
 

Ettersending av sakspapirer   

 

Utvalg: Nordreisa kommunestyre 
Møtested: Kulturscenen, Halti 

Dato: 16.06.2016 

Tidspunkt: 10:00 

 

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 58 80 15, 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. 

Øvrige sakspapirer er delt ut og finnes på vår hjemmeside. 

 

Ettersendte saker:  

PS 70/16 Forslag til skjønnsmedlemmer for perioden 01.01.2017-31.12.2020 

Tilleggssaker: 

PS 71/16      Festeavgift på festa graver 

PS 72/16 Lunde – kjøp av grunn     Uoff  

Denne saken er unntatt offentlighet, og møtet vil bli lukket når denne saken 

behandles. Sakspapirene til denne saken deles ut på møtet, og samles inn igjen for 

makulering etter møtet.  

 

mailto:postmottak@nordreisa.kommune.no
http://www.nordreisa.kommune.no/getfile.php/3538950.1386.cyxqweaqax/Innkalling+til+m%C3%B8te+i+kommunestyret+16.+juni+2016.pdf
http://ntephorte/42ephorte/shared/aspx/default/details.aspx?f=ViewUB%20(MO)&UB_ID=3794


 

Nordreisa kommune 

           

 Arkivsaknr:       2015/2488-82 

Arkiv:                033  

Saksbehandler:  Ellinor Anja 
Evensen 

 Dato:                 13.06.2016 

 
 

 
Saksfremlegg 

 
 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
PS 70/16 Nordreisa kommunestyre 16.06.2016 

 

Valg av skjønnsmedlemmer for perioden 01.01.2017-31.12.2020 

Henvisning til lovverk: 
Lov om skjønn og ekspropriasjonssaker [skjønnsprosessloven] 

Link: Brev til kommunene, fylkeskommunene, fylkesmenn om valg av forliksrådsmedlemmer 
og skjønnsmedlemmer 2017 

Valgnemndas innstilling 

Valgnemnda tilrår kommunestyret å fatte følgende vedtak. 
 
Skjønnsmedlemmer for perioden 01.01.2017 – 31.12.2020: 
Terje Ansgar Eriksen, Iris Birkelund, og Ragnhild With 
 

Saksopplysninger 

I hvert fylke skal det være et utvalg av skjønnsmedlemmer som oppnevnes av fylkestinget etter 
forslag fra tingrettene og fra kommunestyrene. Oppnevningen foretas innen 15. oktober året 
etter hvert kommunestyrevalg, og gjelder for fire år fra 1. januar det påfølgende år. Utvalget skal 
ha så mange medlemmer fra hvert domssogn som departementet fastsetter. Ved fastsettingen av 
antallet tas hensyn til hvor mange skjønnssaker det vanligvis er i domssognet. 
 
3.5.16 mottok Nordreisa kommune brev fra Troms fylkeskommune der de ber om forslag på 3 
kjønnsmedlemmer for perioden 2016-2019.  
 
Ved oppnevningen skal det tas sikte på at utvalget får en allsidig sammensetning, og at de som 
oppnevnes har kyndighet på et eller flere områder som vanligvis berøres ved skjønn. Det er 
viktig at man opplyser hvilket fag de som foreslås har kyndighet i. Selv om det ikke er noe krav 
om fordeling mellom menn og kvinner, bør man etterstrebe at begge kjønn er godt representert.  
 
På samme måte som for jordskiftemeddommere er det ønskelig med skjønnsmedlemmer med 
kunnskap om reindrift i områder hvor det er slik virksomhet, samt at de har mulighet for å ferdes 
i terrenget der dette er nødvendig.   
 

http://lovdata.no/lov/1917-06-01-1/§14
http://lovdata.no/lov/1917-06-01-1/§14
http://www.domstol.no/globalassets/upload/da/internett/domstol.no/straffesak/meddommervalg/brev-21122015-fra-jd-til-kommunene-fylkeskommunene-og-fylkesmennene-l72395.pdf
http://www.domstol.no/globalassets/upload/da/internett/domstol.no/straffesak/meddommervalg/brev-21122015-fra-jd-til-kommunene-fylkeskommunene-og-fylkesmennene-l72395.pdf


Valg av skjønnsmedlemmer fremgår av skjønnsprosesslovens §14. Det understrekes at forslaget 
fra kommunene skal inneholde navn, adresse, fødselsnummer, telefon arbeid/privat, stilling og 
yrke, samt angivelse av hva vedkommende er særlig kyndig i, dersom dette ikke fremgår 
tilstrekkelig av yrkesbetegnelsen. Departementet fremhever i følgeskrivet at domstolene har 
uttrykt at de i liten grad har bruk for skjønnsmenn med alminnelig kompetanse, men ønsker 
kompetanse knyttet til ulike sider ved bruk og drift av fast eiendom, samt innen regnskap. 
Reglene i domstolloven § 70, unntatt annet ledd nr. 1 om en øvre aldersgrense, §§ 71 til 74 og § 
79 gjelder tilsvarende. Det samme gjelder retten til fritak på grunn av utført tjeneste etter 
domstolloven § 90 første ledd annet punktum. 
 
Fylkesrådmannen skal innen 1. november året etter hvert kommunestyrevalg sende oppgave 
over alle skjønnsmedlemmer i det fylkesvise utvalg til tingrettene og jordskifterettene i fylket og 
til vedkommende lagmannsrett. Oppgaven skal inneholde fullt navn, adresse, fødselsnummer, 
eventuell telefon til arbeidsted og privat, stilling og yrke, samt angivelse av hva vedkommende 
er særlig kyndig i. 
 
De som er blitt valgt til lagmannsretten, tingretten og jordskifteretten kan også brukes som 
skjønnsmenn, skjønnsprosessloven § 14.  
 

Vurdering 

Valgnemnda har i møte 9.6.16 vedtatt følgende: Valgnemnda tilrår kommunestyret å fatte 
følgende vedtak: Skjønnsmedlemmer for perioden 01.01.2017 – 31.12.2020: Terje Ansgar 
Eriksen, Iris Birkelund, og Ragnhild With 

http://lovdata.no/lov/1917-06-01-1/§14


 

Nordreisa kommune 

           

 Arkivsaknr:       2016/706-2 

Arkiv:                221  

Saksbehandler:  Dag Funderud 

 Dato:                 13.06.2016 

 
 

 
Saksfremlegg 

 
 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
PS 71/16 Nordreisa kommunestyre 16.06.2016 

 

Festeavgift på festa graver 

Henvisning til lovverk: Lov om gravplasser, kremasjon og gravferd (gravferdsloven). 

Rådmannens innstilling 

Nordreisa kommune fastsetter festeavgifta på alle festa graver som skal fornyes/opprettes  
etter 01.07.2016 for soknet etter følgende modell:  

1. Festeavgift gjelder for festet gravplass i tilknytning til en grav som er tatt i bruk. 
Festeavgiften gjelder alle soknets kirkegårder 

2. Festeavgiften settes til kr 100,- pr år med en betalingsperiode på 5 år.  
3. Festeavgifta skal indeksreguleres den 01.01. hvert år etter konsumprisindeks. 

Saksopplysninger 

Nordreisa kommune har mottatt en henvendelse fra kirkevergen i Nordreisa med anmodning om 
at kommunestyret behandler en sak om festeavgift ved kirkegårdene.  
 
De gjorde i sak 32/2015 følgende vedtak: 
Nordreisa kirkelige fellesråd anmoder Nordreisa kommune om å vedta festeavgift for soknet 

etter følgende modell:  

4. Festeavgift gjelder for festet gravplass i tilknytning til en grav som er tatt i bruk. 

Festeavgiften gjelder alle soknets kirkegårder 

5. Festeavgiften settes til kr 100,- pr år med en betalingsperiode på 5 år.  

6. Virkningsdato 1. januar 2016 
 
Det er lov om kirkegårder, kremasjon og gravferd (LOV 1996-06-07 nr 32) som regulerer feste 
av grav og gravminner (jf kap 3) samt avgifter (jf § 21):  ”Avgifter fastsettes av kommunen etter 
forslag fra fellesrådet.”  
 
Med feste av grav forstås “leie” eller “disposisjonsrett” av en grav, eventuelt mot betaling. 
Feste av grav er aktuelt blant annet hvis det er ønskelig å sette av ledig grav for ektefelle 
eller andre i tilknytning til en grav som er tatt i bruk.  
 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1996-06-07-32


Begrepet feste brukes også når de etterlatte ønsker å beholde grav med gravminne etter 20 år 
når fredningstidens utløper. Nordreisa sokn praktiserer ikke gjenbruk av graver, så 
festeavgift på brukte graver vurderes ikke som aktuelt i denne omgang.  
 
Nordreisa sokn har til nå ikke praktisert avgift for festede graver. Med bakgrunn i 
kommunens – og dermed soknets – vedvarende utfordrende økonomiske situasjon mener de 
en bør innføre dette.  
 
Forutsetningen for å kunne innkreve festeavgift er at en benytter et digitalt system for 
registrering av graver. Nordreisa Sokn er i ferd med å ta i bruk Ecclesia som inkluderer 
system for fakturering.  
 
Hovedpoenget med festeavgift er at det vil utgjøre en inntekt. Det er anslagsvis 15 nye 
festere pr år. Hvis en setter avgiften til kr 100,- pr år og fakturerer for fem år om gangen, vil 
det utgjøre en årlig inntekt på kr 7 500,- Hvis gjennomsnittlig festeperiode overstiger 5 år vil 
den årlige inntekten bli tilsvarende høyere. Vi har ikke egen statistikk på dette, men 
anslagsvis er gjennomsnittlig festeperiode 10-15 år.  
 
En slik ordning vil også skape en bedre oversikt over hvem som har festet gravplass. Hvis en 
fakturerer hvert femte år vil en jevnlig få oppdatert listen over festere og slik ha et 
kvalitetssikret register. Uten at det har vært et stort problem har det hendt at festede graver 
ikke har blitt benyttet, da fester har etablert seg på nytt og blir gravlagt et annet sted. I andre 
tilfeller kjenner ikke de pårørende til at avdøde har festet grav. Fakturering hvert femte år vil 
dermed bedre kjennskapen for begge parter.  
 
Når det gjelder nivået på festeavgiften er det naturlig å sammenligne med nabokommunene:  

- Skjervøy: 500 kr for 10 år. Har hatt festeavgift over lang tid.  
- Lyngen: 700 kr for 20 år. Uendret siden 2001.  
- Storfjord: 50 kr pr år, faktureres pr 5 år.  
- Kåfjord: 3000 kr for 20 år. (noe usikkert) 
- Kvænangen: Ikke festeavgift.  

 

Vurdering 

saken fra fellesrådet er det blant annet vist til festeavgifter som de andre kommunene i  
regionen per i dag. En sammenligning viser at avgiftene er fra kroner 500,- for ti år 
(Skjervøy kommune) til kroner 3000,- for 20 år (Kåfjord kommune). I regionen er det kun 
Lyngen og Kåfjord som har en festetid på 20 år. I henhold til loven (§ 14) skal ikke 
festetiden være over 20 år.  
Adm. forstår saken slik at fellesrådet på den ene siden er i en situasjon der alle  
inntektskilder må vurderes, og på den andre siden ønsker ikke fellesrådet at den totale  
summen per innkreving oppleves for høy av de som fester.  
 
Fellesrådet foreslår i sitt vedtak at festeavgiften ikke høynes i tråd med konsumprisindeksen. 
Etter rådmannens syn virker dette uhensiktsmessig På samme måte som andre avgifter, 
mener vi at denne avgiften også må justeres. Det vil også forenkle administrasjonen, ved at 
en slipper å ta opp saken på nytt etter fem år i forhold til evt. økning av avgiften.   
 
Festeavgiften i Nord Troms varierer altså mellom 50,- og 150,- pr år for de som har 
festeavgift. Når en nå foreslår å innføre en slik avgift mener vi at en kan legge seg på et 



middels nivå, og indeksregulere den. Det anbefales med bakgrunn i det ovenfor at en følger 
Nordreisa kirkelige fellesråd sitt vedtak og innfører en festeavgift på kr 100,- pr år.  
 
 
 



 

Nordreisa kommune 

           
 

Arkivsaknr:       2015/4-45 

Arkiv:                L12  

Saksbehandler:  Dag Funderud 

 Dato:                 11.04.2016 

 
Offl § 13, jfr Fvl § 13, 2. ledd 

 
Saksfremlegg 

 
 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
PS 72/16 Nordreisa kommunestyre 16.06.2016 
PS 22/16 Nordreisa formannskap 21.04.2016 

 

Lunde -kjøp av grunn 

 
 
 

Sakspapirene dels ut på møtet når behahandlingen av saken 

starter.  

 

Møtet vil bli lukket. 




