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Utvalg: Nordreisa driftsutvalg 
Møtested: Halti ishavsstudio 

Dato: 08.09.2015 

Tidspunkt: 09:00 

 

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

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

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

kontakt pr. telefon. 

 

Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. 
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PS�34/15�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   

    

    
    

    

    
    

 

Bakkeby/Landslett elgvald v/Tore Hoaas 

 

9153  ROTSUND 

 

 

 

 

Delegert vedtak 
Delegert utvalg driftsutvalget - nr. 84/15 

 

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

 2015/1229-9 6840/2015 K46 06.08.2015 

 

Bakkeby/Langslett elvvald -endring av tildeling 

 

Saksopplysninger:  

Bakkeby/Landslett fikk i sak 25/15 tildelt følgende kvote for 2015; 6 dyr; 3 kalver og to valgfrie. 

 

Valdleder har i sms den 19.juni 2015 gjort oss oppmerksom på denne tildelinga. For det første så 

stemmer ikke total tildeling med fordeling og for det andre er det ikke mulig å tildele valgfrie 

dyr. 

 

 

Vurderinger: 

Det er riktig som valdleder påpeker at det er her er begått to feil i tildelinga. Dette er det bare å 

beklage. 

Etter siste revisjon av forskriften i 2012 er det kun mulig å tildele kalv, okse eller kyr. 

Med bakgrunn i dette endres tildelingen til 6 dyr fordelt på 3 kalver, 2 okser og 1 ku.  

 

 

Vedtak: 

I medhold av viltlovens § 16 og tilhørende forskrifter tildeles følgende kvote til 

Bakkeby/Langslett elgvald for 2015; 6 dyr fordelt på 3 kalver, 2 okser og 1 ku. 

 

 

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. 
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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 

 

 

 

Dag Funderud 

Enhetsleder 

 

Dette dokumentet er produsert elektronisk, og har derfor ingen signatur. 
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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   

    

    
    

    

    
    

 

Birger Hermansen 

Tømmernesveien 202 

9151  STORSLETT 

 

 

 

 

Delegert vedtak 
Delegert utvalg driftsutvalget - nr. 61/15 

 

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

 2015/1693-2 5853/2015 1942/18/13/1 23.06.2015 

 

 

TILLATELSE TIL ENDRING 
Svar på søknad om tillatelse til endring etter plan- og bygningsloven 2008 (pbl 2008) § 20-2. 

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

 

 

 

Byggested: Tømmernesveien 202, 9151 

STORSLETT 

Gnr/Bnr: 13/18 

Tiltakshaver: Birger Hermansen Adresse: Tømmernesveien 202, 

9151 STORSLETT 

Ansvarlig søker:  Adresse:    

Tiltakets art: Endring av bygg -  bruksendring  Bruksareal: 481m² 

 

 

 

VEDTAK 
 

Tillatelse: 

I medhold av plan- og bygningsloven §§ 20-2 og 21-4 godkjennes søknad om bruksendring fra 

bygningstypekode 219 Annen industribygning til bygningstypekode 249 Annen 

landbruksbygning for bygg med byggningsid: 11616925 på eiendommen gbr.1942/18/13.  
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Planstatus: 

LNF – Område. 

 

Atkomst/avkjørsel: 

Eiendommen anses å være sikret lovlig atkomst i samsvar med pbl 2008 § 27-4. 

 

Vannforsyning og avløp: 

Eiendommen anses for å være sikret lovlig vannforsyning og avløp i samsvar med pbl 2008 §§ 

27-1 og 27-2.  

 

 

 

Klageadgang 

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

fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. Klagen skal 

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

endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det 

kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer 

frem. Viser til Forvaltningslovens § 28. 

 

En slik klage kan føre til at avgjørelsen blir omgjort. Kommunen er ikke ansvarlig for tap som 

tiltakshaver måtte lide ved en slik omgjøring. 

 

 

 

 

Ved all kontakt med avdelingen i denne sak, vennligst referer til saksnummer 2015/1693. 
 

 

 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

 

Ketil Jensen 

Byggesaksbehandler 

Direkte innvalg: 48 88 32 93 
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FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMARKKU FYLKKAMANNI
Justis- og samfunnsavdeling Justiisa- ja servodatossodat

Nordreisa kommune

Postboks 174
9156 STORSLETT

Deres ref Deres dato Vår ref Vår dato
2015/40 Sak 2015/920 15.06.2015

Ark 423.1

Saksbehandler/direkte telefon: Wilhelm Istad - 78 95 04 06

Byggesak - Nordreisa kommune - 1 942/44/2 - klage på dispensasjon
fra kommuneplanenes arealdel til deling av to bebygde hyttetomter
- klagen tas til følge

Fylkesmannen i Finnmark viser til Fylkesmannen i Troms sin klage datert 1. oktober 2014 på
innvilget dispensasjon fra kommuneplanens arealdel. Det er gitt dispensasjon til fradeling av
to hyttetomter under gnr. 44 bnr. 2 i Nordreisa kommune. Vi viser videre til brev av 24.
februar 2015 fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet(KMD) om oppnevning av
settefylkesmann i klagesaken hvor Fylkesmannen i Troms har klaget og følgelig er inhabil.
Klagen behandles derfor av Fylkesmannen i Finnmark.

Fylkesmannen i Finnmark har truffet følgende vedtak:

Klagen tas til følge. Fylkesmannen omgjør Nordreisa kommunes vedtak av 9.
september 2014. Det gis ikke dispensasjon til fradeling av hyttetomter som omsøkt.

Sakens bakgrunn
Sakens bakgrunn forutsettes kjent av partene, og Fylkesmannen gir derfor bare et kortfattet
sammendrag av saken. Vår avgjørelse bygger på det som fremkommer i det skriftlige
materialet fra kommunen, herunder administrasjonens saksfremlegg utarbeidet i
forbindelse med kommunens underinstansbehandling av den fremsatte klagen.

Grunneier Tor-Eivind Båtnes søkte 7. november 2013 om tillatelse til å fradele to parseller for
to allerede oppførte fritidsboliger på eiendom 44/2. Størrelsen på de omsøkte parsellene er
ca. 750 m2 for hver av dem. Fradelingen er i strid med kommuneplanens arealdel hvor
området er regulert til LNF-formål. Kommunen sendte søknaden på høring Fylkesmannen i
Troms og NVE den 10. juni 2014. Fylkesmannen i Troms gikk i sin høringsuttalelse datert 4.
juli 2014, imot at det ble gitt dispensasjon.

I strid med administrasjonens innstilling gav kommunens driftsutvalg dispensasjon i vedtak
av 9. september 2014. Fylkesmannen i Troms påklaget vedtaket i brev datert 1. oktober
2014. Kommunen behandlet klagen 6. januar 2015. Driftsutvalget vedtok å avslå klagen.
Administrasjonens innstilling ble dermed ikke fulgt.

Postadresse: Telefon: Org.nr.: E-post: Internett:
Statens hus 78 95 03 00 967 311 014 fmfipostmottak@fylkesmannen.no www.fylkesmannen.no/Finnmark
9815 VADSØ
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Saken ble deretter oversendt Fylkesmannen i Troms for klagebehandling, som deretter
anmodet departementet om å oppnevne settefylkesmann.

Fylkesmannens kompetanse
Fylkesmannen bemerker at klagen er rettidig fremsatt, og klager har rett til å fremsette klage
i henhold til forvaltningsloven av 10. februar 1967(fvI.) §§ 28, 29 og 30, jf. plan- og
bygningsloven av 27. juni 2008(pbl.) § 1-9. For behandling av klager etter pbl. § 1-9 gjelder
reglene i fvl. så langt ikke annet er bestemt.

Klagen behandles i medhold av pbl. § 1-9 og delegasjon av avgjørelsesmyndighet fra
Miljøvern-/Kommunaldepartementet , jf. rundskriv T-2/09.

Fylkesmannens kompetanse i klagesaker fremgår av fvl. § 34. Fylkesmannen kan prøve alle
sider av saken, herunder saksbehandlingen, lovanvendelsen og skjønnsutøvelsen.
Fylkesmannen kan også ta opp forhold som ikke er nevnt i klagen. Det skal ved
behandlingen av saken legges vekt på hensynet til det kommunale selvstyret ved prøvingen
av det frie skjønn, jf. fvl. § 34 annet ledd.

Fylkesmannen anser sakens faktiske sider for å være tilfredsstillende belyst, jf. fvl. § 17 og §
33 femte ledd, til å foreta realitetsbehandling av klagen.

Fylkesmannens vurdering
Gjeldende plan for eiendommen 44/2 er kommuneplanens arealdel, vedtatt 20. mars 2014.
Området hvor eiendommen ligger er i planen avsatt til LNF-formål. Fradeling av to
hyttetomter er derfor betinget av at det kan gis dispensasjon fra arealplanen i medhold av
pbl. § 19-2 andre ledd.

Det er ifølge bestemmelsen to vilkår som må være oppfylt for at dispensasjon skal kunne
innvilges. Det første vilkåret er at hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller
hensynene i lovens formålsbestemmelse, ikke blir "vesentlig tilsidesatf'. Ordlyden tilsier at
ulemper eller skadevirkninger ved dispensasjonen ikke må være betydelige sett i forhold til
hensynene loven eller bestemmelsen det dispenseres fra, er ment å ivareta.

Det andre vilkåret som må være oppfylt for at dispensasjon skal være aktuelt, er at fordelene
ved å gi dispensasjon er "klart større" enn ulempene etter en samlet vurdering. I dette
vilkåret ligger det at det må foreligge en vesentlig/betydelig overvekt av hensyn som taler for
dispensasjon i forhold til hensyn som taler mot dispensasjon.

Vilkårene for å innvilge dispensasjon er altså strenge, og det skal ikke være en kurant sak å
fravike gjeldende plan, jf. Ot.prp. nr. 32 (2007 —2008) på side 242. Dispensasjonsadgangen
er altså en snever unntaksbestemmelse.

I vedtaket av 9. september 2014 har ikke kommunens driftsutvalg foretatt noen konkret
vurdering av om vilkårene i pbl. § 19-2 andre ledd er oppfylt. Vedtaket er blant annet
begrunnet med at en fradeling ikke vil kunne føre til reduksjon av eiendommens
avkastningsevne, og kan heller ikke føre til drifts- og miljømessige ulemper for landbruket i
området. Videre har driftsutvalget begrunnet dispensasjon ved å vise til kommuneplanens
samfunnsdel hvor følgende er inntatt i begrunnelsen for dispensasjon: "Nordreisa skal ha et
næringsliv som er preget av nyskaping, bærekraft og vekst. I dette legger kommunen opp til
å være en ja-kommune som i sin forvaltning av arealer gir forutsigbarhet og gode
rammevilkår for utvikling".

Klagen til Fylkesmannen i Troms er begrunnet med at fradeling av "to fritt omsettbare
hyttetomter inntil et større sammenhengende område med innmark kan føre til drifts- og
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miljømessige ulemper for landbruksdrift i området". Videre i klagen er det påpekt at de to
hyttene i dag brukes som utleiehytter og at eier da har full kontroll på bruken av hyttene.
Dersom parsellene overdras til personer uten tilknytning til landbruksvirksomhet, kan det
fremmes krav om restriksjoner på en ellers fullt ut forsvarlig drift av tilgrensende
landbruksområder.

Det følger av pbl. § 19-2 fjerde ledd at kommunen ikke bør dispensere fra plan når en direkte
berørt statlig eller regional myndighet har uttalt seg negativt om dispensasjonssøknaden.
Hvordan uttalelser fra berørte sektormyndigheter skal vektlegges i dispensasjonsvurderingen
fremgår av uttalelsene i lovens forarbeider, Ot.prp. nr. 32 (2007-2008), på side 139. Her
uttales det:

"Kommunen bør fortsatt ikke gi dispensasjon fra planbestemmelser og planer der berørte
statlige fagmyndigheter eller fylkeskommunen uttrykkelig går imot at dispensasjon gis. Det
har i praksis vært lagt til grunn at det ikke foreligger særlige grunner for å dispensere i strid
med uttalelse fra statlig fagmyndighet eller fylkeskommunen".

På bakgrunn av denne uttalelsen i lovforarbeidene tillegges det betydelig vekt i den samlede
vurderingen at Fylkesmannen i Troms i høringsrunden kom med en klar negativ uttalelse mot
at det ble gitt dispensasjon. Det faktum at Fylkesmannen i Troms har bragt denne negative
uttalelsen videre ved å benytte seg av klageretten, trekker ytterligere i retning av at
kommunen ikke burde gitt dispensasjon i denne saken.

I begrunnelsen for vedtaket av 9. september 2014 fremgår det at en fradeling ikke vil kunne
føre til reduksjon av eiendommens avkastningsevne og kan heller ikke føre til drifts- og
miljømessige ulemper for landbruket i området. Administrasjonen innstilte på å avslå
søknaden. Administrasjonen kan ikke se at det er positivt for landbruket på eiendommen
eller i området at tomtene blir fradelt. Begrunnelsen for dette er blant annet det som fremgår
av høringsuttalelsen fra Fylkesmannen i Troms, nemlig det faktum at hyttene etter fradeling
fritt kan overdras til personer uten tilknytning til landbruket. Administrasjonen har i denne
sammenheng vist til jordloven § 12 og rundskriv M-1/2013 hvor temaet om miljømessige
ulemper er utdypet. Det uttales følgende på side 20:

"Formuleringen miljømessige ulemper knytter seg ikke til selve driften av eiendommen som
skal deles eller driften av andre eiendommer i området. Formuleringen tar sikte på konflikter
mellom landbruket og andre interesser som følge av landbruksdriften. Konflikter mellom de
som driver en landbrukseiendom og de som eier en bolig- eller fritidseiendom er ikke uvanlig.
Dette gjelder særlig i områder med husdyrproduksjon. Årsaken til konflikten er ofte knyttet til
støv, støy og lukt fra store fjøs, beitedyr, helge- og nattarbeid, men også bruk av driftsveier
og utmark eller nydyrking av jord. Slike ulemper kan føre til krav om restriksjoner i driften ved
offentlige påbud, eller fra en som utsettes for ulempen".

Ifølge saksfremlegget er hyttene oppført ca. 30 meter fra fulldyrka jord i drift. Det at
nabobruket er et av kommunens største melkebruk viser at det er påregnelig at fradeling og
salg av parsellene på det åpne markedet vil kunne medføre drifts- og miljømessige ulemper.
I relasjon til pbl. § 19-2 andre ledd vil dette være en ulempe for landbruket som området er
regulert til.

Det følger av pbl. § 1-8 første ledd at det i 100-metersbeltet langs sjø og vassdrag skal tas
særlig hensyn til natur- og kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser.
Reisaelva er ifølge saksfremlegget en populær lakseelv og et verna vassdrag.
Administrasjonen er av den oppfatning at fradeling og salg av tomtene vil kunne begrense
allmennhetens tilgang til, og ferdsel langs vassdraget da de omsøkte tomtene ligger ca 50
meter fra elvebredden. Årsaken til det er at folk bor i utleiehytter i kortere perioder og får
derfor ikke et eierforhold til området i motsetning til slik det vil være hvis dette blir privateide
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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   

    

    
    

    

    
    

 

Stiftelsen NYBO 

Flomstadvegen 1 

9151  STORSLETT 

 

Att. Tore Elvestad 

 

 

Delegert vedtak 
Delegert utvalg driftsutvalget - nr. 56/15 

 

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

 2015/1566-2 5603/2015 1942/13/148 16.06.2015 

 

BYGGETILLATELSE 
Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningsloven 2008 (pbl 2008) §§ 20-1 og 

21-4. 

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

 

 

Byggested: Hansabakken, 9151 

STORSLETT 

Gnr/Bnr: 13/148 

Tiltakshaver: Stiftelsen NYBO Adresse: Flomstadvegen 1, 9151 

STORSLETT 

Ansvarlig søker: BYGGtorget Betongservice as Adresse: Industrivegen 24, 9152 

SØRKJOSEN 

Tiltakets art: Nytt bygg - boligformål - over 

70 m²  

Bruksareal: 624m² 

 

 

VEDTAK 
 

Tillatelse: 

I medhold av plan- og bygningsloven §§20-1 og 21-4 godkjennes søknad om byggetillatelse 

mottatt 04.06.2015 for oppføring av 2 bygg med tilsammen 8 boenheter på eiendommen 

gbr.1942/13/148.  

 

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

ansvarsretter. 
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 Side 2 av 2 

Godkjenning av foretak for ansvarsrett: 

 

Foretak med sentral godkjenning: 

Med hjemmel i pbl 2008, § 22-1, jf byggesaksforskriften 2010 (SAK10) § 9-1 gis ansvarsrett i 

forbindelse med omsøkte tiltak til følgende foretak med sentral godkjenning: 

 

 

Foretak Godkjenningsområde 

BYGGtorget Betongservice as 

 

Org. nr. 944 896 600 

SØK - Ansvarlig søker, tiltakskl. 1 

PRO - Ansvarlig prosjekterende tiltakskl. 1. 

UTF - Ansvarlig utførende tiltakskl. 1. 

 

Ansvarsområde: Overordnet ansvar (Bygning, anlegg 

eller konstruksjon, tekniske instalasjoner).  

Aktiv VVS AS 

 

Org. nr. 974 532 913 

PRO - Ansvarlig prosjekterende, tiltakskl. 1. 

UTF - Ansvarlig utførende, tiltakskl. 1. 

 

Ansvarsområde: Innvendig sanitæranlegg.  

Tømmer og Betong AS 

 

Org. nr. 987 147 946 

KUT – Kontrollerende av utførelsen, tiltakskl. 1. 

 

Ansvarsområde: Kontroll av våtrom og tetthet.  

 

 

 

SAKSUTREDNING/BEGRUNNELSE FOR VEDTAKET: 

 

 

Planstatus: 

Kommuneplanens arealdel. 

Reguleringsplan for Storslett sentrum, Planid: 19421997_001. 

 

Nabovarsling: 

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

 

Gjennomføringsplan: 

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

 

Administrasjonens drøfting/begrunnelse: 

Foretakene med sentral godkjenning, som søker om ansvarsrett, bekrefter at de oppfyller pbl 

2008 § 22-1 og SAK10 §§ 10-1 og 10-2 til ansvarsrett for omsøkte fagområder. 

 

Til arbeid som krever ansvarsrett og ansvarlig foretak ikke selv utfører, eller har 

nødvendig kompetanse for å utføre, skal ansvarlig foretak forvisse seg om at innleid foretak 

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

 

Det er ansvarlig søkers ansvar å påse at alle fag er dekket med ansvarsrett før arbeidet igangsettes 

jf pbl § 23-4. 
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 Side 3 av 3 

Byggegrunn, miljøforhold mv: 

I henhold til søknad ansees byggegrunn sikret i hht pbl 2008 § 28-1 

(flom- og rasfare, forurenset grunn, natur- og miljøforhold) 

Minner om krav om radonsperre mot grunnen i bygninger beregnet for varig opphold jfr. 

byggeteknisk forskrift TEK10 § 13-5. 

 

Atkomst/avkjørsel: 

Eiendommen anses å være sikret lovlig atkomst i samsvar med pbl 2008 § 27-4. 

 

Vannforsyning og avløp: 

Eiendommen anses for å være sikret lovlig vannforsyning og avløp i samsvar med pbl 2008 §§ 

27-1 og 27-2. Tilknyttes kommunalt vannverk og avløpsledninger.  

 

Kultur- og fornminner: 

Dersom det under utgraving i marka kommer fram gjenstander eller andre levninger som viser 

eldre aktivitet i område, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget og Kulturetaten, 

Troms fylkeskommune omgående jfr. kulturminnelovens § 8 andre ledd. (pbl 2008 § 21-5, 

SAK10 § 6-2). 

 

Sikringstiltak ved byggearbeid: 

Det vises til bestemmelsene i pbl 2008 § 28-2. 

 

Avfall: 

Tiltak etter pbl 2008 kap 20, skal tilfredsstille krav til forsvarlig avfallshåndtering i eller i 

medhold av loven. 

 

Dokumentasjon ved tilsyn: 

Kopi av denne tillatelse sammen med beskrivelse av tiltaket, godkjent situasjonsplan for 

plassering Tegninger og ansvarsretter skal være tilgjengelig på byggeplassen. 

 

Anmodning om ferdigattest: 

Ved anmodning om ferdigattest, skal det sendes inn dokumentasjon for at slutt kontrollen ikke 

har avdekket feil eller mangler som hindrer ferdigattest, jf pbl 2008 § 21-10 og SAK10 § 8-1. 

Ved endringer som ikke krever egen søknad i forhold til tillatelsen, skal det innsendes oppdatert 

situasjonsplan og tegninger samt underretning om tiltakets plassering. 

 

Bortfall av tillatelse: 

Er tiltaket ikke satt i gang senest innen 3 år etter at tillatelse er gitt, faller den bort. Det samme 

gjelder hvis tiltaket innstilles i lengre tid enn 2 år, jf pbl 2008 § 21-9. 

 

 

ØVRIGE LOVBESTEMMELSER: 

 

Generell aktsomhetsplikt: 

Enhver skal opptre aktsomt og gjøre det som er rimelig for å unngå skade på naturmangfoldet i 

strid med målene i ”Naturmangfoldloven” §§ 4 og 5. Utføres en aktivitet i henhold til en tillatelse 

av offentlig myndighet, anses aktsomhetsplikten oppfylt dersom forutsetningene for tillatelsen 

fremdeles er til stede. 
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Klageadgang 

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

fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. Klagen skal 

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

endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det 

kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer 

frem. Viser til Forvaltningslovens § 28. 

 

En slik klage kan føre til at avgjørelsen blir omgjort. Kommunen er ikke ansvarlig for tap som 

tiltakshaver måtte lide ved en slik omgjøring. 

 

 

 

Ved all kontakt med avdelingen i denne sak, vennligst referer til saksnummer 2015/1566. 
 

 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

 

Ketil Jensen 

Byggesaksbehandler 

Direkte innvalg: 48 88 32 93 

 

 

 

 

 

Kopi til: 

Aktiv VVS AS Gammelveien 9143 SKIBOTN 

BYGGtorget Betongservice as Industrivegen 24 9152 SØRKJOSEN 

Tømmer og Betong AS Postboks 105 9189 SKJERVØY 
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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   

    

    
    

    

    
    

 

Morten Bergland 

Storvikveien 1010 

9151  STORSLETT 

 

 

 

 

Delegert vedtak 
Delegert utvalg driftsutvalget - nr. 45/15 

 

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

 2015/1209-3 5073/2015 1942/3/25 26.05.2015 

 

 

BYGGETILLATELSE 

Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens 2008, § 20-1 

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

 

 

Byggested: Storvikveien 1010, 9151 

STORSLETT 

Gnr/Bnr: 3/25 

Tiltakshaver: Morten Bergland Adresse: Storvikveien 1010, 9151 

STORSLETT 

Ansvarlig søker: BYGGINOR AS Adresse: Kitdalen, 9046 OTEREN 

Tiltakets art: Nytt bygg - boligformål - over 

70 m²  

Bruksareal: 171,6m² 

 

 

VEDTAK 
 

Tillatelse: 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven 2008 (pbl 2008) §§ 20-1 og 21-4 godkjennes søknad om 

byggetillatelse mottatt 17.04.2015 for oppføring av ny enebolig på eiendommen gbr 1942/3/25.   

 

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

ansvarsrett samt kontrollerklæringer. 
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Godkjenning av foretak for ansvarsrett: 

 

Foretak med sentral godkjenning: 

Med hjemmel i pbl 2008, § 22-1, jf byggesaksforskriften 2010 (SAK10) § 9-1 gis ansvarsrett i 

forbindelse med omsøkte tiltak til følgende foretak med sentral godkjenning: 

 

 

Foretak Godkjenningsområde 

BYGGINOR AS 

 

Org. nr. 989 649 817 

SØK -         Ansvarlig søker, tiltakskl. 1 

UTF - Ansvarlig utførende tiltakskl. 1. 

 

Ansvarsområde: Fundament, grunnmur, tømmerarbeider, 

ventilasjon og våtrom. 

Rørleggermester J-A Kristiansen 

 

Org. nr. 994 265 970 

PRO - Ansvarlig prosjekterende tiltakskl. 1. 

UTF - Ansvarlig utførende tiltakskl. 1. 

 

Ansvarsområde: Sanitæranlegg og varme. 

Østberg Norge AS 

 

Org. nr. 939 625 593 

PRO - Ansvarlig prosjekterende tiltakskl. 1. 

 

Ansvarsområde: Ventilasjonsanlegg. 

Støren Treindustri AS 

 

Org. nr. 963 434 472 

PRO - Ansvarlig prosjekterende tiltakskl. 1. 

 

Ansvarsområde: Konstruksjons teknisk prosjektering av 

egen trehus leveranse unntatt sanitær. 

JL Byggconsult AS 

 

Org. nr. 996 629 422 

KUT - Ansvarlig kontrollerende av utførelsen,     

tiltakskl. 1. 

 

Ansvarsområde: Uavhengig kontroll av våtrom og 

lufttetthet. 

 

 

Lokal godkjenning av foretak: 
Med hjemmel i pbl 2008 § 22-3 og SAK10 § 9-2, gis lokal godkjenning av foretak og ansvarsrett i forbindelse med 

omsøkte tiltak til følgende foretak: 

 

   

Foretak Godkjenningsområde 

Kjell Mølleng Maskinstasjon 

 

Org. nr. 922 341 117 

UTF - Ansvarlig utførende tiltakskl. 1. 

 

Ansvarsområde: Grunnarbeider, utvendig vann og avløp.  
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 Side 3 av 3 

SAKSUTREDNING/BEGRUNNELSE FOR VEDTAKET: 

 

 

Planstatus: 

Kommuneplanens arealdel 

 

Nabovarsling: 

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

 

Gjennomføringsplan: 

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

 

Administrasjonens drøfting/begrunnelse: 

Foretakene med sentral godkjenning, som søker om ansvarsrett, bekrefter at de oppfyller pbl 

2008 § 22-1 og SAK10 §§ 10-1 og 10-2 til ansvarsrett for omsøkte fagområder. 

 

Foretakene uten sentral godkjenning som søker om ansvarsrett, bekrefter ved søknad om lokal 

godkjenning at de oppfyller pbl 2008 § 22-3 og SAK10 §§ 10-1 og 10-2 til ansvarsrett for 

omsøkte fagområder. 

 

Til arbeid som krever ansvarsrett og ansvarlig foretak ikke selv utfører, eller har 

nødvendig kompetanse for å utføre, skal ansvarlig foretak forvisse seg om at innleid foretak 

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

 

Det er ansvarlig søkers ansvar å påse at alle fag er dekket med ansvarsrett før arbeidet igangsettes 

jf pbl § 23-4. 

 

Byggegrunn, miljøforhold mv: 

I henhold til søknad ansees byggegrunn sikret i hht pbl 2008 § 28-1 

(flom- og rasfare, forurenset grunn, natur- og miljøforhold) 

Minner om krav om radonsperre mot grunnen i bygninger beregnet for varig opphold jfr. 

byggeteknisk forskrift TEK10 § 13-5. 

 

Atkomst/avkjørsel: 

Eiendommen anses å være sikret lovlig atkomst i samsvar med pbl 2008 § 27-4. 

 

Vannforsyning og avløp: 

Eiendommen anses for å være sikret lovlig vannforsyning og avløp i samsvar med pbl 2008 §§ 

27-1 og 27-2.  

 

Kultur- og fornminner: 

Dersom det under utgraving i marka kommer fram gjenstander eller andre levninger som viser 

eldre aktivitet i område, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget og Kulturetaten, 

Troms fylkeskommune omgående jfr. kulturminnelovens § 8 andre ledd. (pbl 2008 § 21-5, 

SAK10 § 6-2). 

 

Sikringstiltak ved byggearbeid: 

Det vises til bestemmelsene i pbl 2008 § 28-2. 
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Avfall: 

Tiltak etter pbl 2008 kap 20, skal tilfredsstille krav til forsvarlig avfallshåndtering i eller i 

medhold av loven. 

 

Dokumentasjon ved tilsyn: 

Kopi av denne tillatelse sammen med beskrivelse av tiltaket, godkjent situasjonsplan for 

plassering Tegninger og ansvarsretter skal være tilgjengelig på byggeplassen. 

 

Anmodning om ferdigattest: 

Ved anmodning om ferdigattest, skal det sendes inn dokumentasjon for at slutt kontrollen ikke 

har avdekket feil eller mangler som hindrer ferdigattest, jf pbl 2008 § 21-10 og SAK10 § 8-1. 

Ved endringer som ikke krever egen søknad i forhold til tillatelsen, skal det innsendes oppdatert 

situasjonsplan og tegninger samt underretning om tiltakets plassering. 

 

Bortfall av tillatelse: 

Er tiltaket ikke satt i gang senest innen 3 år etter at tillatelse er gitt, faller den bort. Det samme 

gjelder hvis tiltaket innstilles i lengre tid enn 2 år, jf pbl 2008 § 21-9. 

 

 

ØVRIGE LOVBESTEMMELSER: 

 

Generell aktsomhetsplikt: 

Enhver skal opptre aktsomt og gjøre det som er rimelig for å unngå skade på naturmangfoldet i 

strid med målene i ”Naturmangfoldloven” §§ 4 og 5. Utføres en aktivitet i henhold til en tillatelse 

av offentlig myndighet, anses aktsomhetsplikten oppfylt dersom forutsetningene for tillatelsen 

fremdeles er til stede. 

 

Klageadgang 

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

fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. Klagen skal 

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

endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det 

kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer 

frem. Viser til Forvaltningslovens § 28. 

 

En slik klage kan føre til at avgjørelsen blir omgjort. Kommunen er ikke ansvarlig for tap som 

tiltakshaver måtte lide ved en slik omgjøring. 

 

 

Ved all kontakt med avdelingen i denne sak, vennligst referer til saksnummer 2015/1209. 
 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

 

Ketil Jensen 

Byggesaksbehandler 

Direkte innvalg: 48 88 32 93 
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Kopi til: 

BYGGINOR AS Kitdalen 9046 OTEREN 

JL Byggconsult AS Strandveien 10 9060 LYNGSEIDET 

Kjell mølleng Maskinstasjon Hysingjord 9151 STORSLETT 

Rørleggermester J-A Kristiansen Kitdalveien 9046 OTEREN 

Støren Treindustri AS Moøya 7 7290 STØREN 

Østberg Norge AS Løxaveien 13 1351 RUD 
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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   

    

    
    

    

    
    

 

Tom Vegar Kiil 

Rotsundveien 1026 

9153  ROTSUND 

 

 

 

 

Delegert vedtak 
Delegert utvalg driftsutvalget - nr. 47/15 

 

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

 2015/26-4 5183/2015 1942/78/23 29.05.2015 

 

 

BYGGETILLATELSE 
Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens 2008, § 20-1. 

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

 

 

Byggested: Rotsundveien 1026, 9153 

ROTSUND 

Gnr/Bnr: 78/23 

Tiltakshaver: Tom Vegar Kiil Adresse: Rotsundveien 1026, 9153 

ROTSUND 

Ansvarlig søker: Sandøy Bygg AS Adresse: Rotsundelv, 9153 

ROTSUND 

Tiltakets art: Endring av bygg -  påbygg  Bruksareal: 100m² 

 

 

 

VEDTAK 
 

Tillatelse: 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven 2008 (pbl 2008) §§ 20-1 og 21-4 godkjennes søknad om 

byggetillatelse mottatt 23.12.2014 for oppføring av påbygg til bolig på gbr.1942/78/23.   

 

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

ansvarsrett samt kontrollerklæringer. 

 

 

 

-�23�-



 

 Side 2 av 2 

Godkjenning av foretak for ansvarsrett: 

 

Foretak med sentral godkjenning: 

Med hjemmel i pbl 2008, § 22-1, jf byggesaksforskriften 2010 (SAK10) § 9-1 gis ansvarsrett i 

forbindelse med omsøkte tiltak til følgende foretak med sentral godkjenning: 

 

 

Foretak Godkjenningsområde 

Sandøy Bygg AS 

 

Org. nr. 898 003 612 

SØK -         Ansvarlig søker, tiltakskl. 1 

PRO/KPR - Ansvarlig prosjekterende og kontrollerende 

                    for prosjektering, tiltakskl. 1. 

UTF/KUT - Ansvarlig utførende og kontrollerende 

                    av utførelsen, tiltakskl. 1. 

 

Ansvarsområde: Overordnet ansvar (bygning, anlegg 

eller konstruksjon, tekniske installasjoner). 

 

 

 

 

 

SAKSUTREDNING/BEGRUNNELSE FOR VEDTAKET: 

 

Planstatus: 

Kommuneplanens arealdel. 

 

Nabovarsling: 

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

 

Gjennomføringsplan: 

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

 

Administrasjonens drøfting/begrunnelse: 

Foretakene med sentral godkjenning, som søker om ansvarsrett, bekrefter at de oppfyller pbl 

2008 § 22-1 og SAK10 §§ 10-1 og 10-2 til ansvarsrett for omsøkte fagområder. 

 

Til arbeid som krever ansvarsrett og ansvarlig foretak ikke selv utfører, eller har 

nødvendig kompetanse for å utføre, skal ansvarlig foretak forvisse seg om at innleid foretak 

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

 

Det er ansvarlig søkers ansvar å påse at alle fag er dekket med ansvarsrett før arbeidet igangsettes 

jf pbl § 23-4. 

 

Byggegrunn, miljøforhold mv: 

I henhold til søknad ansees byggegrunn sikret i hht pbl 2008 § 28-1 

(flom- og rasfare, forurenset grunn, natur- og miljøforhold) 

Minner om krav om radonsperre mot grunnen i bygninger beregnet for varig opphold jfr. 

byggeteknisk forskrift TEK10 § 13-5. 
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Atkomst/avkjørsel: 

Eiendommen anses å være sikret lovlig atkomst i samsvar med pbl 2008 § 27-4. 

 

Vannforsyning og avløp: 

Eiendommen anses for å være sikret lovlig vannforsyning og avløp i samsvar med pbl 2008 §§ 

27-1 og 27-2.  

 

Kultur- og fornminner: 

Dersom det under utgraving i marka kommer fram gjenstander eller andre levninger som viser 

eldre aktivitet i område, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget og Kulturetaten, 

Troms fylkeskommune omgående jfr. kulturminnelovens § 8 andre ledd. (pbl 2008 § 21-5, 

SAK10 § 6-2). 

 

Sikringstiltak ved byggearbeid: 

Det vises til bestemmelsene i pbl 2008 § 28-2. 

 

Avfall: 

Tiltak etter pbl 2008 kap 20, skal tilfredsstille krav til forsvarlig avfallshåndtering i eller i 

medhold av loven. 

 

Dokumentasjon ved tilsyn: 

Kopi av denne tillatelse sammen med beskrivelse av tiltaket, godkjent situasjonsplan for 

plassering Tegninger og ansvarsretter skal være tilgjengelig på byggeplassen. 

 

Anmodning om ferdigattest: 

Ved anmodning om ferdigattest, skal det sendes inn dokumentasjon for at slutt kontrollen ikke 

har avdekket feil eller mangler som hindrer ferdigattest, jf pbl 2008 § 21-10 og SAK10 § 8-1. 

Ved endringer som ikke krever egen søknad i forhold til tillatelsen, skal det innsendes oppdatert 

situasjonsplan og tegninger samt underretning om tiltakets plassering. 

 

Bortfall av tillatelse: 

Er tiltaket ikke satt i gang senest innen 3 år etter at tillatelse er gitt, faller den bort. Det samme 

gjelder hvis tiltaket innstilles i lengre tid enn 2 år, jf pbl 2008 § 21-9. 

 

 

ØVRIGE LOVBESTEMMELSER: 

 

Generell aktsomhetsplikt: 

Enhver skal opptre aktsomt og gjøre det som er rimelig for å unngå skade på naturmangfoldet i 

strid med målene i ”Naturmangfoldloven” §§ 4 og 5. Utføres en aktivitet i henhold til en tillatelse 

av offentlig myndighet, anses aktsomhetsplikten oppfylt dersom forutsetningene for tillatelsen 

fremdeles er til stede. 
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Klageadgang 

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

fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. Klagen skal 

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

endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det 

kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer 

frem. Viser til Forvaltningslovens § 28. 

 

En slik klage kan føre til at avgjørelsen blir omgjort. Kommunen er ikke ansvarlig for tap som 

tiltakshaver måtte lide ved en slik omgjøring. 

 

 

 

Ved all kontakt med avdelingen i denne sak, vennligst referer til saksnummer 2015/26. 
 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

 

Ketil Jensen 

Byggesaksbehandler 

Direkte innvalg: 48 88 32 93 

 

 

 

 

 

 

 

Kopi til: 

Sandøy Bygg AS Rotsundelv 9153 ROTSUND 
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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   

    

    
    

    

    
    

 

Odd Henrik Rudberg 

Strandvegen 5 

9151  STORSLETT 

 

 

 

 

Delegert vedtak 
Delegert utvalg driftsutvalget - nr. 55/15 

 

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

 2015/1349-2 5591/2015 1942/13/71 15.06.2015 

 

 

TILLATELSE TIL TILTAK UTEN ANSVARSRETT 

BYGGETILLATELSE 
Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningsloven 2008 (pbl 2008) § 20-2. 

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

 

 

Byggested: Strandvegen 5, 9151 

STORSLETT 

Gnr/Bnr: 13/71 

Tiltakshaver: Odd Henrik Rudberg Adresse: Strandvegen 5, 9151 

STORSLETT 

Ansvarlig søker:  Adresse:  

Tiltakets art: Endring av bygg - utvendig 

tilbygg mindre enn 50 m²  

Bruksareal: 20m² 

 

 

 

VEDTAK 
 

Tillatelse: 

I medhold av plan- og bygningsloven §§ 20-2 og 21-4 godkjennes søknad om tillatelse til tiltak 

uten ansvarsrett mottatt 06.05.2015 for oppføring av tilbygg til bolig på eiendommen 

gbr.1942/13/71.  

 

Det vises for øvrig til søknadens vedlagte tegninger og situasjonskart. 
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Planstatus: 

Kommuneplanens arealdel 

Reguleringsplan for Storslett sentrum, planid: 19421997_001. 

 

Nabovarsling: 

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

 

Byggegrunn, miljøforhold mv: 

I henhold til søknad ansees byggegrunn sikret i hht pbl 2008 § 28-1 

(flom- og rasfare, forurenset grunn, natur- og miljøforhold) 

 

Atkomst/avkjørsel: 

Eiendommen anses å være sikret lovlig atkomst i samsvar med pbl 2008 § 27-4. 

 

Vannforsyning og avløp: 

Eiendommen anses for å være sikret lovlig vannforsyning og avløp i samsvar med pbl 2008 §§ 

27-1 og 27-2.  

 

Kultur- og fornminner: 

Dersom det under utgraving i marka kommer fram gjenstander eller andre levninger som viser 

eldre aktivitet i område, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget og Kulturetaten, 

Troms fylkeskommune omgående jfr. kulturminnelovens § 8 andre ledd. (pbl 2008 § 21-5, 

SAK10 § 6-2). 

 

Sikringstiltak ved byggearbeid: 

Det vises til bestemmelsene i pbl 2008 § 28-2. 

 

Avfall: 

Alt avfall som tiltaket genererer, og som ikke gjenbrukes i egen virksomhet, må leveres til 

mottak godkjent av forurensningsmyndighetene. Viser for øvrig til avfallsforskrift kap. 15, 

Byggavfall. 

 

Dokumentasjon ved tilsyn: 

Kopi av denne tillatelse sammen med beskrivelse av tiltaket, godkjent situasjonsplan for 

plassering Tegninger og ansvarsretter skal være tilgjengelig på byggeplassen. 

 

 

ØVRIGE LOVBESTEMMELSER: 

 

Anmodning om ferdigattest: 

Ved anmodning om ferdigattest, skal det sendes inn dokumentasjon for at slutt kontrollen ikke 

har avdekket feil eller mangler som hindrer ferdigattest, jf pbl 2008 § 21-10 og SAK10 § 8-1. 

Ved endringer som ikke krever egen søknad i forhold til tillatelsen, skal det innsendes oppdatert 

situasjonsplan og tegninger samt underretning om tiltakets plassering. 

 

Bortfall av tillatelse: 

Er tiltaket ikke satt i gang senest innen 3 år etter at tillatelse er gitt, faller den bort. Det samme 

gjelder hvis tiltaket innstilles i lengre tid enn 2 år, jf pbl 2008 § 21-9. 
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Klageadgang 

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

fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. Klagen skal 

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

endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det 

kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer 

frem. Viser til Forvaltningslovens § 28. 

 

En slik klage kan føre til at avgjørelsen blir omgjort. Kommunen er ikke ansvarlig for tap som 

tiltakshaver måtte lide ved en slik omgjøring. 

 

 

 

 

Ved all kontakt med avdelingen i denne sak, vennligst referer til saksnummer 2015/1349. 
 

 

 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

 

Ketil Jensen 

Byggesaksbehandler 

Direkte innvalg: 48 88 32 93 
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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   

    

    
    

    

    
    

 

Kjetil Halonen 

Gamle Dalaveien 350 

9151  STORSLETT 

 

 

 

 

Delegert vedtak 
Delegert utvalg driftsutvalget - nr. 80/15 

 

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

 2015/1555-2 6502/2015 1942/27/5 13.07.2015 

 

BYGGETILLATELSE 
Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningsloven 2008 (pbl 2008) §§20-1 og 

21-4. 

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

 

 

Byggested: Gamle Dalaveien 350, 9151 

STORSLETT 

Gnr/Bnr: 27/5 

Tiltakshaver: Kjetil Halonen Adresse: Gamle Dalaveien 350, 

9151 STORSLETT 

Ansvarlig søker: Mesterbygg Nord AS Adresse: Postboks 12, 9156 

STORSLETT 

Tiltakets art: Endring av bygg - utvendig 

tilbygg større enn 50 m²  

Bruksareal: 125,1m² 

 

 

 

VEDTAK: 
 

Tillatelse: 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven 2008 (pbl 2008) §§ 20-1 og 21-4 godkjennes søknad om 

byggetillatelse mottatt 04.06.2015 for oppføring av tilbygg til enebolig på eiendommen gbr. 

1942/27/5.  

 

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

ansvarsrett samt kontrollerklæringer. 
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Godkjenning av foretak for ansvarsrett: 

 

Foretak med sentral godkjenning: 

Med hjemmel i pbl 2008, § 22-1, jf byggesaksforskriften 2010 (SAK10) § 9-1 gis ansvarsrett i 

forbindelse med omsøkte tiltak til følgende foretak med sentral godkjenning: 

 

 

Foretak Godkjenningsområde 

Mesterbygg Nord AS 

 

Org. nr. 997 128 176 

SØK - Ansvarlig søker, tiltakskl. 1 

PRO - Ansvarlig prosjekterende, tiltakskl. 1. 

UTF - Ansvarlig utførende, tiltakskl. 1. 

 

Ansvarsområde: Overordnet ansvar (Bygning, anlegg 

eller konstruksjon, tekniske installasjoner).  

Storeste Entreprenør AS 

 

Org. nr. 998 056 519 

KONT – Uavhengig kontroll våtrom, lufttetthet. 

 

 
 

 

 

SAKSUTREDNING/BEGRUNNELSE FOR VEDTAKET: 

 

Planstatus: 

LNF – Område. 

 

Nabovarsling: 

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

 

Gjennomføringsplan: 

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

 

Administrasjonens drøfting/begrunnelse: 

Foretakene med sentral godkjenning, som søker om ansvarsrett, bekrefter at de oppfyller pbl 

2008 § 22-1 og SAK10 §§ 10-1 og 10-2 til ansvarsrett for omsøkte fagområder. 

 

Til arbeid som krever ansvarsrett og ansvarlig foretak ikke selv utfører, eller har 

nødvendig kompetanse for å utføre, skal ansvarlig foretak forvisse seg om at innleid foretak 

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

 

Det er ansvarlig søkers ansvar å påse at alle fag er dekket med ansvarsrett før arbeidet igangsettes 

jf pbl § 23-4. 

 

Byggegrunn, miljøforhold mv: 

I henhold til søknad ansees byggegrunn sikret i hht pbl 2008 § 28-1 

(flom- og rasfare, forurenset grunn, natur- og miljøforhold) 

Minner om krav om radonsperre mot grunnen i bygninger beregnet for varig opphold jfr. 

byggeteknisk forskrift TEK10 § 13-5. 
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Atkomst/avkjørsel: 

Eiendommen anses å være sikret lovlig atkomst i samsvar med pbl 2008 § 27-4. 

 

Vannforsyning og avløp: 

Eiendommen anses for å være sikret lovlig vannforsyning og avløp i samsvar med pbl 2008 §§ 

27-1 og 27-2.  

 

Kultur- og fornminner: 

Dersom det under utgraving i marka kommer fram gjenstander eller andre levninger som viser 

eldre aktivitet i område, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget og Kulturetaten, 

Troms fylkeskommune omgående jfr. kulturminnelovens § 8 andre ledd. (pbl 2008 § 21-5, 

SAK10 § 6-2). 

 

Sikringstiltak ved byggearbeid: 

Det vises til bestemmelsene i pbl 2008 § 28-2. 

 

Avfall: 

Tiltak etter pbl 2008 kap 20, skal tilfredsstille krav til forsvarlig avfallshåndtering i eller i 

medhold av loven. 

 

Dokumentasjon ved tilsyn: 

Kopi av denne tillatelse sammen med beskrivelse av tiltaket, godkjent situasjonsplan for 

plassering Tegninger og ansvarsretter skal være tilgjengelig på byggeplassen. 

 

Anmodning om ferdigattest: 

Ved anmodning om ferdigattest, skal det sendes inn dokumentasjon for at slutt kontrollen ikke 

har avdekket feil eller mangler som hindrer ferdigattest, jf pbl 2008 § 21-10 og SAK10 § 8-1. 

Ved endringer som ikke krever egen søknad i forhold til tillatelsen, skal det innsendes oppdatert 

situasjonsplan og tegninger samt underretning om tiltakets plassering. 

 

Bortfall av tillatelse: 

Er tiltaket ikke satt i gang senest innen 3 år etter at tillatelse er gitt, faller den bort. Det samme 

gjelder hvis tiltaket innstilles i lengre tid enn 2 år, jf pbl 2008 § 21-9. 

 

 

 

ØVRIGE LOVBESTEMMELSER: 

 

Generell aktsomhetsplikt: 

Enhver skal opptre aktsomt og gjøre det som er rimelig for å unngå skade på naturmangfoldet i 

strid med målene i ”Naturmangfoldloven” §§ 4 og 5. Utføres en aktivitet i henhold til en tillatelse 

av offentlig myndighet, anses aktsomhetsplikten oppfylt dersom forutsetningene for tillatelsen 

fremdeles er til stede. 
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Klageadgang 

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

fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. Klagen skal 

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

endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det 

kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer 

frem. Viser til Forvaltningslovens § 28. 

 

En slik klage kan føre til at avgjørelsen blir omgjort. Kommunen er ikke ansvarlig for tap som 

tiltakshaver måtte lide ved en slik omgjøring. 

 

 

 

 

Ved all kontakt med avdelingen i denne sak, vennligst referer til saksnummer 2015/1555. 
 

 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

 

Ketil Jensen 

Byggesaksbehandler 

Direkte innvalg: 77 77 07 59 

 

 

 

 

 

Kopi til: 

Mesterbygg Nord AS Postboks 12 9156 STORSLETT 

Storeste Entreprenør AS Hovedvegen 16 9151 STORSLETT 
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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   

    

    
    

    

    
    

 

Jarle Kiil 

Spåkenesveien 161 

9153  ROTSUND 

 

 

 

 

Delegert vedtak 
Delegert utvalg driftsutvalget - nr. 44/15 

 

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

 2015/1396-2 5034/2015 J53 22.05.2015 

 

Delegert vedtak - Skadefelling av grågås våren 2015 

 

Saksopplysninger:  

Søker: Jarle Kiil 

Søknad: 
SØKNAD OM FELLINGSTILLATELSE PÅ GRÅGÅS VÅREN 2015. 
Jeg søker herved om tillatelse til å felle 40-50 grågås på eiendommen min på Spåkenes. 
Det kommer store flokker hele våren som beiter på enga og tar nye de nye grasskuddene som kommer. 
I tillegg er jordene fulle av gåseskit. 
Jeg håper på snarlig svar. 
 
Vennlig hilsen 
Jarle Kiil 

 

Søknad mottatt: 08.05.2015 

 
Vurderinger: 

Felling av skadegjørende viltarter skal generelt følge de krav til ordinær jaktutøvelse som 

fremgår av viltloven med tilhørende forskrifter. Det gis ikke noen dispensasjon i forhold til krav 

til våpen og ammunisjon, det er de samme reglene for ordinær jakt som gjelder. 

 

Det blir fra søker opplyst at det samler seg flokker av gås på innmarka. 

Flokkene varierer i størrelse. Disse flokkene hekker med storsannsynlighet lokalt rundt 

Lyngenfjorden og Spåkenes. Konsekvensen av beitingen av gjess er todelt. Den medfører et 

direkte avlingstap i skadeåret. Konsekvensene er store for bruk som er avhengig av nok mengde 

vårbeite, da kvaliteten på nyspira gras i enga verken lar seg erstatte med konservert for, eller et 

alternativt beite som ligger lokalisert slik at det ikke er i produksjon til rett tidspunkt. 
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Prinsippet i Naturmangfoldlovens §§ 8 til 12 skal legges til grunn som retningslinjer ved utøving 

av offentlig myndighet, jfr. Naturmangfoldlovens § 7; 

 § 8 kunnskapsgrunnlaget 

 § 9 føre-var-prinsippet 

 §10 økosystemtilnærming og samlet belastning 

 § 11 kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver 

 § 12 miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder 

 

Gåsebeiting og øvrig beiting endrer konkuranseforholdet mellom planteartene i enga, og 

medfører at de andre artene som har størst avlingspotensiale dør raskere ut. Dersom gårdbrukeren 

vil holde enga på et høyt nivå, må han kompensere med kortere omløpstid på enga. 

Flerårige planter, som enggrasartene, overlever vinteren ved å tære på opplagsnæring som ble 

samlet foregående vekstsesong. Om våren er næringsreservene i planten på et minimum, og en 

del næring må brukes når planten setter nye skudd for å begynne den vegetative veksten. Dersom 

planten blir nedbeita om våren er det risiko for at det ikke finnes tilstrekkelig opplagsnæring til å 

dette nye skudd en gang til etter eventuell beiting, og i beste fall avlingen reduseres. Det er 

betydelig forskjell på enggrasartene i evnen til å tåle hyppige beiting. Timotei, som er den 

viktigste grasarten i kultureng, er svært ømfintlig for vårbeiting. Timotei finnes i ulike andeler i 

det meste av engareal i drift. 

 

Det anses at store flokker av trekkfugl på vei til andre hekkelokaliteter og som mellomlander på 

Spåkenes på vei til andre hekkelokaliteter og gjør betydelig skader med intensiv beiting og som 

medfører til betydelige beiteskader på eng med påfølgende store tap for bøndene. Det anses at 

hovedandelen av gås som er i området nå er hekkende gås, og i mindre antall enn trekkflokkene. 

Dette medfører til at de gjør mindre skade enn flokkene med trekkfugl og dette kvalifiserer til 

begrenset fellingstillatelse. 

 

Den ordinære jakta starter den 15.08 og varer til 23.12 og det jaktes på gåsa innenfor ordinær 

jakttid. Søknaden omfatter 40-50 gås noe kommunen anser som høyt skadefellingsuttak og 

begrenser uttaket til 20 gås.  

 

I medhold av gitte fullmakter i kommunens arbeids- og delegeringsreglement er saken behandlet 

administrativt og det er fattet følgende 

 

 

 

Vedtak: 

Med hjemmel i viltloven § 14 og forskrift om felling av viltarter som gjør skade eller som 

vesentlig reduserer andre viltarters reproduksjon av 1997-09-01 nr. 1000 gis tillatelse til uttak av 

20 grågås i perioden 23.05-23.06.2015. Tillatelsen utstedes til Jarle Kiil og jaktlag, tillatelsen er 

gyldig på arealene som søker disponerer. 

 

Det settes følgende vilkår: 

 Etter perioden skal felling rapporteres skriftlig til kommunen. 

 Viltlovens bestemmelser for human jaktutøvelse skal følges. 

 Jarle Kiil står fritt til å oppnevne skadefellingslag etter følgende kriterier: 

 Under skadefellingsjakt skal følgende være med og ved eventuell kontroll forevises: 

o Oppnevnt skadefellingslag skal være skriftlig med navn og telefonnummer. 

o Det skal benyttes godkjent ammunisjon for vedkommende art. 

o Gyldig vedtak om skadefelling. 
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Klageadgang 
Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen i Troms.  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 

 

 

 

Kristian Berg 

Saksbehandler 

 

Dette dokumentet er produsert elektronisk, og har derfor ingen signatur. 

 

 

 

Kopi til: 

Postmottak    
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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   

    

    
    

    

    
    
 

Solbjørg Skjønfjell 

Solbakken 11 

9152 SØRKJOSEN 

 

 

 

 

Delegert vedtak 
Delegert utvalg driftsutvalget - nr. 51/15 

 

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

 2015/1298-3 5517/2015 1942/26/10 11.06.2015 

 

Delegert vedtak - søknad om deling gnr 1942/26/10 f2 

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

 

Viser til søknad mottatt 30.04.15 om deling av festetomta gnr 26, brn 10, feste nr 2 fra gnr 26, 

brn 10. Tomta er bebygd med en hytte. 

 

Vedtak: 

Nordreisa kommune viser til plan- og bygningsloven §§ 20-1-m, 26-1, 27-1, 27-2, 27-4 og 28-1 

og jordlovens § 12 godkjenner fradeling av ca 880 m2 festetomt nr 1 med påstående bebyggelse 

fra eiendom gnr. 26, bnr. 10 som omsøkt. 

 

Ved avgjørelsen er det lagt vekt på dette er en festet eiendom og at delingen ikke kan nektes.  

 

Fradeling vil ikke komme i konflikt med landbruksinteresser, natur- og kulturmiljø og 

friluftslivet i området siden tomta allerede er bebygd og antakelig har vært det i over langt tid. 

 

Det settes følgende vilkår: 

 Det må tinglyses veiavtale over eiendommen gnr 26, bnr 10 og evt andre bruksnummer 

som må krysses for å sikre adkomst til den omsøkte parsellen. 

 Hvis det under arbeidet i jorden kommer fram gjenstander eller andre levninger som viser 

eldre aktivitet i området må arbeidet stanses og melding sendes Samisk kulturminneråd 

og Kulturetaten, Troms fylkeskommune, jfr Kulturminneloven § 8 andre ledd. 

 Ved eventuelt bygging skal det sikres god estetisk utforming i samsvar med tiltakets 

funksjon og i samspill med omgivelser og stedlig byggeskikk. Det skal ikke brukes farger 

på tak eller vegg som skiller seg ut fra omgivelsene på en negativ måte. 
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 Hvis det skal etableres vann- og avløpsanlegg må Teknisk avdeling i kommunen 

kontaktes for nærmere informasjon vedrørende sikker vannforsyning og utslippstillatelse. 

 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. 

 

Saksopplysninger: 

 

Søker: Solbjørg Skjønsfjell, Solbakkmelen 11, 9152 Sørkjosen 

 

Den bebygde festetomta ligger i Reisadalen, ca 16 km fra Storslett sentrum. Den omsøkte tomta 

er bebygd med en hytte som tilhører hjemmelshaverens tre barn. De overtok den bebygde 

festetomta i april 2013 er på omlag 878 m2.  

 

Vi vi kan ikke se at det er gjennomført skylddelingsforretning eller at delingstillatelse/ 

bortfestetillatelse er gitt. Eiendommen er i kommuneplanen definert til landbruk, natur- og 

friluftsområde. 

 

Vurdering i forhold til lovverk: 

I tomtefestelovens § 32 står det: Til innløysing av festetomter med hus som skjer etter paragrafen 

her eller med heimel i festeavtala, trengst det ikkje samtykke frå offentleg styresmakt dersom 

samtykke til bortfeste vart gjeve på bortfestingstida, eller ikkje trongst etter reglane på den tida. 

 

Forholdet om innløsing av festetomter er utdypet i brev av 29. juni 2007 fra Miljødepartementet 

til Fylkesmennene. Konklusjonen på dette er at det ikke er mulig å få gjennomført innløsning 

uten at det samtidig opprettes en ny grunneiendom (nytt gnr/bnr). Derfor må systemet i plan- og 

bygningsloven og delingsloven følges i slike tilfeller, herunder systemet med at delingstillatelse 

etter plan- og bygningsloven må innhentes. 

 

Bakgrunnen for presiseringen fra departementets side er at det er et overordna ønske fra 

lovgivers side om å legge til rette for den som eier huset, også skal kunne bli eier av tomta. 

Videre at når en tomt er festet bort til bolig- eller fritidsformål, må dette regnes som en endelig 

disposisjon i relasjon til framtidig råderett over tomten. Verken bortfester eller andre bør da 

kunne regne med at tomta senere skal kunne komme tilbake til hovedeiendommen. Kommunen 

kan heller ikke nekte å innvilge søknaden når vilkårene i tomtefestelovens § 32 er oppfylt – og 

det vil det normalt være. Dette gjelder også dersom søknaden er i strid med plan- og 

bygningslovgivningen, f.eks i strid med gjeldene arealplan. Vi velger likevel å vurdere de 

forskjellige områdene innenfor landbruk, natur- og friluftområdene. 

 

Landbruk 

Eiendommen gnr 26, bnr 10 er på totalt 283 daa. Av dette er det 81,8 daa fulldyrka jord, 1,9 daa 

overflatedyrka jord, 30,1 daa skog på høy bonitet, 116,1 daa skog på middels bonitet, 8,9 daa på 

lav bonitet, 35,7 daa uproduktiv skog og resten annet areal. 59 daa ble 2014 høstet av Jan-Harald 

Tørfoss. Fradelingen av den omsøkte tomta vil ikke komme i konflikt med landbruksdrifta i 

området på noen måter og fradelingen har derfor ikke negative konsekvenser for landbruket. 

 

Kulturminner 

Dette gjelder fradeling av bebygd tomt. Vi opplyser likevel om at hvis det under arbeidet i jorden 

kommer fram gjenstander eller andre levninger som viser eldre aktivitet i området må arbeidet 
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stanses og melding sendes Samisk kulturminneråd og Kulturetaten, Troms fylkeskommune, jfr 

Kulturminneloven § 8 andre ledd. 

 

Kulturlandskap 

En eventuell fradeling av tomten skal i utgangspunktet ikke føre til mer bygging. Det er derfor 

ingen grunn til å tro at kulturlandskapet blir påvirket av fradelingen. Eventuell ny bebyggelse må 

tilpasses den eksisterende byggestilen med tanke på farge, vinkler, utforming og plassering. 

 

Friluftsinteressene 

Tomten ligger like ved Reisaelva, men siden tomten allerede er bebygd vil ikke en fradeling føre 

til noen konsekvenser for friluftsinteressene i området. 

 

Avkjørsel/adkomst 

Adkomsten til den omsøkte festetomten går fra den kommunale Gamle dalaveien og over gnr 

26/10 og er felles med den fradelte gnr 26/38. Det nye bruksnummeret må sikres tinglyst vegrett 

over de gårds- og bruksnr som må krysses. Alt må tinglyses slik at det sikres for framtidig bruk. 

 

Miljø 

Tomten er allerede bebygd. Iflg søkeren er det ikke innlagt vann eller septikanlegg i hytta. Hvis 

det skal etableres vann- og avløpsanlegg ber vi om at Teknisk avdeling i kommunen kontaktes 

for nærmere informasjon vedrørende sikker vannforsyning og utslippstillatelse. 

 

Risikovurdering 

Det er ikke foretatt risikovurdering siden den omsøkte tomta allerede er bebygd. 

 

Vurdering i forhold til naturmangfoldloven: 

Siden dette gjelder fradeling av en festetomt som har vært etablert her i over lang tid og anser vi 

ikke at naturmangfoldslovens prinsipper er relevant i dette tilfellet. 

 

 

 

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 for nybygg 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. 
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Vi gjør oppmerksom på at ervervet kan være konsesjonspliktig for kjøper, avhengig av størrelsen 

på tomta og om det foreligger nært slektskap. Ved alle erverv som er konsesjonsfritt må kjøper 

fylle ut skjemaet ”egenerklæring om konsesjonsfrihet” som må følge skjøtet til tinglysning påført 

dokumentasjon fra kommunen om at ervervet er konsesjonsfritt. Ved konsesjonspliktige erverv  

må ”søknad om konsesjon ved erverv av fast eiendom” sendes kommunen. Både 

"egenerklæring”, SLF- 360 og ”søknad om konsesjon”, SLF-359 kan hentes på internett, 

www.slf.dep.no , eller ved henvendelse til landbrukskontoret. 

 

 

Bortfall av tillatelse: 

Er oppmåling ikke rekvirert (bestilt) senest 3 år etter at tillatelse er gitt, faller tillatelsen bort. 

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

40419291 eller 77770762. 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

 

May Halonen 

Konsulent 
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Arnold og Torild Jensen 

Myrslettveien 36 

9151 STORSLETT 

 

 

 

 

Delegert vedtak 
Delegert utvalg driftsutvalget - nr. 53/15 

 

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

 2015/1297-3 5550/2015 1942/6/6 11.06.2015 

 

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

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

 

Lovhenvisning: 

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

 

Søkere og grunneiere: Arnold og Torild Jensen, Myrslettveien 36, 9151 Storslett 

 

Det søkes om fradeling av ca 6,4 daa tomt som er bebygd med grunneiers bolighus, grillstue og 

garasje. Bakgrunn for søknaden er at grunneierne skal overføre resten av eiendommen til deres 

datter som bor i det eldre bolighuset på eiendommen.  

 

Eiendommen ligger på Myrslett, ca 5 km nord for Storslett. I følge gårdskart fra Skog og 

landskap har eiendom gnr 6, bnr 6 et totalareal på 125,4 daa. Av dette er ca 20,4 daa fulldyrka 

jord, 34,2 daa produktiv skog, 67 daa uproduktiv skog og resten annet areal. 

 

Planstatus og vurderinger 

Eiendommen ligger i et LNFR-område (landbruk, natur- friluftsområde, samt reindrift) i 

kommuneplanens arealdel, og det er nødvendig med dispensasjon fra plan- og bygningsloven § 

19-2.  

 

I plan og bygningsloven av 27.06.08 § 19-2 heter det: ”at dispensasjon ikke kan gis dersom 

hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, 

blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn 

ulempene etter en samlet vurdering. Det kan ikke dispenseres fra saksbehandlingsregler.” 
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Ved vurderingen av om det skal gis dispensasjon fra planer skal statlige og regionale rammer og 

mål tillegges særlig vekt. Søknaden har ikke vært på høring i og med at delingen gjelder en 

bebygd tomt og at arealet derfor er i bruk til det som det søkes til, og ikke har betydning for 

andre forhold som må vurderes nærmere.  

 

Jordloven og landbruk: 

Bestemmelsen om deling i jordloven har nær sammenheng med lovens formål som er å sikre at 

arealressursene blir disponert på en måte som gir en tjenlig, variert bruksstruktur ut fra 

samfunnsutviklingen i området og med hovedvekt på hensynet til bosetting, arbeid og 

driftsmessig gode løsninger. Formålet med delingsbestemmelsen er å sikre og samle ressursene 

som grunnlag for landbruksdrift for nåværende og fremtidige eiere. 

 

Det er grunneiernes bolig som søkes fradelt og formålet er at de deretter skal overdra resten av 

eiendommen til datteren som allerede bor i det eldre våningshuset på gården.  

 

Eiendommen gnr 6/6 er ikke i selvstendig drift, men de dyrka arealene høstes av et nabobruk. 

Det omsøkte arealet har ingen betydning for landbruksdrifta i området og vil ikke komme i 

konflikt med jordbruket i området siden tomta allerede er bebygd og ligger godt arrondert i et 

«hjørne» av eiendommen. Så lenge eiendommen fortsatt har et bolighus, er det av mindre 

betydning at denne boligen fradeles. Det kan også være med å sikre framtidig bosetting i 

området.  

 

Vurdering i forhold til plan- og bygningsloven: 

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

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

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

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

plassering etter reglene i denne lov. Det skal også sikres at det ved opprettelse av ny eiendom til 

bygg skal være adgang til hygienisk betryggende og tilstrekkelig drikkevann, samt slokkevann. 

 

Delingssøknaden er vedlagt kart som viser den omsøkte tomta. Avkjørselen til den omsøkte 

tomta går fra Myrslettveien og kartet viser at starten på adkomsten til bolighuset ligger på gnr 6, 

bnr 2 som eies av Terje Myrslett. Søkerne mener at grensen her er trukket feil og at et 

grensemerke skal være på andre siden av Myrslettveien slik at den delen som på kartet er merket 

med gnr 6/2 og som avkjørselen er på, egentlig hører til gnr 6, brn 6. Dette er forhold som må tas 

opp i en annen sammenheng og som også må involvere grunneieren på gnr 6, brn 2. I denne 

sammenhengen behandles den delen av eiendommen som på kartet ligger på gnr 6/6. Kommunen 

har også mottatt en sak angående dette. Hvis ikke grensespørsmålet blir løst før den omsøkte 

tomta fradeles, må den nye tomta sikres tinglyst adkomst over gnr 6, brn 2.  

 

Sikkerhetsspørsmål knyttet til natur- eller miljøforhold skal utredes i delingssaker. Denne saken 

gjelder fradeling av bebygd bolighus som allerede har vannforsyning knyttet til et privat 

vannverk og eget septikanlegg. Natur- og miljøforhold angående sikkerhet er heller ikke utredet 

nærmere. 

 

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 
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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 eksisterende bolig med hageareal rundt, kan vi ikke se at prinsippene i 

naturmangfoldloven §§ 8-12 er relevant og har noe å si for at det omsøkte arealet godkjennes 

fradelt. 

 

Samlet vurdering: 

Vi kan ikke se at dispensasjon fra kommuneplanen i dette tilfellet er i mot lovens 

formålsbestemmelse i og med at det omsøkte arealet allerede er bebygd. For å samtykke til 

deling iflg jordloven må enten samfunnsmessige interesser av stor vekt tale for det, eller at deling 

er forsvarlig ut fra hensynet til den avkastning eiendommen kan gi. 

 

Omsøkte tomt er grunneiernes bolig på eiendommen. Datteren skal etter fradeling overta 

eiendommen og bor allerede i det eldre bolighuset på eiendommen. Den omsøkte tomta kan på 

sikt evt selges og dette er positivt for bosettinga i området og taler for deling. Deling har 

ingenting å si for jordbruket i området i og med at den allerede er bebygd og ellers ligger godt 

plassert inntil eksisterende grenser. 

 

Vedtak: 

Nordreisa kommune godkjenner deling av ca 6,4 daa bebygd boligtomt fra gnr 6, bnr 6 i 

Nordreisa kommune. 

 

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. 

 

Det er lagt vekt på parsellen er bebygd med bolighuset til grunneier og eiendommen har en annen 

bolig som bebos av datteren som skal overta resten av eiendommen. Delingen av eksisterende 

boliger i denne sammenhengen er positivt for framtidig bosettingen i området. 

 

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. 
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Den videre saksgangen: 

Søknaden er oversendt oppmålingskontoret, som i løpet av oppmålingssesongen sender faktura 

for oppmålings- og tinglysningsgebyr for tomta som er godkjent fradelt. Før oppmåling kan skje 

må gebyret være betalt, og tomta snø og telefri. Det kan til tider være ventetid for å få 

oppmålingen utført, men boligtomter vil bli prioritert. I forkant av utmålingen vil du bli 

kontaktet. Dersom du har spesielle ønsker om tidspunkt for kartforretningen må du ta kontakt 

med oppmålingskontoret i god tid før oppmålingen. Etter at oppmålingen har funnet sted, vil 

målebrev bli utstedt og sendt Statens kartverk for tinglysning. 

 

Vi gjør oppmerksom på at ervervet kan være konsesjonspliktig for kjøper, avhengig av størrelsen 

på tomta og om det foreligger nært slektskap. Ved alle erverv som er konsesjonsfritt må kjøper 

fylle ut skjemaet ”egenerklæring om konsesjonsfrihet” som må følge skjøtet til tinglysning påført 

dokumentasjon fra kommunen om at ervervet er konsesjonsfritt. Ved konsesjonspliktige erverv 

må ”søknad om konsesjon ved erverv av fast eiendom” sendes kommunen. Både egenerklæring”, 

SLF- 360 og ”søknad om konsesjon”, SLF-359 kan hentes på internett, www.slf.dep.no , eller 

ved henvendelse til landbrukskontoret. 

 

Bortfall av tillatelse: 

Er oppmåling ikke rekvirert senest 3 år etter at tillatelse er gitt, faller tillatelsen bort.  

 

Ved eventuelle spørsmål og oppmåling haster, kan oppmålingsingeniør kontaktes på 

tlf: 77770764 / 40419291 eller 77770762. 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

 

May Halonen 

Konsulent 

 

 

 

Kopi til: 

Terje Myrslett Myrslettveien 50 9151 STORSLETT 
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«MOTTAKERNAVN» 

«ADRESSE» 

«POSTNR»  «POSTSTED» 

 

«KONTAKT» 

 

 

Delegert vedtak 
Delegert utvalg driftsutvalget - nr. 46/15 

 

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

«REF» 2015/248-5 5098/2015 1942/62/4 27.05.2015 

 

Delegert vedtak - søknad om deling gnr 1942/62/4 

Lovhenvisning:  

Jordloven §§ 9 og 12 

Matrikkellovens § 6 

Plan- og bygningsloven §§ 1-8, 19-2, 20-1, 26-1, 27-1, 27-2, 27-4 og 28-1 

 

 

Saksopplysninger  

 

Søkere:  Jann Bjørnnes, Klypevegen 4, 5517 Haugesund  

Trond-Øystein Bjørnnes, Martin Stokkens vei 6D, 7027 Trondheim  

Anita Bjørnnes, Nedre Solhellinga 15D, 2067 Jessheim  

 

Eiendommen ligger ved Oksfjordvannet, ca 3 km fra E6, om lag 25 km fra Storslett sentrum. Det 

søkes om deling av den bebygde delen av eiendommen som ligger ned mot Oksfjordvannet. Det 

omsøkte arealet er bebygd med bolig som pr i dag brukes til fritidsformål og arealet er på omlag 6,4 

daa.  

 

I følge gårdskart fra Skog og landskap har eiendom gnr 62, bnr 4 et totalareal på 358,5 daa. Av dette 

er 5 daa fulldyrka jord, 6,4 daa innmarksbeite, 65,9 daa skog på middels bonitet, 6,2 daa skog på lav 

bonitet, 211,6 daa uproduktiv skog, og resten jorddekt- og skrinn mark.  

 

Planstatus  
Eiendommen er i kommuneplanen definert som LNFR, landbruk, natur, frilufts- eller 

reindriftsområde, og det er nødvendig med dispensasjon fra plan- og bygningsloven § 19-2. I 

arealplanen vedtatt 25.03.2014 og tilhørende planbeskrivelse er det tatt med at et område på denne 

eiendommen, overfor veien, er avsatt til fritidsbebyggelse. Det er planlagt salg av 10 hyttetomter på 
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et arealet 48,7 daa. Den omsøkte tomta på denne delingssøknaden ligger nedenfor veien og innenfor 

100 metersonen til Oksfjordvatnet, og det er nødvendig med dispensasjon fra plan- og bygningsloven 

§ 1-8.  

 

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 statlig myndighet, hvis saksområde blir direkte berørt, være gitt mulighet til å uttale seg.  

 

Ved vurderingen av om det skal gis dispensasjon fra planer skal statlige og regionale rammer og mål 

tillegges særlig vekt. Kommunen bør heller ikke dispensere fra planer, lovens bestemmelser om 

planer og forbudet i § 1-8 når en direkte berørt statlig eller regional myndighet har uttalt seg negativt 

om dispensasjonssøknaden.  

 

I plan og bygningsloven § 1-8. - Forbud mot tiltak mv. langs sjø og vassdrag – heter det:  

I 100-metersbeltet langs sjøen og langs vassdrag skal det tas særlig hensyn til natur- og kulturmiljø, 

friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser.  

 

I mail av 25.02.15 opplyser en av grunneierne at:  

 Vi ønsker at det skal bo folk i huset, og planlegger å selge bolig etter deling er gjort. Siden vi 

ikke bor i nærheten (Trondheim, Jessheim, Haugesund), vil bolig lett kunne forfalle dersom 
vi ikke selger.  

 Planene er å dele tomtene opp, og deretter selge dem som hyttetomter. Viser også til 

gjeldende arealplan (dette gjelder resten av eiendommen hvis delingen går igjennom).  

 

Saken ble sendt på høring den 05.03.15 til Fylkesmannen i Troms. Vi har ikke mottatt svar, noe som 

tilsier at de ikke har noen innsigelser.  

 

Landbruk  
I jordlovens § 1 står det: Arealressursane bør disponerast på ein måte som gir ein tenleg, variert 

bruksstruktur ut frå samfunnsutviklinga i området og med hovudvekt på omsynet til busetjing, arbeid 

og driftsmessig gode løysingar.  

 

Ein samfunnsgagnleg bruk inneber at ein tek omsyn til at ressursane skal disponerast ut frå 

framtidige generasjonar sine behov. Forvaltinga av arealressursane skal vera miljøforsvarleg og 

mellom anna ta omsyn til vern om jordsmonnet som produksjonsfaktor og ta vare på areal og 

kulturlandskap som grunnlag for liv, helse og trivsel for menneske, dyr og planter.  

 

I jordlovens § 12 står det: Deling av eigedom som er nytta eller kan nyttast til jordbruk eller skogbruk 

må godkjennast av departementet. Det same gjeld forpakting, tomtefeste og liknande leige eller 

bruksrett til del av eigedom når retten er stifta for lengre tid enn 10 år eller ikkje kan seiast opp av 

eigaren (utleigaren). Med eigedom meiner ein òg rettar som ligg til eigedomen og partar i sameige.  

Skal dyrka jord takast i bruk til andre formål enn jordbruksproduksjon, eller skal dyrkbar jord takast 

i bruk slik at ho ikkje vert eigna til jordbruksproduksjon i framtida, kan samtykke til deling ikkje 

givast utan at det er gitt samtykke til omdisponering etter § 9.  

 

Ved avgjerd av om samtykke til deling skal givast, skal det leggjast vekt på om delinga legg til rette 

for ein tenleg og variert bruksstruktur i landbruket. I vurderinga inngår mellom anna omsynet til 

vern av arealressursane, om delinga fører til ei driftsmessig god løysing, og om delinga kan føre til 

drifts- eller miljømessige ulemper for landbruket i området. Det kan leggjast vekt på andre omsyn 

dersom dei fell inn under formålet i jordlova.  
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Den omsøkte parsellen er på oppgitt til å være ca 6,4 daa og består av bebyggelsen på eiendommen. 

Arealet utenom tunet er ca 3,5 daa tidligere dyrkamark og resten uproduktiv skog. På flyfoto ser man 

at det ikke er høstet de siste årene og vi har heller ikke opplysninger om at det er gjort. Vi kan ikke se 

at delingen har konsekvenser for landbruket, da det ikke er noen som driver med jordbruk i 

Oksfjordhamn. Det er tre grunneiere på eiendommen og ingen av de bor i kommunen. De opplyser at 

de ønsker å selge bebyggelsen slik at den blir tatt vare på og ikke forfaller. De ønsker på sikt å 

regulere det avsatte området til hyttefelt og selge tomter.  

 

Når dyrka mark skal deles/omdisponeres, skal saken vurderes i forhold til jordlovens § 9 som 

omhandler forbudet mot omdisponering av dyrka eller dyrkbar jord. På det omsøkte arealet, og på 

eiendommen, er det lenge siden dyrka marka har vært høstet og vi har ikke opplysninger om når tid 

bruket sist var i drift. Forbudet mot omdisponering trer inn hvis det objektivt sett ligger til rette for 

jordbruksproduksjon av et visst omfang, enten for salg eller for eget bruk. I tillegg skal man ta 

hensyn til om eiendommen ligger i et typisk jordbruksområde.  

 

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 i § 12 er å sikre og samle ressursene som 

grunnlag for landbruksdrift for nåværende og fremtidige eiere.  

 

For å kunne tillate deling i forhold til § 12 må man også samtykke til omdisponering etter § 9. I dette 

tilfellet kan vi ikke se at dyrka marka på eiendommen har betydning for framtidig drift på 

eiendommen eller for landbruket ellers i området. Eierne ønsker å selge boligen til boligformål, noe 

som er samfunnsnyttig for bosettinga i området og som skal vurderes som positivt både jfr § 9 og jfr 

§ 12 i jordloven.  

 

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. 
 

Dette gjelder fradeling av eksisterende bebyggelse. Boligen har privat vannforsyning og privat 

septiktank. Hvis dette skal renoveres på sikt, må tiltakshaver undersøke om det er et søknadspliktig 

tiltak.  

 

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. 

Avkjørselen fra offentlig veg er på den omsøkte parsellen.  
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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. 

 

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

parsellen ligger. Det er heller ikke fare for ustabile grunnforhold.  

 

Kulturminner  
I følge økonomisk kartverk, www.kulturminnesok.no og Askeladden er det registrert et kulturminne 

på innenfor det omsøkte området. Det er kategorisert slik:  
 
Kategori: Arkeologisk minne  
Art: Bosetning-aktivitetsområde  
Opprinnelig funksjon: Bolig, bosetning  
Vernestatus: Automatisk fredet  
Datering: Førreformatorisk tid  
Registrerte funn: Hustuft  
Synlig over bakken Ja  
Lokalitets ID: 38834  

 

Av tekst står det:  
«Fornminne: Hustuft, rund, grasbevokst, 
vanskelig å se. Diameter 5 m. Vollbredde ca 0,7 
m, vollhøyde ca 0,3 m. Tufta er gravd i av 
ungene, de fant større heller midt i tufta, 
ingenting ellers. Ellers er den bevart.»  

 

Siden søknaden kun omhandler deling og ikke 

bygging, vil vi anse dette som uproblematisk i forhold til det registrert kulturminnet. Dersom det på 

sikt blir aktuelt med markinngrep må dette forholdet undersøkes nærmere om det kan være andre 

kulturminner på det omsøkte området. Saken sendes derfor ikke på høring til 

kulturminnemyndighetene. Det er likevel viktig at grunneier er klar over lokaliteten da dette er 

automatisk fredet kulturminne. 

 

Kulturlandskap  
En eventuell fradeling av tomten skal ikke føre til mer bygging. Det er derfor ingen grunn til å tro at 

kulturlandskapet blir påvirket av fradelingen. Hvis det på sikt skal gjøre fasadeendringer på 

eksisterende bebyggelse må det tilpasses den eksisterende byggestilen med tanke på farge, vinkler, 

utforming og plassering.  

 

Friluftsinteressene  

I flg. § 1-8 skal det i 100-metersbelte langs sjøen og langs vassdrag tas særlig hensyn til natur- og 

kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser.  
Når tomten allerede er bebygd vil ikke en fradeling føre til noen konsekvenser for friluftsinteressene i 

området. Området er ikke av spesiell interesse for ferdsel mellom bebyggelsen og Oksfjordvannet.  

 

Reindrift  
Reindriftsinteressene vil trolig ikke bli berørt av denne fradelingen fordi tomten allerede er bebygd.  

 

Naturmangfoldet:  
Alle tiltak som berører natur må vurderes etter prinsippene i naturmangfoldlovens §§ 8-12 som tok til 

å gjelde fra 1.7.2009. I naturmangfoldlovens § 1 heter det: Lovens formål er at naturen og dens 

biologiske, landskapsmessige og geologiske mangfold og økologiske prosesser tas vare på ved 
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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.  

 

Den omsøkte parsellen er bebygd og består av tidligere dyrka mark og uproduktiv lauvskog. Det er 

ikke registrert arter som er i kategoriene kritisk trua (CR), sterkt trua (EN), sårbar (VU) eller nær trua 

(NT) etter Norsk rødliste for arter i hht Artskart.no (pr 05.03.15) innenfor den omsøkte parsellen. 

Utvalgte eller trua naturtyper og prioriterte arter vil ikke berøres av delingen, jamfør naturbase. Deler 

av den omsøkte tomta er bebygd. Vi anser kunnskapsgrunnlaget om de berørte økosystemene, jamfør 

NML § 8, for å være godt.  

 

Den samlete belastningen, jamfør NML § 10, på de berørte økosystemene er vurdert til å være liten. 

Kommunen har i sin vurdering av saken vektlagt samfunnsinteressen av tilflytting til området, samt 

at delingen ikke kommer i konflikt med trua eller sårbare arter og naturtyper.  

NML §§ 9, 11 og 12 vurderes til ikke å være relevante for saken.  

 

Oppsummering  
Den omsøkte parsellen er i kommuneplanen definert som LNFR, landbruk, natur, frilufts- eller 

reindriftsområde, og det er nødvendig med dispensasjon fra Plan- og bygningsloven § 19-2. Tomten 

ligger innenfor 100 metersonen til Oksfjordvannet, og det er nødvendig med dispensasjon fra plan- 

og bygningsloven § 1-8.  

 

En fradeling av omsøkt areal vil trolig ikke føre til konsekvenser for landbruket, naturmangfoldet, 

kulturlandskapet eller friluftslivet. Den omsøkte parsellen består av bebyggelsen på eiendommen og 

eierne ønsker å fradele for salg til boligformål slik at huset blir tatt i bruk og ikke forfaller. Dette er 

positivt for bosettinga i området og er av samfunnsmessig betydning. Grunneierne har videre planer 

om å videreutvikle arealet på øversiden av veien som i kommuneplanens arealplan er avsatt til 

hyttefelt. 

 

For å samtykke til dispensasjon fra arealplanen i medhold av pbl. § 19-2 er ifølge bestemmelsen 

to vilkår som må være oppfylt for at dispensasjon skal kunne innvilges.  

 

Det første vilkåret er at hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i 

lovens formålsbestemmelse, ikke blir vesentlig tilsidesatt. Det andre vilkåret som må være 

oppfylt for at dispensasjon skal være aktuelt, er at fordelene ved å gi dispensasjon er klart større 

enn ulempene etter en samlet vurdering.  

 

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 ulempene med en dispensasjon fra kommuneplanens arealdel er større enn 

fordelene, fordi bygningen allerede står der. Det samme gjelder dispensasjon fra pbl § 1-8. Den 

omsøkte parsellen er planlagt solgt som bolig, noe som er samfunnsnyttig for bosettingen i 

området.  

 

Vedtak: 

Nordreisa kommune godkjenner i medhold av jordlovens § 9 omdisponering av ca 3,5 daa 

dyrkbar jord til boligformål fra eiendom gnr 62, brn 4 i Nordreisa kommune. Det er med 

avgjørelsen lagt vekt på at det i dette tilfellet objektivt sett ikke ligger til rette for 

jordbruksproduksjon på eiendommen. 
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Nordreisa kommune godkjenner i medhold av jordlovens § 12 fradeling som omsøkt av ca 

6,4 daa til bolig-/fritidstidsformål fra eiendom gnr 62, brn 4 i Nordreisa kommune.  

 

Arealet er allerede bebygd. Vi kan ikke se at deling av akkurat dette spesifikke arealet kan være 

avgjørende for eventuell framtidig drift på eiendommen eller for framtidig jordbruksdrift i 

området.  
 

 Deling godkjennes jfr matrikkellovens § 6 

 Deling godkjennes jfr plan- og bygningsloven §§ 20-1-m, 26-1, 27-1, 27-2, 27-4 og 28-1 

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

plan- og bygningsloven § 1-8  

 Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel godkjennes jfr plan- og bygningslovens 19-2.  

 

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

landbruksinteresser, natur- og kulturmiljø og friluftslivet i området siden tomta allerede er 

bebygd. Det er et registrert fornminne på parsellen. Dette må tas hensyn til framtidig bruk av 

parsellen. Vi kan ikke se at ulempene med en dispensasjon fra kommuneplanens arealdel er 

større enn fordelene, fordi bygningen allerede står der. Det samme gjelder dispensasjon fra pbl § 

1-8. Den omsøkte parsellen er planlagt solgt som bolig, noe som er samfunnsnyttig for 

bosettingen i området.  

 

Delingstillatelsen er vurdert i forhold til formål og forvaltningsmål i Naturmangfoldloven og 

tiltaket har ingen innvirkning på prinsippene som skal vurderes i §§ 8-12.  

 

Det settes følgende vilkår: 

 Hustuften på den omsøkte parsellen er et automatisk freda kulturminne, idnr 38834. Det er 

ikke tillatt å «sette i gang tiltak som er egnet til å skade, ødelegge, grave ut, flytte, 

forandre, tildekke, skjule eller på annen måte utilbørlig skjemme automatisk fredet 

kulturminne eller fremkalle fare for at dette kan skje», jf kulturminnelovens § 3 første ledd. 

 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, Kulturetaten omgående, jf. Lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner 

(kml.) § 8 andre ledd. Det er ikke tillatt å skade eller skjemme et automatisk fredet 

kulturminne, eller sikringssonen på 5 meter rundt kulturminnet, jf. kml. §§ 3 og 6. 

 Evt framtidige byggetiltak på parsellen kan ikke igangsettes før byggesøknad er levert, 

søknaden er behandlet og godkjenning er gitt.  

 Hvis det skal gjøres endringer på vann- og septikanlegg på det sjekkes om det er 

søknadspliktige tiltak. 

 Ved eventuelt bygging skal det sikres god estetisk utforming i samsvar med tiltakets 

funksjon og i samspill med omgivelser og stedlig byggeskikk. Det skal ikke brukes farger 

på tak eller vegg som skiller seg ut fra omgivelsene på en negativ måte. 

 Jfr plan- og bygningslovens § 21-9 vil tillatelse til tiltak etter § 20-1 første ledd bokstav m 

falle bort dersom det ikke er rekvirert oppmålingsforretning etter lov om 

eigedomsregistrering § 6 innen 3 år etter at tillatelsen ble gitt, eller dersom matrikkelføring 

vil være i strid med lov om eigedomsregistrering. 

 

 

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

påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 
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Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer 

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

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

 
Den videre saksgangen: 

Søknaden er oversendt oppmålingskontoret, som i løpet av oppmålingssesongen sender faktura for oppmålings- og 

tinglysningsgebyr for tomta som er godkjent fradelt. Før oppmåling kan skje må gebyret være betalt, og tomta snø- 

og telefri. Det kan til tider være ventetid for å få oppmålingen utført, men boligtomter vil bli prioritert. I forkant av 

utmålingen vil du bli kontaktet. Dersom du har spesielle ønsker om tidspunkt for kartforretningen må du ta kontakt 

med oppmålingskontoret i god tid før oppmålingen. Etter at oppmålingen har funnet sted, vil målebrev bli utstedt og 

sendt Statens kartverk for tinglysning. 

 

Vi gjør oppmerksom på at ervervet kan være konsesjonspliktig for kjøper, avhengig av størrelsen på tomta og om det 

foreligger nært slektskap. Ved alle erverv som er konsesjonsfritt må kjøper fylle ut skjemaet ”egenerklæring om 

konsesjonsfrihet” som må følge skjøtet til tinglysning påført dokumentasjon fra kommunen om at ervervet er 

konsesjonsfritt. Ved konsesjonspliktige erverv må ”søknad om konsesjon ved erverv av fast eiendom” sendes 

kommunen. Både ”egenerklæring”, SLF- 360 og ”søknad om konsesjon”, SLF-359 kan hentes på internett, 

www.slf.dep.no, eller ved henvendelse til landbrukskontoret. 

 

Bortfall av tillatelse: 

Er oppmåling ikke rekvirert senest 3 år etter at tillatelse er gitt, faller tillatelsen bort.      

 

Ved eventuelle spørsmål til oppmåling kan oppmålingsingeniør kontaktes på  

tlf: 77770764 / 40419291 eller 77770762 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

 

May Halonen 

Konsulent 

 

 

 

Likelydende brev sendt til: 

Trond-Øystein Bjørnnes Martin Stokkensvei 6D  TRONDHEIM 

Jann Bjørnnes Klypevegen 4  HAUGESUND 

Anita Bjørnnes Nedre Solhellinga 15D  JESSHEIM 
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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   

    

    
    

    

    
    
 

Oddvar Seljevoll 

Bjørklysvingen 18 

9152 SØRKJOSEN 

 

 

 

 

Delegert vedtak 
Delegert utvalg driftsutvalget - nr. 62/15 

 

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

 2015/1565-2 5873/2015 1942/78/2 29.06.2015 

 

Delegert vedtak - søknad om deling gnr 78/2 

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

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

 

Saksopplysninger:  

Grunneier og søker: Oddvar Seljevoll, Bjørklysvingen 18, 9152 Sørkjosen 

 

Det søkes om deling av ca 400 m2 fra gnr 78, bnr 2, som tilleggsareal til gnr 78, bnr 55. Arealet 

skal brukes til båtstøe (iflg samtale med Oddvar i dag).  

 

Eiendommen 78/2 ligger i Rotsund, om lag 24 km sør for Storslett sentrum. I følge gårdskart fra 

Skog og landskap har eiendom gnr 78/2 et totalareal på 144,3 daa. Av dette er 13,1 daa tidligere 

fulldyrka og overflate dyrka jord, 51,4 daa skog på middels bonitet, 74,2 daa uproduktiv skog og 

resten annet areal. Det er lenge siden arealene har vært høstet og det er heller ikke andre 

eiendommer i drift i området.  

 

Det søkes om deling av tilleggsareal til den etablerte tomta gnr 78/55 som ikke er bebygd. Det er 

heller ikke planlagt at tilleggsarealet skal bebygges. I søknaden er tilleggsarealet oppgitt til å 

være ca 400 m2. Oppmålt på kart utgjør det under 300 m2.  

 

Planstatus 

I kommuneplanens arealdel står det i pkt 6.2.2. at i 100-metersbeltet langs sjø er det byggeforbud 

med unntak for bygninger, mindre anlegg og opplag som skal tjene til landbruk, reindrift, fiske, 

fangst, akvakultur, eller ferdsel til sjøs. I pkt 6.2.3. står det at kaier, flytebrygger og båtopptrekk 

skal som hovedregel etableres/tilrettelegges som fellesanlegg. Det tillates imidlertid ikke 

etablering av private kaier, båtopptrekk og flytebrygger nærmere offentlige eller felles 

-�52�-



 

 Side 2 av 2 

marinaanlegg enn 5 km. Unntak kan etter særskilt vurdering gjøres for anlegg som er felles for 

minimum tre brukere.  

 

Iflg søker skal tilleggsarealet ikke bebygges. Hensikten er å at den nye eieren skal få rett til 

sjøgrunn og skal ha tilleggsarealet til båtstøe, samt adgang fra E6 og til sjøen. I og med at det 

ikke skal bygges noe på den etablerte tomta, eller det omsøkte tilleggsarealet, velger vi kun 

behandle saken i forhold til jordlovens § 12 og plan- og bygningslovens § 20-1.  

 

I plan og bygningsloven § 1-8 Forbud mot tiltak mv. langs sjø og vassdrag - står det: 

I 100-metersbeltet langs sjøen og langs vassdrag skal det tas særlig hensyn til natur- og 

kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser. Andre tiltak etter § 1-6 første ledd 

enn fasadeendringer kan ikke settes i verk nærmere sjøen enn 100 meter fra strandlinjen målt i 

horisontalplanet ved alminnelig høyvann. Forbudet etter andre ledd gjelder så langt ikke annen 

byggegrense er fastsatt i kommuneplanens arealdel eller reguleringsplan, jf. §§ 11-9 nr. 5 og 12-

7 nr. 2. Forbudet etter andre ledd gjelder ikke der kommunen i kommuneplanens arealdel har 

tillatt oppføring av nødvendige bygninger, mindre anlegg og opplag som skal tjene til landbruk, 

reindrift, fiske, akvakultur eller ferdsel til sjøs, jf. § 11-11 nr. 4. 

 

Det er altså ikke nødvendig med dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for bygging og 

deling av naust i strandsonen. 

 

Vurderinger: 

Etter Jordlovens § 12 kan man gi delingsforbud eller samtykke. Formålet med forbud er å sikre 

og samle ressursene på bruket for nåværende og framtidige eiere. For å samtykke til deling må 

enten samfunnsmessige interesser av stor vekt tale for det, eller at deling er forsvarlig ut i fra 

hensynet til den avkastning eiendommen kan gi. 

 

Vi har ikke opplysninger om når tid det sist var selvstendig drift på eiendommen og når tid 

arealene sist ble høstet. Det er lite sannsynlig at eiendommen kommer i selvstendig drift igjen og 

vi kan ikke se at delingen reduserer eiendommen avkastningsevne vesentlig i og med det 

omsøkte arealet ligger mellom E6 og sjøen og ellers ikke kunne vært nyttet til noe annet. 

 

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. Siden arealet ikke skal bebygges ser vi ikke at det er relevant 

å gjøre grundigere vurderinger i forhold til plan- og bygningsloven.  

 

I flg. § 27-4 må det før opprettelse eller endring av eiendom til bebyggelse blir godkjent enten 

være sikret lovlig atkomst til veg som er åpen for alminnelig ferdsel eller ved tinglyst dokument 

eller på annen måte være sikret vegforbindelse som kommunen godtar som tilfredsstillende. 

Avkjørsel fra offentlig veg må være godkjent av vedkommende vegmyndighet, jf. veglova §§ 40 

til 43. Dersom vegforbindelse etter kommunens skjønn ikke kan skaffes uten uforholdsmessig 

vanske eller utgift, kan kommunen godta en annen ordning. Det er opplyst at tilleggsparsellen 

kun skal ha gangadkomst fra E6.  

 

Se ellers vilkår for deling. 
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Naturmangfoldet: 

Alle tiltak som berører natur må vurderes etter prinsippene i naturmangfoldlovens §§ 8-12 som 

tok til å gjelde fra 1.7.2009. I naturmangfoldlovens § 1 heter det: Lovens formål er at naturen og 

dens biologiske, landskapsmessige og geologiske mangfold og økologiske prosesser tas vare på 

ved bærekraftig bruk og vern, også slik at den gir grunnlag for menneskenes virksomhet, kultur, 

helse og trivsel, nå og i fremtiden, også som grunnlag for samisk kultur. Vi kan ikke se at det er 

relevant at naturmangfoldloven kommer til anvendelse i dette tilfellet. 

 

Samlet vurdering: 

Siden fradelingen gjelder et tilleggsareal til allerede fradelt tomt i strandsonen, ser vi ikke at 

delingen er en dispensasjonssak. En eventuell fradeling av omsøkt areal vil ikke føre til 

konsekvenser for kulturlandskapet, naturmangfoldet, landbruket og reindrifta. Vi antar at en 

fradeling av tomta ikke vil føre til mer privatisering av området enn det er pr i dag. Adgang til fri 

ferdsel i strandsonen må opprettholdes. 

 

Siden arealet ikke skal bebygges, kan vi ikke se at prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12 er 

relevant og har noe å si for at det omsøkte arealet godkjennes fradelt. 

 

Vedtak: 

Nordreisa kommune godkjenner deling av opptil 400 m2 fra gnr 78, bnr 2 som tilleggsareal til gnr 

78, bnr 55 deles som omsøkt. Delingen godkjennes jfr jordlovens § 12, matrikkellovens § 6 og 

plan- og bygningsloven §§ 20-1-m.  

 

Det settes følgende vilkår: 

 Eventuelle framtidig tiltak på eiendommen kan være søknadspliktige og godkjenning må 

være gitt før igangsetting. 

 Hvis det i framtiden skal bygges naust på den nye gnr 78, bnr 55, må det sikres at det blir 

et «uthus» med formål til oppbevaring av båt, utstyr for båt og fiskeredskap. Naust skal 

ikke innredes som for varig opphold eller omdisponeres til fritidsbolig eller bolig. 

 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 
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med oppmålingskontoret i god tid før oppmålingen. Etter at oppmålingen har funnet sted, vil målebrev bli utstedt og 

sendt Statens kartverk for tinglysning. 

 

Vi gjør oppmerksom på at ervervet kan være konsesjonspliktig for kjøper, avhengig av størrelsen på tomta og om det 

foreligger nært slektskap. Ved alle erverv som er konsesjonsfritt må kjøper fylle ut skjemaet ”egenerklæring om 

konsesjonsfrihet” som må følge skjøtet til tinglysning påført dokumentasjon fra kommunen om at ervervet er 

konsesjonsfritt. Ved konsesjonspliktige erverv må ”søknad om konsesjon ved erverv av fast eiendom” sendes 

kommunen. Både ”egenerklæring”, SLF- 360 og ”søknad om konsesjon”, SLF-359 kan hentes på internett, 

www.slf.dep.no, eller ved henvendelse til landbrukskontoret. 

 

Bortfall av tillatelse: 

Er oppmåling ikke rekvirert senest 3 år etter at tillatelse er gitt, faller tillatelsen bort.      

 

Ved eventuelle spørsmål til oppmåling kan oppmålingsingeniør kontaktes på  

tlf: 77770764 / 40419291 eller 77770762 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

 

May Halonen 

Konsulent 
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Delegert vedtak 
Nordreisa driftsutvalg - nr. 87/15 

 

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

 2015/267-3 6954/2015 1942/30/1 11.08.2015 

 

Delegert vedtak - Søknad om godkjenning av plan for nydyrking 1942/30/1-8 

 

Viser til søknad om nydyrking av ca. 40 daa på eiendom 30/1-8 i Nordreisa kommune. 

Tiltaket er søknadspliktig jfr. Forskrift om nydyrking fra 2.5.97 og søknaden har vært på høring 

jfr. § 9. 

 

Henvisning til lovverk: 

 Jordloven §1 og 11 

 Forskrift om nydyrking 

 

Saksopplysninger:  

Søker: Lise Lotte Lund, 9151 Storslett 

Grunneier: Lise Lotte Lund, 9151 Storslett 

 

Søknad mottatt 19. Juni 2014 

 

Eiendommen ligger i Sappen, om lag 30 km fra Storslett sentrum sørover i Reisadalen. Parsellen 

som søkes nydyrket eiers og drives av Lise Lotte Lund, gnr 30, bnr 1 og 8. 

Omsøkt nydyrkingsareal er ca. 40 daa skogsmark og vil grense til eksisterende fulldyrket mark.  

 

Driftsenheten samlede areal består ifølge gårdskartene fra Skog og Landskap av:  

ca. 328 daa fulldyrka mark, ca. 113 daa skog av mark høy bonitet, ca. 350 daa skog middels 

bonitet, ca. 81 daa skog lav bonitet, ca. 58 daa uproduktiv skog og ca. 64 daa andre markslag som 

jorddekt fastmark, bebygd m.m.  

Omsøkte areal av skogen som søkes nydyrket er av middels bonitet lauvskog og ønsket hugd til 

ved som brensel eller skogsflis for biobrenselanlegget i Nordreisa. 
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Samlet omsøkt nydyrkingsareal for gnr./bnr 30/1-8 er omlag 40 daa skogsmark, oppmålt på kart 

hos www.skogoglandskap.no. 

 

 

 

 

Vurderinger: 
 

Planstatus 

Den omsøkte parsellen er i kommuneplanen definert som LNFR, landbruk, natur, frilufts- eller 

reindriftsområde. I høringsutkast til kommuneplans arealdel er området i forbindelse med 

kartlegging definert som svært viktig friluftsområde. Arealet der det er planlagt nydyrking er lite 

brukt som friluftsområde da det er inne mellom jordbruksarealer i drift, samt at det ikke er 

naturlige ferdselsårer gjennom området En del av området er i dag brukt som beitemark for 

storfe. 
 

Høring 

Saken ble sendt til høring til  

Troms Fylkeskommune - regional utviklingsenhet, Statens Vegvesen Region nord, Norges 

vassdrags- og energidirektorat - Region Nord, D - 36 Cohkolat ja Biertavárri, 

Fylkesmannen i Troms – Miljøvernavdelinga, Reindriftsforvaltningen Vest-Finnmark, 

Sametinget, Miljø- og kulturvernavdelingen. 

 

Ingen av høringsinstansene har svart innen tidsfristen, og vi antar at de som ikke har svart ikke 

har merknader til saken. 

 

Avkjørsel/adkomst 

De omsøkte arealene grenser til skogsmark og eksisterende fulldyrkede arealer og vil ikke berøre 

offentlig vei. Søker benytter samme adkomst som til eksisterende fulldyrket mark.  

 

Landbruk 

Jfr. siste søknad om produksjonstilskudd med arealtall 20.08.14 høstet foretaket 699 daa 

jordbruksareal. Av dette eier de selv 388 daa. Jfr. siste søknad om produksjonstilskudd var 

dyretallet pr 20.01.15 hadde foretaket 51 melkekyr, 46 øvrige storfe. Formålet med nydyrkingen 

er å styrke grovfôrgrunnlaget på eid areal. Kommunen har mottatt signaler som tilsier at Lund 

ønsker å utvide drifta og med dette trenger mer areal for høsting av fòr. Arrondering av stykkene 

styrker drifta ved at nydyrkingen konsentrerer egen dyrkamark til eget eid areal, samtidig som 

det er kort avstand fra driftssenteret til arealene.  
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Kulturminner 

Bildet viser kartutsnitt fra Riksantikvarens 

nettside https://askeladden.ra.no/askeladden/ 

og illustrerer registrerte forekomster av 

kulturminner. Innenfor avmerket område 

(markert rødt) som søkes nydyrket eller i 

tilliggende områder er der ikke registrert 

noen kategorier av kulturminner som kan bli 

berørt av tiltaket.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kulturlandskap 

Nydyrking er positivt i kulturlandskapet fordi det åpner landskapet og gir en helhetlig 

arrondering av fulldyrket mark, samtidig som det vil styrke forgrunnlaget for drifta gjennom 

større andel fulldyrket eid areal. Nydyrking er pekt på som en av flere måter vi kan nå det 

nasjonale målet om å øke norsk matproduksjon på, samtidig som det er en liten motvekt til alt 

areal som står i fare for gjengroing både nasjonalt men også regionalt i kommunen. 
 
Bruk, tilstand og påvirkning: 

Lokaliteten det søkes om består av lauvskog middels bonitet og grenser inn mot fulldyrket mark i 

sør og Josvannet/Juvosjavre i nord/nordøst. Josvannet er en del av nasjonalt laksevassdrag og 

krever spesielle hensyn i tiltaksplanen.  
Arealet er pr i dag benyttet som beitemark, men er ikke definert som innmarksbeite av 

kommunen og har status som skogsmark. Nydyrkingsfeltet vil komme inn mot grunneiers hytte 

som på egen eiendom som ligger ved vannkanten i nord-østre del av omsøkte areal. 

 

Skjøtsel og hensyn: 

I Forskrift om nydyrking §6 står det: Ved nydyrking skal det settes igjen en vegetasjonssone mot 

vassdrag. Langs vassdrag med årssikker vannføring skal sonen være minst 6 meter målt ved 

normal vannføring. Langs vassdrag uten årssikker vannføring skal sonen være minst 2 meter. 

Som vassdrag regnes stillestående eller rennende overflatevann med årssikker vannføring og 

vannløp uten årssikker vannføring dersom det adskiller seg tydelig fra omgivelsene.  

 

Det er viktig å unngå fysiske inngrep i kantsonen mot Josvannet og Joselva. Her må det settes 

igjen en bred kantsone som hindrer avrenning av næringsstoffer og plantevernmidler, samt 

erosjon inn mot vassdraget. Søker er klar over viktigheten med kantsone som også vil fungere 

som viltkorridor.  

 

Det planlegges en åpen avskjæringsgrøft nord/øst lags elveforbygningen som dreier sør/øst like 

ved munningen til Joselva. Denne grøfta vil etter all sannsynlighet stoppe utsig av næringsstoffer 
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og plantevernmidler samtidig som den vil være med på å hindre eventuell erosjon fra 

jordsmonnet. 

 

Stubbedeponi: 

Søker oppgir at stubber og røtter skal deponeres i gammelt elveleie slik at masseforflytning 

unngås og at eventuelt næringstilsig ikke skal komme i konflikt med vassdraget. 

  

Vi kan ikke se at oppdyrking av denne parsellen har påvirkning på Joselva eller Josvannet så 

fremt det settes igjen en bred kantsone av skog for å ta tilstrekkelig hensyn til næring- og 

sprøytemiddelavrenning, samt erosjon i området som kan føre til forringelse av området mot 

vassdraget. Det er ikke kartlagt forekomster av artsmangfold som er av sårbar eller truede arter 

innenfor tiltaksområdet 

Utfra de prinsippene som skal vurderes kan vi ikke se at de omsøkte parsellene kommer i 

konflikt med hovedformålet i det som naturmangfoldloven skal verne om. 

 
Friluftsinteressene 

Arealet er i kommuneplans forslag til friluftslivskartlegging er arealet foreslått definert som 

«Svært viktig friluftsområde». Nydyrkingsarealet ligger inn under et større sammenhengende 

område av definisjonsarealet i kartleggingen. Omsøkte areal henger sammen med eksisterende 

dyrket mark og grenser til skogsmark og vassdrag. Dette er pr i dag lite brukt av allmennheten til 

friluftsliv, da det brukes som beitemark i jordbruksdrift. Arealet vil være synlig fra deler av 

omkringliggende areal til Josvannet. I kart er det merket av sti/traktorveg inn i området til 

grunneiers private hytte som er tilknyttet gården.  
 

Reindrift 

Reindriftsinteressene vil trolig ikke bli berørt av denne nydyrkingen, da reinen normalt ikke 

ferdes i dette området. 

 
Naturmangfoldet: 

Alle tiltak i natur må vurderes opp mot naturmangfoldloven §§ 8-12 som tok til å gjelde fra 

1.7.2009. I naturmangfoldlovens § 1 heter det: Lovens formål er at naturen og dens biologiske, 

landskapsmessige og geologiske mangfold og økologiske prosesser tas vare på ved bærekraftig 

bruk og vern, også slik at den gir grunnlag for menneskenes virksomhet, kultur, helse og trivsel, 

nå og i fremtiden, også som grunnlag for samisk kultur. 
I lovens § 4 om forvaltningsmål for naturtyper og økosystemer heter det: 

Målet er at mangfoldet av naturtyper ivaretas innenfor deres naturlige utbredelsesområde og 

med det artsmangfoldet og de økologiske prosesser som kjennetegner den enkelte naturtype. 

Målet er også at økosystemets funksjoner, struktur og produktivitet ivaretas så langt de anses 

rimelige. 

 

I lovens § 7 som omhandler prinsipper i offentlig beslutningstaking i §§ 8 til 12 framgår det 

følgende: Prinsippene i §§ 8 til 12 skal legges til grunn som retningslinjer ved utøving av 

offentlig myndighet, herunder når et forvaltningsorgan tildeler tilskudd, og ved forvaltning av 

fast eiendom. Vurderingen etter første punktum skal fremgå av beslutningen. 
Dette vil si at når natur er berørt skal formålet og forvaltningsmålet i denne loven vurderes. 

Reglene for bærekraftig bruk og vern av naturen skal være førende. Prinsippene i §§ 8 – 12 skal 

vurderes vedrørende naturmangfold, dvs. biologisk mangfold, landskap og geologi, og 

vurderingene skal framgå i framstillingen av saken. 
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Vurdering opp mot naturmangfoldloven: 
Omsøkte nydyrkingsareal er søkt opp i Artsdatabanken.no og Naturbase.no til Direktoratet for 

naturforvaltning som er en nasjonal kunnskapskilde for biologisk mangfold. Det er på den 

omsøkte parsellen eller i området ikke gjort funn av rødlistearter i kategoriene sårbar, nær truet, 

sterkt truet eller kritisk truet. Det er imidlertid gjort funn av flere rødlistearter i Jav'reoaivit 

naturreservat som er om lag 1,2 km lenger sør-vest, her er rødlistearter funnet og registrert i 

Artsdatabanken. Det er ikke gjort funn i det omsøkte arealet det søkes nydyrking.  

Under Kulturlandskap, Skjøtsel og hensyn går det frem at det skal etableres kantsoner som 

ivaretar det biologiske mangfoldet tilknyttet nydyrkingsarealet og tilgrensende områder. 

 

Oppsummering 

Landbruksdrifta på eiendommen 30/1-8 er under utbygging. Oppdyrking av nye arealer vil styrke 

drifta med bedre forutsigbarhet i grovforgrunnlaget, og gi større muligheter for økt produksjon på 

bruket samtidig som det er økonomisk gunstig med tanke på kort transportavstand for drift av 

jorda. 

Vi kan ikke se at naturmangfoldet, kulturmiljø og friluftslivet vil bli berørt i negativ retning om 

tiltakshaver tar nevnte hensyn til vassdraget som er gitt ved vilkår i vedtaket.  
 

Vedtak: 

Nordreisa kommune viser til Jordloven §§1 og 11, samt Forskrift om nydyrking og innvilger 

søknad om godkjenning av plan for nydyrking for omlag 40 daa fra skogsmark til fylldyrket 

mark på gnr./bnr. 30/1-8 

 
I.h.t. Jordloven, Nydyrkingsforskriften og kulturminneloven settes følgende vilkår: 

 Det må settes kantsoner på minst 6 meter mot elver, bekker eller dammer med årssikker 

vannføring. Langs vassdrag uten årssikker vannføring skal sonen være minst 2 meter. 

Som vassdrag regnes stillestående eller rennende overflatevann med årssikker vannføring. 

 Hvis det under arbeidet i marka kommer fram gjenstander eller andre levninger som viser 

eldre aktivitet må arbeidet stanses og melding straks sendes kulturetaten hos Troms fylke 

eller Sametinget som forvalter slike saker etter kulturminneloven § 8. 

 Ferdselsveier/stier som regelmessig brukes må ikke dyrkes igjen, og det må settes port i 

eventuelle gjerder mot storfe langs ferdselsårer. 

 Er nydyrking ikke iverksatt innen tre år etter at godkjenning er gitt, faller tillatelsen bort. 

 Om det under markarbeidet kommer  

 Ferdigmelding skal sendes kommunen så snart som mulig slik at arealet kan måles opp og 

ajourføres i AR5 kartbasen. Det vil ikke være mulig å søke produksjonstilskudd for 

arealet før tiltaket er godkjent av kommunen.  

 

 

 

 

Klageadgang 
Vedtaket kan påklages til Nordreisa kommune Pb. 174, 9156 Storslett.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen 

da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 

 

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

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

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

 

 

Med vennlig hilsen 

-�60�-

http://no.wikipedia.org/w/index.php?title=Jav%27reoaivit_naturreservat&action=edit&redlink=1
http://no.wikipedia.org/w/index.php?title=Jav%27reoaivit_naturreservat&action=edit&redlink=1


 

 Side 6 av 6 

 

 

 

Kristian Berg 

Saksbehandler 

 

Dette dokumentet er produsert elektronisk, og har derfor ingen signatur. 

 

 

 

Kopi til: 

Fylkesmannen i Troms Postboks 6105 9291 TROMSØ 

Troms fylkeskommune Postboks 6600 9296 TROMSØ 
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Jon Alfred Bråstad 

Reisadalen 365 

9151  STORSLETT 

 

 

 

 

Delegert vedtak 
Delegert utvalg driftsutvalget - nr. 79/15 

 

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

 2015/1003-4 6498/2015 1942/20/3 13.07.2015 

 

 

TILLATELSE TIL ENDRING 
Svar på søknad om tillatelse til endring for tiltak etter plan- og bygningsloven 2008 (pbl 2008) §§ 

20-1 og 21-4. 

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

 

 

Byggested: Reisadalen 365, 9151 

STORSLETT 

Gnr/Bnr: 20/3 

Tiltakshaver: Jon Alfred Bråstad Adresse: Reisadalen 365, 9151 

STORSLETT 

Ansvarlig søker: BYGGtorget Betongservice as Adresse: Industriveien 24, 9152 

SØRKJOSEN 

Tiltakets art: Endring av bygg -  påbygg  Bruksareal: 114m² 

 

 

VEDTAK 
 

Tillatelse: 

I medhold av plan- og bygningsloven §§ 20-1 og 21-4 godkjennes søknad om endret tillatelse for 

oppføring av påbygg til bolig på eiendommen gbr.1942/20/3.   

 

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

ansvarsrett og kontrollerklæringer. 

 

-�62�-



 

 Side 2 av 2 

Godkjenning av foretak for ansvarsrett: 

 

Foretak med sentral godkjenning: 

Med hjemmel i pbl 2008, § 22-1, jf byggesaksforskriften 2010 (SAK10) § 9-1 gis ansvarsrett i 

forbindelse med omsøkte tiltak til følgende foretak med sentral godkjenning: 

 

 

Foretak Godkjenningsområde 

BYGGtorget Betongservice AS 

 

Org. nr. 944 896 600 

SØK - Ansvarlig søker, tiltakskl. 1 

PRO - Ansvarlig prosjekterende, tiltakskl. 1. 

UTF – Ansvarlig utførende, tiltakskl. 1. 

 

Ansvarsområde: Overordnet ansvar (Bygning, anlegg 

eller konstruksjon, tekniske instalasjoner).  

 

 

 

 

SAKSUTREDNING/BEGRUNNELSE FOR VEDTAKET: 

 

Planstatus: 

LNF – Område. 

 

Nabovarsling: 

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

 

Gjennomføringsplan: 

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

 

Administrasjonens drøfting/begrunnelse: 

Foretakene med sentral godkjenning, som søker om ansvarsrett, bekrefter at de oppfyller pbl 

2008 § 22-1 og SAK10 §§ 10-1 og 10-2 til ansvarsrett for omsøkte fagområder. 

 

Til arbeid som krever ansvarsrett og ansvarlig foretak ikke selv utfører, eller har 

nødvendig kompetanse for å utføre, skal ansvarlig foretak forvisse seg om at innleid foretak 

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

 

Det er ansvarlig søkers ansvar å påse at alle fag er dekket med ansvarsrett før arbeidet igangsettes 

jf pbl § 23-4. 

 

Byggegrunn, miljøforhold mv: 

I henhold til søknad ansees byggegrunn sikret i hht pbl 2008 § 28-1 

(flom- og rasfare, forurenset grunn, natur- og miljøforhold) 

 

Atkomst/avkjørsel: 

Eiendommen anses å være sikret lovlig atkomst i samsvar med pbl 2008 § 27-4. 
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 Side 3 av 3 

 

Vannforsyning og avløp: 

Eiendommen anses for å være sikret lovlig vannforsyning og avløp i samsvar med pbl 2008 §§ 

27-1 og 27-2.  

 

Kultur- og fornminner: 

Dersom det under utgraving i marka kommer fram gjenstander eller andre levninger som viser 

eldre aktivitet i område, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget og Kulturetaten, 

Troms fylkeskommune omgående jfr. kulturminnelovens § 8 andre ledd. (pbl 2008 § 21-5, 

SAK10 § 6-2). 

 

Sikringstiltak ved byggearbeid: 

Det vises til bestemmelsene i pbl 2008 § 28-2. 

 

Avfall: 

Alt avfall som tiltaket genererer, og som ikke gjenbrukes i egen virksomhet, må leveres til 

mottak godkjent av forurensningsmyndighetene. Viser for øvrig til avfallsforskrift kap. 15, 

Byggavfall. 

 

Dokumentasjon ved tilsyn: 

Kopi av denne tillatelse sammen med beskrivelse av tiltaket, godkjent situasjonsplan for 

plassering Tegninger og ansvarsretter skal være tilgjengelig på byggeplassen. 

 

 

 

 

ØVRIGE LOVBESTEMMELSER: 

 

Anmodning om ferdigattest: 

Ved anmodning om ferdigattest, skal det sendes inn dokumentasjon for at slutt kontrollen ikke 

har avdekket feil eller mangler som hindrer ferdigattest, jf pbl 2008 § 21-10 og SAK10 § 8-1. 

Ved endringer som ikke krever egen søknad i forhold til tillatelsen, skal det innsendes oppdatert 

situasjonsplan og tegninger samt underretning om tiltakets plassering. 

 

Bortfall av tillatelse: 

Er tiltaket ikke satt i gang senest innen 3 år etter at tillatelse er gitt, faller den bort. Det samme 

gjelder hvis tiltaket innstilles i lengre tid enn 2 år, jf pbl 2008 § 21-9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-�64�-



 

 Side 4 av 4 

 

Klageadgang 

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

fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. Klagen skal 

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

endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det 

kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer 

frem. Viser til Forvaltningslovens § 28. 

 

En slik klage kan føre til at avgjørelsen blir omgjort. Kommunen er ikke ansvarlig for tap som 

tiltakshaver måtte lide ved en slik omgjøring. 

 

 

 

 

 

Ved all kontakt med avdelingen i denne sak, vennligst referer til saksnummer 2015/1003. 
 

 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

 

Ketil Jensen 

Byggesaksbehandler 

Direkte innvalg: 77 77 07 59 

 

 

 

 

 

Kopi til: 

BYGGtorget Betongservice as Industriveien 24 9152 SØRKJOSEN 
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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   

    

    
    

    

    
    

 

Ken Sivert Henriksen 

Reisadalen 1131 

9151  STORSLETT 

 

 

 

 

Delegert vedtak 
Delegert utvalg driftsutvalget - nr. 75/15 

 

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

 2015/466-4 6360/2015 1942/29/12 07.07.2015 

 

 

 

 

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

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

 

 

 

Byggested: Tronsanes camping, 9151 

STORSLETT 

Gnr/Bnr: 29/12 

Tiltakshaver: Ken Sivert Henriksen Adresse: Reisadalen 1131, 9151 

STORSLETT 

Ansvarlig søker: 

Org. nr. 

Handlaftet Ou 

911 868 725 

Adresse: Postboks 77 Hystad, 3209 

SANDEFJORD 

Tiltakets art: Nytt bygg - boligformål - over 

70 m²  

Bruksareal: 103m2 

Byggetillatelse/Igangsettingstillatelse sak-dato 12.08.2014 
 

 

 

VEDTAK: 

 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 21-10 gis ferdigattesten i henhold til ferdigmelding 

datert 15.01.2015 fra ansvarlig søker på oppføring av bolig på eiendommen gbr.1942/29/12.  
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 Side 2 av 2 

 

Saksutredning/begrunnelse for vedtaket: 

 

I innsendte sluttdokumentasjonen er det bekreftet av ansvarlig kontrollerende for utførelsen at 

sluttkontrollen ikke har avdekket feil eller mangler som hindrer ferdigattest, jf forskrift om 

byggesak (byggesaksforeskriften) § 8-1. 

 

 

 
Klagerett: 

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, 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. 

 

En slik klage kan føre til at avgjørelsen blir omgjort. Kommunen er ikke ansvarlig for tap som 

tiltakshaver måtte lide ved en slik omgjøring. 

 

 

 

 

Ved senere henvendelse vedrørende saken, vennligst oppgi referansenummer 2015/466. 

 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

 

Ketil Jensen 

Byggesaksbehandler 

Direkte innvalg: 77 77 07 59 

 

 

 

 

 

Kopi til: 

Handlaftet Ou Postboks 77 Hystad 3209 SANDEFJORD 
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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   

    

    
    

    

    
    

 

Tommy Marvik 

Storvikveien 156 

9151  STORSLETT 

 

 

 

 

Delegert vedtak 
Delegert utvalg driftsutvalget - nr. 67/15 

 

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

 2015/1354-2 6226/2015 1942/67/3 02.07.2015 

 

 

 

 

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

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

 

 

Byggested: Storvikveien 140, 9151 

STORSLETT 

Gnr/Bnr: 67/3 

Tiltakshaver: Tommy Marvik Adresse: Storvikveien 156, 9151 

STORSLETT 

Ansvarlig søker: 

Org. nr. 

BYGGtorget Betongservice 

AS 

Adresse: Industrivegen 24, 9152 

SØRKJOSEN 

Tiltakets art: Nytt bygg - boligformål - over 

70 m²  

Bruksareal: 106,6 m² 

Byggetillatelse/Igangsettingstillatelse sak-dato 08.07.2014 
 

 

 

VEDTAK: 

 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 21-10 gis ferdigattesten i henhold til ferdigmelding 

datert 05.05.2015 fra ansvarlig søker på oppføring av ny bolig på eiendommen gbr.1942/67/3. 
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 Side 2 av 2 

 

Saksutredning/begrunnelse for vedtaket: 

 

I innsendte sluttdokumentasjonen er det bekreftet av ansvarlig kontrollerende for utførelsen at 

sluttkontrollen ikke har avdekket feil eller mangler som hindrer ferdigattest, jf forskrift om 

byggesak (byggesaksforeskriften) § 8-1. 

 

 

 
Klagerett: 

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, 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. 

 

En slik klage kan føre til at avgjørelsen blir omgjort. Kommunen er ikke ansvarlig for tap som 

tiltakshaver måtte lide ved en slik omgjøring. 

 

 

 

Ved senere henvendelse vedrørende saken, vennligst oppgi referansenummer2015/1354. 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

 

Ketil Jensen 

Byggesaksbehandler 

Direkte innvalg: 77 77 07 59 

 

 

 

 

 

Kopi til: 

BYGGtorget Betongservice AS Industrivegen 24 9152 SØRKJOSEN 
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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   

    

    
    

    

    
    

 

Rodner Nilsen 

Stealliveien 2 

9151  STORSLETT 

 

 

 

 

Delegert vedtak 
Delegert utvalg driftsutvalget - nr. 60/15 

 

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

 2015/39-4 5704/2015 1942/13/139 18.06.2015 

 

 

 

 

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

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

 

 

Byggested: Stealliveien 2, 9151 

STORSLETT 

Gnr/Bnr: 13/139 

Tiltakshaver: Rodner Nilsen Adresse: Stealliveien 2, 9151 

STORSLETT   

Ansvarlig søker: 

Org. nr. 

Byggmann AS Adresse: Postboks 12, 9156 

STORSLETT 

Tiltakets art: Nytt bygg - boligformål - over 

70 m²  

Bruksareal: 352m2 

Byggetillatelse/Igangsettingstillatelse sak-dato 04.03.2013 
 

 

 
VEDTAK: 

 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 21-10 gis ferdigattesten i henhold til ferdigmelding 

datert 18.12.2014 fra ansvarlig søker på boligbygg med 4 stk boenheter.  
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 Side 2 av 2 

 

Saksutredning/begrunnelse for vedtaket: 

 

I innsendte sluttdokumentasjonen er det bekreftet av ansvarlig kontrollerende for utførelsen at 

sluttkontrollen ikke har avdekket feil eller mangler som hindrer ferdigattest, jf forskrift om 

byggesak (byggesaksforeskriften) § 8-1. 

 

 

  

 
Klagerett: 

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, 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. 

 

En slik klage kan føre til at avgjørelsen blir omgjort. Kommunen er ikke ansvarlig for tap som 

tiltakshaver måtte lide ved en slik omgjøring. 

 

 

 

Ved senere henvendelse vedrørende saken, vennligst oppgi referansenummer2015/39. 

 

 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

 

Ketil Jensen 

Byggesaksbehandler 

Direkte innvalg: 48 88 32 93 

 

 

 

 

Kopi til: 

Byggmann AS Postboks 12 9156 STORSLETT 
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Nordreisa kommune 

  

Teknisk avdeling 

 

 

 

 
Postadresse: Besøksadresse: Telefon: + 47 77 77 07 00 Bankkonto: 4740.05.03954 

Postboks 174, N- 9156 Storslett Sentrum 17 Telefaks: + 47 77 77 07 01 Org.nr: 943 350 833 

E-post: Internett:   
postmottak@nordreisa.kommune.no  www.nordreisa.kommune.no   

    

    
    

    

    
    

 

Jan Birkelund 

Gammelbruvegen 13C 

9151  STORSLETT 

 

 

 

 

Delegert vedtak 
Delegert utvalg driftsutvalget - nr. 78/15 

 

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

 2015/1515-2 6497/2015 1942/29/50 13.07.2015 

 

 

 

 

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

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

 

 

 

Byggested: Svartfossveien 139, 9151 

STORSLETT 

Gnr/Bnr: 29/50 

Tiltakshaver: Jan Birkelund Adresse: Gammelbruvegen 13C, 9151 

STORSLETT 

Ansvarlig søker: 

Org. nr. 

Handlaftet Ou Adresse: Postboks 77, 3209 

SANDEFJORD 

Tiltakets art: Nytt bygg - boligformål - over 

70 m²  

Bruksareal: 82+28 m² 

Byggetillatelse/Igangsettingstillatelse sak-dato 26.09.2014 
 

 

 

VEDTAK: 

 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 21-10 gis ferdigattesten i henhold til ferdigmelding 

datert 26.05.2015 fra ansvarlig søker på oppføring av fritidsbolig med garasje.  
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 Side 2 av 2 

 

Saksutredning/begrunnelse for vedtaket: 

 

I innsendte sluttdokumentasjonen er det bekreftet av ansvarlig kontrollerende for utførelsen at 

sluttkontrollen ikke har avdekket feil eller mangler som hindrer ferdigattest, jf forskrift om 

byggesak (byggesaksforeskriften) § 8-1. 

 

 

 
Klagerett: 

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, 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. 

 

En slik klage kan føre til at avgjørelsen blir omgjort. Kommunen er ikke ansvarlig for tap som 

tiltakshaver måtte lide ved en slik omgjøring. 

 

 

 

Ved senere henvendelse vedrørende saken, vennligst oppgi referansenummer 2015/1515. 

 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

 

Ketil Jensen 

Byggesaksbehandler 

Direkte innvalg: 77 77 07 59 

 

 

 

 

 

Kopi til: 

Handlaftet Ou Postboks 77 3209 SANDEFJORD 
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Nordreisa kommune 

  

Teknisk avdeling 

 

 

 

 
Postadresse: Besøksadresse: Telefon: + 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   

    

    
    

    

    
    

 

Holger Hansen 

Bakkebyveien 338 

9153  ROTSUND 

 

 

 

 

Delegert vedtak 
Delegert utvalg driftsutvalget - nr. 77/15 

 

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

 2015/1226-3 6448/2015 1942/81/22 09.07.2015 

 

 

 

 

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

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

 

 

 

Byggested: Vest-Uløyveien 413, 9159 

HAVNNES 

Gnr/Bnr: 81/22 

Tiltakshaver: Holger Hansen Adresse: Bakkebyveien 338, 9153 

ROTSUND 

Ansvarlig søker: 

Org. nr. 

Byggmakker Per Strand 

Storslett 

Adresse: Hovedveien 16, 9151 

STORSLETT 

Tiltakets art: Nytt bygg - boligformål - over 

70 m²  

Bruksareal: 106 m² 

Byggetillatelse/Igangsettingstillatelse sak-dato 02.07.2014 
 

 

 

VEDTAK: 

 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 21-10 gis ferdigattesten i henhold til ferdigmelding 

datert 17.04.2015 fra ansvarlig søker på oppføring av fritidsbolig på eiendommen 

gbr.1942/81/22. 
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 Side 2 av 2 

 

Saksutredning/begrunnelse for vedtaket: 

 

I innsendte sluttdokumentasjonen er det bekreftet av ansvarlig kontrollerende for utførelsen at 

sluttkontrollen ikke har avdekket feil eller mangler som hindrer ferdigattest, jf forskrift om 

byggesak (byggesaksforeskriften) § 8-1. 

 

 

  

 
Klagerett: 

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, 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. 

 

En slik klage kan føre til at avgjørelsen blir omgjort. Kommunen er ikke ansvarlig for tap som 

tiltakshaver måtte lide ved en slik omgjøring. 

 

 

 

 

Ved senere henvendelse vedrørende saken, vennligst oppgi referansenummer 2015/1226. 

 

 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

 

Ketil Jensen 

Byggesaksbehandler 

Direkte innvalg: 77 77 07 59 

 

 

 

 

Kopi til: 

Byggmakker Per Strand Storslett Hovedveien 16 9151 STORSLETT 

Jowa Maskin AS Kildalveien 137 9151 STORSLETT 

Nord Troms Rør AS Strandveien 90 9180 SKJERVØY 

Torstein Jensen Olderdalen 9146 OLDERDALEN 
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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   

    

    
    

    

    
    

 

Bjarne Henry Josefsen 

Båtnesvegen 7 

9151  STORSLETT 

 

 

 

 

Delegert vedtak 
Delegert utvalg driftsutvalget - nr. 74/15 

 

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

 2015/823-4 6354/2015 1942/43/58 07.07.2015 

 

 

 

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

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

 

 

 

Byggested: Båtnesvegen 7, 9151 

STORSLETT 

Gnr/Bnr: 43/58 

Tiltakshaver: Bjarne Henry Josefsen Adresse: Båtnesvegen 7, 9151 

STORSLETT 

Ansvarlig søker: 

Org. nr. 

Byggtorget Betongservice AS 

944 896 600 

Adresse: Industrivegen 24, 9152 

SØRKJOSEN 

Tiltakets art: Endring av bygg -  påbygg  Bruksareal: 185m2 

Byggetillatelse/Igangsettingstillatelse sak-dato 17.10.2013 
 

 

 

VEDTAK: 

 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 21-10 gis ferdigattesten i henhold til ferdigmelding 

datert 06.02.2015 fra ansvarlig søker på påbygging av to leiligheter på eksisterende 

forretningsbygg på eiendommen gbr.1942/43/58.  
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 Side 2 av 2 

Saksutredning/begrunnelse for vedtaket: 

 

I innsendte sluttdokumentasjonen er det bekreftet av ansvarlig kontrollerende for utførelsen at 

sluttkontrollen ikke har avdekket feil eller mangler som hindrer ferdigattest, jf forskrift om 

byggesak (byggesaksforeskriften) § 8-1. 

 

 

 
Klagerett: 

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, 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. 

 

En slik klage kan føre til at avgjørelsen blir omgjort. Kommunen er ikke ansvarlig for tap som 

tiltakshaver måtte lide ved en slik omgjøring. 

 

 

 

 

Ved senere henvendelse vedrørende saken, vennligst oppgi referansenummer 2015/823. 

 

 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

 

Ketil Jensen 

Byggesaksbehandler 

Direkte innvalg: 77 77 07 59 

 

 

 

 

 

Kopi til: 

Byggtorget Betongservice AS Industrivegen 24 9152 SØRKJOSEN 

Rejos AS Sentrum 9 9151 STORSLETT 

Rørlegger Arne Halvorsen Kildal 9151 STORSLETT 
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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   

    

    
    

    

    
    

 

Nordreisa Menighetsbarnehage AS 

Postboks 193 

9156  STORSLETT 

 

 

 

 

Delegert vedtak 
Delegert utvalg driftsutvalget - nr. 81/15 

 

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

 2015/1848-2 6539/2015 1942/14/9 14.07.2015 

 

 

 

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

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

 

 

Byggested: Lundevegen 3, 9151 

STORSLETT 

Gnr/Bnr: 14/9 

Tiltakshaver: Nordreisa 

Menighetsbarnehage AS 

Adresse: Postboks 193, 9156 

STORSLETT 

Ansvarlig søker: 

Org. nr. 

BYGGtorget Betongservice 

AS 

Adresse: Industrivegen 24, 9152 

SØRKJOSEN 

Tiltakets art: Nytt bygg - ikke boligformål 

over 70 m²  

Bruksareal: 626 m² 

Byggetillatelse/Igangsettingstillatelse sak-dato 03.06.2014 
 

 

 

 

VEDTAK: 

 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 21-10 gis ferdigattesten i henhold til ferdigmelding 

datert 06.07.2015 fra ansvarlig søker på oppføring av barnehage/menighetshus.  
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 Side 2 av 2 

 

Saksutredning/begrunnelse for vedtaket: 

 

I innsendte sluttdokumentasjonen er det bekreftet av ansvarlig kontrollerende for utførelsen at 

sluttkontrollen ikke har avdekket feil eller mangler som hindrer ferdigattest, jf forskrift om 

byggesak (byggesaksforeskriften) § 8-1. 

 

 

  

 
Klagerett: 

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, 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. 

 

En slik klage kan føre til at avgjørelsen blir omgjort. Kommunen er ikke ansvarlig for tap som 

tiltakshaver måtte lide ved en slik omgjøring. 

 

 

 

Ved senere henvendelse vedrørende saken, vennligst oppgi referansenummer 2015/1848. 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

 

Ketil Jensen 

Byggesaksbehandler 

Direkte innvalg: 77 77 07 59 

 

 

 

 

Kopi til: 

Blikkenslager Bjørn Mella AS Humleveien 13 9514 ALTA 

BYGGtorget Betongservice AS Industrivegen 24 9152 SØRKJOSEN 

Cibes Lift Norge AS Løtevegen 25 5353 STRAUME 

Honeywell Life Safety AS Postboks 3514 3007 DRAMMEN 

Jaro AS Humleveien 14 9514 ALTA 

Protan Takservice AS Postboks 1135 9504 ALTA 

Rambøll Norge AS Postboks 1363 8001 BODØ 

RIBinord AS Sorenskrivervegen 11 9513 ALTA 

Røkenes AS Knottveien 2 9514 ALTA 

Rørlegger Helgesen AS Havnegata 30 9180 SKJERVØY 
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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   

    

    
    

    

    
    

 

Iversen Eiendom 

Ringveien 19A 

9152  SØRKJOSEN 

 

Att. Einar Iversen 

 

 

Delegert vedtak 
Delegert utvalg driftsutvalget - nr. 82/15 

 

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

 2015/1826-2 6563/2015 1942/47/37 15.07.2015 

 

 

 

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

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

 

 

Byggested: Ringvegen 2, 9152 

SØRKJOSEN 

Gnr/Bnr: 47/37 og 47/105 

Tiltakshaver: Iversen Eiendom Adresse: Ringveien 19A, 9152 

SØRKJOSEN 

Ansvarlig søker: 

Org. nr. 

AR-Ing AS 

953 499 290 

Adresse: Postboks 112, 9189 

SKJERVØY 

Tiltakets art: Endring av bygg -  påbygg  Bruksareal: 472m2 

Byggetillatelse/Igangsettingstillatelse sak-dato 02.10.2013 
 

 

 

 

VEDTAK: 

 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 21-10 gis ferdigattesten i henhold til ferdigmelding 

datert 02.07.2015 fra ansvarlig søker på oppføring av påbygg til forretningsbygg på 

eiendommene gbr.1942/47/37 og 47/105.  

 

 

 

 

-�80�-



 

 Side 2 av 2 

 

Saksutredning/begrunnelse for vedtaket: 

 

I innsendte sluttdokumentasjonen er det bekreftet av ansvarlig kontrollerende for utførelsen at 

sluttkontrollen ikke har avdekket feil eller mangler som hindrer ferdigattest, jf forskrift om 

byggesak (byggesaksforeskriften) § 8-1. 

 

 

  

 
Klagerett: 

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, 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. 

 

En slik klage kan føre til at avgjørelsen blir omgjort. Kommunen er ikke ansvarlig for tap som 

tiltakshaver måtte lide ved en slik omgjøring. 

 

 

 

 

Ved senere henvendelse vedrørende saken, vennligst oppgi referansenummer 2015/1826. 

 

 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

 

Ketil Jensen 

Byggesaksbehandler 

Direkte innvalg: 77 77 07 59 

 

 

 

 

 

Kopi til: 

AR-Ing AS Postboks 112 9189 SKJERVØY 

Heis-Tek AS Tveit 5694 ONARHEIM 

Nord-Troms Rør AS Strandveien 90A 9180 SKJERVØY 

Sandøy Bygg AS  9153 ROTSUND 
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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   

    

    
    

    

    
    

 

Harriet Steinkjer Nystu & Gunnar Nystu 

Høgegga 83 

9151  STORSLETT 

 

 

 

 

Delegert vedtak 
Delegert utvalg driftsutvalget - nr. 65/15 

 

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

 2015/779-4 6208/2015 1942/52/135 02.07.2015 

 

 

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

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

 

 

Byggested: Høgegga 83, 9151 

STORSLETT 

Gnr/Bnr: 52/135 

Tiltakshaver: Harriet Steinkjer Nystu & 

Gunnar Nystu 

Adresse: Høgegga 83, 9151 

STORSLETT 

Ansvarlig søker: 

Org. nr. 

BM Byggmakker Per Strand 

Storslett 

Adresse: Hovedveien 16, 9151 

STORSLETT 

Tiltakets art: Endring av bygg - utvendig 

tilbygg/påbygg større enn 50 

m²  

Bruksareal: 148,5 m² 

Byggetillatelse/Igangsettingstillatelse sak-dato 23.11.2011 
 

 

 

VEDTAK: 

 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 21-10 gis ferdigattesten i henhold til ferdigmelding 

datert 02.02.2015 fra ansvarlig søker på Tilbygg/påbygg av bolig på gbr.1942/52/135. 
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 Side 2 av 2 

 

Saksutredning/begrunnelse for vedtaket: 

 

I innsendte sluttdokumentasjonen er det bekreftet av ansvarlig kontrollerende for utførelsen at 

sluttkontrollen ikke har avdekket feil eller mangler som hindrer ferdigattest, jf forskrift om 

byggesak (byggesaksforeskriften) § 8-1. 

 

 

 
Klagerett: 

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, 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. 

 

En slik klage kan føre til at avgjørelsen blir omgjort. Kommunen er ikke ansvarlig for tap som 

tiltakshaver måtte lide ved en slik omgjøring. 

 

 

 

 

Ved senere henvendelse vedrørende saken, vennligst oppgi referansenummer2015/779. 

 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

 

Ketil Jensen 

Byggesaksbehandler 

Direkte innvalg: 48 88 32 93 

 

 

 

 

Kopi til: 

BM Byggmakker Per Strand Storslett Hovedveien 16 9151 STORSLETT 

 

 

 

-�83�-



 

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   

    

    
    

    

    
    

 

Siv Ing Pål Pettersen 

 

9153  Rotsund 

 

 

 

 

Delegert vedtak 
Delegert utvalg driftsutvalget - nr. 48/15 

 

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

 2015/454-5 5195/2015 1942/73/40 01.06.2015 

 

 

 

IGANGSETTINGSTILLATELSE 
Svar på søknad om igangsettingstillatelse for tiltak etter plan- og bygningsloven 2008 (pbl 2008) 

§ 21-4 og Byggesaksforskriften (SAK10) § 6-4. 

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

 

 

 

Byggested: Rotsundelvdalen 6A, 9153 

ROTSUND 

Gnr/Bnr: 73/40 

Tiltakshaver: Siv Ing Pål Pettersen Adresse: , 9153 Rotsund 

Ansvarlig søker: Siv Ing Pål Pettersen Adresse: , 9153 Rotsund 

Tiltakets art: Nytt bygg - boligformål - over 

70 m²  

Bruksareal: 200m² 

 

 

 

VEDTAK 
 

Tillatelse: 

I medhold av pbl 2008 § 21-4 godkjennes søknad om tiltak etter pbl 2008 § 20-1 mottatt 

12.03.2015 om tillatelse til igangsetting av oppføring av benebolig på gbr 1942/73/40.  
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 Side 2 av 2 

 

Godkjenning av foretak for ansvarsrett: 

 

Foretak med sentral godkjenning: 

Med hjemmel i pbl 2008, § 22-1, jf byggesaksforskriften 2010 (SAK10) § 9-1 gis ansvarsrett i 

forbindelse med omsøkte tiltak til følgende foretak med sentral godkjenning: 

 

 

Foretak Godkjenningsområde 

Siv Ing Pål Pettersen 

 

Org. nr. 992 765 399 

SØK - Ansvarlig søker, tiltakskl. 1 

PRO - Ansvarlig prosjekterende tiltakskl. 1. 

UTF - Ansvarlig utførende tiltakskl. 1. 

 

Ansvarsområde: Overordnet ansvar (bygning, anlegg 

eller konstruksjon, tekniske installasjoner).  

Rejos AS 

 

Org. nr. 990 340 021 

KUT – Kontrollerende av utførelsen, tiltakskl. 1. 

 

Ansvarsområde: Uavhengig kontroll (våtrom, 

lufttetthet). 

 

 
 

 

SAKSUTREDNING/BEGRUNNELSE FOR VEDTAKET: 

 

Gjennomføringsplan: 

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

 

Administrasjonens drøfting/begrunnelse: 

Foretakene med sentral godkjenning, som søker om ansvarsrett, bekrefter at de oppfyller pbl 

2008 § 22-1 og SAK10 §§ 10-1 og 10-2 til ansvarsrett for omsøkte fagområder. 

 

Til arbeid som krever ansvarsrett og ansvarlig foretak ikke selv utfører, eller har 

nødvendig kompetanse for å utføre, skal ansvarlig foretak forvisse seg om at innleid foretak 

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

 

Det er ansvarlig søkers ansvar å påse at alle fag er dekket med ansvarsrett før arbeidet igangsettes 

jf pbl § 23-4. 

 

Sikringstiltak ved byggearbeid: 

Det vises til bestemmelsene i pbl 2008 § 28-2. 

 

Avfall: 

Alt avfall som tiltaket genererer, og som ikke gjenbrukes i egen virksomhet, må leveres til 

mottak godkjent av forurensningsmyndighetene. Viser for øvrig til avfallsforskrift kap. 15,  

 

Dokumentasjon ved tilsyn: 

Kopi av denne tillatelse sammen med beskrivelse av tiltaket, godkjent situasjonsplan for 

plassering Tegninger og ansvarsretter skal være tilgjengelig på byggeplassen. 
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 Side 3 av 3 

 

 

ØVRIGE LOVBESTEMMELSER: 

 

Anmodning om ferdigattest: 

Ved anmodning om ferdigattest, skal det sendes inn dokumentasjon for at slutt kontrollen ikke 

har avdekket feil eller mangler som hindrer ferdigattest, jf pbl 2008 § 21-10 og SAK10 § 8-1. 

Ved endringer som ikke krever egen søknad i forhold til tillatelsen, skal det innsendes oppdatert 

situasjonsplan og tegninger samt underretning om tiltakets plassering. 

 

Bortfall av tillatelse: 

Er tiltaket ikke satt i gang senest innen 3 år etter at tillatelse er gitt, faller den bort. Det samme 

gjelder hvis tiltaket innstilles i lengre tid enn 2 år, jf pbl 2008 § 21-9. 

 

Klageadgang 

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

fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. Klagen skal 

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

endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det 

kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer 

frem. Viser til Forvaltningslovens § 28. 

 

En slik klage kan føre til at avgjørelsen blir omgjort. Kommunen er ikke ansvarlig for tap som 

tiltakshaver måtte lide ved en slik omgjøring. 

 

 

 

Ved all kontakt med avdelingen i denne sak, vennligst referer til saksnummer 2015/454. 
 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

 

Ketil Jensen 

Byggesaksbehandler 

Direkte innvalg: 48 88 32 93 

 

 

 

 

 

Kopi til: 

Rejos AS Sentrum 9 9151 STORSLETT 
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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   

    

    
    

    

    
    

 

Trine Soini Johansen & Johan Isak Gaup 

Øvergårdveien 74 

9151  STORSLETT 

 

 

 

 

Delegert vedtak 
Delegert utvalg driftsutvalget - nr. 49/15 

 

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

«REF» 2015/1478-2 5258/2015 1942/60/11 02.06.2015 

 

 

 

IGANGSETTINGSTILLATELSE 
Svar på søknad om igangsettingstillatelse for tiltak etter plan- og bygningsloven 2008 (pbl 2008) 

§ 21-4 og Byggesaksforskriften (SAK10) § 6-4. 

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

 

 

Byggested: Elvebakken 98, 9151 

STORSLETT 

Gnr/Bnr: 60/11 

Tiltakshaver: Trine Soini Johansen & Johan 

Isak Gaup 

Adresse: Øvergårdveien 74, 9151 

STORSLETT 

Ansvarlig søker: Byggmester Tor Bertelsen Adresse: Bakkebyveien 346, 9153 

ROTSUND 

Tiltakets art: Nytt bygg - boligformål - over 

70 m²  

Bruksareal: 155,5m² 

 

 

 

VEDTAK 
 

Tillatelse: 

I medhold av pbl 2008 § 21-4 godkjennes søknad om tiltak etter pbl 2008 § 20-1 mottatt 

18.05.2015 om tillatelse til igangsetting av oppføring av bolig på eiendommen gbr.1942/60/11.   
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 Side 2 av 2 

Godkjenning av foretak for ansvarsrett: 

 

 

Lokal godkjenning av foretak: 

Med hjemmel i pbl 2008 § 22-3 og SAK10 § 9-2, gis lokal godkjenning av foretak og ansvarsrett 

i forbindelse med omsøkte tiltak til følgende foretak: 
 

   

Foretak Godkjenningsområde 

Byggmester Tor Bertelsen 

 

Org. nr. 913 784 146 

SØK -         Ansvarlig søker, tiltakskl. 1 

PRO/KPR - Ansvarlig prosjekterende og kontrollerende 

                    for prosjektering, tiltakskl. 1. 

UTF/KUT - Ansvarlig utførende og kontrollerende 

                    av utførelsen, tiltakskl. 1. 

 

Ansvarsområde: Overordnet ansvar (bygning, anlegg 

eller konstruksjon, tekniske installasjoner).  

 
 

 

SAKSUTREDNING/BEGRUNNELSE FOR VEDTAKET: 

 

Gjennomføringsplan: 

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

 

Administrasjonens drøfting/begrunnelse: 

 

Foretakene uten sentral godkjenning som søker om ansvarsrett, bekrefter ved søknad om lokal 

godkjenning at de oppfyller pbl 2008 § 22-3 og SAK10 §§ 10-1 og 10-2 til ansvarsrett for 

omsøkte fagområder. 

 

Til arbeid som krever ansvarsrett og ansvarlig foretak ikke selv utfører, eller har 

nødvendig kompetanse for å utføre, skal ansvarlig foretak forvisse seg om at innleid foretak 

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

 

Det er ansvarlig søkers ansvar å påse at alle fag er dekket med ansvarsrett før arbeidet igangsettes 

jf pbl § 23-4. 

 

Sikringstiltak ved byggearbeid: 

Det vises til bestemmelsene i pbl 2008 § 28-2. 

 

Avfall: 

Alt avfall som tiltaket genererer, og som ikke gjenbrukes i egen virksomhet, må leveres til 

mottak godkjent av forurensningsmyndighetene. Viser for øvrig til avfallsforskrift kap. 15.  

 

Dokumentasjon ved tilsyn: 

Kopi av denne tillatelse sammen med beskrivelse av tiltaket, godkjent situasjonsplan for 

plassering Tegninger og ansvarsretter skal være tilgjengelig på byggeplassen. 
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 Side 3 av 3 

 

ØVRIGE LOVBESTEMMELSER: 

 

Anmodning om ferdigattest: 

Ved anmodning om ferdigattest, skal det sendes inn dokumentasjon for at slutt kontrollen ikke 

har avdekket feil eller mangler som hindrer ferdigattest, jf pbl 2008 § 21-10 og SAK10 § 8-1. 

Ved endringer som ikke krever egen søknad i forhold til tillatelsen, skal det innsendes oppdatert 

situasjonsplan og tegninger samt underretning om tiltakets plassering. 

 

Bortfall av tillatelse: 

Er tiltaket ikke satt i gang senest innen 3 år etter at tillatelse er gitt, faller den bort. Det samme 

gjelder hvis tiltaket innstilles i lengre tid enn 2 år, jf pbl 2008 § 21-9. 

 

Klageadgang 

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

fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. Klagen skal 

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

endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det 

kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer 

frem. Viser til Forvaltningslovens § 28. 

 

En slik klage kan føre til at avgjørelsen blir omgjort. Kommunen er ikke ansvarlig for tap som 

tiltakshaver måtte lide ved en slik omgjøring. 

 

 

Ved all kontakt med avdelingen i denne sak, vennligst referer til saksnummer 2015/1478. 
 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

 

Ketil Jensen 

Byggesaksbehandler 

Direkte Innvalg: 48 88 32 93 

 

 

 

 

 

Kopi til: 

    

Byggmester Tor Bertelsen Bakkebyveien 346  ROTSUND 

 

 

 

 

-�89�-



 

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   

    

    
    

    

    
    

 

Solfrid Johansen 

Postboks 153 

9156  STORSLETT 

 

 

 

 

Delegert vedtak 
Delegert utvalg driftsutvalget - nr. 54/15 

 

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

 2015/1630-2 5562/2015 233 12.06.2015 

 

Innvilget fritak for feiing på gnr 1942/14/154/1 

 

Saksopplysninger:  

 

Søknad om fritak for feiing datert 11.6.2015 

 

 

Vurderinger: 

Boligen på eiendom 14/154/1 har ikke tilknyttet ildsted og ber om at gebyr for feieravgift fjernes. 

Dette er sjekket av feieren og det stemmer. Alle bolighus i Nordreisa omfattes av kommunens 

feierordning, som også gjelder tilsyn av ildsted. Boliger som ikke har ildsted kan fritas for 

ordningen. 

 

 

Vedtak: 

Boligen på eiendom 14/154/1 fritas for feiing og feiegebyr fra 1.7.15. Dersom det blir montert 

ildsted plikter eier å melde fra om dette til kommunen. 

 

 

 

Klageadgang 
Vedtaket kan påklages til Nordreisa kommune, postboks 174, 9156 Storslett.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den 

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

 

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

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

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

 

 

 

Bente Fyhn 

Konsulent 

 

 

 

 

Kopi til: 

Feier Geir Wahlgren    
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Nordreisa kommune 

  

Teknisk avdeling 

 

 

 

 
Postadresse: Besøksadresse: Telefon: + 47 77 77 07 00 Bankkonto: 4740.05.03954 

Postboks 174, N- 9156 Storslett Sentrum 17 Telefaks: + 47 77 77 07 01 Org.nr: 943 350 833 

E-post: Internett:   
postmottak@nordreisa.kommune.no  www.nordreisa.kommune.no   

    

    
    

    

    
    

 

Trygve Myrvang 

Snemyrveien 1 

9151  STORSLETT 

 

 

 

 

Delegert vedtak 
Delegert utvalg driftsutvalget - nr. 52/15 

 

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

 2015/1624-3 5531/2015 233 11.06.2015 

 

Innvilget fritak for feiing på gnr 20/19 

 

Saksopplysninger:  

Søknad om fritak for feiing datert 2.6.2015. 

 

Vurderinger: 

Boligen på eiendom 20/19 har fjernet skorstein og ber om at gebyr for feieravgift fjernes. Dette 

er sjekket av feieren og det stemmer at skorstein er fjernet. Alle bolighus i Nordreisa omfattes av 

kommunens feieordning, som også gjelder tilsyn av ildsted. Boliger som ikke har skorstein og 

ildsted kan fritas for ordningen. 

  

 

 

Vedtak: 

Boligen på eiendom 20/19 fritas for feiing og feiegebyr fra 1.7.15. Dersom det blir montert ny 

skorstein og ildsted plikter eier å melde fra om dette til kommunen. 

 

 

 

Klageadgang 
Vedtaket kan påklages til Nordreisa kommune, postboks 174,9156 Storslett.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den 

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

 

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

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

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

 

 

 

Bente Fyhn 

Konsulent 

 

 

 

 

Kopi til: 

Feier Geir Wahlgren    
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Fra: Postmottak LMD (Postmottak@lmd.dep.no)
Sendt: 30.06.2015 13:21:51
Til: 
Kopi: Post Nordreisa

Emne: Klage på tillatelse til oppføring av gjerder i Guorbavuopmi
Vedlegg: Klage på tillatelse til oppføring av gjerder i .pdf
Se vedlagte saksdokumenter.

Denne e-posten er sendt på vegne av Landbruks- og matdepartementet. Vennligst ikke svar direkte 
tilbake til avsender, men bruk postmottak@lmd.dep.no som mottaker dersom det er behov for å svare på 
denne e-posten.

Med hilsen
Landbruks- og matdepartementet

Side 1 av 1

02.09.2015file:///C:/ephorte/PdfDocProc/EPHORTE_P_NORDREISA/12093.HTM
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Postadresse Besøksadresse Telefon* LANDBRUKSPOLITISK 

AVDELING 

 

Postboks 8007 Dep Teatergata 9 22 24 92 50  

0030 Oslo Org no.  

postmottak@lmd.dep.no www.lmd.dep.no 972 417 874  

 

 

 

 

Reinbeitedistrikt  34  -  Abborassa 

v/ styret 

PB  88 

 

9521  KAUTOKEINO 

 

 

 

  

Deres ref Vår ref Dato 

 15/993-      30.06.2015 

 

Deres henvendelse 24 d.m. til Landbruks- og matdepartementet : "Klage på tillatelse til 

oppføring av gjerder i Guorbavuopmi" 

 

Landbruks- og matdepartementet fattet vedtak i ovenenvnte sak den 30.06.2012.  

 

Rbd. 34 - Abborassa er som kjent ett av fire reinbeitedistrikter som er adressat for vedtaket. 

 

Når det gjelder den forvaltningsmessige oppfølgingen av vedtaket, blant annet om gitte vilkår 

og forutsetninger for vedtaket er oppfylt, er det Fylkesmannen i Finnmark som er rette 

adressat.   

 

På den bakgrunn bes Reinbeitedistrikt 34 om å rette sin henvendelse til Fylkesmannen i 

Finnmark.  

 

 

Med hilsen  

 

 

Marit Myklevold (e.f.)  

avdelingsdirektør 

 

                                     Knut  Hereid 
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      seniorrådgiver 

 

 

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 

GJENPART : 

 

Fylkesmannen i Finnmark,  Statens hus,  9815 VADSØ 

 

Finnmarkseiendommen,  PB 133,  9811 VADSØ 

 

Fylkesmannen i Troms,  PB 6105,  9291 TROMSØ 

 

Kautokeino kommune,  9520 KAUTOKEINO 

 

Nordreisa kommune,  PB 174,  9156 STORSLETT 

 

Finnmark fylkeskommune,  Fylkeshuset,  9815 VADSØ 

 

Troms fylkeskommune,  PB 1900,  9296 TROMSØ 

 

Sametinget,  9730 KARASJOK 

 

Guorbavuopmi gjerdestyre,  Kirsteluohkká,  9520 KAUTOKEINO  
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Reinbeitedistrikt 34 —Abborassa
Pb 88
9521 Kautokeino

Landbruks- og matdepartement
Pb 8007DEP
0030 Oslo

Kautokeino, 17.06.2015

Klage på tillatelse til oppføring av gjerder i Guorbavuopmi

Distriktsstyret har nylig fått kjennskap til skisser vedr. tillatelse om oppføring av arbeids- og
sperregjerder i Guorbavuopmi området, deres ref. 200901179-/LP/KH. Dette vedtaket, datert
30.06.2012, bygger på skisser som er ukjent for rbd-34 Abborassa. Gjerdestyrerepresentantene for
rbd 34- Abborassa har ikke vært delaktig i befaring og fastleggelse av trase fra Caskejas og
nordover, og en har da fått inntrykk av at denne fasen da er stoppet opp midlertidig. Befaring hvor
nevnte representanter har vært med på, er i sørenden av den planlagte korridoren (Guorbavuopmi,
Njoalotoaivi og Riebancohkka, inntegnet på kartet som en mindre beitehage)

Det er bevilget midler for trinn 1 og 2, trinn 1 er ferdigstilt og trinn 2 er sannsynligvis klar til
oppstart snarest.

Fase 2:
Styret i rbd 34- er av den oppfatning at østre- korridorgjerde er inntegnet for bredt, og at denne
kommer til å slite ned beitemarka på få år dersom den brukes som beitehage. Området vest for det
inntegnede korridorgjerdet, dvs, vest for fylkkesgrensen til vestre korridorgjerdet (rbd 42's
sommergjerde) kommer da også i konflikt med rbd 34- Abborassas tradisjonelle beitebruksmønster.
Vårt syn er da at denne må flyttes betydelig vestover over en strekning på ca 15km. En
flyttekorridor behøver nødvendigvis ikke å være over 200 m bredt.

Den planlagte traseen for østre- korridorgjerde tar ikke hensyn til distriktets tradisjonelle
beitebruksmønstre og utgjør et uakseptabelt inngrep i det totale beitearealet for distriktet. Som følge
av dette ber rbd-34 om at fase 2 i gjerdeprosjektet stoppes midlertidig innti1de inntegnede traseene
og avtalene er avklart i forhold til distriktets tradisjonelle beitebruksmønstre.
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Med hilsen

Reinbeitedistrikt 34- Abborassa v/styret

/ •,

Mikkel Mathis Hætta 1-Y6f1141CAf'.1•Sara

/

Isak Mathis Triumf

I' I
i A•-')/

I
Johan Morten Gaup

(1-(

Gjenpart:

FEFO, pb 133, 9811 Vadsø
Nordreisa kommune, pb 174, 9156 Storslett
Kautokeino kommune, 9520 Kautokeino
Fylkesmannen i Finnmark avd. reindrift, Statens hus, 9815 Vadsø
Finnmark fylkeskommune, Fylkeshuset, 9815 Vadsø
Fylkesmannen i Troms, pb 6105, 9291 Tromsø
Troms Fylkeskommune, pb 1900, 9296 Tromsø
Sametinget, 9730 Karasjok
Guorbavuopmi gjerdestyre, Kirsteluohkka, 9520 Kautokeino
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Korridor fram til anlegget i Guorbavuopmi

603.
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Jo alotoaivi

Jf. søknaden er østre korridorgjerde
planlagt å følge fylkesgrensen, som e!
sammenfallende med distriktsgrensep-fi
distrikt 42 Beahcegeåffi, fra ti3yde408
,på Molljus og fram til fylkesgr "n. Sen
krysser vegen til Bidjovagge (Cask jas),
ffiretter skal gjerdet følge vçgëI på
vestsidn fram tir anlegge i
Guortiavuopmi. Vestre korridorgje det
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Fylkesmanneni Troms
RomssaFyIkkamånni

Saksbehandler
Knut M. Nergård

TelefonVår datoVår ref.
77 64 22 10 14.07.20152015/4132 - 2

Deres datoDeres ref.
13.07.2015

Arkivkode

Akvaplan-niva,
v/Geir Aksel P. Dahl-Hansen
Framsenteret,
Postboks 6606 Langnes,
9296 Tromsø

Tillatelse til prøvefiske i Badderelva, Moskoelva, Kåfjordelva og
Manndalselva samt Oustuelva og Alteva tn i 2015 —Akvaplan-niva

Det vises til søknad mottatt pr e-post 13.07.2015.

Vedtak
Akvaplan-niva v/GeirDahl-Hansen harmed hjemmel i lov av 15.mai 1992om laksefisk og
innlandsfisk m.v. § 13,jf. delegertmyndigheti res.av27. nov. 1992 og§§ 16og18f i
naturmangfoldloven av 19.06.09,fått tillatelsetilåfange ferskvannsfisk uavhengig av
forskrifter ellerforbudfastsatt i eller imedhold avovenfor nevnte lov som beskrevet
nedenfon

Vurdering (jf. naturmangfoldloven § 8-12)
Kunnskapsgrunnlaget om virkninger av slikt prøvefiske på naturmangfoldet er godt, (jf.
naturmangfoldloven § 8). Omsøkte prøvefiske vurderes ikke å ha et omfang som kan føre til
negative bestandskonsekvenser. Føre-var prinsippet (jf. naturmangfoldloven § 9) kommer
derfor ikke til anvendelse. Tiltaket vil dessuten bidra til kunnskap som i ettertid kanmedføre
bedre ivaretakelse av bestandene.

Omsøkte prøvefiske vil heller ikke medføre en uakseptabel samlet belastning på
naturmangfoldet eller fiskebestandene, jf. naturmangfoldloven § 10.

Etter Fylkesmannens vurdering vil prøvefisket ikke føre til miljøforringelse. Vurdering etter
naturmangfoldlovens § 11 anses derfor ikke aktuell. Med de vilkår som er satt i tillatelsen
anses naturmangfoldlovens § 12 om miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder å være
ivaretatt.

Vilkår for tillatelsen
Tillatelsen omfatter ungfiskregisteringer i forbindelse med pågående vassdragsovervåking
tilknyttet arbeid kartlegging avmiljøtilstand i vannforekomster i vannregion Troms og gjelder
følgende vassdrag: Badderelva (Kvænangen kommune), Moskoelva (Nordreisa kommune),
Kåfjordelva (Kåfjord kommune) og Manndalselva (Kåfjord kommune). I tillegg omfatter

Fylkeshuset, Strandvegen 13 Telefon: 77 64 20 00 Avdeling fmtrpostmottak@fylkesmannen.no

Postboks 6105, 9291 Tromsø Telefaks: 77 64 21 39 Miljøvernavdelingen www.fylkesmannen.no/troms
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tillatelsen prøvefiske med bunngarn og flytegarn i Altevatn og el-fiske i Oustuelv for å
kartlegge bestandsstatus.

Tillatelsen omfatter også hjelpemannskaper under ledelse av Geir Dahl-Hansen.

Arbeidets art
Ungfiskundersøkelsene/vassdragsovervåkingen i nevnte elver gjennomføres ved bruk av
elektrisk fiskeapparat. I tillegg vil det bli prøvefisket med garn i Altevatn.
Undersøkelsene i Altevatn og Oustuelv gjøres på oppdrag av Statkraft og anses som
nødvendige undersøkelser i tilknytning til oppfølging av Altevatnreguleringen

Tillatelsens tidsavgrensning: 15. august til 20. september.

Den som har fått denne tillatelsen er ansvarlig for at følgende blir overholdt:

Før fisket tar til skal grunneieren og andre fiskeberettigede varsles.
Vedkommende politimyndighet (lensmann) bør på forhånd gis melding om fisket.
Fangsten, eller verdien av denne, skal om mulig tilfalle den som har fiskeretten, jf.
punkt 1.
Utstyr, som tidligere er brukt i andre vassdrag, skal være desinfisert før det tas i bruk.
Alt utstyr, som brukes i vassdraget skal desinfiseres grundig før det benyttes i andre
vassdrag. Desinfisering skal skje etter de retningslinjer/krav Mattilsynet stiller.
Tillatelsen skal medbringes under fisket.
Rapport fra fisket skal snarest mulig sendes Fylkesmannen.

Klageadgang
Vedtaket kan påklages innen tre uker etter at dette brev er mottatt (jf. forvaltningsloven §§ 28
—36). Eventuell klage sendes til oss.

Med hilsen

Evy Jørgensen
miljøverndirektør

Knut M. Nergård
fagansvarlig

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ikke håndskrevne signaturer.
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Kopi:
Miljodirektoratet, Postboks 5672 Sluppen, 7485 Trondheim
Tromspolitidistrikt, Postboks 6132, 9291 Tromso
Nordreisa og Kvænangen lensmannskontor, 9151 Storslett
Statens naturoppsyn, Postboks 3672, 9278 Tromso
Statskog SF, Postboks 63 Sentrum, 7801 Namsos
Bardu lensmannskontor, 9360 Bardu
Bardu kommune
Kvænangen kommune
Nordreisa kommune
Kåfjord kommune
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Fylkesmanneni Troms
RomssaFyIkkamånni

Saksbehandler
Kristine Sørensen Ødegård

TelefonVår datoVår ref.Arkivkode
77 64 21 19 10.05.20152015/2185 - 3421.4

Deres datoDeres ref.

Alle kommunene i Troms
41'11

WP-c•04.0 t- 11-61CL Ld-C-1

(kkk

Oversender kopi av Kommunal- og moderniseringsdepartementets brev
15.04.2015 angående forholdet mellom pbl. § 1-8 tredje ledd og eldre
arealplaner

Vi viser vedlagte brev av 15.04.2015 fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet. På
oppfordring fra departementet oversendes brevet herved til samtlige kommuner i Troms.
Brevet gjelder forholdet mellom plan- og bygningsloven (pb1.) § 1-8 tredje ledd og eldre
reguleringsplaner.

I 100-metersbeltet langs sjø gjelder som kjent et generelt forbud mot gjennomføring eller
oppføring av alle typer tiltak omfattet av pb1. § 1-6, med unntak av fasadeendringer. Dette
forbudet er lovfestet i pb1. § 1-8 andre ledd, som er en videreføring av plan- og bygningsloven
av 1985 (pb1. 1985) § 17-2 første ledd.

Pb1. 1985 § 17-2 andre og tredje ledd inneholdt imidlertid en rekke unntak fra hovedregelen
om forbud mot tiltak i 100-metersbeltet. Forbudet gjaldt blant annet ikke i områder som var
omfattet av reguleringsplan eller strandplan, eller områder som var lagt ut til byggeområder
eller områder for råstoffutvinning i kommuneplanens arealdel. Ved ikrafttredelsen av ny plan-
og bygningslov ble de ovennevnte unntakene strammet inn. Det fremgår av pb1. § 1-8 tredje
ledd at forbudet mot tiltak i 100-metersbeltet «gjelder så langt ikkeannenbyggegrenseer
fastsatti kommuneplanensarealdelellerreguleringsplanl,jf. §§ 11-9 nr. 5 og 12-7 nr. 2.»

Denne innstrammingen innebærer altså at det ikke lengre er tilstrekkelig at områder innenfor
100-metersbeltet inngår i reguleringsplan eller er avsatt til bolig- eller råstoffutvinningsformål
i kommuneplanens arealdel for at forbudet mot tiltak i strandsonen fravikes. Det må, etter
gjeldende rett, fastsettes en uttrykkelig byggegrense i kommune- eller reguleringsplan som
fastlegger hvor nært sjø tiltak kan gjennomføres eller oppføres.

Tidligere Miljøverndepartementet, nå Kommunal- og moderniseringsdepartementet har
imidlertid gitt uttrykk for at denne innstrammingen bare gjelder områder som er omfattet av
planer vedtatt etterikrafttredelsen av gjeldende plan- og bygningslov, se blant annet
departementets uttalelse datert 13.02.2013 i sak 13/630. Denne tolkningen har departementet
hjemlet i overgangsbestemmelsen i pb1. § 34-2 fierde ledd, hvor det fremgår at «gjeldende
fylkesplan, kommuneplan, herunder arealdel av kommuneplan, reguleringsplan og

Vår understreking

Fylkeshuset, Strandvegen 13 Telefon: 77 64 20 00 Avdeling fmtrpostmottak@fylkesmannen.no
Postboks 6105, 9291 Tromsø Telefaks: 77 64 21 39 Justis- og www.fylkesmannen.no/troms

kommunalavdelingen
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bebyggelsesplan gjelder inntil de blir endret, opphevet, erstattet eller satt til side av ny plan
etter denne lov.» Departementet har i medhold av dette lagt til grunn at rettsvirkningen av å
vedta reguleringsplaner for områder innenfor 100-metersbeltet og å avsette areal til bygge-
eller råstoffutvirmingsformål som tidligere fulgte av pb1. 1985 § 17-2 andre ledd - altså at
disse områdene er unntatt forbudet mot tiltak i strandsonen - videreføres for planer vedtattfør
ikrafttredelsen av ny lov, uavhengig av innstrammingen i pb1. § 1-8 tredje ledd. En slik
tolkning innebærer at områder som er omfattet av slike planer eller arealformål fortsatt vil
være unntatt byggeforbudet i 100-metersbeltet.

Tolkningsspørsmålet kom nylig på spissen i Sivilombudsmannens sak 2014/2809, som gjaldt
tillatelse til oppføring av lysthus 12 meter fra sjøen på en eiendom i Lier kommune. Området
hvor lysthuset skulle oppføres var avsatt til boligformål i gjeldende reguleringsplan.
Reguleringsplanen for området var fra 1985, og det var ikke fastsatt byggegrense mot sjø i
området, verken i reguleringsplanen eller i kommuneplanens arealdel. Tiltakshaver søkte Lier
kommune om dispensasjon fra byggeforbudet i pb1. § 1-8 andre ledd og tillatelse til oppføring
av tiltaket. Kommunen ga dispensasjon og tillatelse på vilkår av at lysthuset ble plassert
lengre fra sjøen, noe tiltakshaver påklaget. Ved underinstansbehandlingen tok kommunen
klagen til følge, etter å ha blitt gjort kjent med departementets forståelse av forholdet mellom
pbl. § 1-8 andre ledd og eldre planer, som vi har redegjort for over. Etter klage fra naboen
stadfestet Fylkesmannen i Buskerud kommunens vedtak.

I Sivilombudsmannens uttalelse i saken, datert 27.02.2015, uttalte ombudsmannen følgende
om forholdet mellom pb1. § 1-8 andre ledd og eldre planer:

Kommunal- og moderniseringsdepartementet fastholdt i svaret hit at byggeforbudet i pb1.§ 1-
8 annet ledd ikke gjelder i områder som omfattes av eldre reguleringsplaner uten byggegrense
mot sjø. Med eldre planer forstås planer som er vedtatt før plan- og bygningsloven 2008 trådte
i kraft. Til støtte for standpunktet viste departementet til overgangsbestemmelsen i pb1. § 34-2
fjerde ledd. Av bestemmelsen følger at gjeldende fylkesplaner, kommuneplaner,
reguleringsplaner og bebyggelsesplaner gjelder inntil de blir endret, opphevet, erstattet eller
satt til side av ny plan etter plan- og bygningsloven. Ifølge departementet går pb1.§ 34-2
fjerde ledd foran pb1.§ 1-8. At pb1. § 1-8, og kommentarene til denne i
odelstingsproposisjonen, ikke eksplisitt omtaler forholdet til eldre planer, talte etter
departementets syn for en slik løsning. Departementet viste også til at dette gir en fornuftig
løsning i praksis.

Departementets standpunkt er ikke i samsvar med lovens ordlyd. Etter ordlyden i pb1. § 1-8
tredje ledd gjelder byggeforbudet i annet ledd så langt ikke annen byggegrense er fastsatt i
kommuneplanens arealdel eller i reguleringsplan. Kravet til byggegrense i plan gjelder
generelt. Bestemmelsen tar ikke forbehold om at kravet kun gjelder for planer etter 2008-
loven. Heller ikke forarbeidene tar noe slikt forbehold.

Å tolke en bestemmelse i strid med ordlyden, forarbeidene og bestemmelsens formål krever
klare holdepunkter i andre rettskilder. Plan- og bygningsloven § 34-2 fjerde ledd er generelt
utformet og omhandler videreføring av planer etter tidligere plan- og bygningslov.
Bestemmelsen retter seg ikke særskilt mot byggeforbudet i 100-metersbeltet langs sjøen.
Verken ordlyden i pb1.§ 34-2 fjerde ledd eller forarbeidene til bestemmelsen gir støtte for at
byggeforbudet i pb1.§ 1-8 annet ledd ikke skal gjelde for eldre planer.
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Medhilsen

MarianneHovde
fagansvarlig

KristineSørensenØdegård
rådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ikke håndskrevne signaturer.

Vedlegg:
- Kommunal-og modentiseringsdepartementetsbrevav 15.04.2015
- Brev fraFylkesmanneni Buskerudtil Kommunal-og moderniseringsdepartementetav

28.04.2015
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DET KONGELIGE KOMMUNAL-
OG MODERNISERINGSDEPARTEMENT

Fylkesmennene

Deres ref Vår ref Dato

14/7373-9 15.04.2015

Byggeforbudet i 100-metersbeltet langs sjøen - virkning for eldre reguleringsplaner uten
byggegrense

I plan- og bygningsloven § 1-8 andre ledd er det et generelt byggeforbud i 100-metersbeltet
langs sjøen. Etter tredje ledd gjelder ikke forbudet dersom det er fastsatt en annen
byggegrense ikommuneplanens arealdel eller reguleringsplan. Departementet har lagt til
grunn at tidligere reguleringsplaner etter plan- og bygningsloven uten byggegrense gjelder og
går foran byggeforbudet. Departementet mener den generelle overgangsbestemmelsen iplan-
og bygningsloven § 34-2 fjerde ledd støtter dette standpunktet. Av denne
overgangsbestemmelsen framgår det at tidligere planer gjelder inntil de blir endret, opphevet,
erstattet eller satt til side av ny plan etter plan- og bygningsloven av 2008. Departementet
mener dette standpunktet gir en fornuftig løsning ipraksis, som også gir forutsigbarhet i
planleggingen.

Sivilombudsmannen har iuttalelse 27. februar 2015 i en konkret sak tatt et annet standpunkt
til dette tolkingsspørsmålet.

Departementet har etter uttalelsen fra Sivilombudsmannen vurdert denne tolkingen på nytt.
Departementet har etter en grundig vurdering kommet til at tidligere standpunkt
opprettholdes. Departementet tar også sikte på å foreslå en presisering iovergangs-
bestemmelsen i plan- og bygningsloven om dette, i forbindelse med forslag om andre
endringer iplan- og bygningsloven som for tiden vurderes.

Departementet vil i denne forbindelse understreke at det er viktig at kommunene i
planleggingen framover vurderer behovet for å fastsette byggegrense for byggeområdene i
100-metersbeltet etter plan- og bygningsloven § 1-8 tredje ledd. Dette gjelder ved rullering av

Postadresse Kontoradresse Telefon* Planavdelingen Saksbehandler
Postboks 8112 Dep Kongensg. 20 22 24 90 90 Marit Tofte
NO-0032 Oslo Org no. 22 24 59 21
postmottak@kmd.dep.no http://www.kmd.dep.no/ 972 417 858
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kommuneplanen og ved oppdatering av gamle reguleringsplaner og vedtak av nye planer.

Vi ber om at fylkesmannen videreformidler dette brevet til kommunene.

Med hilsen

Jarle Jensen (e.f.)
ekspedisjonssjef

Bjørn Casper Horgen
avdelingsdirektør

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur.

Kopi til:

Klima- og miljødepartementet Postboks 8013 Dep 0030 OSLO
Oslo fylkeskommune Rådhuset 0037 OSLO
Sivilombudsmannen Postboks 3 Sentrum 0101 OSLO
Akershus fylkeskommune Postboks 1200 Sentrum 0107 OSLO
Østfold fylkeskommune Postboks 220 1702 SARPSBORG
Hedmark fylkeskommune Postboks 4404 2325 HAMAR

Bedriftssenteret
Oppland fylkeskommune Postboks 988 2626 LILLEHAMMER
Buskerud fylkeskommune Postboks 3563 3007 DRAMMEN
Vestfold fylkeskommune Svend Foyns gate 9 3126 TØNSBERG
Telemark fylkeskommune Postboks 2844 3702 SKIEN
Rogaland fylkeskommune Postboks 130 Sentrum 4001 STAVANGER
Vest-Agder fylkeskommune Postboks 517 Lundsiden 4605 KRISTIANSAND S
Aust-Agder fylkeskommune Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL
Hordaland fylkeskommune Postboks 7900 5020 BERGEN
Møre og Romsdal
fylkeskommune

Fylkeshuset 6404 MOLDE

Sogn og Fjordane
fylkeskommune

Fylkeshuset, Askedalen 2 6863 LEIKANGER

Sør-Trøndelag fylkeskommune Postboks 2350 Sluppen 7004 TRONDHEIM
Miljødirektoratet Postboks 5672 Sluppen 7485 TRONDHEIM
Nord-Trøndelag fylkeskommune Seilmakergata 2 7735 STEINKJER
Nordland fylkeskommune Prinsens gate 100 8048 BODØ
Troms fylkeskommune Postboks 6600 9296 TROMSØ
Finnmark fylkeskommune Fylkeshuset 9815 VADSØ
Klima- og miljødepartementet
Miljødirektoratet
Fylkeskommunene

Side 2
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Fylkesmannen
i Buskerud

Vår dato:28.04.2015

Vår referanse:2015/2608

Arkivnr.:420.0

Deres referanse:

Saksbehandler: Rune Frednksen

lnnvalgstelefon: 32266667

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Postboks 8112 Dep
0032 OSLO

Sporsmål til brev av 15. april 2015 om byggeforbudeti 100-metersonen
etter pb1§ 1-8 og virkningenfor eldre reguleringsplaner

Fylkesmannen viser til Sivilombudsmatmens uttalelse av 27. februar 2015 og Kommunal- og
moderniseringsdepartementets oppfølgingsbrev til Fylkesmennene av 15. april 2015.

Det følger av § 1-8 tredje ledd at byggeforbudet i annet ledd gjelder så lenge ikke annen
byggegrense er fastsatt i kommuneplanens arealdel eller i reguleringsplan. Problemstillingen
er om byggeforbudet i pb1 § 1-8 annet ledd gjelder for planer vedtatt før loven fra 2008 trådte
i kraft.

Miljøverndepartementet har tidligere lagt til grunn at bestemmelsen i tredje ledd ikke gjelder
for eldre planer. Til støtte for dette synet er det vist til overgangsbestemmelsen i § 34-2 flerde
ledd der det fremgår at gjeldende arealdel av kommuneplan, reguleringsplan og
bebyggelsesplan gjelder inntil de blir endret, opphevet erstattet eller satt til side av ny plan
etter den nye loven.

Sivilombudsmannen har i uttalelse av 27. februar konkludert med at departementets syn ikke
er i samsvar med lovens ordlyd. Videre uttaler ombudsmannen følgende:

tolke en bestemmelse i strid med ordlyden, forarbeidene og bestemmelsens formål
krever klare holdepunkter i andre rettskilder. Plan- og bygningsloven § 34-2fjerde
ledd er generelt utformet og omhandler videreføring av planer etter tidligere plan- og
bygningslov. Bestemmelsen retter seg ikke særskilt mot byggeforbudet i 100-
metersbeltet langs sjøen. Verken ordlyden i pbl. § 34-2 fjerde ledd eller forarbeidene
til bestemmelsen gir støtte for at byggeforbudet i pb1. § 1-8 annet ledd ikke skal gjelde
for eldre planer.

Pb1. § 1-8 tredje ledd innebar en innstramming sammenlignet med 1985-loven. En
endring i loven vil normalt få virkning også for eksisterende planer, med mindre noe
annet fremgår av loven eller forarbeidene. Etter ombudsmannens syn gir pbl. § 34-2
fjerde ledd ikke tilstrekkelige holdepunkter for åfravike ordlyden ipbl. § 1-8 tredje
ledd.

Ombudsmannens standpunkt har for øvrig klar støtte ijuridisk teori, jf Frode Innjord
(red.), Plan- og bygningsloven med kommentarer (Gyldendal 2010) bind 1 s. 31 og
Fredrik Holth og Nikolai K. Winge: Byggeforbudet langs sjø, og forholdet til eldre

Telefon sentralbord: 32 26 66 00 Postadresse: Postboks 1604, 3007 Drammen Internett: www.fmbu.no
Fax: 32 89 32 36 Besøksadresse: Statens Hus, Grønland 32, Drammen Organisasjonsnr.: 946 473 111
E-post: fmbuPost@fylkesmannen.no
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planer, Kart og plan, nr. 1 2014. Heller ikke Pedersen mfl. Plan- og bygningsrett (2.
utg. 2010) s. 376-377 skiller mellom planer vedtatt før eller etter 2008-lovens
ikrafttredelse.

I brevet av 15. april 2015 fremgår det at departementet har vurdert tolkningen på nytt etter
Sivilombudsmannens uttalelse. Det vises i denne forbindelse til at:

«Departementet har etter en grundig vurdering kommet til at tidligere standpunkt
opprettholdes. Departementet tar sikte på åforeslå en presisering i
overgangsbestemmelsen iplan- og bygningsloven om dette, iforbindelse medforslag
om andre endringer iplan- og bygningsloven som fortiden vurderes»

Fylkesmannen viser til Sivilombudsmannens grundige uttalelse og savner en nærmere
begrunnelse for departementets standpunkt. Det vises i brevet til at det er gjort en grundig
vurdering uten at det er gjort noe forsøk på å vise hva som faktisk er vurdert.

Ettersom sivilombudsmannens uttalelse gjelder en sak hos Fylkesmannen i Buskerud som vi
nå må behandle på nytt ber vi om departementets nærmere begrunnelse for å opprettholde
konklusjonen om at byggeforbudet i pb1 § 1-8 ikke gjelder for eldre reguleringsplaner.

Siden konklusjonen i Sivilombudsmannens uttalelse er veldig tydelig på at departementets
lovforståelse er feil ber vi også departementet vurdere om ikke man straks bør sette i gang en
lovendring på området. Dersom dette spørsmålet kommer opp for domstolene vil de fort
komme til samme konklusjon som Sivilombudsmannen. Dersom departementets syn skal
være gjeldende er det derfor av avgjørende betydning at dette tas inn i loven snarest mulig.
Viser i denne forbindelse til at vi allerede har fått tilbakemelding fra en kommune om at de
for nye saker vil legge ombudsmannens synspunkt til grunn.

Ved en eventuell lovendring ber vi også om at det gjøres en grundig vurdering av om
overgangsbestemmelsen er riktig hjemmel for en slik presisering og om ikke dette heller bør
tas direkte inn i pb1 § 1-8.

Vi gjør oppmerksom på at spørsmålene i dette brevet er diskutert i nettverket med
byggesaksbehandlere hos Fylkesmennene i Telemark, Vestfold og Østfold.

Med hilsen

Bente Nyegaard Fjell
avdelingsdirektør

Rune Fredriksen

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift
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TROMS fylkeskommune Næringsetaten
ROMSSA fyikkasuohkan

Felles Fylkeskommunalt oppfølgingsprogram i Kystskogbruket
v/ Nord-Trøndelag fylkeskommune
Postboks 2560
7735 STE1NKJER

;

Vår ref.:
13/8898-21
Lopenr.:
27942/15

Saksbehandler:
Kjetil Helstad
Tlf. dir.innvalg:
77 78 81 94

Arkiv:
243 SAKSARKIV
Deres ref.: Dato:

14.07.2015

MELDING OM KYSTSKOGBRUKET 2015
- VEDTAK I TROMS FYLKESTING

Fylkestinget i Troms vedtok i møte 16.06.2015 i
2015» følgende:

Fylkestinget har behandlet Melding om
soffingsgruppen for kvstskogmeldingen.

sak 40/15 «Melding om kystskogbruket

Kystskogbruket 2015 utarbeidet av

Tromsfj:lkeskommune slutter seg til Melding om kystskogbruket 2015.

2#13:2fde8a9b-da3f-4f51-b2fe-b7b8c8508614:2

Tromsffikeskommune vilfrIge opp arbeidet Kystskogbruksmeldinga i samarbeid
med de andre deltakendefilkeskommunene.

Saksfremleggervedlagt.Vedleggtilsakenfmnespå: http://innsyn-
vs.trornsfylke.no/motekalenderog fylkestingets møte 16.06.2015.

Med vennlig hilsen

Kjetil Helstad
spesialrådgiver

Dette dokumen et er godkjent elektronisk og krever ikke signatur.

.//. Vedlegg:
- Saksfremlegg Melding om kystskogbruket 2015, FYR 40/15

Kopi:
Allskog Troms, Inzvald Ystgaards vei 13A, 7047 TRONDHEIM
Fylkesmannen i Troms, Landbruksavdelingen, Postboks 6105 9296 TROMSO

Besøksadresse Telefon Telefaks Bankgiro Org.nr.
Strandveien 13 77 78 80 00 77 78 80 01 4700 04 00064 NO 864 870 732
Postadresse Epost mottak Internettadresse
Postboks 6600, 9296 TROMSØ postmottak@tromsfylke.no www.tromsfylke.no-�112�-
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Troms Bondelag, Postboks 3021, 9498 HARSTAD
Troms Bonde og Småbrukarlag,
Balsfjord kommune, Rådhusgt. 11, 9050 STORSTEINNES
Bardu kommune, Postboks 401, 9365 BARDU
Berg kommune_ 9385 SKALAND
Dyrøy kommune, Dyrøytunet 1, 9311 BRØSTADBOTN
Gratangen kommune, Nergårdveien 2, 9471 GRATANGEN
Halti Næringshage AS, Hovedvn 2, 9151 STORSLETT
Harstad kommune, Postmottak, 9479 HARSTAD
1bestad kommune, Rådhuset, 9450 HAMNVIK
Karlsøy kommune, Rådhuset, 9130 HANSNES
Kvæfjord kommune, Bygdevn. 26, 9475 BORKENES
Kvænangen kommune, Postboks 114, 9161 BURFJORD
Kåfjord kommune / Gåivuona suohkan, Postboks 74, 9148 OLDERDALEN
Lavangen kommune, Nessveien 7, 9357 TENNEVOLL
Lenvik Kommune, Postboks 602, 9306 FINNSNES
Lyngen kommune, Strandveien 24, 9060 LYNGSEIDET
Målselv kommune, Kommunehuset, 9321 MOEN
Nordreisa kommune, Postboks 174, 9156 STORSLETT
Salangen kommune, Postboks 77, 9355 SJØVEGAN
Skjervøy kommune, Postboks 145, 9180 SKJERVØY
Skånland kommune, Postboks 240, 9439 EVENSKJER
Storfjord kommune, Hatteng, 9046 OTEREN
Sørreisa kommune, Storveien 20, 9310 SØRREISA
Torsken kommune, Kommunehuset, 9380 GRYLLEFJORD
Tranøy kommune, Vangsvikveien 298, 9304 VANGSV1K
Tromsø kommune, Rådhuset, Postboks 6900 9299 TROMSØ
Kommunenes Sentralforbund Nord-Norge, v/ Steinar Storelv, Strandvn. 13 9296
TROMSØ
Skognæringa Kyst SA, Postboks 2501, 7728 STEINKJER
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SAKSFRAMLEGG - FYLKESTINGET

Sak 40/15
Arkivsaksnr.: 13/8898- 18
Lopenr.: 19248/15
Arldv: 243 SAKSARKIV
Ansvarlig fylkesråd: Line M. Sandberg

MELDING OM KYSTSKOGBRUKET 2015

Innstilling til vedta k:

Næring kultur - og helsekomiteens innstilling vil bli lagt inn som vedlegg til saken når
saksprotokollen er klar.

Vedlegg til saken:

Næring kultur - og helsekomiteens
Oversendelse av rullering av melding om Kystskogbruket 2015
Melding om Kystskogbruket 2015.
Bakgrunnsdokument Rullering av Kystskogbruket, august 2014
Produksjon og verdiskaping i Finnmark og Troms, TFoU, 24. 02.2015

Saksutredning:

Sammendrag

Melding om kystskogbruket handler om hvordan vi skal skape en bærekraftig næring av de
stadig økende skogressursene i kystfylkene fra Vest-Agder til Finnmark. I denne saken
orienteres fylkestinget om rullert Melding om kystskogbruket 2015 og videre oppfølging av
meldingen.

Bakgrunn

Skogen gror godt langs kysten. Som resultat av den store skogreisingen midt på 1900-tallet vil
kystfylkene om noen tiår ha nær halyparten av det produktive skogarealet i landet. Likevel har
skopaæringa tradisjonelt betydd mindre langs kysten erm i irmlandet. For å utnytte det
bokstavlege talt voksende potensialet, gikk alle fylkene langs kysten, fra Vest-Agder til
Finnmark, sammen og lagde Melding om kystskogbruket. Kystskogmeldingen ble lagd for å
vise næringspotensialet i skogen langs kysten, kartlegge flaskehalser og foreslå tiltak for å øke
aktiviteten. Melding om Kystskogbruket kom i 2008 og Fylkestinget i Troms slutta seg til
meldinga samme år.

2#12fde8a9b-da3f-4f51-b2fe-b7b8c8508614:4
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Troms fylkeskommune har engasjert seg i arbeidet gjennom Landsdelsutvalget og fra 2012
direkte. Britt Skinstad Nordlund fra Troms deltok i styringsgruppa som utarbeidet meldingen i
2008. Kjell-Sverre Myrvoll er medlem i styringsgruppa som la fram Kystskogmeldinga 2015.
Det er foretatt årlige bevilgninger til over midler til næringsutvikling fylkeskommunen
forvaher fra 2012. Landsdelsutvalget finansierte Troms sin andel for det. Representanter fra
Næringsetaten har deltatt i arbeidet i perioden.

I etterkant av at meldingen ble lagt fram og behandlet i de ulike fylkestingene, ble det enighet
om å følge opp meldinga gjennom Felles Fylkeskommunalt Oppfølgingsprogram. Dette
samarbeidet mellom fylkeskommunene har pågått siden 2009 og er mellom de 10
fylkeskommunene fra Finmnark til Vest-Agder.

Kystskogbraket har også hatt som oppgave å synligg:øre muligheter og utfordringer i
kystskogen overfor politiske miljø. Skogbruket i innlandet har tradisjonelt fått mest politisk
oppmerksomhet, men når kystskogen nå står samlet er det lettere å få gjennomslag for saker
som er særlig viktige for skogbruket i kystfylka

Potensialer og målsettinger i kystskogmeldingen.

Skognæringa i kystskogfylkene skapte produksjonsverdier for 20,7 milliarder kroner i 2011,
inkludert i dette er ringvirkninger på omtrent 4,8 milliarder kroner. Verdiskapinga har vært
varierende i de siste årene, men kystskogindustrien har hatt en bedre utvikling enn ellers i
landet. Kystskogbrukets andel av norsk produksjon og sysselsetting har vært økende over tid
og i 2013 sysselsatte skognæringa i kystskogbruket nærmere 13 500 personer inklusive
ringvirkninger.

2#16:2fde8a9b-da3f-4f51-b2fe-b7b8c8508614:5

Skognæringa i Troms

I arbeidet med rullering av meldingen ble rapporten "Skognæringens verdiskapning i
Kystfylkene" utarbeidet av Trøndelag Forskning og utvikling. Rapporten viser at skognæringa
i Troms i 2011 skapte produksjonsverdier for vel 320 millioner kroner, inklusive
ringvirkninger på 116 millioner kroner. I begepet skognæringa inngår Skogbruk, Trelast og
varer av tre, Papir og papirvarer samt ringvirkninger. I 2013 sysselsatte næringa 328 personer i
Troms fordelt på skogbruk 61, trelast og varer av tre 166, og ringvirkninger 101.

Ressursgrunnlaget i Troms gir store muligheter. Troms har store lauvskogressurser og
barskog i god produksjon. Skogbevokst areal er 8,08 millioner dekar, og tilsvarer 31 % av
totalarealet i fylket. I perioden 1993-2011 har skogarealet økt med 1,3 millioner dekar. Noe av
økningen skyldes endra målemetoder, men det har også vært en reell økning av skogarealet
ved gjengroing og heving av skoggrensa. Det produktive skogarealet utgjør 4,64 mill. da. Av
dette er 2,5 mill. da økonomisk drivbart. På 70 % av skogarealet er det ikke aktuelt å drive
skogbruk. Stående skogvolum er 23 millioner kubikkmeter og hogstmoden skog utgjør 57 %
av stående volum totalt. Skogvolumet har økt med 4 mill, kubikkmeter fra 1993 til 2011. Det
er treslagsskifte fra bjørk til gran og økt skogareal som er hovedårsaken til økningen i
skogessurser i Troms. Arlig tilvekst er 0,5 millioner kubikkmeter. Tilvekstøkningen er størst
i ganskogen.

Skogkultur. En av hovedoppgavene for skogbruket er å forbedre skogessursene ved planting
av barskog og stell av ungskogen. Til nå er om lag 320 000 da skogareal tilplanta med
ganskog som produserer 3 til 4 ganger mer på arealet enn lauvskogen. Enkelte av de tidligste
feltene er i ferd med å bli hogstmodne, men hovedtyngda av avvirkninga av granskog vil
komme om 20 —40 år. Troms har gode produksjonsmuligheter for tømmer og stort potensiale

' Sand, R, " Skognæringens verdiskapning i Kystfylkene" TFoU rapport 2014:13.
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for binding av karbon ved fortsatt satsing på skogplanting. Det meste av plantene produserer i
Troms ved Bardufoss planteskole. Det er et etterslep i arbeidet med ungskogpleie. Aktiviteten
i planting og ungskogpleie er avhengig av gode fmansieringsordninger og oppfølging fra
kommunale skogfunksjonærer.

Avvirkning. Hoveddelen av avvirkninga i fylket er hogst av lauvskog til ved og energiflis. Det
er 6 fiernvarmeanlegg i drift i fylket og flere er under planlegging. Årlig avvirkning er på om
lag 130 000 kubikkmeter inkl, ved til eget bruk. Skogressursene gir grunnlag for økt hogst
forutsatt gode rammebetingelser og fortsatt utbygging av skogsvegnettet. Fylkesmannen og
kommunene arbeider med å få ferdigstilt hovedplan for skogsveger. Finnfjord smelteverk
bruker flis i sin produksjon og det er et mål å få til lokale leveranser av flis til ferroverket.

Videreforedling. Det leveres lite sagtømmer i fylket av den wunn at det er lite hogstmoden
barskog. Det er ca. 120 gårdssagbruk spredt i heile fylket som kunne ha kapasitet til å sage
mer enn i dag. Noen gårdssager satser større og produserer nisjeprodukter til lokalmarkedet. I
Troms er det om lag 70 trebrukende bedrifter. Bl.a. trappefabrikk, ferdighusleverandører,
takstolfabrikk, vindus- og dørprodusenter, kjøkkenprodusenter m.fl. Disse produserer av
importert virke, og er viktige kompetansebedrifter som vil kunne ta i mot lokalt produsert
trelast når skogreisingsskogen når hogstmodenhet.

Fylket har rundt 270 vedprodusenter som produserer og leverer ved for salg. I perioder er det
vanskelig å skaffe nok virke til disse. Vedmarkedet varierer med variasjon i vintrene og
trender som bruk av varmepumper o.a.

Melding om Kystskogbruket tar tak i overordnede og felles skogpolitiske utfordringer for
Kystfylkene og den peker på mulighetene regionalt. I Troms har aktørene som følge av
Kystskogsatsingen etablert Skognæringa Troms.

Rullering av melding om kystskogbruket

Med bakgrunn i politiske og administrative dialogmøter forsommeren 2013 vedtok
styringsgruppen at Melding om kystskogbmket skulle rulleres. Våren 2014 vedtok alle
fylkeskommunene å delta i rulleringsarbeidet.

Den nye meldingen bygger på innspill fra tre landsdelvise samlinger hvor det var god
deltakelse fra hele verdikjeden, fylkeskommuner, kommuner og fylkesmenn Innspill fra
møtene var representative for utfordringene og mulighetene i skomæringa langs kysten.
Særlig viktig var prosess-møter i forhold til å synliggjøre hva som vektlegges i landsdelene og
var helt nødvendig for analysen og helhetsforståelsen. I tillegg til medvirkningsmøtene er det
gjennomført møter og samtaler med ulike aktører for å få utfyllende innspill.

Den fylkeskommunale styringsgruppen har ledet arbeidet gjennom et sekretariat. Sekretariatet
har sammen med Skoznæringa Kyst og fylkesmennene skrevet meldingen.

Den nye Kystskogmeldingen tar utgangspunkt i skogbruket både som næring og klimatiltak
for framtiden. Dei nærmeste årene vil store skogessurser langs kysten bli hogstmodne og gi
mulighet til økt videreforedling og verdiskaping i kystskogregionen. Potensialet for mer grønn
verdiskaping og sysselsetting bygd på skogessursene er viktig når vi nå trolig står ved et
skifte i norsk økonomi. Alt vi i dag lager av olje, kan lages av trevirke.

Kystskogmeldinga 2015: Hovedmål for verdiskaping fra kystskogbruket

• Verdiskapingen i Kystskogbruket skalfiredobles fram til 2045.

-�116�-



2#18:2fde8a9b-da3f-4f51-b2fe-b7b8c85086147

4
Det er nylig lagt fram en nasjonal strategi for den skogbaserte verdikjeden, SKOG22 og hvor
konklusjonen er at skog- og trenæringa i Norge vil ta en nøkkelrolle for å realisere det grønne
skiftet i Norge. Det er potensiale for å firedoble omsetninga i skog- og trenæringa fram mot
2045. Det er naturlig at Kystskogbruket setter se..qsamme lan2siktige mål som SKOG22.

Skog - og trenæringa i kystskogbruket har et økonomisk omsetningspotensial på ca. 60
milliarder kroner pr. år, dersom vi legger SKOG22s forutsetninger til gunn. Dette er en
ftredobling fra nivået i 2011 på 15,9 milliarder, som er verdiskapingen eksklusive
ringvirkninger. For Vestlandet og Nord-Norge sin del er det behov for en større satsing for å
sikre avsetaing for de betydelige skogressursene som er bygd opp og som etter hvert blir
tilgjengelige.

Kystskogmeldinga 2015: Hovedmål klimatiltak i kystskogbruket

Kystskogens karbonlager skal økes og trevirke skal i økende grad erstatte mindre
klimavennlige materialer og energikilder.

Det grønne skiftet, eller populært kalt overgangen fra sorte til grømte karboner, gir store
muligheter for norsk skognæring og er et opplagt konkurransefortrinn nasjonalt og
internasjonalt, hvis vi satser på produktutvikling. Trevirke er et materiale med lavt CO3-
fotavtrykk og må i langt større gad erstatte mindre klimavennlige materialer. Trevirke til
energiformål bør erstatte kull, olje og gass. Skogplanting er et effektivt tiltak for å binde CO,.
Kysten har store arealer som egner seg for klimaskogplanting og har muligheten for å ta et
særskilt ansvar nasjonalt.

Kystskogmeldinga 2015: Delmål og strategier

Kystskogens produksjonspotensial og skogressurser skal utnyttes. Vi skal sikre økt skog-
produksjon og råstoff-forsyning på kort og lang sikt

Arbeide for en ekstraordinær satsing på infrastruktur i kystskogbruket og
gjennomføre tiltak i tråd med infrastrukturprogrammet
Bidra til aktiv og bærekraftig ressursforvaltning, økt skogplanting og
kvalitetsproduksjon i skogen for å sikre langsiktig råstoff forsyning og
karbonbinding
Få opp en velfungerende forvaltning på kommunalt og regionalt nivå i
kystskogbruket
Sikre tilstrekkelig rekruttering og kompetanse gjennom utdanning på alle nivå
Videreutvikle nettverkene og samarbeidet i Kystskogbruket

Økt bruk av tre og treprodukter. Markedet skal tilbys konkurransedyktige produkter av
fornybare materialer med positivt CO2-avtrykk

Legge til rette for å stimulere til bruk av bioenergi fra skog
Næringa må tilby konkurransedyktige løsninger innen bygg og energi og drive
markedsutvikling for å fremme bruken av bærekraftige løsninger
Bruken av materialer med positivt CO2-fotavtrykk må gis konkurransefortrinn ved
at offentlig sektor bruker mulighetsrommet i planer, regelverk 01;

innkjøpsordninger til å stille krav om bruk av bærekraftige løsninger
Rammevilkår som gir konkurransekraft for hele verdikjeden

Synliggjøre behovene for forutsigbare rammer og konkurransevilkår for
skognæringen i hele landet

Økt videreutvikling og innovasjon i verdikjedene
Videreutvikle kommunikasjon, informasjon og markedsarbeid som er etablert
sammen med bransjeorganisasjoner og andre aktører
Gjennomgå å utrede skopæringas behov og tilgang til kapital og investeringer.
Legge til rette for videreutvikling av eksisterende og etablering av ny skogindustri

Bidra til å utvikle en nasjonal skogeierpolitikk
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o Utvikle en skogeierpolitikk som stimulerer til og sikrer skogaktivitet

• Etablere og avsette til klimaskoger 1 million dekar med. en opptrapping til 5 millioner
dekar i løpet av de kommende 50 år

o Bidra til å etablere et nasjonalt fmansiert "Klimaskog-program"

Fylkeskommunen som regional utvikler ogplanmyndighet

Fylkeskommunene har ansvar for regional utvikling. Det innebærer også ansvar for regional
utvikling av skognæringa. Gjennom Kystskogbruk-meldingen tar fylkeskommunene et felles,
helhetlig ansvar for kystskogbrukets næringspolitiske utvikling framover.

I samarbeid med det regionale partnerskapet utarbeides regionale landbruksdokument og
næringsstrategier. For Troms er det Regional plan fir landbruk i Troms 2014-2025 og
Regionalt Utviklingsprogram 2015.

I rollen som regional planmyndighet, og med hjemmel i plan- og bygningsloven, kan
fylkeskommunen stille krav som fremmer klimavennlige løsninger, for eksempel mer bruk av
tre som byggemateriale og energikilde.

Fylkeskommunen kan samtidig etterspørre nye og bedre løsninger som tvinger frem utvikling
av innovative produkter, løsninger og konsept. Dette kan bidra til at næringslivet i regionen
utvikler nye løsninger, og styrker sin konkurransekraft.

Forventet oppfolging fra ffikeskommunene

Melding om kystskogbruket er fylkeskommunens strategi. Det betyr at det også er
fylkeskommunen sitt ansvar at mål og strategier blir fulgt opp med konkrete
utviklingsaktiviteter. Ut fra dette og etter en høringsprosess rundt oppfølgingsarbeidet, ber
styringsgruppa at fylkeskommunen slutter seg til følgende:

Oppfølgingsarbeidet av den rullerte meldinga prosjekt-organiseres for 4 år fra 2015.
Styringsgruppen bør bestå av 6 medlemmer, to fra hver landsdel.
De fylkeskommunale nettverksgruppene videreføres.
Det inngås et samarbeid med Skognæringa Kyst om oppfølgingsoppgavene og

sekretariat.
Finansiering av oppfølgingen deles på fylkeskommunene og størrelsesorden på

bidragene vil ligge mellom 100.000 til 150.000kroner pr. år.

Erfaringer med styringsgruppen og nettverksgruppene er at organiseringen fungerer godt. Det
er imidlertid behov for å komme ut med god og tilpasset informasjon til nettverkene for at de
skal fylle rollen og fungere optimalt. Styringsgruppen anbefales å ha 6 medlemmer.

Forankring i regionale planer

Satsingene på skog i Regional plan landbruk Troms 2014-2025 er i stor gad sammenfallende
anbefalinger med Melding om kystskogbruket 2015.

økonomisk og administrative konsekvenser

Deltagelse i det fylkeskommunale nettverket vil ha en årlig kostnad på 100.000 til 150.000
kroner samt administrative ressurser til oppfølging, kontroll og rapportering av virkemidlene.
I tillegg vil det måtte avsettes achninistrative ressurser til oppfølgingsarbeidet i
fylkeskommunalt nettverk.

2#19:2fde8a9b-da3f-4151-b2fe-b7b8c8508614:8
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Vurderinger

Utgangspunktet for Melding om kystskogbruket er at skogressursene etter hvert blir hogst-
modne og gir et særdeles godt gunnlag for økt uttak av fornybart, klimariktig råstoff med et
stort verdiskapingspotensial. Skogindustrien er samtidig inne i en periode preget av sterk
konkurranse og prispress. Internasjonalt er proposene allikevel at det forventes et betydelig
behov for trevirke årene framover. Skowitæringa antas derfor å ha et betydelig framtidig
potensiale for verdiskaping, o.cttilretteleping for sunn næringsvirksomhet.

Det er samtidig en nær sammenheng mellom aktiviteten i skogbruket og skogpolitisk aktivitet,
og fylkeskommunene må dra lasset sammen, «hver fylkeskommune blir for liten». Det er
derfor viktig med bred forståelse av skognæringas rammevilkår behov for drakraft fra politisk
hold.

Skogproduksjon er langsiktig og skognæringa og skogindustrien fordrer derfor et langsiktig
næringspolitisk perspektiv. Arbeidet med å følge opp utfordringene i ei felles regionalpolitisk
Melding om kystskogbruket forventes å medføre tid og ressurser. Dette gjelder både for
skogtæringa selv og for fylkeskommunene. Det anbefales at en fortsatt har en lengre
tidshorisont på oppfølgingsarbeidet av meldingen enn vanlig.

Arbeidet som er gjort i Kystskogbruket til nå viser at skogbruket i Troms får mye igjen for en
relativ lav inngangsbillett. Samarbeidet om kystskogbmket gjør det samtidig lettere for Troms
fylkeskommune å spille en rolle som regional utvikler for skogbruksnæringa i Troms.
Skognæringa i Troms alene er en liten aktør, men kysten samla kan bli en maktfaktor.
Samarbeid effektiviserer utviklingsarbeidet, og gjør kystskogbruket til en mer synlig næring
overfor sentrale styresmakter.

Fylkestinget i Troms behandlet Kystskogmeldinga i 2008 og sluttet seg til Felles
fylkeskommunalt oppfølgingsprogam allerede i 2009. Hovedmålsettingen med satsingen var
snarest mulig å få etablert et politisk grunnlag for å nå målsettingene i meldinga. Erfaringene
fra denne satsingen tilsier at samarbeidet bør fortsette fremover og det anbefales derfor å
videreføre fylkeskommunens deltagelse i kystskogsamarbeidet fremover. Fylkestinget
anbefales derfor å slutte seg til Melding om Kystskogbruket 2015 og å følge opp arbeidet i
samarbeid med de andre deltakende fylkeskommunene.

Fyikesrådet tilrårffikestinget åfatte slikt vedtak:

Fylkestinget har behandlet Melding om Kystskogbruket 2015 utarbeidet av styringsgruppen
for kystskogmeldingen.

1 Troms fylkeskommune slutter seg til Melding om kystskogbmket 2015.

2. Troms fylkeskommune vil følge opp arbeidet KystskogbruksmeldinQai samarbeid
med de andre deltakende fylkeskommunene.

Tromsø, den 27. 05.2015

Knut Werner Hansen
Fylkesordfører
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Nordreisa jeger og fisk v/Ole Nils Siri 

 

   

 

 

 

 

Delegert vedtak 
Delegert utvalg driftsutvalget - nr. 66/15 

 

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

 2015/1271-2 6225/2015 K47 02.07.2015 

 

Melding om vedtak - søknad om viltfondsmidler 

 

Saksopplysninger:  

Nordreisa Jeger og Fisk søker om støtte til et arrangement, Reisareven 2015. Arrangementet skal 

avholdes i november 2015. De skriver følgende i søknaden: 

 

«Nordreisa Jeger og Fisk skal arrangere Reisareven 2015, et revejakt arrangement med hunder, 

og vi ønsker å be Nordreisa kommune om hjelp til å gjennomføre arrangementet. 

 

Vi satte i gang Reisareven vinteren 2014 med hunder fra Aurskog. Jakt med hund på rev er ikke 

vanlig i Nord Norge, men vi vet at hundejakt involverer mange postjegere og er det er derfor 

svært nyttig for småroviltforvaltning å ha et sterkt hundemiljø lokalt. Etter første arrangement 

gikk vi fra 0 hunder til 5 revestøvere og 2 terriere, noe som kan kalles for suksess, men håpet er å 

doble antall hunder og antall aktive hundeførere i 2015. Et slikt tiltak styrker også miljøet 

betraktelig, samtidig som det øker trivselen blant ungdom. Alle nye deltakere som var med i 

2014 jakter aktivt sammen med oss i dag. 

Vi vet at det brukes midler og ressurser til felling av rev i Nordreisa kommune, men vi vet også 

at hvis vi skal gjøre et tiltak med varig virkning så må man bygge spisskompetanse blant unge 

ildsjeler. Samtidig vet man også at jakt med hund gjør det mulig å gjøre varig innhugg på 

revebestanden, ved at man lykkes bedre med å ta ut revirdyrene som ikke kan lokkes eller lures 

med åte. 

Vi har ikke i dag voksne nok hunder til å arrangere et slikt arrangement uten bistand fra erfarne 

hundeførere, så dermed vil det påløpe kostnader mtp. kost, losji og reise fra Sør til Nord Troms. 

Vi planlegger å dekke flybillett, transport, kost og losji til hundeførere som kan ta seg tid til å 

hjelpe oss i Nord Troms.» 
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Vurderinger: 

Nordreisa jeger og Fisk har, sammen med kommunen og andre organisasjoner, jobbet målrettet  

over flere år for å redusere den store bestanden av rev. Dette har gitt gode resultater, men det er 

et langsiktig arbeid, hvor en må holde fokus. Opplæring av gamle og nye jegere har vært et 

effektivt og godt tiltak som har vært gjort. Denne søknaden omhandler også videre opplæring i 

jakt og spesielt ved bruk av hunder. 

 

Nordreisa kommune mener dette arbeidet er viktig både i forhold til reven som en viktig predator 

mot andre dyr og fugler, men også at reven tar lam.  I tillegg har en forholdet til fjellreven. Når 

det etablerer seg mye rev i fjellet, fortrenger den fjellreven. 

 

I retningslinjene for bruk av viltfondet heter det bl a: 

§ 5 Disponering av fylkeskommunalt og kommunalt viltfond 

a) Fondet kan brukes til: 

 

Tilskudd til tiltak for å fremme viltforvaltning, styrke kunnskapen om viltet, 

jaktorganisering med mer i kommuner og nabokommuner gjennom samarbeid i regi av 

organisasjoner, enkeltpersoner eller kommunen selv. 

 

Med bakgrunn i dette støttes dette tiltaket med midler fra viltfondet. 

 

Vedtak: 

Nordreisa kommune innvilger støtte til Nordreisa jeger og fisk til arrangementet Reisareven 2015 

med kr 10.000 i 2015. 

 

Utbetaling gjøres når prosjektet er ferdig og det er levert rapport og regnskap. 

 

Prosjektet skal i sin markedsføring/profilering ta med at prosjektet er støttet av Nordreisa 

kommune. 

 

 

 

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 

 

 

 

Dag Funderud 

Enhetsleder 

 

Dette dokumentet er produsert elektronisk, og har derfor ingen signatur. 
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Statskog SF v/Lars Frihetsli 

 

   

 

 

 

 

Delegert vedtak 
Delegert utvalg driftsutvalget - nr. 68/15 

 

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

 2015/1101-8 6254/2015 K44 03.07.2015 

 

Melding om vedtak -dispensasjon fra båndtvangbestemmelsene 

 

Saksopplysninger:  
Statskog SF i samarbeid med Nord Troms fuglehundklubb skal gjennomføre rypetelling i Puntadalen og 

ved Reisavann. 

Denne rypetellingen er et samarbeid mellom Fylkesmannen i Troms, Miljøvernavdelinga, Statskog Troms 

SF og Nord Troms Fuglehundklubb . Det har pågått siden begynnelsen av 1980 tallet, og har som mål og 

kartlegge rypebestanden og variasjoner fra år til år. 
 

 

 

Vurderinger: 

Dette vilttiltaket er viktig for å følge utviklingen i rypebestanden og derved kunne sette rett 

kvote. Det har pågått i over 30 år uten noen konflikter. Vi anbefaler at det gis dispensasjon for en 

5 års periode.  

 

 

Vedtak: 
Med hjemmel i Hundelovens § 9 gis Statskog og Nord Troms Fuglehundklubb tillatelse til å gjennomføre 

rypetelling med hund ved Puntadalen og Reisavann i perioden 1.-20. august 2015-2019 

Vi anmoder om ikke å forstyrre eventuelt rein i området. 
 

 

 

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. 
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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 

 

 

 

Dag Funderud 

Enhetsleder 

 

Dette dokumentet er produsert elektronisk, og har derfor ingen signatur. 
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TROMS fylkeskommune Næringsetaten
ROMSSA fylkkasuohkan

/«&.[, u,14,pi:

Landbruksaktører i Troms

jfr adresseliste

Vår ref.:
15/719-6
Løpenr.:
15556/15

Saksbehandler:Arkiv:
Kjetil Helstad243V00 SAKSARKI V
Tlf. dir.innvalg:Deres ref.:Dato:
77 78 81 9430.04.2015

MIDLER TIL REKRUTTERING OG KOMPETANSEHEVING I LANDBRUKET
2015 - TROMS

Fylkesrådet i Troms behandlet imøte 28.04.2015, sak 72/15 søknader om støtte over
ordningen til Rekruttering- og Kompetanseheving i landbruket for 2015 og innvilget følgende
tiltak støtte over ordningen:

Nr. Prosjektnavn Soker Innvilget

006
Nettbasert agronomutdanning 2014—2016,
2.skoleår

Senja vgs. / Troms
Landbruksfhglig senter

241 000

005 Camp Senja
Senja vgs. / Troms
Landbruksfaglig senter

50 000

034
Hurtigruteseminaret 2015 Ungdomsstipend,
deltakelse

Bioforsk 21 000

036 Økologiske drommedager i Troms Oikos Nord 22 500

007 Samlesoknad
Senja vgs. / Troms
Landbruksfaglig senter

90 000

037 Hålogalandssamling 2015
Studieforbundet Næring og
Samfunn Nordenfl eldske

150 000

113 Kurstilbud: "Mat og helse fra egen hage" Senja vgs/TLS 80 000

020 Markdager 2015 Landbruk Nord 40 000
Utvikling og gjennomforing av
Grovffirskole

Senja vgs. / Troms
Landbruksfaglig senter

85 000

013
Kompetansehevende tiltak sauenæringen
Troms

Troms gjeterhundlag 40 000

044 Fagmoter for saueholdet i Sor-Troms Landbrukstjenesten MH 25 000

049
Bedre juletreproduksjon i Troms og
Nordland

Landbrukstjenesten Midtre
Håloaaland,,

18 000

116 Fagdager i Nordland og Troms Norsk bygdesagforening 18 675
001 Studietur 2015 Troms Bondelaa‹> 161 000

SUM 1 042 175

Besøksadresse Telefon Telefaks Bankgiro Org.nr.
Strandveien 13 77 78 80 00 77 78 80 01 4700 04 00064 NO 864 870 732
Postadresse Epost mottak Internettadresse
Postboks6600, 9296 TROMSØ postmottak@tromsfylke.no www.tromsfylke.no

47
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Tiltakene som får støtte bidrar til blant annet til kompetanseheving innenfor tradisjonelt
landbruk og bygdenæringer og er støtte til etter- og videreutdanningstilbud for næringsutøvere
i landbruket i Troms.
Det er også satsing på rekruttering til landbruksutdanning i programområde naturbruk i
videregående skole og til høyere utdanning innen landbruksfag.

Med vennlig hilsen

Anne Hjortdahl
ass. næringssjef Kjetil Helstad

spesialrådgiver

Dette dokutnentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur.

Adresseliste (epost):
- Troms bonde- og småbrukarlag
- Troms bondelag

Allskog Troms
Alle kommuner i Troms (24)
Fylkesmannen i Troms
Sametinget
Finnmark fylkeskommune
Nordland fylkeskommune
Innovasjon Norge Troms

47
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Troms fylkeskommune
Strandveien 13
9007 Tromsø

Nordreisa kommune
Postboks 174
9156 STORSLETT

MIDLER TIL REKRUTTERING OG KOMPETANSEHEVING I LANDBRUKET 2015 -
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«MOTTAKERNAVN»  

«ADRESSE» 

«POSTNR»  «POSTSTED» 

 

«KONTAKT» 

 

 

 

 
Deres ref:   Vår ref: Løpenr: Arkivkode Dato 

«REF» 2015/1049-7 5371/2015 026 03.07.2015 

 

Interkommunalt samarbeid om felles stilling som skogbrukssjef - opphør av 

samarbeid fra Storfjord kommune 

 

Storfjord kommunestyre har i møte 25.06.15, drøftet situasjonen rundt kommunens landbruks-, 

skogbruks-, og utmarkstjeneste.  Det ble fattet slikt vedtak: 

 

Forvaltningen av oppgavene innenfor natur, skog, jordbruk og miljø løses i egenregi gjennom 

oppretting av 100%-stilling fra 01.01.16. 

 

 

På dette grunnlag opphører for Storfjord kommunes vedkommende, det interkommunale 

samarbeidet og avtalen om felles stilling som skogbrukssjef fra 01.01.16.  Det vises til inngått 

avtale i 1994. 

 

Vi benytter anledningen til å takke for samarbeidet gjennom mange år. 

 

 

 

 

Med hilsen 

 

 

Trond Roger Larsen (s.) 

Konst rådmann  

tlf.: 77 21 28 11 

 

 

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ikke håndskrevet signatur.  

 

 

 

 

-�128�-

http://www.storfjord.kommune.no/


 

 Side 2 av 2 

 

 

 

 

-�129�-



-�130�-



1 
 

Protokoll fra rovviltnemndsmøte i region 8 den 09. 06.2015 
 
 
 
Sted: Vadsø Fjordhotell 
Tid: 08:00–12:00(4 timer møtetid + 2 timer forberedelse) 
 
 
 
 
Til stede: 
Rovviltnemnda Andre 
John Karlsen (leder) 
Fred Johnsen (nestleder) 
Margit Mathisen 
Per Mathis Oskal 
Widar Skogan 
Trine Nodt 
 

Vibeke Elvenes, Mattilsynet (rein) 
Anne Guttormsen, landbruksavdelinga FMFI  
Thorild Gjølme, Landbruksavdelinga FMFI 
Geir Østereng, miljøvernavdelinga FMFI  
Heidi-Marie Gabler, miljøvernavdelinga FMTR  
Aase Berg, landbruksavdelinga FMTR 
Øystein Ballari, avdeling for plan reindrift og 
samfunnssikkerhet FMTR 
Magne Asheim, SNO (Lync) 
 

 
 
Sakliste 
19/15 Godkjenning av innkalling og sakliste      s. 1 
20/15 Orienteringssaker         s. 1 
21/15 Referatsaker          s. 1 
22/15 Evaluering av prosjektet Dyr i drift og veien videre for prosjektet   s. 2 
23/15 Kadaverdokumentasjon på rein i Finnmark v/Magne Asheim, SNO  s. 5 
24/15 Kvote for lisensfelling av jerv i 2015/2016      s. 6 
25/15 Anmodning om kvote for lisensfelling av bjørn     s. 16 
26/15  Anmodning om tillatelse til å bruke FKT-midler til tilskudd til vertskommuner  
           for interkommunale skadefellingslag (tilført sak på møtet)                                      s.22 
 
19/15 Godkjenning av innkalling og sakliste 
  

 
 
 
 

Vedtak: Innstilling til vedtak enstemmig vedtatt med tilførsel av ny sak: 26/15 
Anmodning om tillatelse til å bruke FKT-midler til tilskudd til vertskommuner for 
interkommunale skadefellingslag 
 
 
Innstilling til vedtak: 
Rovviltnemnda for region 8 godkjenner innkalling og sakliste til møte den 9.6.2015 
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20/15 Orienteringssaker 
- Nemnda orienterer om aktiviteter siden forrige møte 
- Kort orientering fra Fylkesmannen i Finnmark 
- Kort orientering fra Fylkesmannen i Troms 
- Kort orientering fra andre instanser/interessenter som deltar på møtet 

 
21/15 Referatsaker 
Innhold           Dato 
Administrasjon av interkommunalt skadefellingslag for Tana, Nesseby og Sør-Varanger kommuner 8.5.2015 
Avslag på søknad om skadefelling av to gauper i reinbeitedistrikt 14A, Porsanger kommune  14.4.2015 
Betingede skadefellingstillatelser på ulv i 2015       28.4.2015 
Ekstraordinære uttak av jerv i deler av Finnmark og Troms fylker – ny virketid   9.4.2015 
Ekstraordinært uttak av jerv i region 8 – Finnmark – Gamvik kommune    12.5.2015 
Ekstraordinært uttak av jerv i region 8 – Tana og Alta kommuner     27.4.2015 
Estimering av antall hekkende par kongeørn basert på kjent forekomst i Norge for perioden 2010–2014 april 2015 
Skadefellingstillatelse på en gaupe i reinbeitedistrikt 14 A      9.4.2015 
Høringsuttalelse til Klima- og miljødepartementets forslag til forskriftsendringer for mer effektiv felling av..10.4.2015 
Høringssvar fra Fylkesmannen i Troms på forslag til forskriftsendringer for mer effektiv felling av jerv 19.3.2015 
Høringssvar fra rovviltnemndene i region 8 på forslag til forskriftsendringer for mer effektiv felling av jerv 7.4.2015 
Klage på skadefellingstillatelse på en ung kongeørn i deler av kommunene Sørreisa, Salangen og Dyrøy i T..22.5.2015 
Kvote for betinget skadefelling av brunbjørn og gaupe – 2015     1.6.2015 
Ny virketid – ekstraordinære uttak av jerv i region 8 – Troms     30.4.2015 
Ny virketid – ekstraordinært uttak av jerv i region 8 – Alta kommune    12.5.2015 
Nye Troms om temadag om bjørn i Polar park       14.4.2015 
Populasjonsovervåking av brunbjørn, DNA-analyse av prøver innsamlet i Norge i 2014   24.3.2015 
Selenstatus i beitedyr og fôr i Dyrøy kommune       3.3.2015 
Skadefellingstillatelse på en gaupe i Lyngen, og deler av kommunene Tromsø og Storfjord – anmodning.. 11.5.2015 
Skadefellingstillatelse på en gaupe i reinbeitedistrikt 14 A      9.4.2015 
Tilslutning til interkommunalt skadefellingslag       20.5.2015 
Vedrørende avvikling av interkommunalt skadefellingslag      20.5.2015 
Vedtak om kvote for lisensfelling av jerv i rovviltregion 7 – Nordland 2015/2016   22.5.2015 
 
 

22/15 Evaluering av prosjektet Dyr i drift og veien videre for prosjektet 

 
Saksfremstilling  
Prosjekt «Dyr i drift» er et treårig prosjekt i Troms med fokus på å redusere konflikten 
mellom beitedyr, rovvilt og samfunn. Målgruppen for prosjektet er først og fremst 
næringsutøvere med sau og rein, kommuner, organisasjoner og lokalsamfunn som er berørt av 
konflikten. Prosjektet skulle være et virkemiddel for å nå målene i forvaltningsplanen for 
rovvilt i region 8 og ha et nært samarbeid med forvaltningen, spesielt Fylkesmannens miljø- 
og landbruksavdeling. Prosjektet har nå pågått i 2,5 år, og prosjektperioden går ut 2015. I 
møtet i styringsgruppen for prosjektet 29. januar 2015 ble det fattet følgende vedtak:  
 

Vedtak: Innstilling til vedtak enstemmig vedtatt med merknad til satsingsområde 2 i 
saksfremstillingen: Iverksetting av effektive forebyggende og konfliktdempende tiltak mot 
tap av sau og rein som skyldes kongeørn. Merknad: Dette satsingsområdet bør også 
omfatte havørn for å få mer kunnskap om havørn også forårsaker tap av beitedyr. 
 
Innstilling til vedtak:  
Prosjektet Dyr i drift har hatt god måloppnåelse og lagt et godt grunnlag for å oppnå flere 
gode resultater. Prosjektperioden går ut 2015. Hvis prosjektet videreføres vil det medvirke 
til å nå flere av målene i forvaltningsplan for rovvilt i region 8. Med bakgrunn i dette 
videreføres prosjektet i tre år – til utgangen av 2018. Prosjektet fullfinansieres med FKT-
midler.  
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Styringsgruppen ber Fylkesmannen i Troms legge frem en anbefaling om veien videre 
etter at prosjekt Dyr i drift avsluttes 31.12.2015. Anbefalingen legges frem på møte i 
Rovviltnemnda 9. juni 2015. I tillegg til de 5 satsingsområdene nevnt i saksfremstillingen 
nedenfor ønsker styringsgruppen at det tas med et punkt 6 om tiltak mot tap av beitedyr som 
skyldes kongeørn.   
 
Evaluering av prosjektet 
Fylkesmannen i Troms mener at prosjektet har vært et viktig virkemiddel for å nå målene i 
forvaltningsplanen for rovvilt i region 8 for Troms fylke. Saksbehandlere på 
miljøvernavdelingen har fått gjennomført mer for FKT-midlene enn det ville vært mulig uten 
denne ressursen. Prosjektet er et viktig mellomledd mellom rovviltforvaltningen hos 
Fylkesmannen og ulike aktører i beitenæring, kommuner og jegermiljø. Prosjektet har 
formidlet rammene til forvaltningsmyndigheten ut til aktørene og aktørenes behov inn til 
forvaltningen. Dette har skapt mer kunnskap og forståelse om forvaltningen av rovvilt, 
effektivisert og initiert FKT, samt gjort det mulig for forvaltningen å ta bedre hensyn til de 
ulike aktørenes behov i forvaltningen av rovvilt.  
 
Prosjektleder har utviklet en unik kompetanse på beitenæring og rovvilt og rovviltjakt, og er 
en viktig diskusjonspartner og rådgiver for saksbehandlere hos Fylkesmannen. Prosjektet har 
en tillit utad og prosjektleder har opparbeidet en autoritet i beitenæringen.  
 
Hovedmålsettingen med prosjektet er å bidra til å redusere skader fra rovvilt på beitedyr og på 
den måten bidra til å redusere konflikten mellom næringsutøvelse og forvaltning av rovvilt. 
Selv om det fortsatt er store tap av beitedyr til rovvilt i Troms, har prosjektet likevel 
medvirket til at konfliktene er redusert. Prosjektet har økt kompetansen om FKT og lover og 
forskrifter for rovviltforvaltningen, slik at folk flest vet mer og forholder seg til rammene for 
rovviltforvaltning. Prosjektet har også økt kompetansen på rovviltjakt som medfører at vi er 
bedre rustet til effektivt uttak av kvote for jerv, bjørn og gaupe under lisens- og kvotejakt, og 
uttak av skadevoldende individer når det gis tillatelse til skadefelling. Dette er også 
konfliktdempende.  
 
Prosjektet har fire delmål og under følger en nærmere evaluering av måloppnåelsen i forhold 
til delmålene, samt en vurdering av behov for videreføring. 
 
Delmål 1 
Interkommunale skadefellingslag i hele fylket er ferdig etablert og i drift ved utgangen av 
2013. Grunnleggende opplæring av personell i kommuner og skadefellingslag gjennomført 
innen prosjektslutt (HMS, jaktledelse, administrative rutiner)  
 
Dette målet er oppnådd. Det er etablert fire interkommunale skadefellingslag i Troms med 
hver sin vertskommune som administrerer laget. Grunnleggende opplæring inkludert HMS er 
gjennomført. Vertskommunen er nå nyttig diskusjonspartner for Fylkesmannen under 
behandling av søknader om skadefellinger, også når vi gir skadefellinger på eget initiativ. 
Dette gjør at skadefellinger nå vurderes med lokal forankring og forståelse hos den 
vertskommunen som administrerer fellingslaget.  
 
Det er behov for å utvikle spesialkompetanse i fellingslagene for felling av skadevoldende 
individer av de ulike rovdyrartene. Det er også potensiale for en bedre organisering som gjør 
det mulig å bruke spesialkompetanse på tvers av lagene og i hele fylket. 
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Delmål 2 
Private grunneieres tillatelse til rovviltjakt er avklart i alle viktige rovviltområder og 
informasjon om dette er gjort tilgjengelig på en praktisk måte for jegerne  
 
Dette er oppnådd for deler av Sør-Troms (Gratangen og Lavangen).  Det er satt i gang arbeid i 
Nord-Troms og vi forventer resultater i løpet av 2015 eller 2016. Årsaken til at det ikke er 
oppnådd resultater i Nord-Troms skyldes at samarbeidspartner/nøkkelpersonell i aktuell 
kommune ble sykmeldt. Prosjektet har likevel gjort mye viktig grunnarbeid for å nå dette 
målet. Det er utarbeidet en «oppskrift» for organisering av arbeidet med å innhente 
grunneiertillatelser, og gjøre det tilgjengelig for jegere.  
 
Nå gjenstår rovviltutsatte områder i Midt-Troms og resten av Sør-Troms. Det er bevilget 
midler, og et prosjekt er allerede under etablering. Siden det er lagt ned mye arbeid bør dette 
videreføres og sluttføres, og det er nødvendig med oppfølging med råd og veiledning. 
 
Delmål 3 
Økt evne til bestandsregulering gjennom alminnelig jakt (økt og mer stabilt uttak)  
 
Målet er oppnådd. Prosjektet har organisert flere grunnleggende og veiledende jaktkurs for 
både gaupe, jerv og bjørn samt etablert hundeekvipasjer for sporing av bjørn. Disse 
ekvipasjene er viktige også når Fylkesmannen gir skadefellingstillatelser på bjørn. Det er 
utviklet fasiliteter for en bjørneskytebane. Prosjektet har økt kompetansen på bruk av hund til 
rovviltjakt.  Prosjektet har etablert et jervejaktprosjekt i Troms for å utvikle kompetanse og 
oppnå mål om mer effektivt uttak av jerv under lisensjakt. Jervejaktprosjektet vil inngå som et 
prosjekt som får prøve ut nye metoder i nytt regelverk for effektiv lisensfelling av jerv som 
trer i kraft fra og med jaktsesongen 2015.  Det er holdt HMS-kurs for vinterjakt, og etablert en 
facebookgruppe for rovviltjakt. Sammen har dette gitt en økt og solid kompetanse i 
jegermiljøer i Troms, og en betraktelig økt evne til å oppnå målet om at rovviltbestandene 
skal forvaltes gjennom ordinær jakt.  
 
Det er ikke nødvendig med nye jaktkurs de første årene, men det er behov for koordinering av 
jaktinnsats og utplassering av jervebåser og buer. Det er også behov for ekstra ressurser for å 
drive jervejaktprosjektet.  
 
Delmål 4 
Gjennomført Arena Rovvilt og møte i referansegruppen en gang pr år  
 
«Arena Rovvilt» ble gjennomført i 2013 samt møter i referansegruppa. Erfaringene har vist at 
det er lite oppmøte på «Arena Rovvilt» og vi har vurdert at det er behov for nye arenaer for 
formidling. Prosjektet fikk derfor i oppdrag å organisere en reindriftskonferanse for alle 
reinbeitedistrikt og svenske samebyer med beiterett i Troms i samarbeid med Fylkesmannen.  
Med denne konferansen ønsket vi å legge til rette for kunnskapsdeling og dialog omkring 
forvaltning, bærekraft og miljø og gi reindrifta informasjon og kunnskap som er viktig for å 
løse de faglige utfordringene knyttet til både arealbruk og rovvilt. Konferansen ble holdt over 
to dager i den samiske uka i 2015, og var en stor suksess.  
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Fylkesmannen i Troms ba også prosjektet om å organisere en temadag med fokus på bjørn i 
samarbeid med Polarpark rovviltsenter, Bioforsk Svanhovd og SNO. Dette ble en dag med 
god formidling, godt oppmøte og egne aktiviteter for barn. 
 
Prosjektet har også møtt alle distriktene som ønsket det i Troms reinbeiteområde inkludert 
Kautokeinodistrikt og svenske samebyer med sommerbeiter i Troms. Prosjektet har egen 
hjemmeside som formidler fortløpende aktuelle nyheter. 
 
Med all denne aktiviteten har prosjektet medført økt kunnskap og formidling som er viktig for 
samarbeid og reduserte konflikter i rovviltforvaltningen. Dette er en viktig funksjon som bør 
videreføres. Det er aktuelt å gjenta reindriftsseminaret og arrangere tilsvarende temadager 
med fokus på jerv, gaupe og ørn.  
 
Mål med arbeidet med iverksetting av FKT 
Ett av satsingsområdene til prosjektet var å iverksette effektive forebyggende og 
konfliktdempende tiltak. Dette er gjennomført i stor grad ved at prosjektet har fulgt opp både 
beitelag og reinbeitedistrikt som har fått tilskudd til FKT. Fylkesmannen vurderer at reindrift 
spiller en viktig rolle i rovviltforvaltningen her i region 8 fordi næringen medfører et stort 
antall dyr på utmarksbeite hele året og store tap av dyr på beite. Vi vurderer derfor at det er 
viktig å satse på å utvikle forebyggende og konfliktdempende tiltak som reduserer tap av rein 
på beite, både til rovvilt og annet tap. Dette vil også kunne gi positive virkninger for 
sauenæringen. Reindriftsforvaltningen hos Fylkesmannen vil være en viktig 
samarbeidspartner her.  
 
Prosjektet hadde også en oppgave med å samarbeide og være en støttefunksjon for prosjektet 
”Beitebruk i utmark” Dette har fungert utmerket og prosjektene samarbeider nå om et seminar 
som skal holdes høsten 2015 for å oppsummere resultatene fra begge prosjektene.  
 
 
 
Budsjett 
Prosjektet har holdt seg innenfor budsjettrammene og har med dette vist god styring.  
 
Vi viser til årsrapporter fra prosjektet «Dyr i Drift» og prosjektets hjemmeside 
http://www.dyridrift.no/ for mer detaljerer om prosjektets aktiviteter. Her ligger også 
årsrapportene.  
    
Veien videre 
Prosjektet «Dyr i drift» har vært vellykket, oppnådd viktige mål og lagt et grunnlag for å 
oppnå flere mål. Prosjektet har opparbeidet et godt omdømme og tillit hos aktører i 
beitenæring, kommuner og jaktmiljøer. Fylkesmannen vurderer at prosjektet er et viktig 
virkemiddel for å nå målene i forvaltningsplanen for rovvilt i region 8 og vil anbefale at 
prosjektet videreføres. Prosjektledelse må avklares. Innholdet i prosjektet bør innarbeide de 
satsingsområdene som ble vedtatt av styringsgruppa for Dyr i drift januar 2015 i tillegg til det 
som er nevnt over i evalueringen. 
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Foreløpige satsingsområder, som kan justeres: 
 

1. Iverksetting av effektive forebyggende og konfliktdempende tiltak med fokus på tiltak 
som reduserer tap av rein. Dette innebærer også å vurdere/igangsette 
kompetanseprogram i reindrifta med fokus på bærekraftig drift, forvaltning, miljø og 
rovviltforliket. 
 

2. Iverksetting av effektive forebyggende og konfliktdempende tiltak mot tap av sau og 
rein som skyldes kongeørn. 

 
3. Legge til rette for rovviltjakt ved å avklare private grunneieres tillatelser til jakt. Følge 

opp og gi råd og veiledning til etablerte prosjekter som jobber med dette. 
 
4. Videreutvikle lokale rovviltjaktmiljøer i områder med bestander av rovvilt med spesiell 

fokus på økt effektivitet i lisensfellingen på jerv samt videreføre prosjekt sporing av 
bjørn. 

 
5. Oppfølging av de interkommunale skadefellingslagene, utvikle kompetanse og 

organisering. 
 

6. Informasjon og formidling. 
 

7. Støttespiller for rovviltforvaltningen hos Fylkesmannen i Troms. 
 
 
23/15 Kadaverdokumentasjon på rein i Finnmark v/Magne Asheim, SNO 
 
Magne Asheim deltok på møtet via Lync men nettkapasiteten var for dårlig til å 
gi overføring av lyd/bilder tilstrekkelig kvalitet. Han inviteres til neste møte hvis 
det passer for ham og det er rom for det i programmet.    
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24/15 Kvote for lisensfelling av jerv i 2015/2016 

 
Klageadgang 
Vedtaket kan påklages til Klima- og miljødepartementet innen 3 uker, jf. forvaltningsloven §§ 
28 og 29 og rovviltforskriften § 18. En eventuell klage skal fremsettes for rovviltnemnda i 
region 8 v/Fylkesmannen i Troms, jf. forvaltningsloven § 32. 
 
Politiske føringer og lovverk som ligger til grunn for sekretariatets saksfremlegg 

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

mars 2011. 
 
Saksfremstilling 
Internasjonale avtaler og rammer 
Norge har internasjonalt forpliktet seg til å ta vare på jerv gjennom Bernkonvensjonen som av 
Norge ble ratifisert i 1986. Konvensjonen inneholder krav til bevaring av flora og fauna i 
deres naturlige leveområder.  
 
Sammen med 191 andre land og EU har Norge signert konvensjonen om biologisk mangfold. 
Konvensjonen trådte i kraft i 1993. Land som har underskrevet avtalen er forpliktet til å lage 

Vedtak: Innstilling til vedtak enstemmig vedtatt. 
 
Innstilling til vedtak: 
Lisensfellingskvote for jerv i Finnmark, Troms og samarbeidsområdet med Nordland settes 
til 55 jerver, derav inntil 33 tisper. Av kvoten kan inntil atten felles i A-områdene, derav 
inntil syv tisper. 
 
Kvote for Finnmark settes til 35 jerver, derav inntil 22 tisper. Av kvoten kan inntil åtte 
felles i A-området, derav inntil to tisper.    
 
Kvote for Troms og samarbeidsområdet med Nordland settes til 20 jerver, derav inntil 
elleve tisper. Av kvoten kan inntil ti felles i A-området, derav inntil fem tisper. 
 
For at Fylkesmannen i samråd med rovviltnemnda skal kunne målstyre forvaltningen 
underveis i lisensfellingsperioden settes en utjevningskvote på seks dyr, tre som kan trekkes 
fra kvoten og tre som kan legges til kvoten. Disse kan være hanner eller tisper og kan 
trekkes fra eller legges til der Fylkesmannen i samråd med rovviltnemnda finner dette 
formålstjenlig etter en fortløpende vurdering av bestandssituasjonen for jerv og av 
skadesituasjonen som jerv volder på beitedyr. 
 
Som A-området i samarbeidsområdet regnes området øst for E6 som ikke er prioritert 
beiteområde for sau- eller prioritert kalvingsland for rein, i følge forvaltningsplan for 
gaupe, jerv, bjørn, ulv og kongeørn i region 7 – Nordland, vedtatt mars 2011.      
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nasjonale strategier og handlingsplaner for å bevare det biologiske mangfoldet. Landene skal 
blant annet bevare truede arter og fremme samarbeid med andre land om biomangfold. De 
rovviltartene som finnes i Norge, er i vesentlig grad felles bestander med våre naboland 
Sverige, Finland og Russland. Disse lands respektive forvaltningsregimer har stor betydning 
for den norske rovviltforvaltningen. 
 
Norge har også tilsluttet seg andre avtaler som kan ha betydning for forvaltningen av rovvilt. 
Spesielt kan Europarådets dyreholdskonvensjon og FN-konvensjonen om sivile og politiske 
rettigheter artikkel 27 samt ILO-konvensjonen nr.169 om urfolks rettigheter nevnes. 
 
Rammene for norsk rovviltforvaltning er gitt i norsk miljøvernlovgivning og i de 
internasjonale avtaler Norge har sluttet seg til. 
 
Nasjonale rammer 
Den 16. juni 2011 ble rovviltforliket i Stortinget inngått med enighet i alle partier. Forliket tar 
for seg forvaltningen av gaupe, jerv, ulv og bjørn. Forliket sier også noe om videre forvaltning 
av kongeørn.  
 
Forliket sier at den norske rovviltforvaltningen skal skje innenfor rammen av bestemmelsene i 
naturmangfoldloven og Stortingets behandling av denne, Bernkonvensjonen og den todelte 
målsettingen etter rovviltforliket av 2004, og den videre oppfølging av dette. 
 
Rovviltforliket av 2004 hadde sitt fundament i stortingsmelding nr. 15 (2003–2004), Rovvilt i 
norsk natur, og Stortingets behandling av denne gjennom innstilling S. nr. 174. Føringene i 
disse to dokumentene er fulgt opp i rovviltforskriften som igjen er hjemlet i 
naturmangfoldloven og i viltloven. Naturmangfoldloven – som er Norges første lov om vern 
og bærekraftig bruk av naturen, både i og utenfor vernede områder, er ett av en rekke tiltak 
som følger opp den globale konvensjonen om biologisk mangfold. Velferden til viktige 
byttedyr for rovviltet, som tamrein og sau, er regulert gjennom lov av 19.6.2009 om 
dyrevelferd med tilhørende forskrifter. 
 
Det går frem av rovviltforliket 2011 at det skal legges vekt på regional forvaltning, med mål 
om at den regionale myndigheten i rovviltforvaltningen skal styrkes. Det skal utvises respekt 
for eiendomsretten samt enkeltmenneskers og lokalsamfunns livskvalitet. Forvaltningen skal 
bygge på vitenskapelig og erfaringsbasert kunnskap.  
 
Den todelte målsettingen sier at Norge skal ha en forvaltning som totalt sett bidrar til å dempe 
konfliktene og motvirke utrygghet, og samtidig ha en politikk som sikrer overlevelsen til alle 
de store rovviltartene i norsk natur. Denne todelte målsettingen støtter seg til 
formålsparagrafene i viltloven, naturmangfoldloven og rovviltforskriften: 
 
Viltloven § 1 (lovens formål) 
 Viltet og viltets leveområder skal forvaltes i samsvar med naturmangfoldloven og slik 
at naturens produktivitet og artsrikdom bevares. 
 
Innenfor denne ramme kan viltproduksjonen høstes til gode for landbruksnæring og friluftsliv. 
 
Naturmangfoldloven § 1 (lovens formål) 
Lovens formål er at naturen med dens biologiske, landskapsmessige og geologiske mangfold 
og økologiske prosesser tas vare på ved bærekraftig bruk og vern, også slik at den gir 
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grunnlag for menneskenes virksomhet, kultur, helse og trivsel, nå og i fremtiden, også som 
grunnlag for samisk kultur. 
 
Rovviltforskriften § 1 Formål 
 Formålet med denne forskrift er å sikre en bærekraftig forvaltning av gaupe, jerv, 
bjørn, ulv og kongeørn. Innenfor en slik ramme skal forvaltningen også ivareta hensyn til 
næringsutøvelse og andre samfunnsinteresser. Forvaltningen skal være differensiert slik at 
hensynet til ulike interesser vektlegges forskjellig i ulike områder og for de ulike rovviltarter. 
 
Forskriften skal sikre en forvaltning som vektlegger forutsigbarhet og lokal medvirkning 
 
Etter naturmangfoldloven § 1 og § 5 er det et mål at artene, herunder jerven, og dens 
genetiske mangfold ivaretas på lang sikt, og at jerven forekommer i levedyktige bestander i 
sine naturlige utbredelsesområder. Tiltak etter naturmangfoldloven skal imidlertid veies opp 
mot andre viktige samfunnsinteresser jf. naturmangfoldloven § 14 (vektlegging av andre 
viktige samfunnsinteresser og samiske interesser). En slik avveining skal ikke medføre at 
målet i § 5 fravikes, men at tiltaket vil kunne medføre at målet i § 5 nås på en annen måte 
eller i et annet tempo enn hvis naturmangfoldet hadde vært eneste hensynet å ta, jf. prinsippet 
om en geografisk differensiert rovviltforvaltning. Beitebruk i utmark gjennom tamreindrift og 
husdyrbeite representerer viktige økonomiske og kulturelle samfunnsinteresser. Samtidig 
opprettholder beitebruk et landskapsmessig mangfold av økosystemer med høy biodiversitet. 
Naturmangfoldloven § 5 og prinsippet om geografisk differensiert forvaltning er konkretisert 
gjennom §§ 3 og 4 i rovviltforskriften, og gjennom forvaltningsplan for rovvilt i region 8.  
 
Etter naturmangfoldloven § 7 skal prinsippene i lovens §§ 8 til 12 legges til grunn som 
retningslinjer ved utøvelse av offentlig myndighet. Dette gjelder kunnskapsgrunnlaget (§ 8), 
føre-var-prinsippet (§ 9), samlet belastning (§ 10), kostnader ved miljøforringelse (§ 11) og 
miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder (§ 12). Naturmangfoldloven §§ 8 til 10 og 12 er 
omtalt i det videre. Naturmangfoldloven § 11 gjelder kostnader ved miljøforringelse og blir 
ikke sett på som relevant i denne saken. 
 
Kunnskap om rovviltartene, både jerv, gaupe, bjørn og ulv er noe av det beste vi har på 
artsnivå både når det gjelder bestandssituasjon og økologi. Rovviltforvaltningen har hatt høy 
prioritet de siste år, og vi har etter hvert også en god forvaltningskunnskap om hvordan 
rovviltartene reagerer på aktiv forvaltning. Gjennom blant annet omfattende innsats fra 
Statens naturoppsyn ved å registrere hvor mange valpekull som blir født hvert år, og ved å 
kontrollere disse dataene opp mot analyser av DNA fra jerv, har Rovdata sammenstilt mye 
kunnskap om jerv, blant annet i NINA Rapport 1086 Yngleregistreringer av jerv i Norge i 
2014, i Bestandsovervåking av jerv i 2014, Bestandsstatus for store rovdyr i Skandinavia nr. 2 
2014, og i NINA Rapport 732 Järv i Skandinavien – status och utbredning 1996–2010. 
 
Regional forvaltning 
Rovviltregion 8 består av Finnmark og Troms. Rovviltnemnda i region 8 har inngått en 
samarbeidsavtale med rovviltnemnda i region 7, Nordland. I følge samarbeidsavtale mellom 
rovviltnemndene i region 7 og 8 skal nordlige områder av Nordland omfattes av kvotevedtak 
for Troms. Samarbeidsavtalen er som følger: 
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Samarbeidsavtale mellom rovviltnemndene i region 7 og 8 
Rovviltnemnda i region 7 og rovviltnemnda i region 8 har inngått følgende avtale om 
kvotejakt på gaupe, lisensfelling av jerv, samt kvoter for betingede skadefellinger av jerv, 
gaupe, bjørn og ulv: 
1. Ved fastsetting av: 

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

 
i grenseområdene mellom Nordland og Troms, skal følgende område i Nordland omfattes av 
kvotevedtak for Troms: 
 
Fastlandsdelen av Tjeldsund kommune, hele Evenes kommune og den delen av Narvik 
kommune som ligger nord for Rombaken (fra Rombaksbotn går grensa for området i 
Norddalen opp til Ofotbanen og langs Ofotbanen til svenskegrensa).  
 
2. Kvotevedtak i dette området fastsettes av rovviltnemnda i Troms, som en del av 

fellingsområdene på Troms-sida av grenseområdet. 
  
3. Sekretariatet for rovviltnemnda i region 8 skal ved utarbeidelse av saksframlegg for 

fastsetting av kvoter, legge vekt på: 
o bestandssituasjonen for de aktuelle artene i området,  
o fastsatt bestandsmål for de aktuelle artene i Nordland,  
o føringer i gjeldende forvaltningsplan for rovvilt i Nordland  
o 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.   
 
5. 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.  

 
6. 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.   

 
7. 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. 

 
På møte for rovviltnemnda i region 8 den 21.1.2015, sak 4/15 om samarbeidsavtale mellom 
rovviltnemndene i region 7 og 8 ble følgende vedtak fattet: 
 
Rovviltnemnda i region 8 viderefører avtalen inntil en av partene sier opp avtalen. 
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Utdypende om samarbeidsavtale mellom region 7 og region 8 
Rovviltnemnda ønsker å oppklare at samarbeidsavtalen med region 7 ikke rører ved 
bestandsmålene for de ulike regionene, den rører heller ikke ved regiongrensen når en 
beregner hvor mange ynglinger en har i de ulike regionene. Samarbeidsavtalen gir 
rovviltnemnda i region 8 myndighet til å fatte vedtak om kvote for et område nord i Nordland, 
når rovviltnemda gjør dette ser den til bestandssituasjonen for jerv i området, fastsatt 
bestandsmål for jerv i Nordland, føringer i gjeldende forvaltningsplan for rovvilt i Nordland 
og til tapssituasjonen for sau og rein i området. Jerveynglinger som registreres i 
samarbeidsområdet regnes ikke inn i antall ynglinger i region 8, de telles fortsatt inn i 
antall ynglinger i region 7. Det nye er at kvoten administreres fra region 8, skutte jerver 
belastes kvoten for region 8. En viktig årsak til denne ordningen er at det i dette området, i 
stor grad er de samme jervene som bruker begge regionene, Rombaken–svenskegrensa er en 
mer naturlig forvaltningsgrense. 
 
Bestandsmål 
Jervebestanden i Norge blir overvåket ved å registrere hvor mange valpekull som blir født 
hvert år, og ved å analysere DNA fra jerv. Statens naturoppsyn kontrollerer fra mars og utover 
våren og sommeren hiplasser hvor det tidligere er registrert at jerv har født valper. Det blir 
også lagt ned en betydelig innsats i å lete etter hiplasser i nye områder. Tips som fører til funn 
av yngling på lokalitet som tidligere ikke er kjent av forvaltningen utløser en dusør på 15 000 
kroner (skattepliktig). Dette forutsetter at lokaliteten blir kontrollert og yngling blir 
dokumentert av Statens naturoppsyn. DNA-analysene, som på landsbasis årlig gjøres fra 
mellom 1 200 og 1 500 prøver av jerveekskrementer, gir grunnlag for sikrere estimater på 
bestandsstørrelsen, og de gir kunnskap om kjønnssammensetning, inn- og utvandring, 
overlevelse, reproduksjon og slektskapsforhold. Det blir også utført DNA-analyser av 
vevsprøver fra alle individene som er felt ved skadefelling eller lisensfelling.  
 
Bestandsmålet for jerv er fastsatt i ”forskrift om forvaltning av rovvilt (FOR-2005-03-18-
242)”. Siste status for jerv er gitt i NINA Rapport 1086 Yngleregistreringer av jerv i Norge i 
2014, samt i Bestandsovervåking av jerv i 2014, bestandsstatus for store rovdyr i 
Skandinavia, nr. 2. 2014. I Skandinavia ble det registrert 138 jerveynglinger i 2014, 52 av 
disse i Norge og tolv av dem i region 8. I 2013 og 2012 ble det i Norge registrert henholdsvis 
44 og 68 ynglinger. I Nordland er bestandsmålet for jerv ti ynglinger. I Nord-fylket er 
bestandsmålet for jerv tre ynglinger jf. forvaltningsplan for rovvilt i region 7 – Nordland – 
vedtatt mars 2011. Området i Nordland som omfattes av kvotevedtak fra Troms utgjør 
omkring 10 prosent av «Nord-fylket». Bestandsmålet for jerv i region 8 er ti ynglinger, 
hvorav tre ynglinger skal være i Finnmark og sju ynglinger i Troms. Persson og Brøseth 
(2011) kom frem til at det for hver yngling av jerv er 6,27 jerver i bestanden. Ved å bruke 
dette tallet vil vi finne at bestandsmålet i region 8 er 63 jerv: 19 i Finnmark og 44 i Troms. 
 
Nemndas myndighet for forvaltning av jerv baseres på gjennomsnittet av dokumenterte data 
om ynglinger de tre siste årene. I følge rovviltforskriften § 10, har rovviltnemnda myndighet 
til å fatte vedtak om kvote for lisensfelling av jerv dersom gjennomsnittlig antall ynglinger av 
jerv de tre foregående år ligger over de nasjonalt fastsatte bestandsmålene for regionen. 
 
Hensikten med kvote for lisensfelling, er å begrense veksten og/eller utbredelsen av 
jervebestanden samt begrense den skade som jerv påfører bufe- og tamreinnæring. For at den 
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skadereduserende effekten skal være størst mulig er det viktig at lisensfellingen i sterk grad 
styres mot områder med skadeproblemer på sau og rein. 
 
Hvis jerven i region 8 ikke beskattes vil bestanden sannsynligvis øke og medføre store 
endringer i landskapet. En ytterste konsekvens av en økt jervebestand kan bli opphør av 
reinbeitenæringen og sauenæringen i store deler av Troms og Finnmark, noe som helt klart 
ville ha endret landskapsbildet, og endret på næringsnett der samfunn av planter, dyr, sopp og 
mikroorganismer fungerer i samspill innbyrdes og med det ikke-levende miljøet. I den andre 
ytterkanten har en et scenariet hvor jervebestanden i Troms og Finnmark utryddes, noe som 
også ville ha påvirket økosystemet ved at en predator og åtseleter som setter spor i landskapet, 
og påvirker hele næringskjeden ikke lenger hadde vært en del av økosystemet.  
 
Ynglinger av jerv 
Siden 2005 har den registrerte bestanden av jerv i region 8 ligget over bestandsmålet (Tabell 
1). I 2012, 2013 og 2014 var det registrert henholdsvis 28, 11 og 12 ynglinger. Dette gir et 
gjennomsnitt på 17 ynglinger de tre siste årene. I region 7 har det i samme periode blitt 
registrert 12, 9 og 13 ynglinger dette gir et gjennomsnitt på 11,3 ynglinger. I grenseområdene 
mot Troms er det på svensk side en tett bestand av jerv (Figur 1), det ser det også ut til at det 
er i grenseområdene mot Finland (Figur 2). Antall registrerte ynglinger av jerv per 29.5.2015 
er i rovbase 8 (6 dokumentert, 2 antatt) for Troms og syv (alle dokumentert) for Finnmark. I 
Finnmark er fire av ynglinger innenfor A-områdene og tre ynglinger var i B-områdene. I B-
områdene er ynglingene tatt ut, men i Lerresfjord og i Vestertana lyktes man kun med og felle 
valpene. I Nord-fylket i Nordland er det dokumentert to ynglinger, ingen av disse i 
samarbeidsområdet med Troms. I Troms har vi 8 lokaliteter der status for yngling foreløpig er 
usikker, i Finnmark 7. Dersom det ikke blir dokumentert flere ynglinger etter 
barmarkskontroller, som vil bli gjennomført for noen lokaliteter, og at Rovdata ved 
kvalitetssikring av data godkjenner ynglingene som nå ligger i rovbase, blir det altså registrert 
15 ynglinger av jerv i region 8 i 2015.  
 
Innenfor samarbeidsområdet med Nordland følger SNO opp tre kjente ynglelokaliteter. To av 
disse har ikke hatt yngling på over 10 år. Den tredje lokaliteten hadde yngling i 2011, med 
ukjent hiplass. Det er ikke registrert yngling i 2012, 2013, 2014 eller 2015 i dette området.  
 
Indre Ofoten har en del historikk i forhold til jervetap, men ut fra de sist registreringer 
forventes ikke de største tapene i dette området. Siden en betydelig del av området er 
prioritert til sau og rein, mener sekretariatet det er riktig å ha kvote tilgjengelig i dette 
området. Siden forekomsten av jerv i samarbeidsområdet i større grad dreier seg om en felles 
bestand med Troms og med Sverige, enn med resten av Nordland mener sekretariatet at 
kvoten i dette området skal være felles med kvoten for Troms, og at uttak av ett dyr i A-
området (kan være tispe) og av ett dyr i B-området er riktig tillegg til totalkvoten som følge av 
arealet i samarbeidsområdet. 
 
DNA av jerv 
Siden 1. januar 2014 er det analysert DNA-prøver fra jerv i Finnmark hvor det er registrert 29 
hannjerv og 35 tisper som vi ikke har informasjon om at er død. I tillegg til disse kommer 6 
døde hanner og 7 døde tisper. I Troms er det siden 1. januar 2014 funnet DNA fra 20 
hannjerver, hvorav seks er kjent døde, og fra 36 hunnjerver hvorav seks er kjent døde. Av 
DNA-registrerte jerver i Troms er det 19 som det er registrert kun én prøve av. Dette taler for 
at det reelle antallet er høyere. Vi antar antall individer vil øke både i Troms og Finnmark når 
alle DNA-funnene fra vinteren 2015 er analysert. Totalt har vi i region 8 siden 1.1.2014 
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registrert 108 jerver, derav 43 hanner og 65 tisper som vi ikke vet at er døde per 1.6.2015. 
Dette tilsvarer 45,3 jerver over bestandsmålet for regionen. Når vi bruker forhåndstallet 6,27 
gir dette 7,2 ynglinger over bestandsmålet.  
Kjent avgang 
I løpet av rovviltårene (1. juni–31. mai) 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014 og 
2014/2015 er det i region 8 registrert en kjent avgang på henholdsvis 29, 35, 43, 24 og 21 
jerver, ekskludert valper ved hiuttak (tabell 2). 
 
Kjent avgang av jerv har hatt en økende trend frem til 2012/2013. Til tross for dette har vi 
ikke sett en nedgang i antall ynglinger før sesongen 2013/2014 hvor antall registrerte 
ynglinger var nede i elleve. Det er usikkerhet knyttet til hvor mange ynglinger som kommer 
til å bli godkjent i inneværende sesong. 
 

 
Figur 1. Kart som viser kvalitetssikrede jerveynglinger i Skandinavia i 2014 
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Figur 2. Beregnet utbredelse av jerv i Finland, 2014, på grunnlag av innmeldte observasjoner. Grønt 
til rødt indikerer henholdsvis få og mange observasjoner. Kilde: 
http://www.rktl.fi/riista/suurpedot/ahma/   
 
 
Tabell 1. Antall registrerte ynglinger av jerv i Finnmark og Troms samt samlet for region 8 i årene 
2005–2014. Tallene viser dokumenterte og antatte ynglinger, og er inkludert hiuttak. 

 
 
 
Tabell 2. Kjent avgang av jerv i region 8 fra og med 1. juni 2010 til og med 31. mai 2015. Symbolene 
♂, ♀ og J indikerer henholdsvis hann, hunn og valp, Ukjent angir valper som er funnet døde. Dataene 
for Troms 2014–2015 inkluderer en tispe skutt i Narvik (Nordland), og dataene for Troms 2011–2012 
inkluderer en tispe skutt ved skadefelling i Evenes (Nordland), begge i samarbeidsområdet med 
Nordland. 

 
 
 
 

År 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Snitt 2012–2014

Finnmark 10 4 11 5 6 6 6 10 0 5 5
Troms 10 13 9 12 13 17 12 18 11 7 12
Region 8 20 17 20 17 19 23 18 28 11 12 17

1.6.–31.5 Fylke Lisensfelling Skadefelling Hiuttak Ukjent Totalt Avgang Avgang unntatt J

Finnmark 3♂, 2♀ 4♂, 3♀ 1♀, 5 J 7♂, 6♀, 5 J 18 13

Troms 3♂, 4♀ 1♂ 3♂, 5♀ 8 8

Finnmark 2♂, 2♀ 5♂, 3♀ 2♀, 4 J 1J 7♂, 7♀, 4J 19 14

Troms 3♂,4♀ 1♂ 2♀, 2 J 1J 4♂, 6♀, 3J 13 10

Finnmark 2♂, 2♀ 13♂, 9♀ 15♂, 11♀ 26 26

Troms 6♂, 4♀ 3♂, 3♀, 1♀, 2 J 9♂, 8♀, 2J 19 17

Finnmark 1♀ 7♂, 6♀ 1♀, 9 J 7♂, 8♀, 9 J 24 15

Troms 5♂, 4♀ 7♂,  1♀ 3♀, 7 J 1J 12♂, 8♀, 8 J 28 20

Finnmark 4♂, 1♀ 8♂, 2♀ 3♀, 5J 1J 12♂, 6♀, 6J 24 18

Troms 1♂, 1♀ 3♂, 5♀ 1♀, 3J 2J 4♂, 7♀, 5J 16 11

2012–2013

2011–2012

2010–2011

2013–2014

2014–2015
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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 i 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 ta med seg nytt genetisk materiale fra 
den mer variable bestanden lenger sør i finsk Karelen.  
 
Rovviltnemnda i region 7 – Nordland vedtok i møte den 20. mai 2015, i sak 12/2015, kvote på 
16 jerv, hvorav maksimalt 8 hunndyr, for lisensfelling av jerv i region 7 – Nordland for 
2015/2016. Hvorav kvoten sør for Rombaken i Nord-fylket, jf. forvaltningsplan for gaupe, 
jerv, bjørn, ulv og kongeørn i region 7 – Nordland, vedtatt mars 2011, er to jerv. I tillegg ble 
det gitt en kvote på tre «frie dyr», som ikke fordeles ved starten av lisensfellingsperioden, 
men som kan fordeles senere. 
 
Kunnskap om rovviltartene, herunder jerv er noe av det beste vi har på artsnivå både når det 
gjelder bestandssituasjon og økologi. Rovviltforvaltningen har hatt høy prioritet de siste år, og 
vi har etter hvert også en god forvaltningskunnskap om hvordan rovviltartene reagerer på 
aktiv forvaltning. Kunnskapsgrunnlaget jf. naturmangfoldloven § 8 vurderes som godt nok til 
at det kan fattes en beslutning om kvote for lisensfelling av jerv.  
 
Lisensjakt vil ikke medføre en økt samlet belastning som kan true artens overlevelse så fremt 
kvote settes på et faglig forsvarlig grunnlag og geografisk avgrensing er i tråd med 
forvaltningsplanene for region 8 og 7. I tråd med prinsippet i naturmangfoldlovens § 10 bør 
det derfor settes en geografisk differensiert kvote som tar sikte på å nå bestandsmålet for jerv 
mest mulig presist i A-området, unngå etablering av jerv i B området og med dette redusere 
potensialet for skade på beitedyr i både i A- og B-området. 
 
Dersom beslutningsgrunnlaget ikke er tilstrekkelig, kommer naturmangfoldloven § 9 (føre-
var-prinsippet) til anvendelse. I denne vurderingen ligger en usikkerhet om utfallet for neste 
års registrering dersom et gitt antall jerver tas ut. Denne usikkerheten vurderer sekretariatet at 
i første rekke ligger i årlige variasjoner i ynglesuksess hos jerv, for eksempel avhengig av 
smågnagersvingninger, og ikke i dataene som på nåværende tidspunkt danner 
beslutningsgrunnlaget. Ut fra erfaringer om avgang og bestandssvingninger mellom år legger 
sekretariatet til grunn at tilvekstpotensialet i jervebestanden årlig er på minst ti prosent, disse 
kan altså tas ut uten at dette reduserer bestanden, i denne beregningen har vi også tatt høyde 
for innvandring fra en tett jervebestand i Norrbottes län.  
 
Når bestanden skal reguleres ned til bestandsmålet er det nødvendig både å ta ut tilveksten og 
antallet over bestandsmålet. En naturlig følge av dette er at sekretariatet også må vurdere 
mulige konsekvenser for jervebestanden dersom uttaket skulle medføre at bestanden kom 
under bestandsmålet. NINA rapport 732 viser at den registrerte populasjonsstørrelsen i 
Skandinavia fra 1996 til 2010 økte gjennomsnittlig med 4,3 prosent årlig. Noe av økningen 
kan skyldes bedre registreringer. Mens den skandinaviske jervestammen har en målt 
reduksjon siden 2012, denne var på ca. 3,5 prosent fra 2013 til 2014. Årsaken til reduksjonen 
er sammensatt og det er vanskelig å si hvilke forhold som har størst betydning. Faktisk 
reduksjon i form av større uttak er en forklaring, men variasjoner i registreringsforhold samt 
hvor stor andel av tispene som går til yngling det enkelte år kan påvirke resultatet. Overgang 
til felles skandinaviske rutiner for godkjenning av jerveynglinger kan også tenkes å ha gitt 
utslag. 
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Sekretariatet vurderer at dersom en til tross for et godt prediksjonsgrunnlag for uttak, skulle 
komme under bestandsmålet ved telling neste år, så har bestanden kapasitet til raskt å bygge 
seg opp uten betydelig tap av genetisk materiale. Sekretariatet vil også peke på det 
enstemmige rovviltforliket av 2011 hvor det ble presisert at «rovviltforvaltningen skal skje på 
en slik måte at antallet ynglinger holdes så nær bestandsmålet som mulig», dette jf. 
formålsparagrafene i viltloven, naturmangfoldloven og rovviltforskriften. 
Beslutningsgrunnlaget blir vurdert som godt, føre-var-prinsippet blir dermed ikke tillagt 
vesentlig vekt. Sekretariatet legger til grunn at rovviltnemnda med sin geografiske 
differensiering har ivaretatt de hensyn som er nedfelt i naturmangfoldloven § 12. 
 
Tap av sau og rein til jerv 
Troms 
For beitesesongen 2014 ble det søkt erstatning for 3876 sau og lam. Dette er ca. 600 dyr 
mindre enn innmeldte tap til rovvilt i 2013. I 2014 erstattet Fylkesmannen 1222 sau og lam. I 
2013 ble 1426 sau og lam erstattet. I 2014 ble omtrent 14 prosent erstattet til jerv og 42 
prosent til uspesifisert fredet rovvilt. I 2014 var den prosentvise andelen av de sauer og lam, 
registrert i organisert beitebruk, som slippes på utmarksbeite i Troms som ikke blir gjenfunnet 
i live for sau, lam og totalt (sau og lam) på henholdsvis 3,52 %, 8,26 % og 6,51 %. Dette er 
litt lavere tap enn i 2013. 
 
Fra Troms reinbeiteområde ble det for reindriftsåret 2013/2014 søkt erstatning for 5378 rein, 
dette ut av et totaltap oppgitt av de som har søkt erstatning på 6255 rein. Fylkesmannen 
erstattet 2271 av disse. Omkring 14 prosent av erstattede rein ble erstattet som tatt av jerv, og 
omtrent 14 prosent ble erstattet som tatt av uspesifisert fredet rovvilt.      
 
Finnmark 
For beitesesongen 2014 oppga de som søkte om erstatning et totaltap på 982 sau og lam. Det 
ble i 2014 søkt rovvilterstatning for totalt 791 sau og lam i Finnmark, Fylkesmannen erstattet 
448 dyr, av disse ble 192 erstattet som drept av jerv, noe som utgjør omtrent 43 prosent av 
erstattede rovvilttap av sau.  
 
For reindriftsåret 2013/2014 ble det søkt om erstatning for totalt 64 641 rein som drept av 
fredet rovvilt, 24 856 i Øst-Finnmark og 39 785 i Vest-Finnmark (omfatter også deler av 
Nord-Troms). Det ble i alt erstattet 10 702 rein til fredet rovvilt, derav 3645 til jerv. Dette er 
en nedgang siden i fjor som i all hovedsak skyldes avkortning av erstatning etter retningslinjer 
fra Landbruks- og matdepartementet og Klima- og miljødepartementet. I Finnmark ble det i 
reindriftsåret 2013–2014 undersøkt 182 reinkadaver der jerv ble dokumentert eller antatt å 
være dødsårsak. Siden 1. april 2014 til i dag (21. mai 2015) er det undersøkt 83 reinkadaver 
der jerv ble dokumentert eller antatt å være dødsårsak i Finnmark. 
 
Konklusjon 
Ut fra en helhetsvurdering av ovenfor nevnte data, antar sekretariatet at vi i region 8 inkludert 
samarbeidsområdet med Nordland, etter uttak, våren 2015 har en bestand tilsvarende omtrent 
17 ynglinger. Om vi forventer at valper fra våren 2015 bidrar med en tilvekst på 10 prosent til 
høstbestanden så blir forventet bestand 17*1,10 = 18,7 ynglinger i 2016. For at bestanden 
etter lisensfelling 2015/2016 skal være på eksakt 10 ynglinger må vi da beregne å ta ut 8,7* 
6,27 = 55 jerv.  
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I Finnmark er det per 21. mai 2015 registrert syv ynglinger, bestandsmålet er tre ynglinger. 
Fire ynglinger er registrert innenfor A-området, i B-området er det registrert tre ynglinger, alle 
er tatt ut foruten to tisper i to av hiene. Etter uttak er det våren 2015 registrerte fire ynglinger i 
A-området for jerv, da er det fortsatt noen flere lokaliteter å undersøke. Vi regner med at 
valper fra ynglingene i 2015 står for en liten tilvekst til lisensfellingsperioden 2015–2016. 
Ved DNA-analyse er det registrert betydelig flere individer enn yngleregistreringene tilsier. 
Sekretariatet mener derfor det bør settes en høy kvote, med en høy tispekvote, spesielt i B-
områdene. Foreslått kvote for Finnmark settes til 35 jerv, derav inntil 22 tisper. Av kvoten kan 
inntil åtte jerver felles i A-område, derav inntil to tisper.  
 
I Troms og samarbeidsområdet med Nordland er det per 1.6.2015 registrert åtte ynglinger, 
bestandsmålet er syv ynglinger. Én yngling er registrert i B-området, ingen er tatt ut. 
Sekretariatet legger til grunn at vi våren 2015 har en bestand tilsvarende omtrent ni ynglinger. 
Vi regner med en høyere faktisk bestand enn foreløpig registrerte ynglinger, dette fordi vi 
med bakgrunn i tidligere års registreringer og kjent avgang, samt DNA-registreringer mener 
bestanden er høyere enn antall registrerte ynglinger til nå indikerer. Ved DNA-analyser er 
registrert tispeandel høy, vi mener derfor det bør settes en høy tispekvote. Foreslått kvote for 
Troms og samarbeidsområdet med Nordland settes til 20 jerver, derav inntil elleve tisper. Av 
kvoten kan inntil ti felles i A-området, derav inntil fem tisper.  
 
Det er betydelig usikkerhet knyttet til hvor mange ynglinger som i region 8 blir registrert i 
2015, det er også betydelig usikkerhet knyttet til hvor mange individer som kommer til å bli 
registrert ved DNA-analyser av ekskrementer og vev. For at Fylkesmannen i samråd med 
rovviltnemnda skal kunne målstyre forvaltningen underveis i lisensfellingsperioden settes en 
utjevningskvote på seks dyr, tre som kan trekkes fra kvoten og tre som kan legges til kvoten. 
Disse kan være hanner eller tisper og kan trekkes fra eller legges til der Fylkesmannen i 
samråd med rovviltnemnda finner dette formålstjenlig etter en fortløpende vurdering av 
bestandssituasjonen for jerv og av skadesituasjonen som jerv volder på beitedyr. 
 
 
25/15 Anmodning om kvote for lisensfelling av bjørn 

 
 
 
 

Vedtak: Innstilling til vedtak enstemmig vedtatt 
 
 
Innstilling til vedtak:  
Troms: 
Det anbefales ikke å åpne for jakt i A-området i Troms. Det anbefales en kvote på to – 2 – 
bjørn i B-området i Troms. 
 
Finnmark: 
Det anbefales ikke å åpne for jakt i A-områdene i Finnmark. Det anbefales en kvote på fire  
– 4 – bjørn i B-området i Finnmark, hvorav inntil en binne. Jakten stoppes i Finnmark når 
binnekvoten er nådd.  
 
Bjørnebinner med unger som opptrer sammen bør unntas fra tillatelsen. 
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Politiske føringer og lovverk som ligger til grunn 
Følgende dokumenter er lagt til grunn for forslaget: 
- St. meld. nr. 15 (2003–2004) Rovvilt i norsk natur 
- Lov om forvaltning av naturens mangfold av 19.6.2009 
- Innst. S. nr. 174 (2003–2004) 
- Lov av 29.5.1981 om viltet (viltloven) 
- Forskrift av 18.3.2005 om forvaltning av rovvilt. 
- Forvaltningsplan for rovvilt i region 8, vedtatt 10.10.2013. 
 
Saksfremstilling 
Internasjonale avtaler og rammer 
Norge har internasjonalt forpliktet seg til å ta vare på bjørn gjennom Bernkonvensjonen som 
av Norge ble ratifisert i 1986. Konvensjonen inneholder krav til bevaring av flora og fauna i 
deres naturlige leveområder.  
 
Sammen med 191 andre land og EU har Norge signert konvensjonen om biologisk mangfold. 
Konvensjonen trådte i kraft i 1993. Land som har underskrevet avtalen er forpliktet til å lage 
nasjonale strategier og handlingsplaner for å bevare det biologiske mangfoldet. Landene skal 
blant annet bevare truede arter og fremme samarbeid med andre land om biomangfold. De 
rovviltartene som finnes i Norge er i vesentlig grad felles bestander med våre naboland 
Sverige, Finland og Russland. Disse lands respektive forvaltningsregimer har stor betydning 
for den norske rovviltforvaltningen. 
 
Norge har også tilsluttet seg andre avtaler som kan ha betydning for forvaltningen av rovvilt. 
Spesielt kan Europarådets dyreholdskonvensjon og FN-konvensjonen om sivile og politiske 
rettigheter artikkel 27 samt ILO-konvensjonen nr. 169 om urfolks rettigheter nevnes. 
 
Rammene for norsk rovviltforvaltning er gitt i norsk miljøvernlovgivning og i de 
internasjonale avtaler Norge har sluttet seg til. 
 
Nasjonale rammer og bestandsmål 
Den 16. juni 2011 ble rovviltforliket i Stortinget inngått med enighet i alle partier. Forliket tar 
for seg forvaltningen av gaupe, jerv, ulv og bjørn. Forliket sier også noe om videre forvaltning 
av kongeørn.  
 
Forliket sier at den norske rovviltforvaltningen skal skje innenfor rammen av bestemmelsene i 
naturmangfoldloven og Stortingets behandling av denne, Bernkonvensjonen og den todelte 
målsettingen etter rovviltforliket av 2004, og den videre oppfølging av dette. 
 
Rovviltforliket av 2004 hadde sitt fundament i stortingsmelding nr. 15 (2003–2004), Rovvilt i 
norsk natur, og Stortingets behandling av denne gjennom innstilling til Stortinget nr. 174. 
Føringene i disse to dokumentene er fulgt opp i rovviltforskriften som igjen er hjemlet i 
naturmangfoldloven og i viltloven. Naturmangfoldloven – som er Norges første lov om vern 
og bærekraftig bruk av naturen, både i og utenfor vernede områder, er ett av en rekke tiltak 
som følger opp den globale konvensjonen om biologisk mangfold. Velferden til viktige 
byttedyr for rovviltet, som tamrein og sau, er regulert gjennom lov av 19.6.2009 om 
dyrevelferd med tilhørende forskrifter. 
 
Det går frem av rovviltforliket 2011 at det skal legges vekt på regional forvaltning, med mål 
om at den regionale myndigheten i rovviltforvaltningen skal styrkes. Det skal utvises respekt 
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for eiendomsretten samt enkeltmenneskers og lokalsamfunns livskvalitet. Forvaltningen skal 
bygge på vitenskapelig og erfaringsbasert kunnskap.  
 
Den todelte målsettingen sier at Norge skal ha en forvaltning som totalt sett bidrar til å dempe 
konfliktene og motvirke utrygghet, og samtidig ha en politikk som sikrer overlevelsen til alle 
de store rovviltartene i norsk natur.  
 
Forliket innebar at bestandsmålet for bjørn ble endret fra 15 årlige ynglinger til 13 årlige 
ynglinger. Antall hannbjørn skal ikke overstige 1,5 ganger antallet binner. Forvaltningen av 
bjørn overføres til de regionale rovviltnemndene når ti ynglinger av bjørn er nådd.  
 
Lovgrunnlaget 
Etter naturmangfoldloven § 5 er det et mål at artene, i dette tilfellet bjørn, og dens genetiske 
mangfold blir ivaretatt på lang sikt og at bjørnen forekommer i levedyktige bestander i sine 
naturlige utbredelsesområder. Tiltak etter naturmangfoldloven skal imidlertid avveies mot 
andre viktige samfunnsinteresser, jf. § 14. En slik avveining skal ikke medføre at målet i § 5 
fravikes, men at tiltaket vil kunne medføre at målet i § 5 nås på annen måte eller i et annet 
tempo enn om naturmangfoldet hadde vært det eneste hensynet å ta, jf. prinsippet om en 
geografisk differensiert rovviltforvaltning. Naturmangfoldloven § 5 og prinsippet om 
geografisk differensiert forvaltning er konkretisert gjennom §§ 3 og 4 i rovviltforskriften, og 
gjennom regional forvaltningsplan for rovvilt.  
 
Når et forvaltningsorgan fatter en beslutning er det et krav at naturmangfoldlovens prinsipper 
i § 7 (8–12) legges til grunn som retningslinjer.  
 
Offentlige beslutninger som kan berøre naturmangfoldet skal så langt det er rimelig bygge på 
vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon samt effekt av påvirkning, jf. 
naturmangfoldloven § 8. Sekretariatet vil vise til rapport fra Rovdata datert 13. mai 2015 om 
bestandsstatus for gaupe, jerv, ulv og bjørn fra det nasjonale overvåkningsprogrammet for 
rovvilt, til Bioforsk rapport Vol. 10 nr. 46 2015, Populasjonsovervåking av brunbjørn: DNA-
analyse av prøver innsamlet i Norge i 2014, til Bioforsk rapport nr. 47 2013 om 
populasjonsovervåking av brunbjørn 2009–2012, samt til rapport fra Det skandinaviske 
bjørneprosjektet til Miljøverndepartementet: Bjørnens status og økologi i Skandinavia. 
 
Rovviltnemnda har i sin forvaltningsplan av 10.10.2013 fordelt målsettingen om totalt 6 årlige 
ynglinger innen A-områdene for bjørn i region 8: én i indre Troms, tre i Anarjohka (Karasjok 
og Kautokeino) samt to ynglinger i Pasvik, Sør-Varanger kommune.  
 
Siste års minsteestimat for antall bjørneynglinger i region 8 har 
bjørnekullsimuleringsmodellen (BKS-modellen), utviklet av det Skandinaviske 
bjørneprosjektet, beregnet til 2,3 ynglinger (Bioforsk rapport Vol. 10 nr. 46 2015, 
Populasjonsovervåking av brunbjørn: DNA-analyse av prøver innsamlet i Norge i 2014). Det 
ble i Finnmark innlevert 175 ekskrementprøver og 50 hårprøver i 2014 mot 255 
ekskrementprøver og 78 hårprøver i 2013. I 2013 ble det også gjort en vevsprøve mot to 
vevsprøver i 2014. I 2012 ble det innlevert 452 vevsprøver og 83 hårprøver mot 414 
ekskrementprøver og 65 hårprøver i 2011. Det var en gjenfunnprosent i Finnmark på 
henholdsvis 61 %, 65 %, 68 % og 62 % i 2011–2014. I Finnmark ble det i 2011, 2012, 2013 
og 2014 registrert totalt 46, 49, 50 og 34 individer. I 2013 ble det registrert 27 hanner og 23 
binner, mens det i 2014 ble registrert 18 hanner og 16 binner. 
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I følge SNO i Sør-Varanger kan årsaken til færre innsamlede prøver skyldes en varm sommer 
med god tilgang til mat for bjørnene. Dette medfører at færre bjørner leter etter mat i 
bygdenære strøk, og Sør-Varanger hadde i fjor ingen problembjørner på dyrket mark eller 
nært hus. Det ble dermed færre prøver å finne. I Anarjohka nasjonalpark er det ingen veier og 
svært lite ferdsel.  
 
Antall registrerte bjørner i Troms har gått fra tolv i 2013 til 17 i 2014. Antall registrerte binner 
i Troms var i 2013 fem, dette tallet var i 2014 endret til 9. 
 
Det finnes betydelig kunnskap om den samlede belastningen bjørnebestanden blir utsatt for, 
jf. naturmangfoldloven § 10. Bjørnebestanden i region 8 er ikke avgrenset av tilgjengelig 
areal. Det er ikke registrert sykdom på brunbjørn i regionen. Det er kjent at ungedødeligheten 
hos brunbjørn er høy, blant annet på grunn av infanticid (ungedrap). Utover enkelte påkjørsler 
skjer avgang av voksen brunbjørn hovedsakelig gjennom lisensfelling og skadefelling. I 
region 8 vil forvaltningen av bjørn i Sverige og Finland påvirke vår felles bjørnestamme. I 
stor grad har miljøforvaltninga oversikt over den samlede belastningen.  
 
Sekretariatet vurderer at det å gi tillatelse til uttak av et begrenset antall dyr gjennom 
lisensfelling ikke vil medføre en økning i samlet belastning som på sikt vil true artens 
overlevelse. Lisensfelling anses som viktig for beitenæringen i regionen jf. 
naturmangfoldloven § 14. Dette er også i tråd med rovviltforliket hvor det fremgår at «der 
bestandsmålet ikke er nådd skal oppbyggingstakten ta hensyn til nødvendig tid til tilpasninger 
for beitebrukerne og lokalsamfunnene generelt. 
 
Føre-var-prinsippet, jf. naturmangfoldloven § 9, kommer til bruk i situasjoner hvor en ikke 
har tilstrekkelig kunnskap tilgjengelig. Sekretariatet vurderer at dette ikke er tilfellet i denne 
saken. 
 
Naturmangfoldloven § 11 gjelder kostnadene ved miljøforringelse. Vedtaket gjelder kvote for 
lisensfelling og det er ikke aktuelt å stille vilkår om dekning av kostnader. Rovviltnemnda 
anser derfor ikke § 11 som relevant.  
 
Naturmangfoldloven § 12 sier at «for å unngå eller begrense skader på naturmangfoldet skal 
det tas utgangspunkt i slike driftsmetoder og slik teknikk og lokalisering som, ut fra en samlet 
vurdering av tidligere, nåværende og fremtidig bruk av mangfoldet og økonomiske forhold, 
gir de beste samfunnsmessige resultater». Innenfor fastsatte rammer, jf. den todelte 
målsettingen om rovvilt og beitedyr, har rovviltnemnda gjennom forvaltningsplanen gitt 
føringer for bruk av forebyggende og konfliktdempende midler samt føringer for en tydelig 
arealdifferensiert forvaltning. Dette innebærer at rovviltnemnda innenfor sine rammer har 
avgrenset A-områdene for bjørn ut fra en samlet vurdering som rovviltnemnda forventer vil gi 
de beste samfunnsmessige resultater. 
 
Forskjellen mellom forvaltningsområde A og B skal avspeiles med en tydelig differensiert 
langsiktig forvaltning. Dette er den mest bærekraftige forvaltningsstrategien inntil man når 
bestandsmålet. Det er viktig å begrense omfang av skader på sau og rein samt konflikter med 
samfunnet for øvrig. Dette er også hensikten med forvaltningsplanens differensiering. 
  
Forvaltningsstrategien tilsier at man skiller mellom A- og B-områder også før man har nådd 
bestandsmålsetningene i A-områdene. Slik unngår man at det etableres ynglende bjørn utenfor 
forvaltningssone A, inntil bestandene har bygd seg opp til å bli store nok til at bestandene nås 

-�150�-



21 
 

innen avsatt A-område. Klima- og miljødepartementet har påpekt at alle regioner har avsatt 
store nok forvaltningsområder for bjørn for å nå bestandsmålsetningene. 
 
Vurdering av skadepotensialet på husdyr og tamrein 
Både i Finnmark og Troms er det kalvingsområder for rein i A-områder for bjørn. 
Sekretariatet er kjent med Rapport från Viltskadecenter 2012:6, fra samarbeidsprosjektet 
mellom Viltskadecenter, Det skandinaviske bjørneprosjektet, Udtja skogsameby og Gällivare 
skogsameby, som har sett på bjørnepredasjon på rein og potensielle effekter av tre 
forebyggende tiltak. Sekretariatet mener bjørn har et betydelig skadepotensial i 
kalvingsområder for rein. 
 
I de siste årene har det i stor grad lyktes å holde sau og bjørn adskilt, slik har også de 
dokumenterte tapene av sau til bjørn blitt holdt lavt sett regionen under ett. Enkelte 
sauebrukere har likevel store utfordringer knyttet til bjørn. Og veldig mange saueeiere har en 
vedvarende utrygghet knyttet til risikoen for at det skal komme bjørn inn i beiteområdet. I 
2014 ble det ikke dokumentert sau tatt av bjørn i region 8. I 2013 ble det dokumentert/antatt 
26 sauer tatt av bjørn i Bardu, mens det ikke ble registrert bjørnetap av sau i Finnmark. I 2012 
ble det dokumentert/antatt åtte sauer tatt av bjørn i Sør-Varanger og det ble dokumentert én 
sau tatt av bjørn i Karasjok. I Troms ble det i 2012 dokumentert/antatt totalt 18 sauer drept av 
bjørn: 5 i Kåfjord, 6 i Bardu, 5 i Gratangen, 1 i Lavangen og 1 i Salangen. 
 
Om lisensfelling 
I stortingsmelding nr. 15 (2003–2004) er det lagt opp til en økt vektlegging av lisensfelling og 
kvotejakt som framtidige beskatningsformer på rovvilt. Innenfor rammen av norsk lovverk og 
hensynet til Bernkonvensjonens bestemmelser vil dette innebære at felling av bjørn kan 
foregå som lisensfelling. Bakgrunnen for dette er ønske om å utvikle jakt og fellingsformer 
som sikrer økt alminneliggjøring av rovviltartene og bred deltagelse av lokale jegere.  
Stortinget har, gjennom rovviltforliket i 2011, sagt at det skal gis økt adgang til lisensfelling 
av hannbjørner slik at forekomsten av hannbjørner i prioriterte beiteområder reduseres. 
 
Kjent avgang av bjørn i Finnmark 
Det ble i 2014 felt en hannbjørn på skadefelling i Jarfjord, dette i forbindelse med en 
skadesituasjon på rein. Denne bjørnen var en voksen hannbjørn som hadde vært i området 
over lengre tid. Det ble under jakta også felt en ung binne i Pasvik.  
 
Det er kommet inn flere meldinger fra Statens naturoppsyn om at det er jaget bort bjørn fra 
vårflokkene i Karasjok og Kautokeino områdene, også utenfor A-sonen. Det har så langt, per 
21. mai 2015 ikke kommet inn meldinger om store tapssituasjoner knyttet til bjørn på rein.  
 
Forslag til kvoter for lisensfelling i Finnmark 
På bakgrunn av bestandstall og observasjoner av bjørn i 2012, 2013, 2014 og våraktivitet i 
2015 i Finnmark, samt føringene i forvaltningsplanen for rovvilt i region 8 anbefaler 
sekretariatet følgende fellingsområder og kvoter: 
 

Det anbefales ikke å åpne for jakt i A-områdene i Finnmark. Det anbefales en kvote på 
fire – 4 – bjørn i B-området i Finnmark, hvorav inntil en binne. Jakten stoppes i Finnmark 
når binnekvoten er nådd.  
 
Det er ved DNA registrert flere bjørner utenfor A-området i 2014, og til dels langt utenfor. 
Blant annet er det registrert hannbjørn nord for Rivkkoš i Kautokeino kommune nær grensa til 
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Troms, nord for Sáravárri i Karasjok kommune ved grensa til Tana kommune. Det er i tillegg 
registrert ved Garsjøen i Nesseby kommune. Binner registrert utenfor A-område er i 
Skoganvarre og sør – øst for Karasjok sentrum, ved Diljaskáidi, samt i Munkelv i Sør-
Varanger kommune. 
 
Forslag til kvote for lisensfelling i Troms 
I Troms forekommer det bjørn hovedsakelig i indre strøk. I Troms ble det i 2014 funnet DNA 
etter 17 individer, derav ni binner, 71 prosent av bjørnene registrert i 2014 var det tidligere 
funnet DNA fra (2005–2011). I 2013 ble det funnet DNA etter 12 individer (7 hanner og 5 
hunner) 50 prosent av disse hadde det blitt funnet DNA etter tidligere (2005–2012). I 2014 
eller 2013 ble det ikke felt bjørn i Troms. I 2012 ble det felt en bjørn ved skadefelling. Våren 
2014 ble det registrert én binne med unger av 2014, og det ble registrert tre binner med eldre 
unger.  
 
Muligheten for at en vil få skadesituasjoner med tap til sau i 2015 vurderes som stor. 
Sekretariatet viser til at rovviltforliket er tydelig på at man skal ta ut bjørn utenfor 
binneområdene. Sekretariatet viser til økt antall bjørn registrert i Troms, og tilrår en 
lisensfellingskvote på to bjørner i B-området i Troms.  
 
Konklusjon 
Troms: 
Det anbefales ikke å åpne for jakt i A-området i Troms. Det anbefales en kvote på to – 2 – 
bjørn i B-området i Troms. 
 
Finnmark: 
Det anbefales ikke å åpne for jakt i A-områdene i Finnmark. Det anbefales en kvote på fire  
– 4 – bjørn i B-området i Finnmark, hvorav inntil en binne. Jakten stoppes i Finnmark når 
binnekvoten er nådd.  
 
26/15 Rovviltnemda anmoder om tillatelse til å bruke FKT-midler til tilskudd til 
vertskommuner for interkommunale skadefellingslag 
Vedtak: Innstilling til vedtak enstemmig vedtatt 
Innstilling til vedtak: 
Det er etablert 6 interkommunale skadefellingslag i region 8 etter anbefaling fra rovviltnemda. 
Det er lagt ned mye arbeid for å etablere lagene, og med nødvendig opplæring i rovviltjakt. 
Lagene har nå tilfredsstillende kompetanse, og er et viktig verktøy for å oppfylle krav i 
rovviltforliket om raskt uttak av skadevoldende individ av rovvilt. 
 
Hvert fellingslag har en vertskommune som påtar seg ansvar for å administrere lagene. Dette 
medfører omfattende merarbeid for vertskommunene og det kreves økonomisk kompensasjon 
for dette. Ett av fellingslagene er nå avviklet i mangel på økonomisk støtte og flere har 
signalisert at de vil avvikle hvis det ikke gis økonomisk kompensasjon for å være 
vertskommune. Vi er i ferd med å miste en viktig ressurs vi har bygd opp i vår rovviltregion.  
    
Rovviltnemda i region 8 anmoder derfor Klima og Miljødepartementet om å få bruke FKT-
midler til å gi nødvendig økonomisk kompensasjon til hver av vertskommunene for 
interkommunale skadefellingslag. Det presiseres at det ikke er nødvendig med ekstra tildeling, 
det er rom for å dekke dette innenfor rammen av årlige tildeling til FKT i Rovviltregion 8. 
 
Vedtaket oversendes til Klima og miljøministeren. 
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Saksfremstilling 
 
Rovviltnemda i region 8 har anbefalt kommunene i regionen om å samarbeide og danne 
interkommunale skadefellingslag for felling av skadevoldende rovvilt når det gis 
fellingstillatelse. Dette er et av de viktigste satsingsområdene i regionen de siste årene, og det 
er lagt ned mye arbeid, både av fylkesmennene og kommunene, for å organisere og etablere 
lagene samt opplæring for nødvendig kompetanse på rovviltjakt. 
 
Det er nå etablert 4 interkommunale skadefellingslag i Troms og 2 i Finnmark. Det er 
gjennomført jaktkurs og HMS-opplæring slik at vi nå har god kompetanse i hele regionen for   
å ta ut skadevoldende individer av rovvilt, og oppfylle forpliktelsene i rovviltforliket om å ta 
ut skadevoldende individer av rovvilt raskt. Fylkesmennene uttrykker at de har stor nytte av 
skadefellingslagene, og at kontaktpersonene i vertskommunene er viktige også under 
behandling av søknader om skadefelling. De bidrar med å vurdere om forholdene ligger til 
rette for å lykkes med felling i den aktuelle situasjonen og gir med dette en lokal forankring 
når fylkesmennene behandler søknader om skadefelling. Skadefellingslagene er nå et viktig 
verktøy for å kunne lykkes med å ta ut skadevoldende rovvilt. 
 
Hvert av de interkommunale skadefellingslagene har en vertskommune som administrer laget. 
Det innebærer arbeidsgiveransvar for medlemmene i laget samt organisering, utbetalinger og 
refusjonskrav ved hvert skadefellingsoppdrag. Kommunens merarbeid/merkostnader er 
knyttet til følgende: 
 

1. Kontaktmøter med forvaltningen, minst 1 gang per år 
2. Interne kontaktmøter og samlinger i vertsregionene, planleggings- og informasjonsmøter 

mellom vertskommune og skadefellingspersonell. Dette er ikke kurs som det kan søkes FKT-
midler til. Bør være ca 1 gang i året. Dette er nødvendig for at lagene skal fungere og kunne 
være klar for oppdrag når det oppstår en akutt situasjon og fylkesmennene gir 
skadefellingstillatelse. 

3. Arbeid i forbindelse med skadefellingsoppdrag. Diskusjoner med fylkesmennene, avklaring av 
oppdraget med forvaltningen og skadefellingsledere, oppfølging av skadefellingslederne 
mens oppdraget pågår, informasjon til samarbeidskommuner og næringene, oppfølging i 
etterkant av oppdrag (timelister, reiseregninger, refusjonskrav til FM) 

4. Over-head, dvs godtgjøring for bruk av kommunens administrative ressurser spesielt på lønn 
og personal, både systemer og personell. 

 
Vertskommunene for interkommunale skadefellingslag har derfor et betraktelig merarbeid for 
å administrere lagene. Dette blir ikke godgjort i dag. Konsekvensene av dette er at det 
interkommunale skadefellingslaget i Sør – Varanger, Tana og Nesseby er avviklet, se vedlagte 
brev fra Sør-Varanger og Nesseby kommuner. I Finnmark har man anbefalt kommunene å 
etablere lag som kommunalt og lokalt virkemiddel, men mange kommuner har få ressurser til 
å jobbe med dette og nesten ingen har skadefellingslag. Per i dag har kun Porsanger kommune 
lag. Det er relativt få sauebruk i kommunene igjen, og reindriften har ikke den samme 
forankringen til den enkelte kommune, da de driver nomadisk drift gjennom året. I reindriften 
gir dette problemer da reinen er på innlandet om vinteren hvor reineierne må konsentrere seg 
om driften her. Samtidig kunne det i mange tilfeller vært aktuelt å iverksette skadefelling av 
gaupe og jerv som er fast etablert ved kysten i kalvingsområdene. Men uten etablerte 
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kommunale eller interkommunale lag har man ikke muligheter for dette, og Fylkesmannen har 
ikke noe virkemiddel. Flere av de andre vertskommuner har også signalisert at de ikke vil 
fortsette dersom de ikke får en økonomisk kompensasjon. Det vil si at vi er i ferd med å miste 
det vi har brukt mye ressurser på å bygge opp her i region 8.  
 
Vertskommunene forlanger økonomisk støtte for å få dekket merarbeidet med å være 
vertskommune for et interkommunalt skadefellingslag. Rovviltnemda støtter vertskommunene 
i dette kravet, mener interkommunalt samarbeid gir minst ressursbruk for hver enkelt 
kommune, og viser til at dette er rovviltnemdas tiltak og ikke et kommunalt tiltak. Derfor 
ønsker nemda å betale det det koster å gjennomføre tiltaket.   
 
Det er rom for å dekke dette innenfor rammen av årlige bevilgninger til FKT. For 
rovviltregionen 8 vil ikke dette gå ut over noe annet forebyggende og konfliktdempende 
arbeid. Vi vurderer også at skadefellinger er viktig både forebyggende og konfliktdempende. 
Hvis det lykkes med uttak av et skadevoldende rovdyr reduserer dette fremtidige tap av 
beitedyr. Det er også konfliktdempende fordi myndighetene gjør noe konkret i en situasjon 
med potensiale for store tap. Hvis det lykkes med uttak under skadefelling blir også behovet 
for FKT mindre. 
 
Rovviltnemda i region 8 anmoder derfor Klima og miljøministeren om å få bruke FKT-
midlene til å gi økonomisk kompensasjon for å dekke merarbeidet til de kommunene som har 
påtatt seg ansvaret med å administrerer interkommunale skadefellingslag i region 8.    
 
Uten etablerte skadefellingslag i regionen vil det ikke være forutsetninger for å oppnå 
målsetningene i rovviltforvaltningen for Region 8. FKT regelverket er slik det nå er unødig 
detaljert og nemnda kan ikke skjønne nødvendigheten av at FKT-regelverket skal begrense 
Rovviltnemndenes muligheter for å stimulerer til interkommunalt samarbeid om fellingslag. 
Gode kompetente fellingslag er viktige som forebyggende virkemiddel i rovviltforvaltning.  
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Nordreisa Kommune 

Postboks 174 

9156  STORSLETT 

 

Att. Knut Flatvoll 

 

 

Delegert vedtak 
Delegert utvalg driftsutvalget - nr. 76/15 

 

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

 2015/1449-2 6422/2015 1942/15/160 09.07.2015 

 

 

RAMMETILLATELSE 
Svar på søknad om rammetillatelse for tiltak etter plan- og bygningsloven 2008 (pbl 2008) § 21-4 

og Byggesaksforskriften (SAK10) § 6-4. 

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

 

 

Byggested: Muoniovegen 3, 9151 

STORSLETT 

Gnr/Bnr: 15/160 

Tiltakshaver: Nordreisa Kommune Adresse: Postboks 174, 9156 

STORSLETT 

Ansvarlig søker: Haldde Arkitekter AS Adresse: Sorenskriverveien 11, 9513 

ALTA 

Tiltakets art: Nytt bygg - boligformål - over 

70 m²  

Bruksareal: 891,4m² 

 

 

VEDTAK 
 

Tillatelse: 

I medhold av plan- og bygningsloven §21-4 godkjennes søknad om rammetillatelse mottatt 

15.05.2015 for oppføring av omsorgsboliger bygningstypekode 151 på eiendommen 

gbr.1942/15/160.  

 

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

ansvarsrett samt kontrollerklæringer. 
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Godkjenning av foretak for ansvarsrett: 

 

Foretak med sentral godkjenning: 

Med hjemmel i pbl 2008, § 22-1, jf byggesaksforskriften 2010 (SAK10) § 9-1 gis ansvarsrett i 

forbindelse med omsøkte tiltak til følgende foretak med sentral godkjenning: 

 

 

Foretak Godkjenningsområde 

Haldde Arkitekter AS 

 

Org. nr. 996 150 062 

SØK - Ansvarlig søker, tiltakskl. 2 

PRO - Ansvarlig prosjekterende, tiltakskl. 2. 

 

Ansvarsområde: Arkitekturprosjektering til 

rammesøknad.  

 

 

 

 

 

SAKSUTREDNING/BEGRUNNELSE FOR VEDTAKET: 

 

Sak10 § 6-4. Rammetillatelse  

       Så langt det er relevant for tiltaket skal rammetillatelse omfatte  

a) tiltakets art og formål  

b) størrelse, antall bruksenheter og grad av utnytting  

c) avklaring i forhold til plangrunnlaget  

d) form, plassering, parkeringsløsninger, uteoppholdsareal, visuell utforming  

e) sikkerhet mot fare  

f) forholdet til utvalgte naturtyper  

g) sikkerhet for godkjent veg-, vann- og avløpsløsning  

h) behovet for, og eventuelt søknad om, dispensasjon  

i) avklaring av forholdet til naboene.  

       Rammetillatelse kan i tillegg omfatte andre forhold.  
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Planstatus: 

Reguleringsplan for Storslett sentrum, planid: 19421997_001. 

 

Nabovarsling: 

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

 

Gjennomføringsplan: 

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

 

Administrasjonens drøfting/begrunnelse: 

Foretakene med sentral godkjenning, som søker om ansvarsrett, bekrefter at de oppfyller pbl 

2008 § 22-1 og SAK10 §§ 10-1 og 10-2 til ansvarsrett for omsøkte fagområder. 

 

Til arbeid som krever ansvarsrett og ansvarlig foretak ikke selv utfører, eller har 

nødvendig kompetanse for å utføre, skal ansvarlig foretak forvisse seg om at innleid foretak 

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

 

Det er ansvarlig søkers ansvar å påse at alle fag er dekket med ansvarsrett før arbeidet igangsettes 

jf pbl § 23-4. 

 

Byggegrunn, miljøforhold mv: 

I henhold til søknad ansees byggegrunn sikret i hht pbl 2008 § 28-1 

(flom- og rasfare, forurenset grunn, natur- og miljøforhold) 

 

Atkomst/avkjørsel: 

Eiendommen anses å være sikret lovlig atkomst i samsvar med pbl 2008 § 27-4. 

 

Vannforsyning og avløp: 

Eiendommen anses for å være sikret lovlig vannforsyning og avløp i samsvar med pbl 2008 §§ 

27-1 og 27-2.  

 

Kultur- og fornminner: 

Dersom det under utgraving i marka kommer fram gjenstander eller andre levninger som viser 

eldre aktivitet i område, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget og Kulturetaten, 

Troms fylkeskommune omgående jfr. kulturminnelovens § 8 andre ledd. (pbl 2008 § 21-5, 

SAK10 § 6-2). 

 

Sikringstiltak ved byggearbeid: 

Det vises til bestemmelsene i pbl 2008 § 28-2. 

 

Avfall: 

Alt avfall som tiltaket genererer, og som ikke gjenbrukes i egen virksomhet, må leveres til 

mottak godkjent av forurensningsmyndighetene. Viser for øvrig til avfallsforskrift kap. 15, 

Byggavfall. 

 

Dokumentasjon ved tilsyn: 

Kopi av denne tillatelse sammen med beskrivelse av tiltaket, godkjent situasjonsplan for 

plassering Tegninger og ansvarsretter skal være tilgjengelig på byggeplassen. 

 

 

-�157�-



 

 Side 4 av 4 

 

ØVRIGE LOVBESTEMMELSER: 

 

Anmodning om ferdigattest: 

Ved anmodning om ferdigattest, skal det sendes inn dokumentasjon for at slutt kontrollen ikke 

har avdekket feil eller mangler som hindrer ferdigattest, jf pbl 2008 § 21-10 og SAK10 § 8-1. 

Ved endringer som ikke krever egen søknad i forhold til tillatelsen, skal det innsendes oppdatert 

situasjonsplan og tegninger samt underretning om tiltakets plassering. 

 

Bortfall av tillatelse: 

Er tiltaket ikke satt i gang senest innen 3 år etter at tillatelse er gitt, faller den bort. Det samme 

gjelder hvis tiltaket innstilles i lengre tid enn 2 år, jf pbl 2008 § 21-9. 

 

 

Klageadgang 

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

fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. Klagen skal 

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

endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det 

kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer 

frem. Viser til Forvaltningslovens § 28. 

 

En slik klage kan føre til at avgjørelsen blir omgjort. Kommunen er ikke ansvarlig for tap som 

tiltakshaver måtte lide ved en slik omgjøring. 

 

 

 

Ved all kontakt med avdelingen i denne sak, vennligst referer til saksnummer 2015/1449. 
 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

 

Ketil Jensen 

Byggesaksbehandler 

Direkte innvalg: 77 77 07 59 

 

 

 

 

 

Kopi til: 

Haldde Arkitekter AS Sorenskriverveien 11 9513 ALTA 
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Espen Fyhn 

   

9153 Rotsundelv 

 

 

 

Delegert vedtak 
Delegert utvalg driftsutvalget - nr. 83/15 

 

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

 2015/1229-8 6838/2015 K46 06.08.2015 

 

Rotsundelv elgvald -endring av tildeling 

 

Saksopplysninger:  

Rotsundelv elvavald fikk i sak 25/15 tildelt ei kvote på 8 dyr fordelt på 4 kalver, 3 okser og 1 ku. 

 

I brev av 3.juli 2015 ber de om at det istede for å tildele 3 okser og 1 ku, tildeles 2 okser og 2 kyr. 

De skriver: «Jeg har pratet med styret i Rotsundelv elgvald angående tildelt kvote for 2015, og vi er enige i at 

tildelt kvote ikke er passende med stammen/sett dyr under tildligere jakt her. Vi føler at å ta ut 3 okser og 1 ku vil 

føre oss tilbake der vi var før, med mangel på store okser, derav sene parringer med små kalver som resultat, i værste 

fall mange tomme kyr. Vi føler vi har større grunnlag for å ta ut 50/50 fordeling mellom okse/ku, da vi har godt med 

kyr her. Håper du kan se på denne sak etter samtalen vi hadde forrige fredag.»  
 

 

 

Vurderinger: 

Elgstammen i kommunen er ikke så stor og erfaringsmessig har vi opplevd at ved for stor 

avskyting av okser, kan det medføre tomme kyr. Det blir rett og slett for lite store okser i et 

område. Samtidig er det slik at uttak av kyr reduserer produksjonen i et område over tid med 

mange dyr. I dette området er elgstammen ganske stabil og en ønsker ikke noen økning med 

tanke på beiteskader eller elgpåkjørsler så dette momentet vil ikke slå inn her. 

 

Jeg synes det er flott at valdet tar ansvar og ønsker å få en stabil og god elgstamme med god 

alders og kjønnfordeling. Med bakgrunn i det endres tildelingen i henhold til deres anmodning.   

 

 

Vedtak: 
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I medhold av viltlovens § 16 og tilhørende forskrifter gis Rotsundelv elgvald følgende tildeling 

for 2015: 8 dyr; 4 kalver, 2 okser og 2 kyr 

 

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 

 

 

 

Dag Funderud 

Enhetsleder 

 

Dette dokumentet er produsert elektronisk, og har derfor ingen signatur. 
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web / www.nordtromsportalen.no
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KR EF TF OR E NI N GE N

Nord-Troms Kommune Friluftsråd
v/ Hugo Tingvoll
Skjervøy rådhus
91 80 Skjervøy

Oslo, 22. juni 201 5

Deres ref.:
Vår ref.: 1 5-1 587
Saksbehandler: Gry Ekeberg Bodin

Vedrørende søknad om midler til etablering av utendørs aktivitetspark

Vi viser til Kreftforeningens utlysning av midler til etablering av utendørs aktivitetspark i
kommunene, og takker varmt for søknaden fra din kommune.

I år mottok vi hele 91 søknader med et samlet søknadsbeløp på over 1 5 millioner kroner.
Dette vitner om en stor interesse for lokal tilrettelegging for mer fysisk aktivitet, og vi har lagt
ned mye arbeid i å foreta en grundig vurdering og prioritering av en rekke gode søknader.

Vi må dessverre meddele at søknaden fra din kommune ikke nådde opp i vurderingen, og at
vi derfor ikke kan tildele dere midler til etablering av aktivitetspark.

Vi håper dere vil finne alternativ finansieringsordning og vi ønsker dere lykke til videre med
prosjektet. Kreftforeningen oppfordrer alle kommuner til å søke på nytt ved neste anledning.

Med vennlig hilsen
Kreftforeningen

Anne Lise Ryel
Generalsekretær

KREFTFORENINGENTU LLIN S GATE 2, OSLO POSTADRESSEPB. 4 SENTRU M, 0101 OSLO FAKTURAADRESSEKREF TF ORENINGEN CiO FAKTURAMOTTAK,

PB. 4350 VIKA, 8608 MO I RAN A TLF. 07877 KREFTLINJEN 800 57338 (800 KREF T) FAKS 22 86 66 10 E-POSTSERVICETORGET(‹),KREF TFO RENIN GEN,N O
C' n11,111yrdrn.

FORETAKSNR.NO 951812528 MVA BANKGIRO 7032 05 11168 WWW.KREFTFORENINGEN.NO
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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   

    

    
    

    

    
    

 

Aage Aslaksen 

Rotsundveien 824 

9153  ROTSUND 

 

 

 

 

 
 

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

 2015/128-5 6355/2015 1942/77/26 07.07.2015 

 

Vedr kjøp av eiendommen 1942/77/26. 

Vi viser til ditt brev av 03.03.2015 vedr kjøp av eiendommen 77/26.  På grunn av stor 

saksmengde og lav bemanning er din henvendelse dessverre ikke blitt besvart tidligere, noe vi 

beklager. 

 

Din beskrivelse av garasjens historie, har vi fått bekreftet.  Ingen rettigheter eller heftelser 

angående garasjen er registrert på eiendommen. Av andre rettigheter som er tinglyst, gjelder 

kraftlinjer og avtale om forbud mot næringsvirksomhet. 

 

Ut fra garasjens historie og det faktum at ingen rettigheter ang garasjen er tinglyst på 

eiendommen, imøtekommer Nordreisa kommune ditt ønske om å kjøpe hele eiendommen inkl 

arealet der garasjen står. 

 

I matrikkelen er arealet for eiendommen 77/26 oppgitt til 1255 m2.  Driftsutvalget har i sin 

behandling 17.02.15 fastsatt salgspris til kr 8,- pr m2. 

Total kjøpesum for eiendommen blir kr 10.040,-. I tillegg må kjøper betale gebyr for tinglysing 

av skjøte og dokumentavgift til staten i forbindelse med eiendomsoverdragelsen. 

 

Nordreisa kommune utsteder skjøte for eiendommen 77/26 så snart kjøpesum kr 10.040,- er 

registrert mottatt på Nordreisa kommunes konto 4740.05.03954.  Betalingen må merkes med 

«Kjøp eiendommen 77/26». 

Tinglysingsgebyr og dokumentavgift betales av kjøper direkte til Statens Kartverk etter faktura. 
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Med vennlig hilsen 

 

 

 

Hilde Henriksen 

Fungerende teknisk sjef 

 

 

 

 

 

Interne kopi mottakere: 

Rita Toresen Økonomiavdeling 

Torgeir Amund Lunde Utviklingsavdeling 

 

Ref Driftsutvalget 

-�167�-



Fylkesmanneni Troms
RomssaFyIkkamånni

Saksbehandler
Trude Hagen Hansen

TelefonVår datoVår ref.Arkivkode
77 64 21 7115.05.2015r 2014/6888 - 21530

Deres datoDeres ref.

(411 '‘N j

Kommunene i Troms

Tildeling av kommunale virkemidler til nærings- og miljtatiltak i skogbruket
(NMSK) i 2015

Innledning
Grunnlaget for bruk av kommunale virkemidler til nærings- og miljøtiltak i skogbruket er
«Forskrift om tilskudd til nærings- og miljotiltak i skogbruket» og «Fullrnaktsbrev 2015 —
forvaltning av landbruks- og reindriftspolitiske verkemiddel» fra Landbruksdirektoratet til
Fylkesmennene datert 15.01.2015.

Virkemidlene tildeles kommunene via fylkesmannsembetene. Ramma til den enkelte
kommune skal mellom anna fastsettes ut fra kommunenes fieirårige tiltaksstrategier.
Fylkesmannen har og lagt vekt på kommunenes aktivitetsbudsjett for 2015 og historisk bruk
av midlene.

Fullmaktsbrevet fra Landbruksdirektoratet til fylkesmennene finnes her: http://fm-
nett.fylkesmannen.no/Documents/Landbruk%20og%20mat/Dokument/Nyttige%20dokument
er/Fullmaktsbrev%20til%20fylkesmannnen.pdf

Rammer til fordeling
Midler der kommunene har vedtaksmyndighet:
Til skogkultur, tynning, miljøtiltak og andre tiltak er Fylkesmannen i Troms tildelt
2 300 000 kroner til fordeling i 2015. På grunn av overforbruk i 2014 er kr 645 387 utbetalt
for arbeid utført i fjor. Det er dermed kr 1 654 613 til fordeling i år.

Midler der ftlkesmannen har vedtaksmyndighet:
Midler til skogsvegbygging og drift med taubane, hest o.a. utgjør 4,7 mill kr. Midlene vil bli
tildelt etter søknad som tidligere år.

Troms er ikke tildelt midler til skogbruksplanlegging i år, men fylket har 0,68 mill kr
innestående fra tidligere år. Fylkesmannen arbeider med mulighetene for å få gjennomført
skogbruksplanlegging igjen.

Tildeling av NMSK-midler til kommunene i 2015
Oversikt over tildeling 2015 til kommunene står i vedlegg 1.
Ved fordeling av skogkulturmidlene har Fylkesmannen prioritert planting. I 2014 var det en
fin auke i planteaktiviteten og blei det blei gitt om lag 3,9 mill kr i tilskott til planting. Med

Fylkeshuset, Strandvegen 13 Telefon: 77 64 20 00 Avdeling frntrposo:tak©fylkesmannen.no
Postboks 6105, 9291 Tromsd Telefaks 77 64 21 39 Landbruksavdelingen www.fylksmannen.no/troms
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bare 1,6 mill kr tilgjengelig i år må planteaktiviteten meir enn halveres og annen aktivitet
utgå. En del av potten holdes tilbake i denne omgangen og vil bli tildelt etter behov til de
kommunene som ikke har fått midler nå, men som har planteaktivitet.

Innen 15. august 2015 vil Fylkesmannen vurdere status for forbruk av tilskottsmidler i den
enkelte kommune. Dersom det viser seg at det ikke er behov for den tildelte rai=a, vil
Fylkesmannen vurdere om midlene skal trekkes inn og omfordeles til kommuner som har for
lite midler.

Rutinerfor tilsagnog utbetalingav tilskott
Krav om utbetaling av skogfond og tilskott til skogkultur skal skje gjennom
Landbruksdirektoratet sin web-baserte tjeneste for skogeiere og saksbehandlere i
landbruksforvaltninga (Web-Skas). Her kan man m.a. gjøre oppslag på skogfondskonto og
registrere utbetalingskrav.

Kontroll
Det følger av forskriftene for NMSK-rnidlene at kommunene skal kontrollere at bruken av
midlene er i tråd med forutsetningene. For tiltak til skogkultur, miljøtiltak og andre tiltak (jfr.
§§ 4, 6 og 8 i forskrift om nærings- og miljøtiltak i skogbruket) anses det som nødvendig at
minimum 10 % av tiltakene blir kontrollert.

Når det gis tilsagn om tilskott, må kommunen ta forbehold om at kommunen, Fylkesmannen
eller Riksrevisjonen kan kreve nødvendige opplysninger og kontrollere at bruken av
tilskottsmidlene er skjedd i tråd med forutsetningene.

For skogbruket er det fastsatt særskilte retningslinjer for resultatkontroll. Resultatene av
denne kontrollen skal registreres i web-skas.

Fylkesmannen har der regionale ansvaret for å sikre at statlige midler brukes og forvaltes i
samsvar med forutsetningene. Fylkesmannen kan gjennomføre kontroll av kommunens
tilskottsforvaltning med utgangspunkt i «Reglementfor okonomistyring i staten» av
01.01.2006 § 15.

Fristerfor rapportering
Forbruksoversikt
15. august må kommunene sende inn kort oversikt over forbruk av midler så langt i år og
behov for midler ut året. Denne rapporteringa vil danne grunnlag for vurdering av
omdisponering mellom kommunene og evt. tilbakemelding til Landbruksdirektoratet om
behov for ytterligere midler.

Forbruksrapport og aktivitetsbudsjett
Fylkesmannen har frist 1. desember for å sende inn forbruksrapport 2015 og behov for midler
2015 til Landbruksdirektoratet, og må derfor ha budsjett og rapporter fra kon=unene ei tid
før dette (vedlegg 2 og 3).
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FORBRUKSRAPPORT 2015

AKTIVITETSBUDSJETT 2016

Kommune:

Nærings- og miljøtiltak i skogbruket
Skogkultur, inkl. tynning

Veibygging

Miljotiltak i skog

Drift med taubane, hest o.a.

Andre tiltak i skogbruket

Skogbruksplanlegging, inkl. MIS

Kommentarer/merknader:

Fylkesmannen i Troms 10/05 rev 05/15 THH
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FORBRUKSOVERSIKT PR 15. AUGUST

BEHOV UT OVER FØRSTE TILDELING

Kommune:

Nærings- og miljotiltak i skozbruket

Skogkultur, inkl. tynning
Miljotiltak i skog

Andre tiltak i skogbruket

Kommentarer/merknader:

Fylkesmannen i Troms 02/13 THH
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S KO G KU LTU RS TATI S TI KK
kommune År: 2015

Samleoversikt: Da Kostnad Statstilskott

Markberedning 0 0 0
Planting - nyanlegg 0 0 0
Planting - supplering 0 0 0
Rydding 0 0 0
Avstandsregulering 0 0 0
Hogstav nyttbart lauv 0 0 0
Stammekvisting 0 0 0
Tynning 0 0 0
Sum 0 0 0

Planting - juletre

Utarbeiddav FMLA 2004 -oppdatert 15.05.2015
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Fra: Britt Cristine Mathisen (britt.c.mathisen@tromsfylke.no)
Sendt: 29.06.2015 10:48:27
Til: 
Kopi: 

Emne: 150000071338
Vedlegg: 150000071338.BR1-ADM.doc
Tildelingsbrev for krattrydningsmidler er vedlagt

Med hilsen

Britt Cristine Mathisen

Plan- og utredningsavdelingen
Miljø- og samferdselsetaten
Troms fylkeskommune
Tlf 777 88 216
e-post: britt.c.mathisen@tromsfylke.no
postadresse: postboks6600, 9296 Tromsø
besøksadresse: strandvegen 13
Reiseplanlegger til og fra fylkeshuset er tilgjengelig på tromsfylke.no under ”Besøksadresse”

Tenk miljø – spar papir. Ikke skriv ut denne e-posten

Side 1 av 1

02.09.2015file:///C:/ephorte/PdfDocProc/EPHORTE_P_NORDREISA/11936.HTM
-�175�-



Samferdsels- og miljøetaten 
 

 
 

 

 
 

Besøksadresse Telefon   Telefaks Bankgiro Org.nr. 

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

Postboks 6600, 9296 TROMSØ 

Epost mottak 

postmottak@tromsfylke.no 

Internettadresse  

www.tromsfylke.no 

 

 
 

 

 

 

«f1»  

«f3» 

«f4» 

«f5»  «f6» 

 

 

 

 
Vår ref.: Saksbehandler: Arkiv: 

15/1951-12 Britt Cristine Mathisen 223Q80 SAKSARKIV 

Løpenr.: Tlf. dir.innvalg: Deres ref.:   Dato: 

25387/15 77 78 82 16 15/200  29.06.2015 

 

 

TILDELING AV KRATTRYDDINGSMIDLER 2015 

Søknaden innvilges som omsøkt.  

 

Legg merke til at det skal rapporteres innen 1. september om midlene er brukt, evt når de vil 

bli brukt.  

 

Kontakt Statens vegvesen før rydding langs fylkesveg, for å sikre at ryddingen skjer på en 

forskriftsmessig måte. Hogstavfall må fjernes og det må ikke ligge påkjørselsfarlige stubber / 

stammer igjen.  

 

Ryddingen må dokumenteres med før- og etterbilder før beløpet utbetales. Ubrukte midler vil 

trekkes inn av TFTU og fordeles på nytt. Prosjekter som ikke er ferdigstilt må da søke på nytt. 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

 

Britt Cristine Mathisen 

rådgiver  

 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur. 
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Rutine  
Ansvarlig for utarbeidelse og oppdatering av rutinen 

Samferdsels- og miljøetaten 

Hyppighet – tidsfrister 

 Innen 1. september hvert år skal det gis tilbakemelding fra tilsagnsmottaker om 

tiltaket er gjennomført eller vil bli gjennomført inneværende år. 

 Frist for innsending av attesterte1 regnskap med krav om utbetaling av tilskudd for 

gjennomførte tiltak er normalt 1. desember i tilsagnsåret.2 

 I løpet av høsten fordeles ev. ubrukte midler inneværende år til nye tiltak. Nye 

tiltak som får tildelt midler i høsthalvåret får frist til påfølgende budsjettår for 

gjennomføring og innsending av krav. 

 Utbetaling av midlene skjer på bakgrunn av skriftlig rapportering, ev. med vedlagte 

bilder der det er hensiktsmessig, og attestert regnskap. 

 

Beskrivelse 

 

I budsjettrammen til trafikksikkerhetstiltak budsjetteres det årlig med en del midler som 

fordeles til krattrydding og andre mindre trafikksikkerhetstiltak. Midlene er søkbare fra 

kommunene i Troms. 

 

For å sikre at budsjettmidlene utnyttes på best mulig måte innføres det en ny rutine fra 

2015 med tilbakemelding om gjennomføring pr. 1. september fra alle som har mottatt 

tilsagn om midler.  

 

                                                 
1 For beløp opp tom. kr 100.000 holder det med attestasjon fra kommunens regnskapssjef. For beløp over 

kr 100.000 skal det være revisorattestert regnskap. 
2 For tiltak som krever forutgående reguleringsplanarbeid eller er av investeringsmessig karakter kan fristen 

forlenges med inntil ett år. Slik forlengelse av tilsagnsperioden innvilges eventuelt etter rapportering pr. 

1. september, der det samtidig kan søkes om overføring av midlene til påfølgende budsjettår. For krattrydding og 

andre tiltak av driftsmessig karakter gis det ikke anledning til å søke om overføring av midler fra ett budsjettår til 

det neste. 
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RAPPORTERINGSSKJEMA VEDR. TILSKUDD TIL 

TRAFIKKSIKKERHETSTILTAK 
 

Frist for innsending: 1. september  

 

Vedrørende tilsagn av (dato for tilsagnet): 

 

Mottaker  

Prosjektnavn  

Beløp  Midlene kan overføres til neste 

år 

NEI 

Kontaktperson  e-post  

Med kontaktperson menes kontaktperson i kommunen som Troms fylkeskommune kan 

henvende seg til angående ev. spørsmål om prosjektet. 

 

 

Er prosjektet gjennomført? 

 

Hvis Nei på foregående spørsmål: 

Vil prosjektet bli gjennomført innen 01.12. i år? 

Hvis Nei på foregående spørsmål: 

Søkes det om forlenget frist for utbetaling av midlene til neste år?  

Det er kun mulig å søke om forlenget frist for utbetaling av midler som har fått Ja til at 

midlene kan overføres. 

For midler som har fått Nei til overføring trekkes tilsagnet tilbake dersom midlene ikke brukes 

innen 1. desember inneværende år. 

For midler som er overført fra forrige budsjettår gis det ikke mulighet for overføring til neste 

år. 

 

For prosjekter som er eller vil bli gjennomført i år er frist for innsending av attestert3 regnskap 

og ev. annen dokumentasjon det er bedt om (se tilsagnsbrevet) 1. desember i år 

 

Kravet bes fakturert til Troms fylkeskommunes enten som elektronisk faktura eller oversendt 

som pdf-fil til vår sentrale fakturaadresse: 

 

eFAKTURA til org.nr. 864 870 732 (aksesspunkt Nets) 

 

epostadresse for fakturamottak av pdf-fil: troms-fylke@nets.eu 
 

Fakturaen må merkes med «Ressursnummer 10058» som vår referanse. 

 

Attestert regnskap legges enten ved som scannet vedlegg eller oversendes på e-post til 

britt.c.mathisen@tromsfylke.no 

 

 

 

 

 

                                                 
3 For beløp opp til og med kr 100.000 ber vi om attestasjon fra kommunens regnskapssjef. For beløp over 

kr 100.000 skal regnskapet revisorattesteres. 
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Fylkesmannen i Troms
Romssa FyIkkamånni

SaksbehandlerTelefon
Trude Hagen Hansen77 64 21 71

Vår dato
26.06.2015
Deres dato

Vår ref.
2014/6888 - 26
Deres ref.

Arkivkode
530

LD2FtuictviTa
s

Kommunene i Troms

Tildeling av restpotten av nærings- og miljestiltak i skogbruket i 2015.

Vi viser til tildelingsbrev for NMSK-midlene til kommunene datert 15.05.2015 og e-post til
skogfunksjonærene 18. og 19. mai samt gjennomgang av opplegget for fordeling av NMSK-
midlene på skogsamlinga for kommunene 8. april.

Det blei i tildelingsbrevet av 15.05 holdt av en pott på knapt 195 000 kr til de kommunene
som ikke fikk tildeling i første omgang, men som ville melde inn planteaktivitet etter først til
mølla prinsippet. Ni kommuner har meldt om behov for planting og heile restpotten er fordelt
ut fra det.

Følgende tildeling er gjort ut fra antall planter innmeldt i vår:

Kommune Ant. planter
innmeldt i vår

Tildelt beløp
kr

Bardu 1 500 8 500
Gratangen 5 000 27 000
Harstad 2 000 11 000
Kvænangen 10 000 54 000
Kåfjord 4 800 26 700
Lenvik 3 500 (10 000) 18 000
Lyngen 1 500 9 000
Nordreisa 6 500 35 000
Storfjord 1 000 5 400
SUM 35 800 194 600

Fleire kommuner har meldt om ungskogpleietiltak som er gjennomført tidligere år, men som
ikke er imwilga tilskott på grunn avmangel på midler. Det er ikke rom for å godskrive tilskott
til disse tiltaka i år.

Vi ber alle kommunene om å sende inn en forbruksprognose innen 15. august slik at vi kan
omfordele hvis det skulle bli noe ubrukte midler hos noen kommuner.

Fylkeshuset, Strandvegen 13 Telefon: 77 64 20 00
Postboks 6105, 9291 Tromsø Telefaks: 77 64 21 39

Avdeling fmtrpostmottak@fylkesmannen.no
Landbruksavdelingen www.fylkesmannen.no/troms-�179�-
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Med hilsen

Brynjar Jørgensen
seniorrådgiver

Trude Hagen Hansen
fylkesskogrnester

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ikke håndskrevne signaturer.
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Fylkesmanneni Troms
RomssaFyIkkamänni

Saksbehandler
Asle Tjeldflåt

TelefonVår datoVår ref.Arkivkode
77 64 20 45 08.05.20152014/4208 - 20331.2

Deres datorDeres ref.

Nordreisa kommune
Postboks 174
9156 Storslett

520'1.4tjYA,
ckb iirci.\A 5

Tildeling av skjønnsmidler - kr. 25.500,- til deltagelse på kurs om kommunal
planstrategi

Fylkesmannen i Troms viser til e-post av 30. april 2015 fra Nord-Troms plankontor v/ daglig
leder Arne Samuelsen. I e-posten søkes det om kr. 25 500,- i skjønnsmidler til å dekke utgifter
til deltagelse i studium om kommunal planstrategi for tre deltagere.

Fylkesmannen viser til tidligere dialog med kommunene om derme saken, og finner å kunne
støtte deltagelse for tre medarbeidere fra Nord-Troms plankontor som omsøkt. Kr. 25 500,-
vil utbetales til dette formål.

Skjønnsmidlene er en del av rammetilskuddet til kommunene, og midlene vil utbetales over
Nordreisa kommune sitt rammetilskudd for juni 2015.

Med hilsen

Jan-Peder Andreassen
kommunaldirektør

Asle Tjeldflåt
seniorrådgiver

Kopi til:
Planavdelingen v/ Lill-Hege Nergård (her)
Nord-Troms plankontor v/Arne Samuelsen
Nordreisa kommune v/ øk.sjef Rita Toresen Postboks 174 9156 Storslett

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ikke håndskrevne signaturer.

Fylkeshuset, Strandvegen 13 Telefon: 77 64 20 00 Avdeling fmtrpostmottak@fylkesmannen.no
Postboks 6105, 9291 Tromsø Telefaks: 77 64 21 39 Justis- og www.fylkesmannen.no/troms

kommunalavdelingen
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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   

    

    
    

    

    
    

 

Nina Bredesen 

Tømmernesveien 226 

9151  STORSLETT 

 

 

 

 

Delegert vedtak 
Delegert utvalg driftsutvalget - nr. 73/15 

 

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

 2015/1617-2 6352/2015 1942/39/16 07.07.2015 

 

Tillatelse til avkjøring fra kommunal veg til eiendommen gbr.1942/39/16 over 

eiendommen gbr.1942/39/7. 

 

Saksopplysninger:  

 

Nina Bredesen søker avkjøring fra kommunal veg til sin eiendom gbr.1942/39/16 over 

eiendommen gbr.1942/39/7.  

 

 

Vurderinger: 

 

Nina Bredesen har innhentet tillatelse fra grunneier Roar Gisvold på eiendommen 1942/39/7 for 

å kunne anlegge veg med sikker avkjøring til sin tomt gbr.1942/39/16.   

 

 

Vedtak: 

 

Nordreisa kommune gir tillatelse til avkjøring fra kommunal veg til eiendommen gbr.1942/39/16 

over eiendommen gbr.1942/39/7. 

 

Det vises for øvrig til søknadens vedlagte situasjonskart. 
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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 

 

 

 

Ketil Jensen 

Byggesaksbehandler 

Direkte innvalg: 77 77 07 59 
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Nordreisa kommune 

  

Brannvesenet 

 

 

 

 
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   

    

    
    

    

    
    

 

Sesam Leker AS 

Sentrum 2 

9151 STORSLETT 

 

Att. Ørjan Gabrielsen 

 

 

Delegert vedtak 
Delegert utvalg driftsutvalget - nr. 70/15 

 

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

 2015/1218-7 6317/2015 M77 06.07.2015 

 

Tillatelse til oppbevaring og handel med pyroteknisk vare - Sesam leker AS 

Vedtak: 

Sesam Leker gis tillatelse til oppbevaring og salg av pyroteknisk vare klasse II og III ihht søknad 

og regelverk. 

Ansvarshavende Ørjan Gabrielsen er med stedfortredere Siri Westermann, Heidi Henriksen og 

Ken Henriksen.  

Tillatelsen gjelder for salgsåret 2015. 

Salg av pyroteknisk vare er avgrenset fra 27. desember og 31 desember. 

Pyroteknisk vare skal oppbevares ihht forskrift om håndtering av farlig stoff. 

Det tillates inntil 100 kg NEI publikumstilgjengelig fyrverkeri i salgsområdet. Utenom åpningstid 

tillates 10 kg NEI pyroteknisk vare. Det tillates 250 kg NEI pyroteknisk vare i kontainer.  

Ørjan Gabrielsen og Siri Westermann er påmeldt på forhandlerkurs. Heidi Henriksen og Ken har 

dokumentert gjennomført forhandlerkurs. 

Tillatelsen kan trekkes tilbake med umiddelbar virkning dersom det ved tilsyn avdekkes brudd 

på forutsetningene for tillatelsen. 
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Saksopplysninger:  

Søknaden gjelder oppbevaring og salg av pyroteknisk vare, klasse II og III, og inntil 250 kg NEI 

pyroteknisk vare i godkjent kontainer. 

Søknaden er mottatt innen fristen 1. mai. 

Pyroteknisk vare skal selges fra søkt adresse, og kontainer oppbevares på annen adresse. 

Søker har hatt utsalg før fra samme adresse, og det er ikke fremkommet avvik eller 

anmerkninger av alvorlig karakter ved tidligere tilsyn. 

Kompetansekrav er ivaretatt med dokumentert gjennomført og påmeldt forhandlerkurs. 

 

Vurderinger: 

Utsalgsstedet tilfredsstiller kravet for salg av pyroteknisk vare. Oppbevaring er også ihht krav.  

 

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

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

 

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

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

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

 

 

 

Med hilsen 

 

 

 

Olaf Erling Nilsen 
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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   

    

    
    

    

    
    

 

Havna Handel AS 

Ringveien 2 

9152 SØRKJOSEN 

 

 

 

 

Delegert vedtak 
Delegert utvalg driftsutvalget - nr. 69/15 

 

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

 2015/1218-6 6313/2015 M77 06.07.2015 

 

Tillatelse til oppbevaring og handel med pyroteknisk vare, Havna Handel AS 

Vedtak: 

Havna Handel AS gis tillatelse til oppbevaring og salg av pyroteknisk vare klasse II og III ihht 

søknad og regelverk. 

Ansvarshavende Thomas Iversen er med stedfortreder Einar Iversen. 

Tillatelsen gjelder for salgsåret 2015. 

Salg av pyroteknisk vare er avgrenset fra 27. desember og 31 desember. 

Pyroteknisk vare skal oppbevares ihht forskrift om håndtering av farlig stoff. 

Det tillates inntil 100 kg NEI publikumstilgjengelig fyrverkeri i salgsområdet. Utenom åpningstid 

tillates 10 kg NEI pyroteknisk vare. Det tillates 250 kg NEI pyroteknisk vare i kontainer.  

Ansvarshavende har dokumentert forhandlerkurs. 

Tillatelsen kan trekkes tilbake med umiddelbar virkning dersom det ved tilsyn avdekkes brudd 

på forutsetningene for tillatelsen. 
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Saksopplysninger:  

Søknaden gjelder oppbevaring og salg av pyroteknisk vare, klasse II og III, og inntil 250 kg NEI 

pyroteknisk vare i godkjent kontainer. 

Søknaden er mottatt innen fristen 1. mai. 

Pyroteknisk vare skal selges fra søkt adresse, og kontainer oppbevares på samme adresse. 

Søker har hatt utsalg før fra samme adresse, og det er ikke fremkommet avvik eller 

anmerkninger av alvorlig karakter ved tidligere tilsyn. 

Kompetansekrav er ivaretatt med dokumentert forhandlerkurs. 

 

Vurderinger: 

Utsalgsstedet tilfredsstiller kravet for salg av pyroteknisk vare. Oppbevaring er også ihht krav.  

 

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

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

 

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

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

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

 

 

 

Med hilsen 

 

 

 

Olaf Erling Nilsen 
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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   

    

    
    

    

    
    

 

Reisa Bilpleie 

Loppevollvn 8 

9151 STORSLETT 

 

 

 

 

Delegert vedtak 
Delegert utvalg driftsutvalget - nr. 71/15 

 

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

 2015/1218-8 6321/2015 M77 06.07.2015 

 

Tillatelse til oppbevaring og handel med pyroteknisk vare, Reisa Bilpleie 

 

Vedtak: 

Reisa Bilpleie gis tillatelse til oppbevaring og salg av pyroteknisk vare klasse II og III ihht søknad 

og regelverk. 

Ansvarshavende er Knut Morten Fredriksen med stedfortreder Lilly Sæther. 

Tillatelsen gjelder for salgsåret 2015. 

Salg av pyroteknisk vare er avgrenset fra 27. desember og 31 desember. 

Pyroteknisk vare skal oppbevares ihht forskrift om håndtering av farlig stoff. 

Det tillates inntil 100 kg NEI publikumstilgjengelig fyrverkeri i salgsområdet. Utenom åpningstid 

tillates 10 kg NEI pyroteknisk vare. Det tillates 250 kg NEI pyroteknisk vare i kontainer.  

Ansvarshavende har dokumentert forhandlerkurs. 

Tillatelsen kan trekkes tilbake med umiddelbar virkning dersom det ved tilsyn avdekkes brudd 

på forutsetningene for tillatelsen. 
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Saksopplysninger:  

Søknaden gjelder oppbevaring og salg av pyroteknisk vare, klasse II og III, og inntil 250 kg NEI 

pyroteknisk vare i godkjent kontainer. 

Søknaden er mottatt innen fristen 1. mai. 

Pyroteknisk vare skal selges ved Rema, Storslett, og kontainer oppbevares på annen adresse. 

Søker har hatt utsalg før fra samme adresse, og det er ikke fremkommet avvik eller 

anmerkninger av alvorlig karakter ved tidligere tilsyn. 

Kompetansekrav er ivaretatt med dokumentert forhandlerkurs. 

 

Vurderinger: 

Utsalgsstedet tilfredsstiller kravet for salg av pyroteknisk vare. Oppbevaring er også ihht krav.  

 

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

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

 

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

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

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

 

 

 

Med hilsen 

 

 

 

Olaf Erling Nilsen 
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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   

    

    
    

    

    
    

 

Sørkjosen lavpris AS v/Christian Halvorsen 

Industriveien 4 

9152 Sørkjosen 

 

 

 

 

Delegert vedtak 
Delegert utvalg driftsutvalget - nr. 72/15 

 

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

 2015/1218-9 6323/2015 M77 06.07.2015 

 

Tillatelse til oppbevaring og salg av pyroteknisk vare, Sørkjosen Lavpris AS 

Vedtak: 

Sørkjosen Lavpris AS gis tillatelse til oppbevaring og salg av pyroteknisk vare klasse II og III ihht 

søknad og regelverk. 

Ansvarshavende Christian Halvorsen er med stedfortreder Anne Grethe Næss. 

Tillatelsen gjelder for salgsåret 2015. 

Salg av pyroteknisk vare er avgrenset fra 27. desember og 31 desember. 

Pyroteknisk vare skal oppbevares ihht forskrift om håndtering av farlig stoff. 

Det tillates inntil 100 kg NEI publikumstilgjengelig fyrverkeri i salgsområdet. Utenom åpningstid 

tillates 10 kg NEI pyroteknisk vare. Det tillates 250 kg NEI pyroteknisk vare i kontainer.  

Ansvarshavende har dokumentert forhandlerkurs. 

Tillatelsen kan trekkes tilbake med umiddelbar virkning dersom det ved tilsyn avdekkes brudd 

på forutsetningene for tillatelsen. 
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Saksopplysninger:  

Søknaden gjelder oppbevaring og salg av pyroteknisk vare, klasse II og III, og inntil 250 kg NEI 

pyroteknisk vare i godkjent kontainer. 

Søknaden er mottatt innen fristen 1. mai. 

Pyroteknisk vare skal selges fra søkt adresse, og kontainer oppbevares på samme adresse. 

Søker har hatt utsalg før fra samme adresse, og det er ikke fremkommet avvik eller 

anmerkninger av alvorlig karakter ved tidligere tilsyn. 

Kompetansekrav er ivaretatt med dokumentert forhandlerkurs. 

 

Vurderinger: 

Utsalgsstedet tilfredsstiller kravet for salg av pyroteknisk vare. Oppbevaring er også ihht krav.  

 

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

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

 

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

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

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

 

 

 

Med hilsen 

 

 

 

Olaf Erling Nilsen 
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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   

    

    
    

    

    
    

 

Dagfinn Knutsen 

Storvikveien 456 

9151  STORSLETT 

 

 

 

 

Delegert vedtak 
Delegert utvalg driftsutvalget - nr. 50/15 

 

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

 2015/175-4 5273/2015 1942/6/66 02.06.2015 

 

 

 

TILLATELSE TIL PRØVEUTTAK AV SKIFER 
Svar på søknad om tillatelse til prøveuttak av skifer inntil 500m3pr/år for tiltak etter  

mineralloven § 42  

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

 

 

 

Byggested: Storvik Gnr/Bnr: 66/6 

Tiltakshaver: Dagfinn Knutsen Adresse: Storvikveien 456, 9151 

STORSLETT   

Ansvarlig søker:  Adresse:    

Tiltakets art:  Prøveuttak av skifer Mengde: Inntil 500m3pr/år 

 

 

VEDTAK 
 

Tillatelse: 

I medhold av mineralloven §42 godkjennes søknad om tillatelse til prøveuttak av skifer inntil 

500m3pr/år.  

 

 

Vilkår: 

Tiltaket skal utføres i samsvar med mineralloven og dens forskrifter.  
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Kultur- og fornminner: 

Dersom det under utgraving i marka kommer fram gjenstander eller andre levninger som viser 

eldre aktivitet i område, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget og Kulturetaten, 

Troms fylkeskommune omgående jfr. kulturminnelovens § 8 andre ledd. (pbl 2008 § 21-5, 

SAK10 § 6-2). 

 

Øvrige opplysninger: 

Når samlet uttak av mineralforekomster er på mer enn 10 000 m³ masse kreves driftskonsesjon 

fra Direktoratet for mineralforvaltning.  

 

Sikringstiltak ved masseuttak: 

Det vises til bestemmelsene i mineralloven § 49. 

 

Avfall: 

Alt avfall som tiltaket genererer, og som ikke gjenbrukes i egen virksomhet, må leveres til 

mottak godkjent av forurensningsmyndighetene. Viser for øvrig til mineralloven § 48 

Varsomhetsplikt.  

 

Dokumentasjon ved tilsyn: 

Kopi av denne tillatelse sammen med beskrivelse av tiltaket skal være tilgjengelig på 

anleggsplassen. 

 

Spesielle forhold: 

Minerallovens § 50.Oppryddingsplikt 

Undersøker, utvinner og driver av mineralforekomster skal sørge for forsvarlig opprydding av 

området mens arbeidene pågår og etter at disse er avsluttet. Direktoratet for mineralforvaltning 

kan fastsette en frist for når oppryddingen skal være avsluttet. 

 

Klageadgang 

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

fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. Klagen skal 

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

endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det 

kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer 

frem. Viser til Forvaltningslovens § 28. 

 

En slik klage kan føre til at avgjørelsen blir omgjort. Kommunen er ikke ansvarlig for tap som 

tiltakshaver måtte lide ved en slik omgjøring. 

 

Ved all kontakt med avdelingen i denne sak, vennligst referer til saksnummer 2015/175. 
 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

 

Ketil Jensen 

Byggesaksbehandler 

Direkte innvalg: 48 88 32 93 
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Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode
Alf Bjerkås 77 64 21 09 19.06.2015 2015/1168 - 2 519

Deres dato Deres ref.
23.02.2015 2015/604

                                                                   

Fylkeshuset, Strandvegen 13 Telefon:  77 64 20 00 Avdeling fmtrpostmottak@fylkesmannen.no
Postboks 6105, 9291 Tromsø Telefaks: 77 64 21 39 Landbruksavdelingen www.fylkesmannen.no/troms

Nordreisa kommune
Postboks 174
9156 Storslett

KOMMUNALE VETERINÆRTJENESTER
Tilsagn om stimuleringstilskudd kr. 320 000,- for 2015

Fylkesmannen i Troms viser til Rundskriv 2014-27 fra Landbruksdirektoratet datert 18.12.14 til 
fylkesmenn og kommunene, og vårt brev av 20.01.15 til veterinærdistriktene og kommunene.
Troms er tildelt en ramme på kr. 1 567 085,-, mens vi har mottatt søknader på kr. 2 330 000,-.

Vedtak
Fylkesmannen i Troms har delvis imøtekommet søknaden fra Nord-Troms veterinærdistrikt, og 
innvilget stimuleringstilskudd til aktuelle tiltak og som driftsstøtte til veterinærsamarbeidet i 
kommunene Nordreisa, Kvænangen, Skjervøy og Kåfjord/Gáivuona.
Kr. 320 000,- utbetales til Nordreisa kommune, org.nr. 943 350 833, og kto.nr. 4740.05.03954.

Kontrolltiltak kan bli iverksatt for å se at midlene benyttes etter forutsetningene.
Fylkesmannen henviser til bevilgningsreglementet § 10 annet ledd. Dersom tilskuddet ikke 
brukes i samsvar med forutsetningene, kan det bli stilt krav om tilbakebetaling eller reduksjon 
av tilskudd etterfølgende år.

Fylkesmannen forutsetter at midlene blir brukt på tiltak som direkte eller indirekte ivaretar 
veterinærtjenesten i hele distriktet. Bruk av midlene skal dokumenteres og rapporteres til 
Fylkesmannen i Troms innen 31. januar 2016.

Tildeling av tilskudd til kommunene er ikke å anse som enkeltvedtak, og kommunene har derfor 
ikke klageadgang etter forvaltningsloven.

Med hilsen

Marianne Vileid Uleberg
underdirektør

Alf Bjerkås
avdelingsingeniør
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Kopi: Hanne Britt Haugan, her

Kopi til landbruksforvaltningen:

Kvænangen kommune Rådhuset 9161 Burfjord
Gáivuona suohkan/Kåfjord kommune Postboks 74 9148 Olderdalen
Skjervøy kommune Postboks 145 9189 Skjervøy

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ikke håndskrevne signaturer.
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Fra: Bjerkås, Alf[fmtrabj@fylkesmannen.no]
Dato: 19.06.2015 16:43:54
Til: Post Nordreisa
Kopi: Post Kvænangen; Post Kafjord; Post Skjervoy
Tittel: Tilsagn om stimuleringstilskudd kr. 320 000,- for 2015

Vedlagt følger brev om Tilsagn og utbetaling av stimuleringstilskudd for 2015.

Brevet sendes kun elektronisk.
Ta gjerne kontakt om det er spørsmål.

Med vennlig hilsen

Alf Bjerkås
Kommunikasjonsteamet
Fylkesmannen i Troms/Romssa Fylkkamánni
Administrasjons- og HR-avdelingen

Besøksadresse: Fylkeshuset, Strandvegen 13, Tromsø
Postadresse: Postboks 6105, 9291 Tromsø

Telefon:   +4777642109
Telefaks:  +4777642139
Mobil:       
E-post:     fmtrabj@fylkesmannen.no
Web:         www.fylkesmannen.no/troms

Tenk på miljøet før du skriver ut denne eposten

Side 1 av 1
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Fra: Berit Fjellberg (Berit.Fjellberg@halti.no)
Sendt: 01.07.2015 12:13:38
Til: samediggi@samediggi.no
Kopi: Nyhet (nyhet@framtidinord.no); nyheter@nordlys.no; Post Kvænangen; Post Kafjord; Post 
Lyngen; Post Nordreisa; Post Skjervoy; Post Storfjord

Emne: Uttalelse vedr utbyggingstilskudd til sauebruk!
Vedlegg: image001.gif;Uttalelse utbyggingstilskudd til sauebruk 23.06.15.pdf
Det vises til vedlagte uttalelse.

Hilsen

BERIT FJELLBERG

DAGLIG LEDER

Nord-Troms Regionråd DA
mob / 97 56 73 66
tlf / 77 58 82 79
web / www.nordtromsportalen.no
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Nordreisa kommune 

           
 

Arkivsaknr:       2015/1741-2 

Arkiv:                K12  

Saksbehandler:  Hanne 

Henriksen 

 Dato:                 24.08.2015 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

35/15 Nordreisa driftsutvalg 08.09.2015 

 

Høring: Forvaltningsplan for Reisa nasjonalpark og Ráisdouttarhálti 

landskapsvernområde 

Henvisning til lovverk: 

 

 

Vedlegg 

1 Varsel om høring - Forvaltningsplan for Reisa nasjonalpark og 

Ráisdouttarhálti landskapsvernområde 

 

Rådmannens innstilling 

Nordreisa kommune viser til høring av forvaltningsplan for Reisa nasjonalpark og 

Ráisdouttarhálti landskapsvernområde. 

 

Nordreisa kommune mener at forvaltningsplanen for Reisa nasjonalpark og Ráisdouttarháldi 

landskapsvernområde er godt gjennomarbeidet, og vil bli et godt og nyttig verktøy for framtidig 

forvaltning av verneområdene. Det vil gi forutsigbarhet både for forvaltningsmyndighet, andre 

myndigheter, og ikke minst for brukere av verneområdene. 

 

Vi ber nasjonalparkstyret være oppmerksom på at det i dokumentet Forvaltningsplan - 

Bestemmelser og retningslinjer er en rekke kapittelhenvisninger inne i dokumentet som er feil 

og som derfor bør rettes opp.  

 

 

 

 

Saksopplysninger 

Reisa NP styre er forvaltningsmyndighet for Reisa nasjonalpark og Ráisdouttarháldi 

landskapsvernområde. Det ble i nasjonalparkstyrets møte den 2. juni 2015 vedtatt at 

forvaltningsplanen for de nevnte områdene skal legges ut for offentlig høring til 15. oktober 

2015. 
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Forvaltningsplanen er utarbeidet av Fylkesmannen i Troms og en arbeidsgruppe sammensatt av 

interessenter fra reindrift (3), grunneier (1), Nordreisa kommune (1) og lokale interessegrupper 

(1). Arbeidsgruppas sammensetning ble avtalt gjennom formell konsultasjon med Sametinget. 

Arbeidsgruppa sitt arbeid startet i 2007 og fortsatte til planen ble formelt overlevert til 

nasjonalparkstyret i april 2014. Kopi av tilgjengelige protokoller fra Reisagruppa sitt arbeid 

finnes på verneområdestyrets hjemmesider www.nasjonalparkstyre.no/Reisa-nasjonalpark under 

«forvaltningsplan». 

 

Reisa nasjonalparkstyre har etter overlevering gjort minimale endringer med innholdet i planen. 

Det er gjort en del strukturelle endringer, dvs. oppdeling av et svært omfattende dokument til ett 

plandokument og 2 vedlegg. Henholdsvis;  

 Forvaltningsplan - Bestemmelser og retningslinjer 

 VEDLEGG: B - Kunnskapsgrunnlag og vurderinger 

 VEDLEGG: C -Tiltaksplan 

 

Alle dokumentene er tilgjengelig for lesing eller nedlastning på styrets hjemmesider - 

www.nasjonalparkstyre.no/Reisa-nasionalpark under «forvaltningsplan». 

 

Hvis det er behov for å få oversendt papirkopi av plandokumentene så kan det fås ved å kontakte 

forvalteren for Reisa nasjonalparkstyre. 

 

Reisa NP styre vil i løpet av høringen invitere til høringsmøter som tar for seg særskilte tema. 

Detaljene for møteplanen er ikke klar, men det planlegges følgende tema: reindrift, friluftsliv og 

reiseliv samt et møte om generelle tema. 

 

Når høringsfristen er over vil nasjonalparkstyret vurdere høringsinnspill og ev. gjøre endringer i 

planen. Ved behov vil det bli gjennomført ny konsultasjon med Sametinget. Planen tas opp til 

sluttbehandling / vedtak når prosessen er gjennomført. 

Vurdering 

Dokumentene er godt gjennomarbeidet. De er omfattende, men virker å bli et godt verktøy for 

verneområdenes forvaltere og andre som bruker områdene.  

 

Dokumentet Forvaltningsplan - Bestemmelser og retningslinjer tar vernebestemmelsene for seg 

temavis etter ulik type bruk av områdene, som bl.a. bygging, motorferdsel, organisert ferdsel 

m.m. For hvert tema er det først en beskrivelse av gjeldene lovverk, både verneforskrift og annet 

gjeldene lovverk for temaet. Deretter fastsettes forvaltningsmål for de tema som krever dette 

(bl.a. plante- og dyreliv, kulturminner og landskap m.m.). Til slutt er det en gjennomgang av 

gjeldende forvaltningspraksis (hva som kan tillates, hvor mye, hvor hen osv.).  

 

Dette gir en god forutsigbarhet for verneområdenes brukere, ved at de fra forvaltningsplanen 

kan lese seg til hva de kan forvente seg av ev. søknader om ulike tiltak i verneområdene. F.eks. 

ved utfrakt av felt elg så vil et jaktlag kunne få dispensasjon til å frakte ut skutt elg med ATV 

kun etter eksisterende kjøretraséer, men om de benytter seg av elgtrekk så vil de kunne få 

tillatelse til frakt også utenom disse traséene. Det kan imidlertid være greit å ha i mente at selv 

om forvaltningsplanen skisserer hva som kan tillates og i hvilken størrelsesorden av ulike tiltak, 

så betyr ikke dette at man automatisk vil få en søknad innvilget. Hver enkelt søknad må 

behandles og vurderes for seg. 

 

Dokumentet VEDLEGG: B - Kunnskapsgrunnlag og vurderinger går igjennom hva en 

forvaltningsplan er og hvordan den brukes. Her finner man også en beskrivelse av hvordan det 
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har blitt arbeidet med planen. Videre tar dokumentet for seg verneformålene, og deretter 

kunnskapsgrunnlaget for verneområdene sortert på ulike tema. 

 

 

 

Dokumentet VEDLEGG: C –Tiltaksplan går igjennom planlagte tiltak for årene fremover. 

Tiltakene er utformet for å ivareta forvaltningsmålene som er satt i hoveddokumentet og er 

basert på kunnskapsgrunnlaget i vedlegg B, samt etter andre innmeldte behov. Tiltakene fordeler 

seg på kunnskapsinnhenting, skjøtsel, informasjon og drift. Tiltakplanen viser også en oversikt 

over tidligere gjennomførte tiltak. 

 

Oppsummering 

Nordreisa kommune mener at forvaltningsplanen for Reisa nasjonalpark og Ráisdouttarháldi 

landskapsvernområde er godt gjennomarbeidet, og vil bli et godt og nyttig verktøy for framtidig 

forvaltning av verneområdene. Det vil gi forutsigbarhet både for forvaltningsmyndighet, andre 

myndigheter, og ikke minst for brukere av verneområdene. 

 

Vi ber nasjonalparkstyret være oppmerksom på at det i dette dokumentet Forvaltningsplan - 

Bestemmelser og retningslinjer er en rekke kapittelhenvisninger inne i dokumentet som er feil 

og som derfor bør rettes opp.  
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NASJONALPARKSTYRETREISANASJONALPARK
RAISDUOTTARHALDI LANDSKAPSVERNOMRÅDE

Adresseliste

Dt5T-t->rld-Q

SAKSBEHANDLER: RUNE BENONISEN VAR REF.: 2014/4051 - 432.3 DATO: 25.06.2015

Varsel om høring - Forvaltningsplan for Reisa nasjonalpark og Råisdouttarhålti
landskapsvernområde

Reisa NP styre er forvaltningsmyndighet for Reisa nasjonalpark og Råisdouttarhaldi
landskapsvernområde. Det ble i møte den 2. juni 2015 vedtatt at forvaltningsplanen for de
nevnte områdene skal legges ut for offentlig høring til 15. oktober 2015.

Forvaltningsplanen er utarbeidet av Fylkesmannen i Troms og en arbeidsgruppe sammensatt
av interessenter fra reindrift (3), grunneier (1), Nordreisa kommune (1) og lokale
interessegrupper (1). Arbeidsgruppas sammensetning ble avtalt gjennom formell konsultasjon
med Sametinget. Arbeidsgruppa sitt arbeid startet i 2007 og fortsatte til planen ble formelt
overlevert til nasjonalparkstyret i april 2014. Kopi av tilgjengelige protokoller fra Reisagruppa
sitt arbeid finnes på verneområdestyrets hjemmesider www.nasionalparkstyre.no/Reisa-
nasjonalpark under «forvaltningsplan».

Reisa nasjonalparkstyre har etter overlevering gjort minimale endringer med innholdet i
planen. Det er gjort en del strukturelle endringer, dvs oppdeling av et svært omfattende
dokument til ett plandokument og 2 vedlegg. Henholdsvis;

Forvaltningsplan - Bestemmelser og retningslinjer
VEDLEGG: B - Kunnskapsgrunnlag og vurderinger
VEDLEGG: C -Tiltaksplan

Alle dokumentene er tilgjengelig for lesing eller nedlasting på styrets hjemmesider -
www.nasionalparkstyre.no/Reisa-nasionalpark under «forvaltningsplan».
Hvis det er behov for å få oversendt papirkopi av plandokumentene så kan det fås ved å
kontakte forvalteren for Reisa nasjonalparkstyre.

POSTADRESSE• BESOKSADRESSE• MOBIL:

POSTBOKS 6105 HALTIBYGGET- ,-47 906 60709
9291 TROMSO HOVEDVEIEN 2, 9151 ETORSIETT

PAKTURAADRESSE:
PYLHESMANNENI TROMS, FAKTURAMOTTAKDS0,
POSTBOKS 4104, 2307 HAMAR

EeOST:
FMTRRUBaFYLKESMANNEN,NO

WEB: WWW.NASJONALPARKSTYRE.NOI
NOTREISA-NASJONALPARKI
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Høringsprosessen
Reisa NP styre vil i løpet av høringen invitere til høringsmøter som tar for seg ett særskilt
tema. Detaljene for møteplanen er ikke klar, men det planlegges følgende;

Dato Spesielt inviterte Tema

UKE 33, 34 eller 35 Reinbeitedistrikter, Reindrift
reindriftsforvaltningen,
Sametinget, andre

UKE 38 Friluftsliv og reiseliv

UKE 40 Generelt

Hensikten med høringsmøtene er at verneområdestyret skal få mer konkrete innspill til hva de
enkelte interessegruppene mener om innholdet i planen.

Det vil bli sendt ut særskilte invitasjoner til møtene og annonsering på styrets hjemmesider og
evnt dagspresse. Hvis det er enkeltpersoner eller grupper som ønsker møte med styret ut over
det som er satt opp over så er det mulig å få til. Ta i så fall kontakt.

Frister
Frist for å komme med innspill og merknader til forvaltningsplanen er satt til 15. oktober 2015.
Alle innspill må sendes skriftlig på e-post fmtrrub@fylkesmannen.no eller til Reisa NP styre,
Hovedveien 2, 9151 Storslett.

Prosessen videre etter høring
Når høringsfristen er over vil nasjonalparkstyret vurdere høringsinnspill og evnt gjøre
endringer i planen. Ved behov vil det bli gjennomført ny konsultasjon med Sametinget. Planen
tas opp til sluttbehandling / vedtak når prosessen er gjennomført.

Med hilsen

Hilde Nyvoll
Styreleder
-Sign-

DOKUMENTET ER ELEKTRONISK GODKJENT OG HAR DERFOR IKKE UNDERSKRIFT.

REISA NASJONALPARKOG RAISDUOTTARHALDILANDSKAPSVERNOMRADE SIDE 2
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Nordreisa kommune 

           
 

Arkivsaknr:       2015/1679-3 

Arkiv:                S11  

Saksbehandler:  Hanne 

Henriksen 

 Dato:                 19.08.2015 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

36/15 Nordreisa driftsutvalg 08.09.2015 

 

Høringsuttalelse til søknad om Hjemtverrelva kraftverk i Nordreisa 

kommune 

Henvisning til lovverk: 

Vannressursloven 

Energiloven 

 

Vedlegg 

1 201207861-6 Høringsbrev Hjemtverrelva kraftverk - Nordreisa i Troms med 

vedlegg 

 

Rådmannens innstilling 

Nordreisa kommune viser til høring av Hjemtverrelva kraftverk i Rotsundelvadalen, og har 

følgende uttalelse: 

 

Påvirkning av kjente allmenne interesser (f.eks. fisk og vilt, landskap, friluftsliv o.l.)  

Kommunen kjenner ikke til at tiltaket vil berøre ferskvannsfiske. Det er ingen vann med 

ferskvannsfisk som berøres av tiltaket. En kortere strekning med sporadisk småørret/bekkørret 

vil berøres, men det antas at tiltaket ikke vil få stor innvirkning på denne. Tiltaket antas å ikke 

ha negativ innvirkning på Rotsundelva og fiskebestandene her, da vannet ledes tilbake til 

Hjemtverrelva før samløpet med Rotsundelva. 

 

Vi mener at jakt i området vil påvirkes lite av tiltaket når det er i driftsfase. I anleggsperioden vil 

mye aktivitet i terrenget kunne føre til at jaktbare arter trekker seg vekk fra anleggsområdet.  

 

Det ble utført en landskapsanalyse i Nordreisa kommune i 2011-2012. Tiltaket ligger i analysens 

delområde 4 Rotsunddalen. Landskapet i delområdet er vurdert til å ha stor verdi og er beskrevet 

slik:  

Løvskogkledd dalføre med åpne flate jordbruksområder langs vei. Uavbrutt elveløp 

gjennom hele dalen, som i stor grad skjules av vegetasjon. En rekke mindre elver renner 

ned i denne fra fjellsidene rundt. To relativt like, langsgående åsrygger på hver side av 

dalen, samt høyere tinder som fondmotiv i hver ende av dalføret. Dalen er 

sommeroppholdssted for reindriftssamer og et av de beste reinbeiteområdene i regionen.  
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Med unntak av i anleggsperioden og frem til revegetering har kommet i gang vil tiltaket være 

synlig i landskapssammenheng, men vi anser ikke tiltaket på lang sikt for å ha negativ 

innvirkning på landskapet i området. 

 

Arbeidet med en friluftsområdekartlegging er på begynt, men ikke ferdigstilt i Nordreisa 

kommune. Det som gjenstår er en siste høringsrunde, samt politisk vedtak av kartleggingen. Slik 

kartleggingen fremstår i dag, ligger tiltaket inne i delområde 19 Rotsundfjellet. Delområdet har 

foreløpig blitt vurdert til å være et område med verdi B – viktig. Slik det fremgår av de 

undersøkelsene som er gjort i forbindelse med kartleggingen er dette et relativt mye brukt 

nærturområde på sommeren som også får noen besøkende på vinteren på ski fra Sorbmegaisa 

(toppturaktivitet). Det er flere trimpostkasser i området, inkludert UT i Nord destinasjonen 

Steinfjellet. Det er flere fine stier og bra fiske i noen av fjellvannene i området. Det er også 

endel bærplukking, fiske i elva og elgjakt i området. Vi vurderer det slik at tiltaket ikke vil 

komme i konflikt med friluftsinteressene i området. 

 

Skogen i området er vurdert til å være viktig skog i skogbrukssammenheng, jf. 

kommuneplanens arealdels temakart for viktig skog. 

 

Forslag til vilkår eller avbøtende tiltak som kan redusere skader ved gjennomføring 

Minstevannføring må være så høy som mulig for å redusere de negative effektene på organismer 

som lever i, og i tilknytning til, berørt elvestrekning.  

 

Planstatus kommuneplanens arealdel og andre kommunale planer 

I kommuneplanens arealdel (vedtatt mars 2014) er området satt av til Landbruks- natur- og 

friluftsformål, samt reindrift. Innenfor området er det også noen områder som er markert med 

faresone H 310 – ras- og skredfare. Disse berører ikke inntakene eller selve kraftstasjonen, men 

deler av rørgata ligger innenfor disse. Ved nedgravd rørgate vil den ikke være utsatt for 

snøskred, som er aktuell skredtype i området. Arealer til kraftverk/småkraft o.l. er ikke med i 

arealplanen da dette utredes etter eget lovverk. 

 

I kommuneplanens samfunnsdel (vedtatt mars 2013) er hovedmålet for kommunens 

naturressurs-, miljø- og energipolitikk at Nordreisa skal ha en naturressurs- og miljøpolitikk 

som er bærekraftig og sikrer natur og miljø for fremtidige generasjoner. Videre er det et delmål 

at Nordreisa kommune skal i henhold til klima- og energiplan jobbe for reduserte 

klimagassutslipp og økt bruk av fornybar energi. 

 

Kommunedelplan for energi og klima i Nord-Troms for perioden 2010–2014 sier det følgende i 

sitt delmål om energiforsyning: Øke andelen av stasjonert energibruk som dekkes av fornybar 

energi fra 11 % i 2005 til 15 % i 2015 samt 20 % i 2020. 

 

Det er ingen reguleringsplaner som berøres av tiltaket.  

 

Oppsummering 

Nordreisa kommune kan ikke finne at tiltaket vil påvirke miljø og samfunn negativt i stor grad, 

og vi dermed ikke noe imot etablering av beskrevet tiltak. I forbindelse med anleggsperioden vil 

tiltaket være synlig i terrenget, men etter noen år vil synligheten reduseres ved naturlig 

revegetering. Berørt elvestrekning, og alle organismer som lever der, vil berøres i hele 

kraftverkets levetid med redusert vannføring. Fastsatt minstevannføring vil sørge for at elva ikke 

tørrlegges, og det vil redusere ulempen noe.  
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Saksopplysninger 

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) sendte den 18.6.2015 søknad om Hjemtverrelva 

kraftverk i Rotsundelvdalen ut på høring. Høringsfrist var satt til 31.8.2015. Nordreisa 

kommune har bedt om utvidet høringsfrist til den 10.9.2015. 

 

NVE mottok søknad fra Hjemtverrelva kraftverk SUS, datert 29.7.2014, om tillatelse til å bygge 

Hjemtverrelva kraftverk i Nordreisa kommune. 

 

Kraftverket er planlagt i Hjemtverrelva, en sideelv til Rotsundelva i Rotsunddalen i Nordreisa 

kommune i Troms. Inntaket er planlagt på kote 220 med kraftverket på kote 58, en fallhøyde på 

162 meter.  

 

Inntaksdammen på kote 220 består av en platedam i betong som er 2 m høy og 10 m lang. 

Volumet på inntaksdammen er 200 m3, og det neddemte arealet vil bli ca. 0,2 daa. 

Reguleringsmagasin er ikke aktuelt for kraftverket. En sidebekk til Hjemtverrelva skal også tas 

inn, men her vil det ikke bygges dam. 

 

Kraftverket bygges nord for Hjemtverrelva på kote 58, og bygget vil bestå av et 

betongfundament med et overbygg av tre og en kort, steinsatt avløpskanal. Arealbehovet er på 

ca. 0,5 daa.  

 

Mellom inntaksdammen og kraftverket vil det legges en nedgravd rørgate på 940 m bestående 

av PE og GRP rør med en diameter på 500 mm. Det vil være 0,5-1 m overdekning på røret. 

Sammen med rørgata legges det også strømkabel og fiberoptisk kabel fra kraftverk til 

inntaksdam. Oppå rørgata bygges det en anleggsvei, men denne kan om ønskelig fjernes. Samlet 

bredde på rørgate er 15 m. 

 

Største driftsvannføring er planlagt med 564 l/s, noe som gir en installert effekt på 700 kW. 

Beregnet årlig middelproduksjon er på 1,53 GWh. Det er planlagt å overføre 2 sidebekker til 

samme kraftstasjon. Middelvannføringen i vassdraget er på 188 l/s. Planlagt minstevannføring er 

på 16 l/s om sommeren og 8 l/s om vinteren. 

 

Årsproduksjonen fra kraftverket vil dekke det årlige strømforbruket til 80 husstander. 

 

Strømmen som kraftverket produseres føres fra kraftverket til nærmeste høyspentlinje i 

jordkabel i adkomstvei. 

 

Kraftverket vil ikke effektkjøres. Det er et elvekraftverk som skal kjøre etter det til enhver tid 

tilgjengelige tilsig. 

 

Det er ingen bolighus i nærheten av kraftverksstasjonen, og støy vil derfor ikke være et problem. 

Enkle støydempingstiltak, som plastgardin i utløpsåpning, isolasjon av stasjonen og vifter og 

lydkilder vendt bort fra adkomstveien, vil gjennomføres. 

 

Adkomstvei til kraftverksstasjonen vil følge en eksisterende traktorvei. Denne vil oppgraderes 

til skogsbilvei.  

 

Hjemtverrelva kraftverk SUS har også søkt NVE om tillatelse etter energiloven for bygging og 

drift av Hjemtverrelva kraftverk med tilhørende koblingsanlegg og kraftlinje. 

 

-�207�-



Ulempene ved tiltaket (beskrevet av tiltakshaver) vil være:  

- Redusert vannføring på berørt elvestrekning fra inntaksdam til kraftverk. 

- Synlige tekniske inngrep i landskapet de første årene etter anleggsperioden. 

- Endringer i INON-områder (Inngrepsfrie NaturOmråder i Norge). 

 

 
Figur 1: Oversiktskart for Hjemtverrelva kraftverk med nedbørsfelt og restfelt inntegnet. M 1:50 000. 

Vurdering 

NVE ber i høringen kommunen om å gi innspill på flere konkrete tema: 

 Begrunnet synspunkt på om planen bør gjennomføres og ev. valg av alternativ. 

 Informere om planene berører kjente allmenne interesser (f.eks. fisk og vilt, landskap, 

friluftsliv o.l.) 

 Forslag til vilkår og avbøtende tiltak  

 Omtale forhold tilknyttet kommuneplanen (arealdel og samfunnsdel) og andre 

kommunale planer. 

 

Oppsummering 

Nordreisa kommune kan ikke finne at tiltaket vil påvirke miljø og samfunn negativt i stor grad, 

og vi dermed ikke noe imot etablering av beskrevet tiltak. I forbindelse med anleggsperioden vil 

tiltaket være synlig i terrenget, men etter noen år vil synligheten reduseres ved naturlig 

revegetering. Berørt elvestrekning, og alle organismer som lever der, vil berøres i hele 

kraftverkets levetid med redusert vannføring. Fastsatt minstevannsføring vil sørge for at elva 

ikke tørrlegges, og det vil redusere ulempen noe.  

 

For øvrige kommentarer, se rådmannens innstilling. 
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Nordreisa kommune 

Postboks 174 

9156 STORSLETT 

 

   

  

Vår dato: 18.06.2015        

Vår ref.: 201207861-6     

Arkiv: 312 Saksbehandler: 

Deres dato:    Ole André Steinsvik 

Deres ref.:         

         

  

Hjemtverrelva kraftverk SUS - Søknad om Hjemtverrelva kraftverk i 

Nordreisa kommune i Troms - høring 

NVE har mottatt søknad fra Hjemtverrelva kraftverk SUS, datert 29.7.2014, om tillatelse til å bygge 

Hjemtverrelva kraftverk i Nordreisa kommune. 

Kraftverket er planlagt i Hjemtverrelva, en sideelv til Rotsundelva i Rotsunddalen i Nordreisa kommune 

i Troms. Inntaket er planlagt på kote 220 med kraftverket på kote 58, en fallhøyde på 162 meter. Største 

driftsvannføring er planlagt med 564 l/s, noe som gir en installert effekt på 700 kW. Beregnet årlig 

middelproduksjon er på 1,53 GWh. Det er planlagt å overføre 2 sidebekker til samme kraftstasjon. 

Middelvannføringen i vassdraget er på 188 l/s. Planlagt minstevannføring er på 16 l/s om sommeren og 

8 l/s om vinteren. 

Det er også søkt om tillatelse etter energiloven for bygging og drift av Hjemtverrelva kraftverk med 

tilhørende koblingsanlegg og kraftlinje. 

Søknaden skal behandles etter reglene i kapittel 3 i vannressursloven og gjelder tillatelse etter 

vannressursloven § 8. Det er Troms fylkeskommune som skal fatte vedtak i saken etter innstilling fra 

NVE. Søknaden med vedlegg blir lagt ut på www.nve.no/konsesjonssaker, og den blir kunngjort av 

NVE. Kopi av kunngjøringen er vedlagt. Hvis høringspartene ønsker papirutgave av søknaden, kan dere 

kontakte Pål Pettersen på tlf.: 909 80 411 eller e-post: pal.pettersen@nordtroms.net. 

Vi ber Nordreisa kommune om å legge to eksemplarer av søknaden ut til offentlig gjennomsyn på 

Servicetorget frem til 31.8.2015. Det ene eksemplaret kan, om nødvendig, lånes ut for kortere tid (2-3 

dager). Det andre må ikke fjernes fra utleggingsstedet. 

Vi viser ellers til vedlagte informasjonsark som forklarer saksbehandlingen fra søknaden blir sendt på 

høring frem til endelig vedtak. Av dette går det fram hvilken tilbakemelding vi ønsker. 
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Side 2 

 

 

 

NVE foretrekker at uttalelser sendes elektronisk via www.nve.no/konsesjonssaker så snart som mulig og 

senest innen 31.8.2015. I tillegg kan uttalelser sendes per e-post til nve@nve.no eller per post til: NVE, 

Konsesjonsavdelingen, Postboks 5091 Majorstua, 0301 Oslo. 

Uttalelser eller deler av uttalelser vil bli referert i et endelig vedtak. Dersom uttalelsen er lang, er det 

derfor en fordel om det utarbeides et sammendrag som kan brukes til dette. 

 

Med hilsen 

 

Gry Berg 

seksjonssjef 

Ole André Steinsvik 

seniorrådgiver 

 

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner. 

Vedlegg:     Kunngjøring 

Informasjonsskriv 

3 søknader til kommunen 

 

Mottakerliste: 

Direktoratet for Mineralforv. med Bergmesteren for Svalbard 

Forum for natur og friluftsliv Troms 

Fylkesmannen i Troms 

Hjemtverrelva kraft SUS 

Landbruksdirektoratet (Alta) 

Naturvernforbundet i Troms 

Nordreisa kommune 

Norges Jeger- og Fiskerforbund - Troms 

Norges Miljøvernforbund 

Reinbeitedistrikt D-36 Cohkolat ja Biertavárri 

Reindriftsavdeling Vest-Finnmark 

Samediggi/Sametinget 

Statens vegvesen - region nord 

Statnett SF 

Troms fylkeskommune 

Troms Kraft Nett AS 

Troms Turlag 

Ymber AS 
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- KUNNGJØRING - 

 

Søknad om tillatelse til å bygge Hjemtverrelva kraftverk i Nordreisa kommune 

Hjemtverrelva kraft SUS søker om tillatelse etter vannressursloven til å bygge Hjemtverrelva kraftverk 

i Hjemtverrelva i Rotsundalen. Minikraftverket vil gi en årlig kraftproduksjon på 1,53 GWh. Dette 

tilsvarer strømbruken til ca. 75 husstander.  

Søknaden med vedlegg er lagt ut til offentlig ettersyn på Servicetorget i Nordreisa og på NVEs 

nettsider www.nve.no/konsesjonssaker fram til høringsfristen går ut. Dersom du ønsker å få tilsendt 

papirutgave av søknaden, ta kontakt med Pål Pettersen på tlf.: 909 80 411 eller e-post: 

pal.pettersen@nordtroms.net. Høringsuttalelser kan sendes oss elektronisk via 

www.nve.no/konsesjonssaker, per e-post til nve@nve.no eller per post til NVE, 

Konsesjonsavdelingen, Postboks 5091 Majorstua, 0301 Oslo innen 31.8.2015.  
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Orientering til høringspartene 

Generelt 

Fra 1. januar 2010 har fylkeskommunen 
hjemmel til å gi tillatelse i saker som gjelder 
utbygging av kraftverk med installert effekt 
inntil 1 MW. Dette gjelder bl.a. ikke for saker i 
vernede vassdrag. Tillatelse til større 
kraftutbygginger gis av NVE eller Kongen i 
statsråd. 

Denne orienteringen gjelder saker der 
fylkeskommunen kan gi tillatelse etter 
vannressursloven § 8.  

Behandling av søknaden fram til innstilling 
gis til fylkeskommunen 

NVE sender informasjon om høringen til 
berørte kommuner, fylkesmenn (FM), 
fylkeskommuner (FK), statlige 
forvaltningsorgan og interesseorganisasjoner. 
Høringsperioden er minst 6 uker. Saken blir 
kunngjort i minst én avis i distriktet, og 
kommunen legger søknaden ut på offentlig 
sted for gjennomsyn, ev. utlån. I tillegg legges 
søknaden ut på www.nve.no/konsesjonssaker 
med adgang til å sende inn høringsuttalelse 
elektronisk. 

Søker får anledning til å kommentere 
innkomne uttalelser, før NVE gjennomfører 
befaring i området. 

I helhetsvurderingen står NVE fritt til å 
vurdere om tillatelse bør gis og i hvilken 
utstrekning, jf. vannressursloven § 25. 
Søknaden og innkomne uttalelser er viktige 
grunnlag for NVEs vurdering.  

Dersom FK gir tillatelse, kan det knyttes vilkår 
til denne, jf. vannressursloven § 26. Vilkårene 
kan omfatte byggefrister, vannslipping, 
naturforvaltning, fornminner og sanksjoner ved 
ev. brudd på vilkårene. 

FKs vedtak kan påklages til Olje- og 
energidepartementet innen 3 uker fra det 
tidspunkt underretning er kommet fram til 
parten. 

Dersom det er søkt om tillatelse etter 
energiloven for elektriske anlegg i 
kraftverk/høyspent overføringsanlegg, vil NVE 
gi nødvendige konsesjoner etter at vedtaket er 
fattet. De fleste høyspentanlegg med linjer kan 
bygges innenfor lokal netteiers 
områdekonsesjon. 

Hva forventes av høringsinstansene? 

Kommunen bør gi begrunnede synspunkter på 
om planene bør gjennomføres, ev. valg av 
alternativ. Vi ber kommunen informere om 
hvorvidt kjente allmenne interesser (f.eks. 
landskap, friluftsliv, fisk og vilt) blir berørt av 
tiltaket, og ev. andre forhold som kan få 
betydning for gjennomføringen. NVE ønsker 
forslag til vilkår eller avbøtende tiltak som kan 
redusere ev. skader ved gjennomføring av 
planene. NVE forventer at kommunen omtaler 
forhold knyttet til kommuneplanen og andre 
kommunale planer.  

FM bør vektlegge forhold omkring miljø, 
herunder fisk og biologisk mangfold, og 
vurdere tiltaket i forhold til 
sektorlovgivningen. 

FK skal bidra med faglig informasjon innenfor 
egne ansvarsområder, men er ikke høringspart 
i NVEs forberedende behandling. 

Innsigelses- og klagerett 

I ny plan- og bygningslov er forholdet mellom 
konsesjonsbehandling og planbehandling av 
energianlegg endret for å sikre en mer effektiv 
saksbehandling. Det er ikke krav om 
reguleringsplan. For å ivareta 
innsigelsesadgangen som kommuner og 
statlige fagetater har hatt til reguleringsplaner, 
er det innført bestemmelser i energi- og 
vassdragslovgivningen om innsigelse og 
klagerett. NVE understreker at en ev. 
innsigelse må reises i høringsperioden. Vi viser 
til våre nettsider for mer informasjon: 
www.nve.no/konsesjonssaker. 
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Nordreisa kommune 

           
 

Arkivsaknr:       2015/143-8 

Arkiv:                K54  

Saksbehandler:  Hanne 

Henriksen 

 Dato:                 02.09.2015 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

37/15 Nordreisa driftsutvalg 08.09.2015 

 

Andregangs høring av «Regional forvaltningsplan for vannregion Troms 

2016- 2021» 

Henvisning til lovverk: 

Vanndirektivet 

Vannforskriften  

 

Rådmannens innstilling 

1. Nordreisa kommune stiller spørsmål ved tiltaks ID 1104-241-M – Kildalsdammen.  

I dokumentet Regionalt tiltaksprogram for vannregion Troms 2016-2021 står det i 

vedlegg 1 Tiltakstabeller vannregion Troms i Tabell 0-2 Tiltakstabeller for 

innsjøvannsforekomstene i vannregion Troms 2016-2021 på side 80 med tiltaks ID 1104-

241-M: «Kildalsdammen – Fjernings av dam».  

Av tabellen fremgår det at tiltak er fjerning av dam. Nordreisa kommune ber om å få en 

utdypning av hva tiltaket innebærer. Er planen å fjerne Kildalsdammen? 

 

2. Regionrådene tilføres lønnsmidler til en fast 100 % stilling som kan ivareta kommunenes 

oppfølging av tiltak i tiltaksprogrammet, samt følge opp kommunene i det praktiske 

arbeidet. 

 

 

 

Saksopplysninger 

Regional forvaltningsplan for vannregion Troms 2016-2021 er nå ute på andre gangs høring og 

offentlig ettersyn, med høringsfrist 7. september 2015.  

 

Planen består av fire dokumenter: plandokumentet, regionalt tiltaksprogram, regionalt 

overvåkingsprogram og regionalt handlingsprogram. Dokumentene, inkludert høringsbrevet, er 

tilgjengelig på http://www.vannportalen.no/vannregioner/troms/plandokumenter/andregangs-

horing/.  
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Planen var ute til første gangs høring og offentlig ettersyn i perioden 1. juli – 31. desember 

2014, og Nordreisa kommune kom da med en rekke innspill til både inndeling av 

vannforekomster og forslag til tiltak. Vi har registrert at våre innspill i stor grad er tatt til følge 

og implementert i annen gangs høringsforslag. Vi savner imidlertid en merknadsbehandling av 

høringsinnspillene. 

 

Nordreisa kommune har bedt om utsatt høringsfrist i saken, men fikk ikke innvilget dette. Det er 

imidlertid avtalt at administrasjonens innstilling til driftsutvalget oversendes fylkeskommunen 

før fristen, og ev. endringer som driftsutvalget gjør vil ettersendes fylkeskommunen etter 

høringsfristens utløp. 

Vurdering 

Nordreisa kommune er fornøyd med at våre forslag til tiltak sendt inn til første gangs høring og 

offentlig ettersyn nå er tatt med i planen. 

 

I dokumentet Regionalt tiltaksprogram for vannregion Troms 2016-2021 står det i vedlegg 1 

Tiltakstabeller vannregion Troms i Tabell 0-2 Tiltakstabeller for innsjøvannsforekomstene i 

vannregion Troms 2016-2021 på side 80 med tiltaks ID 1104-241-M: «Kildalsdammen – 

Fjernings av dam». Nordreisa kommune ønsker her å få en utdypning i hva dette tiltaket 

innebærer. Er planen å fjerne Kildalsdammen? 

 

Kommunen ønsker også å påpeke at arbeidet med vannforvaltning er et svært ressurskrevende 

arbeid, både økonomisk og personellmessig. Arbeidet krever at flere faggrupper inkluderes, og 

lokale lag og foreninger involveres. Det foreligger per i dag ingen naturlig arena for møter og 

samarbeid i forhold til vannområdene, og vannområdet i vårt område har ikke fungert. I 

vannregionutvalget er ikke vannområdene representert, men representasjon ivaretas av 

regionrådene. Skal dette viktige arbeidet bli en suksess må organisering av vannforvaltning 

vurderes på nytt. Når det lokale arbeidet skal organiseres med en lokal kontaktperson fra hver 

kommune innenfor vannområdene, må også vannregionrådet ha representasjon fra kommunene. 
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Nordreisa kommune 

           
 

Arkivsaknr:       2015/2058-1 

Arkiv:                M88  

Saksbehandler:  Brannsjef 

Nils-Arnold Nilsen/ 

Hilde Henriksen 

 Dato:                 02.09.2015 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

38/15 Nordreisa driftsutvalg 08.09.2015 

 

Lokal feieforskrift - Høring 

Henvisning til lovverk: 

 

LOV-2002-06-14-20 Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om 

brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven). 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2002-06-14-20#KAPITTEL_7 

 

FOR-2002-06-26-847 Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2002-06-26-847#KAPITTEL_7 

 

Vedlegg 

1 Lokal feieforskrift 

2 Samarbeidsavtalen 

3 Kostnadskalkyle 

 

Rådmannens innstilling 

Nordreisa kommune skal fra og med 01.01.16 ha felles lokal feieforskrift med kommunene 

Kvænangen, Skjervøy, Kåfjord.  

 

Forslag til lokal feierforskrift legges ut til offentlig ettersyn med frist 3mnd.  
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Saksopplysninger 

LOV-2002-06-14-20 Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om 

brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven). 

Kapittel 3. Kommuners plikter og fullmakter 

 

§ 11.Brannvesenets oppgaver h) sørge for feiing og tilsyn med fyringsanlegg. 

§ 28.Gebyr m.m. Kommunestyret selv kan fastsette lokal forskrift om gebyr for gjennomføring av 

feiing og tilsyn med fyringsanlegg. 

  

FOR-2002-06-26-847 Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn 

Kapittel 7. Feiing og tilsyn med fyringsanlegg  

 

§ 7-3.Hyppighet. Kommunen skal sørge for at alle røykkanaler i fyringsanlegg for oppvarming 

av rom og bygninger blir feid etter behov og minst én gang hvert fjerde år. 

 

Kommunen skal sørge for at det føres tilsyn, med at fyringsanlegget for oppvarming av rom og 

bygninger er intakt, fungerer som forutsatt og ikke forårsaker brann eller annen skade, etter 

behov og minst én gang hver fjerde år.  

 

Samarbeidsavtalen er vedtatt av kommunestyret i Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord 

 

 Kommunestyre, Kåfjord  sak 0050/14 – 22.09.14 

 Kommunestyre, Nordreisa  sak 0041/14 – 04.11.14 

 Kommunestyre, Skjervøy  sak 0047/14 – 29.10.14 

 Kommunestyre, Kvænangen  sak 2014/69 – 17.12.14 

 

Samarbeidet skal utføre de arbeidsoppgaver som den enkelte kommune er pliktet til gjennom 

Kapittel 7 i Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn. Tjenesten skal utføres i henhold til 

de faglige normer/standarder som til enhver tid gjelder. Samarbeidet skal jobbe etter felles 

feieforskrift. 

Vurdering 

Felles lokal feierforskrift skal sikre samarbeids kommunene et framtidsrettet regionalt brannvern 

med felles mål.  

 

Kravet ihht. Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn er at Kommunen skal sørge for at 

alle røykkanaler i fyringsanlegg for oppvarming av rom og bygninger blir feid etter behov og 

minst én gang hvert fjerde år. 

 

Kommunen skal sørge for at det føres tilsyn, med at fyringsanlegget for oppvarming av rom og 

bygninger er intakt, fungerer som forutsatt og ikke forårsaker brann eller annen skade, etter 

behov og minst én gang hver fjerde år. 

 

Hittil har feieordningen i Nordreisa kommune vært praktisert gjennom egen lokal feierforskrift 

som ikke har vært lagt ut på Lovdata. Gjeldende regelverk og praksis i Nordreisa kommune har 

ikke omfattet fritidsboliger og ubebodde boliger selv om det har vært røykløp i disse 

bygningene. 

Sentral forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn, §7-3 siste ledd;  

«Kommunestyret selv kan gjennom lokal forskrift fastsette om og hvor ofte feiing og tilsyn 
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skal foretas i fyringsanlegg som benyttes til oppvarming av bebyggelse som kun bebos 
korte deler av året.» 
  

Vedlagt forslag til forskrift vil pålegge samtlige bygg med røykløp tvungen feiing og tilsyn. 

Unntaket er bygg som ikke er tilknyttet offentlig eller privat infrastruktur i form av vei, vann, 

avløp, strøm, men kan utføres etter avtale med brann og feiervesenet og vil da bli fakturert etter 

gjeldende satser i gebyrregulativet. 

  

Bygg som ligger utenfor normal infrastruktur som (fjell, ferge løse øyer, veiløse bygder) og som 

ikke er tilgjengelig på en tilfredsstillende måte, er risiko for brann lavere som følge av forventet 

bruk av ildsted. 

 

Kostnader etter denne avtalen fordeles ihht. Antall piper 01.01. Hvert år i den enkelte kommune. 

Feiertjenesten skal være selvfinansierende og gebyrgrunnlaget likt. 

 

Feiertjenesten fordeles etter selvkost prinsippet. Vertskommunen administrerer grunnlaget for 

innkreving av gebyrer. Gebyrene innkreves i den enkelte kommune, sammen med andre 

kommunale gebyrer. 

Forslaget til lokal feierforskrift er hjemlet i lov og forskrifter og gir innbyggerne i regionen ett 

trygt og godt samfunn. 

 

Kostnadskalkyle 

Feiertjenesten, 300 % stilling fordeles etter antallet piper i samarbeidet og drives etter 

selvkostprinsippet. Det forutsettes felles feier/gebyr forskrift.  

Pris pr. røykløp settes til 450,- For driftsåret 2016 

 

Gebyr grunnlag på 450 x 5100=  2 295 000 -   

Lønn + sosiale kostnader        1 499 400,-  

Driftsutgifter     0 795 600,-   

 

Status pr. 2015 

Samarbeidskommunene, Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord har 5100 røykløp med antall 

og pris fordelt slik: 

 

1940-Kåfjord  0900 Røykløp/ 412,-   

1941-Skjervøy 1000 Røykløp/ 595,-  

1942-Nordreisa 2000 Røykløp/ 534,- 

1943-Kvænangen  1200 Røykløp/ 405,-   

  

Samlet sett vil gebyrgrunnlaget gå ned, med unntak av 10% prisstigning for Kåfjord og 12 % 

prisstigning for Kvænangen. 

 

Konsumprisindeksen for 2015 forventes økt med ca. 2,1%. Vi legger ikke opp til prisvekst for 

sesongen 2016. 

 

Vedlegg:  
Lokal Feierforskrift 

Samarbeidsavtalen 

Kostnadskalkyle 
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Lokal forskrift for feiing og tilsyn av fyringsanlegg i xxx kommune.  

Vedtatt av xxx kommunestyre 00.00.0000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORSKRIFT OM FEIING OG TILSYN AV FYRINGSANLEGG 

I XXX KOMMUNE, OG OM GEBYR FOR GJENNOMFØRING 

AV LOVBESTEMT FEIING OG TILSYN AV 

FYRINGSANLEGG. 
 

 

 

Hjemmel: Fastsatt av xxx kommunestyre 00.00.000 med hjemmel i lov av 14.juni 2002 om 

vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets 

redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) og forskrift 26.juni 2002 nr 847 om 

brannforebyggende tiltak og tilsyn. 
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Lokal forskrift for feiing og tilsyn av fyringsanlegg i xxx kommune.  

Vedtatt av xxx kommunestyre 00.00.0000 

 

 

INNHOLD: 

§ 1. Formål. 

§ 2. Virkeområde. 

§ 3. Hjemmel 

§ 4. Hyppighet for feiing. 

§ 5. Hyppighet for tilsyn. 

§ 6. Varsling. 

§ 7. Gebyr for feiing og tilsyn. 

§ 8. Gebyrfritak. 

§ 9. Andre tjenester. 

§ 10. Huseiers/brukers plikter. 

§ 11. Feierens plikter. 

§ 12. Håndheving og sanksjoner 

§ 13. Klage. 

§ 14. Ikrafttredelse. 
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Lokal forskrift for feiing og tilsyn av fyringsanlegg i xxx kommune.  

Vedtatt av xxx kommunestyre 00.00.0000 

 

§ 1. Formål. 

Forskriften har som formål å regulere gjennomføring av feiing og tilsyn av fyringsanlegg i 

xxx kommune, slik at sannsynligheten for at brann skal oppstå i fyringsanlegg og røykløp, 

reduseres så mye som mulig.       

Forskriften skal videre regulere kommunens gebyrordning for feiing og tilsyn, samt 

tilleggstjenester. 

 

§ 2. Virkeområde. 

Forskriften gjelder feiing og tilsyn av alle fyringsanlegg i kommunene, Kvænangen, 

Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord. 

 

Bygg med fyringsanlegg og som er tilknyttet offentlig eller privat infrastruktur i form av vei, 

vann, avløp, strøm skal ha feie- og tilsynstjeneste i henhold til forskrift om 

brannforebyggende tiltak og tilsyn. Eiere av slike bygg skal betale gebyr på linje med øvrig 

bebyggelse. 

 

§ 3. Hjemmel. 

Forskriften er utarbeidet med hjemmel i LOV 2002-06-14 nr 20: Lov om vern mot brann, 

eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og 

eksplosjonsvernloven) § 28, og Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn 

(Forebyggendeforskriften) § 7-3. 

Brann- og eksplosjonsvernloven med tilhørende forskrift om brannforebyggende tiltak og 

tilsyn pålegger kommunen å gjennomføre feiing og tilsyn av fyringsanlegg. Kommunen gis 

også rett til å kreve gebyr som dekker kostnadene ved tjenesten. Gjennom lokal forskrift kan 

kommunen bestemme hyppighet og fastsette grunnlag for gebyrinnkreving. 

 

§ 4. Hyppighet for feiing. 

Kommunen skal sørge for at alle røykkanaler i fyringsanlegg for oppvarming av rom og 

bygninger blir feid etter behov og minst én gang hvert fjerde år. 

  

§ 4.1. Boliger. 

Brannsjefen bestemmer hvor ofte feiing skal gjennomføres, basert på grunnlag av 

eiendommens fyringsanlegg, fyringens art og omfang.  

 

§ 4.2. Fritidsboliger og hytter. 

Brannsjefen bestemmer hvor ofte feiing skal gjennomføres, basert på grunnlag av 

eiendommens fyringsanlegg, fyringens art og omfang. 

 

Bygg som ikke er tilknyttet offentlig eller privat infrastruktur i form av vei, vann, avløp, 

strøm vil ikke bli pålagt feiing, men kan utføres etter avtale med brann og feiervesenet og vil 

da bli fakturert etter gjeldende satser i gebyrregulativet. 
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Lokal forskrift for feiing og tilsyn av fyringsanlegg i xxx kommune.  

Vedtatt av xxx kommunestyre 00.00.0000 

 

 

§ 5. Hyppighet for tilsyn. 

§ 5.1. Boliger. 

Tilsyn med fyringsanlegg i bolig utføres minst én gang hvert fjerde år. 

 

§ 5.2. Fritidsboliger og hytter. 

Tilsyn med fyringsanlegg i fritidsboliger og hytter utføres minst én gang hvert fjerde år. 

 

Bygg som ikke er tilknyttet offentlig eller privat infrastruktur i form av vei, vann, avløp eller 

strøm vil ikke bli pålagt tilsyn, men kan utføres etter avtale med brann og feiervesenet og vil 

da bli fakturert etter gjeldende satser i gebyrregulativet. 

 

§ 6. Varsling. 

Eier av fyringsanlegget skal varsles skriftlig eller elektronisk med dato/tid for gjennomføring, 

og pålegges å varsle andre brukere av vedkommende bygning. 

 

Feiingen varsles inntil en uke før slik at eieren eller eierens representant kan legge forholdene 

til rette for at feiing kan gjennomføres. 

 

Tilsyn varsles inntil en uke før slik at eier eller eierens representant får tid til å forberede seg 

på å være tilstede ved tilsynet. 

 

§ 7. Gebyr for feiing og tilsyn. 

I medhold av denne forskrift innfører xxx kommune følgende forskriftsbestemmelser for 

gjennomføring av lovbestemt feiing og tilsyn med fyringsanlegg. 

 

§ 7.1. xxx kommune skal dekke sine kostnader i forbindelse med gjennomføring av 

lovbestemt feiing og tilsyn etter selvkostprinsippet med 100 % dekningsgrad. 

 

§ 7.2. Gebyr for feiing og tilsyn fastsettes årlig av kommunestyret. Gebyret dekker både feiing 

og tilsyn. Det skal svares gebyr for samtlige bygg som har ett eller flere fast tilknyttede 

fyringsanlegg, uavhengig av om disse er i regelmessig bruk eller ikke.  

 

Årsgebyr 

Grunnlag 

 

Gebyr Faktor 

1. Årsgebyr for bygninger med ett røykløp   

 

Kr / xxx 1,0 

2. Ekstragebyr for bygninger med flere røykløp 

 

Årsgebyr / xxx 0,5 

3. Andre tjenester, ekstra inspeksjon av røykløp 

eller fyringsanlegg, fjerning av bek sot etc.  

   

Kr/Time/Km    
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§ 7.3. Gebyrplikten er normalt ikke knyttet til tidspunktet for gjennomføring av feiing eller 

tilsyn. 

 

§ 7.4. Gebyr kan innkreves selv om feiing og tilsyn ikke er utført i følgende tilfeller: 

1. Feier ved inspeksjon av fyringsanleggets røykkanaler har funnet at feiing ikke er 

nødvendig. 

2. Feier etter varsel og ved oppmøte til fastsatt tid, ikke har tilfredsstillende adgang til 

fyringsanlegget. 

3. Gebyret innkreves periodevis (årlig) sammen med andre kommunale gebyrer. 

 

§ 8. Gebyrfritak. 

Kommunen kan etter søknad gi fritak fra å betale gebyr i følgende tilfeller: 

1. Bygningen har ikke montert fyringsanlegg. 

2. Fyringsanlegg er frakoblet røykløp og røykkanal blendet. 

 

Før fritak gis, skal feieren ha godkjent frakobling av fyringsanlegget og at blending av 

røykkanal er tilfredsstillende utført. 

 

Byggeier plikter å melde fra til kommunen dersom fyringsanlegg installeres, eller blending av 

røykkanal skal fjernes. Dersom byggeier unnlater å melde fra, kan det fastsettes straffegebyr. 

«Feie- og tilsynsgebyr etterbetalt fra det tidspunkt fritak ble innvilget» 

 

§ 9. Andre tjenester. 

Eiere av fyringsanlegg som ønsker feiing eller tilsyn utenom det som er lovpålagt, fjerning av 

bekk sot, inspeksjon av skorstein eller lignende, må selv ta kontakt med kommunens 

feiervesen og avtale dette.  Dette utføres mot eget gebyr. 

 

§ 10. Byggeiers / brukers plikter. 

Eier skal, etter varsel om feiing, sørge for at hele fyringsanlegget er tilgjengelig for feiing, 

samt utstyrt og innrettet slik at feiing kan utføres på tilfredsstillende måte. 

 

Eier av bygninger hvor feiing av røykløp foretas fra tak, skal sørge for at feieren har 

tilfredsstillende atkomst opp til, og på taket.  

 

Eier er pliktig å sørge for at forskriftsmessig stige er lagt fram, tilgjengelig for feier,  

I umiddelbar nærhet til takstige, som ett signal på at det er klart for feiing. 

 

Forskriftsmessig takstige eller trinn skal festes forskriftsmessig. Adkomst til tak skal sikres 

mot utskliding.  

 

Der feiing ikke skjer fra tak, skal Eier/ representant sørge for at feieren har tilfredsstillende 

atkomst til røykløp. 

 

Eier/ representant skal sørge for tilfredsstillende atkomst til sotluke eller tilsvarende egnet 

innretning for sotuttak. Ved innvendig atkomst for feiing, skal Eier/ representant være tilstede 

under feiing. 
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§ 11. Feierens plikter 

Feiingen skal utføres på en faglig tilfredsstillende måte med minst mulig ulemper for 

beboerne. Etter endt feiing skal feieren sørge for at sot blir fjernet, enten av feieren selv eller 

av byggeier/representant, og anbrakt på egnet sted.   

 

Feieren skal under feiing og tilsyn vurdere forhold ved fyringsanlegget som har betydning for 

brannsikkerheten eller atkomsten. Ved avvik som ikke kan rettes på stedet, skal feieren gi 

skriftlig tilbakemelding til eieren, med frist for retting eller tilbakemelding om når retting blir 

gjennomført. Dersom retting ikke blir gjennomført, skal tilsynsmyndigheten gi nødvendige 

pålegg. 

 

§ 12. Håndheving og sanksjoner. 

Lokalt tilsyn, håndheving og sanksjoner skal finne sted i samsvar med kapittel 7 i brann- og 

eksplosjonsvernlovens bestemmelser. 

 

§ 13. Klage. 

Klage på vedtak gjort i medhold av denne forskrift framsettes skriftlig til xxx kommune. 

Saksbehandlingen ved klager følger bestemmelsene gitt i eller i medhold av Brann- og 

eksplosjonsvernloven, samt Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) 

 

§ 14. Ikrafttredelse. 

Denne forskrift trer i kraft 01.01.2016 
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Kostnadskalkyle  

 

For brannsamarbeidet Kvænangen, Kåfjord, Skjervøy og Nordreisa 

 

 
Dagens situasjon/ med beredskap 

 

Dagens situasjon/ uten beredskap 

 
 

 

 

 

Dagens situasjon/ grunnlag 

 
KOMMUNE INNBYGGER SÆRSKILTE 

BYGG  
BEREDSKAP ANTALL PIPER 

KVÆNANGEN   1 245 20 20 stk. 1200 

NORDREISA   4 800 50 20 stk. 2000 

SKJERVØY   2 900 30 20 stk. 1000 

KÅFJORD   2 200 30 20 stk.   900 

TOTAL  11 145 130 80 stk. 5100 

 

Årsverk ihht dimensjoneringsforskriften og erfaringstall (feiing)  

 1/årsverk/Brannsjef/ 20 000 innbyggere 

 1/årsverk/Leder forebyggende/ 20 000 innbyggere (Varabrannsjef) 

 1/årsverk/Feier/ 2000 røyk løp/ildsted  

 Felles feierforskrift m/- Behovsprovet Feiing minst hvert 4.år/ Ildstedstilsyn  

 1/årsverk/ forebyggende/tilsyn/ 10 000 innbyggere/ ca. 70-80 særskilte brannobjekter 

 § 5-1 Dimensjonering og lokalisering 

 

 

 

KOMMUNE BRANNSJEF FOREBYGGENDE LEDER BEREDSKAP FEIER TJENESTEN BEREDSKAP TOTALT 

KVÆNANGEN 20 %   10 % 10 %   60 % 20X2= 40 %   

NORDREISA 25 %   75 % 25 % 100 % 20X2= 40 %   

SKJERVØY 15 %   50 % 20 %   80 % 20X2= 40 %   

KÅFJORD 15 %   11 % 15 % 100 %  20X2= 40 %   

TOTAL  75 % 146 % 70 % 340 %           160 %  791 % 

KOMMUNE BRANNSJEF FOREBYGGENDE   FEIER TJENESTEN TOTALT 

KVÆNANGEN 20 %   10 %   60 %   

NORDREISA 25 %   75 % 100 %   

SKJERVØY 15 %   50 %   80 %   

KÅFJORD 15 %   11 % 100 %   

TOTAL  75 % 146 % 340 %  561 % 
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Situasjon / Samarbeidstiltaket/ med beredskap 

KOMMUNE BRANNSJEF LEDER 
FOREBYGGENDE 

LEDER 
BEREDSKAP 

TILSYN § 13 
FOREBYGG 

FEIER 
TJENESTEN 

BEREDSKAP 
PERSONELL 

TOTALT 

KVÆNANGEN              

NORDREISA              

SKJERVØY              

KÅFJORD              

TOTAL  100 %  100 % 100 %  100 %  300 %  160 %  860 % 

 

Situasjon / Samarbeidstiltaket/ uten beredskap 

 

 

Kommentar 

Vi bør samarbeide om en helhetlig vertskommune der alle er ansatt, og kommunene betaler 

inn til felles pott etter 40/60 prinsippet. Eller pr. innbyggertall og antallet piper for 

feiertjenesten.  Vi må jobbe for økt kvalitet og best mulig utnytting av alle resursene i 

regionen.  

 

Jfr. Justis- og beredskapsdepartementet (JD) ga 5. oktober 2012 Direktoratet for 

samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) i oppdrag å opprette og lede en arbeidsgruppe som 

skulle se på brann- og redningsvesenets organisering og ressurser. Oppdraget er forankret i 

Meld. St. 29 (2011-2012) Samfunnssikkerhet og tilhørende Innst. 426 S (2012-2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOMMUNE BRANNSJEF LEDER 
FOREBYGGENDE 

TILSYN § 13 
FOREBYGGENDE 

FEIER TJENESTEN TOTALT 

KVÆNANGEN         

NORDREISA         

SKJERVØY         

KÅFJORD         

TOTAL  100 %  100 %  100 %  300 % 600 % 
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Kostnader/ stilling / etter dim. Forskrift / selvkostområdet (feiing)/ med beredskap   

   
KOMMUNE BRANNSJEF LEDER 

FOREBYGGENDE 
TILSYNSPERSONELL 
FOREBYGGENDE 

LEDER 
BEREDSKAP 

FEIER 
TJENESTEN 

BEREDSKAP 
PERSONELL 

TOTAL 
KOSTNAD 

KVÆNANGEN 
1245  

65x1245= 
80 925 

58x1245= 
72 210 

54x1245= 
67 230 

58x1245= 
72 210 

294x1200= 
352 800 

72x1245= 
89 640 

  735 015 

NORDREISA 
4800  

65x4800= 
312 000 

58x4800= 
278 400 

54x4800= 
259 200 

58x4800= 
278 400 

294x2000= 
588 000 

72x4800= 
345 600 

2 061 600  

SKJERVØY 
2900  

65x2900= 
188 500 

58x2900= 
168 200 

54x2900= 
156 600 

58x2900= 
168 200 

294x1000= 
294 000 

72x2900= 
208 800 

1 184 300 

KÅFJORD 
2200  

65x2200= 
143 000 

58x2200= 
127 600 

54x2200= 
118 800 

58x2200= 
127 600 

294x900= 
264 600 

72x2200= 
158 400 

   940 000 

TOTAL 724 425 646 410 601 830 646 410 1 499 400 802 440 4 920 915 

 

100 % stillingsandel brannsjef   lønn + sosiale kostnader   kr 724 425,- 

100 % stillingsandel leder forebyggende  lønn + sosiale kostnader   kr 646 410,-                

100 % stillingsandel leder beredskap  lønn + sosiale kostnader   kr 646 410,-                

100 % stillingsandel tilsynspersonell  lønn + sosiale kostnader      kr 601 830,- 

300 % stillingsandel feiertjenesten          lønn + sosiale kostnader      kr 1 499 400,- 

160 % stillingsandel brannpersonell(80x2)  lønn + sosiale kostnader      kr 802 440,- 

Sum       lønn + sosiale kostnader   kr 4 920 915,- 

 

Sosiale utgifter utgjør ca.15 % (750 000) 

 

 

 Brannsjef, leder forebyggende, tilsynspersonell, leder beredskap, beredskapspersonell.    

Fordeles etter innbyggertallet i hver kommune. 

 

 Feiertjenesten, 300 % stilling fordeles etter antallet piper i samarbeidet og drives etter 

selvkostprinsippet. Det forutsettes felles feier/gebyr forskrift.  

Eks. Gebyr grunnlag på 500x 5100= 2 550 000 - 1 499 400 = 1 050 600 til drift 

 

 Den enkelte kommune står for kontor kostnadene for stillinger som er lokalisert i 

kommunen. 

 Lønn i faste stillinger, fakturering og gebyr bør administreres av vertskommunen. 

 

 Vakt tillegg og utrykninger belastes den enkelte kommune, basert på 

dimensjoneringsforskriften og faktiske utgifter. 
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Kostnader/ stilling / etter dim. Forskrift / selvkostområdet (feiing)/ uten beredskap   

 
KOMMUNE BRANNSJE

F 
LEDER 
FOREBYGGENDE 

TILSYNSPERSONELL 
FOREBYGGENDE 

FEIER 
TJENESTEN 

TOTAL KOSTNAD 

KVÆNANGEN 
1245  

65x1245= 
80 925 

58x1245= 
72 210 

54x1245= 
67 230 

294x1200= 
352 800 

  573 165 

NORDREISA 
4800  

65x4800= 
312 000 

58x4800= 
278 400 

54x4800= 
259 200 

294x2000= 
588 000 

1 437 600 

SKJERVØY 
2900  

65x2900= 
188 500 

58x2900= 
168 200 

54x2900= 
156 600 

294x1000= 
294 000 

   807 300 

KÅFJORD 
2200  

65x2200= 
143 000 

58x2200= 
127 600 

54x2200= 
118 800 

294x900= 
264 600 

   654 000 

TOTAL 724 425 646 410 601 830 1 499 400 3 472 065 

 

100 % stillingsandel brannsjef   lønn + sosiale kostnader   kr 724 425,- 

100 % stillingsandel leder forebyggende  lønn + sosiale kostnader   kr 646 410,-                

100 % stillingsandel tilsynspersonell  lønn + sosiale kostnader      kr 601 830,- 

300 % stillingsandel feiertjenesten          lønn + sosiale kostnader      kr 1 499 400,- 

Sum       lønn + sosiale kostnader   kr 3 472 065,- 

 

Sosiale utgifter utgjør ca.15 % (520 810) 

 

 

 Brannsjef, leder forebyggende, tilsynspersonell, fordeles etter innbyggertallet i hver 

kommune. 

 

 Feiertjenesten, 300 % stilling fordeles etter antallet piper i samarbeidet og drives etter 

selvkostprinsippet. Det forutsettes felles feier/gebyr forskrift.  

Eks. Gebyr grunnlag på 500x 5100= 2 550 000 - 1 499 400 = 1 050 600 til drift 

 

 Den enkelte kommune står for kontor kostnadene for stillinger som er lokalisert i 

kommunen. 

 Lønn i faste stillinger, fakturering og gebyr bør administreres av vertskommunen. 
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Kostnader/ stilling   

40 % deles likt på 4 kommuner/ 60 % deles på innbyggertall m/Beredskap  

 
KOMMUNE BRANNSJEF LEDER 

FOREBYGGENDE 
TILSYNSPERSONELL 
FOREBYGGENDE 

LEDER 
BEREDSKAP 

FEIER 
TJENESTEN 

BEREDSKAP 
PERSONELL 

TOTAL 
KOSTNAD 

KVÆNANGEN 
1245  

39x1245= 
48 555 
72 356,25 

34,8x1245= 
43 325 
64 641 

32,4x1245= 
40 338 
60 183 

34,8x1245= 
43 325 
64 641 

80,7x1245= 
100 472 
149 940 

43,2x1245= 
53 784 
80 244 

 
329 799 
492 005 
821 804 

NORDREISA 
4800  

39x4800= 
187 200 
72 356,25 

34,8x4800= 
167 040 
64 641 

32,4x4800= 
155 520 
60 183 

34,8x4800= 
167 040 
64 641 

80,7x4800= 
387 360 
149 940 

43,2x4800= 
207 360 
80 244 

 
1 271 520 
   492 005 
1 763 525  

SKJERVØY 
2900  

39x2900= 
113 100 
72 356,25 

34,8x2900= 
100 920 
64 641 

32,4x2900= 
93 960 
60 183 

34,4x2900= 
100 920 
64 641 

80,7x2900= 
234 030 
149 940 

43,2x2900= 
125 280 
80 244 

 
   768 210 
   492 005 
1 260 215 

KÅFJORD 
2200  

39x2200= 
85 800 
72 356,25 

34,8x2200= 
76 560 
64 641 

32,4x2200= 
71 280 
60 183 

34,8x2200= 
76 560 
64 641 

80,7x2200= 
177 540 
149 940 

43,2x2200= 
95 040 
80 244 

   
   582 780 
   492 005 
1 074 785 

TOTAL 724 425 646 410 601 830 646 410 1 499 400 802 440 4 920 915 

 

40 % 289 770 258 564 240 732 258 564  599 760 320 976 1 968 366 

60 % 434 655 387 846 361 098 387 846 899 640 481 464 2 952 549 

 

 Brannsjef, leder forebyggende, tilsynspersonell, leder beredskap, beredskapspersonell 

og feiertjenesten fordeles med: 40 % fast / 60 % etter innbyggertall for hver kommune. 

 

 Den enkelte kommune står for kontor kostnadene for stillinger som er lokalisert i 

kommunen. 

 Lønn i faste stillinger, fakturering og gebyr bør administreres av vertskommunen. 

 

 Vakt tillegg og utrykninger belastes den enkelte kommune, basert på 

dimensjoneringsforskriften og faktiske utgifter. 

 

 Reiseutgifter og IKT fordeles etter 40/60 prinsippet. 

  

 Feiertjenesten fordeles 40/60 både på utgifter og inntekter. Vertskommunen står for 

betaling av utgifter og innkreving av gebyrer, tjenesten blir da som tidligere 

selvfinansierende i den enkelte kommune.  
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Kostnader/ stilling  

40 % deles likt på 4 kommuner/ 60 % deles på innbyggertall u/Beredskap  

 
KOMMUNE BRANNSJEF LEDER 

FOREBYGGENDE 
TILSYNSPERSONELL 
FOREBYGGENDE 

FEIER 
TJENESTEN 

TOTAL KOSTNAD 

KVÆNANGEN 
1245  

39x1245= 
48 555 
72 443 

34,8x1245= 
43 326 
64 641 

32,4x1245= 
40 338 
60 183 

80,7x1245= 
100 472 
149 940 

 
 232 691 
347 120 
579 811 

NORDREISA 
4800  

39x4800= 
187 200 
72 443 

34,8x4800= 
167 040 
64 641 

32,4x4800= 
155 520 
60 183 

80,7x4800= 
387 360 
149 940 

 
897 120 
   347 120 
1 244 240  

SKJERVØY 
2900  

39x2900= 
113 100 
72 443 

34,8x2900= 
100 920 
64 641 

32,4x2900= 
93 960 
60 183 

80,7x2900= 
234 030 
149 940 

 
   542 010 
   347 120 
889 130 

KÅFJORD 
2200  

39x2200= 
85 800 
72 443 

34,8x2200= 
76 560 
64 641 

32,4x2200= 
71 280 
60 183 

80,7x2200= 
177 540 
149 940 

   
   411 180 
   347 120 
758 300 

TOTAL 724 425 646 410 601 830 1 499 400 3 472 065 

 

40 % 289 770 258 564 240 732 599 760 1 388 826 

60 % 434 655 387 846 361 098 899 640 2 083 239 

 

 Brannsjef, leder forebyggende, tilsynspersonell og feiertjenesten fordeles med: 40 % 

fast / 60 % etter innbyggertall for hver kommune. 

 

 Den enkelte kommune står for kontor kostnadene for stillinger som er lokalisert i 

kommunen. 

 Lønn i faste stillinger, fakturering og gebyr bør administreres av vertskommunen. 

 

 Reiseutgifter og IKT fordeles etter 40/60 prinsippet. 

  

 Feiertjenesten fordeles 40/60 både på utgifter og inntekter. Vertskommunen står for 

betaling av utgifter og innkreving av gebyrer, tjenesten blir da som tidligere 

selvfinansierende i den enkelte kommune.  
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 Kostnader/ stilling  40/60 - Selvkost 

 

40 % deles likt på 4 kommuner/ 60 % deles på innbyggertall u/Beredskap  

Feiertjenesten fordeles etter antall piper / Selvkost 

 
KOMMUNE BRANNSJEF LEDER 

FOREBYGGENDE 
TILSYNSPERSONELL 
FOREBYGGENDE 

FEIER 
TJENESTEN 

TOTAL KOSTNAD 

KVÆNANGEN 
1245  

39x1245= 
48 555 
72 443 

34,8x1245= 
43 326 
64 641 

32,4x1245= 
40 338 
60 183 

294x1200= 
352 800 

 
0 485 019 
0 197 267 
0 682 286 

NORDREISA 
4800  

39x4800= 
187 200 
72 443 

34,8x4800= 
167 040 
64 641 

32,4x4800= 
155 520 
60 183 

294x2000= 
588 000 

 
1 097 760 
0 197 267 
1 295 027 

SKJERVØY 
2900  

39x2900= 
113 100 
72 443 

34,8x2900= 
100 920 
64 641 

32,4x2900= 
93 960 
60 183 

294x1000= 
294 000 

 
0 601 980 
0 197 267 
0 799 247 

KÅFJORD 
2200  

39x2200= 
85 800 
72 443 

34,8x2200= 
76 560 
64 641 

32,4x2200= 
71 280 
60 183 

294x900= 
264 600 

   
0 498 240 
0 197 267 
0 695 507 

TOTAL 724 425 646 410 601 830 1 499 400 3 472 065 

 

40 % 289 770 258 564 240 732  0 789 066 

60 % 434 655 387 846 361 098  1 183 599 

 

 Brannsjef, leder forebyggende, tilsynspersonell fordeles med: 40 % fast / 60 % etter 

innbyggertall for hver kommune. 

 

 Feiertjenesten fordeles etter selvkost/ antall piper i hver kommune. 

 

 Feiertjenesten fordeles etter selvkost/ antall piper i hver kommune. Vertskommunen 

står for betaling av utgifter og innkreving av gebyrer, tjenesten blir da som tidligere 

selvfinansierende i den enkelte kommune.  

 

 Den enkelte kommune står for kontor kostnadene for stillinger som er lokalisert i egen 

kommunen. 

 Lønn i faste stillinger, fakturering og gebyr bør administreres av vertskommunen. 

 

 Andre utgifter fordeles etter 40/60 prinsippet. 
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Nordreisa kommune 

           
 

Arkivsaknr:       2015/195-5 

Arkiv:                223  

Saksbehandler:  Hilde 

Henriksen 

 Dato:                 25.08.2015 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

39/15 Nordreisa driftsutvalg 08.09.2015 

 

Brøyting av felles avkjøring 

 

 

 

Rådmannens innstilling 

Driftsansvar for felles avkjøring til eiendommene Moan 23 – 33 overtas ikke av Nordreisa 

kommune. 

 

 

 

Saksopplysninger 

Boligeiere i Moan 23 – 33 (6 boliger) ber om at Nordreisa kommune overtar drift av felles 

adkomst inn til deres boliger på Moan.  

I april sendte beboerne henvendelse til Nordreisa kommune om kommunal overtakelse av drift 

av felles avkjøring inn til Moan 23 -33.  Henvendelsen er besvart i brev av 11.06.2015 der 

anmodningen om kommunal overtakelse avslås, begrunnet i at drift av regulerte felles 

avkjøringer ikke er et kommunalt ansvar. 

 

Beboerne i Moan 23 – 33 påklager i brev av 25.06.2015 kommunens avslag om overtakelse av 

brøyting av felles avkjøring til Moan 23 – 33. De skriver bla at kommunen asfalterte 

kommunale veier i området i perioden 2004 – 2007 og at det etter dette ble drift av felles 

avkjøring overført til de private tomteeierne. 

 

Nordreisa kommune kan ikke finne dokumentasjon på at denne private fellesavkjøringen 

tidligere har vært driftet av Nordreisa kommune.  Vi kan heller ikke finne at det er gjennomført 

omklassifisering til felles avkjøring fra kommunal vei. 

Felles avkjøring Moan 23 – 33 er ikke omfattet av eksterne brøytekontrakter tilbake til 2002.  

Fellesavkjøringen er heller ikke omfattet av veier som brøytes i kommunal regi tilbake til 1990. 

 

Asfaltering av kommunale veier er ikke gjennomført på Moan etter 1999, med unntak av 

reasfaltering etter arbeid på vann- og avløpsledninger.  Prioriterte asfalteringsplaner tilbake til 

1999 omfatter ikke veier i Moan-området. 
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Vurdering 

I boligområdene i sentrum av Storslett og Sørkjosen er det regulert mange felles avkjøringer til 

to eller flere boliger.  I tilknytning til kommunal vei Moan er det 5 felles avkjøringer som alle 

driftes i privat regi. 

Dersom kommunen skal overta driftsansvar for felles avkjøring til Moan 23-33, vil det danne 

presedens for liknende saker. Drift av alle felles avkjøringer i sentrum vil medføre behov for 

større økning av veibudsjettet som igjen må dekkes inn gjennom reduksjon av andre kommunale 

tjenester. 
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Nordreisa kommune 

           
 

Arkivsaknr:       2015/1508-2 

Arkiv:                1942/52/63

  

Saksbehandler:  Hilde 

Henriksen 

 Dato:                 28.05.2015 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

40/15 Nordreisa driftsutvalg 08.09.2015 

 

Kjøp av tilleggsareal til eiendommen 1942/52/63 

Henvisning til lovverk: 

 

 

Vedlegg 

1 Kart 

 

Rådmannens innstilling 

Nordreisa kommune selger et areal på inntil 195 m2 som tilleggsareal til eiendommen 

1942/52/63 der følgende vilkår legges til grunn: 

1. Pris for areal kr 100 - etthundre kroner - pr m2 

2. Offentlige avgifter og gebyrer for fradeling må bekostes av kjøper 

3. Tilleggsarealet skal begrenses ved at det beholdes minste bredde på 7 meter mellom 

eiendommene 1942/52/63 og 1942/52/59.  Mot nord skal det beholdes minste avstand på 

10 meter mellom eiendommene 1942/52/63 og 1942/52/1 (Lunde). 

 

 

 

 

Saksopplysninger 

Ingrid Solvang søker om å få kjøpe tilleggsareal til egen boligtomt 1942/52/63 Høgegga 76. 

Søknaden begrunnes med at hun alltid har klippet plen og vedlikehold omsøkt areal, og at hun 

nå ønsker å beplante arealet samt fortsette vedlikeholdet. 

Vurdering 

Omsøkt areal ligger nord for tomt 1942/52/63, og er definert som område F9 i reguleringsplan 

Boligfelt Høgegga Eggatunet.  Reguleringsformål for område F9 er park.   

Reguleringsformål F9 grenser opp til reguleringsplan Lunde som er vedtatt i mars 2015. Arealet 

som grenser mot område F9 er regulert til friområde. 

Områder regulert til park kan benyttes som hage, men bør ikke tillates bebygd. 
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Omsøkt område er i dag benyttet som plen.  

I området F9 går det sti mellom Høgegga 76 (g/bnr 1942/52/63) og  Høgegga 74 (g/bnr 

1942/52/59) på område som er regulert til park.  Bredden på området mellom disse to 

boligtomtene er 7 meter.  Denne stien knytter seg til en sti som går ute langs kanten av hele 

Høgegga.  

Utvidelse av tomt 1942/52/63 betinger at disse stiene ikke stenges for fri ferdsel og at det 

beholdes nødvendig bredde for allmenn ferdsel/benyttelse. 

 

Etter total vurdering av områdets benyttelse og reguleringsformål, konkluderes det med at salg 

av tilnærmet omsøkt område ikke vil gi noen negative konsekvenser. 

 

Pris: Tomtene på Høgegga selges i dag for kr 100,-  pr m2.  Salgbart område utgjør inntil 195     

m2 og vil ha en kostnad på kr. 19500.  Gebyrer for fradeling og eiendomsoverdragelse kommer i 

tillegg.  Arealets størrelse fastsettes nøyaktig ved oppmålingsforretning. 
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Nordreisa kommune 

           

 

Arkivsaknr:       2015/25-10 

Arkiv:                1942/29/16

  

Saksbehandler:  May Halonen 

 Dato:                 26.08.2015 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

41/15 Nordreisa driftsutvalg 08.09.2015 

 

Søknad om deling gnr 1942/29/16 

Henvisning til lovverk: 

Jordloven § 12 

Matrikkellovens § 6 

Plan- og bygningsloven §§ 1-8, 19-2, 20-1, 26-1, 27-1, 27-2, 27-4 og 28-1 

 

Vedlegg 

1 Kart 

2 Oversiktskart deling gnr 1942/29/16 

3 Reindriftskart trekkvei 29-16 

 

Rådmannens innstilling 

Nordreisa kommune avslår søknad om deling av tre ubebygde hyttetomter på hver ca 700 m2 fra 

gnr 29, bnr 16 i Nordreisa kommune. 

 

 Deling avslås jf. jordlovens § 12, matrikkellovens § 6, plan- og bygningsloven §§ 20-1-

m, 26-1, 27-1, 27-2, 27-4 og 28-1. 

 Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel jf. plan- og bygningslovens § 19-2 avslås. 

 

Begrunnelse: 

En eventuell fradeling av omsøkt areal vil trolig ikke føre til konsekvenser for naturmangfoldet, 

kulturlandskapet og friluftslivet.  

 

Hyttebygging i området er derimot ikke positivt for reindrifta. Fritidsbebyggelse i omsøkt 

område vil forsterke faren for sammenblanding med nabodistriktene på andre siden av 

Reisaelva. I og med at reinen trekker mellom kraftlinja og veien kan økt aktivitet/ferdsel virke 

forstyrrende på beiting på våren og høsten.  

 

Nordreisa kommune kan med dette ikke se at fordelene med dispensasjon er større enn 

ulempene, og søknad om deling og dispensasjon fra kommuneplanens arealdel avslås.  
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Saksopplysninger 

Søker og grunneier: Sture Eitrand Hansen, Einevoll 5, 9151 Storslett  

 

Det søkes om fradeling av tre hyttetomter på á ca 700 m2 for salg.  

 

Eiendommen ligger nesten øverst i den befolket delen av Reisadalen, om lag 42 km fra Storslett 

sentrum. Parsellen som søkes fradelt består av furuskog. I følge gårdskart fra Skog og landskap 

har eiendom gnr 29, bnr 16 et totalareal på 241,3 daa. Av dette er 16,1 daa fulldyrka jord, 2,9 

daa overflatedyrka jord, 2,2 daa innmarksbeite, 8,1 daa skog på høy bonitet, 166,9 daa skog på 

middels bonitet, 3,7 daa skog på lav bonitet, 1,8 daa uproduktiv skog, og 12,6 daa bebygd og 

annet areal.  

 

Planstatus  
Det omsøkte området er i kommuneplanen definert som LNFR, områder som skal brukes og 

sikres for landbrukproduksjon, herunder jordbruk, skogbruk og reindrift, og/eller som skal bli 

liggende som naturområder og områder for friluftsliv. Det er derfor nødvendig med dispensasjon 

fra plan- og bygningsloven § 19-2.  

 

Tomtene ligger innenfor 100 metersonen til Saraelva, og det er nødvendig med dispensasjon fra 

plan- og bygningsloven § 1-8.  

 

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. Kommunen bør heller ikke dispensere fra planer, lovens bestemmelser 

om planer når en direkte berørt statlig eller regional myndighet har uttalt seg negativt om 

dispensasjonssøknaden.  

 

Nabovarsling:  
Det foreligger dokumentasjon for nabovarsling i hht. plan- og bygningslovens § 21-3. Statskog 

SF er eneste nabo og har kommentert at dersom det blir gitt tillatelse til tiltaket, skal Statskog SF 

som nabo være til stede for å ivareta sine interesser i forhold til grensen mot deres egen eiendom 

gnr 29, bnr 1.  

 

Saken ble sendt til høring den 05.06.15 til følgende instanser: 
Fylkesmannen i Finnmark, Reindriftsavd. Vest-Finnmark  Bredbuktsveien 50b  KAUTOKEINO  

Fylkesmannen i Troms  Postboks 6105  TROMSØ  

Norges vassdrag- og energivesen, Region Nord  Kongens gate 14-18  NARVIK  

Reinbeitedistrikt D-36 Cohkolat v/Johan Aslak Logje  Máttaluoppal  KAUTOKEINO  

Sametinget Miljø- og kulturvernavd.  Ávjovárgeaidnu 50  KARASJOK  

Troms fylkeskommune  Postboks 6600  TROMSØ  

 

Høringsuttalelser: 
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Fra Fylkesmannen i Troms 25.06.15: 

Fylkesmannen i Troms viser til kommunens brev av 5. juni 2015, hvor det søkes om 

dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for fradeling av tre tomter til fritidsformål på 

eiendommen gnr 29, bnr 16. 

 

Det omsøkte tiltaket er lokalisert innenfor vår/sommer og høstbeiteområdet til Cohkolat 

reinbeitedistrikt. Videre ligger omsøkte tiltak i nærheten av en trekkvei for rein. Denne går 

mellom kraftlinjen og bilveien. 

 

Fra Daleng og lenger inn er Reisadalen et forholdsvis inngrepsfritt område. Slike områder er 

svært sentrale for reindriften, og spesielt på våren. Hytteutbygging i området vil medføre økt 

ferdsel og menneskelig aktivitet. Dette vil føre til negative konsekvenser for distriktet ved at rein 

trekker seg bort og viktige beiter dermed går tapt. 

 

Vi anbefaler dermed Nordreisa kommune å avslå søknad om dispensasjon fra kommuneplanens 

arealdel. Dersom kommunen kommer til at landbruks- natur og friluftsinteressene, samt 

reindriftsinteressene blir bedre ivaretatt ved gjennomføring av tiltaket, ber vi om at dette 

begrunnes. Om ikke vil vi vurdere å påklage et vedtak hvor søknaden innvilges. Vi ber derfor om 

å få tilsendt avgjørelsen i saken når denne foreligger. 

 
Fra Sametinget 03.07.15: 

Det har ikke tidligere vært foretatt systematiske registreringer av samiske kulturminner i 

kommunen. Ut fra vår generelle kjennskap til kommunen finner vi det sannsynlig at det kan være 

samiske kulturminner som hittil ikke er påvist innenfor planområdet. Sametinget må derfor 

foreta en befaring før vi kan uttale oss til saken. Tiltaket kan ikke iverksettes før befaringen er 

foretatt, og vår uttalelse foreligger. Befaringen vi bli utført i løpet av feltsesongen 2015.  

Samiske kulturminner eldre enn 100 år er automatisk fredet, jf. Lov 9. juni 1978 nr. 50 om 

kulturminner (kml.) § 4 andre ledd. 

 
Fra Sametinget 20.07.15: 

Området er befart uten at det ble registrert automatisk fredete samiske kulturminner. 

Sametinget har ingen merknader til saken. 

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 den 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. 

 

Fra NVE 01.07.15: 

Vi viser til oversendte plandokument datert 5.6.2015. 

Kommunen har vurdert skred, flom og grunnforhold og vi har ingen ytterligere merknader til 

saken. 

----------- 

 

Da vi startet med å gå igjennom uttalelsene i saken ble vi litt i tvil om uttalelsen fra 

Fylkesmannen var begrunnet i riktige opplysninger, det gjelder avsnitt 2 og 3, og sendte derfor 

mail tilbake til Fylkesmannen om dette var rette opplysninger. I den forbindelsen uttrykte vi oss 

litt feil og skrev flyttelei i stedet for trekkvei. Vi skrev følgende: 
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«Vi er klar over at det på reindriftskartet er markert en flyttelei i området. Men av lokalkunnskap tviler 
vi på at dette er rett. I dette området er det bratt ned til bunnen av dalen og det er mye storvokst 
furuskog her. Vi tviler rett og slett på at flytteleien er rett markert. To andre flytteleier er plassert lenger 
oppe i fjellet og i området rundt Stuoraskáidi og det er nok helt rett. 
 
Tomtene er tenkt plassert nesten inntil veien som er trafikkert med en god del turisttrafikk i forbindelse 
med reiselivsaktiviteten som Saraelv villmarkssenter og Ovi Raishin har på øversiden av Saraelv. Begge 
senterene har helårsdrift. Saraelv villmarkssenter har også i den nye arealplanen fått godkjent et 
utvidet område til turisme, samt at det rett på nedsiden av Saraelva tidligere er godkjent et området for 
turisme. Dessuten er Daleng på andre siden av Reisaelva så den setningen blir direkte feil å ta med.  
 
Fra næringskonsulent kommer denne uttalelsen: 
Hyttetomtene ligger i et område som består av utbygninger av slik karakter at de vil generere besøk. 
Saraelv villmarkssenter er helårsåpen reiselivsbedrift, som ifg vedtatt arealplan kan ekspandere sin 
drift. Arealplanen er ny og har vært gjennomgått av alle myndigheter. Reisa Nasjonalpark har et eget 
Besøkssenter, med informasjon og aktiviteter i området. 

1.       På bakgrunn av Miljødirektoratets Merkevarestrategi for Norges Nasjonalparker, impliserer det 
til økt trafikk og økt besøkspress i dalen i framtiden. Kommersialisering og tilrettelegging for økt 
besøk, er en av MD og kommunenes største satsingsområder frem til 2017. 

2.       Reindrifta har i dialogmøter med kommunen hatt ønske om økt trafikk nede i dalen, for å sikre 
at flokkene på hver side (ulike reinbeitedistrikt) av dalen ikke blander seg. Aktivitet i dalen har 
ikke tidligere blitt opplevd som negativt. 

 
Kan du se på nytt på deres uttalelse og komme med en tilbakemelding? 
Det er viktig at informasjonen som også dere kommer med, er rett i den videre saksbehandlingen.» 

 

Svaret fra Fylkesmannen i Troms kom pr mail 24.08.15 med følgende tekst: 

Som dere sikker kjenner til hører Nordreisa kommune inn under Vest-Finnmark 

reinbeiteområde. Dermed er det Reindriftsavdelingen Vest-Finnmark (hos Fylkesmannen i 

Finnmark) som gjøre den reindriftsfaglige vurderingen på vegne av Fylkesmannen i Troms.  

Før vårt brev datert 25.juni 2015 ble sendt dere, var det dialog mellom de to 

fylkesmannsembetene. Slik har vi gjort det også nå.   

 

Følgende er kommentar fra underdirektøren ved reindriftsavdelingen Vest-Finnmark: 

«Ja, det er riktig som det sies at det går ikke en flyttelei i området, det har man heller ikke 

påstått. Men det går en trekkvei gjennom/i nærheten av det omsøkte området. Det betyr at rein 

trekker gjennom dette området, trekket er i forbindelse med naturlig beiting om våren og høsten. 

Dette er et trekk som reinen selv styrer, og den beiter seg gjennom området såfremt den ikke 

møter på hindringer eller blir skremt. I de nye reindriftskartene som skal være klar i løpet av 

høsten, vil området bli markert som vår/høst beite. 

 

Fylkesmannens reindriftsavdeling i Finnmark har vært i kontakt med distrikt 36 Cohkolat ja 

Birtavarre om det aktuelle tiltaket. Distriktet hadde ikke hørt om dette tiltaket tidligere, men 

synes at reindriftas sak var godt ivaretatt i uttalelsen fra Fylkesmannen i Troms. Fra distriktet 

ble det i tillegg poengtert at fritidsbebyggelse i omsøkt område vil forsterke faren for 

sammenblanding med nabodistriktene på andre siden av Reisaelva, som følge av økt 

aktivitet/ferdsel.  

 

Distrikt 36 Cohkolat ja Birtavarre opplever også at Nordreisa kommune ikke sender ut 

høringssaker etter plan- og bygningsloven, og ber om at Nordreisa kommune blir gjort 

oppmerksom på dette. Distriktet er også kritisk til at det hevedes fra kommunens side at 

reindrifta i dialogmøter med kommunen har ønsket økt trafikk nede i dalen, for å sikre at 

flokkene på hver side (ulike reinbeitedistrikt) av dalen ikke blander seg, og at aktivitet i dalen 
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ikke har blitt opplevd som negativt. Reinbeitedistrikt 36 kjenner seg ikke igjen i denne type 

dialog.» 

----------- 

Som en kommentar til dette kan vi opplyse at distriktsleder Johan Aslak Logje også har ringt og 

bekreftet dette. Han sa at han ikke hadde fått høringsbrevet i posten. Vi sender alltid høringsbrev 

direkte til de involverte reinbeitedistrikt i delings- og dispensasjonssaker som angår ubebygde 

tomter, så fremt det ikke er på dyrkamark. I dette tilfellet står Reinbeitedistrikt 36 v/Johan Aslak 

Logje på adresselista og de skulle dermed ha mottatt høringsbrevet.  

 

Vurderinger i forhold til jordloven: 
I jordlovens § 1 står det: Arealressursane bør disponerast på ein måte som gir ein tenleg, variert 

bruksstruktur ut frå samfunnsutviklinga i området og med hovudvekt på omsynet til busetjing, 

arbeid og driftsmessig gode løysingar.  

 

Ein samfunnsgagnleg bruk inneber at ein tek omsyn til at ressursane skal disponerast ut frå 

framtidige generasjonar sine behov. Forvaltinga av arealressursane skal vera miljøforsvarleg 

og mellom anna ta omsyn til vern om jordsmonnet som produksjonsfaktor og ta vare på areal og 

kulturlandskap som grunnlag for liv, helse og trivsel for menneske, dyr og planter.  

 

I jordlovens § 12 står det: Deling av eigedom som er nytta eller kan nyttast til jordbruk eller 

skogbruk må godkjennast av departementet. Det same gjeld forpakting, tomtefeste og liknande 

leige eller bruksrett til del av eigedom når retten er stifta for lengre tid enn 10 år eller ikkje kan 

seiast opp av eigaren (utleigaren). Med eigedom meiner ein òg rettar som ligg til eigedomen og 

partar i sameige.  

 

Ved avgjerd av om samtykke til deling skal givast, skal det leggjast vekt på om delinga legg til 

rette for ein tenleg og variert bruksstruktur i landbruket. I vurderinga inngår mellom anna 

omsynet til vern av arealressursane, om delinga fører til ei driftsmessig god løysing, og om 

delinga kan føre til drifts- eller miljømessige ulemper for landbruket i området. Det kan leggjast 

vekt på andre omsyn dersom dei fell inn under formålet i jordlova.  

 

Eiendommen ligger ca 3,2 km ovenfor Bilto hvor RV 865 stopper og hvor den kommunale 

veien fortsetter til Saraelvområdet. Det omsøkte arealet består av furuskog og er 

arronderingsmessig godt plassert på en liten del av eiendommen som er delt fra resten av 

eiendommen av den kommunale veien. Det er ikke fast bosetting på eiendommen, men der er 

både et eldre bolighus og en eldre fjøs.  

 

Det er ikke selvstendig drift på eiendommen og har antakelig ikke vært det siden på midten av 

80-tallet da den var bebodd av forrige genererasjon eiere. Arealene har heller antakelig heller 

ikke vært høstet de siste 5-7 årene. De nærmeste gårdene er på andre siden av Reisaelva på 

Svartfoss, omlag 12 km unna og ellers i Sappen omlag 16 km lenger ned i Reisadalen.  

 

Elvebåtsenterets eiendom grenser inntil gnr 29/16 og de har i arealplanprosessen fått avsatt et 

området i tilknytning til eksisterende bebyggelse i Saraelv til utvidelse av deres bedriftskonsept 

på Statsskog SF sin eiendom. Disse hyttetomtene som det her søkes om var ikke meldt inn i 

arealplanprosessen.  

 

Det dyrka arealet på gnr 29/16 ligger ved Reisaelva og omlag 400 m i luftlinje fra det omsøkte 

arealet. Evt framtidig drift av arealene vil ikke være til sjenanse ovenfor evt hyttebygging i 

området.  

 

Vurderinger i forhold til plan- og bygningsloven: 
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Kulturminner  
I følge økonomisk kartverk og Askeladden er det ikke registrert kulturminner innenfor 100 m fra 

omsøkte området. Sametinget har også befart område uten å ha registrert automatisk fredete 

samiske kulturminner. Troms fylkeskommune har ikke svart på høringsbrevet og vi antar da at 

det ikke er noe i området. Hvis delingstillatelse gis og det likevel under arbeid i marken kommer 

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. 

 

Kulturlandskap  
Det er spredt tradisjonell bebyggelse i området. Eventuelle bygg må tilpasses den eksisterende 

byggestilen med tanke på farge, vinkler, utforming og plassering.  

 

Friluftsinteressene  
Sarafossen er en mye besøkt attraksjon og turmål. Det omsøkte arealet ligger på øversiden av 

(sør for) Saraelva og brua som går over elva. Stien til Sarafossen er også starten på 

Nordkalottruta og starter ca 450 m på nedsiden av Saraelvbrua. Ferdselen til fossen og videre 

inn på fjellet og vidda vil ikke bli sjenert av evt hyttebygging på omsøkte område.  

 

Avkjørsel/adkomst  
Den planlagte adkomsten vil gå fra den kommunale Saraelvveien. De omsøkte tomtene skal ha 

felles avkjørsel og adkomst videre over gnr 29/16 og til hver tomt. Ved eventuell godkjenning 

av søknaden, må det settes krav om at det må tinglyses vegrett og adkomst over eiendommen 

gnr 29/16 som sikrer adkomst til de omsøkte parsellene.  

 

Miljø  
Ved opprettelse av eiendom til bygningsformål til mennesker og dyr ikke gjennomføres med 

mindre det er forsvarlig adgang til hygienisk betryggende og tilstrekkelig drikkevann, samt 

slokkevann og at bortføring av vann og avløpsvann må være sikret i samsvar med 

forurensningsloven. I søknaden er det opplyst at hyttene skal anlegge fellesbrønn og ha eget 

forbrenningstoalett.  

 

Teknisk avdeling har vurdert utslippsforhold og vannforsyning for de omsøkte tomtene som 

følgende:  

Drikkevann i ellers området forsynes av private anlegg der også grunnvann benyttes som 

vannkilde. Når det planlegges innlagt vann i hyttene, må det også søkes om utslippstillatelse for 

«gråvann». En kan ikke se at et utslipp vil komme i konflikt med andre interesser i området.  

 

Avløpsanlegg må plasseres slik at det ikke kommer i konflikt med vannforsyningsanlegg. Det 

bør avsettes plass på hver tomt for avløpsanlegg. Konklusjon: Etter søknad vil utslippstillatelse 

kunne gis i samsvar med Forurensningsforskriften.  

 

Reindrift  
Oppsummert fra reindrifta: 

 

Omsøkte tiltak er i nærheten av en trekkvei for rein. Denne går mellom kraftlinjen og bilveien 

Det betyr at rein trekker gjennom dette området, trekket er i forbindelse med naturlig beiting om 

våren og høsten. Dette er et trekk som reinen selv styrer, og den beiter seg gjennom området 

såfremt den ikke møter på hindringer eller blir skremt.  

 

Fylkesmannens reindriftsavdeling i Finnmark har vært i kontakt med distrikt 36 Cohkolat ja 

Birtavarre om det aktuelle tiltaket. Fra distriktet ble det i tillegg poengtert at fritidsbebyggelse i 
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omsøkt område vil forsterke faren for sammenblanding med nabodistriktene på andre siden av 

Reisaelva, som følge av økt aktivitet/ferdsel.  

 

Fylkesmannen anbefaler dermed Nordreisa kommune å avslå søknad om dispensasjon fra 

kommuneplanens arealdel. Dersom kommunen kommer til at landbruks- natur og 

friluftsinteressene, samt reindriftsinteressene blir bedre ivaretatt ved gjennomføring av tiltaket, 

ber vi om at dette begrunnes. Om ikke vil vi vurdere å påklage et vedtak hvor søknaden 

innvilges. 

 

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

omsøkte parsellen ligger. I følge NGU sine løsmassekart er det heller ikke ustabil grunn i 

området.  

 

I kommuneplanens arealdel er det lagt inn hensynssoner i forhold til flomfare og skredfare i 

nærhet til vassdrag. På begge sider av Saraelva er et en hensynssone på 50 m. Den nærmeste 

omsøkte tomta er omlag 50 m fra Saraelva. Ved en eventuell godkjenning av søknaden må alle 

tomtene trekkes litt lenger vekk slik at den nærmeste tomta kommer minst 70 m unna. Saraelva 

kan i vårsmeltinga, og i år med mye snø i fjellene, ha veldig stor vannføring og Sarabrua ble for 

noen få år siden skadet av flommen. Ved å trekke alle tomtene litt lenger unna, sikrer man at evt 

ny bebyggelse ikke blir skadet hvis elva skulle gå over sine bredder.  

 

Naturmangfoldet:  
Alle tiltak som berører natur må vurderes etter prinsippene i naturmangfoldlovens §§ 8-12 som 

tok til å gjelde fra 1.7.2009. I naturmangfoldlovens § 1 heter det: Lovens formål er at naturen og 

dens biologiske, landskapsmessige og geologiske mangfold og økologiske prosesser tas vare på 

ved bærekraftig bruk og vern, også slik at den gir grunnlag for menneskenes virksomhet, kultur, 

helse og trivsel, nå og i fremtiden, også som grunnlag for samisk kultur.  

 

I lovens § 4 om forvaltningsmål for naturtyper og økosystemer heter det:  

Målet er at mangfoldet av naturtyper ivaretas innenfor deres naturlige utbredelsesområde og 

med det artsmangfoldet og de økologiske prosesser som kjennetegner den enkelte naturtype.  

Målet er også at økosystemets funksjoner, struktur og produktivitet ivaretas så langt de anses 

rimelige.  

 

I lovens § 7 som omhandler prinsipper i offentlig beslutningstaking i §§ 8 til 12 framgår det 

følgende: Prinsippene i §§ 8 til 12 skal legges til grunn som retningslinjer ved utøving av 

offentlig myndighet, herunder når et forvaltningsorgan tildeler tilskudd, og ved forvaltning av 

fast eiendom. Vurderingen etter første punktum skal fremgå av beslutningen.  

Dette vil si at når natur er berørt skal formålet og forvaltningsmålet i denne loven vurderes. 

Reglene for bærekraftig bruk og vern av naturen skal være førende. Prinsippene i §§ 8 – 12 skal 

vurderes vedrørende naturmangfold, dvs biologisk mangfold, landskap og geologi, og 

vurderingene skal framgå i framstillingen av saken.  

 

Området er søkt opp i Miljødirektoratet sin Naturbase http://kart.naturbase.no/ som er en 

offisiell oversikt over verneområde, statleg sikra friluftslivsområder og kartlagte områder med 

utvalgte naturtyper og økologiske funksjonsområde for prioriterte artar.  

 

I det omsøkte området er det registrert at det er leveområde for storfugl. Det er ikke gjort funn 

av rødlistearter i kategoriene sårbar, nær truet, sterkt truet eller kritisk truet. Det er heller ikke 

registrert sårbare naturtyper i området. Storfuglområdene i Reisadalen er store og spredt over 
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hele dalen. I området er det ellers lite bebyggelse, så vi kan ikke se at evt tre nye hytter har 

veldig stor betydning for storfuglstammen i området.  

 

Oppsummering  
Tomtene er i kommuneplanen definert som landbruk, natur- eller friluftsområde, og det er 

nødvendig med dispensasjon fra Plan- og bygningsloven § 19-2. Tomten ligger innenfor 100 

metersonen til Saraelva, og det er nødvendig med dispensasjon fra plan- og bygningsloven § 1-

8.  

 

Kommuneplanens arealdel for 2014-2026 ble vedtatt 25.03.14. Det omsøkte arealet som tiltak 

ble ikke meldt inn i prosessen med en ny arealplan. Det er ikke heldig at man dispenserer fra en 

forholdsvis nylig vedtatt plan. På en annen side er det i planen tatt høyde for at noen saker må 

tas som dispensasjonssaker og at en plan ikke kan omfatte absolutt alt. Det er i delingssøknaden 

også søkt om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og da må søknaden behandles i forhold 

til det.  

 

Ved en eventuell godkjenning av søknaden må de omsøkte tomtene av sikkerhetssyn i forhold til 

framtidig flomfare fra Saraelva, trekkes enda lenger vekk fra elveløpet. Det er ikke knyttet 

annen risiko til den omsøkte parsellen.  

 

En eventuell fradeling av omsøkt areal vil trolig ikke føre til konsekvenser for naturmangfoldet, 

kulturlandskapet og friluftslivet.  

 

Fylkesmannen uttaler derimot at hyttebygging i området ikke er positivt for reindrifta.  

Fritidsbebyggelse i omsøkt område vil forsterke faren for sammenblanding med nabodistriktene 

på andre siden av Reisaelva. Økt aktivitet/ferdsel kan virke forstyrrende på beiting på våren og 

høsten i og med at det går en trekkvei får rein i mellom kraftlinja og veien.  

  

Fylkesmannen anbefaler dermed Nordreisa kommune å avslå søknad om dispensasjon fra 

kommuneplanens arealdel. Dersom kommunen kommer til at landbruks- natur og 

friluftsinteressene, samt reindriftsinteressene blir bedre ivaretatt ved gjennomføring av tiltaket, 

ber vi om at dette begrunnes. 

 

Det er ifølge bestemmelsen to vilkår som må være oppfylt for at dispensasjon skal kunne 

innvilges. Det første vilkåret er at hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller 

hensynene i lovens formålsbestemmelse, ikke blir «vesentlig tilsidesatt». Ordlyden tilsier at 

ulemper eller skadevirkninger ved dispensasjonen ikke må være betydelige sett i forhold til 

hensynene loven eller bestemmelsen det dispenseres fra, er ment å ivareta. 

 

Det andre vilkåret som må være oppfylt for at dispensasjon skal være aktuelt, er at fordelene ved 

å gi dispensasjon er "klart større" enn ulempene etter en samlet vurdering. I dette vilkåret ligger 

det at det må foreligge en vesentlig/betydelig overvekt av hensyn som taler for dispensasjon i 

forhold til hensyn som taler mot dispensasjon. 

 

I dette tilfellet vil hyttebygging i omsøkte område være forstyrrende i forhold til reinbeite og vi 

kan dermed ikke konkludere med at fordelene med dispensasjon og deling er større enn 

ulempene og dispensasjon avslås.  
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Nordreisa kommune 

           
 

Arkivsaknr:       2015/546-5 

Arkiv:                1942/1/3  

Saksbehandler:  May Halonen 

 Dato:                 26.08.2015 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

42/15 Nordreisa driftsutvalg 08.09.2015 

 

Søknad om deling gnr 1942/1/3 

Henvisning til lovverk: 

Jordloven § 12 

Matrikkellovens § 6 

Plan- og bygningsloven §§ 1-8, 19-2, 20-1, 26-1, 27-1, 27-2, 27-4 og 28-1 

 

Vedlegg 

1 Kart 

2 Kart deling gnr 1-3 

 

Rådmannens innstilling 

Nordreisa kommune avslår søknad om deling av en bebygde hyttetomt på ca 500 m2 fra gnr 1/3 i 

Nordreisa kommune. 

 

 Deling avslås jf. jordlovens § 12, matrikkellovens § 6, plan- og bygningsloven §§ 20-1-

m, 26-1, 27-1, 27-2, 27-4 og 28-1. 

 Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel jf. plan- og bygningslovens § 19-2 avslås. 

 

Begrunnelse: 

Det er en del sau fra nærliggende gårder på sommerbeite i området. Det er ikke positivt at det 

blir fradelt en selvstendig og fritt omsettelig tomt i et ellers ubebygd område. På sikt kan evt nye 

eiere uten tilknytning til området, føre til konflikter som hindrer beitebruken i området og dette 

kan igjen føre til drifts- og miljømessige ulemper for landbruket i området.  

 

Ved en dispensasjon fra kommuneplanen må det grunngis at landbruks- natur og 

friluftsinteressene blir bedre ivaretatt ved gjennomføring av tiltaket. Blir parsellen fradelt og 

opprettet som en selvstendig hyttetomt, vil preget av privatisering av område kunne øke. Dette 

kan begrense allmennhetens tilgang til, og ferdsel i området. I tillegg må fordelene med en 

dispensasjon være klart større enn ulempene. Det er uheldig med dispensasjon fra en forholdsvis 

nylig vedtatt plan som i utgangspunktet har videreført byggeforbudet i området.  
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Det er heller ikke heldig at det dannes en praksis der man først fører opp bygg til eget bruk, og 

deretter søker om fradeling. Dette er forhold som kan skape presedens og det vil bli vanskelig å 

oppfylle kravet om likebehandling i senere saker.  

 

Det konkluderes derfor med at ulempene ved en dispensasjon samlet sett er større enn fordelene 

og dispensasjon fra kommuneplanens arealdel avslås. 

 

 

 

Saksopplysninger 

Søker: Annfrid Birkelund Hansen, Storvikveien 509, 9151 Storslett  

Erverver: Kjetil og Maria Hansen, Olderskogen 5, 9151 Storslett  

 

Eiendommen ligger på Stornes, om lag 21 km fra Storslett sentrum. Parsellen som søkes fradelt 

er bebygd med hytte. I følge gårdskart fra Skog og landskap har eiendom gnr 1, bnr 3 et 

totalareal på 345,1 daa. Av dette er 33,1 daa fulldyrka jord, 5,3 daa overflatedyrka jord, 0,3 daa 

skog på middels bonitet, 36 daa uproduktiv skog, 10,2 daa myr og resten jorddekt- og skrinn 

fastmark.  

Begrunnelse for søknaden er å få en tomt på ca 500 m2 rundt eksisterende hytte.  

 

Planstatus  
I kommuneplanen for arealdel (2014-2026) ligger den omsøkte tomta i et friområde. For å kunne 

godkjenne søknaden er det derfor nødvendig med dispensasjon fra plan- og bygningsloven § 19-

2.  

 

I plan og bygningsloven av 27.06.08 § 19-2 heter det: ”at dispensasjon ikke kan gis dersom 

hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, 

blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn 

ulempene etter en samlet vurdering. Det kan ikke dispenseres fra saksbehandlingsregler.”  

Før det gjøres vedtak skal blant annet fylkeskommunen og statlig myndighet, hvis saksområde 

blir direkte berørt, være gitt mulighet til å uttale seg.  

 

Ved vurderingen av om det skal gis dispensasjon fra planer skal statlige og regionale rammer og 

mål tillegges særlig vekt. Kommunen bør heller ikke dispensere fra planer, lovens bestemmelser 

om planer når en direkte berørt statlig eller regional myndighet har uttalt seg negativt om 

dispensasjonssøknaden.  

 

Det er ikke framsatt særlige grunner for dispensasjonen. 

 

Bakgrunn i saken: 

Den omsøkte tomta ligger på Storneshamn i Storvik og er bebygd.  

I kommuneplanens arealdel (2014-2026) er Storneshamn, som ligger på gnr 1, bnr 3, avsatt til 

friområde med byggeforbud. I forrige arealplan (2002-2012) hadde arealet det samme formålet.  

 

05.03.13 ble det søkt om byggetillatelse for en hytte på omsøkte tomt, og byggetillatelse ble gitt 

administrativt. Byggeforbudet i friområdet ble i den forbindelsen oversett og den gitte 

byggetillatelsen ble opphevet av driftsutvalget i vedtaket 25.04.13. Da hadde hyttebyggerne 

allerede igangsatt produksjon av hytta og vedtaket ble påklaget. Den 22.05.13 ble 

klagebehandlingen av tilbaketrekkingen av byggetillatelsen behandlet. I innstilling til vedtak ble 

det fremmet forslag om at klagen ikke ble tatt til følge og at dispensasjon fra planen ikke skulle 

gis. Tomta ble befart av driftsutvalget og plasseringa av hytta ble flyttet med begrunnelse om at 
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hytta blir til liten sjenanse for allmennheten. Opphevingsvedtaket av byggetillatelsen ble trukket 

22.05.13 uten av dispensasjonen ble behandlet særskilt.  

 

Den oppførte hytta på Storneshavn er plassert omtrent ytterst på Storneshalvøya, og ca 100 m 

fra sjøen både mot øst og vest. Storneshavn er et av de mest populære friluftsområdene som har 

vært fri for bebyggelse. Grunneier fikk i 2008 tilskudd til spesielle miljøtiltak for å rydde 

småskog slik at ikke vegetasjon skulle overta arealene som blir mye brukt til rekreasjon og 

friluftsliv.  

 

Det er en rekke kulturminner på Stornes, både av nyere og eldre dato. Før byggesøknaden ble 

igangsatt var grunneier i kontakt med kulturminnemyndighetene som befarte området. I brev fra 

Troms fylkeskommune sto det: «Sammen med ruinene etter handelsstedet er Storneshamn et 

verdifullt kulturmiljø fra nyere tid. Andre steder på Stornes finnes førhistoriske kulturminner. 

Samlet sett utgjør derfor Stornes et flott kulturmiljø med stor tidsdybde, som forsterkes av det 

vakre landskapet kulturminnene er del av.» Sametinget var enige med fylkeskommunens 

vurdering av området som et kulturmiljø av stor verdi.  

 

Hytta er bygd og plassert lengst mulig fra sjøen og antakelig slik at både allmennheten og 

hytteboerne sjeneres minst mulig av hverandre. I forkant av byggingen ble det fastslått hvor 

kulturminnene er og det er også antakelig tatt hensyn til.  

 

I klagen fra grunneier og hyttebygger (datter og svigersønn av grunneier) som kommunen 

mottok i forbindelse med byggesaken, ble det blant annet framhevet at det var viktig både for 

byggherre og grunneier at det ble satt opp en hytte som var tilknyttet familien.  

Denne oppførte hytta søkes nå fradelt på egen tomt. En selvstendig tomt vil være fritt omsettelig 

og med tiden kan det bli andre eiere enn de som har familiære forbindelser til området.  

 

Det er ikke heldig at det dannes en praksis der man først fører opp bygg til eget bruk, og deretter 

søker om fradeling. Dette er forhold som kan skape presedens og det vil bli vanskelig å oppfylle 

kravet om likebehandling i senere saker. 

 

Saken ble sendt til høring den 26.05.15 til følgende instanser: 

Fylkesmannen i Finnmark, 

Reindriftsavd. Vest-

Finnmark  

Bredbuktsveien 50b  KAUTOKEINO  

Fylkesmannen i Troms  Postboks 6105  TROMSØ  

Reinbeitedistrikt 36 Cohkolat  v/Johan Aslag Logje, Mattaluoppal  KAUTOKEINO  

 

Høringsuttalelser: 

 

Fra Fylkesmannen i Troms, datert 08.06.15: 

«Vi viser til kommunens brev av 26. mai i år, hvor vi inviteres til å gi uttalelse til søknad om 

dispensasjon fra kommuneplanens arealdel. 

 

I tillegg til de opplysninger som kommer fram i kommunens brev, har vi konferert med Skog og 

landskap sine gårdskart, NGU sine løsmassekart og skredkart, Miljødirektoratets Naturbase, 

samt skråbilder og flyfoto fra området. 

 

Eiendommen ligger i et friluftsområde i kommuneplanens arealdel. Tiltaket er derfor avhengig 

av dispensasjon fra plansituasjonen. I plan og bygningsloven § 19-2 heter det at dispensasjon 

ikke kan gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens 
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formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være 

klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. 

 

Fylkesmannens merknader 

Det er søkt om fradeling av hytte som ble oppført i 2013. Parsellen ligger på Stornes, om lag 21 

km fra Storslett. Storneset er et populært friluftsområde med byggeforbud, som fram til 2013 var 

fri for bebyggelse. Kommunen ga da byggetillatelse for oppføring av hytte, uten at tiltaket ble 

sendt på høring til Fylkesmannen i Troms. 

 

Naturtypen Naturbeitemark på Storneset 

Det er kartlagt 8 naturbeitemarker i Nordreisa med beskrivelser i Naturbase. De to største 

naturbeitemarkene i kommunen ligger begge på Storneset (Reasnjarga), den største er Falla, 

helt i nordøst på 280 daa og den nest største er Storneshamn på 230 daa. Deretter kommer 

"Øyra-nedre del" som ligger rett nord for Straumfjordnes, øst for Straumfjorden på 97 dekar.  

  

Alle er gitt verdi B viktig, og ingen har veldig stor artsrikdom, men har verdi på grunn av 

størrelsen og en viss artsrikdom. 

 

Lokaliteten Straumfjordnes er ikke spesielt artsrik, men beites fortsatt i 2009 da området ble 

registrert og er dermed sannsynligvis i god hevd også i dag. Lokaliteten har et stort areal som 

gir verdi. At området er avsatt til friområde i kommuneplan skulle tilsi at lokaliteten kunne 

bevares mot bebyggelse. Det er ikke ønskelig med nedbygging av naturbeitemarka. 

 

Landskapsmessig synes området å ha verdi. Det kan på skråfoto ses strandlinjer i nordøst. Disse 

kan være i skjellsand eller finsand under lyngdekke. I dag nyttes hytten av eier av hovedbruket. 

Dette var også bakgrunnen da tillatelse ble gitt. Eier har derfor full kontroll med bruken.  

 

Slik vi ser det bør kommunen ha for øye at parsellen ligger i et område hvor kommunen selv har 

nedlagt et byggeforbud av hensyn til allmennhetens bruk. Blir parsellen fradelt og opprettet som 

en selvstendig hyttetomt, vil preget av privatisering av område vil også kunne øke. Dette bør 

unngås. 

 

Vi anbefaler Nordreisa kommune å avslå søknad om dispensasjon fra kommuneplanens 

arealdel. Dersom kommunen kommer til at allmennhetens interesser blir bedre ivaretatt ved 

gjennomføring av tiltaket, ber vi om at dette begrunnes. Om ikke vil vi vurdere å påklage et 

vedtak hvor søknaden innvilges. Vi ber derfor om å få tilsendt avgjørelsen i saken når denne 

foreligger.» 
 

Vurderinger i forhold til jordloven: 
 

I jordlovens § 1 står det: Arealressursane bør disponerast på ein måte som gir ein tenleg, variert 

bruksstruktur ut frå samfunnsutviklinga i området og med hovudvekt på omsynet til busetjing, 

arbeid og driftsmessig gode løysingar.  

 

Ein samfunnsgagnleg bruk inneber at ein tek omsyn til at ressursane skal disponerast ut frå 

framtidige generasjonar sine behov. Forvaltinga av arealressursane skal vera miljøforsvarleg 

og mellom anna ta omsyn til vern om jordsmonnet som produksjonsfaktor og ta vare på areal og 

kulturlandskap som grunnlag for liv, helse og trivsel for menneske, dyr og planter.  

 

I jordlovens § 12 står det: Deling av eigedom som er nytta eller kan nyttast til jordbruk eller 

skogbruk må godkjennast av departementet. Det same gjeld forpakting, tomtefeste og liknande 

leige eller bruksrett til del av eigedom når retten er stifta for lengre tid enn 10 år eller ikkje kan 
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seiast opp av eigaren (utleigaren). Med eigedom meiner ein òg rettar som ligg til eigedomen og 

partar i sameige.  

 

Ved avgjerd av om samtykke til deling skal givast, skal det leggjast vekt på om delinga legg til 

rette for ein tenleg og variert bruksstruktur i landbruket. I vurderinga inngår mellom anna 

omsynet til vern av arealressursane, om delinga fører til ei driftsmessig god løysing, og om 

delinga kan føre til drifts- eller miljømessige ulemper for landbruket i området. Det kan leggjast 

vekt på andre omsyn dersom dei fell inn under formålet i jordlova.  

 

Eiendommen er ikke selvstendig drift etter at geitedrifta ble lagt ned i 2000. 31 daa høstes av et 

sauebruk i nærheten. Det er en del sau fra nærliggende gårder på sommerbeite i området. Den 

omsøkte tomta ligger på areal som er definert som jorddekt fastmark og en evt fradeling av 

hyttetomta har ikke konsekvenser for jordbruket i eiendommen og i området da den omsøkte 

tomta ligger ca 700 m unna i luftlinje og på ikke dyrkbar mark. Det er derimot ikke positivt at 

det blir fradelt en selvstendig og fritt omsettelig tomt i et ellers ubebygd område. Evt nye eiere 

uten tilknytning til området og som ikke kjenner de lokale forholdene, kan føre til konflikter 

som hindrer beitebruken i området og som kommer inn under punktet drifts- og miljømessige 

ulemper for landbruket i området.  

 

Vurderinger i forhold til plan- og bygningsloven 

Friluftsinteressene, kulturminner og dispensasjon  

Oppsummert kan det se ut som at den eksisterende hytta ikke er til hinder for allmennhetens 

ferdsel eller kulturminnemiljøet i området. Opprettelsen av en selvstendig og fritt omsettelig 

tomt i et området som i kommuneplanens arealdel er avsatt til friområde er ikke å anbefale. Det 

er også en uheldig utvikling at man først bygger, for så å søke fradeling. Hvis det er mening at 

en hytte skal stå på egen tomt, bør delingssøknaden komme først. Dette er et moment som vil 

være svært presedensskapende for tilsvarende saker senere.  

Avkjørsel/adkomst  

Ved en eventuell fradeling må ny eier av omsøkt parsell søke Statens vegvesen om utvidet bruk 

av eksisterende avkjørsel fra FV 355. Det må også da sikres at tomta får tinglyst 

vegrett/adkomst over eiendommen gnr 1, bnr 3 som sikrer adkomst til omsøkt parsell.  

Miljø  

Ved opprettelse av eiendom til bygningsformål til mennesker og dyr ikke gjennomføres med 

mindre det er forsvarlig adgang til hygienisk betryggende og tilstrekkelig drikkevann, samt 

slokkevann og at bortføring av vann og avløpsvann må være sikret i samsvar med 

forurensningsloven. I byggesaken ble det i klagen sagt at skal det ikke være innlagt vann eller 

kloakk, det skal heller ikke tilknyttes kraftnettet, men brukes solcelle. I og med at hytta allerede 

er bygd, antar vi at dette er gjort forsvarlig.  

Reindrift  

Reindriftsinteressene vil trolig ikke bli berørt av denne fradelingen fordi tomten allerede er 

bebygd og de har heller ikke kommet med tilbakemeldinger i høringsprosessen.  

Risikovurdering  

Hytta er bygd og all risiko forbundet til plasseringa skal være undersøkte i prosessen med 

byggesøknaden.  
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Naturmangfoldet:  

Fylkesmannens uttalelse i saken gikk hovedsakelig til vurdering av hvorfor området er avsatt til 

friområde og i den sammenhengen er naturmangfoldloven vurdert.  

Samlet vurdering 

Det søkes om fradeling av hytte som er bebygd i område som i kommuneplanens arealdel er 

avsatt som friområde og hvor det er, og har vært, byggeforbud. Byggetillatelse ble gitt uten at 

dispensasjon fra planen ble behandlet.  

 

Før det gjøres vedtak om deling og dispensasjon fra LNFR-område skal blant annet 

fylkeskommunen og statlig myndighet, hvis saksområde blir direkte berørt, være gitt mulighet 

til å uttale seg.  

 

Ved vurderingen av om det skal gis dispensasjon fra planer skal statlige og regionale rammer og 

mål tillegges særlig vekt. Kommunen bør heller ikke dispensere fra planer, lovens bestemmelser 

om planer når en direkte berørt statlig eller regional myndighet har uttalt seg negativt om 

dispensasjonssøknaden.  

 

Fylkesmannen i Troms mener at kommunen bør for øye at parsellen ligger i et område hvor 

kommunen selv har nedlagt et byggeforbud av hensyn til allmennhetens bruk. Blir parsellen 

fradelt og opprettet som en selvstendig hyttetomt, vil preget av privatisering av område vil også 

kunne øke. Dette bør unngås. 

 

Fylkesmannen anbefaler Nordreisa kommune å avslå søknad om dispensasjon fra 

kommuneplanens arealdel. Dersom kommunen kommer til at allmennhetens interesser blir bedre 

ivaretatt ved gjennomføring av tiltaket, ber de om at dette begrunnes.  

 

Det er ifølge bestemmelsen to vilkår som må være oppfylt for at dispensasjon skal kunne 

innvilges. Det første vilkåret er at hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller 

hensynene i lovens formålsbestemmelse, ikke blir «vesentlig tilsidesatt». Ordlyden tilsier at 

ulemper eller skadevirkninger ved dispensasjonen ikke må være betydelige sett i forhold til 

hensynene loven eller bestemmelsen det dispenseres fra, er ment å ivareta. 

 

Det andre vilkåret som må være oppfylt for at dispensasjon skal være aktuelt, er at fordelene ved 

å gi dispensasjon er "klart større" enn ulempene etter en samlet vurdering. I dette vilkåret ligger 

det at det må foreligge en vesentlig/betydelig overvekt av hensyn som taler for dispensasjon i 

forhold til hensyn som taler mot dispensasjon. 

 

Det er heller ikke heldig at det dannes en praksis der man først fører opp bygg til eget bruk, og 

deretter søker om fradeling. Dette er forhold som kan skape presedens og det vil bli vanskelig å 

oppfylle kravet om likebehandling i senere saker. 

 

Samlet sett kan vi ikke se at det er en overvekt av hensyn som taler for at dispensasjon kan gis. 
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