold som skyldes force majeure med mindre annet uttrykkelig er bestemt.
Dersom en force majeure situasjon inntreffer skal partnerne varsle hverandre umiddelbart.

18 STATISTIKK

19.1 Leverandør skal oversende avtalt statistikk til Innkjøpstjenesten i Nord-Troms, uoppfordret hvert V2år.
Statistikken skal inneholde samlet omsetning for perioden, totalt og per kommune/produktområde.
leveres på E-post i Excel versjon. Det skal også leveres på e-post en statistikk over årsforbruket for alle
kommunene til oppdragsgivers representant.

19.2 I tillegg skal leverandør være behjelpelia med annen type statistikk på forespørsel fra oppdragsgiver. Den
enkelte kjøper skal etter forespørsel kunne motta statistikk over sitt forbruk og leveranser. Slik
statistikkutarbeidelse skal være kostnadsfritt for oppdragsgiver og kjøper.
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3.5 Leverandørens tekniske og faglige kw.difikasjoner

Oppdragsgiverens kvalifikasjonskrav

Det kreves relevant erfaring fra tilsvarende oppdrag.

Det kreves meget god gjennomføringsevne for oppdraget.

Det kreves at bedriften har en god og bevisst miljøpolitikk og miljøprofil

Dokurnentasjon— bevis for at de stilte krav er oppfylt. Følgende dokumentasjon skal foreligge i tilbudet:

En liste/oppstilling over de viktigste leveranser eller utførte tjenester de siste tre år, herunder opplysninger

om verdi, tidspunkt, navnet på den offentlige eller private mottaker.

En oversikt og beskrivelse av kvaliteter til teknisk personell leverandøren disponerer til oppfyllelse av

kontra kten, inkl. underleverandører som leverandør eventuelt benytter seg av.

Redegjørelse vedrørende foretakets kvalitetssikringssystem/kvalitetsstyringssystem.

Dokumentasjon i form av fremleggelse av attester utstedt av uavhengige organer som dokumenterer

leverandørens overholdelse av miljøledelsesstandarder for miljøstyring og miljørevisjon. Det godtas også

annen dokumentasjon av tilsvarende miljøledelsestiltak fra leverandøren.

Eventuell tggsfrist
Dersom en eller flere leverandører ikke har levert skatteattester innen tilbudsfristens utløp, kan oppdragsgiveren

fastsette en kort tilleggsfrist for ettersendelse. Det samme gjelder dersom leverandøren har sendt inn skatteattester

som er eldre enn 6 måneder regnet fra tilbudsfristens utløp. Leverandøren har ikke krav på at oppdragsgiveren

benytter seg av denne retten. Tilleggsfristen gjelder for alle deltagerne i konkurransen og oppdragsgiveren skal ikke

begynne å vurdere de innkomne tilbud før tilleggsfristen er utløpt.
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4. KRAV TIL TILBUDET

4.1 Tilbudets utforming og levering
Tilbudet skal være skriftlig og inneholde et tilbudsbrev som skal være skrevet på norsk i tillegg skal

tilbudsbrevet være datert, undertegnet og stemplet med firmaets navn.

Tilbudet skal være merket: "NTR VA-matedell 2014"

Tilbudet skal ikke limes, stiftes, innbindes på en måte som vanskeliggjør kopiering.

Tilbudet skal oversendes i lukket forsendelse. Forsendelsen skal være merket med konkurransens navn.

a) Forsendelsen bør også merkes tydelig "Må ikke åpnes før tilbudsåpning".

Leverandørens navn må fremgå av forsendelsen slik at oppdragsgiver kan identifiseres leverandøren uten å

åpne forsendelsen.

Tilbudet kan leveres direkte til leveringsadressen eller sendes med post, jf. pkt. 1.7 Innleveringssted.

Tilbudet skal leveres jfr. pkt 2.5 satt inn med skilleark slik som beskrevet i pkt. 4.9. I tillegg skal komplett  

tilbud leveres i 1 elektronisk format på USB-penn eller CD-ROM (vedlagt skriftlig versjon). Tilbyder må selv

påse at det er samsvar mellom skriftlig leverte tilbud og den elektroniske versjonen. Dersom det her ikke er

samsvar, vil for alle tilfelle skriftlig tilbud ha forrang som gjeldende tilbud.

NB! Tilbudsforsendelse som ikke er merket og overlevert i henhold til pkt. 4.1 pkt. 4 over vil bli avvist.

4.2 Tfibudsfrist
NB! Tilbudet skal være oppdragsgiveren i hende på innleveringsstedet, jf. pkt. 1.4, for utløpet av tilbudsfristen. For

sent innkomne tilbud vil bli avvist.

45 Tilimdssk)'ema
For at tilbud fra de ulike leverandørene skal bli sammenlignbart skal tilbudspriser inngis jfr vedlegg 3 og det som

freml:ommer i vedlegg 3a, Tilbudsskjema. Tilbudsskjema skal fylles ut slik de fremstår og i det format som er

forhåndsdefinert av oppdragsgiver.

Skjema skal være datert, underskrevet og stemplet med firmaets navn.

Tilbudsskjema innleveres i utfylt stand sammen med tilbudet.

Dersom det foreligger motstrid mellom opplysningene i tilbudsskjemaet og i tilbudsbrevet, har

opplysningene i tilbudsbrevet forrang.

Oppdragsgiver presiserer viktigheten av korrekt utfylling av prisskjema, for å unngå at tilbudet blir betraktet som

ufullstendig og avvist på grunn av mangler mv.

4.6 Forbehold
Leverandør:

Det er kun anledning til å ta mindre vesentlige forbehold. Tilbud som inneholder forbehold utover dette vil bli avvist.

Alle eventuerle forbehold skal tydelig framgå i tilbudsbrevet. Det skal tydelig beskrives hvilke konsekvenser

forbehold får. Økonomiske konsekvenser skal prissettes. Forbehold skal være presise og entydige slik at

oppdragsgiveren kan vurdere disse uten kontakt med leverandøren.

NB! Forbehold hvor økonomiske konsekvenser ikke er prissatt vil bli avvist. Forbehold som av andre grunner

medfører tvil om hvordan tilbudet skal bedømmes i forhold til andre tilbud vil bli avvist.
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ICommunens forbehold:

Oppdragsgivere forbeholder seg retten til å anta hvilket som helst av de innkomne tilbud eller forkaste

samtlige. Videre forbeholder også retten til å forkaste samtlige tilbud eller å redusere omfanget av volum dersom

det viser seg at tilbudet overstiger oppdragsgivere sin finansiering. Ved å innlevere tilbud har tilbyderen akseptert

oppdragsgiverners forbehold og fraskriver seg all rett til å kreve økonomisk kompensasjon i forbindelse med

tilbudet, også dersom alle tilbud blir forkastet.

4.7 Alternative tilbud
Alternative tilbud vil ikke bli vurdert.

4.2 Endre og tlibakekalle tilbud

Et tilbud kan tilbakekalles eller endres inntil tilbudsfristens utløp. Tilbakekalling skal skje skriftlig. Endring av tilbudet

er å betrakte som et nytt tilbud og skal utformes i samsvar med punkt 4.1.

4.9 Komplett tilbud ska/ bestå av
Komplett tilbud skal bestå av- og være strukturert på følgende måte:

Skilleark 1: Tilbudsbrev underskrevet av person med fullmakt. Eventuelle forbehold skal tydelig

fremkomme i tilbudsbrevet og må være utarbeidet i samsvar med pkt. 4.6. Økonomiske

konsekvenser må prissettes. Vedlegg 1 og 7 legges fremst i skilleark 1.

Skilleark 2: Dokumentasjonskrav på kvalifikasjoner, jf. punktene:

3.2Obliqatoriske krav til leverandør

3.3Leverandørs organisatoriske oq juridiske stillinq

3.4Leverandørs økonomiske oq finansielle kapasitet

13.5 Leverandørs tekniske oa faciliqe kvalifikasjoner

killeark 3:Beskrivelser, dokumentasjoner osv, vedrørende produktet - slik det fremgår i

edlegg 2, Kravspesifikasjon.

killeark 4:Utfylte skjema i Vedlegg 3 - Prisskjema

‘killeark 5:Annet
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5 OPPDRAGSGIVERENS BEHANDLING AV TILBUDENE

5.1 Regf strering av tilbud
Tilbudene skal påføres tidspunkt for mottakelse etter hvert som de kommer inn. På anmodning skal

oppdragsgiveren skriftlig bekrefte når et tilbud er mottatt.

5.2 Tilbudsåpning
Tilbudsåpning jfr pkt 1.4 Viktige datoer. Åpning skal foretas av minst to representanter for oppdragsgiveren.

Tilbydere har ikke rett til å være tilstede ved åpningen. Kopi av åpningsprotokoll vil ikke bli oversendt tilbyderne

etter åpning.

5.3 Avv:;:sing av leverandører
Oppdragsgiveren har plikt til å avvise leverandører som ikke har sendt inn skatteattester og HMS —erklæring innen

de angitte fristene, og de leverandørene som ikke oppfyller de fastsatte og kunngjorte kvalifikasjonskravene.

Oppdragsgiveren kan avvise leverandører som ikke har sendt inn øvrig etterspurt dokumentasjon. Oppdragsgiveren

kan i tillegg avvise leverandører av andre årsaker, jf. FDA § 20-12 (2).

5.4 AVV(Sing av Ulbuci

S.4.1 Obligatoriske avvisingsgrtmner

Oppdragsgiveren plikter å avvise tilbudet når det:

ikke er levert innen fastsatte frister

ikke er levert i samsvar med pkt 4.1 nr. 1 og 4

inneholder avvik fra konkurransegrunnlaget som er i strid med FOA § 20-13.

på grunn av forbehold eller feil, uklarheter, ufullstendigheter eller lignende kan medføre tvil om hvordan
tilbudet skal bedømmes i forhold til de øvrige tilbudene

5.4.2 Valgfrie avvishIgsgrunner

Oppdragsgiveren kan avvise tilbudet når det:

ikke inneholder alle de opplysninger, oppgaver, prøver mv. som er forlangt

ikke oppgir prisen slik som forutsatt i konkurransegrunnlaget

virker unormalt lavt i forhold til produktet som tilbys

ikke er undertegnet

5.5 Avklariug
Det er ikke tillatt å endre tilbudene eller forsøke å endre tilbudene gjennom forhandlinger. Det er adgang til

følgende avklaringer av tilbudene:

klarlegge uklarheter, såfremt uklarhetene ikke er av en slik art at tilbudet skulle vært avvist

når det gjelder løsninger, arbeidsmetoder eller materialer som leverandøren selv foreslår, kan

oppdragsgiveren be leverandøren foreta utdypninger og klargjøringer av hvordan kravene i

konkurransegrunnlaget vil bli ivaretatt

dersom det av tekniske eller funksjonelle grunner er nødvendig, kan det gjøres mindre justeringer i de

løsninger leverandøren har satt fram
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5.6 Retting av åpenbare feil
Dersom oppdragsgiveren blir oppmerksom på åpenbare feil i tilbudet, skal disse rettes dersom det ikke er tvil om

hvordan feilen skal rettes.

5.7 Avviste og forkastede tilbud
Avviste og forkastede tilbud vil ikke bli returnert. Heller ildte tilbud som ikke blir tildelt oppdraget blir returnert.

Disse blir makulert.

6 AVGJØRELSEAV KONKURRANSEN

6.1 Avlysing av konkurransen og totalforkasteise
Oppdragsgiveren forbeholder seg retten til å avlyse konkurransen dersom det foreligger saklig grunn, for eksempel

ved bortfall av planlagt finansiering eller manglende godkjenning fra politisk hold.

Oppdragsgiveren kan forkaste alle tilbudene dersom resultatet av konkurransen gir saklig grunn for det.

6.2 Tildelingskriterfer
Valg av leverandør skal skje på grunnlag av hvilket tilbud som er mest økonomisk fordelaktig, basert på kriteriene:

Tilbyders beskrivelse av leveransen iht. tildelingskriteriene

NB! Leverandører som har avdelinger i f.eks. Alta kan bruke denne til å levere til f.eks. Kvænangen.

For at tilbyder skal få anledning til å spisse tilbudet best mulig ut fra tildelingskriteriene, skal tilbyder beskrive

tilbudet under hvert av tildelingskriteriene.

Priser og kostnader (Vekt 80 %)

Prisene skal oppgis eksklusive mva levert ihht incoterms 2000 DDP Delivered Duty Paid (fritt levert hvor selger

påtar seg kostnaden til bestemmelsesstedet, toll og avgifter, samt forsikring og tollformalitetene ved fortollingen —

"fritt levert fortollet"). Pris skal være levert den enkelte kommunes VA-lager. Disse er i Sørkjosen, Skjervøy,

Olderdalen, Lyngseidet, Oteren og Burfjord. Alle øvrige kostnader (gebyrer, levering, reisekostnader, emballasje,

godtgjørelser og alle andre kostnadselementer) skal inkluderes i beregningen. Levering innenfor 2 virkedager for

rammeavtalevarer.

Kriselevering:

Samme priser som for rammeavtalen. Kommunen betaler for den ekstra frakt som eventuelt oppstår.

Prisskjemaet skal fylles ut av tilbyder. Andre formater vanskeliggjør evalueringen og evt. bestilling, og vil ikke bli

godtatt.

Kvalitet (Vekt 20 %)

Dette tildelingskriteriet har følgende underkriterier som vektes etter følgende fordeling:

Kriterier Beskrivelse: Vekt

Produktkvalitet Skal være minimum ihht kommunenes VA-norm.

Det tas hensyn til materialets levetid og miljømessige

konsekvenser

4 %

Leveringskvalitet / tid Leveringstiden skal spesifiseres i prisskjemaet.

Ved forsinkelse på delleveranser beregnes en dagmulkt pr.
12 %
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Vedlegg 2: S JEKKLIS TE OVER DOKUMENTAS JONS OM S KAL VEDLEGGES

Listener til hielø for tilb ,der.
Opplysninger
Kvalifikasjonskriterier, jfr. konkurransegrunnlaget

Vedlagt
J/N?

Vedlegg nr.

Opplysninger om tilbyder skiema (vedlegg 1). Tilbyder bes gienbeskTivelseav egen
organisasjon, beliggenhet ogomsetnina somgjør NTR kommuner i stand til å danne
seg et riktig bilde avbedriften.

J

Dokumentasjon på registrering i foretaksregisteret.
Skatteattest, ikke eldre enn 6mnd. (Skjema RF-1244) J
Momsattest, ikke eldre enn 6mnd. (Skjema RF-1244)
Regnskapmed revisjonsberetning forde to siste år J
Tilbyder bes om å oppgi referanser. Tilbver referanse skal tilbyderoppgikunde,
kontaktperson og telefonnummersamt avtalens størrelse.

.

Opplysninger om evt. underleverandører.
Utfyh HMS-egenerklæring 3
Internkontroll Oilkvalitetssystem J

Tildeingskriterier jfr. konkurransegrunnlaget

Prissetting av tilbudet LI

Kvalitetsrelaterte kriterier J
Svarpå alle punkter ikravspesifikasjonen
Er1:orsendelsenutvendig riktigmerket?
Antall eksemplarer og elektroniskbesvarelse
Underskrevet og stemplet tilbudsbre\
F-v.entuelleforbehold eller avvik tilrav!letingelser som erbeskrevel i
konkurranseg~tet skal klarta i e et vedlegg.

N

Underskrit

Dato: \O . \Q Leverandør
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Nord-Troms kommunenes Innkjapstjeneste
Kafiord Lyngen Nordreisa Skjervøy Storfprd

KONKURRANSEGRUNNLAG FOR LEVERINGAV

Vann- og avløpsmateriell

En anskaffelse for kommunene

Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord og med
opsjon for tilknytning til avtalen for

Storfjord og Lyngen

Kontrakt
Sak 201312448

Kontraktsperiode 2 år, oppdragsgiver kan prolongere med 1 år, +1.år

Vedlegg 1: Opplysninger om tilbyder/eventuelle forbehold (1dette dokument)
Vedlegg 2: Sjekkliste (i dette dokument)
Vedlegg 3: Tilbudsskjema
Vedlegg 4: Leveringsadresser i hver kommune (i dette dokument)
Vedlegg 5: Alminnelige kontraktsvilkår for kjøp av varer (i dette dokument)
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rammeavtalen foregå ved at representanter for oppdragsgivers virksomheter foretar bestilling i henhold til kontrakt.

Når leverandør er valgt og kontrakt inngått vil avtalen ivaretas av:

Nordreisa kommune v/Hilde Henriksen Kåfjord kommune v/ Stine Pedersen

Skjervøy kommune v/Arne Lien Lyngen kommune v/Ståle Johansen

Kvænangen kommune v/Terje Soleng Storfjord kommune v/Tom Braathen

Ved eventuelle tvister, konflikter eller mislighold av avtalen kontaktes:

Nord-Troms kommunenes interkommunale innkjøpstjeneste

Rådhuset Hatteng

9046 Oteren

Tlf.: 905 19 044

e-post: ole.rodurnstorliord.kommune.no

2 ALMINNELIGE REGLER FOR GIENNOMFØRINGENAV KONKURRANSEN

2.1 ReWer for konkurransen
Anskaffelsen er omfattet av Lov om offentlige anskaffelser 16. juli 1999 nr. 69 (LOA) og Forskrift om offentlig

anskaffelser 7. april 2006 nr. 402 (F0A), senest endret 25. juni 2012. For denne anskaffelsen gjelder forskriftens del I

og III.

2.2 Anskaff&sesprosedys-e
Prosedyren er åpen anbudskonferanse. Konkurranseforrnen gir ikke anledning til å forhandle på punkter i

konkurransegrunnlaget eller kontraktsvilkårene. Det vil ikke bli avholdt anbudskonferanse.

2.3 Oppiysningsphkt
Oppdragsgiveren skal gi skriftlig melding med en kort begrunnelse dersom;

forespørselen om å få delta i konkurransen eller tilbudet avvises,

oppdragsgiveren beslutter å forkaste samtlige tilbud eller avlyse konkurransen.

Leverandøren kan skriftlig anmode om en nærmere begrunnelse for;

hvorfor hans forespørsel om og delta er forkastet,

hvorfor tilbudet er avvist eller

hvorfor hans tilbud ikke ble valgt

Oppdragsgiveren plikter å svare på denne henvendelsen senest 15 dager etter at anmodningen er mottatt.

2.4 Offelltilghet
I henhold til ny offentlighetsloy som gjelder fra 01.01.2009 vil anbudsprotokollen og innkommende tilbud være

skjermet for offentlig innsyn frem til leverandøren er valgt. Deretter er disse tilbudsdokumentene offentlig

tilgjengelige. Det skal imidlertid gjøres unntak fra offentlig innsyn for opplysninger som er underlagt en lovbestemt

eller lovhjemlet taushetsplikt. Det gjelder dokumentene i denne anbudskonkurranse.

Typiske taushetsbelagte opplysninger er ens personlige forhold (men vanligvis ikke fødested, fødselsdato,

personnummer, statsborgerskap, sivilstand, yrke, bopel), og konkurransesensitive drifts- eller forretningsforhold ( f.

eks. produksjonsmetoder, produkter under utvilding, kundelister, strategier, analyser, prognoser, men vanligvis

ikke priser ).
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2.5 Taushetsplikt
Oppdragsgiver og oppdragsgivers ansatte plikter å hindre at andre får adgang eller kjennskap til opplysninger om

tekniske innretninger og fremgangsmåter eller drifts- og forretningsforhold som det vil være av konkurransemessig

betydning å hemmeligholde, av hensyn til den opplysningen angår.

Oppdragsgiver plikter å spørre tilbyderen om det er noen opplysninger som tilbyderen anser som taushetsbelagte. I

så fall skal dette tilkjennegis på egnet måte i tilbudet ved at en også leverer en sladdet utgave av tilbudet der

forretningshemmeligheter sladdes. Den sladdede utgaven kan leveres på elektronisk media. Tilbyderne skal levere:

1 stk papirutgaver av tilbudet

1 stk elektronisk utgave av tilbudet på USB-rninnepenn eller CD/DVD, inkludert elektronisk utgave av

tilbudet med sladdede forretningshemmeligheter

Ved begjæring om innsyn, skal oppdragsgiver likevel uavhengig av dette vurdere hvorvidt opplysningene er av en slik

art at oppdragsgiver plikter å unnta dem fra offentlighet. Dersom tilbyder ikke anser noen opplysninger i tilbudet

som taushetsbelagt, bes dette bekreftet på tilbudsforsiden (vårt vedlegg 1).

2.6 Forbud rnot at oppdragsgivereus ansatte deltar i konkurransen
En ansatt hos oppdragsgiveren kan ikke delta i konkurranse eller inngå kontrakt med den administrasjonen hvor

vedkommende gjør tjeneste. Det samme gjelder firma som helt eller i overveiende grad eies av en eller flere av

oppdragsgiverens ansatte.

2.7 Habilitet
Ved behandling av saker som omfattes av denne forskrift, gjelder reglene om habilitet i lov av 10. februar 1967 nr.

00 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) § 6 til § 10, lov av 25. september 1992 om

kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) § 40 nr. 3.
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0110. /C71. 10111.

Brønnøysundregistrene Firmaattest

Vedtektsfestet formål: Handel og hva dermed står i
forbindelse og ved aksjetegning
eller på annen måte å gjøre seg
interessert ± forretninger og
foretagender av komersielle eller
industriell art, også omfattende
faste eiendommer.

Utskriftsdato 12.03.2014 Organisasjonsnr 947 579 754 Side 2 av 2
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dkILL
Protokoll fra rovviltnemndmøte i region 8 den 21.12015

Sted: Scandic Hotell Alta
Tid: 09:45-13:45 (4 tmote. 1 t forberedelse (ref.- og styringseruppemote 20.1: 5 tmote 2 t forberedelse))

Til stede:
Rovviltnemnda Andre
John Karlsen (leder) Gudrun Ulvang, Mattilsynet DK Vest-Finnmark
Fred Johnsen (nestleder) Erlend Winje, Dyr i drift, Troms
Sigrund Hestdal Anne Guttormsen, landbruksavdelinga FMFI
Trine Noodt Tore Johan Olsen, miljøvernavdelinga FMFI
Per Mathis Oskal Geir Østereng, miljøvernavdelinga FMFI
Nils Jon Meløy Aase Bera,, landbruksavdelinaa FMTR

Gøril Einarsen, miljøvernavdelinga FMTR
Heidi-Marie Gabler, miljøvernavdelinga FMTR
Øyvind Skogstad, miljøvernavdelinga FMNO
Karl Otto Jacobsen, NINA
Saga Svavarsdottir, Næring og rovvilt Finnmark
Emil Halvorsrud, Næring og rovvilt Finnmark
Jostein Øvervatn, landbruksavdelinga FMNO
Magne Aasheim, SNO (holdt presentasjon via lync)
Andreas Røsæg, miljøvernavdelinga FMTR

Sakliste
1/15 Godkjenning av innkalling og sakliste s. 1
2/15 Orienteringssaker S. 1
3/15 Referatsaker S.2
4/15 Samarbeidsavtale mellom rovviltnemndene i region 7 og 8 s. 2
5/15 Næring og rovvilt i Finnmark s. 3
6/15 Rovviltnernndas rolle ogmyndighet s. 3
7/15 Møteplan 2015 s. 4
8/15 Kongeørn —muligheter for effektive forebyggende tiltak? v/Karl 0. Jacobsen s. 4
9/15 SNO om bestandsregistreringer av rovvilt v/Magne Aasheim s. 4

1/15 Godkjenning av innkalling og sakliste

Vedtak:
SNO om bestandsregistreringer av rovvilt legges til som sak 9/15, ellers godkjent som
inns tilt.

Innstilling til vedtak:
Rovviltnemnda i region 8 godkjenner innkalling og sakliste til motet den 21.1.2015.

2/15 Orienteringssaker
- Nemnda orienterer om aktiviteter siden forrige møte

1
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Kort orientering fra Fylkesmannen i Finnmark
Kort orientering fra Fylkesmannen i Troms
Kort orientering fra andre instanser/interessenter som deltar på møtet

3/15 Referatsaker
Skadefellingstillatelse på en ulv i Pasvikdalen i Sør-Varanger kommune 15.11.2014
Skadefellingstillatelse på gaupe i Klubbvik beitelag i deler av Nesseby og Vadsø kommune 13.1.2015
Skadefellingstillatelse på en gaupe i Klubbvik beitelags beiteområder i Nesseby og Vadsø.. 13.11.2014
Testing hair sampling on power poles as a potential method for DNA identification and monito.. 5.12.2014
Female brown bears in Sør-Varanger, Norway: localities and mother-cub relationships analyzed..10.12.2014
Oppfølging av Instruks om tidsfrister I saker knyttet til rovvilt 20.10.2014
Skadefellingstillatelse på gaupe —Tjeldøya 14.11.2014
Tydelig soneforvaltning i rovviltforvaltningen —Evaluering i region 8 21.10.2014
Vedtak om kvote for jakt på gaupe i region 7 —Nordland i 2015 26.11.2014

4/15 Samarbeidsavtale mellom rovviltnemndene i region 7 og 8
Vedtak:
Rovviltnemnda i region 8 viderefOrer avtalen inntil en av partene sier opp avtalen.

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

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

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

Fastlandsdelen av Tjeldsund konunune, 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
foringer i gjeldende forvaltningsplan for rovvilt i Nordland
tapssituasjonen for sau og rein i området

4. Rovviltnemnda i region 7 skal gis anledning å komme med merknader til saken før det
fattes vedtak om slike kvoter.

2
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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.

5/15 Næring og rovvilt i Finnmark

Vedtak:
Etter dialog med prosjektlederne evaluerer Fylkesmannen i Finnmark prosjektet Næring
og rovvilt i Finnmark, Evaluering og forslag til evt. videreforing legges frem far
rovviltnemnda per e-post innen 13.3.2015. Rovviltnemnda fatter vedtak om dette på
rovviltnemndsmotet 27.3.2015.

6/15 Rovviltnemndas rolle og myndighet

Vedtak:
Rovviltnemnda vil fortsette å ha sokelys på dette temaet. Det er viktig at rovviltnemnda er
taleror fra næring til departement, samtidig må rovviltnemnda være bevisste sitt
forvaltningsansvar, og formidle dette tydelig. Hvert år vil rovviltnemnda gjennomfore en
evaluering av målene ifarvaltningsplanen og oppnåelsen av disse.

Sekretariatet og leder av rovviltnemnda ønsker denne saken for at nemnda, både de som har
kommet til for et års tid siden og de som har sittet i nemnda lenge, skal ta seg tid til å løfte
blikket, og se seg selv som det leddet rovviltnemnda er i rovviltforvaltningen. Hva er
nemndas oppgave? Hvordan kan/bør eller bør ikke nemnda arbeide? Hvordan ble
rovviltnemndas forvaltningsplan utarbeidet? Hvordan ønsker rovviltnemnda å fortsette sitt
arbeid? Det legges opp til en åpen drøfting rundt disse temaene.

Det er rovviltforskriften som avgjør myndighetsforhold og hjemler virkemiddelbruk i norsk
rovviltforvaltning, herunder rovviltnemndenes ansvar.

Av rovviltforskriften går det frem at rovviltnemndas oppgave er å sikre en bærekraftig
forvaltning av gaupe, jerv, bjørn, ulv og kongeørn. Innenfor denne rammen skal
rovviltnemnda også ivareta hensynet til næringsutøvelse og andre samfunnsinteresser.
Rovviltnemnda skal føre en differensiert forvaltning slik at hensynet til ulike interesser
vektlegges forskjellig i ulike områder og for de ulike rovviltartene.

Rovviltnernnda skal gjennomføre vedtatt nasjonal rovviltpolitikk innenfor sin region, og skal
ha nær kontakt med berørte kommuner og organisasjoner.

3
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Av rovviltforskriften § 6 går det frem at det i rovviltnemndas forvaltningsplan skal være en
geografisk differensiert forvaltning i regionen. Forvaltningsplanen skal vise hvordan
rovviltnemnda vil prioritere midler til forebyggende og konfliktdempende tiltak innenfor
regionen i tråd med prinsippet om en geografisk differensiert forvaltning. Planen skal også gi
anbefalinger om bruken av landbrukspolitiske og reindriftspolitiske virkemidler innenfor
regionen for å bidra til en samordnet virkemiddelbruk og reduserte tap og konflikter.

7/15 Moteplan 2015

Vedtak:
Rovviltnemnda i region 8 vedtar folgende moteplan for 2015:
Dato Saker Sted

27.3. fordeling av FKT-midler, skadefellingskvoter, Miljodir. Tromso (kl. 8-17)
9.6. anbefaling lisensfellingskvote bjorn, lisenskvote jerv Vadso (NRF 8.6)
9.7. evt. klagebehandling lisensfellingskvote jerv telefonmote
23.10. kvote for kvotejakt på gaupe, evt. anbefaling om kvote Tromso
26.11. evt. klagebehandling kvote for gaupejakt telefonmote

Innstilling til vedtak:
Rovviltnemnda i region 8 vedtar folgende moteplan for 2015:
Dato Saker Sted

19.3. fordeling av FKT-midler, skadefellingsk-voter Tromso
4.6. anbefaling lisensfellingskvote bjorn, lisenskvote jerv Vadso
9.7. evt. klagebehandling lisensfellingskvote jerv telefonmote
22.10. kvote for kvotejakt på gaupe, evt. anbefåling om kvote Tromso
26.11. evt. klagebehandling kvote for gaupejakt telefonmote

8/15 Kongeorn —muligheter for effektive forebyggende tiltak? v/Karl 0.
Jacobsen

9/15 SNO om bestandsregistreringer av rovvilt v/Magne Aasheim

4
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H-2/15  14/3391 11.02.2015  

 

Rundskriv H-2/15 Ikrafttredelse av endringer i plan- og bygningsloven (plandelen)  

Dette rundskrivet gir en oversikt over endringene i plan- og bygningsloven (pbl.) som ble 

vedtatt ved lov 19. desember 2014 nr. 91, og trådte i kraft 1. januar 2015. 

 

Bakgrunnen for lovendringene er omtalt i proposisjon 121 L (2013-2014), og i Innst. 47 L 

(2014-2015) fra Stortingets energi- og miljøkomité.  

 

1. ENKLERE PLAN- OG BYGGESAKSBEHANDLING 

Plan- og bygningsloven er endret for å forenkle og forbedre plan- og byggesaksprosessene. 

Dette vil gi mindre ressursbruk i forbindelse med plan- og byggesaksbehandlingen, både for 

kommuner, innbyggere og næringsliv.  

 

Enklere og mer effektive plan- og byggesaksprosesser er viktig. Regjeringen legger vekt på  

å skape en enklere hverdag for folk flest. Endringene i plandelen er et viktig bidrag for å 

oppnå dette. Det viktigste enkeltforslaget er å fjerne fristen på fem år for å begynne 

gjennomføringen av detaljreguleringer basert på private planforslag. Det blir i stedet innført et 

krav om at det ved utbygging etter detaljreguleringer basert på private planforslag som er ti år 

eller mer, først må foretas en vurdering av planens aktualitet før tillatelse gis.  

 

I tillegg til endringer i plandelen, er det også vedtatt forenklinger i byggesaksdelen av plan- 

og bygningsloven. Det tas videre sikte på å øke framdriften i arbeidet med å digitalisere plan- 

og byggesaksprosessen. Regjeringen legger stor vekt på mer effektive planprosesser og på 

lokaldemokratiet i innsigelsessaker. Målet er å finne enighet om gode løsninger i kommunen 

Departementene 

Kommunene 

Fylkeskommunene 

Fylkesmennene 
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tidlig i planprosessen, i samarbeid med de ulike regionale sektormyndigheter.  

 

2. KORT OM ENDRINGENE 

Stortinget har vedtatt følgende endringer i plan- og bygningsloven:  

 Opphevelse av femårsregelen for reguleringsplaner fremmet med bakgrunn i private 

planinnspill. Bestemmelsen avløses av et generelt krav til oppdatert plangrunnlag for 

detaljreguleringer basert på private planforslag som er ti år eller mer (§ 12-4 femte ledd). 

 Bestemmelser om planprogram og konsekvensutredninger: 

o At det ved forskrift kan gjøres unntak for krav om planprogram for 

reguleringsplaner (§ 4-1 første ledd). 

o Klargjøring av at forslag til planprogram skal sendes på høring og legges ut til 

offentlig ettersyn senest samtidig med varsling av planoppstart (§ 4-1 andre ledd). 

o Endring for å tydeliggjøre kommunens mulighet til å unnlate å fastsette 

planprogram for private reguleringsplaner (§ 12-9 tredje ledd).  

 Nye frister knyttet til behandlingen av planer:   

o Frist på tolv uker for når alle reguleringsplansaker bør være ferdigbehandlet i 

kommunen etter offentlig ettersyn (§ 12-10 tredje ledd). Saken behandles deretter  

i kommunestyret etter § 12-12. 

o Frist på to uker for å oversende kommunestyrets vedtak til fylkesmannen når det 

foreligger innsigelse (§ 5-6 andre ledd). 

o Frist på fire uker for å oversende fylkesmannens tilrådning til departementet i 

innsigelsessaker (§ 5-6 andre ledd). 

o Frist på tre uker for å underrette forslagsstiller om at privat forslag til 

reguleringsplan ikke vil bli fremmet for videre behandling og lagt ut til offentlig 

ettersyn (§ 12-11). 

 Andre rettinger og klargjøringer i 18 paragrafer i lovteksten.  

 

3. FEMÅRSREGELEN ERSTATTES MED KRAV OM OPPDATERT 

PLANGRUNNLAG 

§ 12-4 femte ledd – reguleringsplan fremmet med bakgrunn i private planinnspill 

Lovbestemmelsen om en gjennomføringsfrist på fem år i plan- og bygningsloven § 12-4 femte 

ledd er opphevet. Hensikten er å fjerne usikkerhet og merarbeid både for private 

forslagsstillere, utbyggere, kommuner og andre myndigheter. 

 

I stedet for femårsfristen er det innført en ny frist på ti år for vurdering og dokumentasjon av 

at planen fortsatt i nødvendig grad tilfredsstiller de krav som bør stilles til detaljreguleringer 

basert på private planforslag som utbyggingsgrunnlag i kommunen. Planer som er grunnlag 

for utbygging bør være oppdaterte både planfaglig og når det gjelder berørte offentlige og 

private interesser. En slik vurdering forutsetter også samråd med viktige sektorinteresser om 

temaer som eksempelvis gjelder sikkerhet og beredskap, infrastruktur, natur- og kulturmiljø 

m.v. 

 

Kravet om vurdering og dokumentasjon forutsettes avgrenset slik at det ikke utløses for 

mindre tiltak, tiltak som framstår som komplettering og utfyllende bebyggelse i allerede 

bebygde områder og i områder hvor utbygging allerede er påbegynt. 
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Kommunen skal ved behandling av søknader om ny utbygging i områder med slike planer 

vurdere om gjeldende plan i tilstrekkelig grad avklarer aktuelle offentlige og private 

interesser.  Vurderingen bør bl.a. omfatte om det er endringer i de stedlige forholdene, om det 

er kommet nye arealpolitiske føringer og om planen holder et forsvarlig planfaglig 

kvalitetsnivå. Bestemmelsen må ses i sammenheng med endringene i § 11-8 tredje ledd 

bokstav f, som stiller krav til at kommunene foretar en aktualitetsvurdering av alle 

reguleringsplaner de ønsker videreført uendret i kommuneplanens arealdel.  

 

Det er den som fremmer en byggesøknad som må sørge for å framskaffe underlag for 

kommunens behandling og avgjørelse av spørsmålet om gjeldende plan kan legges til grunn 

for godkjenning av aktuelle byggetiltak, eller om det først må utarbeides nytt plangrunnlag. 

Bestemmelsen innebærer at søker senest samtidig med innsending av aktuelle byggesøknader 

også må ta opp med kommunen om gjeldende plan må vurderes på nytt. I den sammenheng 

må tiltakshaver også avklare med aktuelle sektormyndigheter om forholdene har endret seg 

slik at ny planvurdering er nødvendig. 

 

Dersom det er behov for ny planbehandling for å etablere et nytt eller forbedret plangrunnlag 

før utbygging, kan kommunen benytte midlertidig forbud etter plan- og bygningsloven § 13-1. 

Kommunen kan i så fall utsette behandlingen og avgjørelsen av en byggesøknad inntil ny 

planvurdering er foretatt, og en eventuell ny plan er utarbeidet og vedtatt. 

 

Kommunen kan for øvrig når som helst vurdere behovet for planoppdatering både i 

forbindelse med sitt arbeide med kommunal planstrategi, i forbindelse med utarbeiding eller 

revisjon av kommuneplan og ellers når den ser behov for ny arealplanlegging. 

 

Departementet legger til grunn at reglene for saksbehandling som ellers gjelder for 

reguleringsplaner er tilstrekkelig for å gjennomføre denne ordningen. Hvis det viser seg behov 

for mer utfyllende saksbehandlingsbestemmelser kan dette i tilfelle skje gjennom forskrifter 

etter plan- og bygningsloven § 12-1 siste ledd.  

 

Departementet vil senere komme med nærmere veiledning om hvordan kravet til vurdering og 

oppdatering bør følges opp og behandles. Det er blant annet under arbeid en revidert 

reguleringsplanveileder med nærmere omtale av konsekvensutredninger, bruken av frister 

osv. Veiledningen er planlagt publisert i 2015.   

 

Det kan, dersom det viser seg å være behov for det, gis forskrifter som knytter kravene til 

vurdering av planens aktualitet sammen med søknads- og dokumentasjonskravene i 

byggesaker. 

 

Departementet legger til grunn at det følger av opphevelsen av lovhjemmelen at fristen ikke 

gjelder lenger, heller ikke for allerede vedtatte planer. Fristen og virkningen av den følger av 

loven og ikke vedkommende plan. For de planene som det har vært knyttet en femårsfrist til, 

vil det isteden gjelde en vurderings- og dokumentasjonsplikt. Denne vil tidligst kunne gjelde 

fra 1. juli 2019, dvs. ti år etter at plan- og bygningsloven trådte i kraft. Det vises for øvrig til 

omtale i pkt. 7 nedenfor om overgangsordninger.  
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4. PLANPROGRAM OG KONSEKVENSUTREDNINGER 

§ 4-1 første ledd - Unntak for krav om planprogram for enkelte reguleringsplaner  

Det er gjort en tilføyelse i § 4-1 første ledd som innebærer at Kongen ved forskrift kan gjøre 

unntak fra kravet om planprogram for reguleringsplaner. De nærmere reglene for unntak fra 

kravet om planprogram for reguleringsplaner fastsettes i forskrift. Det er samtidig klargjort at 

det, i tilfeller der det er krav om konsekvensutredning, vil være samme krav til 

dokumentasjon og kunnskapsgrunnlag når planforslaget legges ut til offentlig ettersyn selv om 

det ikke er utarbeidet planprogram. Bakgrunnen for endringen er at det er vurdert som 

hensiktsmessig med en bestemmelse i loven som legger til rette for en mer differensiert 

behandling av reguleringsplaner. 

 

Forskrift om konsekvensutredninger for planer etter plan- og bygningsloven ble vedtatt ved 

kongelig resolusjon 19. desember 2014, og utdyper hvilke planer som skal 

konsekvensutredes, regler for hvordan slike planer skal behandles og krav til innhold i 

konsekvensutredningen. Av forskriften går det frem at kravet til planprogram ikke gjelder for 

reguleringsplaner for tiltak i vedlegg II i forskriften.    

 

§ 4-1 andre ledd - Planprogram og offentlig ettersyn 

Det er foretatt en endring i § 4-1 andre ledd ved at det presiseres at forslag til planprogram 

skal sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn senest samtidig med varsling av 

planoppstart. Det vises til at planprogrammet kan endres før endelig fastsettelse på bakgrunn 

av høringsinnspill. Det presiseres at både lov og forskrift åpner opp for at høring av 

planprogram kan skje før varsel om planoppstart.  

 

§ 12-9 tredje ledd - Kommunen avgjør om planprogram skal fastsettes   

Det er foretatt en endring i § 12-9 tredje ledd ved at det presiseres at kommunen avgjør om 

planprogram skal fastsettes. Bestemmelsen gjelder ikke for statlige planinitiativ etter plan- og 

bygningsloven § 3-7. Endringen må ses i sammenheng med § 12-11 om private planforslag, 

der det framgår at kommunen skal ta stilling til om et privat planforslag skal legges ut til 

offentlig ettersyn eller om det ikke skal behandles videre. I reguleringssaker med vesentlig 

virkninger for miljø eller samfunn, foretar kommunen den første behandlingen av et varslet 

planarbeid på bakgrunn av høring og offentlig ettersyn av planprogrammet. Bakgrunnen for 

endringen er at det ikke fremgår i tidligere lovtekst hvilken mulighet kommunen har til å 

unnlate å fastsette planprogram i tilfeller hvor en privat forslagsstiller har lagt fram forslag til 

planprogram, og kommunen ikke ønsker å gå videre med et varslet planarbeid.  

 

Bestemmelsen innebærer at kommunen kan unnlate å fastsette planprogram for private 

reguleringsplaner. Dette knytter seg særlig til tilfeller der det legges frem et privat 

planinitiativ, og kommunen ikke ønsker å videreføre planarbeidet. Departementet legger ellers 

til grunn at hovedregelen om at kommunen skal fastsette planprogram er videreført.  

 

Bestemmelsen er ikke ment benyttet i de tilfeller der planprogrammet eksempelvis etter 

kommunens vurdering er mangelfullt. Som hovedregel vil det i slike tilfeller være bedre om 

kommunen stiller krav om utredning av alternativer. Bestemmelsen vil ikke være til hinder for 

at en privat forslagsstiller kan fremme et planforslag for kommunen, jf. § 12-11. Dersom 

kommunen på et senere tidspunkt likevel ønsker å legge planforslaget ut til offentlig ettersyn, 

må planprogrammet først fastsettes.         
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Av forskrift om konsekvensutredninger for planer etter plan- og bygningsloven går det frem at 

planprogrammet skal fastsettes innen ti uker etter frist for uttalelser.  

 

§ 12-2 første punktum - Planprogram og områdereguleringer 

Det er foretatt en endring i § 12-2 første punktum ved at det presiseres at krav til planprogram 

også gjelder for områdereguleringer som innebærer vesentlige endringer av vedtatt 

kommuneplan. Det angis nærmere i forskrift hvilke planer dette gjelder. 

 

§ 12-3 andre punktum - Planprogram og detaljreguleringer 

Det er foretatt en endring i § 12-3 andre punktum ved at det presiseres at krav til planprogram 

også gjelder private planforslag som innholdsmessig vesentlig avviker fra hovedtrekk og 

rammer i kommuneplanens arealdel/foreliggende områderegulering. Det angis nærmere i 

forskrift hvilke planer dette gjelder. 

 

5. ENDRINGER SOM GJELDER TIDSFRISTER 

Det er innført enkelte nye tidsfrister i loven for behandling av reguleringsplaner. Hensikten er 

å gjøre planprosessen mer effektiv ved at sakene ikke skal ligge ubehandlet i overgangen 

mellom de ulike behandlingsleddene. Det er ikke knyttet formelle sanksjoner ved oversittelse 

av disse fristene. Likevel forutsettes fristene fulgt opp av kommuner og fylkesmenn. Generelt 

gjelder prinsippene for god forvaltningsskikk, jf. forvaltningsloven. Dersom fristene ikke 

overholdes, legger departementet til grunn at aktuell instans informerer berørte parter og 

aktører, og at avviket begrunnes nærmere i den videre saksbehandlingen.    

 

§ 12-11 - Tre ukers frist for å underrette forslagsstiller om at saken ikke fremmes 

I plan- og bygningsloven § 12-11 er det innført en frist på tre uker for å underrette 

forslagsstiller ved brev dersom kommunen beslutter at et privat reguleringsforslag lagt ut til 

offentlig ettersyn ikke skal fremmes. Normalt vil forslagsstiller bli underrettet straks det er 

fattet en avgjørelse om det private planforslaget skal fremmes eller ikke. Fristen på tre uker 

skal sikre at det blir gitt en formell tilbakemelding innen rimelig tid. Dersom forslaget er i 

samsvar med kommuneplanens arealdel eller områderegulering, kan avslaget kreves forelagt 

kommunestyret.  

 

§ 12-10 - Tolv ukers frist for ferdigbehandling av reguleringsplanforslag  

I plan- og bygningsloven § 12-10 er det innført en frist på tolv uker etter høring og offentlig 

ettersyn for når reguleringsplansaker bør være ferdigbehandlet. Fristen markerer at 

kommunen i ordinære plansaker bør kunne fullføre sin saksbehandling innen en frist på tolv 

uker etter at datoen for høringsfristen og offentlig ettersyn er utløpt. Det er åpnet opp i loven 

for at fristen i visse tilfeller kan forlenges med ytterligere seks uker.  

 

Etter plan- og bygningsloven § 12-12 er det allerede en frist på tolv uker for kommunestyret 

til å treffe vedtak etter at planforslaget er ferdigbehandlet. Med den nye fristen i §12-10 vil 

kommunen i forkant av dette ha en frist på tolv uker, eventuelt forlenget med ytterligere seks 

uker, for at saken fremmes for kommunestyret etter offentlig ettersyn. I behandlingen inngår 

også mekling, i saker der det foreligger innsigelse og mekling blir gjennomført.  
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På grunn av forskjeller både i sakstyper og i forholdene i den enkelte kommune, angis det i 

loven at fristen kan økes med ytterligere seks uker der det foreligger reelle grunner for å bruke 

lenger tid. Slike grunner kan eksempelvis være at saker er omfattende og kompliserte, det er 

behov for å endre og rette plandokumenter, det kreves ytterligere avklaring mellom 

myndigheter eller ytterligere undersøkelser eller utredninger. I eksempelvis store 

bykommuner kan særskilt organisering, mange aktører og saker med stort omfang tilsi økt 

behov for lengre tidsbruk i behandlingen av saker fram mot vedtak. Dersom endringer i 

kommunestyrets vedtak betinger ny høring og offentlig ettersyn, gjelder fristen på tolv uker 

etter kommunestyrets siste vedtak.  

 

§ 5-6 nytt andre ledd - Frister for oversendelse av innsigelsessaker   

I plan- og bygningsloven § 5-6 nytt andre ledd er det for saker der det foreligger innsigelse 

innført en frist på to uker fra kommunestyrets planvedtak til saken oversendes fylkesmannen. 

Videre er det innført en frist på fire uker fra fylkesmannen mottar saken fra kommunen til 

saken sendes videre til departementet. Bakgrunnen for endringene er at erfaring viser stor 

variasjon i hvor lang tid det tar fra kommunestyret har fattet planvedtak til innsigelsen er 

mottatt i departementet. Bestemmelsene skal legge til rette for at saker oversendes rette 

instanser for videre behandling innen rimelig tid.  

 

For kommunens del vil fristen knytte seg til oversendelse av saken etter at vedtak er fattet. 

Fristen gjelder i hovedsak oversendelse av saksdokumenter mv. til fylkesmannen. Enkelte 

saker kan være komplekse, slik at fylkesmannen trenger noe tid for å avklare sin tilrådning til 

departementet. Fylkesmannen gis derfor lengre frist enn kommunen, samtidig som fristen er 

formulert mer veiledende. Fristen for fylkesmannens oversendelse kan, hvis nødvendig, 

forlenges med ytterligere seks uker i store og kompliserte saker og der det er behov for 

ytterligere avklaringer mv. 

 

Bestemmelsene om tidsfrister gjelder ikke for innsigelser til konsesjoner etter 

vassdragsreguleringsloven § 6, vannressursloven § 24 og energiloven § 2-1. 

 

6. ANDRE ENDRINGER  

Det er også gjort endringer i flere andre bestemmelser: § 1-8 Forbud mot tiltak mv. langs sjø 

og vassdrag, § 3-1 Oppgaver og hensyn i planlegging etter loven, § 3-6 Felles 

planleggingsoppgaver, § 4-1 Planprogram, § 5-5 Begrensning i adgangen til å fremme 

innsigelse, § 7-1 Regional planstrategi, § 8-1 Regional plan, § 8-4 Vedtak av regional plan, § 

11-8 Hensynssoner, § 11-11 Bestemmelser til arealformål etter § 11-7 nr. 5 og 6, § 12-1 

Reguleringsplan, § 12-2 Områderegulering, § 12-3 Detaljregulering, § 12-7 Bestemmelser i 

reguleringsplan, § 12-9 Behandling av planprogram for planer med vesentlige virkninger, § 

12-10 Behandling av reguleringsplanforslag, § 12-13 Innsigelse og vedtak av departementet 

og § 12-14 Endring og oppheving av reguleringsplan. 

 

Endringene i enkelte av de ovennevnte bestemmelsene er i hovedsak selvforklarende eller av 

lovteknisk karakter, og det vises til merknadene i lovproposisjonen. Endringene i enkelte av 

de ovennevnte bestemmelsene blir nærmere kommentert nedenfor:   
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§ 1-8 Forbud mot tiltak mv. langs sjø og vassdrag - siste ledd 

Det framgår nå tydeligere av siste ledd at kommunen skal vurdere å fastsette en eventuell 

byggeforbudsgrense på inntil 100 meter langs vassdrag for nærmere angitte tiltak. Dette må 

vurderes særskilt ut fra situasjonen på det aktuelle stedet, men skal gjennomføres der det er 

behov for å ivareta viktige natur-, kulturmiljø-, landskaps- og friluftsinteresser. Grensen 

fastsettes i kommuneplanens arealdel etter § 11-11 nr. 5. Det framgår da tydelig at kommunen 

skal gjøre en konkret vurdering av behovet for å fastsette en nærmere angitt 

byggeforbudsgrense langs vassdrag. Dette er i samsvar med intensjonen med bestemmelsen 

slik det framgår av Ot.prp.nr. 32 (2007-2008).  

 

§ 3-1 Oppgaver og hensyn i planlegging etter loven - første ledd 

Lovteksten er justert slik at det i første ledd bokstav g) angis at det i planer etter denne lov tas 

klimahensyn, herunder gjennom løsninger for energiforsyning og areal og transport. Dette 

punktet i loven er nå formulert generelt, samtidig som det er framhevet at klimahensyn skal 

tas gjennom planers løsninger for energiforsyning og for areal og transport.  

 

Det vises blant annet til statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal og 

transportplanlegging, fastsatt ved kgl. res. 26. september 2014, og statlig planretningslinje for 

klima- og energiplanlegging i kommunene.  

 

§ 3-6 Felles planleggingsoppgaver - andre ledd  

Det er klargjort at Kongen ved forskrift kan fastsette nærmere hvilke oppgaver, områder og 

myndigheter som omfattes av felles planleggingsoppgaver etter første ledd. Samtidig er det 

klargjort at forskrift ikke er nødvendig for at bestemmelsen gjelder for øvrig. Dette bringer 

lovteksten i samsvar med det som var hensikten med bestemmelsen da loven ble vedtatt. 

 

§ 5-5 Begrensning i adgangen til å fremme innsigelse - første ledd 

Tilføyelsen i siste punktum klargjør tidspunktet for når departementet tar stilling til om 

innsigelsesadgangen står ved lag eller er avskåret. Den bringer lovteksten i samsvar med 

praksis, og den nærmere omtalen i ikrafttredelsesrundskrivet for loven (Rundskriv T-2/09 

Ikraftsetting av ny plandel i plan- og bygningsloven).  

 

§ 7-1 Regional planstrategi - andre ledd 

I andre ledd er det tilføyd at den regionale planstrategien skal angi langsiktige utviklingsmål, i 

tillegg til å redegjøre for viktige regionale utviklingstrekk og utfordringer, vurdere langsiktige 

utviklingsmuligheter, og hvilke spørsmål som skal tas opp gjennom videre regional 

planlegging. Bakgrunnen for forslaget er at den overordnede måldiskusjonen for fylkets 

utvikling bør tas i arbeidet med den regionale planstrategien. Dette er nødvendig både for å få 

en god begrunnelse for valg av plantema for perioden, og fordi den overordnede diskusjonen 

om viktige mål i fylket kan falle bort dersom fylkeskommunen kun velger å utarbeide 

temaplaner. 

 

§ 8-1 Regional plan - tredje ledd 

I tredje ledd er det klargjort at handlingsprogrammet for gjennomføring av planen skal være 

en del av regional plan og utarbeides, behandles og vedtas samtidig med resten av planen. 

Bakgrunnen for klargjøringen er at det har oppstått usikkerhet i fylkeskommunene om den 

regionale planen må ha et handlingsprogram, og når et slikt i første års versjon må vedtas.  

 

§ 8-4 Vedtak av regional plan - andre ledd  

I andre ledd klargjøres det at det er fylkeskommunen, etter at den regionale planen er vedtatt, 

som har ansvar for å avklare om innvendinger står ved lag og eventuelt sende planen videre til 
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departementet. Dette er aktuelt dersom statlig organ eller kommune på grunn av uenighet har 

fremmet krav om å bringe saken inn for departementet. I forbindelse med høring av planen 

kan det være innvendinger som gjør det nødvendig med endringer i planforslaget. Det har 

oppstått tvil om hvem som har ansvar for å avklare hvilke innvendinger som eventuelt fortsatt 

er gjeldende etter at planen er endelig vedtatt i fylkeskommunen. Tilføyelsen knytter dette 

ansvaret til fylkeskommunen som planmyndighet. I tillegg til at fylkeskommunen er 

planansvarlig, har den også oversikt over alle innvendinger som er kommet inn og om de er 

tatt hensyn til i den framlagte planen. 

 

§ 11-8 Hensynssoner - første og tredje ledd  

I første ledd er det åpnet for at kommunen kan angi hensyn og interesser enten ved bruk av 

hensynssoner på plankartet, eller ved bruk av symbol for bestemmelsesområde og 

bestemmelser. I utgangspunktet skal kommuneplanens arealdel i nødvendig utstrekning vise 

hensyn og restriksjoner som har betydning for bruken av areal. Endringen klargjør at 

kommunen kan velge om den vil benytte hensynssone på kommuneplankartet eller ikke. 

Dersom kommunen velger å begrense bruken av hensynssoner, kan hensyn og restriksjoner 

likevel ivaretas. Det kan gjøres gjennom bruk av bestemmelsesområde og bestemmelser til de 

enkelte arealformålene eller delområdene som et alternativ til hensynssone. Lovens 

utgangspunkt er imidlertid at hensynssone skal benyttes der det er behov for å vise hensyn og 

restriksjoner som har betydning for bruken av et areal.  

 

I tredje ledd bokstav e) er tegnsettingen rettet. Det er tatt inn et komma, som klargjør at 

bestemmelsen omfatter to forskjellige tema.  

 

I tredje ledd bokstav f), som brukes for å angi hensynssone hvor gjeldende reguleringsplan 

fortsatt skal gjelde, er det presisert at hensynssonen bare kan benyttes der reguleringsplanene 

skal gjelde uendret. Videre er det presisert at når denne hensynssonen brukes, skal kommunen 

vurdere om reguleringsplanene som blir videreført er i samsvar med nasjonale og regionale 

interesser. Det innebærer at kommunen i arbeidet med kommuneplanen skal gå gjennom 

gjeldende reguleringsplaner. En viktig del av arbeidet med ny kommuneplan er å vurdere 

hensynet til nasjonale og regionale interesser. Hensikten med å ta inn presiseringen er å sikre 

at eldre reguleringsplaner blir vurdert opp mot gjeldende nasjonale og regionale interesser, 

dersom de videreføres. Reguleringsplaner som blir videreført uendret skal være i samsvar med 

slike interesser. Presiseringen skal bidra til at eldre reguleringsplaner ikke blir videreført i 

strid med rikspolitiske bestemmelser, statlige planbestemmelser eller statlige 

planretningslinjer som er vedtatt etter forrige kommuneplan. 

 

§ 12-7 Bestemmelser i reguleringsplan 

I § 12-7 nr. 1 første ledd er det tilføyd at grad av utnytting er et forhold som i nødvendig grad 

angis som planbestemmelse. Dette innebærer en klargjøring, og at et element som er falt ut av 

lovteksten er tatt inn igjen.  

 

I § 12-7 nr. 8 er det tilføyd en henvisning som klargjør at det i planbestemmelse kan fastsettes 

at det er tilknytingsplikt til fjernvarmeanlegg etter plan- og bygningsloven § 27-5 for ny 

bebyggelse. Dette synliggjør det som er en tolkning av bestemmelsene om fjernvarme i 

plandelen og byggesaksdelen av loven, og hvordan de henger sammen. Dette innebærer at det 

i planen vedtas at tilknytningsplikten etter § 27-5 skal gjelde så langt det er bestemt konkret i 

vedkommende plan. 

 

§ 12-13 Innsigelse og vedtak av departementet - tredje ledd 

I tredje ledd er det klargjort at departementet i sin behandling også kan vedta at hele planen 
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oppheves, og ikke bare deler av den. Dette gir samsvar mellom denne bestemmelsen og 

formuleringen i tilsvarende bestemmelse om departementets kompetanse i § 11-16 siste ledd 

for kommuneplanens arealdel.  

 

§ 12-14 Endring og oppheving av reguleringsplan 

Andre ledd siste punktum i denne lovparagrafen er opphevet, da den har vært overflødig. 

Bakgrunnen er at hjemmelen og rammen for delegasjon av vedtak av mindre endringer følger 

av både andre ledd første punktum og av kommuneloven. 

 

7. OVERGANGSORDNINGER 

Det er ikke gitt overgangsbestemmelser til lovendringene. Utgangpunktet er derfor at 

endringene gjelder for alle vedtak som fattes, og gjeldende planer fra denne lovens 

ikrafttreden. Det følger av dette at de nye tidsfristene i prinsippet gjelder for planer som er 

under utarbeidelse. Departementet legger likevel til grunn at det kan gjøres tilpasninger der en 

fremdriftsplan allerede er avklart.   

 

Særskilt om § 12-4 femte ledd 

Som nevnt under pkt. 3, legger departementet til grunn at den opphevede femårsfristen i  

§ 12-4 femte ledd også er opphevet for allerede vedtatte planer. Bakgrunnen er at fristen 

fremgikk av loven og ikke planen. For de planene som det har vært knyttet en femårsfrist til, 

vil det heretter isteden gjelde en vurderings- og dokumentasjonsplikt. Denne vil tidligst kunne 

gjelde fra 1. juli 2019, dvs. ti år etter at plan- og bygningsloven trådte i kraft.  

 

Særskilt om planprogram og konsekvensutredninger 

Forskrift om konsekvensutredninger for planer etter plan- og bygningsloven trådte i kraft 1. 

januar 2015.  

 

Overgangsordningen går frem av forskriften § 18. Planer som ikke var omfattet av tidligere 

forskrift kommer ikke inn under ny forskrift dersom saksbehandlingen for planen, jf. plan- og 

bygningsloven §§ 11-12 og 12-8 var startet opp før denne forskriftens ikrafttreden. For planer 

som er tatt opp til behandling etter tidligere forskrift skal øvrige bestemmelser i ny forskrift 

legges til grunn ved videre behandling av saken.    

 

8. KRAFTTREDELSE 

Lovendringene trådte i kraft 1. januar 2015. 

 

Med hilsen 

 

 

Jarle Jensen 

ekspedisjonssjef (e.f.) 

          Kari Strande 

          avdelingsdirektør 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. 
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Vedlegg:  

Lov om endringer i plan- og bygningsloven (forenklinger mv. i plandelen): 

https://lovdata.no/dokument/LTI/lov/2014-12-19-91 
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Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

13/15 Nordreisa driftsutvalg 03.03.2015 

 

Detaljreguleringsplan Svartfosslia hyttefelt - 1. gangs politisk behandling 

Henvisning til lovverk: 

Plan- og bygningsloven 

 

Vedlegg 

1 Planbeskrivelse 

2 Planbestemmelser 

3 Plankart - A3 

4 ROS - 13.2.2015 

5 ROS - februar 2011 

6 ROS - Notat oppdatering av ROS - februar 2011 

7 Overordnet brannotat, Norconsult 

8 E-post fra Norconsult vedr. brannotat 

9 Forhåndsvarsel og innkomne merknader 

10 Sametingets uttalelse 2014 

11 Fylkeskommunens uttalelse 2014 

12 Referat forhåndskonferanse 

13 Kommuneplanens arealdel - samlet vurdering etter NML av Svartfoss-området 

 

Rådmannens innstilling 

Driftsutvalget fremmer forslaget til detaljregulering for Svartfosslia hyttefelt og legger 

planforslaget ut til høring og offentlig ettersyn etter plan- og bygningslovens § 5-2 og § 12-10. 

 

 

 

Saksopplysninger 

Planområdet:  

Detaljreguleringen omfatter deler av gnr. 29 bnr. 1 i Nordreisa kommune hvor Statskog SF er 

grunneier. Planen er fremmet av Statskog. Planområdet er på 238 dekar. Detaljreguleringen 

omfatter 35 hytter av høy standard samt parkering, VA-anlegg og veiatkomst. Området ligger i 

Svartfosslia ca. 37 km fra Storslett opp Reisadalen. 
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Det er avsatt 2 større parkeringsområder P6 og VP i plankartet som skal være tilgjengelig for 

allmennheten. VP er et eksisterende parkeringsområde som brukes som vinterparkering hvor det 

parkeres ved bruk av Svartfossløypa (snøscooter). Denne har hatt for liten kapasitet når det har 

vært stor utfart. P6 vil gi en vesentlig større kapasitet for parkering. Scooterløpa er inntegnet 

langs veiskulder på sørøstre side av vegen opp lia. 

 

Vannforsyning skal hentes innenfor planområdet ved grunnboring. Avløpsbehandling skal skje i 

området sørøst for P6 (oransje farge). 

 

Allmennhetens adgang og ferdsel i Svartfosslia er sikret gjennom planbestemmelsens § 3.4 som 

ikke tillater oppført gjerder, bommer osv. Videre forpliktes hytteeierne å ta hensyn til beitedyr 

og tamrein og kan ikke iverksette tiltak som hindrer disse å ferdes i området. I hyttefeltet er det 

meste av arealet avsatt til formål LNFR (landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift). 

 

Hyttearealene er avsatt med en sirkel med 1 dekar i areal i plankartet. Sentrum av sirkelen angir 

midtpunktet for festetomt inntil 1 dekar som oppmåles i etterkant at planen er godkjent. Det er 

angitt møneretning i plankartet. 

 

Planstatus:  
Detaljreguleringsplanen er i samsvar med arealformålene fastsatt i kommuneplanens arealdel 

vedtatt i 2014. Arealdelen har innenfor planområdet avsatt arealer til fritidsboliger (BFR 3) og 

til parkering og til teknisk infrastruktur (SKF 1).  

Planforslaget er ikke i berøring med andre reguleringsplaner. 

Statskog fremmet i mai 2012 reguleringsplan, men denne ble trukket før politisk behandling var 

aktuelt på grunn av signaler fra Nordreisa kommune om at en ønsket et felt med hytter av høy 

standard. 

 

Økonomiske konsekvenser:  

Detaljreguleringen er et privat planforslag og skal ikke gi Nordreisa kommune noen ekstra 

kostnader til teknisk anlegg og infrastruktur eller vedlikehold/brøyting. 

 

Varsel/høring/merknader:  

Forhåndskonferanse ble avholdt 29.10.2010, og det ble varslet planoppstart 11.11.2010. 

 

Det er innkommet 9 forhåndsmerknader. En viser til planbeskrivelsens sider 11 – 14 for oversikt 

av disse og forslagsstillers kommentarer til disse. 

 

Det gjøres oppmerksom på at planområdet som var oppstartsvarselet i 2010 omfattet ikke arealet 

avsatt til avløpsbehandling og parkering (SKF 1 i kommuneplanens arealdel). Dette er et areal 

på 39 dekar. Nordreisa kommune vurderer det slik at det reviderte forslaget til detaljregulerings-

plan ikke behøver nytt oppstartsvarsel selv om planområdet utvides å omfatte SKF 1. En slik 

vurdering begrunnes med at både SKF 1 og hytteområdet BFR 3 har fått en grundig vurdering 

og prosess gjennom kommuneplanens arealdel som ble vedtatt i mars 2014. Dessuten vil alle 

parter få anledning til å uttale seg når reguleringsplanen sendes ut på høring og legges til 

offentlig ettersyn. Både Sametinget og Troms fylkeskommune har gitt nye uttalelser i 2014 hvor 

SKF 1 også var hensynstatt. 

 

Vurdering 

Kommunen vurderer det til at planforslaget har tatt hensyn til merknader som er kommet til 

planvarselet med unntak av deler av merknad fra Henry Vangen. 
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Henry Vangen har fått sitt innspill til kommuneplanens arealdel inntatt. Dette er område BFR 21 

– fritidsbebyggelse som er 24 dekar stort og antall hytter er satt til 17. Den ligger ca. 2 km 

lenger opp i dalen på samme side av elva. En viss konkurranse vil det derfor kunne bli mellom 

disse to feltene. Men det gjøres oppmerksom på at Statskog sitt felt skal bestå av høystandard-

hytter, så en må forvente et ganske høyt prisnivå i dette feltet. Nordreisa kommunestyre har 

gjennom vedtak av kommuneplanens arealdel i mars 2014, hvor både hyttefeltet til Statskog og 

Henry Vangen er tatt med, signalisert at det bør være rom for begge hyttefeltene. Dette gir 

Statskog som en stor grunneier mulighet for å utvikle sin eiendom og Henry Vangen, som 

grunneier, å utvikle sin eiendom. 

 

Risiko og sårbarhet 

Etter en samlet vurdering konkluderer Nordreisa kommune med at det ikke er 

samfunnssikkerhetsmessige forhold eller andre risiko- og sårbarhetsforhold som vil utgjøre fare 

for den omsøkte detaljreguleringen. Dette er i samsvar med den vedlagte ROS-analysen. 

Konsekvensutredning 

Planforslaget er vurdert i henhold til plan- og bygningslovens kapittel VII 

«Konsekvensutredninger», med tilhørende forskrift. Tiltaket faller ikke inn under forskriftens 

oppfangskriterier og skal derfor ikke konsekvensutredes. 

 

Vurdering etter naturmangfoldloven 

 

Planforslaget er vurdert etter naturmangfoldlovens (NML) §§ 8 – 12. Planområdet berører ikke 

og vil ikke komme i konflikt med sårbare eller trua arter, eller naturtyper. Kunnskap om 

naturverdiene i området er hentet inn fra flere ulike kilder. Kommunen mener at 

kunnskapsgrunnlaget om naturverdiene i området er god, jf. NML § 8. 

 

Planområdet berører ikke arter som er i kategoriene kritisk trua (CR), sterkt trua (EN), sårbar 

(VU) eller nær trua (NT) etter Norsk rødliste for arter 2010 iht. Artskart.no (17.02.2015) 

innenfor planområdet. 

 

Det er ikke registrert trua, sårbare eller utvalgte naturtyper, prioriterte arter, helhetlige 

kulturlandskap eller friluftslivsområder innenfor planområdet, jf. naturbase (17.02.2015). 

Planområdet fører heller ikke til endringer i INON (inngrepsfrie naturområder i Norge). 

 

Den samlete belastningen, jamfør NML § 10, på de berørte økosystemene vurderes til å være 

relativt lav. Vi har vektlagt at planforslaget er i tråd med kommuneplanens arealdel. 

 

Føre-var-prinsippet i NML § 9 er ivaretatt gjennom et godt kunnskapsgrunnlag, og det vil derfor 

ikke komme til anvendelse i denne saken. Utbygging antas ikke å forringe eller ødelegge 

leveområder for trua eller sårbare arter og naturtyper. 

 

Kommunen mener at kravene i NML § 12 om den lokalisering, driftsmetode og teknikk som vil 

gi et tilfredsstillende resultatet for samfunnet og naturmangfoldet, er ivaretatt gjennom 

planområdets lokalisering og bestemmelser. 

 

Det vises ellers til vedlagte dokument Samlet vurdering etter naturmangfoldloven av Svartfoss i 

kommuneplanens arealdel.pdf som omfatter, blant flere utbyggingsområder, også BFR 3 og 

SKF 1. 
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Samlet vurdering 

 

Planforslaget i sin helhet anses å følge plankart, bestemmelser og intensjoner gitt i 

kommuneplanens arealdel vedtatt i 2014. 

 

Det er kjørt SOSI-kontroll av plankartet, og det framkom ingen feil. Plandokumentene som 

består av planbeskrivelse, planbestemmelser og plankart med diverse vedlegg, anses å være 

klare for å kunne sendes ut på offentlig ettersyn og høring. 
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Planbeskrivelse  
Dato: 13.2.2015 

  

      Detaljregulering fritidsboliger 1942/29/1 – Svartfosslia 
Planid 19422010_003 Nordreisa kommune  
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Planbeskrivelse Svartfosslia hyttefelt, Nordreisa kommune  

 

  

SAMMENDRAG 

 

Deler av eiendommen Nordreisens allmenning gnr. 29 bnr. 1 skal utvikles til et 

hyttefelt med 35 enkeltstående hytter. Området ligger i Svartfosslia i 

Reisadalen ca 37 km fra Storslett i Nordreisa kommune. Planlagt hyttefelt er 

sørvendt med god beliggenhet i forhold til sol, utsikt og tilgjengelighet. 

Arealet er ikke tidligere regulert, men er i kommuneplanens arealdel avsatt til 

fritidsbebyggelse, samt kombinert samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur. 

Oppstart av planarbeidet ble kunngjort i lokalavisen 13.11.2010 og på 

Nordreisa kommunes internettsider den 17.11.2010. Offentlige instanser, 

naboer og rettighetshavere er tilskrevet med brev datert 11.11.2010. 

Planarbeidets ramme er jf. plan- og bygningslovens § 12-3 Detaljregulering, 

det vil si at planforslaget er en oppfølging av hovedtrekk og rammer i 

kommuneplanens arealdel.  

 

Forslagsstiller er: Statskog SF, region Troms  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto på forside: Norge i 3D, 2011 

 

 

Denne reguleringsplanen inneholder detaljregulering for Svartfosslia 

hyttefelt. Materialet i detaljplanen består av følgende deler: 

1. Planbeskrivelse, datert 13.2.2015 (word og pdf) 

2. Plankart med tegnforklaring, datert 13.2.2015 (pdf og sosi 4.3) 

3. Reguleringsbestemmelser, datert 13.2.2015 (word og pdf) 

4. ROS-analyse, datert 13.2.2015 (pdf) 

 

I tillegg er følgende materiale vedlagt detaljplanen: 

 

5. Forhåndsvarsler og merknader 

6. Sjekkliste for planlegging inkl. i planbeskrivelsen 

7. Referat fra forhåndskonferanse, avholdt 29.10.2010 

8. Vedlegg 1 ROS-analyse naturrisiko, datert februar 2011 

9. Vedlegg 2 Notat-oppdatering av tidligere ROS vurdering snø og skred, 

datert 9.2.2015 

10. Vedlegg 3 Overordnet brannotat vedr. Svartfosslia, datert 8.7.2011 

m/e-post av 19.7.2011 (vedlegg 4) 
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1. BAKGRUNN 

 

1.1 Forslagsstiller 

Tiltakshaver er Statskog SF, region Troms.  

Detaljplanen er utarbeidet av Statskog SF med underleveranser fra følgende: 

 Sweco AS (forprosjekt VA-anlegg og grunnvannsvurderinger, samt 

karttekniske tjenester) 

 Norconsult AS (overordnet brannvurdering) 

 Halti nasjonalparksenter AS (naturrisiko i ROS-analysen) 

 Siv. ing. Pål Pettersen (vann- og avløp) 

 

1.2 Hensikten med planen 

Planen skal legge til rette for høy standard fritidsbebyggelse med adkomst.  

Det er planlagt 35 nye hyttetomter i feltet.  

 

Det er en målsetning at hyttefeltet skal gjøre området mer tilgjengelig og 

dermed mer brukt som friluftsområde enn i dag. 

 

 

2. PLANSTATUS 

 

2.1 Overordnete planer 

I kommuneplanens arealdel for Nordreisa kommune 2014-2026, vedtatt 

20.3.2014, er område BFR 03 (tidligere FR13, i arealdelen vedtatt 24.6.2002) 

Svartfosslia avsatt til framtidig fritidsbebyggelse. Arealet er på ca. 470 dekar. 

Planområdet omfatter kun deler av BFR 03 i øst og SKF 1, og utgjør totalt 238 

dekar. Området SKF 1 avsatt til kombinert samferdselsanlegg og teknisk 

infrastruktur. Arealet er på ca. 37 dekar. Arealene BFR 03 og SKF 1 er vist i 

(Figur 1). Ut over arealet avsatt i kommuneplanens arealdel er det tatt inn 

areal til vei og parkering for å sikre adkomst til hyttefeltet. 

 

 
Figur 1. Utsnitt fra kommuneplanens arealdel for Nordreisa, areal avsatt til framtidig 
hyttefelt i Svartfosslia er markert med BFR 03. I tillegg er arealet til kombinert 
samferdselsanlegg og teknisk infrastrukturmarkert med SKF 1. 
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Det er i overordna plan satt et øvre tak på 55 hytter i området, samt at det 

åpnes opp for flere hytter i senere plan under forutsetning av en vurdering av 

virkningen en slik utbygging vil ha for reindriften.  

 

Denne detaljplanen regulerer for 35 hytter innenfor planområdet. 

 

 

2.2 Overordnete føringer 

Kommuneplanens arealdel for Nordreisa kommune inneholder bestemmelser 

og retningslinjer for byggeområder:  

 Generelle bestemmelser for byggeområder om blant annet  

infrastruktur inkl. parkering og energiforsyning (hovedregel: 

jordkabel). 

 Bestemmelser for størrelse og utforming på fritidsbebyggelse, 

standardklasse 1 (høy standard):  

o Maks tillatt bruksareal (BRA). Totalt: BRA = 150 m2, Hytte: BRA 

= 125 m2.  

o På hver tomt tillates maksimalt 3 bygg: en hytte og inntil 2 

uthus (inkl. vedbod, do, anneks m.m.). 

 

 

3. PLANOMRÅDET 

 

3.1 Beliggenhet, størrelse og avgrensning   

Planområdet er lokalisert i Svartfosslia i Reisadalen og omfatter deler av 

eiendommen gnr. 29 bnr. 1 i Nordreisa kommune. 

Avstanden fra Storslett er ca 37 km og til Saraelv ca 10 km. Området ligger     

ca 210 km fra Alta, ca 85 km fra Skjervøy og ca 150 km fra Skibotn (Figur 2). 

Nærmeste butikk, bensinstasjon og annet servicetilbud er lokalisert til 

Storslett 

Figur 2. Planområdet, markert med oransje, ligger i Reisadalen i Nordreisa kommune. 
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Planområdet er 238 dekar, inkludert parkering og adkomstvei. Avstanden er 

1,4 km mellom vinterparkeringen (VP) og øverste avkjørsel inn til hyttefeltet 

ved parkeringsplass P4. 

Hyttetomtene ligger i hovedsak mellom 150 m.o.h. og 200 m.o.h. I nord 

avgrenses området naturlig opp mot foten av en åsrygg. I sørøst følger grensa 

eksisterende skogsbilvei. Mot sør og vest er plangrensa trukket gjennom 

skogen (Figur 3).  

Parkering (P6) og avløpsanlegg ligger mellom 105 m.o.h og 125 m.o.h (Figur 

3). P6 ligger på nordvest siden av skogsbilveien og på motsatt side mot sørøst 

ligger avløpsanlegget.   

Planlagt hyttefelt er sørvendt med god beliggenhet i forhold til sol, utsikt og 

tilgjengelighet. Området er naturtomt og har nærhet til parkering og 

campingplass.   

 

3.2 Adkomst 

Adkomst til området er etter fylkesvei 865 inn Reisadalen fra Storslett, og 

videre over brua hvor det er skiltet til Svartfoss. Det går skogsbilvei på andre 

siden av elva – først mot venstre, så til høyre opp eksisterende skogsbilvei 

mot hyttefeltet. Det er planlagt skogsbilvei inn til hyttene og parkeringsplass 

ved hyttetomtene. Det er avsatt areal til parkering i utkanten av planområdet 

(P1 - P6). Ved behov planlegges utvidelse av parkeringskapasiteten på østsida 

av elva (VP). Herfra går det scooterløype opp mot og forbi hyttefeltet.  

 

 
Figur 3. Planavgrensning for detaljplan for Svartfosslia hyttefelt. 
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3.3 Eiendomsforhold  

Planområdet ligger i sin helhet på statsgrunn gnr. 29 bnr. 1, Nordreisens 

allmenning. Det er ingen tilstøtende eiendommer direkte inn til plangrensa 

(Figur 4). Naboeiendommer i nærheten av hyttefeltet: 
 

Gnr. Bnr. Hjemmelshaver/Fester Eiendomsoverdragelser 

29 1 Statskog SF  

29 1 
Statskog SF/Forsvarsbygg 

Fellestjenester (fester, nr. 9047) 

 

29 8 

                                                                         

Vangen Arnulf Johannes                              

 

Fra 6.1.2012:  

Pettersen Stein-Magne 

Vangen May Helen R.                                                                                                                                            

29 9 Vangen Henry Rolf 

Fra 4.12.2014: 

Musum Isabel Kanutte 

Musum Lars Ole 

29 12 
Henriksen Heidi Rikardsen 

Henriksen Ken Sivert 

 

29 15 Vangen Henry Rolf 

Fra 4.12.2014: 

Musum Isabel Kanutte 

Musum Lars Ole 

29 20 
Statskog SF/ 

Andersen Jon Arild Gustav (fester) 

 

29 21 Vangen Eyolf Ragnar   

29 24 Vangen Henry Rolf 

Fra 4.12.2014: 

Musum Isabel Kanutte 

Musum Lars Ole 

29 34 Vangen Henry Rolf 

Fra 4.12.2014: 

Musum Isabel Kanutte 

Musum Lars Ole 

29 53 

                                                                               

Vik Morten Mo                                                    

 

Fra 22.9.2011: 

Holm Maria Joan H. 

Holm Trond                                                                            

29 95 
Henriksen Heidi Rikardsen 

Henriksen Ken Sivert 

Fra 19.6.2014: 

Hammari Roald Hans 

 

Figur 4. Planområdet ligger på eiendom gnr. 29 bnr. 1. Grenser til naboeiendommer 
og Reisaelva er markert med rødt.  
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3.4 Naturgrunnlag  

3.4.1 Geologi 

Berggrunnen består av meta-arkose delvis med kvartsittlag (NGU 2010). 

Løsmassene i planområdet preges av breelvavsetninger og morenemateriale 

(NGU 2010). Arealet hyttetomtene er lagt til har i hovedsak et tynt 

morenedekke over berggrunn, stedvis med bart fjell. Arealet til teknisk 

infrastruktur i forbindelse med vann- og avløpsanlegg består av 

breelvavsetninger. Adkomst, etter eksisterende skogsbilvei, går gjennom 

området med breelvavsetninger (Figur 5).  

 
Figur 5. Løsmasser i planområdet, glasifluvial avsetning og morene. NGU 2010. 

I følge mineralressursbasen (NGU 2015) er det ikke registret forekomster av 

metaller, industrimineraler eller naturstein innenfor planområdet. Ingen grus- 

og pukkforekomster vil bli nedbygd. 

 

3.4.2 Topografi og landskap 

Planområdet ligger i hovedsak mellom 105 m.o.h. og 200 m.o.h. Øvre del av 

planområdet, i nord, avgrenses mot foten av en åsrygg. Hyttefeltet ligger i ei 

sørvendt li midt i et skogslandskap med varierende helning (Figur 6). Arealet 

er lokalt kupert med flatere partier innimellom (Figur 7). Adkomsten, 

eksisterende skogsbilvei opp mot feltet, går gjennom barskog og har et par 

bratte strekk. Gjennomsnittlig stigning er 8,9 %.   

     
Figur 6. Hyttefeltet i Svartfosslia ligger i ei sørvendt li midt i et skoglandskap 
(innringet med blå sirkel). Foto: Halti nasjonalparksenter AS. 
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                                 Figur 7. Topografien i hyttefeltet og plassering av hyttetomter, adkomstveier og parkeringsplasser. Ekvidistanse er 5 m.  
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3.4.3 Vegetasjon 

Planområdet består av skogdekt mark med lav og middels bonitet (Figur 8). 

Området er dekket av furuskog, med flekkvise innslag av lauvskog. 

Feltsjiktet/skogbunnen er dominert av lyngarter, i fuktige partier er gress og 

urter representert. 

                                                                             
Figur 8. Vegetasjon i den mest åpne delen av planområdet. Foto: Asgeir Blixgård 

2010. 

3.5 Naturverdier 

Planforslaget berører ikke inngrepsfrie naturområder (INON). Arealet ligger i 

sin helhet ca. 1 km eller mer fra nærmeste grense til inngrepsfrie 

naturområder (MD, INON 01.13).  

 

Planområdet ligger i nedbørsfeltet til Reisavassdraget, som er et vernet 

vassdrag. Vernegrunnlaget er vassdragets størrelse, beliggenhet og mangfold. 

Hyttene er planlagt oppført 450 m eller mer fra Reisaelva, dermed blir ikke 

100 m-beltet langs hovedvannstrengen berørt av tiltaket. Etablering av 

parkering (VP) vil kunne medføre små inngrep i 100 m-beltet ved eksisterende 

bru.  

 

Sommeren 2009 ble det gjennomført ei kartlegging av verdifulle naturtyper i 

Nordreisa (Ecofact rapport: 15-2010). Svartfoss ble oppsøkt, men ikke 

verdisatt. Det foreligger ingen registreringer av viktige eller svært viktige 

viltområder eller naturtyper i planområdet (MD 2015). Det er ikke registrert 

utrydningstruende arter i planområdet (Artsdatabanken 2015). 

 

3.6 Bruk av området 

3.6.1 Skogsdrift 

På slutten av 1980-tallet ble det bygd skogsbilvei opp Svartfosslia. I den 

forbindelse ble det hogd ut mye furutømmer og bjørk, totalt over 1 000 kbm. 

Hogsten av furu ble utført som frøtrestillingshogst, der også yngre 

produksjonstrær ble satt igjen. Bjørkehogsten ble utført som en 

(små)flatehogst.  

Takstene fra 1975 og 1988, revidert i 1997, viser også at bestandsinndeling og 

treslagssammensetning i Svartfosslia har endret seg etter veibygginga og 

hogsten. Skogen i planområdet, bestand 209.0, er klassifisert som F8 og er 

lavbonitets furuskog med innslag av lauvskog (Figur 9). Det samme gjelder 

skogen hvor avløpsanlegg, parkeringsplassene P6 og VP er planlagt etablert, 

med noe mindre lauvskog. 
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Figur 9. Bestandsinndeling av skogen i Svartfosslia. Skogen i planområdet, bestand 

209.0, er klassifisert som F8 (lavbonitet) og består av furu og lauvskog. 

 

3.6.2 Reindrift 

Planområdet ligger innenfor Beachegealli reinbeitedistrikt 42. Grensa for 

reinbeitedistriktet er trukket i Reisaelva. Planområdet berører ikke flyttleier 

eller trekkleier. Det er ikke gjerder eller andre reindriftsanlegg innenfor 

arealet. Beahcegealli har sommerbeite i området hvor hyttefeltet et planlagt 

(Figur 10). 
 

Figur 10. Reindrift, sommerbeite for Beahcegealli rbd 42. TromsAtlas 2010. 

3.6.3 Jordbruk/beite 

Planområdet ligger innenfor et utmarksareal på 600 km2 benyttet av 

Nordreisa Sankelag. I 2009 ble det sluppet 5073 sau/lam og 240 geit på beite. 

Tettheten av dyr er 9 sauer per km2 (Skog og landskap 2011). 

 

3.6.4 Rekreasjon 

Det går ei rekreasjonsløype for scooter opp langs skogsbilveien øst i 

planområdet. Området er noe benyttet av lokalbefolkningen til sanking av 

bær og sopp. 

-�150�-



Planbeskrivelse Svartfosslia hyttefelt, Nordreisa kommune  

 

 
10 

4. PLANPROSESS 

 

4.1 Forhåndskonferanse 

Avgrensing av planområdet, innhold i planen og krav fra kommunen er avklart 

i forhåndskonferanse avholdt 29. oktober 2010, samt per telefon og e-post 

med saksbehandler i Nordreisa kommune. I planprosessen har forslagsstiller 

vært i flere møter og i dialog med Nordreisa kommune for å få klarert forhold 

i detaljplanarbeidet, senest med Nord-Troms plankontor 12.1.2015.  

4.2 Forhåndsvarsling 

Oppstart av detaljreguleringen ble kunngjort i Framtid i Nord 13.11.2010 

(Figur 11) og på Nordreisa kommunes internettsider den 17.11.2010 med frist 

for merknader 10.12.2010. Offentlige instanser, naboer og rettighetshavere 

er tilskrevet i brev datert 11.11.2010.  

 
                                 Figur 11. Annonse for varsel av detaljplanarbeidet.  
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4.3 Innkomne forhåndsmerknader 

Som følge av varsel om oppstart av detaljreguleringen, mottok forslagsstiller 9 

uttalelser. Oversikt over disse: 
 

Merknad nr. Avsender  Dato 

1 Sametinget 19.11.2010 

2 Troms fylkeskommune 25.11.2010 

3 Statens vegvesen 30.11.2010 

4 Direktoratet for mineralforvaltning 30.11.2010 

5 Kystverket  3.12.2010 

6 Fylkesmannen i Troms  13.12.2010 

7 Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) 13.12.2010 

8 Reindriftsforvaltningen 20.12.2010 

9 Henry Rolf Vangen (grunneier og nabo) 9.12.2010 

 

4.3.1 Offentlige høringsinstanser 

Merknad nr.1                                                                       Sametinget, 19.11.2010 

 Ut fra en landskapsmessig vurdering finnes det sannsynlig at det kan 
være samiske kulturminner i området som ikke er registrert. 
Sametinget må derfor foreta ei befaring før uttalelse kan gis.  

 Tiltaket kan ikke iverksettes før endelige uttalelse foreligger.  

 Befaring vil bli utført i løpet av feltsesongen 2011. 
 
Kommentar:  

 Uttalelsen tas til etterretning. 

 Kulturminnebefaring er gjennomført og endelig uttalelse foreligger jf. 
brev datert 17.6.2011. Det ble ikke funnet automatisk freda samiske 
kulturminner innenfor planområdet.  

 Eventuelle framtidige funn ivaretas i reguleringsbestemmelsene. 

 Saksopplysning: Arealet til parkering (P6) og avløpsanlegg ble befart 

sommeren 2014. Varsel fra Statskog i brev datert 12.3.2014, og 

Sametinget varslet befaring i brev av 23.3.2014. Uttalelse etter 

befaring, datert 14.11.2014: ingen automatisk fredete samiske 

kulturminner ble funnet. Tre eldre tjæremiler registrert i området.   

 

Merknad nr. 2                                                  Troms fylkeskommune, 25.11.2010 

 Viser til tidligere uttalelse datert 17.6.2010. Troms fylkeskommune 

har ingen ytterligere merknader til planarbeidet.  

 Eventuelt feltarbeid i forhold til kulturminner ble klarert i forkant av 

formell oppstart av arbeidet med detaljplanen.  

 Brev datert 17.6.2010: I planområdet er det ikke kjent automatisk 

freda kulturminner som tilhører fylkeskommunens ansvarsområde. 

Tiltakshavers meldeplikt etter kulturminnelovens § 8 annet ledd 

pålegger tiltakshaver å melde fra til myndighetene dersom det likevel 

oppdages spor etter tidligere menneskelig aktivitet. Ber om at dette 

framgår av framtidig reguleringsplan.  

 Estetiske hensyn skal vektlegges i plan- og byggesaksbehandlingen. 

Forutsetter at det utarbeides bestemmelser om hensyn til landskap 

og omgivelser. 

 

Kommentar:  

 Uttalelsen tas til etterretning.  

 Påpekte bestemmelser er tatt inn i detaljplanen.  

 Saksopplysning: Arealet til parkering (P6) og avløpsanlegg ble klarert 

for kulturminner i 2014. Varsel fra Statskog i brev datert 12.3.2014. 

Svar fra fylkeskommunen i brev datert 6.5.2014: ikke nødvendig med 

befaring av området.  
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Merknad nr.3                                                             Statens vegvesen, 30.11.2010 

 Statens vegvesen er sektormyndighet for vei og trafikk.  

 Statens vegvesens interesser er knyttet til hvilken innvirkning planen 

vil ha på fv. 865 som går fra Storslett forbi Svartfoss og til Bilto.  

 Planområdet vil få adkomst til fv. 865 via kommunal vei. Umiddelbart 

ser Statens vegvesen ikke at dette vil gi noen trafikale konsekvenser 

for fv. 865.  

 Imøteser høring på reguleringsplanen.  

 

Kommentar:  

 Uttalelsen tas til etterretning. 

 

Merknad nr. 4                           Direktoratet for mineralforvaltning, 30.11.2011 

 Kan ikke se at tiltaket vil berøre viktige forekomster av mineralske 

råstoffer og har følgelig ingen merknader til varselet. 

 

Kommentar:  

 Uttalelsen tas til etterretning. 

 

Merknad nr. 5                                                                          Kystverket, 3.12.2010 

 Kystverket har det faglige ansvaret for sikkerhet og framkommelighet 

i norske farvann og havner.  

 Kystverket kan ikke se at planområdet berører Kystverkets 

myndighetsområde. 

 

Kommentar:  

 Uttalelsen tas til etterretning. 

Merknad nr. 6                                                  Fylkesmannen i Troms, 13.12.2010 

 En koordinert uttalelse fra alle avdelingene.  

 Anbefaler at planen omtales som ”detaljregulering”.  

 Forutsetter at prinsippene om universell utforming vil ligge til grunn 

for planarbeidet, jf. pbl § 1-1 siste ledd. Viser i denne sammenheng til 

fellesbestemmelsene i kommuneplanens arealdel, og til brev fra 

Miljøverndepartementet til blant annet kommunene datert 

26.10.2010.  

 Plan- og bygningsloven § 12-7 gir rammer for hva det kan gis 

bestemmelser om i reguleringsplaner. Det vises til merknadene til 

 § 12-7 nr. 5 i Miljøverndepartementets lovkommentar som fastslår at 

bestemmelsen utfyller øvrige bestemmelser om grad av utnytting, 

utforming og bruk.  

 Legger vekt på at hensynet til samfunnssikkerhet skal ivaretas i 

planleggingen, og viser til at ROS-analyse skal foretas, jf. pbl § 4-3. 

Viser til rundskriv T-5/97 Arealplanlegging og utbygging i 

fareområder.  

 

Kommentar:  

 Uttalelsen tas til etterretning. 

 Universell utforming er ivaretatt ved å legge til rette for adkomst og 

parkeringsareal inne i planområde jf. kommunale krav.    

 ROS-analyse er foretatt. Resultatene viser at dersom en tar 

tilstrekkelig hensyn til eventuelle farer som kan oppstå i eller som et 

resultat av utbyggingen vil ikke tiltaket representere høyere risiko for 

mennesker eller samfunn enn hva som er akseptert for ny bebyggelse. 

 Påpekte bestemmelser er tatt inn i detaljplanen.  
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Merknad nr. 7                                                                                    NVE, 13.12.2010 

 Reguleringsområdet ligger i nedbørsfeltet til Reisavassdraget som er 

et verna vassdrag.  

 Kan ikke ut fra oversendte dokumenter se at det er vassdrag i 

planområdet. Hvis det skulle være mindre bekker i planområdet er 

det viktig at kantsonene til vassdragene ivaretas samt at ferdsel for 

allmennheten opprettholdes.  

 Eventuelle inngrep og tiltak i vassdrag og kantsoner, må beskrives 

nærmere, slik at NVE får grunnlag for å vurdere om tiltaket omfattes 

av vannressursloven.  

 Minner om at eventuelle mindre bekker kan medføre flomsituasjon i 

spesielle tilfeller. Det vises til NVEs retningslinje nr. 1/2008 

Planlegging og utbygging i fareområder langs vassdrag.  

 

Kommentar:  

 Uttalelsen tas til etterretning.  

 Hyttetomtene er plassert slik at mindre bekker i området fortsatt kan 
følge sitt naturlige elveleie og kantsonene er ivaretatt.  

 Stikkrenner skal dimensjoneres etter nedbørs- og 
avrenningsforholdene i det aktuelle området. Det samme gjelder 
grøftedybden i veigrøfter.  

 ROS-analysen inneholder nærmere vurdering av faren for flom. 
 

Merknad nr. 8                                                 Reindriftsforvaltningen, 20.12.2010 

 Saken har vært på høring hos rbd. 42 Beahccegealli.  

 Områdestyret for Vest-Finnmark har ingen umiddelbare innvendinger 

til varsel om igangsetting av planarbeidet. 

 

Kommentar:  

 Uttalelsen tas til etterretning.  

 

4.3.2 Ideelle foreninger 

Ingen innkomne uttalelser. 

 

4.3.3 Direkte berørte parter og naboer 

Merknad nr. 9                                                           Henry Rolf Vangen, 9.12.2010 

 Grunneier og gårdbruker på Svartfoss. Reagerer negativt på at 

Statskog planlegger salg av hyttetomter nær hans eiendom. 

 Hyttefeltet vil føre til at fastboende ikke kan bruke området som 

tidligere. Området er i alle tider blitt brukt til utmarksbeite, 

bærplukking og rekreasjon. 

 Et stort hyttefelt vil føre til at belastningen på nærmiljøet øker stort, 

ved at folket som skal bebo hyttene med stor sannsynlighet vil søke til 

naboeiendommene for utøvelse av fritidsaktiviteter. 

 Det at Statskog ønsker å selge et stort antall hyttetomter, vil medføre 

at markedet for salg av hyttetomter blir redusert, slik at private som 

planlegger salg av hyttetomter ikke vil oppnå slag med akseptable 

priser. 

 ”Dette er politikk og jeg oppfordrer de ansvarlige politiske 

myndigheter i Nordreisa Kommune til å la folket som bor og prøver å 

overleve i Reisadalen bli prioritert ved salg av hyttetomter.” 

 

Kommentar:  

 Planområdet er avsatt til framtidig fritidsbebyggelse i 

kommuneplanens arealdel.  
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 Tettheten av dyr på beite er relativt lav i planområdet, 9  sauer per 

km2. Det meste av planområdet er skrinn furuskog, med dårlig kvalitet 

som beite. 

 Reguleringsbestemmelsene vil ivareta allmennhetens adgang til 

planområdet. Rekreasjonsløypa for scooter gjennom planområdet vil 

bli ivaretatt i reguleringsplanen. Det er ikke opparbeidete skiløyper i 

planområdet.  

  Planområdet ligger i sin helhet på eiendom gnr. 29 bnr. 1. Det er 

ingen tilstøtende eiendommer direkte inn til plangrensa.  

 Statskog SF jobber for å utvikle fellesskapets eiendommer slik at de gir 

mulighet for lokal næringsutvikling og goder for allmennheten.  

 Statskog SF eier ca70 % av arealet i Nordreisa kommune. Det er viktig 

med tiltak som kan generere inntekter i framtida også på Statskog SFs 

grunn. 

 

4.4 Konsekvensutredninger 

Nordreisa kommune vurderer at planen ikke kommer inn under kriteriene for 

krav om konsekvensutredning, jf. forskrift om konsekvensutredninger  

§§ 3 og 4.  

 

4.5 Kulturminner 

Det er ikke registret automatisk fredete kulturminner innenfor planområdet. 

Dette gjelder både området for fritidsbebyggelse og området for parkering 

(P6) og avløpsanlegg. Dersom det under anleggsarbeid eller annen virksomhet 

i planområdet framkommer automatisk fredete kulturminner, må arbeidet 

stanses straks og kulturminnemyndighetene varsles, jf. lov om kulturminner  

§ 8 annet ledd.   

5. BESKRIVELSE AV PLANEN  

 

5.1 Plannavn og innhold 

Navn: Svartfosslia hyttefelt 

Planid: 19422010_003 Nordreisa kommune 
 

Detaljplanen består av følgende planmateriale: 

 Plankart, datert 13.3.2015. Målestokk: 1:5000 og 1:7500 

 Planbestemmelser, datert 13.3.2015. 

 Planbeskrivelse, datert 13.3.2015. 

 ROS-analyse, datert 13.2.2015. 

 

5.2 Avgrensing og arealfordeling  

Planområdet ligger mellom 105 m.o.h. og 200 m.o.h. I nord avgrenses 

området for fritidsbebyggelse mot foten av en åsrygg. I sørøst følger grensa 

eksisterende skogsbilvei. I sør og mot vest er plangrensa trukket gjennom 

skogen. Parkering (P6) ligger på nordvest siden av skogsbilveien og på motsatt 

side mot sørøst ligger avløpsanlegget.   
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Planområdet er på 238,07 dekar totalt. Arealet fordeler seg på:  

Formål Areal i dekar  

Bebyggelse og anlegg  

- Fritidsbebyggelse 31,55 

- Avløpsanlegg 16,62 

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur  

- Vei 16,72 

- Parkering  26,43 

Landbruks-, natur-, og friluftsområder samt reindrift  

- LNFR areal for nødvendige tiltak for landbruk og 

reindrift og gårdstilknyttet næringsvirksomhet 

basert på gårdens ressursgrunnlag 

146,75 

Totalt areal 238,07 

 

5.3 Plassering av hyttebebyggelsen 

Det er planlagt totalt 35 hytter i planområdet. Planområdet er sørvendt, og 

ved plassering av hyttene er det vektlagt å få best mulig sol og utsiktsforhold. 

Utnyttelsesgrad er i overensstemmelse med retningslinjer i kommuneplanens 

arealdel. 

5.4 Byggegrenser 

Hyttetomtene er arealtomter. I plankartet datert 13.2.2015 er hyttetomtene 

lagt inn med sirkler på ca. et mål. Senter i sirkelen på plankartet er senter i 

tomta. Endelig areal og grenser fastsettes ved oppmåling av tomtene etter at 

planen er vedtatt. Byggegrenser er i henhold pbl. § 29-4.  

 

5.5 Veier og adkomst til hyttene 

Adkomst til området skjer fra eksisterende skogsbilvei opp Svartfosslia i 

østkanten av planområdet. Terrengets beskaffenhet medfører at stigningen 

på veien blir ca. 8,9 %. Veibredden skal være maksimalt 4 m. Med veibredde 

menes kjørebane pluss skulder på hver side. Senterlinje i vei er vist på 

plankartet. Det kan foretas mindre justeringer ved bygging av veien, for å 

oppnå best mulig terrengtilpasning og eventuelt bevare vegetasjon i området.  

Det er planlagt 1,5 parkeringsplass i tilknytning til hver tomt. I tillegg er det 

lagt inn parkering i utkanten av hyttefeltet. Hytteeierne plikter å hensette 

sine biler på de opparbeidete parkeringsplassene.  

Areal som går med til vei er skal ligge tilbake på grunneiendommen. Veien inn 

til Svartfosslia er definert som privat vei, og vedlikeholdes av hytteeierne.  

Vinterbrøyting bekostes av hytteeierne. Grunneier kan pålegge festerne avgift 

for vedlikehold av slitasje eller selvforskyldt skade på vei inn til hyttefeltet 

dersom det skulle oppstå behov for dette. All kjøring på veien skjer på eget 

ansvar. Grunneier har intet ansvar for problemer som måtte oppstå på grunn 

av skade på vei eller om hytteeier snør inne på hytta.  

All motorisert ferdsel utenom de anlagte veier og parkeringsplasser skal skje 

iht. Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag av 10. juni 1977 nr. 82, med 

tilhørende forskrift. Eventuell transport på barmark må skje etter søknad om 

dispensasjon til kommunen.  
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5.6 Landbruks-, natur og friluftsområder samt reindrift 

Det er satt av areal til LNFR-områder innenfor planen. Innenfor området kan 

det eventuelt med enkle tiltak tilrettelegges for mer aktiv bruk for 

allmennheten. Dette kan eksempelvis være opparbeidelse av bålplasser og 

oppføring av gapahuk. 

5.7 Vann og avløp  

For vannforsyning til hyttene skal det etableres et grunnvannsanlegg med 

vannforsyning i nedgravd rør til hver enkelt hytte (Figur 12). Plassering av 

grunnvannsanlegget avhenger av grunnvannsforekomstene, men det tas sikte 

på å etablere grunnvannsbrønnene i øvre del av planområdet. Nøyaktig 

plassering avgjøres i prosessen med brønnboringen. 

Figur 12. Skisse over mulige traseer for vannledninger (blå) og avløpsrør (rød) i 
hyttefeltet. Siv. ing. Pål Pettersen 2015. 

Grunnvannsanlegget dimensjoneres med en kapasitet på 0,3 l/s i 

gjennomsnitt over døgnet, og et maksimal timesforbruk på 0,6 l/s. 

Grunnvannsbrønner bores i fjell minst 200 meter fra nærmeste vassdrag 

innenfor planområdet. Anslått dybde på fjellbrønn er 120 meter. Det er 

beregnet at det må bores 2 brønner og etableres et brønnhus. I forhold til det 

beskjedne vannuttaket og avstanden til vassdrag vurderes grunnvannsuttaket 

å ikke ha noen form for påvirkning på vassdrag i området. Tiltaket vurderes 

heller ikke å ha noen innvirkning på det biologiske mangfoldet i området.  

Det etableres et felles avløpsanlegg fra hver enkelt hytte (Figur 12). Innenfor 

planområdet etableres nødvendig renseanlegg for avløpet (Figur 13). Det 

søkes utslippstillatelse for avløp i henhold til Forurensingsloven. Nærmere 

detaljer omkring renseløsning avklares i forbindelse med 

detaljprosjekteringen og søknad om utslippstillatelse. 

Figur 13. Skisse over mulig løsning/traseer for avløpsledning, rensing/slam avskiller 
og infiltrasjonsanlegg. Siv. ing. Pål Pettersen 2015. 
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Utbygger er ansvarlig for drift og vedlikehold av anlegg for vann og avløp. 

Det forutsettes at vann og avløpsledninger legges mest mulig skånsomt i 

forhold til terrenget og vegetasjon. Så langt som mulig legges det opp til at 

det etableres felles grøfter for vann, avløp, strøm og fiberkabel, og at dette 

etableres i forbindelse med veier slik at inngrep i terreng og vegetasjon 

begrenses i størst mulig grad. 

5.8 Strømforsyning og fiberkabel  

Det tillates strøm innlagt i hyttene. Luftspenn langs skogsbilvei fram til 

hyttefeltet tillates. Luftspenn inne i hyttefeltet tillates ikke. Fordeling av strøm 

og fiberkabel i hyttefeltet skal skje ved jordkabel (Figur 14). Jordkablene skal 

så lang som mulig følge adkomsttraseene.  
 

Figur 14. Skisse over mulig strømforsyning i feltet. YMBER 2011. 

5.9 Renovasjon  

Det er hytteeiernes ansvar å ta vare på sitt eget avfall etter følgende 

retningslinjer:  

Hyttene er underlagt felles kommunal renovasjonsordning. Hytteeierne 

plikter å delta i slik renovasjonsordning. Utgifter med slik ordning bæres av 

hytteeierne. Kommunen plasserer ut en felles avfallscontainer i området, 

hver hytteabonnent får nøkkel til disse containerne og legger selv avfallet i 

containerne. 

5.10 Nye tiltak og hyttevelforening 

Bebyggelse og anlegg i planområdet utover det som er angitt i detaljplanen er 

ikke tillatt med mindre detaljplanen blir endret.  

Etablering av nye anlegg krever grunneiers tillatelse.  

Festerne/eierne av hyttetomtene skal organiseres og blir automatisk 

medlemmer av ei (framtidig) hyttevelforening. Festerne/eierne kan ikke gjøre 

innsigelse mot nye anlegg i planområdet, når velforeningen har godkjent 

anleggene.  
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6. KONSEKVENSER AV PLANFORSLAGET 

 

Under denne overskriften utdypes og begrunnes avsnittsvis de punkter som i sjekklista (for planlegging i Nordreisa kommune) framkommer som viktige for 

planforlaget. Alle tema som er krysset ”ja” er kommentert og vurdert.  

 

Detaljregulering fritidsboliger 1942/29/1. Svartfosslia hyttefelt, planid 194222010_003. 

 

TEMA AKTUELLE SPØRSMÅL Ja Uaktuelt KOMMENTAR/VURDERING 

    

 6.1 Planfaglige vurderinger 

Overordnet plan Planen skal være vurdert i forhold til kommune(del)planen •  Detaljreguleringen av Svartfosslia hyttefelt går 
ikke ut over hovedtrekkene og rammene satt i 
kommuneplanens arealdel, vedtatt 20.3.2014.  

Planen er i henhold til kommune(del)plan •  

Planen er ikke i henhold til kommune(del)plan  •  

Vil planen utløse krav om konsekvensvurdering?  •  

Landskap/fjernvirkning  Er planforslagets virkning i landskapet dokumentert (f.eks. 
fotomontasje/ modell/ perspektivtegning)? 

 •  

Naturgrunnlag Er planen vurdert i forhold til: 
 grunnforhold 

•  Bergrunnen består av meta-arkose delvis med 
kvartsittlag. Arealet hyttetomtene er lagt til har 
i hovedsak et tynt morenedekke over 
berggrunn, stedvis bart fjell. Dette er stabile 
masser med god drenering og ingen kjent fare 
for utglidninger i grunnen.  

 geologiske ressurser •  Det er ikke registret forekomster av metaller, 
industrimineraler eller naturstein innenfor 
planområdet. Ingen grus- og pukkforekomster 
vil bli nedbygd (NGU 2010). 

 topografi - innpassing i terreng helningsgrad/ solforhold •  Planområdet er sørvendt med god beliggenhet i 
forhold til sol, utsikt og tilgjengelighet.   
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 vegetasjon - ivareta viktig vegetasjon, behov for 
revegetering osv. 

•  Hyttefeltet er planlagt slik at eksempelvis veier 
og tomter er tilpasset terrenget. Behov for 
revegetering anses som minimalt.  

 annet  •  

Lokaliseringsfaktorer  Er lokaliseringsfaktorer vurdert, som avstand til: 
 skole/barnehage 

 •  

 servicetilbud  •  

 friluftsområder/friområder  •  

 kollektivtilbud  •  

 annet  •  

Senterstruktur Blir planforslaget berørt av retningslinjer for etablering og utvidelse 
av kjøpesenter? 

 •  

Berører planforslaget intensjonene for god steds- og senterkultur  •  

Fortetting Er planforslaget et ledd i kommunens strategi for 
fortetting/gjenbruk/omforming innenfor tettsted/by? 

 •  

Grønnstruktur Er planen vurdert i forhold til sammenheng i grønnstruktur i 
tettbygd strøk? 

 •  

Er grønnstrukturen lett tilgjengelig for allmennheten?  •  

Estetikk Er planforslagets nærvirkning og fjernvirkning, og tilpasning til 
eksisterende omgivelser dokumentert? 

•  Det er lagt inn føringer vedrørende plassering 
og utforming av bebyggelsen i plankart og 
planbestemmelser. 

Er utnyttelsesgrad og byggehøyder vurdert i forhold til 
omgivelsene? 

•  Reguleringsbestemmelsene ivaretar dette, og 
er innenfor rammen til kommuneplanens 
arealdel. 

Utbyggingsrekkefølge Er det sikret samtidighet evt. utbyggingsrekkefølge i opparbeidelse 
av felles utearealer, gang- og sykkelveier, trafikkløsninger, 
skole/barnehagedekning, V/A-plan o.l.? 

•  Utbygging av hytter tillates ikke før nødvendig 
adkomst, vannforsyning og avløp er 
opparbeidet.  

Utbyggingsavtale Er det vurdert behov for utbyggingsavtale?  •  

Er det satt krav til driftsavtale og tilbakeføringsplan for masseuttak?  •  

Økonomi Vil realisering av planen utløse behov for offentlige midler?  •  
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 6.2 Jordvern- og Landbruksfaglige vurderinger 

Landbruk Er planforslaget vurdert i forhold til landbruksinteresser, når det 
gjelder: 

 langsiktig produksjons potensial for berørte arealer 

•  Landbruksinteressene i området er skogbruk. 
Skogen i planområdet er lavbonitets furuskog 
med innslag av lauvskog. Arealet er 
lavproduktivt og dermed mindre viktig i 
skogbrukssammenheng.  
 
Planområdet ligger innenfor et areal benyttet til 
utmarksbeite. Beitedyrs adgang til området er 
ivaretatt i reguleringsbestemmelsene. Det 
tillates ikke oppført gjerder i planområdet. 
Hytteeiere plikter å ta hensyn til beitedyr og 
tamrein, og kan ikke iverksette tiltak som 
hindrer disse å ferdes i området.  

 arealtap, arrondering og drift for berørte 
landbrukseiendommer 

•  

 konsekvenser og eventuelle miljømessige ulemper for 
tilgrensende landbruksareal som kan medføre krav om 
restriksjoner på drift 

 •  

 alternative løsninger og arealdisponeringsmetoder, ved 
omdisponering av landbruksareal til annet formål 

 •  

 avveining mellom hensyn  •  
 Virkeområde jordloven og 

skogbruksloven 
Skal delings- og omdisponeringsbestemmelsene i jordloven og 
skogbruksloven fortsatt gjelde? 

 •  
 

 

 6.3 Miljøfaglige vurderinger 

Naturverdier  Berører planforslaget områder som: 

 er vernet eller foreslått vernet, herunder verna vassdrag 

•  Planområdet ligger i nedbørsfeltet til 
Reisavassdraget, som er et vernet vassdrag.  
 
Hyttene er planlagt oppført minimum 450 m fra 
Reisaelva. Det er tillatt med innlagt vann/avløp 
fra hyttene. Det er planlagt felles avløpsløsning. 
Forurensningsfaren ansees som liten. 
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Etablering av vinterparkeringsplass (VP) vil 
kunne medføre små inngrep i 100 m-belte ved 
eksisterende bru. Sikring mot erosjonsfare og 
avrenning fra parkering ivaretas ved at en 
buffersone med skog på 80-90 m vil bli beholdt 
mellom Reisaelva og parkeringsplassen. 

 er registrert med lokal/regional/nasjonal verdi i biologisk 

mangfoldkartlegging  

 •  

 er voksesteder/leveområder for sjeldne/sårbare/trua arter 
og samfunn, på land og i vann 

•  Det er registrert aktivitet av jerv og gaupe 
(gjennom kadaverundersøkelser) like utenfor 
planområdet. Dette antas å være streifdyr, som 
i liten grad vil bli berørt av detaljreguleringen.   

 er definert som inngrepsfrie naturområder  •  

 er kvartær- eller berggrunngeologiske interessante  •  

Strandsone Berører planforslaget byggeforbudet i strandsonen langs sjø?  •  

Friluftsinteresser Er konsekvensene av planen vurdert i forhold til: 
 områder av nasjonal/regional/lokal verdi for friluftslivet 

•  Området har lokal verdi for friluftslivet, først og 
fremst som adkomst til fjellområdene ovenfor 
planområdet. I østkanten av planområdet er 
det skogsbilvei og scooterløype om vinteren. 
Selve planområdet har noe verdi for sanking av 
bær og jakt.  
 
Allmennhetens adgang til Svartfosslia er sikret i 
reguleringsbestemmelsene: Hele planområdet 
skal være allment tilgjengelig. Unntatt 
byggeområder og parkeringsplasser ved hver 
enkelt tomt, samt parkering P1 - P5. Det tillates 
ikke oppført gjerder, bommer osv. som kan 
hindre fri ferdsel.  

 friluftsområder/friområder •  

 fri ferdsel eks: løyper/ stier/ markaområder •  

 ferdsel i 100-m-beltet ved sjø, vann og vassdrag (fiske-, 
bade-, rasteplasser osv.) 

 •  
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Fiskeinteresser Er konsekvensene av planen vurdert i forhold til 
gytemuligheter/oppvekstområder/leveområder/kantsoner?  

 •  

Reindriftsinteresser Er konsekvensene av planen vurdert i forhold til 
kalvingsområder/ flyttemønster? 

•  Planområdet berører ikke kalvingsområder, 
flyttleier eller trekkleier. Det er ikke gjerder 
eller andre reindriftsanlegg innenfor arealet.  
 
Detaljreguleringen er innenfor de rammene 
som ble satt for å ivareta reindriftas interesser i 
prosessen forut for gjeldende kommuneplanens 
arealdel. Planområdet er i tillegg mindre enn 
arealet avsatt til framtidig fritidsbebyggelse i 
kommuneplanens arealdel.  
 
Reindriftsforvaltningen har meldt fra at de ikke 
har noen umiddelbare innvendinger til varsel 
om igangsetting av planarbeidet. 
 
Detaljreguleringen vurderes å ha liten 
konsekvens for reindriftsinteressene i området. 

Viltinteresser Er konsekvensene av planen vurdert i forhold til: 
 viltområder/vilttrekk, jf. Viltkart 

•  Det foreligger ingen registreringer av viktige 
eller svært viktige viltområder i planområdet. 
Det er ikke observert vilttrekk i området. 

 leveområder for sjeldne/sårbare/trua arter •  Det er registrert aktivitet av jerv og gaupe 
(gjennom kadaverundersøkelser) like utenfor 
planområdet. Dette antas å være streifdyr, som 
i liten grad vil bli berørt av detaljreguleringen.   

Vann, avløp og 
renovasjon 

Fører planforslaget til konsekvenser for vassdrag, vannforekomster 
eller strandnære areal? 

 • Det er et beskjedent grunnvannsuttak til 
hyttefeltet og vurderes ikke å ha noen form for 
påvirkning på vassdraget. Det er planlagt felles 
avløpsløsning. Tiltaket vurderes til ikke å ha 
noen innvirkning på det biologiske mangfoldet i 
området. Kommunal renovasjonsordning.   
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Forurensing  Er det foretatt en vurdering/dokumentasjon av helse- og 
sikkerhetsmessige konsekvenser mht: 

 luftforurensning fra eksisterende og planlagte kilder 

 •  

 støy fra eksisterende og planlagte tiltak (også trafikk) •  Se Risiko- og sårbarhetsanalyse. 

 forurensa grunndrikkevann  •  

 bunn i sjø og vassdrag (mudring)  •  

ENØK Det bør tilstrebes å legge til rette for energifleksible løsninger også 
for områder som ikke har muligheter for dette i dag. Er 
energifleksible varmesystemer vurdert integrert? 

 •  

     

 6.4 Kulturlandskap og kulturminner 

Kulturlandskap Berører planforslaget: 
 kulturlandskap med høy verdi 

 •  

 grensen mellom by/tettsted og landbruksareal  •  

Kulturminner  Er det foretatt vurderinger av/dokumentert forhold til: 
 automatisk fredede kulturminner, på land og i vann 

•  Kulturminnebefaringer er gjennomført. Det er 
ikke funnet verneverdige kulturminner innenfor 
planområdet.  

 vedtaksfredete kulturminner  •  

 bevaringsverdige bygninger og miljøer  •  

     

 6.5 Samfunnssikkerhet og beredskap 

Naturbasert sårbarhet Er det tatt hensyn til evt. fare som:  

 ras/skred - stein, jord, leire, snø  
 •  

 flom  •  

 radon/stråling 
  

•  
Se Risiko- og sårbarhetsanalyse. Kommunen 
setter krav om radonduk/sperre under alle 
hyttene (føre var prinsippet).  

Virksomhetsbasert 
sårbarhet 

Er det tatt hensyn til fare mht.: 

 industrianlegg - brann/eksplosjon 
 •  
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 virksomheter hvor kjemikalieutslipp og andre 
forurensninger kan forekomme 

 •  

 lagringsplasser (industrianlegg, havner, bensinstasjoner) 
hvor farlige stoffer lagres 

 •  

 elektromagnetisk felt fra kraftledninger (helsefare)  •  

 anlegg for deponering og destruksjon av avfall og 
spesialavfall og gamle fyllplasser 

 •  

 forurenset grunn og sjøsedimenter i forbindelse med 
planlagt endret bruk av tidligere industritomter 

 •  

 forbindelse med planlagt endret bruk av tidligere 
industritomter 

 •  

 transport av farlig gods (spesielle traséer)  •  

Infrastruktur Er det tatt hensyn til potensiell risiko i forbindelse med: 

 veitrafikk/transportnett 

•  Se Risiko- og sårbarhetsanalyse. Her er det 
foreslått avbøtende tiltak der det anses 
nødvendig for å øke trafikksikkerheten.  

 skipstrafikk/kaianlegg  •  

 flyplasser  •  

 damanlegg  •  

 kraftforsyningsanlegg •  Det eksisterer ikke kraftledninger gjennom 
planområdet. Nyetableringer, eksempelvis 
trafostasjon planlegges i utkanten av området. 

     

 6.6 Folkehelse, barn og unges, funksjonshemmedes og eldres interesser 

Leke- og oppholdsareal Er arealene vurdert i forhold til krav til egnethet for lek og opphold 
når det gjelder: 

 lokalisering (solfylt, vindskjermet, god vegetasjon) 

 •  

 trafikksikker adkomst (avstand til nye og eksisterende 
boligområder) 

 •  

 størrelse, utforming, kvalitet (dekke behov, utnytte terreng 
og klima) 

 •  

 variasjon mht. ulik type lek til ulike årstider  •  
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 lett tilgjengelig og tilpasset ulike brukergruppers behov  •  

 helse og sikkerhetsmessige forhold (sikring, oversiktlighet, 
uten forurensning) 

 •  

Forhold til 
utenforliggende 
boligområder 

Er det foretatt en totalvurdering av behovet for ulike typer leke- og 
oppholdsarealer i forhold til planens utenforliggende boligområder? 

 •  

Tap/erstatning av 
lekeareal 

Er det vurdert om planen fører til tap av bestående/egnete 
lekeareal (lekeområder, nære friluftsområder, åpne plasser, 
barnetåkk, «100-metersskog»)? 

 •  

Er eventuelt erstatningsareal avsatt? Erstatning skal kompensere 
eller bedre eksisterende forhold, og dekke nytt og eksisterende 
behov.  

 •  
 
 

Tilgjengelighet Er planområdet vurdert i forhold til løsninger som gir tilgjengelighet 
for alle (universell utforming)? 

•  Det er planlagt adkomst fram til hyttene og 
parkeringsplasser ved hyttene.  

Landskapsplan Er det utarbeidet en landskapsplan som viser eksisterende 
vegetasjon, nyplanting, veier, parkering, gangvei, stigningsforhold, 
leke- og oppholdsareal? 

 •  
 
 

     

 6.7 Vei- og veitekniske forhold/Trafikksikkerhet 

Trafikkforhold  Er det foretatt vurderinger av trafikkforhold ved etablering langs 
hovedveier (adkomst, trafikkmengde/ÅDT, trafikkavvikling for ulike 
trafikantgrupper?) 

 •  

Fører tiltaket til økt trafikk? •  35 nye hyttetomter medfører økt trafikk. Se 
forslag for å ivareta trafikksikkerheten i 
planområdet i Risiko- og sårbarhetsanalysen.  

Er kapasitet for parkering, inkl. for funksjonshemmede, vurdert? •  Det lagt inn parkeringsplasser i tilknytning til 
hver enkelt hyttetomt og i tillegg er det regulert 
inn parkeringsplasser i ytterkant av 
planområdet. Det er satt av ca. 1950 m2 til 
vinterparkering (VP).  
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Trafikkplan/veiutforming  Er planen vurdert i forhold til om veiene tilfredsstiller 
veilov/veinormal, evt. standard for kommunale veier, når det 
gjelder: 

 veibredder 

•  Det er ikke kommunale veier i planområdet. 
Veitraseene i planområdet er i hovedsak 
planlagt på tidligere driftsveitraseer etter 
skogsdrift. Disse skal oppgraderes til skogsbilvei 
kl 3. Veibredden skal være minimum 4 m. Med 
veibredde menes kjørebane pluss skulder på 
hver side.   

 fortau/gang- og sykkelvei/sykkelfelt og fotgjengerkryssinger  •  

 stigningsforhold •  Adkomsten, eksisterende skogsbilvei opp mot 

feltet, går gjennom barskog og har et par bratte 

strekk. Gjennomsnittlig stigning er 8,9 %.   

 universell utforming  •  

 areal for snøopplag og grøfter, skjæringer og fyllinger  •  

 kryss/avkjøringer med frisiktsoner, også mot G/S-veier  •  

 byggegrenser  •  

Utvidelser og 
nyetableringer 

Er trafikksikkerheten og trafikkavvikling vurdert i forhold til 
utvidelser og nyetableringer ved kryss? 

 •  

Kollektivtrafikk Er det behov for: 
 kollektivfelt, busslommer, bussrepo, leskur? 

 •  

 drosjeholdeplass? 
 

 •  

 annen kollektivløsning (ferge o.l)?  •  

Universell utforming Er kollektivløsningen universelt utformet?  •  
Trafikksikkerhet Er trafikksikkerhet, tilgjengelighet og samtidighet vurdert spesielt 

mht: 
 skole/barnehage 

 •  

 skolevei/barnetråkk  •  

 lekeareal/oppholdsareal/friluftsområder  •  

 bussholdeplasser/kollektivtilbud  •  

 av- og påstigningsfelt  •  

 nærbutikk  •  

 boligområder  •  
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 forbindelseslinjer og kryssing for myke trafikanter 
(trafikksikkerhet - scooterløype) 

•   

     

 6.8 Andre kommentarer 
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REGULERINGSBESTEMMELSER 
 
Hjemmel for reguleringsbestemmelsene er plan- og bygningsloven (pbl). 
Bestemmelsene er sammen med plankartet et juridisk bindende dokument. 
Bestemmelsene utfyller og utdyper arealbruken som er fastsatt i plankartet.  

RETNINGSLINJER 
 
Retningslinjene er ikke juridisk bindende etter plan- og bygningsloven. Det betyr 
at disse er av veiledende og informativ karakter. Retningslinjene kan ikke brukes 
som hjemmelsgrunnlag for vedtak, men er førende for saksbehandling og rettslig 
vurdering av plankart og bestemmelser. Retningslinjene gir i forhold til 
bestemmelsen ytterligere holdepunkt og føringer for praktisering av planen. 
 

 
§ 1 Reguleringsområde 
Reguleringsbestemmelsene gjelder for det området som på plankartet er vist 
med reguleringsgrense. For øvrig gjelder pbl og øvrig norsk lovverk.  
 

 
 
Andre spesielt aktuelle lovverk 

 Lov om kulturminner 

 Lov om friluftslivet 

 Lov om forvaltning av naturens mangfold 
 

Nabovarsel 

 Festerne er gjort kjent med reguleringsplanen for området og frafaller 
krav om nabovarsel for arbeider som utføres i henhold til planen  
(pbl § 21-3).  

 
§ 2 Reguleringsformål 
Planområdet reguleres til følgende formål etter pbl § 12-5: 
 

 Bebyggelse og anlegg (§ 12-5 annet ledd nr. 1) 

 Fritidsbebyggelse (hytter) 

 Avløpsanlegg 

 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (§ 12-5 annet ledd nr. 2) 

 Vei 

 Parkering 

 Landbruks-, natur og friluftsområder samt reindrift (§ 12-5 annet nr.5) 

 LNFR areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og 
gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens 
ressursgrunnlag 
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§ 3 Fellesbestemmelser 
 
3.1 Eksisterende vegetasjon og terreng  

 Terreng og vegetasjon skal bevares i størst mulig grad.  

 Eksisterende vegetasjon skal ikke fjernes utover det som er nødvendig 
for rydding på den enkelte tomt og graving som er nødvendig for å 
innplassere bygningene i terrenget og å opparbeide adkomstveier og 
parkeringsplasser.  

 Traseer for vann, avløp og kabler som ikke kan legges langs veier skal 
reetableres med stedegen vegetasjon. 

 

 
 
Eksisterende vegetasjon og terreng 

 Alle inngrep skal planlegges og utføres slik at skadevirkninger i terrenget 
blir så små som mulig. 

 Det skal kunne drives plukkhogst i området.  

 Forsiktig utsiktsrydding kan tillates.  

 Uttak til torv til tekking av tak m.v. tillates ikke utenom selve 
byggegropa.  

 

 
3.2 Beplantning 

 Kun stedegen vegetasjon er tillatt. 
 

 

 
3.3 Kulturminner 

 Dersom det i forbindelse med tiltak i marken oppdages automatisk 
freda kulturminner, som tidligere ikke er kjent, skal arbeidet stanses i 
den utstrekning det berører kulturminnene eller deres sikringssone på 
5 meter. Melding om funn skal straks sendes til overordnet 
kulturminnemyndighet. 

 

 
Kulturminner 
Jf. Lov om Kulturminner § 8 annet ledd. Kulturminnemyndigheter: 

 Troms Fylkeskommune - kulturetaten 

 Sametinget - miljø- og kulturvernavdelingen 

 Tromsø museum - marinarkeologi 
 

 
3.4 Allmennhetens adgang i Svartfosslia 

 Hele planområdet, unntatt byggeområder, parkeringsplasser i 
tilknytning til den enkelte hyttetomt og parkeringsplassene P1 - P5, skal 
være allment tilgjengelig.  

 Det tillates ikke oppført gjerder, bommer osv. som kan hindre fri 
ferdsel. 

 

 
Allmennhetens adgang i Svartfosslia 

 Hytteeierne plikter å ta hensyn til beitedyr og tamrein, og kan ikke 
iverksette tiltak som hindrer disse å ferdes i området.  

 Gjenstander som kan volde skade på beitedyr og tamrein må sikres på 
forsvarlig måte (husker, kryperom under bygg osv. må sikres).  
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3.5 Rekkefølgebestemmelser 
Utbygging av hytter tillates ikke før: 

 Det er sikret nødvendig vannforsyning og felles avløpsløsning. 

 Adkomstveier er opparbeidet. 

 Tilstrekkelige parkeringsarealer er opparbeidet. 
 

 
Utbyggingsrekkefølge  

 Hvis formålstjenlig kan det foretas en trinnvis utbygging i området. 
 

 
3.6 Unntak fra reguleringsplanen 

 Når særlige grunner foreligger kan kommunen gi dispensasjon fra 
denne reguleringsplanen med tilhørende reguleringsbestemmelser 
innenfor rammen av plan- og bygningsloven. 
 

 

 
§ 4 Bebyggelse og anlegg 
 
4.1 Tomtegrenser og tomtestørrelse 

 Innenfor planområdet kan det føres opp totalt 35 hytter.  

 De enkelte tomtene, nr. 1 – 35, er arealtomter på inntil 1,0 dekar. 

 Tomtene er lagt inn som en sirkel i plankartet. Senter i sirkelen skal 
være senter i tomta. 

 Endelig størrelse (inntil 1,0 dekar) og tomtegrenser fastsettes gjennom 
oppmåling og utstedelse av matrikkelbrev. 

 

 
 
 
Tomtegrenser og tomtestørrelse 

 Deling av tomter og/eller seksjonering av hytter er ikke tillatt. 
 

 

 
4.2 Hyttenes plassering  

 Hyttene skal plasseres slik det framgår av plankartet. 

 Byggegrensa er minimum 4 meter fra nabogrensa. 
 
 
 
 
 

 
Hyttenes plassering 

 Byggene skal legges i best mulig harmoni med omgivelsene rundt. 

 Mindre justeringer av hyttenes plassering kan foretas av det faste 
utvalget for plansaker (driftsutvalget). 
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4.3 Møneretning 

 Hytta skal plasseres med møneretning som angitt på plankartet.  

 Langside/møneretning på hytta legges parallelt med høydekotene, slik 
at høyden på fundamentene blir minst mulig. 

 Mønet på uthuset/annekset skal være parallelt eller danne rett vinkel 
med mønet på hytta. 

 

 

 
4.4 Tillatt byggeareal 

 Innenfor hvert byggeområde (hyttetomt) tillates maksimum3 bygg. 

 Totalt tillatt areal:  
o bruksareal, BRA = 150 m2 og  
o bebygd areal, BYA = 170 m2.  

 Bebyggelsen kan føres opp som: 
a) Hytte med maksimalt tillatt BRA = 125 m2. 
b) Inntil 2 uthus/anneks med maksimalt tillatt BRA = 25 m2 hver. 

 BRA og BYA inkluderer overbygd veranda. 

 Bebyggelsen skal i sin helhet ligge innenfor oppmålt hyttetomt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Byggetillatelse 

 Det skal foreligge kommunalt godkjent byggesøknad før oppstart av 
byggearbeidet.  

 
Anlegg og utstyr i tillegg til vanlig bebyggelse 

 Eventuelle solcellepanel, antenneanlegg, vindmøller, og lignende skal 
utformes og plasseres i samråd med kommune. 

 Vindmøllemast skal ikke være høyere enn 5 m, og ha samme farge som 
mølle. Det skal brukes mørke og matte farger på møllene. Hvite 
vindmøller tillates ikke.  

 Flaggstenger tillates ikke. 

 Det er forbudt å gjerde inn tomt og/eller hytte. 

 Det er ikke tillatt å installere motordrevet strømaggregat for permanent 
strømforsyning til hyttene ut over byggeperioden. Med byggeperioden 
menes her tidsrommet fra byggetillatelse er gitt til brukstillatelse/ 
ferdigattest foreligger fra bygningskontrolløren (eller maksimalt i tre år). 

 Oppstilling av campingvogner er ikke tillatt. 
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4.5 Bygningsutforming 
Bebyggelsen skal ligge så nær bakken som mulig. Maksimale høyder som 
tillates:  

 Grunnmur/pilarer skal ikke overstige 60 cm i forhold til opprinnelig 
terreng. Når grunnforholdene tilsier det kan likevel deler av 
fundamentet tillates høyere. 

 Mønehøyden skal ikke overstige 5,5 m over grunnmur/pilarer (fra 
overkant av fundament til topp møne).  

 Terrasser skal være maksimalt 50 cm over gjennomsnittlig terreng.  
 
Bestemmelser for takvinkel, form, utrykk og materialer: 

 Alle bygninger skal ha saltak med takvinkel mellom 20 og 35 grader. 

 Uthustak skal ha samme form og helling som hyttetaket. 

 Taktekke skal være av torv, tre eller papp/pappshingel eller annet ikke 
reflekterende materiale.  

 Taktekking og fasader skal ha matt og avdempet farge.  

 Ny bebyggelse, herunder til- og ombygging, skal tilpasses eksisterende 
bebyggelse.  

 

 

 
4.6 Utforming av tomt  

 Det tillates ikke planering av tomt ut over det som er nødvendig for en 
hensiktsmessig plassering av hytta. 

 Tilføring av masser i form av fyllinger tillates ikke.  

 Innenfor de enkelte byggeområder skal det kun foretas nødvendig 
uttak og tynning av skog for å kunne føre opp godkjent(e) bygning(er). 

 
Utforming av hyttetomt 

 Terrenginngrep skal minimaliseres. Bebyggelse skal tilpasses tomt (ikke 
motsatt; at terrenget tilpasses bebyggelsen). 
 
 

 
 

 
4.7 Avløpsanlegg  

 Avløpsanlegg/infiltrasjon med godkjent renseløsning etableres 
innenfor arealet avsatt til avløpsanlegg. 
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§ 5 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 
 
5.1 Vei 

 Veier skal tilpasses terrenget. 

 Maksimal veibredde i planområdet er 4 m. Med veibredde menes 
kjørebane pluss skulder på hver side. 

 Stikkveier kan anlegges over LNFR-området der tomtegrense ikke ligger 
inn til vei. Stikkveier skal tilpasses terrenget. 

 

 

 
5.2 Parkeringsplasser 
 

 Parkeringsplassene inne i hyttefeltet er forbeholdt hyttetomtene. 
Dette parkeringsarealet er dimensjonert til 1,5 biler per hytte. 

 Parkeringsplassene P1-P5 er til hytteeierne.  

 Parkeringsplassen P6 skal være tilgjengelig for allmenheten. 

 Vinterparkering (VP) skal være tilgjengelig for allmenheten.  
 
Generelt: 

 Ved utvidelse av eksisterende og/eller opprettelse av nye 
parkeringsplasser skal fyllinger og skjæringer tildekkes med 
veskttorv/jord av stedlige masser.  

 

 
 
 
 
 

 
5.3 Vann/avløp/toalett 

 Det tillates innlagt vann i hyttene. 

 Det etableres eget grunnvannsanlegg innenfor planområdet med 
nedgravd vannledning til hver enkelt hyttetomt. Avløpsanlegg med 
godkjent renseløsning etableres innenfor planområdet.  

 Hyttefeltet kan ikke bygges ut før det er sikret nødvendig 
vannforsyning og avløpsanlegg. 
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 Det tillates feltvis utbygging forutsatt at nødvendig infrastruktur er på 
plass for hvert enkelt felt før utbyggingen igangsettes. Vann- og 
avløpsløsninger må være ferdig planlagt for hele hyttefeltet før 
utslippstillatelse kan gis. 

 Utedo tillattes ikke, hyttene skal påkobles felles avløpsløsning. 

 Hyttene er underlagt kommunal renovasjonsordning for fritidsboliger. 
 

 
5.4 Energiforsyning og fiberkabel 

 Det tillates strøm innlagt i hyttene.  

 Luftspenn inne i hyttefeltet tillates ikke. Fordeling av strøm i hyttefeltet 
skal skje ved jordkabel. 

 Trafo skal etableres i tilknytning til infrastruktur i LNFR-området. 

 Det tillates fiberkabel fram til hyttene. Fiberkabelen skal følge 
strømnettet. 

 

 
Energiforsyning 

 Luftspenn langs skogsbilvei fram til hyttefeltet kan tillates.  

 Graving av jordkabel skal utføres så skånsomt som mulig.  

 Jordkabler skal så langt som mulig følge adkomsttraseene. 

 Istandsetting etter graving skal godkjennes av kommunen.  

 Trafo skal legges utenfor bygninger som frittliggende i terrenget. 
 

 
§ 6 Landbruks-, natur-, og friluftsområder samt reindrift  
 

 Det kan tillates enkel tilrettelegging for områdets bruk til lek/friluftsliv.  

 Området skal kunne brukes til utmarksbeite og plukkhogst.   
 

 

 
 
Enkel tilrettelegging 

 Tilrettelegging forutsetter at aktiviteten ikke strider mot formålets 
funksjon som allment tilgjengelig friluftsområde.  
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Reguleringsplan-Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur

LNRF areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift

Reguleringsplan- Landbruks-, natur og friluftsområder samt reindrift

Planens begrensning

Formålsgrense

Regulert senterlinje

Regulert møneretning

Linjer og symboler

(PBL2008 §12-5 NR.2)

(PBL2008 §12-5 NR.5)

Statskog Troms

31.10.2010

Annen informasjon

0 50 100 150 200 m

Scooterløype

Avløpsanlegg

Nordreisa

19422010_003

Grunnkartet er tegnet med svak gråfarge

13.02.2015

03.03.2015

Svartfosslia hyttefelt

N

og gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag
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Sikkerhet og beredskap -  RISIKOVURDERINGSSKJEMA 

– Sjekkliste arealplanlegging og byggesak 
 

OK= sjekket og i orden. 

UN= utredes nærmere i byggeprosessen 

IA= ikke aktuelt i denne saken 

SK= se kommentarer/tiltak i vedlegg til sjekklista (ROS-analyse) 

 

 

1. Naturgitte  forhold Kontroll Dato Sign. 

a) Skredfare (stein, jord, leire, snø) (www.skrednett.no) SK 2.5.12 TRE 

b) Flom (http://www.nve.no/ SK 2.5.12 TRE 

c) Tidevann http://www.math.uio.no/tidepred/ IA 2.5.12 TRE 

d) Radon http://radon.nrpa.no/ SK 2.5.12 TRE 

e) Værforhold (lokale fenomener) OK 2.5.12 TRE 

                                                     

 

 

                                                                                                                                                                                         Foto på forside: Halti nasjonalparksenter, 2011 
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2. Infrastruktur    

a) Kraftlinjer og transformatorer (nærhet til elektromagnetiske felt) SK 2.5.12 TRE 

b) Trafikk (transport av farlig gods, skipstrafikk/kaianlegg, 
luftfart/flyplass?) 

SK 2.5.12 TRE 

c) Industri og næringsliv i nærmiljøet/næringskonflikter (farlig 
industri; eksplosiver, fryserier, olje, bensinstasjoner, propan og 
gass, syrer, avfallsdeponier/fyllplasser,  ) 

IA 2.5.12 TRE 

d) Byggegrunn/sigevann (forurenset grunn og sjøsedimenter) OK 2.5.12 TRE 

e) Avløp SK 13.2.15 TRE 

3. Prosjektgitte forhold    

a) Utbyggingsrekkefølge SK 13.2.15 TRE 

b) Friområder og lekeområders plassering i forhold til potensiell fare 
(sjø, elver, trafikk og kraftlinjer/transformatorer). 

OK 2.5.12 TRE 

c) Adgang til kollektivtrafikk IA 2.5.12 TRE 

d) Uønskede snarveier (brukerstyrt trafikkmønster) OK 2.5.12 TRE 

e) Reguleringsbestemmelser OK 2.5.12 TRE 

f) Tilrettelegging for nødetatene – brannvannsforsyning – 
ajourføring av beredskapskart 

SK 13.2.15 TRE 

g) Drikkevannsforsyning og plassering i forhold til potensiell fare 
(selve kilden og objekters plassering ved dette) 

SK 13.2.15 TRE 

h) Skjæringer og fyllinger – høyder og terrengvinkler – autovern og 
gjerder 

SK 2.5.12 TRE 
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Risiko- og sårbarhets (ROS) – vurdering 

Det er i det følgende gitt en vurdering av risiko og sikkerhet tilknyttet planforslaget.  
 
I samsvar med ny plan- og bygningslov § 4-3 samfunnssikkerhet og risiko- og sårbarhetsanalyse er alle risiko- og sårbarhetsforhold vurdert som har 
betydning for om området er egnet til utbyggingsformål og hvilke eventuelle tiltak som må gjennomføres for å oppnå akseptabel risiko.  
 
Metode  
I arbeidet er det gjort bruk av kart- og landskapsverktøy som finnes tilgjengelig på Internett i den innledningsvise fasen av arbeidet, samt kartutsnitt for 
planområdet. Løsmassekart for Troms (NGU) i målestokk 1:310 000 er brukt for vurdering av løsmasser og berggrunn.  
 
 

Adresse:  Type:  Referanse:  

 
www.skrednett.no  

Aktsomhetskart for snøskred, 
steinsprang. Risikokart 
kvikkleire. Hendelser.  

Verktøy for oversiktsvurdering 
av lokaliteter  

www.norgei3d.no  Virtuelt nettsted som gir 3 
dimensjonale bilder av 
landskapet.  

Oversiktsbilder, grov 
kartlegging av vann, vassdrag 
og terrengformasjoner  

www.nordreisa.kommune.no  Kart på Internett  Planlegging, oversikt og utsnitt 
i ulike målestokker  

www.dsb.no  Direktoratet for 
samfunnssikkerhet og 
beredskap  

Veiledere for ROS analyser  

www.ngu.no  Norges geologiske 
undersøkelser  

Diverse kilder og karttjenester 
for geofaglige tema  

www.nve.no  Flomsonekart  Kart som viser utbredelse av 
flom i Reisavassdraget  

NGU  
Norges geologiske 
undersøkelse  

Papirkart  Oversiktskart for løsmasser, 
typer  
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De naturgitte forholdene i ROS-analysen er vurdert av Halti nasjonalparksenter AS (vedlegg 1 og 2). Befaring av området er utført vinterstid i februar ved 
normalt gode snømengder og vindpåvirkning, mht snøskred og isdannelser. Norconsult v/Ole Martin Paulsen har vært engasjert som brannrådgiver (vedlegg 
3 og 4).  
 
Vurderingen er basert på standard i Nordreisa kommune. De aktuelle risiko- og sikkerhetsforholdene er kategorisert i 3 hovedkategorier: 1) Naturgitte 
forhold, 2) Infrastruktur og 3) Prosjektgitte forhold.   
 
For å gi en visuell og kvantifiserbar fremstilling av ROS-analysen er det benyttet en risikomatrise. 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 

                 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/ kjenner 

tilfeller 

2 
 

4 
 

6 8 10 

1. Lite sannsynlig/ 

ingen tilfeller 

1 2 3 4 5 
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 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 

 Under er verdiene i matrisen definert. 

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.  

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. 

 
Samlet resultat 
Resultatene av analysen viser at dersom en tar tilstrekkelig hensyn til eventuelle farer som kan oppstå i eller som et resultat av utbyggingen vil ikke tiltaket 
representere høyere risiko for mennesker eller samfunn enn hva som er akseptert for ny bebyggelse. 
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Hendelse/situasjon/beskrivelse Aktuelt? Sannsynlig Konsekvens Risiko Kommentar/tiltak 

1. Naturgitte forhold 

 
Grunnforhold: 
Planlagt område befinner seg i all hovedsak mellom 105 moh 
og 200 moh, vest/nordvest for eksisterende skogsveg i 
Svartfosslia. Adkomst til feltet etter dagens skogsveg. Ut fra 
”Løsmassekart for Troms 1:310 000” (NGU, 2005) preges 
området av breelvavsetninger (glasifluvial avsetning) og 
morenemateriale (sammenhengende eller tynt) over 
berggrunnen sammen med forvitringsmateriale i øvre del av 
feltet.  
 
I ”Berggrunnskart for Nordreisa 1. 250 000” Ref. til kart: 
Zwaan, K.B. – 1988, (NGU 1988) er samme område kartlagt 
til å bestå av type 45; meta arkose delvis med kvartsittlag og 
type 61 amfibolittisk gneis med hornblendeskifer, 
grovkornet granatglimmerskifer, metagabbro og 
ultramafiske bergarter.  
 

 
 
 

OK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Lite 
sannsynlig/

ingen 
tilfeller 

1 

 
 
 

Ubetydelig 
1 

 
 
 

1 

 
 
 
 

 
Skredfare (stein, snø):  
Snøskred: 
Området omfattes av NVE’s aktsomhetskart (2010), der det 
ikke framkommer at bebygd område eller tilførselsveier 
ligger i løsneområder for skred, eller kan nås av skred som 
løsner lengre oppe og får utløp her.  
 
 
 
 
 

 
 
 

OK 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Lite 
sannsynlig/

ingen 
tilfeller 

1 

 
 
 

Ubetydelig 
1 

 
 
 

1 
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Aktsomhetskartet omfatter ikke skred som kan oppstå under 
20 meters høyde, og er generelt ikke å oppfatte som en 
fullstendig kartlegging eller vurdering av skredfare. Det er 
derfor foretatt en befaring på stedet for å vurdere bl.a. 
skredfare ut i fra terrenget på stedet sammen med bl.a. 
stup, skrenter og andre evt. farer i omgivelsene. Ut i fra 
denne befaringen er området vurdert som ikke utsatt for 
fare mht snøskred. 
 
Aktsomhetskart for steinsprang og snøskred er hos 
www.ngu.no påført et potensielt område for nærmere 
vurdering like utenfor og nord for planlagt bebygd hyttefelt 
(vedlegg 1). Etter befaring vurderes dette slik at området 
ikke utgjør noen fare for planlagt bebyggelse, men at det kan 
bygge seg opp små heng og skavler som kan løsne ved for 
eksempel påvirkning av personer som belaster snødekket i 
skråningen. Det vil her ikke være snakk om skred i ordets 
betydning, men om en snøskavl som knekker og glir ut et 
begrenset antall meter.  
 
Samme lokalitet har fjellgrunn i dagen, der det er grov ur og 
blokker i og like under foten av skråningen. Tydelige hellere 
vises i øvre kant av skråningen. En overfladisk vurdering 
tilsier at det kan tenkes frostsprenging og steinblokker her, 
men disse vil ha en begrenset virkning og kan ikke nå ned til 
planlagt regulert område. Helningsvinkel og 
terrengformasjon tilsier at slike blokker evt. vil knekke og 
falle ned i ur like under uten å kunne utløse steinskred eller 
sprang ut i fra begrenset høyde. 
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Steinskred og steinsprang: 
Vurderes her som ikke aktuelt ut i fra feltets beliggenhet og 
topografi, verken i felt eller over felt som planlegges. 
Tilførselsvei er heller ikke utsatt.  
 

 
 

SK 
 
 
 

 
 

Lite 
sannsynlig/

ingen 
tilfeller 

1 

 
 

Ubetydelig 
1 

 
 

1 

 
 
Ved inngrep som vegbygging, tomteutgraving og lignende må 
det likevel tas hensyn til stabiliteten i løsmassene kan endre 
seg, og ansvarlig / tiltakshaver må utvise vanlig aktsomhet og 
vurdere dette fortløpende. 

 
Større fjellskred: 
Vurderes som ikke relevant, ut i fra samme vurdering som 
ovenfor. 

 
 

OK 

 
 

Lite 
sannsynlig/

ingen 
tilfeller 

1 

 
 

Ubetydelig 
1 

 
 

1 

 

 
Flodbølger som følge av skred:  
Ikke relevant. Ingen vann, innsjøer eller sjø i nærheten. Lang 
avstand og stor høydeforskjell til elv. 
 

 
 

IA 
 

 
 

Lite 
sannsynlig/

ingen 
tilfeller 

1 

 
 

Ubetydelig 
1 

 
 

1 

 

 
Flom, sørpeskred: 
Våren (mai) 2010 ga en del nye erfaringer mht flom og 
sørpeskred for steder som ikke har vært kjent for dette 
tidligere. Det var svært høy temperatur over flere dager 
kombinert med en forutgående vinter med lite snø, sterk 
kulde og stor grad av oppbygging av is mange steder. I slike 
tilfeller kan små bekkefar framstå som glatte dreneringsløp 
for store masser av vann og snø og gi ”ukjente” skred og 
konsekvenser.  
 
Det planlagte feltet har en beliggenhet som er skjermet for 

 
 

SK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Lite 
sannsynlig/

ingen 
tilfeller 

1 

 
 

Ubetydelig 
1 

 
 

1 

 
 
Vannmiljøet på tomta: Overvannshåndtering må ses opp mot 
det bebygde landskapets evne til å ta opp vann.   
 
Det er tatt til hensyn i plasseringen av de enkelte hyttetomtene 
at mindre bekker i området fortsatt kan følge sitt naturlige 
elveleie og at kantsonene til vassdragene skal ivaretas.   
 
Stikkrenner skal dimensjoneres etter nedbørs- og 
avrenningsforholdene i det aktuelle området. Det samme 
gjelder grøftedybden i veggrøfter.  

-�187�-



Risiko- og sårbarhetsanalyse Svartfosslia hyttefelt, Nordreisa kommune 

 

 
9 

slike hendelser, jf. topografien på stedet. Beliggenheten i en 
slak side, under en lav kolle/rygg gjør at vann og sørpe som 
kommer ovenfra vil dreneres sørover utenfor området og 
ned i dalsøkk og bekker. Bekkeløpene ned Svartfossgohpi 
kan heller ikke få et omfang eller utløp som truer planlagt 
tiltak.  
 
Myrområdet ovenfor planlagt hyttefelt vil ved evt. 
oppdemming og tømming drenere langs eksisterende bekk 
øst og sør for feltet og skogsveien pga. høydeforskjell og 
naturgitte lendeforhold. 
 

 
 

 

 
Skog- eller lyngbrann: 
Ikke vurdert særskilt her utover ”normal” tilstand for slike 
områder.  
 

 
 

SK 

 
 

Lite 
sannsynlig/

ingen 
tilfeller 

1 

 
 

Ubetydelig 
1 

 
 

1 

 
 
Det vil være en viss fare for skogbrann.  

 
Ekstremvær, stormflo:  
Stormflo ikke aktuelt, ekstremvær vurdert under ”Vær og 
klima”. 
 

 
 

IA 

 
 

Lite 
sannsynlig/

ingen 
tilfeller 

1 

 
 

Ubetydelig 
1 

 
 

1 

 

 
Havnivåendringer: 
Vil ikke påvirke planlagt tiltak jf. høyden over havet. 
 

 
 

IA 

 
 

Lite 
sannsynlig/

ingen 
tilfeller 

1 

 
 

Ubetydelig 
1 

 
 

1 
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Radon:  
Det finnes ikke aktsomhets- eller risikokartlegginger for 
området. Berggrunn og løsmassekart for området tyder på 
at arealet ikke er disponert for radongass. 
 

 
 

SK 

 
 

Lite 
sannsynlig/

ingen 
tilfeller 

1 

 
 

Ubetydelig 
1 

 
 

1 

 
 
Nordreisa kommune setter krav om radonduk/sperre under alle 

hyttene (føre var prinsippet).  

 
 
 

 
Omgivelser; vassdragsreguleringer, isforhold, stup, skrenter 
m.v. 
Ikke vassdragsreguleringer i området. Isforhold anses ikke 
som noen risiko, da det ikke er vann eller vassdrag av noe 
omfang i omgivelsene. Området ligger langt ovenfor evt. 
rekkevidde av flom i Reisaelva.  
 
Stup, skrenter og lokale forhold i planlagt felt anses ikke å 
utgjøre noen fare. Se likevel omtale av steinsprang og 
snøskred for lokalitet utenfor/ovenfor planlagt hyttefelt. 
 

 
 
 

OK 

 
 
 

Lite 
sannsynlig/

ingen 
tilfeller 

1 

 
 
 

Ubetydelig 
1 

 
 
 

1 

 

 
Vær og klima: 
Reisadalen strekker seg fra kysten ved Reisafjorden og helt 
inntil Finnmark fylkesgrense og Finland i sør og øst. 
Svartfosslia ligger ca 37 km fra kommunesenteret Storslett 
og har et tørrere klima enn tettstedet ved Reisafjorden med 
varmere somre og kaldere vintre. Polare lavtrykk som kan 
prege værsituasjonen ved kysten rekker vanligvis ikke opp til 
området, og vil evt. ha vesentlig mindre styrke (nedbør og 
vind) så langt inn i landet.  
 
Lokalt klima gir erfaringsmessig tørre og kalde vinder om 
vinteren fra sørøst. Vinden følger i hovedsak dalføret i 
lengderetningen med sørlig og sørøstlige vinder. De øvre 

 
 

OK 

 
 

Lite 
sannsynlig/

ingen 
tilfeller 

1 

 
 

Ubetydelig 
1 

 
 

1 
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delene av dalsidene (uten vegetasjon) er derfor i all 
hovedsak avblåste og snøfattige, med en del oppsamling av 
snø, og påfølgende skredfare, i tversgående 
lendeformasjoner (bekkefar, renner, skar og lignende). Ingen 
slike formasjoner ligger i tilknytning til (utløpsområde, 
oppsamlingsområde) det planlagte hyttefeltet.  
 
Det foreligger ingen kjente data eller opplysninger som 
tilsier at Svartfosslia er et utsatt område mht vinder 
(fallvinder eller ekstreme vindstyrker) utover 
normalvariasjoner, og det er ikke registrert vindfall i skogen 
utover normale forhold. Mht ekstreme svingninger i 
temperatur og nedbørsmengder er det vurdert forhold 
knyttet til sørpeskred og smeltevann, se under 
sørpeskred/flom. 
 

2. Infrastruktur 
 
Kraftlinjer og transformatorer (nærhet til 
elektromagnetiske felt):  
I planleggingen har en valgt å legge trafo utenfor bygninger 
som frittliggende i terrenget (mulig løsning er merket med 
blå firkant jf. kartutsnitt under). Dette er etablert praksis.   

 

 
 
 
 

SK 
 

 
 
 
 

Lite 
sannsynlig/

ingen 
tilfeller 

1 

 
 
 
 

Ubetydelig 
1 

 
 
 
 

1 

 
 
 
 
Jf. PBL § 11-8. Hensynssoner 
 
Det er gitt retningslinjer til avstandskrav i kommuneplanens 
arealdel for minsteavstand til kraftoverføringslinjer.  
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Trafikk (transport av farlig gods, skipstrafikk/kaianlegg, 
luftfart/flyplass?): 
Scooterløyper  
Det er rekreasjonsløyper for scooterkjøring fra Svartfoss bru 
langs sørøstsida av Svartfossfjellet sør for linkstasjon, videre 
tilknytning til løype Oksfjord-Kautokeino sør for 
Cahppeslahku. Scooterløypen ligger langs etablert 
skogsbilvei i ytterkant av planområdet. 
 
Det er også en sammenbindingsløype fra Svartfoss bru til 
Gahperus. Løypen går fra Svartfoss bru nordvestover langs 
skogsbilvei på østsiden av Reisaelva. Krysser Reisaelva ved 
utløpet av Gahperuselva og knyttes til løype Gahperus-
Somajávri.  
 
I bruksperioden vil det være en del scootertrafikk forbi 
reguleringsområdet. Trafikken kan bidra til støy som kan 
være en negativ opplevelse i forbindelse med bruk av 
fritidsbebyggelsen, men dette anses som mindre 
problematisk.  
 
Skogsbilvei 
Det er etablert en skogsbilvei opp svartfosslia fra 1980-tallet. 
Det er relativt tett med vegetasjon langs veien. Det finnes 
mange ulike måter å fjerne krattet på, men kratt inn i veien 
er ofte et symptom på at en del annet ved veien heller ikke 
er helt i orden. Vegetasjon i veiskuldra betyr også vegetasjon 
i grøfta, og det er med på å svekke grøftas egentlige 
funksjon – nemlig å frakte vekk vann. Veistøv på sommertid 
kan forekomme, men vurderes ikke som problematisk.  
 
 

 
 
 

SK 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Lite 
sannsynlig/

ingen 
tilfeller 

1 

 
 
 

Ubetydelig 
1 

 
 
 

1 

 
 
 
For å øke trafikksikkerheten for gående langs skogsveien må 
kratt og skog langs veibanen fjernes. Stikkrenner og grøfter må 
renskes og utbedres.  
 
Anbefaler å evt. sette opp privat skilt hvor man anmoder til 

”vær varsom/vis hensyn/reduser farten”. 
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Veitraseene i planområde er i hovedsak planlagt på tidligere 
driftsveitraseer etter skogsdrift.   

 
Industri og næringsliv i nærmiljøet/næringskonflikter 
(farlig industri; eksplosiver, fryserier, olje, bensinstasjoner, 
propan og gass, syrer, avfallsdeponier/fyllplasser) 
Det er ikke kjent at området tidligere har vært brukt av 
forurensende virksomhet. Det er ikke sannsynlig etter som 
området er et friluftsområde.    
 

 
 

 
 

IA 

 
 
 
 

Lite 
sannsynlig/

ingen 
tilfeller 

1 

 
 
 
 

Ubetydelig 
1 

 
 
 
 

1 
 

 

 
Byggegrunn/sigevann (forurenset grunn og sjøsedimenter) 
Planområdet består av stabile masser med god drenering og 
ingen kjent fare for utglidninger i grunnen som for eksempel 
i marine avsetninger og avsetninger av mindre kornig og fint 
materiale. 
 

 
 

OK 

 
 

Lite 
sannsynlig/

ingen 
tilfeller 

1 

 
 

Ubetydelig 
1 

 
 

1 

  
 
 
 
 
 

 
Avløp 
Det etableres et felles avløpsanlegg for hyttene. Innenfor 
planområdet etableres nødvendig renseanlegg for avløpet. 

 
 

SK 

 
 

Lite 
sannsynlig/

ingen 
tilfeller 

1 
 

 
 

Ubetydelig 
1 

 
 

1 

 

Det søkes utslippstillatelse for avløp i henhold til 

Forurensingsloven. Nærmere detaljer omkring renseløsning 

avklares i forbindelse med detaljprosjekteringen og søknad om 

utslippstillatelse. 
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3. Prosjektgitte forhold 
 
Utbyggingsrekkefølge 
Adkomst må være opparbeidet før utbygging av hytter kan 
tillates.  

 Hyttefeltet anses å være så pass lite at det ikke er ei 
utfordring m.h.t. støy ved oppføring av nye hytter og 
lignende. Krav om utbyggingsrekkefølge anses derfor ikke 
som nødvendig i forbindelse med støy.  

 
 
 

SK 

 
 
 

Lite 
sannsynlig/

ingen 
tilfeller 

1 

 
 
 

Ubetydelig 
1 

 
 
 

1 

 

 
Utbygging av hytter tillates ikke før: 

Det er sikret nødvendig vannforsyning og avløp. 

Adkomst og tilstrekkelig med parkeringsarealer er 
opparbeidet. 

 
 

 
Friområder og lekeområders plassering i forhold til 
potensiell fare (sjø, elver, trafikk og 
kraftlinjer/transformatorer) 
Potensiell fare ved frittliggende plassering av trafo vil være 
tilknyttet lek (fall fra tak, etc.), men dette vurderes som 
mindre risikabelt. 
 
 
 

 
 
 
 

OK 

 
 
 
 

Lite 
sannsynlig/

ingen 
tilfeller 

1 

 
 
 
 

Ubetydelig 
1 

 
 
 
 

1 

 
 
 
 

 
Uønskede snarveier (brukerstyrt trafikkmønster) 
Uønskede snarveier er de som krysser kjøreveier umotivert.  

 
 

OK 

 
 

Lite 
sannsynlig/

ingen 
tilfeller 

1 

 
 

Ubetydelig 
1 

 
 

1 
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Tilrettelegging for nødetatene – brannvannsforsyning – 
ajourføring av beredskapskart  
Vedlegg 3 og 4. Dokumentasjon utarbeidet av kvalifisert 
brannrådgiver. 
 
 

 
 
 

SK 

 
 
 

Lite 
sannsynlig/

ingen 
tilfeller 

1 

 
 
 

Mindre 
alvorlig/ en 

viss fare: 
Få/små 

person- eller 
miljøskader/ 
belastende 
forhold for 

enkeltperson
er. 
2 

 
 
 

2 

 
 

I forhold til brannspredning vil avstanden mellom bygg under 8 
meter være kritisk, men avstand mellom hyttetomtene varierer 
fra ca 30 meter til ca 75 meter. Det er derfor kun innenfor hver 
enkelt tomt at dette vil være aktuelt.  

Ved brøytet vei inn til hyttene vil det være adkomst for 
brannvesenet med bil også om vinteren. 

Hytteeierne oppfordres til å lage egen beredskap for varsling, 
da egeninnsatsen vil være av stor betydning for å kunne 
kontrollere og begrense et branntilløp.  

Det skal være brannalarm på hver hytte.   

Pulverapparat i hver hytte tilfredsstiller krav til slokkeutstyr på 
hyttene jf. Teknisk forskrift § 7-25, punkt 2.  

 

 
Drikkevannsforsyning og plassering i forhold til potensiell 
fare (selve kilden og objekters plassering ved dette) 
For vannforsyning til hyttene skal det etableres et 
grunnvannsanlegg med vannforsyning i nedgravd rør til hver 
enkelt hytte. Plassering av grunnvannsanlegget avhenger av 
grunnvannsforekomstene, men det tas sikte på å etablere 
grunnvannsbrønnene i øvre del av planområdet. Nøyaktig 
plassering avgjøres i prosessen med brønnboringen. 

 
 
 

SK 

 
 
 

Lite 
sannsynlig/

ingen 
tilfeller 

1 

 
 
 

Mindre 
alvorlig/ en 

viss fare: 
Få/små 

person- eller 
miljøskader/ 
belastende 
forhold for 

enkeltperson
er. 
2 

 
 
 

2 

 

 

Det etableres lukket brønnhus.   

 
Strengere krav til vannforsyningssystemet trer inn ved vannverk 

med mer enn 20 boenheter tilknyttet. Løsning og størrelse på 

vannverket i Svartfosslia er ikke avklart. Vil avklares i 

forbindelse med detaljprosjekteringen. 
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Vedlegg 
 
Vedlegg 1:Ros-analyse – Naturrisiko – Halti nasjonalparksenter, februar 2011 
 
Vedlegg 2: Notat-oppdatering av tidligere ROS vurdering snø og skred, datert 9.2.2015 
 
Vedlegg 3: Overordnet brannotat vedr. Svartfosslia, notat, Norconsult AS 2011. 
 
Vedlegg 4: 110719_Statskog SF_brannotat Svartfosslia, e-post fra Norconsult AS.  
 
 

 
Skjæringer og fyllinger – høyder og terrengvinkler – 
autovern og gjerder. 
Det er ikke tillatt med gjerder i planområdet.  Tilføring av 
masser i form av fyllinger tillates ikke.  
 

 
 
 

SK 

 
 
 

Lite 
sannsynlig/

ingen 
tilfeller 

1 

 
 
 

Ubetydelig 
1 

 
 
 

1 

 
 

 

Nordreisa kommune stiller ikke krav til at det skal ligge 

terrengprofiler ved byggesøknaden.  

 

-�195�-



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ROS -analyse 
Naturrisiko 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Planforslag: Svartfosslia 

hyttefelt i Reisadalen, 
Nordreisa kommune i 
Troms fylke 

Halti nasjonalparksenter AS, februar 
2011 
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Innledning 
 
Denne rapporten omfatter en vurdering av naturrisikofaktorer som er sjekket ut i forbindelse med 
arbeidet med reguleringsplan for Svartfosslia hyttefelt i Reisadalen i Nordreisa kommune, i regi av 
Statskog SF 9321 Moen. 
 
 

Generell omtale 
 
Det planlagte hyttefeltet i Svartfosslia har en beliggenhet i nordøstre side av Reisadalen i hovedsak 
mellom kote 130 m.o.h. til 200 m.o.h. Adkomst til området via Rv 865 opp Reisadalen, avkjøring over 
bru over Reisaelva mot Tronsanes. Siste stykke til planlagt felt via skogsveg. 
Landskapet domineres av Reisadalen som hoveddalføre, med Reisaelva i bunnen. Planlagt område 
må karakteriseres som frittliggende, småkupert og åpent med godt utsyn mot sørøst. 
Lokaliteten i seg selv er inngrepsfri utover eksisterende skogsbilveg/snøscooterløype. Synlige inngrep 
i nærheten er infrastruktur og bebyggelse lengre nede i hoveddalføret.  
 
 
 

Oversikt 
 

Område lengst øst i feltet, med oransje markering, omfattes av planlagt hyttefelt. 
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Planlagt hyttefelt 

Skogsveg adkomst 
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Metode 
 
I arbeidet er det gjort bruk av kart- og landskapsverktøy som finnes tilgjengelig på Internett i den 
innledningsvise fasen av arbeidet, samt kartutsnitt for planområdet oversendt av Statskog SF. 
Løsmassekart for Troms (NGU) i målestokk 1:310 000 er brukt for vurdering av løsmasser og 
berggrunn. 
 

Adresse: Type: Referanse: 
 

www.skrednett.no  Aktsomhetskart for snøskred, 
steinsprang. Risikokart kvikkleire. 
Hendelser. 

Verktøy for oversiktsvurdering av 
lokaliteter 

www.norgei3d.no  Virtuelt nettsted som gir 3 
dimensjonale bilder av landskapet. 

Oversiktsbilder, grov kartlegging 
av vann, vassdrag og 
terrengformasjoner 

www.nordreisa.kommune.no  Kart på Internett Planlegging, oversikt og utsnitt i 
ulike målestokker 

www.dsb.no  Direktoratet for 
samfunnssikkerhet og beredskap 

Veiledere for ROS analyser 

www.ngu.no  Norges geologiske undersøkelser Div kilder og karttjenester for 
geofaglige tema 

www.nve.no  Flomsonekart Kart som viser utbredelse av flom i 
Reisavassdraget 

NGU  
Norges geologiske 
undersøkelse 

Papirkart Oversiktskart for løsmasser, typer 

 
Befaring av området er utført vinterstid i februar ved normalt gode snømengder og vindpåvirkning, 
mht snøskred og isdannelser. 
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Sammendrag 
 

Naturrisiko 

 
Området for planlagt bebyggelse framstår som småkupert og variert, beliggende i slak dalside som 
ender opp i en brattere rygg øverst og i bakkant av feltet. Dalsiden heller mot sør, sørvest.  Området 
kan ikke nås av større snøskred, steinskred, steinsprang eller flomsituasjoner ovenfra eller fra 
sidene. Mht vær og klima er det ikke registrert hendelser eller synlige skader på skog eller i marken 
som tilsier at det er utsatt på noen måte, eller har vært. Nederst i feltet er det blandingsskog av 
bjørk, osp og furu på morene- og breelvavsetninger, lengre opp overtar furuskogen helt og det er 
tørrere grunn med tynnere dekke i overgangen til bart fjell.  
Utenfor og ovenfor planlagt hyttefelt og inntegnet plangrense er det en lokalitet som kan tenkes å 
bygge opp skavl og mindre heng med snø, men uten risiko for at dette når inn i feltet. Samme 
lokalitet kan også tenkes å være utsatt mht blokker som løsner/frostsprenges, men med kort 
rekkevidde mht utløp og ikke inn i feltet. 
 

 
Tema: Problemstilling: Vurdering: 

 
Snøskred Fare for bebyggelse og 

personer 
Område avtegnet i planutkast 
anses ikke som utsatt 

Grunnforhold 
- Fjell 
- Løsmasser generelt 
- Leire 
- Radon 

Fare for bebyggelse og 
personer 

Område avtegnet i planutkast 
anses ikke som utsatt 

Flom, is, vassdrag Fare for bebyggelse og 
personer 

Ikke relevant på lokaliteten 

Havnivå, stormflo Fare for bebyggelse og 
personer 

Ikke relevant jfr beliggenhet i 
m.o.h. 

Ekstreme værtyper 
- Vind 
- Nedbør 
- Annet 

Fare for bebyggelse og 
personer 

Ikke mer utsatt enn som for 
normalvariasjoner mht vind 

Framtidige påvirkninger / 
endringer 

Fare for bebyggelse og 
personer 

Ingen spesielle forhold vurdert 
som utsatt, men vanlig 
aktsomhet mht graving i 
løsmasser og blokker av 
ansvarlig part 
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Kommentarer og vurderinger 
 
Grunnforhold 
Planlagt område befinner seg i all hovedsak mellom 130 moh og 200 moh, vest/nordvest for 

eksisterende skogsveg i Svartfosslia. Adkomst til feltet etter dagens skogsveg. Ut fra ”Løsmassekart 

for Troms 1:310 000” (NGU , 2005) preges området av breelvavsetninger (glasifluvial avsetning) og 

morenemateriale (sammenhengende eller tynt) over berggrunnen sammen med forvitringsmateriale 

i øvre del av feltet. 

I ”Berggrunnskart for Nordreisa 1. 250 000” Ref. til kart: Zwaan, K.B. – 1988, (NGU 1988) er samme 

område kartlagt til å bestå av type 45; meta arkose delvis med kvartsittlag og type 61 amfibolittisk 

gneis med hornblendeskifer, grovkornet granatglimmerskifer , metagabbro og ultramafiske 

bergarter. 

Oppsummert kan dette beskrives som stabile masser med god drenering og ingen kjent fare for 

utglidninger i grunnen som f.eks i marine avsetninger og avsetninger av mindre kornig og fint 

materiale. 

 

 

Radon 

Ikke vurdert nærmere da det ikke er aktsomhets- eller risikokartlegginger for området, med 

bakgrunn i berggrunn og løsmassekart som ikke disponerer for radongass. 

 

 

Hydrologiske forhold 

Omfattes ikke av denne undersøkelsen. Løsmassene har gjennomgående god drenering vurdert på 

generelt grunnlag. 

 

 

Vær og klima 

Reisadalen strekker seg fra kysten ved Reisafjorden og helt inntil Finnmark fylkesgrense og Finland i 

sør og øst. Svartfosslia ligger ca 37 km fra kommunesenteret Storslett og har et tørrere klima enn 

tettstedet ved Reisafjorden med varmere somre og kaldere vintre. Polare lavtrykk som kan prege 

værsituasjonen ved kysten rekker vanligvis ikke opp til området, og vil evt ha vesentlig mindre styrke 

(nedbør og vind) så langt inn i landet. 

Lokalt klima gir erfaringsmessig tørre og kalde vinder om vinteren, fra sørøst. Vinden følger  i 

hovedsak dalføret i lengderetningen med sørlig og sørøstlige vinder. De øvre delene av dalsidene 

(uten vegetasjon) er derfor i all hovedsak avblåste og snøfattige, med en del oppsamling av snø, og 

påfølgende skredfare, i tversgående lendeformasjoner (bekkefar, renner, skar og lignende). Ingen 

slike formasjoner ligger i tilknytning til (utløpsområde, oppsamlingsområde) det planlagte hyttefeltet. 

Det foreligger ingen kjente data eller opplysninger som tilsier at Svartfosslia er et utsatt område mht 

vinder (fallvinder eller ekstreme vindstyrker) utover normalvariasjoner, og det er ikke registrert 

vindfall i skogen utover normale forhold. Mht ekstreme svingninger i temperatur og 

nedbørsmengder er det vurdert forhold knyttet til sørpeskred og smeltevann, se under 

sørpeskred/flom. 
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Snøskred 

Området omfattes av NVE’s aktsomhetskart (2010), der det ikke framkommer at planlagt bebygd 

område eller tilførselsveier ligger i løsneområder for skred, eller kan nås av skred som løsner lengre 

oppe og får utløp her.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Aktsomhetskart snøskred, www.skrednett.no  

 

Aktsomhetskartet omfatter ikke skred som kan oppstå under 20 meters høyde, og er generelt ikke å 

oppfatte som en fullstendig kartlegging eller vurdering av skredfare. Det er derfor foretatt en 

befaring på stedet for å vurdere bl.a. skredfare ut i fra terrenget på stedet sammen med bl.a. stup, 

skrenter og andre evt farer i omgivelsene. Ut i fra denne befaringen er området vurdert som ikke 

utsatt for fare mht snøskred. 
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Aktsomhetskart for steinsprang og snøskred er hos www.ngu.no påført et potensielt område for 

nærmere vurdering like utenfor og nord for planlagt bebygd hyttefelt, som framkommer på 

kartutsnitt under: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etter befaring vurderes dette slik at området ikke utgjør noen fare for planlagt bebyggelse, men at 

det kan bygge seg opp små heng og skavler som kan løsne ved f.eks påvirkning av personer som 

belaster snødekket i skråningen. Det vil her ikke være snakk om skred i ordets betydning, men om en 

snøskavl som knekker og glir ut et begrenset antall meter. 

Samme lokalitet har fjellgrunn i dagen, der det er grov ur og blokker i og like under foten av 

skråningen. Tydelige hellere / overskyvninger vises i øvre kant av skråningen. En overfladisk vurdering 

tilsier at det kan tenkes frostsprenging og utrasing av steinblokker her, men disse vil ha en begrenset 

virkning og kan ikke nå ned til planlagt regulert område. Helningsvinkel og terrengformasjon tilsier at 

slike blokker evt vil knekke og falle ned i ur like under uten å kunne utløse steinskred eller sprang ut i 

fra begrenset høyde. 

 

 

Steinskred og steinsprang 

Vurderes her som ikke aktuelt ut i fra feltets beliggenhet og topografi.  Tilførselsvei er heller ikke 

utsatt. Se likevel  ovenfor beskrevne vurderinger.  Ved inngrep som vegbygging, tomteutgraving og 

lignende må det likevel tas hensyn til at stabiliteten i løsmassene kan endre seg, og ansvarlig / 

tiltakshaver må utvise vanlig aktsomhet og vurdere dette fortløpende. 
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Større fjellskred 

Vurderes som ikke relevant, ut i fra terrenget på stedet og samme vurdering som ovenfor. 

 

 

Flodbølger som følge av skred 

Ikke relevant. Ingen vann, innsjøer eller sjø i nærheten. Lang avstand og stor høydeforskjell til elv. 

 

 

Flom, sørpeskred 

Våren (mai) 2010 ga en del nye erfaringer mht flom og sørpeskred for steder som ikke har vært kjent 

for dette tidligere, pga svært høy temperatur over flere dager – kombinert med en forutgående 

vinter med lite snø, sterk kulde og stor grad av oppbygging av is mange steder. I slike tilfeller kan små 

bekkefar framstå som glatte dreneringsløp for store masser av vann og snø og gi ”ukjente” skred og 

konsekvenser.  

Det her planlagte feltet har en beliggenhet som er skjermet for slike hendelser, jfr topografien på 

stedet. Beliggenheten i en slak side, under en lav kolle/rygg gjør at vann og sørpe som kommer 

ovenfra vil dreneres sørover utenfor området og ned i dalsøkk og bekk. Bekkeløpene ned 

Svartfossgohpi kan heller ikke få et omfang eller utløp som truer planlagt tiltak. Myrområde ovenfor 

planlagt felt vil ved evt oppdemming og tømming drenere langs eksisterende bekk øst og sør for 

feltet og skogsvegen pga høydeforskjell og naturgitte lendeforhold. 

 

 

Skog- eller lyngbrann 

Ikke vurdert særskilt her utover ”normal” tilstand for slike områder. 

 

 

Ekstremvær, stormflo 

Stormflo ikke aktuelt, ekstremvær vurdert under ”Vær og klima”. 

 

 

Havnivåendringer 

Vil ikke påvirke planlagt tiltak jfr høyden over havet. 

 

 

Omgivelser; vassdragsreguleringer, isforhold, stup, skrenter m.v. 

Ikke vassdragsreguleringer i området. Isforhold anses ikke som noen risiko da det ikke er vann eller 

vassdrag av noe omfang i omgivelsene.  

Området ligger langt ovenfor evt rekkevidde av flom i Reisaelva. 

Stup, skrenter og lokale forhold i planlagt felt anses ikke å utgjøre noen fare. Se likevel omtale av 

steinsprang og snøskred for lokalitet utenfor/ovenfor planlagt hyttefelt. 
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NOTAT – OPPDATERING AV TIDLIGERE ROS VURDERING SNØ OG SKRED 

Svartfosslia hyttefelt, Reisadalen i Nordreisa kommune v/ Statskog SF Troms, 9220 Moen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beliggenheten i en slak side, under en lav kolle/rygg gjør at vann og sørpe som kommer ovenfra ikke vil utgjøre noen fare. Bekkeløpene ned Svartfossgohpi kan heller ikke få 

et omfang eller utløp som truer planlagt tiltak. Myrområde ovenfor planlagt felt vil ved evt oppdemming og tømming drenere langs eksisterende bekk øst og sør for feltet 

og skogsvegen pga høydeforskjell og naturgitte lendeforhold. 

Vedlagt kartutsnitt fra NVE Aktsomhetskart for området, samt NGU løsmassekart som viser området med morene- og breelvavsetninger. 

Storslett, 09.02. 2015 Odd Rudberg / Halti nasjonalparksenter AS 

(sign.) 

Dette notatet tar for seg en tilleggsmerknad i forhold til 

tidligere bidrag mht ROS-vurdering for snøskred i det 

planlagte Svartfosslia hyttefelt. Statskog SF har meldt inn at 

område SKF 1 må vurderes i tillegg til forutgående vurdering 

for området BFR 03. 

Nytt område SKF 1 har en beliggenhet noe lengre vest / 

sørvest i forhold til BFR 03. Det betyr at området er 

frittliggende og åpent og ikke tilknyttet skråninger, lesider 

eller terrengformer som disponerer for snøskred. 

Omtalte områder, både BFR 03 og SKF 1 er befart tidligere, det 

er ikke vurdert nødvendig å befare på nytt. Dette mht 

områdets beliggenhet og eksposisjon.  

 

Konklusjonen er at området SKF 1 ikke er skredutsatt. 

SKF 1 
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SKF 1 

BFR 03 
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SKF 1 

NGU – www.ngu.no  
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S Å M E D I G G I
SAMETINGET

Statskog SF
Postboks 63 Sentrum
7801 NAMSOS

CO >•
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ÅSSEMEANNUDEADDJI/SAKSBEHANDLER

André Nilsen, +47 78 48 42 79

andre.nilsen@samediggi.no

DIN CUJ./DERES REF.

14/1043-4

MIN CUJ./VAR REF.

14/2051 - 5

Almmut go vålddåt oktavuoøa/

Oppgis ved henvendelse

BEAIVI/DATO

14.11.2014

Uttalelse etter befaring - Reguleringsplan - Gbnr 29/1
Svartfosslia - Hyttefelt - Nordreisa kommune
Vi viser til vårt varsel om befaring av 24.03.2014.

Området er befart uten at det ble registrert automatisk fredete samiske kulturminner i feltet som
reguleringen omfatter. Vi gjør likevel oppmerksom på at det ble registrert 3 eldre tjæremiler i
området. Dette er kulturminner som ikke er fredet men tjæremilene viser utnyttelsen av
furuskogen i området og er en del av Reisadalens historie. Milene er registrert i Riksantikvarens
database Askeladden med ID 179512, 179514 og 179515, se også vedlagte kartutsnitt.
Statskog bes vurdere om de gamle tjæremilene kan tas vare på under planleggingen av
hyttefeltet.

Sametinget har ellers ingen merknader til den foreslåtte reguleringsplanen.

Skulle det likevel under arbeid i marken komme frem gjenstander eller andre levninger som
viser eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget og Troms
fylkeskommune omgående, jf. Lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner (kml.) §§ 8 og 9. Vi
forutsetter at dette pålegget formidles til de som skal utføre arbeidet i marken.

Vi gjør oppmerksom på at denne uttalelsen bare gjelder for Sametinget, og viser til egen
uttalelse fra Troms fylkeskommune.

Regning for utgiftene i forbindelse med befaringen vil bli sendt i egen ekspedisjon fra
Sametinget i Karasjok.

Dearwuodaiguin/Med hilsen

(D'
cg
b

Andreas Stångberg
Fågajodiheaddji /Fagleder

André Nilsen
råddeaddi/rådgiver

Kopiija / Kopi til:
Troms fylkeskommune Romssa fylkkasuohkan Kulturetaten 9296 TROMSØ

Vedlegg til Statskog:
Kartutsnitt av området med tjæremiler.
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Q/ersikt Tjæremiler. Svartfosslia

Datum W3S 1984 UTW Zone 34N

Kart. André Nilsen. Sametinget 2014

O 30 60 120 180 340
l Meter
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TROMS fylkeskommune Kulturetaten

ROMSSA fylkkasuohkan

Statskog SF

Postboks 63 Sentrum

7801 NAMSOS

Vår ref: Saksbehandler: Arkiv:

14/1994-3 Harald G. Johnsen 140&18 KULVERN

Løpenr.: Tlf. dir.innvalg: Deres ref.: Dato:

16107/14 77788208 14/1043-2 06.05.2014

NORDREISA KOMMUNE GBNR.29/1 SVARTFOSSLIA - KLARERING AV
EVENTUELT FELTARBEID I FORHOLD TIL KULTURMINNER

Vi viser til Deres brev av 12.3.2014

Det anses ikke som nødvendig å undersøke området i forhold til bestemmelsene i Lov om

kulturminner av 1978.

Med vennlig hilsen

Anne-Karine Sandmo

Fylkeskonservator Harald G. Johnsen
ko nservator/arkeo lo g

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur.

Kopi:

Sametinget

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 Intcrncttadresso
Postboks 6600,9296 TROMSØ postmottak@tromsfylke.no www.tromsfylke.no
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  Nordreisa Kommune 
 
 
 
 

1 

 

 
REFERAT FRA FORHÅNDSKONFERANSE I 
PLANSAKER      

 
Konferansens formål er å avklare offentlige forutsetninger for at planforslaget skal kunne 
realiseres, og skal danne grunnlaget for en god planprosess. Momentene i denne referatmalen 
skal fylles ut. Referatet godkjennes av partene ved underskrift i forbindelse med avslutning av 
møtet eller i e-post fra partene.  
 
Sak:  
Detaljregulering hytteområde 1942/29/1 - Svartfosslia 
 
Møtested: Kommunehuset i Nordreisa 
 

Møtedato: 29.10.2010 

Fra forslagsstiller Fra kommunen: 
 

Kontaktperson:  Kontaktperson: Rune Benonisen 
Tom Rune Eliseussen – 
tom.rune.eliseussen@statskog.no 

 Rune.benonisen@nordreisa.kommune.no 

Asgeir Blixgård – Statskog  
Herbjørg Arntsen - Statskog  
 
 

1 Planforutsetninger 
 

3 Plantype 
 Områderegulering jf. § 12-2 
x Detaljregulering jf. § 12-3 
 Endring av reguleringsplan jf. § 12-14 

 

3.1 Planen vil erstatte gjeldende plan helt eller delvis 
x Kommuneplanens arealdel, vedtatt.2002, FR 13 
  
  
 Andre vedtak 

 

3.2 Planforslaget vil samsvare med overordna plan 
x Ja – deler av område avsatt til fritidsbebyggelse i kommuneplan av 2002 
 Nei (følges opp med merknad) 
 Merknad:  
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  Nordreisa Kommune 
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Gjeldende omtrentlig planavgrensning til området 

3.3 Det pågår annet planarbeid i tilgrensende områder  
x Ja (følges opp med merknad) 
 Nei  
 Merknad: Arbeidet med kommuneplanens arealdel 

 

3.4 Tiltaket berører rikspolitiske retningslinjer 
x Nei 
 Ja  
 Samordnet areal- og transportplanlegging 
 Verna vassdrag 
 Styrking av barn og unges interesser 
 Merknad:  

 
 

2 Kart 
Planfremstilling skal være digital etter SOSI standarden (SOSI versjon 4.2 eller nyere). Det 
skal brukes oppdaterte kartgrunnlag i planarbeidet.  
 
Har kommunen tilfredsstillende kartgrunnlag for området som skal planlegges. 
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x Ja  
 Nei (følges opp med merknad) 
 Merknad: 

 
Kommunen og forslagstiller har sett over planområdet og foretatt en foreløpig avgrensning av 
planområdet som vist under. 
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3 Konsekvensutredninger 
Kommunen og forslagsstiller vurderer planen/tiltaket etter Forskrift om konsekvensutredning 
og vurderer følgende; 
 
 Forlaget utløser krav om konsekvensutredning 
x Forslaget utløser ikke krav om konsekvensutredning 
 Forslaget vil kunne utløse krav om konsekvensutredning. Kommunen må vurdere saken 

nærmere og vil gi tilbakemelding innen 2 uker. 
 Begrunnelse: Tiltaket faller ikke innenfor bestemmelsene i forskriften. 

 
 
Følgende lokale vedtekter og retningslinjer gjelder for planområdet: 
x Bestemmelser og retningslinjer i arealdel av kommuneplan 
 Bestemmelser i detaljplan, områdeplan 
 Andre kommunale vedtekter 
 Merknad: Link til planarkiv http://www.nordreisa.kommune.no/planarkivet.4754432-

137620.html 
 

 
4 Felles behandling av reguleringsforslag og 

byggesøknad 
Lovtekst  
 
Behandling av reguleringsforslag og byggesak samkjøres 
 Ja (se krav om dokumentasjon ved innsending) 
 Nei 
 Begrunnelse: 

 
 

5 Krav til varsel om oppstart av planarbeid 
PBL 2008 § 12-8 andre ledd ”Forslagsstilleren skal alltid kunngjøre en melding om oppstart 
av planarbeidet i minst én avis som er alminnelig lest på stedet, og gjennom elektroniske 
medier. Registrerte grunneiere og festere i planområdet, og så vidt mulig andre 
rettighetshavere i planområdet samt naboer til planområdet, skal når de blir direkte berørt, på 
hensiktsmessig måte underrettes om at planarbeidet tas opp. Ved varsel om oppstart og 
kunngjøring skal avgrensningen av planområdet angis.” 
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6 Utredningsbehov – foreløpig vurdering 
Kommunen legger til grunn at planbeskrivelsen inneholder en beskrivelse og vurdering av 
følgende forhold. Hvert tema er nærmere beskrevet i NT-planstandard. Beskrivelsene kommer 
som tillegg til en evnt konsekvensutredning etter gjeldende forskrift. 
 
X Planfaglige vurderinger 
X Jordvern- og landbruksfaglige vurderinger 
X Miljøvernfaglige vurderinger 
X Kulturlandskap og kulturminner 
X Beredskapsmessige vurderinger / ROS - analyse 
 Barn og unges, funksjonshemmedes og eldres interesser 

X Veg og vegtekniske forhold/ trafikksikkerhet 
X Reindrift 
 Kommunalteknisk (VVA) 
 Annet: 
 Merknad: 

 
 

 

7 Krav til planforslaget ved innsending – innhold og 
materiale 

Forslagstiller er gjort kjent med NT3 Planstandards sjekkliste for planlegging (1.1), og krav til 
planforslagets materiale (2.3). Kommunen krever at forslaget sendes på digital form. 
 
X Planbeskrivelse (Digital word og PDF) 
X Plankart med tegnforklaring (PDF og på SOSI 4.2) 
X Planbestemmelser (Word) 
X Kopi av varsel med merknader 
X Sjekkliste for planlegging, i planbeskrivelsen 
X Illustrasjonsmateriale som tydeliggjør planens virkning  

(3D illustrasjon, fotomontasje, skisser) 
 Merknad: 

 
 

a) Krav til dokumentasjon i felles behandling av 
reguleringsforslag og byggesøknad 

 

8 Kommunaltekniske anlegg 
Forslagstiller er gjort kjent med kommunaltekniske anlegg for veg, vann og avløp som har 
betydning for tiltaket. 
 
 Tiltaket forutsetter utbygging/ utbedring av kommunaltekniske anlegg. Særskilte krav til 

utførelse gjelder. 
 Tiltaket vil utløse krav om utbyggingsavtale 
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9 Kommunens foreløpige råd og vurderinger 
Forholdet til scooterparkering for rekreasjonsløypene. Tiltakshaver bør vurdere å ta inn 
mulighet for parkering og adkomst med bil i området. 
 
   

 

10 Framdrift - saksbehandling 
Det er informert om saksgangen etter plan og bygningsloven. Forslagsstiller har selvstendig 
plikt til å sette seg inn i gjeldende lovverk. Utkast til framdrift gis med forbehold om 
tidspunkt for innsending, overholdelse av frister hos berørte parter og myndigheter og 
tidspunkt for kommunestyremøte. 
 
  
Forslagstillers planlagte dato for varsling 15. nov 2010 
Forslagstillers planlagte dato for oversendelse av forslag til kommunen Des 2010 
Første gangs behandling antas gjennomført Febr 2011 
Frist for høring antas å bli satt til Mars 
Andre gangs behandling antas gjennomført April 
Endelig planvedtak antas å bli fattet i møte Juni 
(Vi gjør oppmerksom på klagefrist)  
 
 

11 Materiell fra kommunen 
 
Følgende grunnlagsmateriale utleveres til forslagsstiller; 
 
I møte Ettersendes  

X  Møtereferat 
  Grunnlagskart (faktureres jmf gjeldende gebyrregulativ) på 

forespørsel 
X  NT-planstandard (krav, beskrivelser, maler, mv) 
X link Planbestemmelser for området / utskrift av gjeldende planer 
 X Standard naboliste 
  Annet: 
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12 Bekreftelser 
Prioriterte utredningsbehov for planarbeidet er angitt så langt dette har vært mulig på grunnlag 
av tilgjengelige opplysninger under forhåndskonferansen.  
 
Hverken forhåndskonferansen eller referatet gir rettigheter i den senere saksbehandlingen.  
Naboprotester, protester fra beboerorganisasjoner, krav fra offentlige myndigheter mv. vil 
kunne føre til krav om endring av prosjektet, evt. endring av fremdriften av prosjektet. 
 
Det vil sendes ut faktura for saksbehandlingsgebyr, for tiden pålydende……..,- Dette må være 
betalt før saken tas opp til behandling. Forslagsstiller er ansvarlig for å påse at faktura er 
betalt. Purring kan ikke påregnes. 
 
Faktura sendes til Statskog SF, postboks 63, sentrum, 7801 Namsos, 
Ref 1301006 TEU.  Gebyret er for tiden Kr 11602,- 
 
 
Storslett 29.10.2010 
 
 
Saksbehandler: Rune Benonisen, arealplanlegger, . Tlf: 77 77 07 68  
 
For forslagsstiller: Tom-Rune Eliseussen, Seniorkonsulent, Tlf 909 32 187 
 
 
  
 
 
Referatet er mottatt og godkjent. 
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Samlet vurdering etter naturmangfoldloven av Svartf oss-området hentet fra sidene 114 og 115 i
planbeskrivelsens vedlegg KU i kommuneplanens arealdel vedtatt i 2014:

Natur og miljø: Område BFT 3 består av hovedsakelig lauvskog, samt litt barskog og blandingsskog av
middel bonitet. Område BFR 21 består av lauvskog av middels bonitet. Område BFR 3 består av
barskog som igjen er en blanding mellom uproduktiv skog og skog med middels og lav bonitet. I
tillegg er det mindre arealer med myr (ca. 7,9 daa) og åpen fastmark (ca. 7 daa) innenfor området.
Område SKF 1 består av barskog av lav og middels bo nitet ca. halvt om halvt. Område BFT 6 består av
barskog av middels bonitet, jf. Kilden (3.10.2013). Halve område BFT 6 er bebygd.

Område BFT 3og BFT 6 ligger inntil Reisaelva som er registrert som leveområde for oter. Oter er
vurdert å være en sårbar (VU) art på Norsk rødliste 2010. Område BFR 21 vil påvirke I NON kategori
«1-3 km fra inngrep» med en reduksjon på inntil ca. 170 daa. Berørt I N ON areal i andre kategorier er
ikke beregnet. Området berører ikke trua, sårbare e ller utvalgte naturtyper, prioriterte arter eller
utvalgte kulturlandskap, jf. Naturbase (3.10.2013). Det er ikke registrert noen trua eller sårbare art er
innenfor områdene, jf. Artskart (3.10.2013).

Område BFR 21, BFR 3 og SKF 1 ligger helt eller del vis innenfor det viktige friluftsområdet med I D
1942_032, jf. Friluftsområde-kartleggingen for Nord reisa kommune. I tillegg grenser område BFT 3 og
BFT 6 inntil det svært viktige friluftsområdet med I D 1942_017. For mer detaljer om friluftsområdene
se kommuneplanens arealdel, vedlegg 5.

Vi mener at vårt kunnskapsgrunnlag om naturmangfold et i området er godt, jf. N M L § 8.
Føre-var-prinsippet i NM L § 9 tillegges mindre vekt i vurderingen av området da en utbygging ikke
antas å forringe eller ødelegge leveområder for tru a eller sårbare arter og naturtyper.

Den samla belastningen på økosystemene av områdene, jf. N M L § 10, vurderes som liten til middels.
En utbygging av arealene i Svartfossområdet kan før e til negativ påvirkning på det foreslåtte
Geaphmesorda naturreservat. Verneformålet til det f oreslåtte naturreservatet er å bevare et område
som representerer gammel og til dels storvokst bjør keskog og noe furuskog, og som har en særlig
betydning for biologisk mangfold i form av naturtyp er, økosystemer, arter og naturlige økologiske
prosesser. Ved utbygging må det tas hensyn til, og forebyggende og avbøtende tiltak vil være viktig i
dette området spesielt. Etter første høring er de f oreslåtte arealene som antas å ha størst negativ
effekt på foreslått verneområde tatt ut.

En utbygging i Svartfossområdet som foreslått vil g i mindre negative konsekvenser for friluftslivet.
Her er det spesielt område BFR 3, som gjennom utvid else av antall hytter til ca. 75 vil kunne
privatisere et større areal. Det vil gjennom regule ringsplanlegging være viktig å være obs på dette og
tilrettelegge slik at ev. negativ påvirkning på sti er og utfartssteder blir så liten som mulig.

Felles for de fremtidige og nåværende planformålene i Svartfoss-området er at de i hovedsak retter
seg mot turisme og fritidsboliger. En utvidelse av turismesatsingen i Reisadalen vil nødvendigvis føre
til flere besøkende og dermed økt forstyrrelse på n aturmangfoldet. Gjennom tilrettelegging og
bevisste bedrifter kan den negative påvirkningen på naturmangfoldet reduseres.

I kommuneplanens samfunnsdel sier kommunen at natur en og landskapet i Nordreisa er vår største
og viktigste ressurs for næringsutvikling generelt og opplevelsesnæringer/turisme spesielt.
Forutsetningen for en bærekraftig utvikling er at r essursen foredles til å bli en attraksjon som er
tilgjengelig og som trekker besøkende/turister til naturopplevelsene. Dette igjen gir grunnlag for
økonomisk verdiskaping i lokalsamfunnet. De næringe ne som sterkest knyttes opp mot
nasjonalparksatsingen som Nordreisa kommune er del av, er opplevelsesnæringer, overnatting,
service og handel.

Eventuelle kostnader for å begrense skade på naturm angfoldet, jamfør N M L § 11, samt bruk av
miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder, jamfør N M L § 12, er utbyggers ansvar. Forebyggende og
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avbøtende tiltak med tanke på å redusere negative v irkninger en utbygging kan ha på
naturmangfoldet i området, jf. NM L § 11, vil utrede s nærmere ved senere detaljplanlegging av
arealene .

Kommunen har i sin vurdering vektlagt ønsket om å s tyrke naturbasert turisme knyttet til Reisaelva/-
dalen, samt grunneiers ønske om utvikling av egen e iendom.
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Nordreisa kommune 

           
 

Arkivsaknr:       2015/162-24 

Arkiv:                L12  

Saksbehandler:  Hanne 

Henriksen 

 Dato:                 24.02.2015 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

14/15 Nordreisa driftsutvalg 03.03.2015 

 Nordreisa kommunestyre  

 

Sluttbehandling: Detaljregulering av Sokkelvikkrysset snuplass og parkering 

- Plan ID: 19422014_005 

Henvisning til lovverk: 
Plan- og bygningsloven 

 

Vedlegg 

1 Planbeskrivelse: Detaljregulering av Sokkelvikkrysset snuplass og parkering - Plan ID: 

19422014_005 

2 Planbestemmelser: Detaljregulering av Sokkelvikkrysset snuplass og parkering - Plan ID: 

19422014_005 

3 Plankart: Detaljregulering av Sokkelvikkrysset snuplass og parkering - Plan ID: 

19422014_005 

 

Rådmannens innstilling 

Med hjemmel i plan og bygningslovens §§ 12-12 vedtas med dette detaljregulering for 

Sokkelvikkrysset snuplass og parkering med plan ID: 19422014_005 med plankart samt 

planbestemmelser og planbeskrivelse datert 24.02.2015. 

  

 

Saksopplysninger 

Detaljreguleringen omfatter GBR 47/25 og 47/494 i Nordreisa kommune. Dette inkluderer et areal 

av GBR 47/25 nordvest for Sokkelvikkrysset på østsiden av dagens E6, samt et mindre areal av 

GBR 47/494 for å få planområdet til å stemme overens med dagens veitrasé.  

Planområdet er på 8,5 dekar.  

 

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 og planere 

grunnen under snuplassen/parkeringsplassen innenfor den tiltenkte detaljreguleringen.  

 

Gjennom detaljreguleringen vil det legges til rette for utfartsparkering for ca. 34 personbiler ved 

Sokkelvikkrysset, samtidig som det blir en snuplass for både brøytebil og buss der store kjøretøy kan 
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snu uten å måtte rygge. Ved kommende omlegging av dagens E6 etter at tunellen gjennom 

Sørkjosfjellet er ferdig vil veistrekningen fra Jubelen til Langslett over Sørkjosfjellet omklassifiseres 

til fylkeskommunal eller kommunal vei. Det er per i dag usikkert om veistrekningen fra 

Sokkelvikkrysset til Veibrink da vil bli vinterstengt. Dersom veien vinterstenges vil det være behov 

for snuplass for brøytebil i eller i nærheten av planområdet.  

Planområdet er i dag et naturområde mellom dagens E6 og Sokkelvikveien. Avstanden mellom 

veiene er på det meste 100 meter i luftlinje. Området er skogkledt, delvis med lauvskog og delvis 

med plantet granskog. Inntrykket av planområdet vil endres vesentlig ved utbygging til 

snuplass/parkering for de som opplever området på nært hold. På avstand vil en utbygging ha svært 

liten innvirkning på opplevelsen av landskapet.  

 

Planstatus:  
Kommuneplanens arealdel for Nordreisa kommune ble vedtatt den 20. mars 2014.  

Arealdelen har innenfor planområdet avsatt arealer til parkeringsplass (SPA 02) og Landbruks-, 

natur- og friluftsformål samt reindrift (LNFR). Planforslaget er i tråd med arealdelen.  

 

Planforslaget berører ikke deler av eller grenser inntil andre reguleringsplaner. 

 

 

Illustrasjon: Utsnitt fra kommuneplanens arealdel for Nordreisa kommune 2014-2026 som viser planområdet. 

Planavgrensningen vises som en stiplet linje på kartutsnittet. Lys grønn: LNFR (Landbruks-, natur- og friluftsområder samt 

reindrift). Grå: Parkering. Lilla: Næringsbebyggelse. Mørk turkis: Havn. Lys blå: Sjø. 

Planområdet:  
Detaljreguleringen omfatter GBR 47/25 og 47/494 i Nordreisa kommune. Dette inkluderer et areal 

av GBR 47/25 nordvest for Sokkelvikkrysset på østsiden av dagens E6, samt et mindre areal av 

GBR 47/494 for å få planområdet til å stemme overens med dagens veitrasé. Planområdet er på 8,5 

dekar. 

 

Arealet er ikke regulert tidligere. I kommuneplanens arealdel er arealet satt av til parkering. Området 

grenser ikke til noen eksisterende reguleringsplaner.  

 

Økonomiske konsekvenser:  
Detaljreguleringen er en kommunal plan, og kostnader ligger av den grunn i hovedsak på kommunen 

selv. Vellykket sentrum/stedsutvikling krever at det avsettes nok midler til planlegging og eventuelt 

også gjennomføring av enkeltprosjekter i ettertid.  
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Nordreisa kommune tilrettelegger derfor med hensyn på kommunalteknisk anlegg og infrastruktur, 

samt kjøper opp areal til snuplass/parkering og øvrig areal til offentlige formål innenfor 

planområdet.  

 

Varsel/ Høring/ Merknader:  
Driftsutvalget vedtok i møte den 6. januar 2015 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 9. januar 2015. I tillegg ble høringen annonsert på kommunens 

hjemmesider og i avisene Nordlys og Framtid 13. januar 2015. Høringsfrist ble satt til 20. februar 

2015. 

 

Det kom totalt inn fem innspill til høringen. Ingen innsigelser ble fremmet. 

 

Med bakgrunn i høringsinnspill er planområdet redusert fra 13,9 dekar til 8,5 dekar, samt at det er 

gjort noen mindre endringer i planbestemmelsene. 

 

Det ble vedtatt oppstart for detaljreguleringen som områderegulering for Hjellnes industripark og 

havn i møte i driftsutvalget den 3. juni 2014. Varsel om oppstart ble sendt ut som varsel om oppstart 

for Hjellnes industripark og havn per brev til alle berørte grunneiere, naboer til planområdet og til 

berørte offentlige myndigheter den 7. juli 2014. I tillegg har varsel om oppstart blitt annonsert på 

kommunens hjemmesider og med annonse i avisene Nordlys og Framtid i Nord den 12. juli 2014. 

Merknadsfrist ble satt til 1. september 2014.  

 

Det kom inn 11 innspill til varsel om oppstart.  

 

Vi gjør oppmerksom på at planområdet det ble varslet oppstart for har blitt delt i to i etterkant og 

planforslaget er langt mindre enn arealet det ble varslet oppstart for. De innkomne innspillene 

gjelder derfor et langt større areal enn det dette planforslaget gjelder for. Det er i 

merknadsbehandlingen etter beste evne forsøkt å se hva og hvilken del av de ulike innspillene som 

berører dette planforslaget, og kommentarene til innspillene er utarbeidet med bakgrunn i det. 

Merknadsbehandlingen gir en oppsummering av innspillene etterfulgt av konsulent/ tiltakshavers 

kommentarer. Denne finnes i planbeskrivelsens kapittel 8.  

 

Landbruksmessige forhold:  
Planområdet berører en mindre del av et LNFR-område, men planforslaget ansees ikke å medføre 

negative konsekvenser for landbruket. I planområdet er hovedlandbruksinteressen som berøres 

skogbruk.  

 

Planområdets verdi som skogbruksareal vil gå tapt ved utbygging av området til parkeringsplass. 

Området er ikke vurdert å være en del av viktig eller svært viktig skog for skogbruket jf. 

kommuneplanens arealdels temakart om skog. Kommunen mener å ha tatt hensyn til 

landbruksinteressene.  

 

Naturmangfold:  
Det er gjort vurderinger av planområdet etter naturmangfoldlovens §§ 8-12. Planområdet berører 

ikke og vil ikke komme i konflikt med sårbare eller trua arter, eller naturtyper. Kunnskap om 

naturverdiene i området er hentet inn fra flere ulike kilder, se planbeskrivelsens kapittel 4.6 og 7.5.  

 

Naturen i planområdet påvirkes fra før av nærheten til eksisterende veier, dagens E6 og 

Sokkelvikveien. Det er på det bredeste 100 meter mellom veiene i planområdet. I tillegg påvirkes 

den naturlige flora og fauna av at det er plantet inn gran, en art som ikke hører naturlig hjemme i 

floraen i området. Kommunen mener at kunnskapsgrunnlaget om naturverdiene i området er god, jf. 

NML § 8. 
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Naturmangfoldet i planområdet vil påvirkes sterkt av den planlagte utbyggingen der 7,5 daa av totalt 

8,5 daa legges ut til ulike utbyggingsformål, og inntrykket av landskapet innenfor planområdet og i 

nærheten vil endres en del. Den samlete belastningen, jamfør NML § 10, på de berørte 

økosystemene vurderes allikevel til å være relativt lav. Vi har vektlagt at planforslaget er i tråd med 

kommuneplanens arealdel og at utbyggingen vil skje i umiddelbar nærhet av andre 

samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur som i stor grad påvirker planområdet allerede.  

  

Føre-var-prinsippet i NML § 9 er ivaretatt gjennom et godt kunnskapsgrunnlag, og det vil derfor 

ikke komme til anvendelse i denne saken. Utbygging antas ikke å forringe eller ødelegge 

leveområder for trua eller sårbare arter og naturtyper.  

 

Kommunen mener at kravene i nml § 12 om den lokalisering, driftsmetode og teknikk som vil gi det 

beste resultatet for samfunnet og naturmangfoldet er ivaretatt gjennom planområdets lokalisering 

ved en naturlig endepunkt for vinterbrøyting dersom veien opp til Veibrink vinterstenges etter 

omklassifisering av dagens E6. Det gjelder også for nml § 11, om at tiltakshaver skal bære 

kostnadene ved miljøforringelse. Ved utbygging av parkeringsplass og oppfylling av masser er 

tiltakshaver ansvarlig for å benytte de driftsmetoder og teknikker som gir minst skade på 

tilgrensende naturmiljø, herunder sørge for at utslipp av miljøskadelige stoffer ikke forekommer.  

 

Risiko- og sårbarhet:  
For detaljreguleringen av Sokkelvikkrysset snuplass og parkering vil der ikke tilføres vesentlige 

virkninger for miljø og samfunn, hvorpå det i utgangspunktet ikke utløses krav til planprogram. Den 

tiltenkte detaljreguleringen er også blitt 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.  

 

Etter en samlet vurdering konkluderer Nordreisa kommune med at det ikke er 

samfunnssikkerhetsmessige forhold eller andre risiko- og sårbarhetsforhold som vil utgjøre fare for 

den omsøkte detaljreguleringen, og heller ikke for nærliggende eksisterende bebyggelse. Det kan 

herunder nevnes at det heller ikke finnes registrerte kulturminner innenfor den tiltenkte 

områdereguleringen, jf. askeladden 5.12.2014.  

 

Detaljregulering:  
Detaljregulering etter pbl. § 12-3 brukes for å følge opp og konkretisere overordnet arealdisponering 

i kommuneplanens arealdel eller områderegulering. Kommunestyret skal påse at detaljregulering 

utarbeides for de områder eller tiltak som er bestemt i kommuneplanens arealdel, og der det ellers er 

behov for å sikre forsvarlig planavklaring og plangjennomføring. Kommunestyret kan også i 

forbindelse med vedtak av kommunal planstrategi vurdere kommunens planbehov, innbefattet 

behovet for kommunal detaljregulering.  

 

Formål og virkemidler er i det vesentlige like for detaljregulering og områderegulering. 

Detaljregulering er en plan for bruk og vern av mindre områder, og for utforming, bruk og vern av 

bygninger, uterom og anlegg. Detaljregulering er planformen for gjennomføring av 

utbyggingsprosjekter og tiltak, vernetiltak og sikring av ulike typer verdier. Den erstatter tidligere 

detaljert reguleringsplan og bebyggelsesplan.  

 

Detaljregulering av Sokkelvikkrysset snuplass og parkering er ønsket for å legge til rette for 

nødvendig snuplass for brøytebil og buss, samt en utfartsparkering for brukerne av området etter 

omklassifisering av dagens E6 ved ferdigstillelse av tunellen gjennom Sørkjosfjellet. 

Vurdering 

Planforslaget er i hovedsak i tråd med kommuneplanens arealdel. I forhold til areal avsatt i 

kommuneplanens arealdel er planområdet redusert for å tilpasses reelt arealbehov til ønskede formål 
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Et økt antall formål innenfor planområdet kommer naturlig som en følge av en mer detaljert plan der 

det er behov for nye planformål for å støtte opp om hovedformålet. Følgende endringer i 

arealavgrensning er gjort: Planområdet er noe utvidet sørover i forhold til arealet avsatt i 

kommuneplanens arealdel for å få en bedre avgrensning mot eksisterende vei, dagens E6. Dette gjør 

at et mindre areal som er avsatt til LNFR (landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift) i 

kommuneplanens arealdel inngår i planområdet.  

 

Planområdet oppfattes i dag som et naturområde mellom dagens E6 og Sokkelvikveien, som er 

naturlig avgrenset av hhv. E6 og Sokkelvikveien i vest, sør og øst. Planområdet vil etter etablering 

av planformålene oppfattes som et stort og åpent areal. Endringen i hvordan arealet oppfattes vil 

endres betraktelig.  

 

I dag fremstår planområdet som et skogkledt skogsområde med blandingsskog der deler består av 

lauvskog og deler av plantet granskog. En omdisponering av arealet til parkeringsplass vil 

landskapet i planområdet slik det oppleves på nært hold av naboer og nåværende brukere. For hele 

delområde 6 i landskapsanalysen for Nordreisa kommune vurderes påvirkningen på landskapet til å 

være relativt liten. Arealet blir transformert til et åpent areal der aktiviteten fra mennesker og 

kjøretøy vil øke noe. Samlet sett regner vi med at aktiviteten fra kjøretøy i området vil reduseres når 

dagens E6 flyttes og veien omklassifiseres. Endringen kan oppleves som negativ for nærmeste nabo, 

men i en helhetsvurdering mener vi at det vil være en positiv endring da en utfartsparkering vil legge 

til rette for alle som bruker nærområdet.  

 

Ingen kulturminner vil påvirkes negativt av planforslaget. Av nærliggende kulturminner og kultur- 

og naturhistorie kan det raset i Sokkelvik i 1959 og tidligere grunneier av GBR 47/25 nevnes. 

Tanken er å sette opp noen informasjonstavler i direkte tilknytning til parkeringsplassen. Her vil det 

være mulig å informere om for eksempel disse dersom det er ønskelig.  

 

Da selve planområdet har ikke så høy rekreasjonsverdi på grunn av sin beliggenhet inneklemt 

mellom to veier vil forringelsen av denne bruken innenfor planområdet ikke være så stor. Området 

ligger imidlertid fint til som et utgangspunkt for rekreasjonsbruk, og en etablering av en parkering 

her vil kunne gjøre planområdet om til et godt utgangspunkt for rekreasjon i nærområdene. Dette 

gjelder spesielt om Veibrink ikke er åpent på vinterstid ved en eventuell vinterstenging av veien fra 

Sokkelvikkrysset til Veibrink.  

 

Lauvskogen er i hogstklasse IV og V. Plantefeltene er hogstklasse III, 30-40 år. Plantefeltet vil 

kunne gi en produksjon på 15-20 m3 per daa når det blir hogstmodent om 50-60 år. Lauvskogen vil 

gi produksjon på 5-10 m3 per daa i løpet av en 10-20 år periode. Planområdets verdi som 

skogbruksareal vil gå tapt ved utbygging av området til parkeringsplass. Området er ikke vurdert å 

være en del av viktig eller svært viktig skog for skogbruket jf. kommuneplanens arealdels temakart 

om skog. Vi mener derfor å ha tatt hensyn til landbruksinteressene. 

 

Trafikken forbi planområdet forventes redusert etter at ny tunell på E6 gjennom Sørkjosfjellet 

ferdigstilles. Dagens E6 over Sørkjosfjellet vil da nedklassifiseres og forventet bruk vil være til 

eksisterende boliger og fritidsboliger samt til utfart for rekreasjon. Hvorvidt vegstrekningen fra 

Sokkelvikkrysset til Veibrink vil bli vinterstengt eller om det vil opprettholdes brøyting gjennom 

vintersesongen er det ikke tatt stilling til ennå i Nordreisa kommune. Kollektivtilbudet forventes 

redusert ved omlegging av E6. 

 
Det er avdekket motstridene interesser mellom kommunen som ønsker å bygge ut arealet til det vi 

anser for å være en nødvendig parkerings- og snuplass for framtida ved omklassifisering av dagens 

E6 og grunneier som ønsker å bevare arealet som det er av personlige grunner.  

 

Kommunen ønsker å fremme planforslaget på tross av interessemotsetningene som er oppdaget i 

løpet av planprosessen. Det fremkommer ikke andre forhold som tilsier at en utbygging vil være i 
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strid med regionale og/eller nasjonale interesser. Kommunen ønsker å prioritere den samfunnsnytten 

arealet har som utfartsparkering og som snuplass for brøytebil og buss.  

 

Oppsummering:  
Planforslaget for detaljregulering av snuplass og parkeringsplass ved Sokkelvikkrysset ansees for å 

gi en planmessig god løsning i tråd med kommuneplanens arealdel. Planforslaget vil være av 

samfunnsnytte ved å gi snuplass for brøytebil og buss på et sted der det vil være naturlig å ha dette 

når dagens E6 omlegges og veien forbi planområdet omklassifiseres.  

 

Etter helhetlig vurdering anbefaler derfor administrasjonen at planforslaget sluttbehandles. 
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1. Bakgrunn 

1.1. Hensikten med planen 

Detaljreguleringen har til hensikt å legge til rette for nødvendig snuplass for brøytebil og buss, samt 

en utfartsparkering for brukerne av området. 

1.2. Forslagstiller, plankonsulent, eierforhold 

Forslagsstiller og plankonsulent er Nordreisa kommune. 

Planområdet berører to grunneiere direkte. Disse er angitt i tabellen under. 

GBR Navn Adresse Postnummer/-sted 

47/25 Randi Hagen-O Henriksen Severin Ytrebergs gate 9 9009 Tromsø 

47/494 Statens Vegvesen Region 
Nord 

Postboks 1403 8002 Bodø 

 

 

Figur 1: Kartutsnitt som viser plangrensen med svart stiplet linje, og eiendomsgrenser med røde linjer. Berørte 
eiendommer og naboeiendommer er markert med gårds- og bruksnummer i rød tekst. 
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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 av Hjellnes 

industripark og havn i møte den 3. juni 2014. Administrasjonen har i ettertid valgt å dele det varslede 

planområdet inn i to planområder da det er behov for å ha snuplass og parkeringsplass for utfart klar 

til ferdigstillelsen av ny strekning på E6 gjennom Sørkjosfjellet. Snuplassen/parkeringen har heller 

ingen direkte tilknytning til de øvrige planformålene i reguleringsplanen for Hjellnes industripark og 

havn. 

Driftsutvalget i Nordreisa kommune vedtok å sende planen ut på høring og offentlig ettersyn i møte 

den 6. januar 2015. Høringsfristen ble satt til 20. februar 2015.  

1.4. Utbyggingsavtaler 

Nordreisa kommune har avtale med Statens vegvesen om bruk av masser fra det pågående arbeidet 

med tunellen gjennom Sørkjosfjellet. Disse massene er planlagt brukt til snuplassen og parkeringen 

da det er behov for tilførsel av masse for å kunne ferdigstille planområdet.  

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.  
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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 gjennom brev direkte til berørte parter og naboer, 

samt ved annonser i annonsert i avisene Nordlys og Framtid i Nord og på kommunens hjemmeside. 

Alle har fått mulighet til å komme med merknader til planen.  

I løpet av høringsperioden skal det holdes et eget møte med berørte grunneiere.  

2.1.2. Varsel om oppstart 

Det ble vedtatt oppstart for 

detaljreguleringen som 

områderegulering for Hjellnes 

industripark og havn i møte i 

driftsutvalget den 3. juni 2014. Varsel 

om oppstart ble sendt ut som varsel 

om oppstart for Hjellnes industripark 

og havn per brev til alle berørte 

grunneiere, naboer til planområdet og 

til berørte offentlige myndigheter den 

7. juli 2014. I tillegg har varsel om 

oppstart blitt annonsert på 

kommunens hjemmesider og med 

annonse i avisene Nordlys og Framtid 

i Nord den 12. juli 2014. 

Merknadsfrist ble satt til 1. september 

2014.  

2.1.3. Planprogram 

Kommunen har vurdert det slik at 

detaljreguleringen ikke omfattes av 

krav om planprogram, jf. plan- og 

bygningslovens § 4-1. 

2.1.4. Høring og offentlig 

ettersyn 

Driftsutvalget vedtok i møte den 6. 

januar 2015 å sende planen ut på 

høring og offentlig ettersyn. Brev om 

høringen ble sendt ut til alle berørte Figur 2: Annonse om varsel om oppstart slik den ble trykket i avisene. 
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grunneiere, naboer til planområdet og til berørte offentlige myndigheter den 9. januar 2015. I tillegg 

ble høringen annonsert på kommunens hjemmesider og i avisene Nordlys og Framtid 13. januar 

2015. 

Høringsfrist ble satt til 20. februar 2015.  

 

Figur 3: Annonse om høring og offentlig ettersyn slik den ble trykket i avisene den 13.1.2015. 

 

2.1.5. Sluttbehandling 

Det legges opp til sluttbehandling av planen i Nordreisa driftsutvalg den 3. mars 2015 og i Nordreisa 

kommunestyre den 26. mars 2015.   
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3. Planstatus og rammebetingelser 

3.1. Overordnede planer  

3.1.1. Fylkesplan 

Fylkesplan for Troms 2010-2013 har seks prioriterte politikkområder: 

 Robuste og attraktive lokalsamfunn 

 Miljø- og klimapolitikk 

 Næringspolitikk 

 Kulturpolitikk 

 Kompetansepolitikk 

 Kommunikasjons- og infrastrukturpolitikk 

For kommunikasjons- og infrastrukturpolitikken er hovedmålet at: 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. 

Vi mener at vår detaljregulering av Sokkelvikkrysset snuplass og parkering er i tråd med Fylkesplanen 

for Troms.  

3.1.2. Kommuneplanens arealdel 

Kommuneplanens arealdel for Nordreisa kommune ble vedtatt den 20. mars 2014.  

Arealdelen har innenfor planområdet avsatt arealer til:  

 Parkeringsplass (SPA 02) 

 Landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift (LNFR) 

Planforslaget er i tråd med arealdelen. 

 
Figur 4: Utsnitt fra kommuneplanens arealdel for Nordreisa kommune 2014-2026 som viser planområdet. 
Planavgrensningen vises som en stiplet linje på kartutsnittet. Lys grønn: LNFR (Landbruks-, natur- og friluftsområder samt 
reindrift). Grå: Parkering. Lilla: Næringsbebyggelse. Mørk turkis: Havn. Lys blå: Sjø. 
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3.2. Gjeldende og tilgrensende reguleringsplaner 

Planforslaget berører ikke deler av eller grenser inntil andre reguleringsplaner. 

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 

Detaljreguleringen omfatter GBR 47/25 og 47/494 i Nordreisa kommune. Dette inkluderer et areal av 

GBR 47/25 nordvest for Sokkelvikkrysset på østsiden av dagens E6, samt et mindre areal av GBR 

47/494 for å få planområdet til å stemme overens med dagens veitrasé. 

Planområdet er på 8,5 dekar. Planområdet er redusert fra 13,9 daa til 8,5 daa etter høring og 

offentlig ettersyn. 

Figur 5: Avgrensning av planområdet. 

 

4.2. Dagens arealbruk og tilstøtende arealbruk 

Arealet er ikke regulert tidligere. I kommuneplanens arealdel er arealet satt av til parkering. Området 

grenser ikke til noen eksisterende reguleringsplaner. 

4.3. Stedets karakter 

4.3.1. Struktur og estetikk  

Naturområde mellom dagens E6 og Sokkelvikveien. Veiene avgrenser planområdet naturlig i vest, sør 

og øst. 

4.3.2. Eksisterende bebyggelse 

Ingen eksisterende bebyggelse innenfor planområdet. 
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4.4. Landskap  

4.4.1. Topografi og landskap 

Planområdet er flatt mot Sokkelvikveien i øst, men skråner noe mot dagens E6 i vest.  

 

Figur 6: Sokkelvikkrysset. Dagens E6 er veien til venstre. (Skjermdump fra Google Streetview). 

Landskapet i Sørkjosen, landskapsanalysens delområde 6 er beskrevet som: Et fjordlandskap med 

tettstedsbebyggelse, havn og flyplass ved det vernede Reisavassdragets utløp. Boligbebyggelse på 

flaten med korte siktlinjer. Utenfor bebyggelsen, ved havna og på høyere nivåer er det åpen utsikt 

mot fjord og fjell. Nord for tettstedet finnes fjellovergang til Langslett (med samisk utsalgssted og 

reintrekk på våren) og en del fritidsbebyggelse langs viker og nes. Sørkjosen var antagelig et 

kjerneområde for bosetting allerede på 1500-/1600-tallet, grunnet sin nærhet til havet. Fiskerbønder 

i Reisadalen hadde sine sjøboder i Sørkjosen. Bratte fjellsider med sammenhengende løvskogsbelte 

over bebyggelsen. Jernelva er den største av en rekke elver som renner ned fra fjellet og ut i fjorden. 
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Figur 7: Viser 3d-modell av terrenget i og rundt planområdet. (Skjermdump fra http://www.norgei3d.no/) 

4.4.2. Solforhold 

Området ligger i skygge deler av døgnet pga. sin nærhet til fjellet i sørvest. Solforholdene varierer 

naturlig gjennom året. 

4.4.3. Lokalklima 

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. 

4.4.4. Estetisk og kulturell verdi 

GBR 47/25 var tidligere eid av avdøde Dr. Dr. Prof. Kjell Henriksen som var professor i fysikk ved 

Universitetet i Tromsø og forsker med spesiell interesse for nordlys. Han har plantet noen grantrær i 

området, og området har derfor verdi for familien. 

4.5. Kulturminner og kulturmiljø 

Det er ikke registrert kulturminner innenfor planområdet, jf. askeladden 5.12.2014.  

I Indre Sokkelvik gikk det den 7. mai 1959 et kvikkleireskred. Skredet startet på sjøbunnen og 

forplantet seg innover land. Det kom uten forvarsel og tok flere hus, fjøs, naust, kaier, buer, husdyr 

og båter med seg på havet. Ni menneskeliv gikk tapt. Indre Sokkelvik ligger ca. 1 km fra planområdet. 
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4.6. Naturverdier  

Hele planområdet registert som skog, jf. kilden 12.12.2014. Skogen er i sørøst uproduktiv lauvskog 

(3,9 daa). I det øvrige planområdet er det barskog, plantet granskog, på lav bonitet (4,6 daa).  

 

Figur 8: Kartutsnitt som viser planområdets grense med en svart stiplet linje. Lys grønt område viser andelen lauvskog 
innenfor planområdet. Mørk grønt viser andelen barskog innenfor planområdet. 

 

Figur 9: Planområdet består delvis av ung bjørkeskog med innslag av annen lauvskog. Her sett fra Sokkelvikveien mot 
dagens E6 (Skjermdump fra Google Streetview). 

Det er ikke gjort noen registeringer av trua og sårbare arter innenfor planområdet, jf. artskart 

5.12.2014.  

En utbygging av planområdet vil ikke ha innvirkning på inngrepsfrie naturområder i Norge (INON), jf 

naturbase 18.12.2014. 

Planområdet ligger 2,7 km i luftlinje fra Reisautløpet naturreservat, jf naturbase 18.12.2014. 
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Figur 10: Planområdet sett østover fra framtidig avkjøring til snuplassen/parkeringsplassen (Skjermdump fra Google 
Streetview). 

 

Figur 11: Planområdet sett østover fra vestre hjørne (Skjermdump fra Google Streetview). 

4.7. Rekreasjonsverdi/ rekreasjonsbruk, uteområder 

Selve planområdet har ikke så høy rekreasjonsverdi da det ligger svært nært dagens E6, men ligger 

fint til som et utgangspunkt for rekreasjonsbruk. I dag benytter mange nærområdet rundt Sokkelvik 

til turgåing, fiske, sanking m.m. Det parkeres i dag enten i veienden på Sokkelvikveien eller oppe på 

Veibrink. 
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4.8. Landbruk 

Av landbruksinteresser er det kun skogbruk som berøres av planområdet. 

Området består av lauvskog, samt plantefelt med gran og furu på lav bonitet. Lauvskogen er i 

hogstklasse IV og V. Plantefeltene er hogstklasse III, 30-40 år. Plantefeltet vil kunne gi en produksjon 

på 15-20 m3 per daa når det blir hogstmodent om 50-60 år. Lauvskogen vil gi produksjon på 5-10 m3 

per daa i løpet av en 10-20 år periode. 

4.9. Trafikkforhold 

4.9.1. Kjøreatkomst  

I dag går adkomsten til området fra E6 via Sokkelvikveien. Det er ingen eksisterende veien innenfor 

planområdet utover dagens E6 som så vidt berøres. 

 

Figur 12: Sokkelvikkrysset sett fra Sokkelvikveien mot dagens E6. (Skjermdump fra Google Streetview). 

4.9.2. Vegsystem 

Dagens E6 går på vestsiden av planområdet, mens Sokkelvikveien går på nordøst siden. På e6 er det 

en 70-sone som slutter rett nord for planområdet. Det er en privat avkjørsel fra E6 rett sør for 

planområdet. 

Etter ferdigstillelse av tunellen som skal lede E6 gjennom Sørkjosfjellet vil dagens E6 etter planen 

klassifiseres ned til antakeligvis kommunal vei. Veien vil over Sørkjosfjellet vil da mest sannsynlig bli 

vinterstengt og dermed kun brøytes opp til det høyest liggende huset på strekningen, viss avkjørsel 

ligger vis a vis planområdet. 
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Figur 13: Vegsystemet ved planområdet. Nederst i svingen ligger Sokkelvikkrysset. På høyre side i bildet den private 
avkjørselen (Skjermdump fra Google Streetview). 

 

Figur 14: Vestre hjørne av planområdet. Her slutter 70-sonen på dagens E6. 

4.9.3. Trafikkmengde 

Gjennomsnittlig årsdøgntrafikk (ÅDT) på Statens Vegvesen sitt målepunkt på E6 Storslett nord for 

perioden 2005-2012 er på ca. 2500 kjøretøy i døgnet, hvorav 11,6 % er tunge kjøretøy. Dette er det 

nærmeste målepunktet til planområdet. En del av trafikken vil naturlig nok være intern trafikk til og 

fra Storslett som ikke går over Sørkjosfjellet. Til sammenlikning er ÅDT for målepunktet på 

Kvænangsfjellet på ca. 540 kjøretøy per døgn, hvorav 25 % er tunge kjøretøy. Ved målepunktet på 

Nordnes ligger ÅDT på ca. 740 kjøretøy per døgn, hvorav 19 % er tunge kjøretøy.  Ut ifra disse tallene 

er det rimelig å anta at ÅDT ved planområdet er noe lavere enn ved målepunktet på Storslett. 
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Tabell 1: Viser års- og månedsdøgntrafikk på målepunkt 1900105 - E6 Storslett nord for 2005-2012. Kilde: Statens 
Vegvesen. 

År Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des ÅDT ÅDT 
tunge 

% 
tunge 

2005 1920 2032 2172 2311 2371 2977 3279 2837 2528 2283 2155 2114 2415 263 10,9 

2006 1930 2045 2214 2376 2369 2933 3042 2775 2459 2268 2106 2079 2383 263 11,0 

2007 1986 2129 2318 2284 2501 3026 3169 2915 2463 2317 2198 2091 2450 296 12,1 

2008 2009 2128 2178 2327 2424 2868 3093 2734 2517 2354 2193 2145 2414 273 11,3 

2009 2053 2186 2190 2361 2524 2987 3181 2881 2553 2385 2239 2181 2477 289 11,7 

2010 2025 2204 2231 2452 2541 3039 3282           2539 314 12,4 

2011 2018 2175 2159 2428 2497 3073 3146 3009 2734 2446 2353 2321 2530 311 12,3 

2012 2143 2256   2475 2623 3089 3241 3057 2686 2526     2677 300 11,2 

Snitt  2011 2144 2209 2377 2481 2999 3179 2887 2563 2368 2207 2155 2486 289 11,6 

 

4.9.4. Ulykkessituasjon 

Fra januar 1999 t.o.m. oktober 2014 har det vært 95 trafikkulykker i Nordreisa kommune, hvorav én 

dødsulykke (ssb.no). Nordreisa kommune kjenner ikke til om noen av disse ulykkene har skjedd i 

umiddelbar nærhet av planområdet eller i forbindelse med Sokkelvikkrysset. 

4.9.5. Trafikksikkerhet for myke trafikanter 

Det er ingen tilrettelegging for mye trafikanter i området. 

4.9.6. Kollektivtilbud 

I dag passerer det fem sørgående rutebusser, hvorav én av disse kun går til Skjervøy uten å 

korrespondere med transport videre sørover. Det er åtte nordgående ruter, hvorav to kommer kun 

fra Skjervøy. 

Dette tilbudet vil endres forbi planområdet når tunellen gjennom Sørkjosfjellet ferdigstilles og 

dagens E6 legges om. 

4.10. Barns interesser 

Det er ingen tilrettelegging i området i dag for å ivareta barns interesser. 

4.11. Sosial infrastruktur 

Vi mener at tema som skolekapasitet, barnehagedekning o.a. sosial infrastruktur for øvrig ikke er 

relevant for planen da denne kun omfatter regulering av snuplass og parkeringsplass. 

4.12. Universell tilgjengelighet 

Planområdet er i dag ikke universelt tilrettelagt. 
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4.13. Teknisk infrastruktur 

4.13.1. Vann og avløp 

Det er ingen offentlige anlegg for vann og avløp i, eller i umiddelbar nærhet av, planområdet. Det er 

en privat brønn knyttet til bolighus på GBR 47/25/2. 

4.13.2. Energiforsyning og alternativ energi, fjernvarme m.m. 

Det går to høyspentlinjer vest for planområdet. Ellers ingen eksisterende tilrettelegging. 

4.14. Grunnforhold 

4.14.1. Berggrunn og løsmasser 

Berggrunnen i planområdet og i dets nærområde består av Granodiorittisk gneis, med pegmatitt- og 

amfibolittlinser. Rett sør for planområdet er det en liten berggrunnslomme med mafiske kropper, 

linser og lag.  

 

Figur 15: Lys rosa = Granodiorittisk gneis, med pegmatitt- og amfibolittlinser. Brunrosa = Mafiske kropper, linser og lag. 
(http://geo.ngu.no/kart/berggrunn/) 

Det er lite løsmasser i området. Det er i NGU sitt løsmassekart definert som et område med bart fjell 

med stedvis tynt dekke. Vest for planområdet er det et område med et tynt morenedekke. Sør for 

planområdet er berggrunnen dekket med et tynt humus-/torvdekke. Det er ikke lokalisert marine 

avsetninger og fare for kvikkleir i eller i nærheten av planområdet. Vi mener derfor at stabiliteten i 

grunnen i planområdet er godt. 
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Figur 16: Løsmassekart. Rosa = Bart fjell, stedvis tynt dekke. Lysegrønt = Tynn morene. Lys brun = Tynt humus-
/torvdekke. Mørk grønt = Randmorene. Knall grønt = Tykk morene. Blått = Tykk strandavsetning. 
(http://geo.ngu.no/kart/) 

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. 

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: 
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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. 

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.  

Svært alvorlig/ katastrofalt: Personskade som medfører død eller varig men; mange skadd; langvarige 

miljøskader. 
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4.17.1. Rasfare 

Hendelse/situasjon Aktuelt? Sannsynlig Konsekvens Risiko Kommentar/tiltak 

Snø- og sørpeskred Ja Mindre 
sannsynlig/ 

kjenner tilfeller 
2 

Mindre alvorlig/ 
en viss fare 

2 

4 Området ligger i et 
utløpsområde for 
snøskred. 

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 Ja  Mindre 
sannsynlig/ 

kjenner tilfeller 
2 

Mindre alvorlig/ 
en viss fare 

2 

4 Det vurderes slik at 
det er liten fare for 
løsmasseskred 
innenfor eller i 
umiddelbar nærhet 
til planområdet. Ev. 
løsmasseskred vil 
komme fra området 
med tynt morene-
dekke. Området 
ligger delvis inne i et 
område som har 
potensiell fare for 
jord- og flomskred. 

Kvikkleir Nei Lite sannsynlig/ 
ingen tilfeller 

1 

Ubetydelig/ 
ufarlig 

1 

1 Det er ingen marine 
avsetninger i 
nærområdet som kan 
indikere fare for 
kvikkleir i, eller i 
nærheten av, 
planområdet. 

 

4.17.2. Flomfare 

Hendelse/situasjon Aktuelt? Sannsynlig Konsekvens Risiko Kommentar/tiltak 

Flom  Nei Lite 
sannsynlig/ 

ingen 
tilfeller 

1 

Ubetydelig/ 
ufarlig 

1 

1 Ingen bekker, 
elver eller andre 
forhold som skulle 
tilsi flom-
problematikk 
innenfor 
planområdet. 
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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 vind-
retningen 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. 

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 
ising. Kulden er en 
påkjenning for 
mennesker, dyr og bygg.  
 

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. 
Støyen i området i dag 
kommer i hovedsak fra 
trafikk på dagens E6. et 
problem som vil reduseres 
vesentlig når E6 legges om. 
Noe støy må påregnes 
under anleggsperioden.  
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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. 
 

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.  
Temaet er ikke relevant for 
planen. 

 

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 
ca. 7,5 km fra 
planområdet. 

Brann Nei Lite 
sannsynlig/ 

ingen 
tilfeller 

1 

Ubetydelig 
ufarlig 

1 

1 Brannstasjonen ligger ca. 
3,3 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. 7,6 km (langs vei) fra 
planområdet. 

Annen beredskap Nei Lite 
sannsynlig/ 

ingen 
tilfeller 

1 

Ubetydelig 
ufarlig 

1 

1 Sørkjosen lufthavn ligger 
ca. 3,6 km fra 
planområdet. 
Helikopterlandingsplass 
ligger rett i overkant av 1 
km fra planområdet. 
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 (Alle distanser er målt langs eksisterende vegtraséer, og med utgangspunkt i midten av 

planområdet.) 

4.17.7. Andre relevante ROS tema 

Hendelse/situasjon Aktuelt? Sannsynlig Konsekvens Risiko Kommentar/tiltak 

Stormflo og 
havnivåstigning 

Nei  Lite 
sannsynlig/ 

ingen tilfeller 
1 

Ubetydelig 
ufarlig 

1 

1 Planområdet 
ligger fra 40-60 
m.o.h. 

Høyspentledninger 
(elektromagnetiske 
felt) 

Nei  Lite 
sannsynlig/ 

ingen tilfeller 
1 

Ubetydelig 
ufarlig 

1 

1 Høyspentlinja går 
vest for 
planområdet. 

Trafikksikkerhet Ja Sannsynlig/ 
flere 

enkelttilfeller 
3 

Betydelig/ 
kritisk 

3 

9 Krysset mellom E6 
og Sokkelvikveien 
ligger midt i en 
sving. Potensiale 
for kollisjoner. 

4.18. Næring 

Det er ikke eksisterende næringsvirksomhet innenfor planområdet. 

Det er en rekke ulike bedrifter innen handel og service m.m. på Storslett og i Sørkjosen. 

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: 

 Gang-/Sykkelveg (2015) – 0,06 daa 

 Parkering (2080) – 3,2 daa 

 Angitte samferdselsanlegg og/eller teknisk infrastrukturtraséer kombinert med andre angitte 

hovedformål (2900) – 4,3 daa 

 Naturområde – grønnstruktur (3020) – 1,0 daa 

 

Figur 17: Kartutsnitt som viser hele planforslaget med de ulike formålene. SGS 1: Gang-/sykkelveg. SPA 1: Parkering. SAA 
1-3: Angitte samferdselsanlegg og/eller teknisk infrastrukturtraséer kombinert med andre gitte hovedformål. GN 1: 
Naturområde. H 310: Skredfare 

5.2. Gjennomgang av aktuelle reguleringsformål 

5.2.1. Gang-/Sykkelveg (2015)  

SGS 1: Avsatt for å gi brukere av Sokkelvikområdet en trygg snarvei/gangvei til Sokkelvikveien uten å 

måtte gå ut på E6. Totalt areal er på 0,06 daa.  
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5.2.2. Parkering (2080) 

SPA 1: Avsatt for å legge til rette for utfartsparkering for nærområdet, samt for utfart videre opp 

fjellet ved eventuell vinterstenging av veien over Sørkjosfjellet etter at dagens E6 legges om når 

tunellen gjennom Sørkjosfjellet er ferdig. Området skal om vinteren erstatte parkeringsmuligheter på 

Veibrink. Avsatt areal skal da også fungere som snuplass for brøytebil og buss. Innenfor arealet er det 

avsatt 34 parkeringsplasser, men ved behov, som for eksempel ved ulike arrangementer, vil det 

kunne være plass for flere kjøretøy utenom regulerte parkeringsfelt. Det vil være behov for ca. 150 

meter rekkverk på parkeringsplassens nord- og østside. Totalt areal avsatt til formålet er 3,2 daa. 

5.2.3. Angitte samferdselsanlegg og/eller teknisk infrastrukturtraséer 

kombinert med andre angitte hovedformål (2900) 

SAA 1 og 2: Avsatt for å vise areal som blir fylt opp av masser ved planering, utover arealet avsatt 

som parkering, for å kunne etablere parkeringsplass, SPA 1. Totalt areal avsatt til formålet er 2,1 daa.  

SAA 3: Avsatt for å ta høyde for fremtidig justering av Sokkelvikkrysset, og andre eventuelle behov 

for teknisk infrastruktur. Totalt areal avsatt til formålet er 2,2 daa. 

5.2.4. Naturområde (3020) 

GN 1: Avsatt for å ha en naturlig skjerming av arealene i planområdet, samt for å få en 

hensiktsmessig avgrensning av planområdet. Totalt areal avsatt til formålet er 1,0 daa. 

5.3. Bebyggelsens plassering og utforming 

Ikke relevant for planen. Ingen bebyggelse innenfor planområdet. 

5.4. Boligmiljø/ bokvalitet 

Ingen bebyggelse innenfor planområdet. 

I tilgrensende areal er det én eksisterende bolig. Denne vil påvirkes noe ved direkte sikt til/fra 

parkeringsplass/snuplass, og av ev. støy som kommer av bruk av planområdet. Samtidig vil 

påvirkningen fra trafikk på dagens E6 bli vesentlig mindre når tunellen gjennom Sørkjosfjellet 

ferdigstilles og dagens E6 omklassifiseres.  

5.5. Parkering 

5.5.1. Utforming og lokalisering av parkeringsanlegg 

Parkering SPA 1 er utformet i tråd med Statens Vegvesens vegnormal N100 Veg- og gateutforming. 

Adkomst er utformet i tråd med Statens vegvesens veileder V121 Geometrisk utforming av veg- og 

gatekryss. Anlegget er i hovedsak lokalisert til GBR 47/25 mellom dagens E6 og Sokkelvikveien. 

Parkeringsplassen skal også fungere som snuplass for brøytebil. For mer detaljer om snuplassen, se 

kapittel 6.6.2. 

5.5.2. Antall parkeringsplasser - maksimum og minimumstall 
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Det er regulert parkeringsfelt for 34 personbiler. Ved spesielle arrangementer vil det kunne være 

plass til flere kjøretøy innenfor areal avsatt til parkering og snuplass. 

5.6. Trafikkløsning 

5.6.1. Kjøreatkomst 

Avkjøring direkte fra dagens E6 83 meter vest for Sokkelvikkrysset. 

5.6.2. Utforming av parkering og snuplass 

Det er av hensyn til sikkerheten tilstrebet en utforming som ikke medfører rygging av store kjøretøy.   

Statens vegvesen har følgende krav til snuplass for buss og vogntog: 

 

Figur 18: Statens Vegvesens krav til utforming av snuplasser. 

 

Figur 19: Mål som tilhører Statens Vegvesens krav til utforming av snuplasser. 

Vår snuplass er i utformet slik at den skal oppfylle kravene til en snuplass type A. Dimensjonene på 

plassen (figur 20) tilsier at både buss, brøytebil og vogntog skal kunne snu på plassen uten å måtte 

rygge. Dette gjelder også ved full utnyttelse av alle parkeringsplasser langs snuplassens ytterkant. 
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Figur 20: Bredde og lengde på snuplass med og uten parkeringsplasser. 

5.6.3. Utforming av avkjøring 

Avkjøringen til planområdet er utarbeidet i samsvar med Statens Vegvesens veileder V121 

Geometrisk utforming av veg og gatekryss. Det er ved konstruksjon av sikttrianglene tatt høyde for 

eksisterende fartsgrense på stedet, 70 km/t og veilederens tabell 3.7: Siktkrav i avkjørsler, L2 og 

tabell 3.8: Stoppsikt Ls for avkjørsler på eksisterende veger.  
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Figur 21: De stiplede linjene viser de fullstendige sikttrianglene konstruert i samsvar med kravene i V121 Geometrisk 
utforming av veg og gatekryss. Siktlinjene er målsatt. Svingradius: r = 12 m. 

5.6.4. Krav til samtidig opparbeidelse 

SAA 1 og 2 og SPA 1 opparbeides samtidig. 

5.6.5. Tilgjengelighet for gående og syklende 

Tilgjengeligheten for gående og syklende er god, men det er ikke gang-/sykkelveier som leder til 

planområdet. Innenfor planområdet er det satt av en trasé for gang-/sykkelveg som leder til 

Sokkelvikveien slik at myle trafikanter ikke må ut på E6 for videre ferdsel mot Sokkelvik. 

5.7. Planlagte offentlige anlegg 

SPA 1, SGS  1 og SAA 1-3 er i sin helhet planlagt som offentlige anlegg. Parkeringen/snuplassen skal 

fungere som en utfartsparkering for personer som bruker nærområdet til rekreasjon på helårsbasis 

samt som snuplass for buss og brøytebil.  

5.8. Miljøoppfølging 

Det er ikke planlagt noen spesielle miljøtiltak utover det som er fastsatt gjennom plan- og 

bygningsloven og andre gjeldene lover og forskrifter. 

5.9. Universell utforming  

Parkeringsplassen/snuplassen 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 
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sikre at krav til UU sikres. Det er ikke stilt spesielle krav utover de generelle krav som gjelder for 

parkeringsplasser. Området er tilgjengelig for alle. 

5.10. Kollektivtilbud 

Kollektivtilbudet i området vil ikke endres som følge av denne reguleringen. Det vil imidlertid bli 

påvirket når dagens E6 legges om og bl.a. rutebussene vil benyttes seg av ny trasé for E6. 

5.11. Kulturminner 

Ingen kulturminner påvirkes av planen.  

5.12. Plan for vann- og avløp samt tilknytning til offentlig nett 

Ingen behov for tilknytning til vann og avløp.  

5.13. Plan for avfallshenting 

Det vil legges til rette for avfallsduker i tilknytning til parkeringsplassen. Avfallshåndteringen i 

planområdet vil inngå i den kommunale avfallshåndteringen. 

Toalettfasiliteter vil kunne opprettes innenfor planområdet dersom det viser seg å være behov for 

dette. Behov vil blant annet avhenge av fremtidig status for dagens anlegg på Vegbrink. 

5.14. Avbøtende tiltak/ løsninger ROS 

Det må tas hensyn til faresone H 310 – ras- og skredfare ved prosjektering og utbygging av SPA 1. 
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Figur 22: Viser faresone H 310 - Ras- og skredfare. 

5.15. Rekkefølgebestemmelser 

Det er en forutsetning at SAA 1og 2 fylles ferdig før SPA 1 ferdigstilles. 
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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 areal avsatt i 

kommuneplanens arealdel er det kun gjort mindre justeringer i arealet avgrensning. Et økt antall 

formål innenfor planområdet kommer naturlig som en følge av en mer detaljert plan der det er 

behov for nye planformål for å støtte opp om hovedformålet. 

Følgende endringer i arealavgrensning er gjort: 

Planområdet er noe utvidet sørover i forhold til arealet avsatt i kommuneplanens arealdel for å få en 

bedre avgrensning mot eksisterende vei, dagens E6. Dette gjør at et mindre areal som er avsatt til 

LNFR (landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift) i kommuneplanens arealdel inngår i 

planområdet. 

 

Figur 23: Den stiplede linjen viser planavgrensningen til planforslaget. Grått areal er i kommuneplanens arealdel avsatt til 
formålet parkering. Lyse grønt areal er i kommuneplanens arealdel avsatt til LNFR (Landbruks-, natur- og friluftsområder 
samt reindrift). Det lilla arealet er i kommuneplanens arealdel avsatt til næringsbebyggelse. 
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7.2. Stedets karakter 

Planområdet oppfattes i dag som et naturområde mellom dagens E6 og Sokkelvikveien, som er 

naturlig avgrenset av hhv. E6 og Sokkelvikveien i vest, sør og øst. Planområdet vil etter etablering av 

planformålene oppfattes som et stort og åpent areal. Endringen i hvordan arealet oppfattes vil 

endres betraktelig. 

7.3. Landskap 

I dag fremstår planområdet som et skogkledt skogsområde med blandingsskog der deler består av 

lauvskog og deler av plantet granskog. En omdisponering av arealet til parkeringsplass vil landskapet i 

planområdet slik det oppleves på nært hold av naboer og nåværende brukere. For hele delområde 6 i 

landskapsanalysen for Nordreisa kommune vurderes påvirkningen på landskapet til å være relativt 

liten. Arealet blir transformert til et åpent areal der aktiviteten fra mennesker og kjøretøy vil øke 

noe. Samlet sett regner vi med at aktiviteten fra kjøretøy i området vil reduseres når dagens E6 

flyttes og veien omklassifiseres. Endringen kan oppleves som negativ for nærmeste nabo, men i en 

helhetsvurdering mener vi at det vil være en positiv endring da en utfartsparkering vil legge til rette 

for alle som bruker nærområdet. 

7.4. Kulturminner og kulturmiljø 

Ingen kulturminner vil påvirkes negativt av planforslaget.  

Av nærliggende kulturminner og kultur- og naturhistorie kan raset i Sokkelvik i 1959 og tidligere 

grunneier av GBR 47/25 nevnes. Tanken er å sette opp noen informasjonstavler i direkte tilknytning 

til parkeringsplassen. Her vil det være mulig å informere om for eksempel nevnt kulturhistorie 

dersom det er ønskelig. 

7.5. Forholdet til kravene i kapittel II i Naturmangfoldloven 

Naturmangfoldlovens § 7 sier at prinsippene i §§ 8-12 skal legges til grunn som retningslinjer ved 

utøving av offentlig myndighet. Naturmangfoldloven (heretter NML) trådde i kraft 1. juli 2009. I 

lovens § 8 framgår det at offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal bygges på 

vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske tilstand, 

samt effekten av påvirkninger. Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig forhold til sakens 

karakter og risiko for å skade naturmangfoldet. Virkninger av et tiltak skal vurderes ut fra den 

samlede belastningen økosystemet blir utsatt for, jamfør § 10. Dersom det ikke foreligger tilstrekkelig 

kunnskap om hvilke virkninger et tiltak kan ha på naturmiljøet, skal føre-var-prinsippet legges til 

grunn, jamfør § 9, slik at vesentlig skade på naturmangfoldet unngås ved at det treffes en beslutning 

på et for dårlig kunnskapsgrunnlag. Etter NML § 11 er det tiltakshaver av det omsøkte tiltaket som 

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. I tillegg skal det etter NML § 12 tas 

utgangspunkt i driftsmetoder, teknikker og lokalisering av tiltaket som ut fra en samlet vurdering av 

den tidligere, nåværende og fremtidige bruken av mangfoldet gir det samfunnsmessige beste 

resultatet. 
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Kunnskap om naturverdiene i området er hentet inn fra flere ulike kilder, se planbeskrivelsens 

kapittel 4.6. Kommunen mener at kunnskapsgrunnlaget om naturverdiene i området er god, jf. NML 

§ 8. 

Planområdet berører ikke arter som er i kategoriene kritisk trua (CR), sterkt trua (EN), sårbar (VU) 

eller nær trua (NT) etter Norsk rødliste for arter 2010 iht. Artskart.no (5.12.2014) innenfor 

planområdet.  

Det er ikke registrert trua, sårbare eller utvalgte naturtyper, prioriterte arter, helhetlige 

kulturlandskap eller friluftslivsområder innenfor planområdet, jf. naturbase (18.12.2014). 

Planområdet fører heller ikke til endringer i INON (inngrepsfrie naturområder i Norge). 

Naturen i planområdet påvirkes fra før av nærheten til eksisterende veier, dagens E6 og 

Sokkelvikveien. Det er på det bredeste 100 meter mellom veiene i planområdet. I tillegg påvirkes den 

naturlige flora og fauna av at det er plantet inn gran, en art som ikke hører naturlig hjemme i floraen 

i området. 

Naturmangfoldet i planområdet vil påvirkes sterkt av den planlagte utbyggingen der 7,5 daa av totalt 

8,5 daa legges ut til ulike utbyggingsformål, og inntrykket av landskapet innenfor planområdet og i 

nærheten vil endres en del. Den samlete belastningen, jamfør NML § 10, på de berørte 

økosystemene vurderes allikevel til å være relativt lav. Vi har vektlagt at planforslaget er i tråd med 

kommuneplanens arealdel og at utbyggingen vil skje i umiddelbar nærhet av andre 

samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur som i stor grad påvirker planområdet allerede.  

Vi mener at nml § 9 er ivaretatt gjennom et godt kunnskapsgrunnlag, og det vil derfor ikke komme til 

anvendelse i denne saken. 

Kommunen mener at kravene i nml § 12 om den lokalisering, driftsmetode og teknikk som vil gi det 

beste resultatet for samfunnet og naturmangfoldet er ivaretatt gjennom planområdets lokalisering 

ved en naturlig endepunkt for vinterbrøyting dersom veien opp til Veibrink vinterstenges etter 

omklassifisering av dagens E6. Det gjelder også for nml § 11, om at tiltakshaver skal bære kostnadene 

ved miljøforringelse. Ved utbygging av parkeringsplass og oppfylling av masser er tiltakshaver 

ansvarlig for å benytte de driftsmetoder og teknikker som gir minst skade på tilgrensende naturmiljø, 

herunder sørge for at utslipp av miljøskadelige stoffer ikke forekommer. 

7.6. Rekreasjonsinteresser/ rekreasjonsbruk 

Da selve planområdet har ikke så høy rekreasjonsverdi på grunn av sin beliggenhet inneklemt mellom 

to veier vil forringelsen av denne bruken innenfor planområdet ikke være så stor. Området ligger 

imidlertid fint til som et utgangspunkt for rekreasjonsbruk, og en etablering av en parkering her vil 

kunne gjøre planområdet om til et godt utgangspunkt for rekreasjon i nærområdene. Dette gjelder 

spesielt om Veibrink ikke er åpent på vinterstid ved en eventuell vinterstenging av veien fra 

Sokkelvikkrysset til Veibrink. Planlagt parkerisplass vil da erstatte eksisterende parkeringsmuligheter 

på Veibrink. 
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7.7. Landbruk 

Lauvskogen er i hogstklasse IV og V. Plantefeltene er hogstklasse III, 30-40 år. Plantefeltet vil kunne gi 

en produksjon på 15-20 m3 per daa når det blir hogstmodent om 50-60 år. Lauvskogen vil gi 

produksjon på 5-10 m3 per daa i løpet av en 10-20 år periode. 

Planområdets verdi som skogbruksareal vil gå tapt ved utbygging av området til parkeringsplass. 

Området er ikke vurdert å være en del av viktig eller svært viktig skog for skogbruket jf. 

kommuneplanens arealdels temakart om skog. Vi mener derfor å ha tatt hensyn til 

landbruksinteressene. 

7.8. Trafikkforhold 

Trafikken forbi planområdet forventes redusert etter at ny tunell på E6 gjennom Sørkjosfjellet 

ferdigstilles. Dagens E6 over Sørkjosfjellet vil da nedklassifiseres og forventet bruk vil være til 

eksisterende boliger og fritidsboliger samt til utfart for rekreasjon. Hvorvidt vegstrekningen fra 

Sokkelvikkrysset til Veibrink vil bli vinterstengt eller om det vil opprettholdes brøyting gjennom 

vintersesongen er det ikke tatt stilling til ennå i Nordreisa kommune.  

Kollektivtilbudet forventes redusert ved omlegging av E6. 

7.9. Barns interesser 

Planforslaget vil gi barn og unge muligheter for rekreasjon ved å legge til rette for parkering i 

nærheten av områder egnet til rekreasjon. En godt tilrettelagt parkeringsplass vil også øke 

trafikksikkerheten for barn som benytter denne. 

7.10. Universell tilgjengelighet 

Areal avsatt til parkeringsplass, SPA 1, skal så langt det er mulig ha universell utforming. 

7.11. ROS 

Det forventes ikke at gjennomføring av planforslaget vil endre vesentlig på nåsituasjonen når det 

kommer risiko og sårbarhet. Kommunen mener at hovedendringen vil berøre trafikksikkerhet. 

Hendelse/situasjon Aktuelt? Sannsynlig Konsekvens Risiko Kommentar/tiltak 

Trafikksikkerhet Ja Sannsynlig/ 
flere 

enkelttilfeller 
3 

Betydelig/ 
kritisk 

3 

9 Krysset mellom E6 og 
Sokkelvikveien ligger 
midt i en sving. Ny 
avkjøring til 
parkeringsplass/snuplass 
ligger midt mellom to 
svinger. Det vil fortsatt 
være potensiale for 
kollisjoner. Dersom 
vegen forbi 
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parkeringsplassen 
vinterstenges vil 
trafikksikkerheten ved 
inn og utkjøring til/fra 
parkeringsplassen/ 
snuplassen øke betydelig, 
men samtidig vil 
parkeringsplassen da 
være et endepunkt på 
veien, og det vil ikke 
være trafikk forbi 
adkomsten til 
parkeringsplassen, noe 
som vil føre til økt 
trafikksikkerhet. 
 
I anleggsperioden vil det 
være økt risiko for 
ulykker der tunge 
kjøretøy er involvert. 
Risikoen kan reduseres 
ved å midlertidig senke 
hastigheten forbi 
anleggsområdet og skilte 
i henhold til aktiviteten i 
området. 
Anleggsperioden vil skje 
over et relativt kort 
tidsrom. 

7.12. Teknisk infrastruktur 

Utover det som inngår under delkapittel trafikkforhold vil det ikke være konsekvenser for teknisk 

infrastruktur i plan- og nærområdet. 

7.13. Økonomiske konsekvenser for kommunen 

Detaljreguleringen er en kommunal plan, og kostnader ligger av den grunn i hovedsak på kommunen 

selv. Vellykket sentrum/stedsutvikling krever at det avsettes nok midler til planlegging og eventuelt 

også gjennomføring av enkeltprosjekter i ettertid. 

Nordreisa kommune tilrettelegger derfor med hensyn på kommunalteknisk anlegg og infrastruktur, 

samt kjøper opp areal til snuplass/parkering og øvrig areal til offentlige formål innenfor planområdet. 

7.14. Konsekvenser for næringsinteresser 

Planforslaget har få eller ingen direkte konsekvenser for næringsinteresser. 

7.15. Interessemotsetninger 
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Det er avdekket motstridene interesser mellom kommunen som ønsker å bygge ut arealet til det vi 

anser for å være en nødvendig parkerings- og snuplass for framtida ved omklassifisering av dagens E6 

og grunneier som ønsker å bevare arealet som det er av personlige grunner.  

7.16. Avveining av virkninger 

Kommunen ønsker å fremme planforslaget på tross av interessemotsetningene som er oppdaget i 

løpet av planprosessen begrunnet med tiltakets samfunnsnytte. Det fremkommer ikke andre forhold 

som tilsier at en utbygging vil være i strid med regionale og/eller nasjonale interesser. Kommunen 

ønsker å prioritere den samfunnsnytten arealet har som utfartsparkering og som snuplass for 

brøytebil og buss. 

Planområdet er imidlertid redusert etter høring og offentlig ettersyn for å redusere arealinngrepet på 

nåværende grunneiers eiendom. Parkeringsarealet er redusert til å være tilsvarende dagens areal på 

Veibrink. 

  

-�296�-



40 
 

8. Innkomne innspill 

8.1. Merknader/innspill til høring og offentlig ettersyn 

Detaljreguleringen av Sokkelvikkrysset snuplass og parkering ble vedtatt lagt ut til høring og offentlig 

ettersyn etter første gangs behandling i Nordreisa driftsutvalg i møte den 6. januar 2014 i sak 3/15. 

Høringen ble sendt ut som brev til berørte grunneiere, naboer og offentlige myndigheter den 9. 

januar 2015. Høringen ble annonsert i avisene Framtid i Nord og Nordlys tirsdag 13. januar. 

Høringsfrist var satt til 20. februar 2015. På forespørsel fikk en av høringspartene utsatt høringsfrist 

til 22. februar 2015. 

Det kom inn fem høringsinnspill. 

8.1.1. Norges vassdrags- og energidirektorat (18.2.2015) 

Planbeskrivelse og planbestemmelser ser ut å ivareta skredhensyn. Det er ikke planlagt nye bygg i 

rasutsatt del av planen. Det potensielt rasutsatte området er avsatt som hensynssone i plankartet. 

NVE har ingen andre merknader til saken. 

Kommunens kommentar: 

Uttalelsen fra NVE er tatt til orientering. 

 

8.1.2. Troms fylkeskommune (19.2.2015) 

Planforslaget legger til rette for utfartsparkering for ca. 60 personbiler samt snuplass for brøytebil og 

buss. 

Planforslaget er i tråd med kommuneplanens arealdel. 

Fylkeskommunen ved planavdelingen ber om at reguleringsbestemmelsenes § 2.2 suppleres med 

følgende: «Fyllingsskråninger skal tilsås eller beplantes på annen tiltalende måte». 

Ut over dette har planavdelingen ingen innvendinger til planforslaget. 

Kommunens kommentar: 

Fylkeskommunens merknad tas til etterretning. Supplement om tilsåing/ beplantning er tilføyd i 

planbestemmelsens § 2.3 (tidl. § 2.2.). 

 

8.1.3. Fylkesmannen i Troms (19.2.2015) 

Fylkesmannen fremmer ingen innsigelse til reguleringsplan for Sokkelvikkrysset snuplass og parkering 

i Nordreisa kommune. 

Fylkesmannen slutter seg til merknaden fremmet av NVE i epost 18.2.2015  
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Kommunens kommentar: 

Fylkesmannens innspill tas til etterretning. 

 

8.1.4. Randi Hagen-Olsen Henriksen (22.2.2015) 

1. Grunneier ønsker ikke etablering av parkering- og snuplass på eiendom med GBR 47/25. 

2. Stiller spørsmålstegn ved størrelsen på snuplassen. I følge vegvesenet må en snuplass for 

buss (og brøytebil) ha en diameter på 15 meter. Parkerings- og snuplassen i denne planen er 

4 ganger så bred og over 6 ganger så lang (60 x 100 meter + innkjørsel). 

3. Stiller spørsmålstegn ved behovet for, og størrelsen på, parkeringsplassen. Ber om at det 

gjøres en utredning som gir grunnlag for å bestemme om det er behov for parkering. Om 

behovet er der, må utredningen gi svar på hvor stort parkeringsbehovet er. Et 

parkeringsareal på 60 plasser, med mulighet for parkering av flere biler, virker svært 

overdimensjonert. Dette sett i forhold til at det også er parkering for tilgang til Sørkjosfjellet 

fra Sørkjosen og Rotsundsiden av fjellet. Det må være mulig å finne behovet før man bygger. 

4. Mener alternativ plassering av snuplass må vurderes. Eksempelvis kan det være en vel så god 

løsning å lage en rundkjøring i Sokkelvikkrysset, og at rundkjøringen dermed vil fungere som 

snuplass. Avkjørsel til øverste bolig i Jubelen endres til å starte fra rundkjøringen. En slik 

løsning gjør at man ikke trenger brøyte lenger enn til Sokkelvikkrysset vinterstid.  

5. Snuplass i en rundkjøring, jf. punkt 4, vil også bedre avkjøringen til Sokkelvikveien. 

Avkjøringen er i dag uoversiktlig fordi den ligger i en sving, noe en omlegging til rundkjøring 

vil bedre.  

6. Er plassering av parkeringsplassen på beste sted? Kan en eventuell parkeringsplass få 

avkjøring fra Sokkelvikkrysset (med eller uten rundkjøringen)? Mener at parkeringen vel så 

lett kan anlegges på nedsiden av Sokkelvikveien som øversiden. Viser også til punkt 1. 

7. Dersom parkeringen absolutt må plasseres på GBR 47/25, må det også betales kompensasjon 

for arealet nord for parkeringen også. Dette fordi arealet blir ubrukelig som følge av 

parkeringsplassen og dennes plassering i terrenget. 

Grunneier ber om at ovenstående punkter behandles og utredes før dere går videre med arbeidet. 

Kommunens kommentar: 

1. Kommunen har forståelse for dette, men vi mener at det er nødvendig med etablering av en 

snuplass for brøytebil og buss i området, samt en erstatning av eksisterende utfartsparkering 

på Veibrink.  

2. Planområdets totale areal er redusert med 5,4 daa etter høring og offentlig ettersyn. Areal til 

snuplass er integrert i parkeringsarealet. 

3. Arealet til parkeringsplass er tilpasset dagens areal på Veibrink. Parkeringsarealet skal 

erstatte dagens areal på Veibrink, og må derfor ha tilsvarende kapasitet/størrelse. 

4. Alternative plasseringer er vurdert, og kommunen har kommet frem til at dette er den 

plasseringen som gir størst samfunnsnytte. En rundkjøring er vurdert til å være en dårlig 

løsning, og med tanke på tungtransport er en rundkjøring lite gunstig. Eksempelvis vil en 

rundkjøring her vil ha krav til å ha en ytre diameter på minimum 40 meter. Dersom senter av 
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rundkjøringen da plasseres midt i dagens Sokkelvikkryss vil ytterkanten komme 10 meter fra 

nærmeste hushjørne på Jubelen 24. I tillegg må det etableres areal til grøft m.m., som fører 

til at dagens bolighus vil komme svært nært veien. Stigningen på veien i området gjør også 

det ugunstig å plassere en rundkjøring her. Å flytte adkomsten til Jubelen 24 er også ugunstig 

på grunn av terrengets utforming.  

5. Se punkt 4. 

6. Kommunen vil være pliktig å brøyte opp til adkomsten til Jubelen 24, og det må derfor 

etableres snuplass i tilknytning til denne avkjøringen. En todelt løsning med snuplass her og 

parkering et annet sted vil gi økte kostnader ved spesielt vinterdrift. Vinterstid vil veienden 

bli utgangspunkt for skiutfart og det vil derfor også være gunstig å ha parkering i direkte 

tilknytning til fremtidig løypestart (dersom dagens trasé for E6 blir brukt til skiløype 

vinterstid. 

7. Kommunen er kun pliktig til å kjøpe arealer avsatt til offentlige formål. Planområdet er 

redusert for å imøtegå grunneiers skepsis til etableringen. 

 

8.1.5. Statens vegvesen (19.2.2015) 

Antall adkomster til E6: Inntil tunellen gjennom Sørkjosfjellet er ferdigstilt vil vegstrekningen som blir 

berørt av planen forbli en del av riksveinettet; E6. Planforslaget legger opp til én ny adkomst ca. 73 

meter vest for eksisterende adkomst til Sokkelvikveien. Trafikksikkerhetsmessig ønsker Statens 

vegvesen å be kommunen vurdere muligheten for å se på muligheten for å samle disse adkomstene 

slik at det bare blir ett tilknytningspunkt til E6. 

Utforming av avkjørsel: Planbeskrivelsen viser til at avkjørsel er utformet i samsvar med håndbok 

V121 Geometrisk utforming av veg og gatekryss. Slik planforslaget fremstår er avkjørselen veldig 

utflytende, noe som fører til at kjøretøy som skal ut av området og i retning Sørkjosen vil kunne kjøre 

skrått ut. Dette er svært uheldig med tanke på siktforhold i retning vest. Statens vegvesen stiller 

derfor spørsmål til bredden på avkjørselen, samt svingradius. Trafikksikkerhetsmessig skal en 

avkjørsel/kryss utformes slik at kjøretøy kommer tilnærmet vinkelrett ut på primærvegen for å 

ivareta siktforhold. Statens vegvesen ber derfor kommunen se på utforming av adkomsten på nytt, 

slik at kravene i vegvesenets håndbøker blir ivaretatt. 

Frisikt: Statens vegvesen ber om at det tas med et punkt i bestemmelsene der det fremgår at det ikke 

tillates sikthindrene elementer høyere enn 0,5 meter innenfor sikttrekantene. Videre ønsker Statens 

vegvesen å påpeke at deler av frisiktsonene havner utenfor planområdets avgrensning. Dette er 

uheldig, spesielt i retning vest, der deler av frisiktsonen berører eksisterende vegetasjon. 

Målsetting på plankartet: Svingradius og frisiktlinjer i avkjørsel bør tallfestes/målsettes på plankartet. 

Godkjenning av adkomst: i reguleringsbestemmelsene må det tas med et eget punkt med 

rekkefølgekrav av tiltak, som sikrer at regulert avkjørsel godkjennes av Statens vegvesen før planen 

kan iverksettes. 

Myke trafikanter, gangforbindelse: Det bør avsettes en gangforbindelse/snarveg ned til 

Sokkelvikveien fra parkeringsplassen. Dette for å kunne gi brukere av frilufts-/rekreasjonsområdet 

rundt Sokkelvik en trygg og direkte forbindelse til/fra parkeringsplassen uten å måtte gå ut på E6. 
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Kommunens kommentar: 

Antall adkomster til E6: Vi tenker langsiktig i vår planlegging, og foreslått tiltak er ment for 

situasjonen som oppstår etter at tunellen gjennom Sørkjosfjellet er ferdigstilt, og til det som da vil 

være til en kommunal vei (etter alle signaler vi har fått til nå). Trafikkmengden forbi området vil da 

være vesentlig endret sammenliknet med dagens situasjon. 

Vi må, ved fremtidig omklassifisering av vei fra europavei til kommunal vei, ivareta brøyting opp til 

privat avkjørsel vis a vis avkjøring til snuplass. Vi mener derfor at vi må ha en avkjøring på foreslått 

plassering uansett. En deling med én snuplass + en parkeringsplass et annet sted i nærheten vil etter 

vår vurdering gi høyere driftskostnader av områdene, enn om det er et samlet areal. Arealmessig vil 

naturinngrepet også være mindre ved å samle tiltakene. 

Med tanke på fremtidig utvikling av det som i kommuneplanens arealdel er foreslått som havn 

(dypvannskai) og næringsbebyggelse på Hjellnes og dertil tilhørende tungtransport, ser vi på det som 

ugunstig å flytte Sokkelvikkrysset i retning Veibrink, da siktforholdene og kurvatur vil blir forverret for 

tungtransporten som med stor sannsynlighet kun vil kjøre i retning Sørkjosen og deretter inn på ny 

E6. 

Det har vært signalisert bekymring når det gjelder trafikksikkerhet ved adkomsten spesielt tilknyttet 

massetransporten til området, men vi mener dette vil kunne løses ved skilting og midlertidig 

senkning av fartsgrensen forbi det som da vil være et anleggsområde. Massetransport vil foregå i et 

begrenset tidsrom, og er ikke tenkt spedt utover med noe masser nå og da. Kommunen nødt til å 

utnytte tunellmassene mens tunellen ennå drives. Massetransporten til området kan derfor ikke 

vente til etter at tunellen er ferdigstilt. I vår planlegging av arealer for utnyttelse av tunellmasser 

forholder vi oss til de enhver tid gitte tidsfrister fra Statens vegvesen. 

Utforming av avkjørsel: Avkjørselen er strammet opp betraktelig i nytt forslag til plankart. 

Frisikt: Innspillet er tatt til etterretning. Bestemmelse er tilføyd som ny § 6.7. 

Målsetting på plankartet: Svingradius og frisiktlinjer er tallfestet/målsatt. 

Godkjenning av adkomst: Bestemmelsen er tatt med i planbestemmelsene som ny § 5.2. 

Myke trafikanter, gangforbindelse: Innspillet om gangtilknytning til Sokkelvikveien er ivaretatt i nytt 

forslag til plankart. 
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8.1.6. Referat fra åpent informasjonsmøte (16.2.2015) 

Sted:   Reisafjord Hotel, Sørkjosen 

Tidspunkt:  16. februar 2015, kl. 09:00-09:50 

Tilstede:  Fra driftsutvalget: Øyvind Evanger 

Fra Nordreisa kommune: Dag Funderud (Enhetsleder utviklingsavdelingen), Hilde 

Henriksen (Fung. Teknisk sjef), Hanne Henriksen (referent). 

 

Øyvind Evanger åpnet møtet og fortalte litt kort om bakgrunnen for planen.  

Dag Funderud orienterer om detaljreguleringen: 

Varsel om oppstart gikk samlet med et større areal for Hjellnes industriområde og havn, men har i 

ettertid blitt delt inn i to ulike planer. Snuplass/parkering har ingen sammenheng med planen om 

industriområde og havn på Hjellnes, men henger sammen med arbeidet med tunnel gjennom 

Sørkjosfjellet og en fremtidig stengning av Sørkjosfjellet vinterstid. Det vil ved vinterstenging av veien 

over fjellet være behov for snuplass for brøytebil og buss innenfor planområdet, samt muligheter for 

utfartsparkering som bl.a. kan erstatte parkeringsmulighetene på Veibrink. 

Det orienteres om plankartet og formålsflatene der. 

Det åpnes for spørsmål. 

Flere innspill på at det ikke er en god løsning å ha to avkjøringer så tett innpå hverandre. Det tenkes 

da på avkjøringen til Sokkelvikveien og avkjøringen til snuplassen. 

Når kommunen allerede har maskiner i området for å lage snuplass/parkering, kan dere ikke da 

ordne på Sokkelvikveien? 

 Arbeidet med i planområdet og på Sokkelvikveien er to forskjellige saker som må holdes 

adskilt og ikke sees i sammenheng. Vi forstår den praktiske problemstillingen. Fint om dere 

kommer med et eget skriftlig innspill om dette til kommunen, så kan saken tas opp til politisk 

behandling. Vi må også sjekke ut hvordan eierforholdene til veien egentlig er. 

Hvorfor må snuplassen/parkeringsplassen være så stor? Den er jo mye større enn de kravene det 

vises til i planbeskrivelsen at Statens Vegvesen har for snuplass til buss.  

 Området skal erstatte Veibrink, og bør derfor ha et tilsvarende areal. Det er også tilrettelagt 

for at buss, brøytebil og annen tungtransport skal kunne snu der uten å måtte rygge. 

Er det billigere for kommunen å bygge nytt her istedet for å fortsette å brøyte til veibrink. 

 Kommunen må uansett legge til rette for snuplass for brøytebil og buss her, da det er hit vi 

må brøyte veien på vinterstid. Brøyting helt opp til veibrink vil det nødvendigvis ikke være 

behov for om vinteren etter at veien stenges. 
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Hva må kommunen kjøpe av areal? Bare det som er grått på kartet (parkeringsplassen)? I så fall blir 

det en dødsone mellom p-plassen og Sokkelvikveien. 

 Kommunene er pålagt å kjøpe opp arealer lagt ut til offentlige formål. Her vil det da være 

snakk om parkeringsplassen og areal satt av til andre samferdselsanlegg. 

Kan Sokkelvikveien og parkeringsplassen slås sammen slik at den får en felles avkjøring? 

Er det mulig å dele det opp slik at det blir en mindre snuplass der, og en egen parkeringsplass med 

avkjøring fra Sokkelvikveien? Da vil man ikke trenge å fylle opp så mye. Det er jo relativt plant ut fra 

Sokkelvikveien. 

 En slik oppdeling vil gi en problemstilling rundt vinterdriften av området dersom man har to 

områder isteden for ett område å brøyte. Men det er mulig å vurdere foreslått løsning slik vi 

må vurdere hvorvidt det bør være én avkjøring istedenfor to. 

I arealplanen var det satt av et mye større areal til parkeringsplass. Hva skjer med det gjenstående 

arealet. Blir det tatt med i reguleringen av Hjellnes? 

 Arealet som ble satt av i kommuneplanens arealdel var større, da kommune var usikker på 

hvor stort areal det var behov for. I detaljreguleringen er arealet redusert. Det er ikke planer 

om å utvide arealet i reguleringen av Hjellnes. Parkeringsplassen/snuplassen har ingen 

sammenheng med reguleringen av Hjellnes, områdene er bare naboer. 

Blir det lys på parkeringsplassen? 

 Uvisst. Dette blir avgjort senere. 

Blir det andre anlegg i tilknytning til området? F.eks. skiløypenett? 

 Det kan være aktuelt å benytte dagens trasé for E6 til skiløype på vinterstid når tunellen 

åpner. Skigruppa er positiv til dette. 

Blir veien over Sørkjosfjellet stengt på sommeren? 

 Den blir nok ikke åpen for gjennomgangstrafikk, men vil være åpen for ferdsel opp til 

Veibrink og hyttene. De som har hytter i området vil ikke miste veiretten. Brøyting vinterstid 

er en annen sak. 

 Veien må også vedlikeholdes noe da den skal være sykkelvei sommerstid. Syklister vil ikke 

kunne bruke tunellen. 

Hva er tidsplanen fremover? 

 Høringsfristen for planen er satt til 20. februar. Deretter skal den behandles av driftsutvalget 

den 3. mars, og sluttbehandles av kommunestyret den 26. mars. Tidsplan rundt kjøp av 

eiendom osv. vil diskuteres i eget møte med grunneier etter dette åpne møtet. 

Det vil si bygging allerede til sommeren? 
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 Ja. Vi må forholde oss til de tidsplaner vi har fått av Statens Vegvesen for benyttelse av 

masser, og bygging er ønskelig så raskt som mulig. Veien over fjellet vil imidlertid ikke 

stenges før tunnelen er ferdigstilt. Dersom tidskjemaet for tunnelen holder skal den 

ferdigstilles i januar 2017. 

Det ryktes at tunellen er forsinket. Vil ikke det forsinke deres byggeplaner? 

 Vi har ikke fått informasjon om forsinkelser fra Statens Vegvesen og må forholde oss til de 

tidsfrister og den informasjon vi har fått fra dem. 

Føler at det ikke er gitt gode svar på om behovet er der for en så stor parkering. Er det behov for 60 

parkeringsplasser? 

 Dette må vi sjekke ut med Statens Vegvesen.  

En løypestart for skiløype herfra vil få hardt konkurranse fra bl.a. løypen fra Sørkjosen og opp lia.  

 Dette gir tre mulige startpunkter for å gå opp fjellet. Det er stor interesse for utfart, noe vi 

synes er bra. Det vil være positivt med flere muligheter for utfart. 

 

Møtet avrundes og avsluttes kl. 09:50. 

 

Referent: Hanne Henriksen  
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8.2. Merknader/innspill til varsel om oppstart 

Varsel om oppstart ble sendt ut per brev den 7.7. 2014. I tillegg ble det samme brevet sendt ut den 

11.7.2014 til ytterligere mulige grunneiere. Varsel om oppstart ble også annonsert i avisene Nordlys 

og Framtid i Nord den 12.7.2014 og på kommunens hjemmesider. 

Innspillsfristen var satt til den 1. september 2014. Det har totalt kommet inn 11 innspill. 

Vi gjør oppmerksom på at planområdet det ble varslet oppstart for har blitt delt i to i etterkant og 

planforslaget er langt mindre enn arealet det ble varslet oppstart for. Innspillene under er derfor 

laget med tanke på et mye større areal enn det vi behandler her. Vi har etter beste evne forsøkt å se 

hva og hvilken del av de ulike innspillene som berører dette planforslaget, og kommenterer derfor 

innspillene med bakgrunn i det. 

 

8.2.1. Kystverket i Troms og Finnmark (10.7.2014) 

Planområdet er i kommunens sjøområde. Planlagte tiltak innenfor planområdet som krever tillatelse 

etter havne- og farvannsloven (HFL) må få tillatelse fra kommunen. Unntaket er for tiltak som faller 

innenfor tiltaksforskriften, som krever tillatelse fra Kystverket. Alle tiltak og planer på arealer hvor 

staten har foretatt investeringer i havneanlegg (herunder bl.a. moloer, fiskerihavner, flytebrygger 

m.m.) skal godkjennes av Kystverket. 

Kystverket gjør oppmerksom på at alle tiltak/byggearbeider langs land og ut i sjøen (bygninger, kaier, 

molo, kabler, ledninger, fortøyninger, oppdrettsanlegg m.m.) må i tillegg til behandling etter plan- og 

bygningsloven behandles etter havne- og farvannsloven av 17. april 2009 nr. 19. 

Forvaltningsansvar: Farledsforskriften skiller mellom kommunalt sjøområde og hoved- biled. Det 

betyr blant annet at kommunen skal behandle søknader om tiltak i kommunalt sjøområde og 

Kystverket skal behandle søknader om tiltak i hoved- biled. Unntak fra denne bestemmelsen er tiltak 

som faller inn under tiltaksforskriften og for tiltak som kan ha betydning for Forsvarets og Kystverkets 

anlegg etter havne- og farvannslovens § 28. Disse skal alltid behandles av Kystverket. 

Merknad fra kystverket: 

Planen bør inneholde opplysninger om gjeldende regelverk utover planbestemmelsene alene. Dette 

vil gjøre planen mer informativ og hensiktsmessig for brukere og eventuelle utbyggere. 

Det bør opplyses om at alle tiltak/byggearbeider langs land og ut i sjøen må i tillegg til behandling 

etter plan- og bygningsloven behandles etter havne- og farvannsloven av 17. april 2009 nr. 19. 

Planlegges det tiltak som påvirker eventuelle ledninger eller kabler i sjøen, må dette avklares med 

eierne av disse. Dette av privatrettslige hensyn. 

Planlagte tiltak som kan skape vesentlig ulempe for den alminnelige ferdsel krever tillatelse fra 

Kystverket etter tiltaksforskriften. Slike tiltak kan for eksempel være eventuelle sjødepot. 

For å unngå eventuelle uklarheter i fremtiden bes det om at alle tiltak som kan være i konflikt med 

HFL § 27 blir tatt med i reguleringsplanen. 
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Plan- og bygningslov/havne- og farvannsloven: Vi gjør oppmerksom på at alle tiltak/bygg/ 

etableringer i sjø krever egen tillatelse etter havne- og farvannslovens bestemmelser i tillegg til 

tillatelser etter plan- og bygningsloven. 

Farleder: Det er viktig at det legges opp til at all fremtidig arealdisponering tar høyde for at hoved- og 

bileder forbeholdes sjøverts ferdsel. Transport og ferdsel til sjøs må ikke hindres av for eksempel 

plassering av fortøyninger, lektere, prammer, oppdrettsanlegg m.m. Kystverket har ansvaret for 

farledene på sjø og installasjonene som knyttes til disse. 

Fyrlykter: Kystverket har ingen fyrlykter i planområdet. 

Kommunens kommentar: 

Innspillet er ikke relevant for planområdet pga. todeling av planen. Planforslaget berører ikke eller 

grenser til sjøarealer. 

 

8.2.2. Per Robertsen (18.7.2014) 

Ønsker ikke reindrift i Sokkelvik/Hjellnes-området. Ber om forklaring og dokumentasjon på at 

samene har rett til reindrift i området. 

Er ellers positiv til regulering til industri/havn. 

Kommunens kommentar: 

Store deler av Sokkelvik/Hjellnes-området er i kommuneplanens arealdel avsatt til formålet 

landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift (LNFR). Dette er et generelt formål som gjelder alle 

steder der er areal ikke er lagt ut til et annet planformål. Formålet er det samme over hele landet og 

det er ikke noe spesielt ved arealet som er avsatt til LNFR i Sokkelvik/Hjellnes-området.  

Lovkommentaren til plan- og bygningsloven sier det følgende om LNFR-områder: 

Landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift (LNF(R)-områder) omfatter, og skal brukes for, 

områder som skal nyttes eller sikres til landbruksproduksjon, herunder jordbruk, skogbruk og 

reindrift, og/eller som skal bli liggende som naturområder og naturområder med spesiell 

betydning for friluftslivet. Dette er arealer som i det vesentlige skal være ubebygget, eller bare 

bebygget i tilknytning til landbruk og reindrift og for bruk av området til friluftsliv. … … De store 

utmarksarealene i høyfjellet, skogsområder og tynt befolkede kyststrekninger rundt i landet skal 

normalt legges ut til dette hovedformålet. 

LNFR er altså en samlebetegnelse for arealer som ikke er lagt ut til andre mer spesifikke formål, 

og arealet er ikke spesielt tilknyttet reindrift. I kommuneplanens arealdel skal områder for 

landbruk, herunder jord- og skogbruk, reindrift, utmarksnæring, fiske som ledd i stedbunden 

næring og annen primærnæring legges ut sammen med natur- og friluftsområde i bunden 

kombinasjon. Det innebærer at forholdet mellom de ulike formål innenfor denne kategorien 

styres av annet lovverk som landbrukslovgivningen (bl.a. jordloven, skogbruksloven og 

reindriftsloven), naturvern- og friluftslovgivningen m.fl. 

-�305�-



49 
 

 

8.2.3. Sokkelvik hytteeiere v/Frits E. Sakshaug (23.7.2014) 

Er sterkt imot etablering av industripark og havn i nærheten av et fredelig og idyllisk hytte- og 

friluftsområde. Hjellnes vil bli forringet som friluftsområde ved en utbygging. En utbygging vil også 

medføre mye støy og stor trafikk hele døgnet 365 dager i året. 

Kommunens kommentar: 

Innspillet er ikke relevant for planområdet pga. todeling av planen. 

 

8.2.4. Wiggo Nilsen (5.8.2014) 

Er sterkt imot planene om utbygging av Hjellnes til industripark og havn. Forslag til regulering bør 

trekkes siden området er et flittig brukt friluftsområde og det er 9 fritidsboliger som vil bli sterkt 

berørt av tiltaket (7 eksisterende fritidsboliger og 2 tomter). Erfaringsmessig vil en etablering av 

industripark og havn gi mye støy og forurensning 24 timer i døgnet hele året.  

Stiller spørsmål om behovet for dypvannskai: 

 Hvem har behov for denne? 

 Felleskjøpet? Og mange bønder er fortsatt i drift om 5 og 10 år? 

 Cruiseskip? Disse trenger ikke havn siden de anker opp ute i fjorden og sender turistene til 

land med mindre fartøy direkte fra skipet. 

 Hvem andre har behov? Mer og mer transport går langs landevegen. 

 Hva vil kostnaden være? 

 Konsekvensanalyse? 

 Hva med reindriftsnæringa? Kan de leve med dette? 

Kommunens kommentar: 

Innspillet er ikke relevant for planområdet pga. todeling av planen. 

 

8.2.5. Sametinget (11.8.2014) 

Sametinget varsler at befaring av planområdet må foretas før endelig uttalelse kan gis. Befaringa vil 

bli utført i løpet av barmarksperioden 2014. Det bes om skriftlig aksept av oppstilt budsjett før 1. 

september. 

Kommunens kommentar: 

Skriftlig aksept av budsjett sendt til Sametinget den 1. september. 2014. 

 

8.2.6. Randi Hagen-Olsen Henriksen (11.8.2014) 
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Er sterkt imot reguleringen. 

Ønsker opplysninger om: 

 Hvor mange båter som har gått på grunn? 

 Hvor mange båter som er registrert og ikke kan gå inn til dagens kai i Sørkjosen? 

 Ønsker å få tilsendt forstudiet om etablering av dypvannskai i Nordreisa. 

 Hvorfor er det viktig å etablere kaia nær flyplassen og E6? 

 Hvor mye koster ei dypvannskai? 

 Det skal være industripark i naturområdet. Hvilken industri? Og hvor stor?  

 Er det virkelig behov for dette? 

Ønsker en forklaring på hvorfor det på side 1 i oppstartsvarselet konkluderes med at KU ikke er 

nødvendig, mens det på side 6 står at KU skal gjennomføres. 

Mener at området utenfor Båtfjellet på andre siden av fjorden er bedre egnet. 

Ønsker ikke at svingene på dagens veitrasé (E6) rettes ut, både fordi et gammelt grensemerke vil 

forsvinne og fordi høyere hastighet på trafikken vil føre til at vinduer i boligen deres knuses oftere. I 

vinter knuste kjøkkenvinduet når brøytebilen passerte. 

Samiske tufter på Randagenta vil bli ødelagt. 

Området er et yndet frilufts- og rekreasjonssted for folk. 

Motsetter seg enhver ekspropriasjon av GBR 47/25. 

Kommunens kommentar: 

Da store deler av innspillet dreier seg om dypvannskai og industriområde ser vi bort i fra de delene av 

innspillet som dreier seg direkte om disse temaene nå. Vi kommer tilbake med kommentarer når vi 

behandler og sender ut områdereguleringen av Hjellnes der disse områdene utredes nærmere. 

Under besvarer vi de delene av innspillet som vi mener berører dette planforslaget. 

Vi ser imidlertid at det kan virke forvirrende slik det står i utsendte varsel om oppstart, der det 

ganske rett står på side 1 at planen ikke krever konsekvensutredning (KU) og på side 6 at KU skal 

foretas. Dette berører i liten grad dette planforslaget, men allikevel være greit å avklare. Forskjellen 

ligger i at varsel om oppstart er gjort for en områderegulering der hovedtrekkene for 

arealdisponeringen i planområdet avklares, og det legges til rette for infrastruktur som for eksempel 

nødvendige hovedveier og annen teknisk infrastruktur som strøm, vann og avløp. Denne 

områdereguleringen vil så inneholde krav om detaljregulering for øvrige arealer for eksempel 

havneområdet og næringsbebyggelse før dette ev. kan etableres. På side 6 står det: Til tross for at 

stort sett hele området består av fast fjell, vil det bli gjennomført konsekvensutredning før ev. kai 

bygges og tilhørende utfylling i sjø foretas. Denne konsekvensutredningen vil da gjøres i forbindelse 

med detaljregulering av de ulike arealene innenfor områdereguleringen da det er krav om KU ved 

detaljregulering av industriområder over en viss størrelse og havneanlegg, jf. KU-forskriftens § 2, 

bokstav e) og f) og forskriftens vedlegg I punkt 1 og 32. 
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Når det gjelder friluftsliv- og rekreasjon mener vi at en parkeringsplass her vil være en viktig 

tilrettelegging for de som benytter nærområdet til planområdet til friluftsliv og rekreasjon. 

I forbindelse med denne detaljreguleringen ønsker Nordreisa kommune å kjøpe et mindre areal av 

GBR 47/25 for etablering av et samfunnsnyttig formål på et hensiktsmessig sted. Av planområdets 

totale areal på 13,9 daa ligger 13,2 daa på GBR 47/25. Dersom dagens E6 over Sørkjosfjellet 

vinterstenges etter at veien omklassifiseres vil kommunen fortsatt ha behov for brøyting til den 

øverste bebodde boligen på strekningen. Det er derfor hensiktsmessig å etablere en snuplass der det 

nå planlegges med avkjøring vis á vis avkjøringen til nevnte bolig. 

 

8.2.7. Statens Vegvesen Region Nord (19.8.2014) 

Bygging av tunnel (ny E6) gjennom Sørkjosfjellet er igangsatt. Det forutsetts derfor at gammel E6 

nedklassifiseres til kommunal veg. Kostnader for evt. utbedring er ikke inne i noen av Statens 

vegvesen sine budsjetter. Mellom Jubelen og Jomfruberget er det dårlige grunnforhold. Registrert 

kvikkleir i strandsonen og ut i sjøen veg Jubelen. Til orientering kan det derfor bli problemer med 

utretting av svingene på gamle E6 på grunn av dårlige grunnforhold. 

Adkomst til planområdet: Som nevnt innledningsvis forutsettes det at E6 forbi det aktuelle 

planområdet nedklassifiseres til kommunal veg i forbindelse med bygging av tunnel gjennom 

Sørkjosfjellet. I dag ligger eksisterende adkomst i en 70-sone i en ytterkurve. Dette gjør at blant annet 

siktforholdene ikke tilfredsstiller dagens krav. Det stilles spørsmål til om planområdet burde utvides 

til også å omfatte areal i innerkurven på motsatt side av hovedvegen. Dette for å utbedre 

siktforholdene, særlig for trafikk som kommer nordfra og skal inn til området. Det anmodes om at alt 

av vegareal, herunder adkomst til planområdet, planlegges og dimensjoneres i henhold til 

vegnormalen N100 Veg- og gateutforming og V121 Geometrisk utforming av veg og gatekryss. 

Minner om at frisikt bør reguleres og målsettes på plankartet. Dette kan medføre at 

planavgrensningen bør utvides. 

Kommunens kommentar: 

Vegvesenets vegnormal N100 Veg- og gateutforming og V121 Geometrisk utforming av veg og 

gatekryss er benyttet ved utarbeidelse av planen.  

Planområdet er noe utvidet mot sør sammenliknet med varsel om oppstart for å få en mer naturlig 

grense inntil dagens E6. Planområdet går derfor nå helt inntil vegkant på dagens trasé for E6, men 

omfatter ikke veien. 

 

8.2.8. Norges vassdrags- og energidirektorat (2.9.2014) 

Planen berører våre ikke NVEs ansvarsfelt i nevneverdig grad. 

Planområdet ligger på områder som er registrert som bart fjell, men med tanke på tidligere skred i 

Sokkelvik må grunnforholdene vurderes før eventuell utfylling i sjø. Hvis det skulle vise seg at man 

kommer i kontakt med usikker byggegrunn ved utførelse av denne planen, ber NVE om at deres 
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retningslinjer "Flaum- og skredfare i arealplanar" (2/2011) som finnes på NVEs internettsider 

www.nve.no blir benyttet. 

Kommunens kommentar: 

Det er ikke usikker byggegrunn i planområdet, men planområdet ligger delvis innenfor et areal som 

ligger i utkanten av et ras- og skredområde. Dette arealet er markert i plankartet som faresone H 310 

– ras- og skredfare.  

 

8.2.9. Fylkesmannen i Troms (1.9.2014) 

Formål og størrelse av tiltakene er ikke entydig avklart, slik at det kan være aktuelt med ytterligere 

KU senere i prosessen når kommunen har avklart konkret hva som skal etableres. Fylkesmannen må 

ta forbehold om at KU-kravet kan utløses senere i planprosessen. I den sammenheng vil FM på 

foreliggende grunnlag, vise til KU-forskriftens § 2 Planer og tiltak som alltid skal utredes, bokstav e) 

og f) og vedlegg I punkt 1 og 32. Det må klargjøres i større grad hva som er hensikten med 

utarbeidingen av planen slik at det er mulig å ta mer konkret stilling til hva som skal utredes og 

hvordan. Med den informasjonen som er tilgjengelig i varsel om oppstart, er det vanskelig å være 

veldig konkret på utredningstemaer og innspill til det videre arbeidet med planen. 

Fylkesmannen viser til sin uttalelse datert 3.10.2013 der de blant annet skrev «Det vil ikke være en 

tilfredsstillende løsning å deponere masser i området uten at det foreligger en konkret plan for bruk 

og regulering for området er utarbeidet». Dette gjelder også for utarbeiding av omfattende 

infrastruktur der det ikke foreligger konkrete planer. 

Naturmangfold og naturmangfoldloven: I områder der kunnskapsgrunnlaget ikke er tilstrekkelig må 

det skaffes til veie ny kunnskap, jf. naturmangfoldlovens § 8. Det vil være nødvendig for å kunne 

vurdere virkningen av utbyggingsområdet og den samla belastningen på økosystemet.  

Fylkesmannen vurderer det slik at det bør utføres en kartlegging i området. Kartleggingen må 

gjennomføres etter DN-håndbok 13-2007 Kartlegging av naturtyper - Verdisetting av biologisk 

mangfold og DN-håndbok 11-1996 revidert 2000 Viltkartlegging. 

Kartlagte områder gjøres tilgjengelig for innlegging i offentlige registreringssystemer. Dataene må da 

foreligge i digital form med egenskapstabeller og kartfiler i SOSI- eller SHAPE-format. Dataene kan 

oversendes Fylkesmannen som vil gjøre de tilgjengelige gjennom Naturbase eller Artskart. 

Hjellneset ligger i nærområdet til Reisautløpet naturreservat. Ut fra hvilke tiltak som planlegges må 

det gjøres vurderinger av hva som skal utredes også i forhold til potensialet for påvirkning på 

naturreservatet. 

Landskap: Eventuelle inngreps påvirkning på landskapet må beskrives og visualiseres i det videre 

planarbeidet. For temaet landskap, bør det tas utgangspunkt i landskapsanalysen som er utarbeidet 

for Nordreisa kommune. Videre bør metodikk for konsekvensutredninger i Håndbok 140 —

Konsekvensanalyser fra Statens vegvesen benyttes. 
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Støy: Miljøverndepartementets retningslinje for behandling av støy i arealplanleggingen (T-

1442/2012) med tilhørende veileder gir klare føringer om hvordan støy som tema må utredes/ 

dokumenters i reguleringsplaner og overordnet planlegging. 

Dersom/når det legges opp til virksomhet på området hvor støy er tema som må tas hensyn til, må 

det gjennomføres en støyfaglig utredning som dokumenterer støy for eksisterende eller planlagte 

"bygninger med støyfølsomt bruksformål". Støyretningslinjen gir anbefalte støygrenser for utendørs 

støy på "uteoppholdsarealer og utenfor vinduer til rom med støyfølsomt bruksformål". Utredningen 

må ta hensyn til ev. sumstøy fra ulike virksomheter på området, samt evt. støy fra inn- og utflyvning 

og andre aktiviteter ved flyplassen. 

Hensynet til reindrift: Omsøkte tiltak vil sannsynligvis ikke vil være til skade eller ulempe for 

reindriften i området. 

Hensynet til samfunnssikkerhet: Plan og bygningsloven § 4-3 stiller krav om at det for bygge- og 

anleggsprosjekter skal gjøres en vurdering av mulige hendelser knyttet til nåværende og fremtidig 

bruk av planområdet. I planprosessen skal det dokumenteres at det er tatt hensyn til aktuelle 

risikoer, naturbasert eller menneskeskapt. 

Klimautviklingen vil føre til et økt havnivå. I rapporten Havnivåstigning. Estimater for framtidig 

havnivåstigning i norske kystkommuner utgitt av DSB og Bjerknessenteret (2009) finnes det tabeller 

for framtidig havnivåstigning for år 2050 og 2100 for alle Norske kystkommuner. Fram til 2100 kan 

havnivået langs kysten forventes å stige med ca. 40 til 70 cm. 

Som bygningsmyndighet kan kommunen påvirke det enkelte byggverk og stille krav til plassering og 

utforming av bygg. Byggeteknisk forskrift (TEK 10, § 7-2 Sikkerhet mot flom og stormflo) omhandler 

blant annet sikkerhetskrav ved plassering av byggverk i områder som kan bli oversvømt av stormflo. 

I henhold til § 7 -1 første ledd i Tek 10 stilles det krav om at byggverk skal ha tilfredsstillende 

sikkerhet mot naturpåkjenninger for de laster man prøver å unngå ved å plassere bygninger slik at 

ikke rammes av naturpåkjenninger. Eksempel på denne type laster er flom og skred. 

FM viser for øvrig til veileder 10 Samfunnssikkerhet i arealplanlegging og 12 Samfunnssikkerhet o 

plan- og bygningsloven fra DSB. Disse vil være nyttige i forbindelse med utarbeiding av ROS analysen. 

Hensynet til universell utforming, mangfold og likestilling: Plan- og bygningsloven krever at prinsippet 

om universell utforming skal ivaretas i all planlegging. Det følger også av diskriminerings- og 

tilgjengelighetsloven § 9 tredje ledd at offentlig og privat virksomhet rettet mot allmenheten har 

plikt til å sikre universell utforming av virksomhetens alminnelige funksjon, så langt det ikke 

medfører en uforholdsmessig byrde for virksomheten. Dette gjelder også bygninger, anlegg og 

uteområder rettet mot allmennheten (§10). Minimumskravene for å oppfylle universell utforming er 

nedfelt i TEK 10. Her er kapitel 8 Uteareal og plassering av byggverk og kapitel 12 Planløsning og 

bygningsdeler i byggverk sentrale. Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) har utgitt en veileder om 

tekniske krav til byggverk (publikasjonsnummer HO-2/2011). Dere finner den her: 

http://byggeregler.dibk.no/dxp/content/tekniskekrav/ 
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Annet: Det videre arbeidet må ta utgangspunkt i de interessene som er kartlagt og utredet i samband 

med kommuneplanens arealdel for dette området, herunder landbruk, natur- og miljøforhold samt 

strandsone. 

Formål og tiltak bør også vurderes i forhold til «Storulykkeforskriften» for å sikre at det er tatt 

tilstrekkelig hensyn til samfunnssikkerhet og beredskap. Et nært samarbeid og dialog med 

Fylkesmannen kan være viktig også dersom det skal etableres tiltak og virksomhet med potensiale for 

forurensing. 

Kommunens kommentar: 

Konsekvensutredning: Planområdet er delt i to etter varsel om oppstart. Vi mener at dette 

planforslaget ikke faller inn under vilkårene for en slik utredning, jf. KU forskriftens §§ 2 og 3 og 

vedlegg I og II. 

Naturmangfold og naturmangfoldloven: Nordreisa kommune mener at kunnskapsgrunnlaget for 

naturmangfoldet innenfor planområdet er tilstrekkelig til å gjøre de nødvendige vurderingene jf. 

NML §§ 8-12. Reisautløpet naturreservat vil ikke påvirkes av utbygging i planområdet. 

Landskap: Landskap er vurdert som eget tema i planbeskrivelsen. Se planbeskrivelsens kapittel 5.4 og 

8.3. 

Støy: Nordreisa kommune mener at planforslagets hovedformål parkeringsplass/snuplass vil regnes 

som etablering av en virksomhet som vil kreve støyfaglige utredninger. Støy er midlertid vurdert som 

et eget tema i ROS-analysen for planforslaget i planbeskrivelsens kapittel 5.17.4, samt at det i 

planbeskrivelsens kapittel 6.4 er vurdert støykonsekvenser for bolighus i nærheten av planområdet. 

Hensynet til reindrift: Vi ser heller ingen konflikt mellom planforslaget og ev. reindriftsinteresser. 

Hensynet til samfunnssikkerhet: Havnivåstigning er ikke relevant for dette planforslaget da 

planområdet ligger på 40-58 m.o.h. Det er heller ikke planer om bygninger for varig opphold innenfor 

planområdet. Det tas høyde for ev. senere etablering av toalettfasiliteter dersom det senere skulle 

vise seg å være behov for dette. 

Hensynet til universell utforming, mangfold og likestilling: Prinsippet om universell utforming skal 

ivaretas ved bygging av parkeringsplassen/snuplassen. 

Annet: Vurdering av storulykkeforskiften og strandområde er ikke relevant for planområdet. 

Landbruk, natur- og miljøforhold er utredet. 

 

8.2.10. Troms fylkeskommune (2.9.2014) 

Undersøkelsene etter Lov om kulturminner av 1978 er nå gjennomført. Arbeidet ble påbegynt i 2013 

og avsluttet i 2014. 

Det ble ikke påvist automatisk freda kulturminner, men vi ber likevel om at tiltakshavers meldeplikt 

etter kulturminnelovens § 8 andre ledd framgår i planen. 
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Kommunens kommentar: 

Troms fylkeskommunes innspill er tatt til etterretning. 

 

8.2.11. Sametinget (17.11.2014) 

Området er befart av Sametinget høst 2014. Under befaringen ble det registrert en del nye 

kulturminner innenfor planområdet. Disse er lagt inn i Riksantikvarens kulturminnedatabase 

Askeladden og kan også ses på www.kulturminnesok.no. 

De kulturminnene som er innenfor planområdet har Askeladden ID 179338 og 179339 på GBR 47/9, 

en bebygd hyttetomt, samt ID 179340 på GBR 48/7 like ved Hjellneset. I den videre planleggingen av 

industripark og havn må Nordreisa kommune ta hensyn til disse kulturminnene slik at de ikke blir 

berørt av tiltak i området. 

Ved Hjellneset og innenfor planområdet på GBR 48/7 er det også noen grunnmurer og gårdstufter fra 

etterkrigstiden. På selve neset står det to eldre naust/sjøhus og mellom disse er det rester etter en 

større slipp til båter. Nordreisa kommune bes vurdere om også dette nyere tids kulturmiljøet kan 

ivaretas i områdereguleringen. 

I sammenheng med tuftene etter den nyere gårdsbosetningen forteller historiske opplysninger at i 

1959 ble Indre Sokkelvik rammet av en raskatastrofe som krevde 9 menneskeliv. Mange hus gikk på 

sjøen da kvikkleir raste ut i 500 meters bredde og opptil 200 meter innover. Raskanten er ennå 

tydelig langs sjøen i Indre Sokkelvik og mot Hjellneset. Like utenfor det avmerkede planområdet, ved 

elven i Indre Sokkelvik finnes det en minnestein med navnene på de døde. 

Til sammen er dette en fortelling om et område med lang tids bosetning, flere ulike næringer samt 

dramatisk historie. 

SD minner også om at opplysninger om den generelle aktsomhetsplikten bør fremgå av 

bestemmelsene i den endelige reguleringsplanen og vi foreslår følgende tekst når det gjelder dette: 

Kulturminner og aktsomhetsplikten: Skulle det under bygge- og anleggsarbeid i marken 

komme fram gjenstander eller andre spor som viser eldre aktivitet i området, må arbeidet 

stanses og melding sendes Sametinget og Troms fylkeskommune omgående, jf. lov 9. juni 

1978 nr. 50 om kulturminner (kml.) § 8 annet ledd. Kulturminnemyndighetene forutsetter at 

dette pålegget formidles til dem som skal utføre arbeidet i marken. 

Kommunens kommentar: 

Ingen av de registrerte kulturminnene ligger innenfor eller i umiddelbar nærhet av planforslaget. Den 

generelle aktsomhetsplikten er tatt inn i planbestemmelsene. 
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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 går over fra arkivsystemet ePhorte 4 til ePhorte 5 ved 

årsskiftet 2015 fikk saken nytt saksnummer etter 5. januar 2015. 

 Saksnummer ePhorte 4: 2014/3938 

 Saksnummer ePhorte 5: 2015/162 
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Planbestemmelser for områderegulering av 

Sokkelvikkrysset snuplass og parkering 

Plan ID: 19422014_005 

Dato: 1. desember 2014 

Sist revidert: 24. februar 2015 

 

§ 1 GENERELT: 

§ 1.1 Formål: 

Formålet med planen er å legge til rette for nødvendig snuplass for brøytebil og buss, samt en 

utfartsparkering for brukerne av området. 

§ 1.2 Planavgrensning: 

Disse reguleringsbestemmelsene gjelder for det området som på plankartet datert 24. februar 2015 i 

målestokk 1:500 er vist med reguleringsplan grense. 

§ 1.3 Planområdets arealformål og hensynssoner: 

Området reguleres til følgende formål, jf. plan- og bygningslovens § 12-5: 

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur, jf. pbl. § 12-5, 1.pkt. 2 

Gang- og sykkelveg – SGS (SOSI-kode 2015) 

Parkering – SVV (SOSI-kode 2080) 

Angitte samferdselsanlegg og/eller tekniske infrastrukturtraséer kombinert med andre gitte 

hovedformål - SPA (SOSI-kode 2900) 

Grønnstruktur, jf. pbl. § 12-5, 1.pkt. 3 

Naturområde – GN (SOSI-kode 3020) 

Hensynssoner, jf. pbl. § 12-6 

H 310 – Ras- og skredfare (SOSI-kode 310) 

 

§ 2 BESTEMMELSER FOR OMRÅDER FOR SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK 

INFRASTRUKTUR: 

§ 2.1 Gang- og sykkelveg: 

SGS 1 skal etableres som snarveg/gangveg fra SPA 1 til Sokkelvikveien. 
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§ 2.2 Parkering: 

SPA 1 skal benyttes til utfartsparkering samt til snuplass for brøytebil og buss. 

§ 2.3 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» er SAA 1 og SAA 2.  

SAA 1 skal benyttes til oppfylling av masser som en del av grunnarbeidet for SPA 1.  

SAA 2 skal benyttes til nødvendig areal for fremtidig justering av Sokkelvikkrysset. Arealene kan også 

benyttes til vann, avløp, el- og fibertrase ved behov. 

Fyllingsskråninger skal tilsås eller beplantes på annen tiltalende måte 

 

§ 3 BESTEMMELSER FOR OMRÅDER FOR GRØNNSTRUKTUR: 

§ 3.1 Naturområde: 

Innenfor område GN 1 tillates tilrettelegging for det allmenne friluftslivet. I den delen av arealet som 

ligger i siktsonen for avkjørselen fra SPA 1 til hovedvei skal vegetasjonen ikke være høyere enn 0,5 

meter av hensyn til siktkrav i henhold til V121 Geometrisk utforming av veg og gatekryss fra Statens 

Vegvesen. 

 

§ 4 HENSYNSSONER: 

§ 4.1 H 310 – Ras- og skredfare  

Det er avsatt faresone for snøskred og jord-/flomskred (H310). Faresonen på plankartet omfatter kun 

utløpsområdene for av de aktuelle sonene.  

I faresonen kan det ikke oppføres bebyggelse før området er tilstrekkelig sikret mot ras og skred, TEK 

10 § 7-3. Dersom området sikres mot ras, skred eller steinsprang, reduseres omfanget av faresonen i 

henhold til de beregninger/vurderinger som ligger til grunn for sikringen, jf. TEK 10 § 7-3. 

 

§ 5 REKKEFØLGEBESTEMMELSER: 

§ 5.1 Etableringsrekkefølge: 

SAA 1 etableres før SPA 1 ferdigstilles. 

§ 5.2 Avkjørsel: 

Regulert avkjørsel skal godkjennes av Statens vegvesen før planen kan iverksettes 
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§ 6 FELLESBESTEMMELSER: 

§ 6.1 Bygg- og anlegg: 

Alle bygg og anlegg skal utføres/oppføres i henhold til plan- og bygningsloven (PBL) og dennes 

forskrifter med veiledninger. 

§ 6.2 Avkjørselsforhold: 

Avkjørsler og kryss skal være oversiktlige og trafikksikre. Avkjørsler og kryss skal utarbeides i samsvar 

med vegnormalene N100 Veg- og gateutforming og V121 Geometrisk utforming av veg og gatekryss 

fra Statens Vegvesen. 

§ 6.3 Mindre vesentlige unntak: 

Kommunen kan når særlige grunner taler for det tillate mindre vesentlige unntak fra disse 

bestemmelsene innenfor rammene av plan- og bygningsloven. 

§ 6.4 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. 

§ 6.5 Universell utforming: 

Universell utforming. Ved utbygging av 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.  

§ 6.6 Kulturminner og aktsomhetsplikten: 

Skulle det under bygge- og anleggsarbeid i marken komme fram gjenstander eller andre spor som 

viser eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget og Troms 

fylkeskommune omgående, jf. lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner (kml.) § 8 annet ledd. 

Kulturminnemyndighetene forutsetter at dette pålegget formidles til dem som skal utføre arbeidet i 

marken. 

§ 6.7 Frisikt: 

I arealet som ligger i frisiktstrianglene for avkjørselen fra SPA 1 til hovedvei skal vegetasjonen ikke 

være høyere enn 0,5 meter jf. V121 Geometrisk utforming av veg og gatekryss fra Statens Vegvesen. 
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Saksbehandler:  Hanne 

Henriksen 

 Dato:                 18.02.2015 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

15/15 Nordreisa driftsutvalg 03.03.2015 

 Nordreisa kommunestyre  

 

Nordreisa kommune som Friluftslivets År kommune 

Henvisning til lovverk: 

- 

 

Vedlegg 

1 Sett friluftsliv på dagsorden og bli en friluftslivets år kommune - bli også med på kåring av 

årets friluftlivskommune 

 

Rådmannens innstilling 

Nordreisa kommune vil støtte opp om Friluftslivets År 2015 og arbeide for målene om å gi 

friluftsliv økt oppmerksomhet og varige resultater i form av økt deltakelse i friluftsliv i alle deler 

av befolkningen.  

 

Kommunen vil: 

• Støtte opp om lokale arrangement og aktiviteter i Friluftslivets År. 

• Vektlegge hensyn til friluftsliv i kommunens planarbeid. 

• Stimulere kommunens barnehager og skoler til å bruke naturen til lek og læring.  

• Satse på stien som aktivitetsanlegg. 

• Bruke friluftsliv som positivt virkemiddel i kommunens folkehelsearbeid.  

• Arrangere ”På tur med ordføreren” – en åpen tur med ordføreren som turleder.  

• Stille opp til bålsamtale eller annet møte med friluftsorganisasjonene. 

• Følge opp arbeidet i Nord-Troms Friluftsråd. 

 

 

 

Saksopplysninger 

Regjeringen har bestemt at 2015 skal være Friluftslivets år med visjonen ”Flere ut – oftere!”. I 

den sammenheng har Friluftsrådens Landsforbund og Norsk Friluftsliv oppfordret samtlige 

kommuner og fylkeskommuner om å gjøre lokale FÅ15-vedtak. Brev til kommunene følger 

vedlagt. 
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Troms fylkesting fattet vedtak før jul og ble dermed landets første FÅ15-fylke. Balsfjord ble 

første kommune som fulgte opp ved lokalt vedtak i Troms. I tillegg har disse kommunene 

tilknyttet Midt-Troms Friluftsråd vedtatt å være FÅ15-kommune: Bardu, Berg, Lenvik, Torsken, 

Tranøy. Troms er kommet godt i gang med planleggingen av FÅ15. Et viktig årsak til det er 

kontakten mellom Troms fylkeskommune, friluftsrådene og FNF Troms som samarbeider om 

planlegging og gjennomføring av FÅ15 i Troms. Bl.a. er målet å oppnå FÅ15-vedtak i samtlige 

av fylkets 24 kommuner innen fristen 27. mars. 

Vurdering 

 

Nord-Troms Friluftsråd er som kjent opprettet, og de fire samarbeidskommunene har i den 

sammenheng vedtatt økt satsing på friluftsliv. Det foreslås derfor at medlemskommunene legger 

saksframlegget til grunn og gjør lokale vedtak i kommunestyrene i samsvar med oppfordringen.  

 

At Friluftslivets År er samtidig som Nord-Troms Friluftsråd har sitt første driftsår passer godt. 

Det er vedtatt en arbeidsplan, et budsjett og en organisering som vil bidra til å løfte arbeidet med 

friluftsliv og samarbeidet på tvers av kommunegrensene. Det vurderes derfor som naturlig at de 

fire medlemskommunene gjør vedtak i kommunestyrene i samsvar med den oppfordring som er 

mottatt. 
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•-49?.FriluftsrådenesLandsforbund
Eyvind Lychesv 23 B, 1338 SANDVIKA

www.friluftsrad.no
Tlf 6781 5180, E-post frilufi@online.no

Bankkonto 7874 05 76495, Organisasjonsnr 971 262 826

Kommunene

Deresref: Vårref:261.3 Dato: 17.oktober2014

SETT FRILUFTSLIV PÅ DAGSORDEN OG BLI EN FRILUFTSLIVETS ÅR KOMMUNE
- BLI OGSÅ MED PÅ KÅRING AVÅRETS FRILUFTSLIVSKOMMUNE

Regjeringen har bestemt at 2015 skal være "Friluftslivets År" med visjonen "Flere ut -oftere!".
Hovedmålet for året er todelt:

Å gi friluftsliv økt oppmerksomhet.
Å gi varige resultater i form av økt deltakelse i friluftsliv i alle deler av befolkningen.

Barn, unge og barnefamilier er viktige målgrupper. Mer informasjon om Friluftslivets År finner dere
på v.' .friluftsh‘etsår.no

Friluftslivets År skal være en stor folkelig mobilisering av frivilligheten, offentlige instanser,
næringslivet og enkeltindivider. Kommunene er viktige aktører.

Norsk Friluftsliv og Friluftsrådenes Landsforbund Mviterer derfor alle landets kommuner til å gjøre
vedtak om å være en "Frilufislivets År kommune". Alle kommuner som gjør vedtak om å være en
"Friluftslivets År kommune", kan også delta ikåringa av "Årets friluftslivskommune". Alle kan vedta
å være en "Friluftslivets år kommune" —men bare en kan kåres til "Årets friluftslivskommune".

Krav til Friluftslivets År kommuner
For å bli en Friluftslivets År kommune, må kommunestyret gjøre nedenstående vedtak. Alle disse
momentene må være med i vedtaket, men kommunen står fritt til å fylle på med ytterligere momenter
og tiltak en vil gjennomføre i Friluftslivets År.

kommune vil støtte opp om Friluftslivets År 2015 og arbeide formålene om å gi friluftsliv økt
oppmerksomhet og varige resultater i form av økt deltakelse i friluftsliv i alle deler av befolkningen.

Kommunen vil:
Støtte opp om lokale arrangement og aktiviteter i Friluftslivets År.
Vektlegge hensyn til friluftsliv i kommunens planarbeid.
Stimulere kommunens barnehager og skoler til å bruke naturen til leik og læring.
Satse på stien som aktivitetsanlegg.
Bruke frilufisliv som et positivt virkemiddel i kommunens folkehelsearbeid.
Arrangere Ordførerens tur; - åpen turmed Ordføreren som turleder.
Stille opp til bålsamtale eller annet møte med friluftsorganisasjonene i kommunen."

N ORSK4P.<
F RI L U F TS LI V

FRILUFTSLIVETS AR
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De fleste av disse punktene er sjølforklarende, men vi skal gi litt utfyllende informasjon for enkelte.

Satse på stien som aktivitetsanlegg
Stien er friluftslivets viktigste anlegg. Gamle stier er viktige kulturminner. Stien skal settes på
dagsorden i Friluftslivets År bl.a. med et eget seminar 17.-18. mars. Fylkeskommunene og
Gjensidigestiftelsen har en egen tilskuddsordning for skilting ogmerking av turstier. En rekke
friluftsaktiviteter og tiltak, som nærturorientering, opptur, naturlos, historiske vandreruter, TellTur og
ti på topp, har stien som hovedarena. Kommunene har kommet ulikt langt i dette arbeidet og har
forskjellige satsinger, ogmå derfor ut fra egne behov og forutsetninger defmere sin satsing på stien
som aktivitetsanlegg i Friluftslivets År.

Arrangere Ordførerens tur
I deler av landet er "ordførerens tur" et velkjent begrep. Kommunens ordfører inviterer kommunens
befolkning (og gjerne andre) med på tur, og er sjøl guide på turen. En flott anledning til å sette
friluftsliv på dagsorden og gå foran med et godt eksempel. Det skal være kommunevalg i2015, og er
ingenting i veien for at en arrangerer flere "Ordfører-kandidatenes tur".

Stille opp til bålsamtale eller annet møte med friluftsorganisasjonene i kommunen.
Bålet har en sentral plass i friluftslivet og er en unik sosial arena. Mange små og store utfordringer er
løst gjennom reflekterte samtaler rundt bålet. Vi vil utfordre friluftsorganisasjoner og friluftsråd til å
arrangere slike bålsamtaler med politisk og/eller administrativ ledelse om friluftslivets muligheter og
utfordringer i kommunen. Kommunen forplikter seg til å stille opp på en slik bålsamtale - eller annet
møte om friluftsliv der det ikke ligger til rette for en bålsamtale, men det er
friluftsorganisasjoner/friluftsråd som har ansvar for å ta initiativ og arrangere bålsamtalen.

Diplom og kåring avÅrets friluftskommune
Alle kommuner som gjør kommunestyrevedtak om å være en Friluftslivets År kommune, får tilsendt
diplom som en bekreftelse. I tillegg er kommunen også automatisk nominert til å bli "Årets
friluftslivskommune". For å delta videre i denne kåringa, må en fylle inn et skjema innen 1.oktober
2015 om hvordan kommunen satser på friluftsliv. Dette kommer vi tilbake til gjennom eget brev fra
Norsk Friluftsliv til alle kommuner som har gjort vedtak om å være en Friluftslivets År kommune.
Sjølve kåringa vil skje på oppfølgingskonferansen for Friluftslivets År i slutten av året.

Frist for å gjøre vedtak om at en vil være Friluftslivets År kommune er 27. mars (før påske).
Vedtak kan fattes fra nå av og fram til da, og sendes til:
Friluftsrådenes Landsforbund, Eyvind Lychesv 23 B, 1338 Sandvika, e-post friluttonline.no
Ta gjerne kontakt om dere har spørsmål.

Vi håper på stor oppslutning og ser fram til godt samarbeid om å markere Friluftslivets År 2015!

Vennlig hilsen

Norsk Friluftsliv Friluftsrådenes Landsforbund
(

W.,CU
Dag Kaas 5 1 Steinar Saghaug
styreleder styreleder
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Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

16/15 Nordreisa driftsutvalg 03.03.2015 

 

Oppstart av revisjon trafikksikkerhetsplan 

Henvisning til lovverk: 

 

 

Rådmannens innstilling 

Nordreisa kommunes trafikksikkerhetsplan tas opp til revisjon. 

 

 

Saksopplysninger 

Nordreisa kommunes trafikksikkerhetsplan er for perioden 2003-2012. Trafikksikkerhetsplanens 

handlingsdel er grunnlag for prioriteringer av tiltak.  En oppdatert handlingsdel gir muligheter 

for å søke ekstern finansiering for gjennomføring av tiltak. 

Nordreisa kommunes ansvar for trafikksikkerhet er knyttet opp mot rollen som veimyndighet på 

kommunale veier, samt kommunens ansvar for trafikksikkerhets opplæring i skole og 

barnehage. 

 

Vurdering 

Målet med trafikksikkerhetsplanen er å legge grunnlag for målrettet og systematisk 

trafikksikkerhets arbeid i kommunen.   Eksisterende plan er moden for gjennomgang og bør 

oppdateres slik at planen harmonerer med dagens behov for ulike trafikksikkerhetstiltak.                                                                                                                                                                                     

Arbeidet med revisjon av planen bør igangsettes og revidert plan bør ferdigstilles for 

sluttbehandling innen utgangen av 2015.   
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