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Detaljreguleringsplan Svartfosslia hyttefelt - høring og offentlig ettersyn - 

planid. 19422010_003 

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-10 legges forslag til detaljregulering av Svartfosslia 
hyttefelt ut til høring og offentlig ettersyn etter 1. gangs behandling i Nordreisa driftsutvalg 3. 
mars 2015 i sak 13/15 (se under). 
 
Dette brevet sendes til offentlige høringsinstanser, grunneiere og naboer som berøres av 
kommunens planforslag. Vedlegg sendes kun til offentlige høringsinstanser og berørte 
grunneiere. Øvrige mottakere av dette brevet kan laste ned vedleggene på kommunens 
hjemmeside; http://www.nordreisa.kommune.no/planlegging/, eventuelt henvende seg til 
Servicetorget i Nordreisa kommune. 
 
Merknader til planforslaget sendes skriftlig til Nordreisa kommune, Postboks 174, 9156 Storslett 
eller på e-post til postmottak@nordreisa.kommune.no, innen 24. april 2015. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Birger Storaas 
arealplanlegger 
 
Dette dokumentet er produsert elektronisk, og har derfor ingen signatur. 

 
Vedlegg 
1 Planbeskrivelse 
2 Planbestemmelser 
3 Plankart - A3 
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4 ROS - 13.2.2015 
5 ROS - februar 2011 
6 ROS - Notat oppdatering av ROS - februar 2011 
7 Kommuneplanens arealdel - samlet vurdering etter NML av Svartfoss-området 
8 SOSI-fil av plankartet (sendes kun digitalt til offentlige myndigheter) 

 
Adresseliste: 
Fylkesmannen i Troms postmottak@fmtr.no   
Troms fylkeskommune postmottak@tromsfylke.no   
Statens vegvesen Region nord firmapost-nord@vegvesen.no   
NVE region nord rn@nve.no   
Sametinget samediggi@samediggi.no   
Ymber AS post@ymber.no   
D-35 Fávrrosorda V/Johan Isak Eira   KAUTOKEINO 
D-42 Beahcegealli V/Ellen Inga Kristine 
Hætta 

Bohtaldievvá 2  KAUTOKEINO 

D-36 Cokolat ja Birtavarri V/Johan 
Aslak Logje 

Máttaluoppal  KAUTOKEINO 

D-39 Árdni/Gávvir-Arnøy/Kågen 
V/Aslak Anders I. Gaup 

Gártnetluohkká 6  KAUTOKEINO 

May Vangen og Stein-Magne Pettersen Svartfossvn. 236  STORSLETT 
Arnulf Vangen Svartfossvn. 260  STORSLETT 
Isabel og Lars Musum Nessevegen 1  SØRKJOSEN 
Kirsti Moskodal Svartfossvn. 210  STORSLETT 
Eyolf Vangen Svartfossvn. 214  STORSLETT 
Trine Gausdal Einevegen 7  STORSLETT 
Elin Vangen og Torgeir Lunde Svartfossvn. 82  STORSLETT 
Heidi og Ken Henriksen Reisadalen 1131  STORSLETT 
Nordreisa Scooter og Båtforening Pb. 100  STORSLETT 
Reisadalen grendelag og idrettslag 
v/Hilde Lund 

Sappen  STORSLETT 

Naturvernforbundet v/Geir Tomasjord geir.tomasjord@gmail.com   
Nordreisa jeger og fiskerlag Pb. 17  STORSLETT 
Maria og Trond Holm Olderskogen 14  STORSLETT 
Roald Hammari Reisadalen 2876  STORSLETT 
Kjell Håkon Vangen Mellavegen 9  STORSLETT 
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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 

Saksprotokoll i Nordreisa driftsutvalg - 03.03.2015  

 

Behandling: 

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt 

Vedtak: 

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. 
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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. 
 
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. 
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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 detaljreguleringsplan 
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. 
  
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 høystandardhytter, 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. 
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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. 
 
 
 
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. 
 
 
 


