
       
 

 

Møteinnkalling     
 

 

Utvalg: Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg 
Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset 

Dato: 25.08.2016 

Tidspunkt: 09:00 

 

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. 

 

 

Møtet starter med omvisning på Meieriet, hos Anleggsdrift og renseanlegget i Sørkjosen. 

Oppmøte ved Meieriet i Sørkjosen kl 09.00.  Etter omvisning fortsetter møtet i 

formannskapssalen. 
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PS 43/16 Referatsaker   

RS 249/16 Virksomhetsrapport april 2016  2016/677 

RS 250/16 Protokoll fra møtet i rovviltnemnda for region 8 

den 11.3.2016 

 2015/612 

RS 251/16 Vedtak om stimuleringstilskudd for 2016 for 

kommunale veterinærtjenester 

 2015/604 

RS 252/16 Forskjønning av område langs E6 gjennom 

sentrumsområdet - Sørkjosen/Storslett - 

nasjonalpark sendt fra Statens vegvesen 

 2016/799 

RS 253/16 Søknad om krattrydningsmidler 2016  2015/196 

RS 254/16 Vedr. skilting til parkeringsplass på Storslett 

sentrum 

 2016/748 

RS 255/16 Fartsdempende tiltak Rovdas boligfelt  2016/727 

RS 256/16 Omklassifisering/opptak av kommunal veg til Fv 

357 på Uløya 

 2016/316 

RS 257/16 Svar på forespørsel om utfylling for en avkjørsel 

ved pumpestasjon i Leirbuktsvingen i Sørkjosen, 

Nordreisa kommune. sendt fra Statens vegvesen 

 2016/653 

RS 258/16 Vedrørende søknad om utsatt frist for 

revisjonsdokument. NVEs referanse: 201501323-

16 (kopi av brev) 

 2015/1186 

RS 259/16 Søknad om fritak for feieavgift  2016/32 

RS 260/16 68/16 Fyringsforbud  2016/32 

RS 261/16 Søknad om fritak fra feieavgiften på gbn. 1942/ 

80/1-31 

 2016/904 

RS 262/16 Innvilgelse av søknad om fritak for vannavgift  2015/462 

RS 263/16 Delegert vedtak - søknad om deling gnr 

1942/29/1 f 25 

 2016/807 

RS 264/16 Delegert vedtak - søknad om deling gnr 26 bnr 12  2016/777 

RS 265/16 Delegert vedtak - søknad om deling, gnr 

1942/20/29 

 2016/728 

RS 266/16 Delegert vedtak - søknad om deling gnr 22, bnr 

31 

 2016/743 

RS 267/16 Delegert vedtak - søknad om deling gnr 

1942/30/3/24 med tilleggsareal 

 2016/722 

RS 268/16 Delegert vedtak - søknad om deling gnr 

1942/25/6 

 2016/723 

RS 269/16 Tillatelse til tiltak gnr 1942/71/30  2016/692 
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RS 270/16 Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett gnr 1942/77/77 

- delvis riving av bolig og bruksendring av resten 

 2016/698 

RS 271/16 Tillatelse i ett-trinn  gnr 1942/68/45 - nybygg 

hytte 

 2016/738 

RS 272/16 Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett gnr 1942/6/8 - 

tilbygg garasje 

 2016/745 

RS 273/16 Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett gnr 1942/52/61 

- garasje 

 2016/729 

RS 274/16 Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett gnr 1942/43/55 

- sammenslåing av bruksenheter i bolig 

 2016/730 

RS 275/16 Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett gnr 

1942/52/155 - garasje 

 2016/761 

RS 276/16 Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett på gnr. 

1942/27/10 - carport 

 2016/622 

RS 277/16 Tillatelse til tiltak gnr 1942/13/79 - fasadeendring 

og innvendig ombygging 

 2016/779 

RS 278/16 Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett gnr 

1942/52/132 - carport og vinterhage 

 2016/778 

RS 279/16 Tillatelse til tiltak på gnr. 1942/47/142 - 

garasje/lagerbygg 

 2016/877 

RS 280/16 Tillatelse til tiltak - ett trinns søknadsbehandling  

gnr 1942/27/2 - bolig 

 2016/847 

RS 281/16 Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett gnr 

1942/13/111 - sammenslåing av bruksenheter 

 2016/759 

RS 282/16 Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett gnr 1942/43/61 

- sammenslåing av bruksenheter 

 2016/760 

RS 283/16 Tillatelse til ett trinn på gnr. 1942/52/107 - 

tilbygg bolig 

 2016/923 

RS 284/16 Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett på gnr. 

1942/48/19 - tilbygg til hytte 

 2016/873 

RS 285/16 Rammetillatelse 1942/47/488 - Selvbetjent 

tankstasjon og vaskehall 

 2016/801 

RS 286/16 Fritak for byggesaksbehandling - melding om 

nyoppføring av teknisk bygg med mur, 

Oksfjordvannet sendemast gnr 1942/59/10 

 2016/858 

RS 287/16 Eiendom 1942/42/8 - Ferdigattest klubbhus  2015/2143 

RS 288/16 Ferdigattest  2015/1428 

RS 289/16 Klage over tillatelse til opprettelse av festetomter 

gnr. 1942/44/2 - vedtaket oppheves 

 2015/1935 

RS 290/16 Virksomhetsrapport drift og utvikling  juli 2016  2016/677 

PS 44/16 1942/52/84 - søknad om dispensasjon fra 

reguleringsbestemmelser i byggesak 

 2016/886 
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PS 45/16 Mindre vesentlig endring av reguleringsplan for 

Storslett sentrum - plan ID 19421997_001 

 2015/2595 

PS 46/16 Tiltak i Lundevegen  2015/4 

PS 47/16 Budsjettprosess 2017  2016/937 
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ST!TUS – MÅLOPPNÅELSE IFT ØKONOMIPL!N/VIRKSOMH ETSPL!N

ST!TUS - ØKONOMI

ANSVAR 6 REGNSKAP BUDSJETT FORBRUK I % AVVIK
Lønn inkl sosiale utg 9 876 730 28 335 290 34,86 436 363
Øvrige utgifter 7 808 025 24 357 645 32,06 302 035
Inntekter -2 905 843 -15 604 832 18,62 -2 290 789

ANSVAR 5 REGNSKAP BUDSJETT FORBRUK I % AVVIK
Lønn inkl sosiale utg 1 415 761 5 113 279 27,69 445 367
Øvrige utgifter 1 318 310 13 608 935 9,69 3 213 070
Inntekter -9 302712 -18 672 900 49,82 -3 084 763
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Side	2 

 
KOMMENTARER	TIL	AVVIK: 

Mars 

Innen	lønn	er	det	fortsatt	underforbruk.	Situasjonen	den	samme	som	i	januar.	Internt	mellom	
virksomhetene	er	det	noe	feil	som	er	rettet	opp,	men	som	ikke	vises	i	regnskapet	før	i	april. 

Anleggsdrift	er	sterkt	sesongpreget,	og	det	vil	også	regnskapet	bære	preg	av. 

Lønnsutgifter	pr	mars	viser	et	forbruk	på	hele	33,65	%.		Lønn	brann	ligger	på	22,87%	mot	26%	i	
2015.	Lønn	vei	har	et	forbruk	på	44,15%,	sammenlignet	med	40,52%	pr	mars	2015.	 
 

Innen	øvrige	utgifter	er	forbruket	nesten	i	tråd	med	periodeplan,	kun	0,66	%	over.	Innen	havn	er	det	
tatt	en	stor	investering	for	å	få	den	godkjent	som	ISPS	havn.	Innen	veg	er	det	store	sesongvariasjoner	
normalt	over	året.	Så	langt	relativt	høyt	forbruk	på	både	lønn	og	øvrige	utgifter	grunnet	uvanlig	mye	
brøytevær	fra	og	med	romjula.	Store	snømengder	og	mye	vind.	Dette	forholdet	holdt	seg	gjennom	
mars	måned	også;	forbruk	øvrige	utgifter	pr	mars	2016	er	på	37,31	%	mot	35,87	%	på	samme	tid	i	
2015. 

Om	dette	avviket	retter	seg	opp	gjennom	året,	avhenger	av	hva	slags	vær	det	blir	framover.		For	tidlig	
å	si	noe	om	konsekvenser	for	hele	året.	 
Veilys:	Gjennomført	vedlikeholdsprogram	i	januar/februar	som	gir	store	utgifter	i	forhold	til	tid.		
Vedlikehold	framover	holdes	innenfor	budsjett.		Veilys	på	målere	slått	av	i	uke	12/16,	resterende	slått	
av	i	uke	13	og14.		Veilys	Havnnes	ikke	slukket	pga	tidsbruk/besparelse. 

For	de	andre	virksomhetene	ligger	forbruket	i	tråd	med	budsjett. 

	 

Innen	inntekter	er	det	kommet	inn	mindre,	men	flere	av	våre	inntekter	kommer	seinere	på	året.	I	
tillegg	gjøres	internoverføringer	VAR	i	4.	kvartal.	 

Innen	VA	faktureres	det	hver	3	måned,	og	det	vil	derfor	være	skjevt	i	forhold	til	forbrukstabellen. 
Inntekter	ligger	på	25	%	og	ansees	å	ligge	på	budsjett.	 
 

April 

Innen	lønn	er	det	fortsatt	underforbruk.	Situasjonen	er	den	samme	som	tidligere	i	år.	Internt	mellom	
virksomhetene	er	feil	blitt	rettet	opp. 

Anleggsdrift	er	sterkt	sesongpreget	og	det	kan	være	avvik	for	noen	ansvar.	Overforbruk	fra	i	vinter,	er	
delvis	rettet	opp	pga	en	rolig	vår.	 

 

Innen	øvrige	utgifter	er	forbruket	nesten	i	tråd	med	periodeplan,	kun	1,24	%	under.	Dette	er	en	
forbedring	fra	mars,	da	vi	lå	0,66	%	over.	Dette	kan	forklares	med	sesongvariasjoner,	som	nevnt	over. 

 

Innen	inntekter	er	det	kommet	inn	mindre,	men	flere	av	våre	inntekter	kommer	seinere	på	året.	
Dette	gjelder	husleie	og	refusjoner.	I	tillegg	gjøres	internoverføringer	VAR	i	4.	kvartal.	Inntekter	fra	
byggesak	og	oppmåling	ligger	mye	under,	men	der	er	det	også	store	sesongvariasjoner. 

Innen	VA	faktureres	det	hver	3	måned,	og	det	vil	derfor	være	skjevt	i	forhold	til	forbrukstabellen. 
Inntekter	ligger	på	49.82	%	og	ansees	å	ligge	på	budsjett.	(termin	en	og	to	av	fire	er	fakturert) 
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Side	3 

Konteringsliste	lønn 

 

  

 

 

    

Januar 

Anleggsdrift	 

Periode	januar	og	februar	2016.	Denne	er	gjennomgått.	Ingen	feil	funnet. 

Byggdrift 

Pga	av	ferie	er	rapport	ikke	levert	inn.	Se	ellers	feil	funnet	under	Utvikling. 

Renhold	 

Konteringsliste	gjennomgått.	Det	er	to	som	skulle	hatt	senior	tillegg,	den	ene	for	fem	år	siden	som	utgjør	32417,-,	
og	den	andre	for	fem	mnd	siden	som	utgjør	2500,-	Mange	som	er	feilplassert	på	funksjoner,	skal	rette	opp	i	det. 

Utvikling 

Konteringslister	gjennomgått.	For	januar	er	lønn	og	andre	kostander	for	fem	vaktmestere	feilført	på	ans	602.	Dette	
blir	korrigert	for	april	over	på	629.	Dette	fører	totalt	til	underforbruk.	Forklaring	er	vakanser. 

 

Februar 

Se	kommentarer	for	januar.	Dette	arbeidet	er	gjort	felles	for	januar	og	februar	etter	at	budsjettallene	ble	lest	inn	i	
Agresso. 

 

Mars 

Se	kommentarer	for	januar.	Det	ble	avdekket	feil	mellom	virksomhetene	i	februar.	Dette	meldt	til	økonomi	og	
rettet	opp,	men	sees	ikke	i	regnskapet	før	april.	Ellers	er	det	avdekket	noen	avvik/merforbruk	på	enkeltpersoner	
som	vi	mener	må	skyldes	at	lønnsøkning	har	skjedd	etter	budsjettering	ble	gjort	høsten	2015. 

 

April 

Feilkonteringer	mellom	virksomhetene	er	nå	rettet	opp.	Ellers	er	det	avdekket	noen	avvik/merforbruk	på	
enkeltpersoner	innen	Utvikling	som	vi	mener	må	skyldes	at	lønnsøkning	har	skjedd	etter	budsjettering	ble	gjort	
høsten	2015. 
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Side	4 

MEDARBEIDERE 

SYKEFRAVÆR 6,41 % 

  

SIST GJENNOMFØRTE MEDARBEIDERUNDERSØKELSE:  

 

 

  

Januar	totalt	7,96	%	fordelt	på 

Staben	1,59	% 

Anleggsdrift,	0	% 

Byggdrift	2,91	% 

Renhold	19,63	% 

Utvikling	5,39	% 

Innen	Renhold	er	86	%	av	fraværet	langtidsfravær	og	14	%	korttidsfravær.	For	de	andre	to	virksomhetene	er	det	
korttidsfravær. 

 

Februar	totalt	7,71	%	fordelt	på 

Staben	1,98	% 

Anleggsdrift,	4,12	% 

Byggdrift	1,44	% 

Renhold	16,80	% 

Utvikling	7,02	% 

Innen	Renhold	er	73	%	av	fraværet	langtidsfravær	og	27	%	korttidsfravær.	For	de	andre	to	virksomhetene	er	det	
korttidsfravær,	med	unntak	av	en	kronisk	syk. 

 

Mars	totalt	6,41	%	fordelt	på %-vis	oppnådd	IA	dag	etter	1.tertial,	gjennomsnitt	60	% 
Staben	0,0	% 60% 
Anleggsdrift,	4,81	% 64% 
Byggdrift	0,19	% 82% 
Renhold	14,80	% 30% 
Utvikling	2,29	% 70% 

Innen	Renhold	er	77	%	av	fraværet	langtidsfravær	og	23	%	korttidsfravær.	For	de	andre	virksomhetene	er	det	
korttidsfravær	og	en	i	langtidssyk. 

Totalt	var	det	36	som	oppnådde	0	%	fravær	i	første	tertial	og	kan	derved	ta	ut	IA	dag. 

 

Medarbeiderundersøkelse	ble	gjennomført	i	2014. 

Resultatet	fra	medarbeiderundersøkelsen	fra	oktober	2014	er	presentert	og	drøftet	med	ansatt	i	januar	2015.	Det	
Det	ble	etter	det	lagt	en	oppsummering	og	en	tiltaksplan.	Det	ble	ikke	iverksatt	noe	mer	i	2015,	men	det	
planlegges	å	jobbe	videre	med	det	i	år.	Arbeidet	er	ikke	startet	opp	pga	vakanser	og	stor	arbeidsmengde. 
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Side	5 

MEDARBEIDERSAMTALER (sett kryss)   

Ikke	påbegynt	(		)																					Påbegynt	(x	)																																								Fullført	(			) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

Januar Februar Mars 
Staben	0	av	4	gjennomført Staben	0	av	4	gjennomført Staben	0	av	4	gjennomført 
Anleggsdrift	0	av	10	gjennomført Anleggsdrift	0	av	10	gjennomført Anleggsdrift	1	av	10	gjennomført	 
Byggdrift	0	av	15	gjennomført Byggdrift	0	av	15	gjennomført Byggdrift	0	av	15	gjennomført 
Renhold	0	av	26	gjennomført Renhold	0	av	26	gjennomført Renhold	0	av	26	gjennomført 
Utvikling	0	av	5	gjennomført Utvikling	0	av	5	gjennomført Utvikling	0	av	5	gjennomført 
   
Mars April Mai 
Staben	0	av	4	gjennomført   
Anleggsdrift	1	av	10	gjennomført	   
Byggdrift	0	av	15	gjennomført   
Renhold	5	av	26	gjennomført   
Utvikling	0	av	5	gjennomført   
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Side	6 

RESULTATOPPNÅELSE – STATUS MÅLEKORT 

Målekort Utvikling 

    

    

    

O
rg

a
n

is
a

s
jo

n
 

Indikator Mål  

Årlige medarbeidersamtaler 100 % 0 

Stolthet over egen arbeidsplass 4 4,9 

Arbeidsnærvær 95 % 97 % 

 Tj
en

es
te
kv
al
it
et

 

Landbruk, miljø og viltforvaltning    

Antall saker påklaget for saksbehandlingsfeil 0 1 

Tilfredshet med veiledning og saksbehandling 4 - 

Arealforvaltning og planlegging    

Andel saker påklaget for saksbehandlingsfeil 0 0 

Kart og oppmåling   

Andel saker påklaget for saksbehandlingsfeil 0 0 

Tilfredshet med veiledning og saksbehandling 5 - 

Næring   

Etablerere, tilfredshet med dialog og service 5 - 
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Side	7 

Anleggdrift, Byggdrift og Renhold 

     

  Indikator Mål Resultat 

O
rg

an
is

a
sj

o
n

 

Årlige medarbeidersamtaler  100 % 0 

Stolthet over egen arbeidsplass  4 3,5 

Arbeidsnærvær 
Anleggdrift 
Byggdrift 
Renhold 
 

92 % 
92 % 
92 % 

96 % 
99,5% 
85 % 

Reduksjon i energiforbruket i kommunale bygg -3 % - 

T
je

n
es

te
k

va
lit

et
 

Renhold    

Fravær av klager på renhold 1 5 

Fornøydhet med renholdet i kommunale bygg 5 - 

Vann og avløp    

Avvik fra drikkevannsforskriftene 0 0 

Spyling ledningsnett pr år 20 % - 

Redusere kloakkinnslag i bygninger  < 4 0 

Avvik fra krav, kommunale kloakkrenseanlegg  0 

Veg    

Fravær av klager på brøyting på avklart standard  100 % 1 

Byggesak    

Andel saker behandlet innenfor lovpålagt tid 80 % - 

Andel byggesaker omgjort etter klage til Fylkesmannen 0 - 

Kunders fornøydhet med byggesaksbehandlingen 4,1 - 

Forebyggende brannvern    

Tilsyn særskilte brannobjekter pr år  - 

Andel piper feid pr år 50 % - 

Bygg og eiendom   

Enhetsleders fornøydhet med vedlikehold av kommunale bygg  3 - 
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Side	8 

STATUS PÅ INTERN KONTROLL 

        

Kommunestyret	16.12.2015	sak	57/15	 

Sektor	5	og	6,	er	direkte	berørt	i	forhold	til	disse	punktene.	 

1.	Som	strakstiltak	vedtas	følgende:	 

De vakante stillingene holdes vakante fram til det foreligger bemanningsplaner som er innenfor 
rådmannens rammeforslag på de ulike sektorene. Dette utgjør til sammen 9,13 mill kr og 23,9 % på 
sektor Drift og utvikling (2.182.070 kr) 

Gjennomført, alle stillinger i sektoren er holdt vakant til 31.mars 2016 
 

4.	Stillingen	som	byggesaksbehandler	lyses	ut	snarest.	 

Gjennomført, byggesaksbehandler tilsatt i januar 2016 
 

6.	Alle	sektorene	gjør	full	gjennomgang	av	sine	tjenester.	Med	utgangspunkt	i	tjenestenes	behov	

og	bruk	av	mulige	alternative	løsninger	skal	det	settes	sammen	nye	bemanningsplaner	i	

henhold	til	de	nye	rammene	for	de	ulike	sektorer.	Gode	faglige	vurderinger	og	involvering	av	

ansatte	og	fagorganisasjonene	er	nødvendig.	 

Gjennomført, bemanningsplan vedtatt i MPU 3.mars 2016 og KST 30.mars 2016. 
 

7.	Budsjettet	revideres	i	mars	med	grunnlag	i	nye	bemanningsplaner.	 

Ikke gjennomført, gjøres i mai 2016 
 

9.	I	oppstart	investering	ombygging	Moan	skole	må	forprosjektet	se	på	flere	mulige	løsninger	av	

plassproblematikken.	Herunder	oppvekstutvalgets	vedtak	om	bruk	av	Sørkjosen	skole,	flytting	

til	Storslett	skole	og	samarbeid	med	andre	instanser	om	leie	av	lokaler.	I	tillegg	tas	

investeringsbudsjett	pkt	8	inn	her. 

Arbeidet startet opp, sak kst  juni 2016 
 

10.	Muligheten	for	flytting	av	voksenopplæringa	til	videregående	utredes	 

Gjennomført, innspill gitt til Oppvekst og kultur 

 

12. Det skal utredes om hvorvidt det kan være lønnsomt å oppgradere de eksisterende  

barnehagebyggene	til	moderne	standarder	i	forhold	til	å	bygge	nye	avdelinger	på	Høgegga.	 

Arbeidet startet opp, sak mpu mai og kst juni 2016 

 

14.	Leonard	Isaksensvei	10.	 

a.	Eiendommen	deles	i	to	 

b.	Leon.	Isaksensv	10	renoveres	for	forsikringssummen	til	kommunalt	formål	hvor	det	gis	
muligheter	for	brukergrupper	og	andre	 

c.	Det	utredes	om	bruken	av	eiendom	2	skal	bygges	til	leiligheter	som	selges	på	det	åpne	
markedet,	eller	om	arealet	skal	avsettes	til	å	imøtekomme	kommunale	behov.	 

Arbeid startet opp, Pkt a kan gjennomføres til sommeren. pkt b innspill gitt til Helse og omsorg 
mars 2016 og Pkt c utredes til juni 2016 
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Investeringsbudsjett: 

 
Guleng	III,	byggeprosjekt pågår se egen rapport 

Heldøgnsbemannede	omsorgsboliger	for	eldre,	arbeidet ikke startet opp 

Leonard	Isaksens	veg,	se pkt over 

Uteområde	Storslett	skole,	prosjekt under planlegging. Oppstart arbeid 20.juni 2016 

Nordreisahallen	takkonstruksjon,	arbeidet ikke startet opp 

Ny	veg	Moan	skole,	arbeidet startet opp, fylt inn tunellmasser, forventet ferdig grusveg i august 
2016. 

Planlegging	og	utbygging	av	Moan	skole,	delvis	startet	opp,	må	sees	i	sammenheng	med	pkt	
ombygging	av	Moan	skole	og	utredning	om	Moan	skole. 

VAR	investeringer,	noen prosjekter påbegynt 

 

6.	Barne-	og	unges	kommunestyre	forslag	om	gatelys	oversendes	til	Utvalg	for	miljø,-	plan	og	
utvikling.	 

Ikke gjennomført, må tas inn i arbeidet med trafikksikkerhetsplan 
 

Andre prosjekt 
Halti II, i sluttfasen med prosjektet, se egen rapport 
 

Hovedutvalg	for	Miljø,	plan	og	utvikling	14.01.2016	vedtak	i	sak	2/16: 

Energisparing	kr	300.000,-	 

Tiltaket lar seg gjennomføre og forslag tas videre. Besparelse brukes intern innen 
Byggdrift 

 

Venterom	fergeleie	Rotsund,	utrede	en	billigere	og	mer	rasjonell	drift 

Ikke igangsatt, følges opp av Byggdrift 
 

Overføre	kommunal	veg	til	Troms	fylkeskommune	kr	100.000,- 

Arbeidet startet opp. Ordfører har vært i dialog med fylkeskommunen om saken i januar 
2016 og det ble sendt et brev (Anleggsdrift)til Fylkeskommunen i mars 2016. Utfallet kan 
vi ikke si pr nå, besparelsen kommer ikke før en avgjørelse er tatt i fylkeskommunen. Kan 
komme i 2017. 

 

Salg	av	plantjenester	til	Skjervøy,	Kvænangen	og	Kåfjord	kommuner 

Gjennomført,  rådmannen har forespurt nabokommunene. Ingen har pr mars svart at de 
er interessert. 
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Hovedutvalg	for	Miljø,	plan	og	utvikling	03.03.2016 

MPU	14/16	Driftsavtale	Sørkjosen	havn.	Ny avtale sendt til underskrift av Felleskjøpet 
Agri. 

MPU	15/16	Driftsavtale	Oksfjord	fiskerihavn.	Ny revidert avtale underskrevet. 

MPU	18/16	Veilysdrift.	Vedtak iverksatt delvis, enkelte tiltak er langsiktig arbeid. 

 

Kommunestyret	31.03.2016	sak	25/16	Ombygging	Moan	skole 
1. Moan skole ombygges for inntil kr 500.000,- eks. mva  
2. Kostnadene må være avklart innen kostnadsrammen for byggearbeidet starter.  
3. Ombygningskostnadene inndekkes som følger:  
Kr. 300.000,- fra investeringsbudsjettet 2016 for planlegging av Moan skole.  

Kr. 200.000,- fra økte leieinntekter Byggdrift 2016. (overføring til investeringsbudsjett) 

Arbeidet med detaljplanlegging er startet opp. Byggestart er 20.juni 2016 
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STATUS PÅ INNMELDTE OG LUKKEDE AVVIK 

        

GJENNOMFØRTE KONTROLLER, RESULTATER OG IVERKSATTE TILTAK 

 

       

UTFØRTE RISIKOANALYSER: 

 

       

        

 

Det	er	meldt	inn	et	avvik	i	uke	15,	det	er	behandlet	av	Anleggsdrift.	 

Vi	har	mottatt	rapporter	etter	branntilsyn.	Det	er	en	gjenganger	for	flere	bygg	at	det	
mangler	branntegninger. 

Det	jobbes	med	planer	om	å	sette	i	gang	et	lite	prosjekt	for	å	jobbe	med	dette.	 

Det	er	ikke	gjennomført	risikoanalyser	i	år. 

Renhold	gjennomførte	risikoanalyse	på	slutten	av	2015.	Pr	april	er	risikoanalysen	
gjennomgått	og	alle	tiltak	er	i	verksatt. 
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Fra: Gabler, Heidi Marie[fmtrHMG@fylkesmannen.no]
Dato: 16.06.2016 10:37:26
Til: Røsæg, Andreas Vikan; 'postmottak@fmtr.no'; FMFI, Arkiv; 'postmottak@tromsfylke.no'; 
'postmottak@ffk.no'; 'postmottak@mattilsynet.no'; 'Gørill Hogseth'; 'samediggi@samediggi.no'; 
'post@fefo.no'; 'post@statskog.no'; 'postmottak@dirnat.no'; 'norrbotten@lansstyrelsen.se'; 
tsg@storfjord.net; 'snsg@nsg.no'; 'bondelaget@bondelaget.no'; 'troms@bondelaget.no'; 
finnmark@bondelaget.no; 'per.slettmo@yahoo.no'; 'idar-ole@online.no'; 'trond-inge.vebostad@hlink.no'; 
'johanson.arne@gmail.com'; trf.nrl@gmail.com; lena.bondestad@lansstyrelsen.se; 
britta.wannstrom@lansstyrelsen.se; p-gidivuoma@telia.com; nmmsara@hotmail.com; 
'naturvern@naturvernforbundet.no'; 'nmf@nmf.no'; holm@nmf.no; 'sabima@sabima.no'; 
'aksjonen@rovdyr.org'; troms@njff.org; finnmark@njff.org; post@wwf.no; Odden, John; 
'post@balsfjord.kommune.no'; Bardu kommune; 'postmottak@berg.kommune.no'; Dyrøy kommune; 
Gratangen kommune; Harstad kommune; Ibestad kommune; Karlsøy kommune; Kvæfjord kommune; 
'post@kvanangen.kommune.no'; 'post@kafjord.kommune.no'; 'postmottak@lavangen.kommune.no'; 
Lenvik kommune; Lyngen kommune; Målselv kommune; Post Nordreisa; Salangen kommune; Post 
Skjervoy; Skånland kommune; Post Storfjord; Sørreisa kommune; Torsken kommune; Tranøy kommune; 
Tromsø kommune; 'postmottak@alta.kommune.no'; 'postmottak@berlevag.kommune.no'; 
'postmottak@batsfjord.kommune.no'; 'postmottak@tana.kommune.no'; 'postmottak@gamvik.kommune.no'; 
'e-post@kautokeino.kommune.no'; 'postmottak@hammerfest.kommune.no'; 'post@hasvik.kommune.no'; 
'postmottak@karasjok.kommune.no'; 'postmottak@lebesby.kommune.no'; 
'postmottak@loppa.kommune.no'; 'postmottak@masoy.kommune.no'; 
'postmottak@nordkapp.kommune.no'; 'postmottak@porsanger.kommune.no'; 'postmottak@sor-
varanger.kommune.no'; 'postmottak@nesseby.kommune.no'; 'postmottak@vadso.kommune.no'; 
'postmottak@vardo.kommune.no'; 'odd.harald.nilsen@hlink.no'; 'norskott@online.no'; 'tronnso@online.no'; 
'pm-tob@online.no'; 'jitti@online.no'; 'kjerresnes@hotmail.com'; 'tovehan3@start.no'; 'hedjo@online.no'; 
'gunnselvli@yahoo.no'; 'peterbru@online.no'; 'evensteinlien@hotmail.com'; 'sam@dataen.com'; 
g.hegst4@online.no; 'torbjorn.thomassen@nordixnett.no'; 'je.nik@online.no'; Bernhardt Halvorsen; 
'elin.hansen.vik@hlink.no'; 'stigbjornm@gmail.com'; 'ann-lt@online.no'; 'rmormyre@online.no'; Pål 
Paulsen; 'John Karlsen'; 'Fred Johnsen'; 'gos@fmfi.no'; 'Gunhild.Breidalen@mattilsynet.no'; 'Sigrun 
Hestad'; 'Trine Nodt'; Wigelius, Elle-Risten; Einarsen, Gøril; 'trf.nrl@gmail.com'; 
'hans.fjeldstad@gmail.com'; 'troms@naturvern.no'; 'steinar.storelv@ks.no'; 'finnmark@njff.org'; 
'bardufoss@libris.no'; 'tsg@storfjord.net'; 'pbech@online.no'; 'oddvamik@online.no'; 
'bernbygg@lavangen.net'; 'robertsev@yahoo.no'; 'finnmark@bondelaget.no'; 
'nasjonalparkens.venner@gmail.com'; 'magneklingsheim@online.no'; 'holm@nmf.no'; 'jenny@sapmi.se'; 
'ji.smuk@gmail.com'; 'stigrunesmuk@me.com'; 'nmmsara@hotmail.com'; 'trf.nrl@gmail.com'; 
'johanson.arne@gmail.com'; 'keberntsen@hotmail.com'; 'p-gidivuoma@telia.com'; 'egutsi@gmail.com'; 
'Gørill Hogseth'; 'Lise Svenning'; 'Svein Iversen'; 'Thomas.Johansen@dirnat.no'; 'Widar Skogan'; Winje, 
Erlend; magne.asheim@dirnat.no; srsletten@hotmail.com; viggoree@online.no; Skogstad, Øyvind; 
skarps@broadpark.no; np efternamn; 'Per Mathis Oskal'; 'engenhaakon@hotmail.com'; 
'Terese.Nyborg@Tana.kommune.no'; 'monahen@online.no'; 'jenny@sapmi.se'; 
'Unni.Hellebo.Andreassen@bondelaget.no'; 'gry.gaard@gmail.com'; 'hans.fjeldstad@gmail.com'; 
'beriniko@online.no'; 'monahen@online.no'; 'jan-paul.bolstad@dirnat.no'; 'Lars Bendik Austmo'; Knut 
Morten Vangen; postmottak@dirnat.no; Knut.Oystein.Johansen@mattilsynet.no; 
Arne.Mjos@mattilsynet.no; Christiansen, Bente; Gjølme, Torhild; arne.mjos@mattilsynet.no; 
Hilde.Haug@mattilsynet.no; Katrine.Flostrand@mattilsynet.no; Remmen, Jørgen; fred.roald@gmail.com; 
troms@smabrukarlaget.no; Sara, Gunn Anita Skoglund; torbjorn.lange@kld.dep.no; Balto, Ingolf; 
Guttormsen, Anne; thomas.stromseth@miljodir.no; anna.danell@lansstyrelsen.se; 'Marit Gystøl'; Ballari, 
Øystein; Hilde Haug; kato@radiosystemer.com; erlend.winje@nibio.no; ulf.trygve.ballo@ffk.no; 
Veronica.Sahlen@miljodir.no
Tittel: SV: Protokoll fra møtet i rovviltnemnda for region 8 den 11.3.2016

Hei,

Rovviltnemnda i region 8 hadde møte i Vadsø den 02.06.2016. På møtet ble det blant annet vedtatt kvote 
for lisensfelling av jerv sesongen 2016/2017 og anmodning om kvote for lisensjakt på bjørn.

Protokollen fra dette møtet finner dere her:

https://www.fylkesmannen.no/Documents/Dokument%20FMTR/MIVA/Rovvilt/Vedtatt%20protokoll.pdf
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Med vennlig hilsen

Heidi Marie Gabler
Fagansvarlig
Fylkesmannen i Troms/Romssa Fylkkamánni
Miljøvernavdelingen

Besøksadresse: Fylkeshuset, Strandvegen 13, Tromsø
Postadresse: Postboks 6105, 9291 Tromsø

Telefon:   +4777642231
Telefaks:  +4777642139
Mobil:       +4747622449
E-post:     fmtrHMG@fylkesmannen.no
Web:         www.fylkesmannen.no/troms

Tenk på miljøet før du skriver ut denne eposten
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Fylkesmanneni Troms
RomssaFyIkkamänni

Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode
Linn Marstrander 77642131 28.07.2016 2016/942 -2 519

Deres dato Deres ref.
03.02.2016

Nordreisa kommune
Postboks 174
9156 Storslett

KOM MU N ALE VETERINÆRTJEN ESTER
Vedtak om stimuleringstilskudd på 335 000 kroner for 2016

Fylkesmannen i Troms viser til Landbruksdirektoratets rundskriv 2015-44 om tilskudd til
kommunale veterinærtjenester for 2016 av 09.12.15. Vi viser også til vår e-post av 02.02.16
til veterinærdistriktene i Troms og kommunene. Det er for 2016 bevilget 1 550 941 kroner i
stimuleringstilskudd for Troms fylke. Vi har mottatt søknader om stimuleringstilskudd på
totalt 2 120 000 kroner.

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/Gåivuona.

335 000 kroner utbetales til Nordreisa kommune, org.nr. 943 350 833, og kontonummer
4740.05.03954.

Kontrolltiltak kan bli iverksatt for å se atmidlene benyttes etter forutsetningene.
Fylkesmannen henviser i denne sammenheng til bevilgningsreglementet § 10 annet ledd.
Dersom tilskuddet ikke brukes i samsvar med forutsetningene, kan det bli stilt krav om
tilbakebetaling eller reduksjon av tilskuddet 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 2017.

Tildeling av tilskudd til kommunene er ikke å anse som enkeltvedtak, og kommunene har
derfor ikke klageadgang etter forvaltningsloven.

Fylkeshuset, Strandvegen 13 Telefon: 776420 00 Avdeling fmtrpostmottak@fylkesmannen.no
Postboks 6105, 9291 Tromsø Telefaks: 776421 39 Landbruksavdelingen www.fylkesmannen.no/troms
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Med hilsen

Marit Gåre
seniorrådgiver

Linn Marstrander
rådgiver

Kopi til:
Gåivuona suohkan / Kåfjord kommune Postboks 74 9148 Olderdalen
Skjervøy kommune Postboks 145-G 9189 Skjervøy
Kvænangen kommune 9161 Burfjord

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ikke håndskrevne signaturer.
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Statens vegvesen 
  

 

  

Postadresse Telefon: 02030 Kontoradresse Fakturaadresse 

Statens vegvesen  Sentrum 33 Statens vegvesen 

Region nord firmapost-nord@vegvesen.no 9156 STORSLETT Landsdekkende regnskap 

Postboks 1403       
8002 BODØ Org.nr: 971032081   9815 Vadsø 

        
        
 

Nordreisa Kommune 

Postboks 174 

9156 STORSLETT 

  

 

   

 

  

Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: 

Region nord Hanne Lunde Vangen / 

48605584 

16/86185-2    14.06.2016 

     

      

Forskjønning av område rundt E6 gjennom sentrumsområdet - 

Sørkjosen/Storslett - nasjonalpark  

Viser til henvendelse datert 27.05.2016, fra ordfører Øyvind Evanger om forskjønning av 

områdene langs og inntil E6 gjennom Sørkjosen og Storslett.  

 

Saksopplysninger 

Det ønskes tiltak langs E6 gjennom Sørkjosen og Storslett, lik det som har vært gjort 

eksempelvis gjennom Skibotn og Talvik. Herunder kortsiktige tiltak som vedlikehold av 

grøntareal, maling av kantstein og beplantning. Langsiktige tiltak som generell oppdatering 

og forskjønning av nevnt strekning. Tiltakene vil være med på å gjøre sentrum finere, og vil 

være med på å fremheve Nordreisa som nasjonalparkkommune på en positiv måte. 

 

Nordreisa kommune har en ny arealplan gjeldene for 2014-2025. I planbeskrivelsens pkt. 

5.2.7 beskrives ønsker, visjoner og utfordringer for sentrum, herunder Storslett og 

Sørkjosen. Det er planlagt en omlegging av Storslett sentrum.  

Det vises også til stedsutviklingsplanen, som innehar en rekke forslag til nye trafikale 

løsninger. Stedsutviklingsprosjektet ble startet opp i 2003, og sluttført i 2006 (jfr. 

Stedsutviklingsplan skisse+forprosjekt).  

 

I forbindelse med sentrumsplanlegging har Nordreisa kommune tidligere hatt møte med 

Statens vegvesen (01.02.13). Statens vegvesen uttalte seg da at vi gjerne bidrar i 

planprosessen for Storslett sentrum. 

 

Med dette lagt til grunn ser vi fremdeles for oss at Nordreisa kommune setter i gang med og 

styrer prosessen med en sentrumsplan, og at Statens vegvesen ønsker å bidra i 

planprosessen.  
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2 

For øvrig skal vi skal starte planlegging av ny bru over Reisaelva. Men det vil ikke medføre 

større omlegging av EV6.  

Enkelte kortsiktige tiltak gjøres av Mesta i henhold til driftskontrakt. Mesta vedlikeholder og 

klipper grøntareal i midtrabatter, rundkjøring og grøft. Andre kortsiktige tiltak kan sees 

nærmere på når Nordreisa kommune setter i gang med sentrumsplanleggingen.    

 

Plan- og forvaltning 

Med hilsen 

 

 

Vangen Hanne 

Avdelingsingeniør 

 

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer. 
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Fra: noreply.saksbehandling@vegvesen.no
Sendt: 27.06.2016 10:01:43
Til: Post Nordreisa
Kopi: 

Emne: Dokument 16/86185-2 Forskjønning av område langs E6 gjennom sentrumsområdet - 
Sørkjosen/Storslett - nasjonalpark sendt fra Statens vegvesen
Vedlegg: 16_86185-2Forskjønning av område langs E6 gjennom sentrumsområdet - 
SørkjosenStorslett - nasjonalpark .pdf
Til Nordreisa Kommune

Vedlagt oversendes dokument 16/86185-2 Forskjønning av område langs E6 gjennom 

sentrumsområdet - Sørkjosen/Storslett - nasjonalpark i sak Nordreisa Kommune - forskjønning 

av området rundt E6 gjennom sentrumsområdet og generell oppgradering/forskjønning av 

veien gjennom Sørkjosen/Storslett fra Statens vegvesen. Se vedlegget for innholdet i utsendelsen. 

Eventuelle henvendelser vedrørende behandlingen kan rettes til firmapost@vegvesen.no eller i vårt 

kontaktskjema. 

Dette er en systemgenerert e-post, og skal ikke besvares.

Til Nordreisa Kommune

Vedlagt sender vi dokument 16/86185-2 Forskjønning av område langs E6 gjennom 

sentrumsområdet - Sørkjosen/Storslett - nasjonalpark i sak Nordreisa Kommune - forskjønning 

av området rundt E6 gjennom sentrumsområdet og generell oppgradering/forskjønning av 

veien gjennom Sørkjosen/Storslett frå Statens vegvesen. Sjå vedlegget for innhaldet i utsendinga. 

Eventuelle førespurnader som gjeld behandlinga kan rettast til firmapost@vegvesen.no eller i 

kontaktskjemaet vårt. 

Dette er ein systemgenerert e-post du ikkje kan svare på.

Attn. Nordreisa Kommune

Enclosed you will find the document 16/86185-2 Forskjønning av område langs E6 gjennom 

sentrumsområdet - Sørkjosen/Storslett - nasjonalpark from the Norwegian Public Roads 

Administration. 

If you have queries regarding this case, please contact firmapost@vegvesen.no. 

This is an automatically generated email – please do not reply.
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Nordreisa kommune   
Teknisk avdeling 

 

 

 

 
Postadresse: Besøksadresse: Telefon: + 47 77 58 00 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   

    

    
    

    

    
    

 

Troms Fylkeskommune 

Postboks 6600 

9296  TROMSØ 

 

 

 

 

 
 

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

 2015/196-9 6051/2016 233 07.07.2016 

 

Søknad om krattrydningsmidler 2016 

Vi viser til deres brev av 13.06.16 om utlysning av krattryddingsmidler 2016. 

 

Nordreisa kommune søker med dette om tilskudd på kr 95000 til rydding langs veier og veikryss 

for bedre sikt og forebygge viltpåkjørsler. 

 

Nordreisa kommune har 141 km kommunale veier. Langs disse er det mange strekninger med 

skog og kratt inntil veien.  Krattveksten er svært stor mange steder.  Vi vil anslå strekningene 

som har behov for rydding i 2015 til å være rundt 60 km.  Enkelte steder er det også behov for å 

felle større trær for å forebygge viltpåkjørsler. 

En stor del av kommunens veier ligger i sentrum der det også er størst befolkning og flest 

brukere av veiene.  Sentrum preges av myke trafikanter som kan være vanskelig å se når 

krattskogen vokser inntil veien. 

 

Det planlegges gjennomføring av prosjekter både i distriktene og i sentrum.  Arbeidet planlegges 

utført ved manuell ryddig og bortkjøring av kratt. Det er planlagt å rydde så mye som mulig 

innenfor de økonomiske rammer vi har. Kommunen har satt av litt midler i budsjett for å dekke 

kommunens egenandel. 

 

Tiltak:        Budsjett:     

Rydding manuelt arbeid  130 timer a kr 375   kr 50000 

Opprydding og bortkjøring      kr 21000 

Viltrydding       kr 14000 

Div kostnader       kr 10000 

Sum kostnader      kr 95000 
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Finansiering:       Beløp: 

Tilskudd trafikksikkerhetsutvalget (TFTU)   kr 82000 

Kommunal egenadel      kr 13000 

Sum finansiering      kr 95000 

 

 

Prosjektet vil bli startet opp så snart finansiering er klar og vil bli avsluttet høsten 2016. 

 

Nordreisa kommune håper på en positiv behandling av vår søknad. 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

 

Hilde Henriksen 

Virksomhetsleder 

 

Dette dokumentet er produsert elektronisk, og har derfor ingen signatur. 
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Fra: Hilde Henriksen (hilde.henriksen@nordreisa.kommune.no)
Sendt: 07.07.2016 08:54:41
Til: 'kurt.stormo@vegvesen.no'
Kopi: 'Vangen Hanne Lunde'; Dag Funderud

Emne: FW: Vedr. skilting til parkeringsplass på Storslett sentrum
Vedlegg: Storslett_Skilt_P_Plasser.pdf;image001.gif;image002.jpg
Hei igjen

Da eksisterende portaloppsett ikke kan benyttes til skilting for parkering på Storslett, ber vi om at Statens Vegvesen vurderer alternative løsninger som ivaretar 
trafikksikkerhet.
Nordreisa kommune deltar gjerne i samarbeid med vegvesenet, og ber om at beslutning for skilting kan gjøres så snart som mulig etter ferieavvikling.

Med vennlig hilsen

Hilde Henriksen
Virksomhetsleder Anleggsdrift
Tlf 48 99 42 44

Postadresse: Postboks 174, 9156 Storslett 
E-post: postmottak@nordreisa.kommune.no

Vi er på facebook; 
www.facebook.com/nordreisakommune

Besøksadresse: Sentrum 17 
Internett: www.nordreisa.kommune.no

Telefon:  77 58 80 00 
Telefaks: 77 77 07 01 
Org nr: 943 350 833

From: Stormo Kurt Magne [mailto:kurt.stormo@vegvesen.no] 
Sent: Tuesday, July 5, 2016 11:05 AM
To: Post Nordreisa <postmottak@nordreisa.kommune.no>
Cc: Hilde Henriksen <Hilde.Henriksen@nordreisa.kommune.no>; Vangen Hanne Lunde <hanne.vangen@vegvesen.no>
Subject: Vedr. skilting til parkeringsplass på Storslett sentrum

HEI!

Viser til henvendelse fra Nordreisa kommune 17/6-2016.

Vi har ikke muligheter til skilting av enkelte servisetiltak på eksisterende portaloppsett langs E6 og FV865 på Storslett.

Vi må se på alternativ skilting – som antydet i vedlegg.  Her er det viktig at denne skiltingen vil forstyrre trafikken eller stenge for frisikt i avkjørsel og kryss.

Vegvesenet og kommunen må derfor se nærmere på disse forhold.  

Avstand fra skilt til parkeringsplass må også kontrolleres.

Vegvesenet kan se på andre løsninger.

Med hilsen
Kurt Magne Stormo

Seksjon: Plan og forvaltning - Troms
Postadresse: Statens vegvesen Region nord, Postboks 1403, 8002 BODØ
Besøksadresse: Mellomveien 40, TROMSØ
Telefon: +47 77617266  Mobil: +47 48290406  e-post/Lync: kurt.stormo@vegvesen.no
www.vegvesen.no e-post: firmapost-nord@vegvesen.no

Tenk miljø - spar papir. Trenger du å skrive ut denne e-posten?
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Nordreisa kommune   
Teknisk avdeling 

 

 

 

 
Postadresse: Besøksadresse: Telefon: + 47 77 58 00 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   

    

    
    

    

    
    

 

Lise Jakobsen 

 

   

 

 

 

 

 
 

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

 2016/727-2 6050/2016 Q81 07.07.2016 

 

Fartsdempende tiltak Rovdas boligfelt 

Vi viser til din henvendelse datert 20.06.2016. 

 

Først vil vi bemerke at det er uakseptabelt at fartsgrenser i et boligfelt ikke overholdes. Vi har 

derfor sendt forespørsel til Politiet om fartskontroller. 

 

Etablering av fartshump eller andre permanente fartsdempende tiltak kan gjennomføres uten 

ytterligere tiltak fra beboerne i området. Slike tiltak er dessverre avhengig av økonomi.  

Permanent tiltak på Storesteveien vil bli fremmet i budsjettarbeidet for 2017 da driftsbudsjettet 

på vei dessverre ikke har rom for slike tiltak.  

 

Som midlertidig tiltak vil det monteres fartshumper beregnet for svært lav hastighet.  Disse vil 

fjernes før brøytesesongen starter høsten 2016. 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

 

Hilde Henriksen 

Virksomhetsleder 

 

Dette dokumentet er produsert elektronisk, og har derfor ingen signatur. 
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Interne kopi mottakere: 

Dag Funderud Sektor for drift og utvikling 
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Statens vegvesen 
  

 

  

Postadresse Telefon: 02030 Kontoradresse Fakturaadresse 

Statens vegvesen  Mellomveien 40 Statens vegvesen 

Region nord firmapost-nord@vegvesen.no 9007 TROMSØ Landsdekkende regnskap 

Postboks 1403       
8002 BODØ Org.nr: 971032081   9815 Vadsø 

        
        
 

Nordreisa Kommune 

Postboks 174 

9156 STORSLETT 

  

 

   

 

  
Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: 

Region nord Inger Ludvigsdatter / 

77617637 

16/112715-2    18.07.2016 

     

      

Omklassifisering/opptak av kommunal veg til Fv 357 på Uløya 

Vi viser til tidligere korrespondanse. 

 

Troms fylkeskommune har i møte av 13.06.2016- fylkestingsak 46/16 vedtatt følgende:  

 

- Vegstrekning mellom gamle fergeleie på Havnnes og nytt fergeleie- ca 510 m – 

omklassifiseres fra kommunal veg til Fv 357. 

 

Dette til orientering. 

 

Geodata og ITS-seksjonen 

Med hilsen 

 

 

 

Ludvigsdatter Inger 

førstekonsulent 

  

 

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer. 

 

 

Vedlegg: 2 
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Besøksadresse Telefon Bankgiro Org.nr.
Strandveien 13 77 78 80 00 4700 04 00064 NO 864 87 0 732
Postadresse
Postboks 6600, 9296 TROMSØ

Epost mottak
postmottak@tromsfylke.no

Internettadresse
www.tromsfylke.no

SAKSPROTOKOLL

Utvalg: Samferdsel- og miljøkomiteen
Møtedato: 13.06.2016
Utvalgssak: 7/16

Resultat:

Arkivsak: 13/13710-22
Tittel: OMKLASSIFISERING FYLKESVEG PÅ ULØYA

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Samferdsels -og miljøkomiteens innstilling i fylkestingssak 46/ 16:

Vegstrekning mellom gamle fergeleie på Havnnes og nytt fergeleie – c a. 510 m –
omklassifiseres fra kommunal veg til Fv 357.
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 Arkivsaksnr.:  13/13710-21 
   Løpenr.:          19319/16 

Sak 46/16 Arkiv:  Q13 SAKSARKIV 

 Ansvarlig fylkesråd: Ivar B. Prestbakmo 

  

 

OMKLASSIFISERING FYLKESVEG PÅ ULØYA 

 
 

Innstilling til vedtak: 

:::  

 

Samferdsel - og miljøkomiteens innstilling vil bli lagt inn som vedlegg til saken når 

saksprotokollen er klar. 

 

:::  

 

...  

Vedlegg til saken:  

- Samferdsels - og miljøkomiteens innstilling. 

- Kart hentet fra reguleringsplan 

- Brev – Nordreisa kommune til Troms fylkeskommune  

Saksutredning: 

Bakgrunn 

I forbindelse med etablering av nytt fergeleie på Havnnes ble det bygget ca 300 meter ny veg 

ned til nytt fergeleie. Vegen har status som Fv 357. Statens vegvesen anbefaler i 

reguleringsplanen Fv. 357 Havnnes fergeleie av 28.01.11 at vegen mellom tidligere fergeleie 

på Havnnes og nytt fergeleie omklassifiseres til fylkesveg 357. Strekningen fra krysset mellom 

Fv 357 og den kommunale vegen og ned til den nye fergekaien har vært driftet som fylkesveg 

siden fergekaien ble tatt i bruk. 

 

Statens vegvesen har i sin anbefaling til Troms fylkeskommune vist til at flere av strekningene 

på Uløya, som i dag har status som Fv, ikke oppfyller kravene for dette. Blant annet med tanke 

på krav til ÅDT. Av den grunn har Staten vegvesen anbefalt fylkeskommunen å 

omklassifisere disse strekningene til kommunal veg. Fylkesråden er enig i Statens vegvesen 

sin vurdering, men ser det ikke som nødvendig å foreta denne omklassifiseringen.  

 

SAKSFRAMLEGG - FYLKESTINGET  
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 2 

Videre mottok fylkeskommunen den 09.03.16 henvendelse fra Nordreisa kommune med 

henstilling om å omklassifisere vegstrekning fra avkjøringen til den nye fergekaien til 

snuplassen ved Kjempeberget til fylkesveg, se vedlegg. I henvendelsen vises det til 

problemstillingene med å ha to offentlige eiere av et lite vegnett blant annet med tanke på to 

ulike kontrakter for drift og vedlikehold. 

 

Denne vegstrekningen oppfyller heller ikke kravene for å være en fylkesveg, men Fylkesråden 

ser det som kan være utfordringen i at kommunen må ha en egen driftskontrakt som ivaretar 

denne vegstrekningen. Fylkesråden ser derfor for seg, som et alternativ til omklassifisering, at 

denne vegstrekningen – etter avtale med Nordreisa kommune om å dekke driftskostnadene - 

kan medtas i driftskontrakten for fylkesveg.  

 

Vurdering  

Det fremgår av veglova § 4 at fylkeskommunen, etter at kommunen har uttalt seg, kan ta opp 

kommunal eller privat veg som fylkesveg.  

 

Det vises i denne forbindelse til at Nordreisa kommune ved flere anledninger har uttrykket 

ønske om at vegnettet på Uløya i sin helhet skal omklassifiseres til fv, viser blant annet til 

kommunens godkjenning av reguleringsplan samt henvendelse fra kommunen av 09.03.16.  

 

Økonomiske og administrative konsekvenser: 

Omklassifiseringen av del av den kommunale vegen medfører at fylkesvegnettet i Troms øker 

med ca. 510 meter. Dette vil medføre en liten økning i drifts og vedlikeholdskostnadene, men 

samtidig forutsettes det at en økning i mengden fylkeveg vil medføre økning i 

rammetilskuddet til fylkeskommunen.   

 

 

Fylkesrådet tilrår Fylkestinget å fatte slikt vedtak: 

 

Vegstrekning mellom gamle fergeleie på Havnnes og nytt fergeleie – ca. 510 m – 

omklassifiseres fra kommunal veg til Fv 357.  

 

 

 

Tromsø, den 25.05.2016 

 

Knut Werner Hansen 

Fylkesordfører  

...  
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Statens vegvesen 
  

 

  

Postadresse Telefon: 02030 Kontoradresse Fakturaadresse 

Statens vegvesen  Sentrum 33 Statens vegvesen 

Region nord firmapost-nord@vegvesen.no 9156 STORSLETT Landsdekkende regnskap 

Postboks 1403       
8002 BODØ Org.nr: 971032081   9815 Vadsø 

        
        
 

Nordreisa Kommune 

Postboks 174 

9156 STORSLETT 

  

 

   

 

  

Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: 

Region nord Hanne Lunde Vangen / 

48605584 

16/84045-1    31.05.2016 

     

      

Svar på forespørsel om utfylling for en avkjørsel ved pumpestasjon i 

Leirbuktsvingen i Sørkjosen, Nordreisa kommune. 

Viser til samtale, 25.05.2016 og forespørsel om en utfylling ved pumpestasjonen i 

Leirbuktsvingen i Sørkjosen.  

 

Saksopplysninger 

Pumpestasjonen er lokalisert i en sving ved E6 HP24 KM11,373. Ved arbeid på 

pumpestasjonen må kommunens arbeidskjøretøy parkere på vegen. Kommunen ønsker å 

fylle ut slik at arbeidskjøretøy kan kjøre inn til pumpestasjonen, og dermed ikke skape 

farlige situasjoner for seg selv og andre trafikanter. 

 

Uttalelse 

Vi er enige i at dagens situasjon ikke er i bra. Et slikt tiltak vil være med på å øke 

trafikksikkerheten. Vi gir derfor med dette tillatelse til å etablere en utfylling for å få plass til 

en avkjørsel og snuplass ved pumpestasjonen. Vedtak fattes i henhold vegloven av 21. juni 

1963, § 40 om avkjørsler og Vegdirektoratets regler av 16. juli 1964 om bygging og 

vedlikehold 

 

Tillatelsen gis på følgende vilkår: 

1. Sikthindrende skog/kratt skal til enhver tid holdes bortryddet. 

2. Snuplass skal etableres utenfor vegbane.  

3. Avkjørsel skal etableres vinkelrett på E6. 

4. Snuplass må forhøyes slik at den nesten er plant med vegen. Det må være litt helning 

så vann ikke renner på E6.  

 

Plan- og forvaltning 

Med hilsen 
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2 

 

 

Vangen Hanne 

Vegforvalter 

 

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer. 

 

  

Kopi 

Nordreisa kommune v/Hilde Henriksen 
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Fra: Hilde Henriksen[hilde.henriksen@nordreisa.kommune.no]
Dato: 01.06.2016 07:34:41
Til: Post Nordreisa
Tittel: FW: Dokument 16/84045-1 Svar på forespørsel om utfylling for en avkjørsel ved pumpestasjon i 
Leirbuktsvingen i Sørkjosen, Nordreisa kommune. sendt fra Statens vegvesen

Journalføre vedlegget i denne eposten. 

hilde

From: noreply.saksbehandling@vegvesen.no [mailto:noreply.saksbehandling@vegvesen.no] 
Sent: Tuesday, May 31, 2016 2:37 PM
To: Hilde Henriksen <Hilde.Henriksen@nordreisa.kommune.no>
Subject: Dokument 16/84045-1 Svar på forespørsel om utfylling for en avkjørsel ved pumpestasjon i 
Leirbuktsvingen i Sørkjosen, Nordreisa kommune. sendt fra Statens vegvesen

Til Nordreisa kommune v/Hilde Henriksen

Vedlagt oversendes dokument 16/84045-1 Svar på forespørsel om utfylling for en avkjørsel ved 

pumpestasjon i Leirbuktsvingen i Sørkjosen, Nordreisa kommune. i sak Svar på forespørsel om 

utfylling for en avkjørsel ved pumpestasjon i Leirbuktsvingen, Sørkjosen i Nordreisa kommune

fra Statens vegvesen. Se vedlegget for innholdet i utsendelsen. 

Eventuelle henvendelser vedrørende behandlingen kan rettes til firmapost@vegvesen.no eller i vårt 

kontaktskjema. 

Dette er en systemgenerert e-post, og skal ikke besvares.

Til Nordreisa kommune v/Hilde Henriksen

Vedlagt sender vi dokument 16/84045-1 Svar på forespørsel om utfylling for en avkjørsel ved 

pumpestasjon i Leirbuktsvingen i Sørkjosen, Nordreisa kommune. i sak Svar på forespørsel om 

utfylling for en avkjørsel ved pumpestasjon i Leirbuktsvingen, Sørkjosen i Nordreisa kommune

frå Statens vegvesen. Sjå vedlegget for innhaldet i utsendinga. 

Eventuelle førespurnader som gjeld behandlinga kan rettast til firmapost@vegvesen.no eller i 

kontaktskjemaet vårt. 

Dette er ein systemgenerert e-post du ikkje kan svare på.

Attn. Nordreisa kommune v/Hilde Henriksen

Enclosed you will find the document 16/84045-1 Svar på forespørsel om utfylling for en avkjørsel 

ved pumpestasjon i Leirbuktsvingen i Sørkjosen, Nordreisa kommune. from the Norwegian Public 

Roads Administration. 

If you have queries regarding this case, please contact firmapost@vegvesen.no. 

This is an automatically generated email – please do not reply.
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Fra: nve@nve.no[nve@nve.no] Dato: 14.06.2016 16:00:13 Til: Post Nordreisa Tittel: Vedrørende 
søknad om utsatt frist for revisjonsdokument. NVEs referanse: 201501323-16 
Til Nordreisa kommune

Vedlagt følger dokument 201501323-16 Vedrørende søknad om utsatt frist for 

revisjonsdokument fra NVE - Norges vassdrags- og energidirektorat.

Side 1 av 1
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E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 09575, Internett: www.nve.no 

Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971 

Hovedkontor Region Midt-Norge Region Nord Region Sør Region Vest Region Øst 

Middelthunsgate 29 Vestre Rosten 81 Kongens gate 14-18 Anton Jenssensgate 7 Naustdalsvn. 1B Vangsveien 73 

Postboks 5091, Majorstuen 7075 TILLER 8514 NARVIK Postboks 2124 Postboks 53 Postboks 4223 

0301 OSLO   3103 TØNSBERG 6801 FØRDE 2307 HAMAR 

      

 

Kvænangen Kraftverk AS 

Bjørklysvingen 3 

9152 SØRKJOSEN 

 

   

  

Vår dato: 14.06.2016         

Vår ref.: 201501323-16     

Arkiv: 315 / 209.4Z  / 208.DZ Saksbehandler: 

Deres dato: 12.05.2016 Jakob Fjellanger 

Deres ref.: Ronald Hardersen 

   

22959213     

1 

Vedrørende søknad om utsatt frist for revisjonsdokument for 

Kvænangenutbyggingen i Kvænangen og Nordreisa kommuner, Troms 

 

Det vises til søknad av 12.05.2016 fra Troms Kraft Produksjon AS, som på vegne av Kvænangen 

Kraftproduksjon AS søker om utsatt frist for revisjonsdokument for Kvænangenutbyggingen. Søknaden 

begrunnes med at konsesjonene er gamle, at utbyggingen er omfattende, og at det tar tid å skaffe og sette 

seg inn i dokumentasjonen som anses nødvendig for å få oversikt over saken. NVE åpnet revisjonssak 

for Kvænangenutbyggingen ved vedtak av 11.03.2016, og det ble satt en frist til 15.09.2016 for levering 

av utkast til revisjonsdokument. Søker ber om utsettelse til 15.12.2016. 

NVE vil først påpeke at en revisjonssak først og fremst dreier seg om miljøtilstanden i vassdragene med 

dagens utbygging. Dernest påpekes at det er en god stund til fristen utløper, og at det synes tidlig 

allerede nå å søke om utsettelse. Derfor vil NVE be Troms Kraft Produksjon sende ny søknad i august 

dersom behovet for utsettelse fortsatt er tilstede. 

Som vedlegg følger link til revisjonsdokumentet for Surnareguleringen, som viser en mulig måte å 

bygge opp revisjonsdokumentet på. For øvrig vises til NVEs nettsider om revisjonssaker 

https://www.nve.no/energiforsyning-og-konsesjon/vannkraft/revisjon-av-konsesjonsvilkaar/. 

 

 

Med hilsen 

 

Carsten Stig Jensen 

seksjonssjef 

Jakob Fjellanger 

senioringeniør 

 

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner. 
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Vedlegg:  Revisjonsdokument for Surnareguleringen   

   

   
 

  

Kopi til: 

Kvænangen kommune 

Nordreisa kommune 
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Nordreisa kommune   
Brannvesenet 

 

 

 

 
Postadresse: Besøksadresse: Telefon: + 47 77 58 00 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   

    

    
    

    

    
    

 

Johannes Bakke 

Rotsundvn. 916 

9153  ROTSUND 

 

                                                                                                             

 
 
 

Melding om vedtak 
 

 

 
 

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

 2016/32-14 5636/2016 M88 28.06.2016 

 

Søknad om fritak for feieavgiftfeieravgift 

Saksopplysninger: 

Forskrift om feiing og tilsyn av fyringsanlegg og gebyr for gjennomføring av lovbestemt feiing 

og tilsyn av fyringsanlegg, Nordreisa kommune, Troms  
 

Hjemmel: Fastsatt av kommunestyret 16.12.2015 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 FOR-2015-

12-17-1710 Forskrift om brannforebygging. § 8. Gebyrfritak. 

 

 

Vurderinger: 

Gnr.77 Bnr.77 Komtek – Avtale 202601 Bygg nr. 19218131300 Enebolig   

 

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. 

 

Fritidsboliger og ubebodde hus i Nordreisa kommune er ikke gebyrpliktig uten særskilt bestilling 

av tjenester. 

 

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» 
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Søknad 08.06.16 med begrunnelse av fritak. Bygget er ubebodd. 

 

 

Vedtak 

Søknaden innvilges med virkning fra 08.06.16 

  

 

 

Klageadgang 
Vedtaket kan påklages til Miljø,- plan og utviklingsutvalget 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 

 

Nils-Arnold Nilsen 

Brannsjef Nord-Troms 

 

Dette dokumentet er produsert elektronisk, og har derfor ingen signatur. 
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Hvert 4.år

Bergheim 0   (H - 1 - 1) 

Tilsynsrapport 

Nordtroms Brannvesen gjennomførte tilsyn med fyringsanlegget i ovennevnte objekt. Tilsynet ble foretatt i medhold av Lov av 14. juni 
2002 nr 20 (brann- og eksplosjonsvernloven) § 11 første ledd bokstav h, samt Forskrift av 17. desember 2015 (fForskrift om 
brannforebygging) § 17. Kravene til fyringsanlegget er nedfelt i brann- og eksplosjonsvernloven § 6, samt Forskrift av 17. desember 
2015 (Forskrift om brannforebygging) kap. 2.  
Sikkerhetsnivået ved fyringsanlegget er vurdert i forhold til kravene i Forebyggendeforskriften.  

Innledning 
Formålet med tilsynet var å vurdere forholdene ved fyringsanlegget som har betydning for brannsikkerheten og atkomsten. 
Omfang 
Tilsynet omfatter kontroll med at fyringsanlegget for oppvarming av rom og bygninger er intakt, fungerer som forutsatt og ikke 
forårsaker brann eller annen skade. 
Tilsynsrapporten omhandler alle avvik som er avdekket. 

Definisjoner 
Avvik:
Overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen. Avvik vil i hovedsak være brudd på 
følgende forskriftskrav: 
• Fyringsanlegget skal være tilfredsstillende bygget eller montert, jf. Forebyggendeforskriften § 4 
• Fyringsanlegget skal være tilfredsstillende kontrollert, ettersett og vedlikeholdt, jf. forskriftens § 6 
• Melding til kommunen (feiervesenet) om nytt ildsted eller vesentlige endringer av fyringsanlegget skal være sendt, jf. 
forskriftens § 6 
• Fyringsanlegget skal ha tilfredsstillende atkomst, jf. forskriftens § 6 
Anmerkning:
Forhold som tilsynsetatene mener det er nødvendig å påpeke for å ivareta helse-, miljø- og sikkerhet, og som ikke omfattes av 
definisjonen for avvik. 
Kommentarer:
Utfyllende beskrivelse av avvik/funn som beskriver de faktiske forhold ved anlegget. 

Berg Oddveig Merete

Alvheim 7

9152 Sørkjosen

Tilsynadresse:

Eiendom:

Avtale nr:

Saksreferanse:

(bes oppgitt ved svar)

Vår referanse:68 / 16 / 0 / 0

202394

16.08.2016

Antall røykløp:

Antall ildsted:

Tilsyn:

Hyppighet:

 08.08.2016

Bygningsnr: 192186935

Geir Wahlgren

2016/649

1

1

Avvik røykløp:
Plassering:Gjelder: Tegl

Innvendig skade Skorsteinen har store sprekkskader i loftsetasje. Skadene kommer av at
det har vært sotbrann, dette er det ingen som helst tvil om.
På grunn av skadene må skorsteinen rehabiliteres med nytt innvendig
røykløp, i hele dens lengde.

Avvik fra:

1

Andre avvik:
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Kommentarer: 

Tilbakemelding 
Med henvisning til Forskrift om brannforebygging § 17, ber feiervesenet om en skriftlig tilbakemelding med fremdriftsplan som viser 
hvordan og når påpekte avvik vil bli rettet.  
Fremdriftsplanen oversendes til Nord Troms Brannvesen  innen angitt frist. 

Med hilsen 

Geir Wahlgren
Feier
Mobil:    +47 960 97 755
Epost:    geir.wahlgren@kvanangen.kommune.no

Fyringsforbud Som følge av skade i skorstein, er det gitt
fyringsforbud. Dette vil bli opphevet, når skorsteinen
er rehabilitert, og kontrollert rettet.

Avtale

Avvik fra:

1
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Nordreisa kommune   
Brannvesenet 

 

 

 

 
Postadresse: Besøksadresse: Telefon: + 47 77 58 00 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   

    

    
    

    

    
    

 

Svein Terje Berg 

Sonjatunveien 6 

9151  STORSLETT 

 

 

 

 

Delegert vedtak 
Delegert utvalg miljø-, plan og utviklingsutvalget - nr. 161/16 

 

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

 2016/904-2 6584/2016 231 11.08.2016 

 

Søknad om fritak fra feieravgiften på Gnr/Bnr 1942/ 80/1-31 

 

Saksopplysninger:  

Forskrift om feiing og tilsyn av fyringsanlegg og gebyr for gjennomføring av lovbestemt feiing 

og tilsyn av fyringsanlegg, Nordreisa kommune, Troms  
 

Hjemmel: Fastsatt av kommunestyret 16.12.2015 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 FOR-2015-

12-17-1710 Forskrift om brannforebygging. § 8. Gebyrfritak. 

 

 

 

 

Vurderinger: 

Gnr.80 Bnr.01Fnr.31 Komtek – Avtale 202709 Bygg nr. 19218241700 Enebolig   

 

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. 

 

Fritidsboliger og ubebodde hus i Nordreisa kommune er ikke gebyrpliktig uten særskilt bestilling 

av tjenester. 
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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» 

 

 

Søknad 17.07.16 med begrunnelse av fritak.  

 

For at fritak skal bli gjeldende må det være meldt flytting til folkeregisteret. Folkeregisteret er 

juridiske adressen for offentlig kommunikasjon, og danner grunnlag for om bygg er ubebodd 

eller ikke. Det pr.11.08.16 ikke meldt flytting fra Kjempebakken 19, 9159 Havnes. 

 

 

 

Vedtak: 

Søknaden avslås med virkning fra 17.07.16 

 

 

 

 

Klageadgang 
Vedtaket kan påklages til Miljø,- plan og utviklingsutvalget.  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 

 

Nils-Arnold Nilsen 

Brannsjef Nord-Troms 

 

Dette dokumentet er produsert elektronisk, og har derfor ingen signatur. 
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Nordreisa kommune   
Sektor for drift og utvikling 

 

 

 

 
Postadresse: Besøksadresse: Telefon: + 47 77 58 00 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   

    

    
    

    

    
    

 

Johannes Bakke 

Rotsundvn. 916 

9153  ROTSUND 

 

 

 

 

Delegert vedtak 
Delegert utvalg miljø-, plan og utviklingsutvalget - nr. 143/16 

 

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

 2015/462-17 5687/2016 233 28.06.2016 

 

Innvilgelse av søknad om fritak for vannavgift 

 

Saksopplysninger:  

Johannes Bakke søker i brev av 08.06.2016 om å få stengt vannet og fritak for vannavgift på gnr 

77 bnr 77 med adresse Rotsundveien 918. 

 

Vurderinger: 

Boligen på gnr 77 bnr 77 har nåværende eier nylig overtatt. Han søker nå om å få stengt/ koblet 

vannet fra da boligen ikke lengere vil bli brukt som beboelseshus. De har allerede stengt av 

strømmen, noe som Ymber har bekreftet.  

Det er også innvilget delvis riving av boligen og gitt bruksendring av resten. Dette er gjort i 

delegert vedtak nr 134/16 den 17.06.2016. 

 

 

Vedtak: 

Boligen på eiendommen gnr 77, bnr 77 får innvilget varig fritak for vannavgiften fra 01.07.2016.  

Fritak gis under forutsetning av at stikkledningen frakobles der den i sin tid ble tilkoblet. 

Arbeidet skal meldes kommunen som kontrollerer frakoblingen. Dette avtales på tlf 40 43 76 46. 

Frakobling av stikkledningen må være utført innen 30.09.2016. 

 

 

 

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 

 

 

 

Bente Fyhn 

Konsulent 

 

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

 

 

 

Kopi til: 

Yngve Mathisen, anleggsdrift    

 

Interne kopi mottakere: 

Hilde Henriksen Virksomhetsleder 
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Nordreisa kommune   
Utvikling 

 

 

 

 
Postadresse: Besøksadresse: Telefon: + 47 77 58 00 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   

    

    
    

    

    
    

 

Statskog SF 

Pb 63 

7801  NAMSOS 

 

 

 

 

Delegert vedtak 
Delegert utvalg miljø-, plan og utviklingsutvalget - nr. 146/16 

 

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

 2016/807-2 6044/2016 1942/29/1/25 07.07.2016 

 

Delegert vedtak - søknad om deling gnr 1942/29/1 f 25 

Henvisning til delegasjon: Delegasjonsreglement vedtatt av Nordreisa kommunestyre sak 57/16.  

Henvisning til lovverk: Matrikkellovens §§ 6 og 33, plan- og bygningsloven § 20-1.  

 

Vi viser til søknad om deling av inntil 8500 m2 bebygd festetomt nr 25 til eksisterende 

turistanlegg/reiselivsbedrift på gnr 29, brn 1.  

 

Saksopplysninger:  
Søker:   Statskog SF, Postboks 63 Sentrum, 7801 Namsos  

Erverver:  Ovi Raishiin - Nasjonalparksenteret, v/Odd Rudberg, Hovedveien 2, 9151 

  Storslett 

 

Den bebygde festetomta ligger i Saraelv, ca 47 km fra Storslett opp Reisadalen langs rv  

865. Iflg matrikkelen er festet etablert i 1995 som punktfeste. Hovedeiendommen er i 

kommuneplanen definert til landbruk, natur- og friluftsområde. Den omsøkte tomta er innenfor 

området som er regulert til turisme/leirplass og som også i kommuneplanens arealdel er avsatt til 

omsøkte formål. Siden 1995 har området blitt gradvis utbygd til turistanlegget som ligger der i 

dag.  

 

Vurdering i forhold til lovverket:  
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 matrikkelloven følges i slike tilfeller, herunder systemet med at 

delingstillatelse etter plan- og bygningsloven må innhentes.  
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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 bygget/byggene, også skal kunne bli eier av 

tomta. Videre at når en tomt er festet bort til et spesielt formål, 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 selv om søknaden er i strid med plan- og 

bygningslovgivningen, f.eks i strid med gjeldene arealplan. I dette tilfellet er den omsøkte tomta 

innenfor regulert område og i kommuneplanens arealdel er samme område avsatt til omsøkte 

formål.  

 

Siden fradeling er til uendret bruk og ikke til ulempe for annet friluftsliv eller 

landbruksinteresser, tillates deling som omsøkt. Dette vektlegges siden delingen ikke medfører 

noen reell bruksendring av eiendommen. Reindriftsinteressene vil trolig ikke bli berørt av denne 

fradelingen fordi tomten allerede er bebygd og har vært det i mange år. Saken anses å ikke berøre 

regionale sektorinteresser og har dermed ikke vært på høring.  

 

Grunneier må sørge for å få tinglyst rett til å krysse den omsøkte tomta etter den eksisterende 

skogsbilveien som går der pr i dag. Arealet skal tilpasses slik at all bebyggelse, parkeringsplass 

og interne veier tilhørende Ovi Raishiin blir innenfor oppgitt arealfeste. Den nye eiendommen 

må også få tinglyst rett til å bruke eksisterende adkomst over gnr 29, bnr 1.  

 

 

Vedtak:  
Nordreisa kommune viser til plan- og bygningsloven § 20-1 og matrikkellovens § 6 og 

godkjenner fradeling av inntil 8500 m2 bebygd turistanlegg festenr 25 fra eiendom gnr. 29, bnr. 1 

som omsøkt. Vi legger vekt på at dette er en bebygd festet areal og at delingen ikke kan nektes 

og at formålet med delingen er i samsvar med reguleringsplan og arealplan.  

 

Det settes følgende vilkår:  

 Adkomst til den omsøkte parsellen må sikres ved tinglyst veirett over gnr 29, bnr.1 

 Grunneier på 29/1 må sikres tinglyst rett til å bruke skogsbilveien til resten av 

eiendommen, hvis den nye eiendommen blir å krysse skogsbilveien.  

 Det nye bruksnummeret skal erstatte det tidligere festenummeret. 

 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.  

 

I tillegg har grunneier satt følgende vilkår i behandling av saken:  

 Grenser for tomta fastsettes ved oppmåling og skal tilpasses slik at all bebyggelse, 

parkeringsplass og interne veger tilhørende Ovi Raishiin, kommer innenfor oppgitt 

arealfeste på 8500 m2.  

 Kostnader for fradeling/oppmåling og utstedelse av nytt matrikkelbrev sendes 

tomtefester, Ovi Raishiin ved Odd Rudberg.  

 Statskog skal være med på oppmålingsforretningen.  
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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.  

 

Generell informasjon om kartforretning:  
Kartforretninger som krever arbeid i marken gjennomføres bare på snø- eller telefri mark. 

Normal oppmålingssesong er derfor i perioden fra og med juni til og med november. Når 

innbetaling av oppmålingsgebyr er registrert anses kartforretningen å være rekvirert, og tidspunkt 

for kartforretning blir fastsatt. Kartforretning må være rekvirert i løpet av 3 - tre år fra tillatelsen 

til deling ble gitt, ellers faller tillatelsen bort.  

 

For nærmere info kan oppmålingsingeniør kontaktes på tlf 77 58 80 54 / 40 41 92 91. Ferie 

avvikles i perioden 11.7.-5.8.16.  

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

 

May Halonen 

Virksomhetsleder 

 

 

 

 

 

Kopi til: 

Ovi Raishiin - Nasjonalparksenteret, v/Odd Rudberg Hovedveien 2 9151 STORSLETT 
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Nordreisa kommune   
Utvikling 

 

 

 

 
Postadresse: Besøksadresse: Telefon: + 47 77 58 00 00 Bankkonto: 4740.05.03954 
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Tore Einevoll 

Reisadalen 1407 

9151  STORSLETT 

 

 

 

 

Delegert vedtak 
Delegert utvalg miljø-, plan og utviklingsutvalget - nr. 145/16 

 

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

 2016/777-3 5981/2016 1942/26/12 05.07.2016 

 

Delegert vedtak - søknad om deling gnr 26 bnr 12 

Henvisning til delegasjon: Delegasjonsreglement vedtatt av Nordreisa kommunestyre sak 57/16.  

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

 

Saksopplysninger:  
Eiendommen gnr 26, bnr 12 ligger i Reisadalen ca 15 km fra Storslett sentrum og eies av Tore 

Einevoll. Parsellen som søkes fradelt skal være tilleggsareal til den bebygd hyttetomta gnr 26, 

bnr 17. Det omsøkte arealet er i søknaden oppgitt til å være ca 2000 m2. Oppmålt på kart utgjør 

det ca 1670 m2. 

 

Einevoll eier gnr 26/9 og 26/12 som er en driftsenhet og ifølge gårdskart fra Skog og landskap 

har driftsenheten et totalareal på 401,6 daa. Av dette er 36,4 daa fulldyrka jord, 1,4 daa 

innmarksbeite, 131,7 daa skog på middels bonitet, 157,6 daa skog på lav bonitet, 21,5 daa 

uproduktiv skog, 27,2 daa jorddekt fastmark og resten annet areal. Det omsøkte arealet består av 

blandingsskog av lav bonitet.  

 

Planstatus  
Eiendommen er i kommuneplanen definert som landbruk, natur- eller friluftsområde, samt 

reindrift. Deling som medfører annen bruk skal i utgangspunktet sendes for høring slik at statlig 

og/eller regional myndigheter kan komme med uttalelser i saker som angår nasjonale og 

regionale interesser. Men fradeling kan likevel skje der den fradelte eiendommen skal benyttes til 

samme formål som tidligere, såkalt fradeling til uendret bruk.  

 

I dette tilfellet er det omsøkte tilleggsarealet ikke bebygd, men skal være tilleggsarealet til 

bebygd hyttetomt. Arealet ligger også «inneklemt» mellom grensene til gnr 26/12 og gnr 26/17, 

og kan utifra det vi kan se, ikke benyttes til noe annet. Arealet vil etter deling føre til en bedre 

arrondering i og med at gnr 26/17 for flyttet sin grensen helt inntil gnr 26/12. Vi ser ikke at det i 

-�62�-



 

 Side 2 av 2 

dette tilfellet er regionale eller nasjonale interesser som må ivaretas eller er til hinder for en 

utvidelse av tomta og velger derfor å anse saken for å ikke være en dispensasjon.  

 

Vurdering i forhold til Jordloven:  
I jordlovens § 1 står det at: Arealressursane bør disponerast på ein måte som gir ein tenleg, 

variert bruksstruktur ut frå samfunnsutviklinga i området og med hovudvekt på omsynet til 

busetjing, arbeid og driftsmessig gode løysingar. Ein samfunnsgagnleg bruk inneber at ein tek 

omsyn til at ressursane skal disponerast ut frå framtidige generasjonar sine behov.  

 

Delingssøknader i LNFR-område skal behandles etter jordlovens § 12 hvor det står: Deling av 

eiendom som er bruk eller kan brukes til jordbruk eller skogbruk må godkjennes av 

departementet. Det samme gjelder forpakting, tomtefeste og lignende leie eller bruksrett til del av 

eiendom når retten er stifta for lengere tid enn 10 år eller ikke kan sies opp av eieren (utleieren). 

Med eiendom menes også retter som ligger til eiendommen og parter i sameiet.  

 

Videre i 3. ledd står det: Ved avgjørelse om tillatelse til deling skal gis, skal det legges vekt på 

om delinga legger til rette for en tjenlig og variert bruksstruktur i landbruket. I vurderinga inngår 

det også hensynet til vern av arealressursene, om delinga fører til en driftsmessig god løsning, og 

om delinga kan føre til drifts- eller miljømessige ulemper for landbruket i området.  

 

Gnr 26, bnr 9 og 12 er ikke i selvstendig drift. Det er heller ingen andre husdyrbruk igjen i 

Einevollområdet, men all dyrkamark er i drift, både på gnr 26/9 og de andre eiendommene. Vi 

kan ikke se at delingen fører til en vesentlig reduksjon i eiendommens ressursgrunnlag. Delingen 

av tilleggsarealet vil føre til en bedre arrondering av begge eiendommene og er en driftsmessig 

god løsning. Det har heller ingen drifts- eller miljømessige konsekvenser for landbruket 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.  

Dette gjelder tilleggsareal til eksisterende og bebygd hyttetomt og vi gjør derfor ikke noen 

nærmere vurderinger i henhold til disse forholdene i plan- og bygningsloven.  

 

Vurdering i forhold til naturmangfoldloven:  
Alle tiltak må vurderes opp mot naturmangfoldloven 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.  

 

Området er søkt opp i naturbase og artsdatabanken og ingen funn er gjort. Arealet består av 

lavbonitet skog som grenser inn til en tomt som har vært bebygd siden ca 1970, og vi kan ikke se 

nytten av å vurdere prinsippene i naturmangfoldloven i denne saken.  
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Samlet vurdering  
Oppsummert kan vi ikke se at det er forhold som taler mot at deling kan innvilges. Delingen av 

tilleggsarealet vil skape en bedre arrondering av eiendommene og har ingen drifts- eller 

miljømessige ulemper for landbruket i området. Det er heller ingen andre interesser som bør 

ivaretas her.   

 

Vedtak:  
Nordreisa kommune godkjenner fradeling av inntil 2000 m2 som tilleggsareal fra eiendom gnr 

26, bnr 12 til eiendom gnr 26, bnr 17 i Nordreisa kommune. Delingen godkjennes jfr jordlovens 

§ 12, matrikkellovens § 6 og plan- og bygningsloven §§ 20-1-m.  

 

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

friluftslivet i området. Fradelingen har lite å si for ressursgrunnlaget på eiendommen og vil føre 

til en bedre arrondering av arealene og grensene mellom de to eiendommene.  

 

Det settes følgende vilkår:  

 Det godkjente tilleggsarealet fra gnr 26, bnr 12, skal sammenføyes med gnr 26, bnr 17. 

 Eventuelle nye byggetiltak kan ikke igangsettes før byggesøknad er levert, søknaden er 

behandlet og godkjenning er gitt.  

 Dersom det under eventuelt arbeid i marken oppdages gjenstander eller spor etter 

tidligere menneskelig aktivitet i omsøkte areal, må arbeidet stanses og melding straks 

sendes Sametinget og Troms fylkeskommune, kulturetaten jf. kulturminnelovens § 8, 2. 

ledd.  

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

falle bort dersom det ikke er rekvirert oppmålingsforretning innen 3 år etter at tillatelsen 

ble gitt, eller dersom matrikkelføring vil være i strid med lov om matrikkelloven.  

 

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

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

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

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

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

kommer frem. 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

 

May Halonen 

Virksomhetsleder 
Tlf 7758 8042 

Mail: may.halonen@nordreisa.kommune.no  

 

 

Vedlegg: Faktura for behandling av søknaden jfr jordloven (sendes til grunneier som står som 

søker) 
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Kopi til: 

Hedvig Mortensen Slettaveien 47 9101 KVALØYSLETTA 

 

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. 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 melding bli sendt Kartverket for 

tinglysning.  

 

Siden arealet skal være et tilleggsareal og sammenføyes med en eksisterende tomt, er det 

erklæring om arealoverføring som er overdragelsesdokumentet.  

 

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

Ved eventuelle spørsmål til oppmåling og arealoverføring kan oppmålingsingeniør kontaktes på 

tlf: 77588054/ 40419291. 

 

Vi avvikler for tiden ferie og det kan derfor være vanskelig å oppnå kontakt før i midten av 

august.   
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Nordreisa kommune   
Utvikling 

 

 

 

 
Postadresse: Besøksadresse: Telefon: + 47 77 58 00 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   

    

    
    

    

    
    

 

Guttorm Ringstad 

Tømmernesvn 212 

9151  STORSLETT 

 

 

 

 

Delegert vedtak 
Delegert utvalg miljø-, plan og utviklingsutvalget - nr. 144/16 

 

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

 2016/728-2 5886/2016 1942/20/29 01.07.2016 

 

Delegert vedtak - søknad om deling, gnr 1942/20/29 

Henvisning til delegasjon: Delegasjonsreglement vedtatt av Nordreisa kommunestyre sak 57/16.  

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

 

Saksopplysninger:  
Eiendommen gnr 20, bnr 29 ligger i Snemyr og Hysingjord i Reisadalen og eies av Guttorm 

Ringstad. Parsellen som søkes fradelt er til nyoppføring av bolig og ligger i Snemyr, ca 5 km fra 

Storslett sentrum. Det omsøkte arealet er på ca 1000 m2.  

 

I følge gårdskart fra Skog og landskap har eiendom gnr 20, bnr 29 et totalareal på 270 daa, 

fordelt på tre parseller. Arealfordelinga er 33,6 daa fulldyrka jord, 19,1 daa skog på høy bonitet, 

91 daa skog på middels bonitet, 34,3 daa skog på lav bonitet, 85,6 daa uproduktiv skog, 80,9 daa 

myr, 5,5 jorddekt fastmark og resten annet areal. Det omsøkte arealet består av jorddekt 

fastmark. 

 

Planstatus  
Eiendommen er i kommuneplanen definert som landbruk, natur- eller friluftsområde, samt 

reindrift. Deling som medfører annet bruk er en dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og 

skal i utgangspunktet sendes for høring slik at statlig og/eller regional myndigheter kan komme 

med uttalelser i saker som angår nasjonale og regionale interesser.  

 

I plan- og bygningslovens § 19-2 står det: Regionale og statlige myndigheter hvis saksområde 

blir direkte berørt, skal få mulighet til å uttale seg før det gis dispensasjon fra planer, plankrav og 

forbudet i § 1-8.  

I dette tilfellet er det omsøkte arealet til nyoppføring av bolig. Denne konkrete omsøkte tomta 

ligger «inneklemt» mellom grendeveien, to boliger og en skole. Vi kan ikke se at arealet kan 

benyttes til noe annet enn bolig og ser da ikke at det i dette tilfellet er regionale eller nasjonale 
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interesser som skal ivaretas. Tomta er heller ikke dyrket mark og saken sendes derfor ikke på 

høring.  

 

Vurdering i forhold til Jordloven:  
I jordlovens § 1 står det at: Arealressursane bør disponerast på ein måte som gir ein tenleg, 

variert bruksstruktur ut frå samfunnsutviklinga i området og med hovudvekt på omsynet til 

busetjing, arbeid og driftsmessig gode løysingar. Ein samfunnsgagnleg bruk inneber at ein tek 

omsyn til at ressursane skal disponerast ut frå framtidige generasjonar sine behov.  

 

Delingssøknader i LNFR-område skal behandles etter jordlovens § 12 hvor det står: Deling av 

eiendom som er bruk eller kan brukes til jordbruk eller skogbruk må godkjennes av 

departementet. Det samme gjelder forpakting, tomtefeste og lignende leie eller bruksrett til del av 

eiendom når retten er stifta for lengere tid enn 10 år eller ikke kan sies opp av eieren (utleieren). 

Med eiendom menes også retter som ligger til eiendommen og parter i sameiet. 

 

Videre i 3. og 4. ledd står det: Ved avgjørelse om tillatelse til deling skal gis, skal det legges vekt 

på om delinga legger til rette for en tjenlig og variert bruksstruktur i landbruket. I vurderinga 

inngår det også hensynet til vern av arealressursene, om delinga fører til en driftsmessig god 

løsning, og om delinga kan føre til drifts- eller miljømessige ulemper for landbruket i området. 

Selv om det etter tredje ledd ikke ligg til rette for å gi samtykke til deling, kan samtykke gis 

dersom deling vil ivareta hensynet til busettinga i området. 

Gnr 20/29 er ikke i selvstendig drift og vi har ikke opplysninger om når tid drifta ble avviklet. 

Det er ellers ingen andre husdyrbruk igjen i Snemyr, men all dyrkamark er i drift, både på gnr 

20/29 og de andre eiendommene. Vi kan ikke se at delingen fører til en vesentlig reduksjon i 

eiendommens ressursgrunnlag. Arealet er dyrkbart, men det er lite sannsynlig at dette arealet tas i 

bruk, i og med at det ligger «inneklemt» mellom to boliger og skolebygget på tre sider og 

bygdeveien på den fjerde siden. I tillegg står det en gammel fjøs på det samme området og den 

skal fortsatt står der.  

 

I jordlovens § 12, fjerde ledd står det: En kan gå lenger i å tillate fradeling til boligformål enn 

tidligere. Regelen er ment å gjelde hensynet til bosetting generelt, ikke bare hensynet til bosetting 

på landbrukseiendommer. Oppsummert kan vi ikke se at deling av ca 1000 m2 til boligformål har 

noen drifts- og miljømessige ulemper for landbruket i området. All bosetting, og spesielt 

nyoppføringer, utenfor sentrumsområdene er positivt og samfunnsnyttig med tanke på bosetting.  

 

Naturmangfoldet:  
Alle tiltak må vurderes opp mot naturmangfoldloven 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.  
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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 Artsdatabanken som er en nasjonal kunnskapskilde for biologisk mangfold 

og på miljostatus.no. 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 heller ikke 

registrert sårbare naturtyper i området. Ut i fra de prinsippene som skal vurderes kan vi ikke se at 

den omsøkte parsellen kommer i konflikt med hovedformålet i det som naturmangfoldloven skal 

verne om. 

 

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.  

 

Det er opplyst at boligen på den omsøkte parsellen skal knyttes til offentlig vannverk og ha privat 

septikanlegg. Drikke- og slokkevann er dermed sikret. Når det gjelder avløp er det gjort en 

generell vurdering fra kommunens anleggsenhet som følgende: Med bakgrunn i kunnskap om 

lokale forhold, kan slamavskiller og jordrenseanlegg bygges i samsvar med Retningslinjer for 

utforming og drift av separate avløpsanlegg. Etter søknad vil utslippstillatelse kunne gis i 

samsvar med Forurensningsforskriften. 

 

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. 

 

Bygdeveien i Snemyr går like inntil den omsøkte parsellen og blir allerede brukt av mange 

boliger. Siden dette gjelder oppføring av en ny bolig, vil trafikken ut og inn av eksisterende 

avkjørsel fra rv 866 øke. Det må derfor søkes om tillatelse til utvidet bruk av eksisterende 

avkjørsel fra Statens vegvesen. Tillatelse må foreligge før oppmåling av tomta gjøres.  

 

Den omsøkte tomta må også sikres tinglyst rett til adkomsten som går fra rv 865 og langs den 

eksisterende bygdeveien på gnr 20, bnr 29. Dette må tas med i skjøtet når det sendes for 

tinglysning. Vedlagt skjøtet må det også være et kartutsnitt som viser hvor den tinglyste 

rettigheten skal gå.  
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I flg § 28-1 kan grunn bare bebygges eller eiendom opprettes 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.  

NGUs løsmassekart viser at det i området er elveavsetning som regnes som trygg byggegrunn. 

Det er heller ikke skredfare i området. Det er ikke registrerte kulturminner i dette området. Det er 

ellers spredt tradisjonell bebyggelse i området. Et eventuelt nytt bygg bør tilpasses den 

eksisterende byggestilen med tanke på farge, vinkler, utforming og plassering. Vi kan ikke se at 

den omsøkte tomta er til hinder for evt andre spesielle friluftsinteresser i området. 

Reindriftsinteressene vil ikke bli berørt av denne fradelingen siden området allerede er mye 

bebygd. 

 

Dispensasjon  
Den omsøkte tomta ligger i LNFR-området og deling av omsøkte tomta til boligformål medfører 

dispensasjon fra kommuneplanens arealdel jfr plan- og bygningslovens § 19-2. Vi kan ikke se at 

delingen fører til motstridende forhold sett i henhold til de hensynene som skal ivaretas. I dette 

tilfellet kan vi ikke se at ulempene med en dispensasjon er større enn fordelene og 

bosettingshensynet veier tungt i forhold til dispensasjonen kommuneplanens arealdel.  

 

Oppsummering  
Tomta er i kommuneplanen definert som landbruk, natur- eller friluftsområde, og det er 

nødvendig med dispensasjon fra plan- og bygningsloven § 19-2. Vi kan ikke se at delingen 

berører regionale og nasjonale interesser og saken har derfor ikke vært til høring.  

 

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

kulturlandskapet og friluftslivet. Fradeling nært jordbruksareal i drift kan føre til konflikter, men 

vi mener at det viktigere å prioritere nybygg av bolig og bosetning som minker presset på 

sentrumsområdene. Vi kan heller ikke se at eiendommens ressurser blir vesentlig redusert med 

fradelingen, eller at delingen medfører drifts- eller miljømessige ulemper for landbruket i 

området. Vi konkluderer med at det i dette tilfellet er fordelene med en dispensasjon, større enn 

ulempene. 

 

 

Vedtak:  
Nordreisa godkjenner i medhold av jordlovens § 9, omdisponering av ca 1 daa dyrkbar jord til 

boligformål fra gnr 20, bnr 29. Vi begrunner godkjenningen med at arealet i dette tilfellet er lite 

egnet til jordbruksformål og bosettingshensynet veier tyngst.  

 

Nordreisa kommune godkjenner fradeling av totalt ca 1 dekar ubebygd areal til boligformål fra 

gnr 20, brn 29 i Nordreisa.  

Delingen godkjennes slik:  

 Deling jfr jordlovens § 12 

 Deling jfr matrikkellovens § 6  

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

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

 

Vi kan ikke se at delingen føre til drifts- eller miljømessige konsekvenser for landbruket i 

området og det samfunnsnyttige med økt bosetting er tungtveiende. Vi kan heller ikke se at 

ulempene med en dispensasjon fra kommuneplanens arealdel er større enn fordelene.  
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Det settes følgende vilkår:  

 Det må foreligge tillatelse fra Statens vegvesen til utvidet bruk av eksisterende avkjørsel 

fra rv 865 før oppmåling av tomta kan gjennomføres. 

 Den omsøkte tomta må sikres tinglyst rett til adkomst til egen eiendom over gnr 20, bnr 

29. Dette må tas med på skjøtet når det sendes for tinglysning. Vedlagt skjøtet må det 

også være et kartutsnitt som viser hvor den tinglyste rettigheten skal gå. 

 Det må søkes om utslippstillatelse før byggetiltaket igangsettes. 

 Eventuelle byggetiltak kan ikke igangsettes før byggesøknad er levert, søknaden er 

behandlet og godkjenning er gitt.  

 Skulle det 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. Vi forutsetter at dette pålegget formidles til den som skal utføre 

arbeidet i marken.  

 Ved evt framtidig 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. 

 

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

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

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

kommer frem. 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

 

May Halonen 

Virksomhetsleder 
Tlf: 77588042 

Mail: may.halonen@nordreisa.kommune.no  

 

 

Vedlegg: Faktura for behandlingsgebyr av søknaden jfr jordloven 

 

 

Den videre saksgangen:  
Søknaden er oversendt oppmålingskontoret, som i løpet av oppmålingssesongen sender faktura 

for oppmålings- og tinglysningsgebyr for tomta som er godkjent fradelt. Kartforretninger som 

krever arbeid i marken gjennomføres bare på snø- eller telefri mark. Normal oppmålingssesong 
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er derfor i perioden fra og med juni, til og med november. Når innbetaling av oppmålingsgebyr 

er registrert anses kartforretningen å være rekvirert, og tidspunkt for kartforretning blir fastsatt. 

Kartforretning må være rekvirert i løpet av 3 - tre år fra tillatelsen til deling ble gitt, ellers faller 

tillatelsen bort. 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.  

 

På grunn av ferieavvikling kan oppmålingen gjøres tidligst mot slutten av august. For nærmere 

info kan oppmålingsingeniør kontaktes på tlf 77 58 80 54 / 40 41 92 91 etter 10.08.16.  

 

Vi gjør oppmerksom på at dette ervervet er konsesjonsfritt. Ved alle erverv som er 

konsesjonsfritt må kjøper fylle ut skjemaet «egenerklæring om konsesjonsfrihet» som må følge 

skjøtet til tinglysning og egenerklæringen må være påført dokumentasjon fra kommunen om 

at ervervet er konsesjonsfritt. Skjemaet har skjema nr LDIR-360B og kan lastes ned og skrives ut 

fra www.slf.dep.no 
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Nordreisa kommune   
Utvikling 

 

 

 

 
Postadresse: Besøksadresse: Telefon: + 47 77 58 00 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   

    

    
    

    

    
    

 

Rolf Hauge 

Røyelveien 71 

9151  STORSLETT 

 

 

 

 

Delegert vedtak 
Delegert utvalg miljø-, plan og utviklingsutvalget - nr. 142/16 

 

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

 2016/743-2 5641/2016 1942/22/31 28.06.2016 

 

Delegert vedtak - søknad om deling gnr 22, bnr 31 

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

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

 

Saksopplysninger:  
Eiendommen gnr 22, bnr 31 ligger i Reisadalen ca 9 km fra Storslett sentrum og eies av Rolf 

Hauge. Parsellen som søkes fradelt skal være tilleggsarael til den bebygd boligtomta gnr 22, bnr 

28. Det omsøkte arealet er på ca 1000 m2.  

 

I følge gårdskart fra Skog og landskap har eiendom gnr 22, bnr 31 et totalareal på 677,1 daa, 

fordelt på en stor utmarksparsell og en liten «hjemmeparsell». Av dette er 13,6 daa fulldyrka 

jord, 94,6 daa skog på høy bonitet, 208,3 daa skog på middels bonitet, 146,2 daa skog på lav 

bonitet, 111,7 daa uproduktiv skog, 80,9 daa myr, 19,7 daa jorddekt- og skrinn fastmark og 

resten annet areal. Det omsøkte arealet består av blandingsskog av middels bonitet.  

 

Planstatus  
Eiendommen er i kommuneplanen definert som landbruk, natur- eller friluftsområde, samt 

reindrift.  

Deling som medfører annen bruk skal i utgangspunktet sendes for høring slik at statlig og/eller 

regional myndigheter kan komme med uttalelser i saker som angår nasjonale og regionale 

interesser. Men fradeling kan likevel skje der den fradelte eiendommen skal benyttes til samme 

formål som tidligere, såkalt fradeling til uendret bruk. Fylkesmannen i Troms har uttalt at det 

generelt kan sies at en bebygd boligtomt i LNFR område som søkes fradelt til fortsatt 

boligformål, og hvor bygget ikke var satt opp til annet formål, ikke kommer inn under tiltak som 

skal sendes på høring. I dette tilfellet er det omsøkte tilleggsarealet ikke bebygd, men skal være 

tilleggsarealet til bebygd boligtomt. Vi ser ikke at det i dette tilfellet er regionale eller nasjonale 
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interesser som må ivaretas eller er til hinder for en utvidelse av tomta og velger derfor å anse 

saken for å ikke være en dispensasjon.  

 

Vurdering i forhold til Jordloven:  
I jordlovens § 1 står det at: Arealressursane bør disponerast på ein måte som gir ein tenleg, 

variert bruksstruktur ut frå samfunnsutviklinga i området og med hovudvekt på omsynet til 

busetjing, arbeid og driftsmessig gode løysingar. Ein samfunnsgagnleg bruk inneber at ein tek 

omsyn til at ressursane skal disponerast ut frå framtidige generasjonar sine behov.  

 

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.  

 

Gnr 22/31 er på totalt 677,1 daa. «Hjemmeparsellen» er på 59,9 daa og består av 13,6 daa 

fulldyrka jord, 33.1 daa høybonitet skog, 11,2 daa lavbonitet skog og 2 daa bebygd areal. Dyrka 

marka høstes av et nabobruk. Det har aldri vært selvstendig drift på eiendommen Vi kan ikke se 

at delingen fører til en vesentlig reduksjon i eiendommens ressursgrunnlag. Gnr 22, bnr 28 ble 

skylddelt i 1950 og har vært bebygd siden starten av 1980-tallet. 

 

I jordlovens § 12, fjerde ledd står det: En kan gå lenger i å tillate fradeling til boligformål enn 

tidligere. Regelen er ment å gjelde hensynet til bosetting generelt, ikke bare hensynet til bosetting 

på landbrukseiendommer.  

 

Monica Eilertsen har eid gnr 22/28 siden 2010 og bor der med sin familie. Sammen med 

tilleggsarealet blir gnr 22/31 tilsammen ca 3400 m2. Det er god interesse for bosetting i 

Reisadalen og bolighus i den «rette» prisklassen omsettes forholdsvis lett. Hvis man ønsker å bo 

«landlig» er det ekstra positivt at tomta man disponerer, er litt større enn det som er vanlig i 

regulert 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.  

Dette gjelder tilleggsareal til eksisterende og bebygd boligtomt og vi gjør derfor ikke noen 

nærmere vurderinger i henhold til disse forholdene i plan- og bygningsloven.  

 

Vurdering i forhold til naturmangfoldloven:  
Alle tiltak må vurderes opp mot naturmangfoldsloven som tok til å gjelde fra 1.7.2009. I 

naturmangfoldslovens § 1 heter det: Lovens formål er at naturen og dens biologiske,  

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

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

nå og i fremtiden, også som grunnlag for samisk kultur.  

 

I og med at det omsøkte området er bebygd og tilleggsarealet består av lavbonitet skog som 

grenser inn til en tomt som har vært bebygd siden 1980, kan vi ikke se nytten av å vurdere 

prinsippene i naturmangfoldloven.  
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Samlet vurdering  

Oppsummert kan vi ikke se at det er forhold som taler mot at deling kan innvilges. Det er positivt 

at bebygde boligtomter i distriktene er litt større, noe som også er positivt for framtidig bosetting.  

 

Vedtak:  
Nordreisa kommune godkjenner fradeling av ca 1000 m2 som tilleggsareal til boligformål fra 

eiendom gnr 22, bnr 31 til eiendom gnr 22, bnr 28 i Nordreisa kommune. Delingen godkjennes 

jfr jordlovens § 12, matrikkellovens § 6 og plan- og bygningsloven §§ 20-1-m.  

 

Delingen er tilleggsareal til boligformål. Delingen vil derfor ikke vil komme i konflikt med 

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

er bebygd. Fradelingen har lite å si for ressursgrunnlaget på eiendommen og samfunnsinteresser 

taler for deling. Etablering av større boligtomter i distriktet er positivt for bosettingen.  

 

Det settes følgende vilkår:  

 Eventuelle nye byggetiltak kan ikke igangsettes før byggesøknad er levert, søknaden er 

behandlet og godkjenning er gitt.  

 Dersom det under eventuelt arbeid i marken oppdages gjenstander eller spor etter 

tidligere menneskelig aktivitet i omsøkte areal, må arbeidet stanses og melding straks 

sendes Sametinget og Troms fylkeskommune, kulturetaten jf. kulturminnelovens § 8, 2. 

ledd.  

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

falle bort dersom det ikke er rekvirert oppmålingsforretning innen 3 år etter at tillatelsen 

ble gitt, eller dersom matrikkelføring vil være i strid med lov om matrikkelloven.  

 

 

Klageadgang 

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

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

 

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

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

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

kommer frem. 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

 

May Halonen 

Virksomhetsleder 
Tlf 77588042 

Mail: may.halonen@nordreisa.kommune.no  

 
 

Vedlegg: Faktura for behandlingsgebyr av søknaden  

 

 

Kopi til: 
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Monica og Christer Eilertsen Røyelveien 91 9151 STORSLETT 

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. 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 melding bli sendt Kartverket for tinglysning.  

 

Vi gjør oppmerksom på at hvis den fradelte tomta skal selges, må kjøper fylle ut skjemaet 

”egenerklæring om konsesjonsfrihet” som må følge skjøtet til tinglysning påført dokumentasjon fra 

kommunen om at ervervet er konsesjonsfritt.  

 

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: 77588054/ 

40419291. 
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Statsskog  SF 

Pb 63 Sentrum 

7801  NAMSOS 

 

 

 

 

Delegert vedtak 
Delegert utvalg miljø-, plan og utviklingsutvalget - nr. 135/16 

 

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

 2016/722-2 5460/2016 1942/30/3/24 21.06.2016 

 

Delegert vedtak - søknad om deling gnr 1942/30/3/24 med tilleggsareal 

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

Henvisning til lovverk: Jordloven § 12, matrikkellovens §§ 6 og 33, plan- og bygningsloven § 20-1, tomtefesteloven 

§ 32.  

 

Vi viser til søknad om deling av ca 1128 m2 bebygd festetomt nr 24 til boligformål fra gnr 30, 

brn 3, samt et tilleggsareal på inntil 500 m2.    

 

Saksopplysninger:  

Søker:   Statskog SF, Postboks 63 Sentrum, 7801 Namsos  

Erverver:  Torstein Jensen, Reisadalen 2842, 9151 Storslett 

 

Den bebygde festetomta ligger i Sappen i Reisadalen langs rv 865. Iflg matrikkelen har 

nåværende fester festet eiendommen siden 1994. Den er bebygd med et bolighus. Området er i 

kommuneplanen arealdel avsatt til boligformål. Grunneier søker tomten fradelt og oppmålt jfr lov 

om tomtefeste § 32. Det omsøkte tilleggsarealet ligger i området som i kommuneplanens arealdel 

er avsatt til LNFR, altså utenfor området som er avsatt til boligformål. Dette medfører en 

dispensasjon fra kommuneplanens arealdel. Men siden arealet grenser inntil en boligtomt som 

har vært bebygd lenge, og arealet også antakelig har vært delvis brukt til formålet, ser vi ikke at 

det er spesielle regionale og nasjonale interesser som blir berørt, og har valgt og ikke sende saken 

til høring til statlige og regionale myndigheter.  

 

Vurderinger: 

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.  
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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/brn). 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 bygget, 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.  

 

Siden fradeling er til uendret bruk og ikke til ulempe for friluftsliv eller landbruksinteresser, 

tillates deling som omsøkt, dette gjelder også det omsøkte tilleggsarealet. Dette vektlegges siden 

dette ikke medfører noen reell bruksendring av eiendommen. Saken anses å ikke berøre regionale 

sektorinteresser og har dermed ikke vært på høring.  

 

Når tomten allerede er bebygd vil ikke en fradeling føre til noen konsekvenser for 

friluftsinteressene eller reindriftsinteressene i området. Vi går ut i fra at avkjørselen til det nye 

gårds- og bruksnummeret videreføres som tinglyst rettighet.  

 

Hvis det skal gjøres ombygginger/utbedringer i vann- og avløpsanlegg ber vi om at Nordreisa 

kommune kontaktes for nærmere informasjon om dette medfører søknadspliktige tiltak.  

 

Vedtak:  
Nordreisa kommune viser til plan- og bygningsloven § 20-1, jordloven § 12, matrikkellovens § 6, 

samt tomtefestelovens § 32 og godkjenner fradeling av ca 1130 m2 bebygd festetomt nr 24 til 

boligformål fra eiendom gnr. 30, bnr. 3 som omsøkt til selvstendig bruksnummer. Vi legger vekt 

på at dette er en bebygd festet tomt og at delingen ikke kan nektes.  

 

Nordreisa kommune viser til plan- og bygningsloven § 20-1, jordloven § 12, matrikkellovens § 6 

og godkjenner fradeling av inntil 500 m2 tilleggsareal til den samme boligtomta. Jfr plan- og 

bygningslovens § 19-2 gis det også dispensasjon fra kommuneplanens arealdel. Vi kan ikke se at 

delingen av tilleggsarealet er i konflikt med noen av interessene som skal ivaretas i området. 

Boligformål er samfunnsnyttig og må vektlegges tungt i forhold til andre interesser.  

 

Det settes følgende vilkår:  

 Tilleggsarealet sammenføyes med den tidligere festetomta. 

 Adkomst til den omsøkte parsellen må sikres ved tinglyst veirett over gnr 30, bnr 3.  

 Hvis det skal gjøres nyetablering eller endringer av eksisterende septik – og avløpsanlegg, 

må kommunen kontaktes om dette er søknadspliktige tiltak.  

 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.  
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I tillegg har grunneier satt følgende vilkår i behandling av saken:  

 Grensen for tomten settes ved oppmåling. 

 Matrikkelbrevet må redegjøre for at nytt bruksnummer erstatter tidligere festenummer. 

Dersom festenummeret ikke er tinglyst, må det videre opplyses at festenummeret 

tinglyses før sammenføyning med nytt bruksnummer.  

 Tilleggsarealet fradeles fra gnr 30/3 og oppmåles samtidig med festetomten som skal 

innløses, og det er ønskelig at totalt fradelt areal får et og samme bnr. 

 Oppmålingsbestyrer i kommunen må gi melding til registerfører ved Statens kartverk om 

stedbundne servitutter m.v. som klart bare berører avgivereiendommen, slik at irrelevante 

heftelser ikke blir overført til ny registerenhet.  

 Gebyrer i saken utstedes og sendes til kjøper, Torstein Jensen. 

 Statskog skal være med på oppmålingsforretningen.  

 

 

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.  

 

 

Generell informasjon om kartforretning:  
Kartforretninger som krever arbeid i marken gjennomføres bare på snø- eller telefri mark. Normal oppmålingssesong 

er derfor i perioden fra og med juni til og med november. Når innbetaling av oppmålingsgebyr er registrert anses 

kartforretningen å være rekvirert, og tidspunkt for kartforretning blir fastsatt. Kartforretning må være rekvirert i løpet 

av 3 - tre år fra tillatelsen til deling ble gitt, ellers faller tillatelsen bort.  

For nærmere info kan oppmålingsingeniør kontaktes på tlf 77 58 80 54 / 40 41 92 91. 
 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

 

May Halonen 

Virksomhetsleder 
Tlf 7758 8042 

Mail: may.halonen@nordreisa.kommune.no  
 

 

Kopi til: 

Torstein Jensen Reisadalen 2842 9151 STORSLETT 

 

Vedlegg til Torstein Jensen: Faktura for behandling av delingssaken 

 

Faktura for oppmålingskostnader vil bli ettersendt til kjøper av tomta. 
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Nordreisa kommune   
Utvikling 
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Tom D. og Bodil E. West 

Reisadalen 1241 

9151  STORSLETT 

 

 

 

 

Delegert vedtak 
Delegert utvalg miljø-, plan og utviklingsutvalget - nr. 138/16 

 

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

 2016/723-2 5533/2016 1942/25/6 23.06.2016 

 

Delegert vedtak - søknad om deling gnr 1942/25/6 

Henvisning til delegasjon: Delegasjonsreglement vedtatt av Nordreisa kommunestyre sak 57/16.  

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

 

Saksopplysninger:  
Eiendommen ligger i Reisdalen ca 12,5 km fra Storslett sentrum og eies av Tom og Bodil West.  

I følge gårdskart fra Skog og landskap har eiendom gnr 25, bnr 6 et totalareal på 179,2 daa. Arealet er 

fordelt på 53,5 daa fulldyrka jord, 13 daa overflatedyrka jord, 25,9 daa skog på middels bonitet, 52,6 

daa skog på lav bonitet, 14,3 daa uproduktiv skog, og resten annet areal. Det søkes om tilleggsareal 

til gnr 25/43,44 som er en boligtomt. Tilleggsarealet grenser også inntil nabotomta gnr 25/19 som 

Lambela er inne i en prosess om å kjøpe.   

 

I søknaden er det omsøkte tilleggsarealet på 1000 m2 oppgitt til å være 40 x 25 m. Oppmålt på kartet 

er 25/19 og 25/43,44 tilsammen ca 54 m i bredden. Hvis arealet da skal være totalt ca 1000 m2, blir 

tilleggstomta ca 54x18 m. Grunneier har satt vilkår om at tomta skal gjerdes inn og at det ikke skal 

settes porter mot utmarka. Dette er forhold som kan tas med i skjøtet.  

 

Planstatus  
Eiendommen er i kommuneplanen definert som landbruk, natur- eller friluftsområde, samt reindrift.  

Deling som medfører annen bruk skal i utgangspunktet sendes for høring slik at statlig og/eller 

regional myndigheter kan komme med uttalelser i saker som angår nasjonale og regionale interesser. 

Men fradeling kan likevel skje der den fradelte eiendommen skal benyttes til samme formål som 

tidligere, såkalt fradeling til uendret bruk.  

 

Vurdering i forhold til Jordloven:  
I jordlovens § 1 står det at: Arealressursane bør disponerast på ein måte som gir ein tenleg, variert 

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

-�79�-



 

 Side 2 av 2 

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.  

 

Eiendommen har ikke i selvstendig drift, men dyrkamarka leies ut og høstes. Den omsøkte 

tilleggsarealet består av lavbonitet skog og ligger langt unna dyrkamarka og har derfor lite å si for 

jordbruket i området. Vi gjør derfor ikke nærmere vurderinger jfr jordloven, men siden eiendommen 

er i LNFR-område må delingssøknaden behandles jfr 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.  

 

Plan- og bygningslovens §§ 27-1, 27-2, 27-4 og 28-1 angår krav vedrørende drikke- og slokkevann, 

avløp og forurensning, adkomst og avkjørsel, samt sikker byggegrunn. Siden det omsøkte arealet er 

tilleggsareal til bebygd boligtomt, gjør vi ikke noen nærmere vurderinger i henhold til disse kravene i 

plan- og bygningsloven.  

 

Vurdering i forhold til naturmangfoldloven:  
Alle tiltak må vurderes opp mot naturmangfoldsloven som tok til å gjelde fra 1.7.2009. I  

naturmangfoldslovens § 1 heter det: Lovens formål er at naturen og dens biologiske,  

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

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

fremtiden, også som grunnlag for samisk kultur.  

 

I og med at det omsøkte området er delvis bebygd med garasje og badstue, ser vi ikke nytten av å 

vurdere prinsippene i naturmangfoldloven.  

 

Samlet vurdering  
Det er positivt med større boligtomter i distriktene. Oppsummert kan vi ikke se at det er forhold som 

taler imot deling og søknaden kan innvilges. 

 

Vedtak:  
Nordreisa kommune godkjenner fradeling av ca 1000 m2 delvis bebygd tilleggstomt til boligtomt fra 

eiendom gnr 25, bnr 6 til gnr 25/43,44 i Nordreisa kommune.  

 

Delingen godkjennes jfr jordlovens § 12, matrikkellovens § 6 og plan- og bygningsloven §§ 20-1-m.  

Delingen er til boligformål og som er uendra bruk i forhold til slik det har vært. Delingen vil derfor 

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

siden tomta allerede er delvis bebygd. Det er positivt at boligtomtene er større i distriktene, noe som 

også er positivt for bosettingen.  

 

Det settes følgende vilkår:  

 Nye byggetiltak kan ikke igangsettes før byggesøknad er levert, søknaden er behandlet og 

godkjenning er gitt.  

 Dersom det under eventuelt arbeid i marken oppdages gjenstander eller spor etter tidligere 

menneskelig aktivitet i omsøkte areal, må arbeidet stanses og melding straks sendes 

Sametinget og Troms fylkeskommune, kulturetaten jf. kulturminnelovens § 8, 2. ledd.  

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

falle bort dersom det ikke er rekvirert oppmålingsforretning innen 3 år etter at tillatelsen ble 

gitt, eller dersom matrikkelføring vil være i strid med lov om matrikkelloven.  
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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 

 

 

 

May Halonen 

Virksomhetsleder 
Tlf 7758 8042 

Mail: may.halonen@nordreisa.kommune.no  

 

Vedlegg til Tom West: Faktura for behandling av delingssaken jfr jordloven 

Faktura for oppmålingskostnader vil bli ettersendt. 

 

 

 

Kopi til: 

Daniel Lambela Reisadalen 1264 9151 STORSLETT 

 

 

 

Generell informasjon om kartforretning:  
Kartforretninger som krever arbeid i marken gjennomføres bare på snø- eller telefri mark. 

Normal oppmålingssesong er derfor i perioden fra og med juni til og med november. Når 

innbetaling av oppmålingsgebyr er registrert anses kartforretningen å være rekvirert, og tidspunkt 

for kartforretning blir fastsatt. Kartforretning må være rekvirert i løpet av 3 - tre år fra tillatelsen 

til deling ble gitt, ellers faller tillatelsen bort.  

 

For nærmere info kan oppmålingsingeniør kontaktes på tlf 77 58 80 54 / 40 41 92 91. 
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Nordreisa kommune   
Teknisk avdeling 

 

 

 

 
Postadresse: Besøksadresse: Telefon: + 47 77 58 00 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   

    

    
    

    

    
    

 

Arvid Boltås 

 

 

 

 

Delegert vedtak 
Delegert utvalg miljø-, plan og utviklingsutvalget - nr. 133/16 

 

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

 2016/692-2 5329/2016 1942/71/30 17.06.2016 

 

Tillatelse til tiltak gnr 1942/71/30 

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

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

 

 

Byggested: Rotsundveien 159, 9153 

ROTSUND 

Gnr/Bnr: 71/30 

Tiltakshaver: Arvid Boltås Adresse: ,   

Tiltakets art: Endring av bygg - utvendig 

tilbygg mindre enn 50 m²  

Bruksareal: 24 m² 

 

 

VEDTAK 
 

Tillatelse: 

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

uten ansvarsrett mottatt 24.05.2016 for oppføring av tilbygg til bolig. 

 

Det vises for øvrig til søknadens vedlagte tegninger og situasjonskart. 

 

 

Planstatus: 

LNFR-område 
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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: 

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

lov og forskrifter. 

 

Dokumentasjon ved tilsyn: 

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

plassering, samt 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. 

 

Generell aktsomhetsplikt: 

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

strid med målene i Naturmangfoldlovens §§ 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. 

 

 

 

 

-�83�-



 

 Side 3 av 3 

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. Det vises 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 2016/692. 
 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

Birger Storaas 

Byggesaksbehandler 

 

Dette dokumentet er produsert elektronisk, og har derfor ingen signatur. 
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Nordreisa kommune   
Teknisk avdeling 

 

 

 

 
Postadresse: Besøksadresse: Telefon: + 47 77 58 00 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   

    

    
    

    

    
    

 

Johannes Bakke 

rit.yvo@gmail.com 

 

 

 

 

Delegert vedtak 
Delegert utvalg miljø-, plan og utviklingsutvalget - nr. 134/16 

 

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

 2016/698-2 5340/2016 1942/77/77 17.06.2016 

 

Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett gnr 1942/77/77 - delvis riving av bolig og 

bruksendring av resten 

 

Saksopplysninger:  

Johannes Bakke søker om å rive deler av en bolig som står på sin eiendom 77/77. Bygget har 

bygningsnr. 192181313 i Matrikkelen. Del av bygget som ikke rives skal bruksendres til uthus, 

ca. 30 – 40 m2. 

 

Bygget er ikke SEFRAK-registrert. Det er heller ikke i registrert i Askeladden som verneverdig. 

 

 

Vedtak: 

I medhold av plan- og bygningslovens § 20-4 godkjennes riving av deler av bolig, bygningsnr. 

192181313 på gnr. 77 bnr. 77. Resten av bygget godkjennes bruksendring til uthus. 

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

godkjent av forurensningsmyndighetene. Det vises forøvrig til avfallsforskrift kap. 15, Byggavfall. 

 

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

 

 

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 

 

Birger Storaas 

Byggesaksbehandler 

 

Dette dokumentet er produsert elektronisk, og har derfor ingen signatur. 
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Nordreisa kommune   
Teknisk avdeling 

 

 

 

 
Postadresse: Besøksadresse: Telefon: + 47 77 58 00 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   

    

    
    

    

    
    

 

Ulla og Bjørn Ronny Laberg 

rlaberg@online.no 

 

 

 

 

Delegert vedtak 
Delegert utvalg miljø-, plan og utviklingsutvalget - nr. 139/16 

 

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

 2016/738-4 5559/2016 1942/68/45 24.06.2016 

 

Tillatelse i ett-trinn gnr 1942/68/45 - nybygg hytte 

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

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

 

 

Byggested: 9153 ROTSUND Gnr/Bnr: 68/45 

Tiltakshaver: Ulla og Bjørn Ronny Laberg Adresse: Postboks 218, 9189 

SKJERVØY 

Ansvarlig søker: CK NOR BYGG AS Adresse: Postboks 8, 2910 

AURDAL 

Tiltakets art: Nytt bygg - boligformål - over 

70 m² - hytte 

Bruksareal: 73,1 m² 

 

 

VEDTAK 
 

Tillatelse: 

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

ett trinn mottatt 22.06.2016 for oppføring av nybygg hytte. 

 

Søknad om ansvarsrett fra Ulla og Bjørn Ronny Laberg for selvbygger for prosjektering og 

utførelse av grunnmur og plate på mark tiltakskl. 1 godkjennes, jf. pbl § 20-3 og SAK10 § 6-8. 
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Det vises for øvrig til søknadens vedlagte tegninger, situasjonskart og erklæringer om 

ansvarsrett. 

 

Før ferdigattest kan gis, skal også utslippstillatelse være godkjent og tiltak i denne sammenheng 

utført. 

 

 

 

Vedlagte erklæringer om ansvarsrett etter pbl § 23-3: 

 

Foretak med sentral godkjenning: 

 

Foretak Godkjenningsområde 

CK NOR BYGG AS 

Org.nr. 912418804 

SØK - Ansvarlig søker, tiltakskl. 1 

Ansvarsområde: Ansvarlig søker 

Rusånes Fabrikker AS 

Org.nr. 928759393 

PRO, UTF – Ansvarlig prosjekterende og utførelse, 

tiltakskl. 1 

Ansvarsområde: Prosjektering: Hytte med fundament-

plassering og fundamentlaster.  

Utførelse: Byggesett hytte på fabrikk. 
LATO BYGG AS 
Org.nr. 997459903 

PRO, UTF – Ansvarlig prosjekterende og utførelse, 

tiltakskl. 1 

Ansvarsområde: Prosjektering: Membran og flisarbeid 

for våtrom. Utførelse: Innvendig og utvendig 

tømrerarbeider med hytta. Ildsted og skorstein. 

Membran og flisarbeid for våtrom. 
NORD TROMS RØR AS 

Org.nr. 989975781 
PRO, UTF – Ansvarlig prosjekterende og utførelse, 

tiltakskl. 1 

Ansvarsområde: Prosjektering: Sanitærinstallasjoner 

med tilhørende rørsystemer. Stikkledninger til innvendig 

mur. Utførelse: Sanitærinstallasjoner og bunnledninger. 

 

 

Foretak uten sentral godkjenning: 

   

Foretak Godkjenningsområde 
Kurt Steinar Wiik 

Org.nr. 976104390 
PRO, UTF - Ansvarlig prosjekterende og utførelse, 

tiltakskl. 1 

Ansvarsområde: Prosjektering: Utearealer, herunder veg 

og parkeringsplasser. Radonsperre. 

Utførelse: Graving, oppfylling og komprimering. VA til 

innvendig grunnmur. Radonsperre. 

 

 

SAKSUTREDNING/BEGRUNNELSE FOR VEDTAKET: 

 

Planstatus: 

LNFR-område. Tomta godkjent for fritidsbebyggelse. 
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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 som erklærer ansvarsrett, bekrefter at de oppfyller pbl 2008 § 22-1 og SAK10 §§ 10-

1 og 10-2 til ansvarsrett for omsøkte fagområder. 

 

Tiltakshaver gis personlig ansvarsrett for selvbygger for deler av tiltaket, jf. ovenfor, da han 

sannsynliggjør at arbeidet vil bli utført iht. plan- og bygningslovens bestemmelser, jf. SAK10 § 

6-8. 

 

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: 

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

lov og forskrifter. 

 

Dokumentasjon ved tilsyn: 

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

plassering, samt tegninger og ansvarsretter skal være tilgjengelig på byggeplassen. 
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Anmodning om ferdigattest: 

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

har avdekket feil eller mangler som hindrer ferdigattest, jf. 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. 

 

Generell aktsomhetsplikt: 

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

strid med målene i Naturmangfoldlovens §§ 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. Det vises 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 2016/738. 
 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

Birger Storaas 

Byggesaksbehandler 

 

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

 

 

 

Kopi til: 

CK NOR BYGG AS chris@byggsoker.no   

Rusånes Fabrikker AS pmb@saltdalshytta.no   

Lato Bygg As lars@latobygg.no   

Nord Troms Rør AS post@nordtromsror.no   

Kurt Steinar Wiik kurtbuss@online.no   
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Nordreisa kommune   
Teknisk avdeling 

 

 

 

 
Postadresse: Besøksadresse: Telefon: + 47 77 58 00 00 Bankkonto: 4740.05.03954 

Postboks 174, N- 9156 Storslett Sentrum 17 Telefaks: + 47 77 77 07 01 Org.nr: 943 350 833 

E-post: Internett:   
postmottak@nordreisa.kommune.no  www.nordreisa.kommune.no   

    

    
    

    

    
    

 

Terje Myrslett 

terje.myrslett@gmail.com 

 

 

 

 

Delegert vedtak 
Delegert utvalg miljø-, plan og utviklingsutvalget - nr. 140/16 

 

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

 2016/745-2 5591/2016 1942/6/8 24.06.2016 

 

Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett gnr 1942/6/8 - tilbygg garasje 

TILLATELSE TIL TILTAK UTEN ANSVARSRETT  

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

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

 

 

Byggested: Myrslett 50, 9151 STORSLETT Gnr/Bnr: 6/8 

Tiltakshaver: Terje Myrslett Adresse: Myrslett 50, 9151 

STORSLETT 

Tiltakets art: Endring av bygg - utvendig 

tilbygg mindre enn 50 m², 

garasjetilbygg 

Bruksareal: 30 m² 

 

 

VEDTAK 
 

Tillatelse: 

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

uten ansvarsrett mottatt 22.06.2016 for oppføring av tilbygg garasje. 
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SAKSUTREDNING/BEGRUNNELSE FOR VEDTAKET: 

 

Planstatus: 

LNFR-område 

 

Nabovarsling: 

Nabovarsling er vurdert som ikke nødvendig. 

 

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: 

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

lov og forskrifter. 

 

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. 

 

Generell aktsomhetsplikt: 

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

strid med målene i Naturmangfoldlovens §§ 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. Det vises 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 2016/745. 
 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

Birger Storaas 

Byggesaksbehandler 

 

Dette dokumentet er produsert elektronisk, og har derfor ingen signatur. 
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Nordreisa kommune   
Teknisk avdeling 

 

 

 

 
Postadresse: Besøksadresse: Telefon: + 47 77 58 00 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   

    

    
    

    

    
    

 

Unni Bilden 

unni.bilden@gmail.com 

   

 

 

 

 

Delegert vedtak 
Delegert utvalg miljø-, plan og utviklingsutvalget - nr. 136/16 

 

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

 2016/729-2 5477/2016 1942/52/61 21.06.2016 

 

Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett gnr 1942/52/61 - garasje 

TILLATELSE TIL TILTAK UTEN ANSVARSRETT  

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

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

 

 

Byggested: Høgegga 62, 9151 STORSLETT Gnr/Bnr: 52/61 

Tiltakshaver: Unni Bilden Adresse: Høgegga 62, 9151 

STORSLETT 

Tiltakets art: Nytt bygg - ikke boligformål 

under 70 m² - garasje 

Bruksareal: 43 m² 

 

 

VEDTAK 
 

Tillatelse: 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl) §§ 20-2 og 21-4 godkjennes søknad om tillatelse til 

tiltak uten ansvarsrett mottatt 20.06.2016 for oppføring av dobbel garasje, 45 m2 BYA, med 

mønehøyde 5,0 meter. 

 

Det vises for øvrig til søknadens vedlagte tegninger og situasjonsskisse. 
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SAKSUTREDNING/BEGRUNNELSE FOR VEDTAKET: 

 

Planstatus: 

Reguleringsplan 19421985_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: 

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

lov og forskrifter. 

 

Dokumentasjon ved tilsyn: 

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

plassering, samt 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. 

 

Generell aktsomhetsplikt: 

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

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

-�96�-



 

 Side 3 av 3 

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. Det vises 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 2016/729. 
 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

Birger Storaas 

Byggesaksbehandler 

 

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

 

 

 

 

 

 

-�97�-



 

Nordreisa kommune   
Teknisk avdeling 

 

 

 

 
Postadresse: Besøksadresse: Telefon: + 47 77 58 00 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   

    

    
    

    

    
    

 

Elisabeth og Terje Josefsen 

terje.josefsen@hotmail.com 

 

 

 

 

Delegert vedtak 
Delegert utvalg miljø-, plan og utviklingsutvalget - nr. 137/16 

 

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

 2016/730-2 5478/2016 1942/43/55 21.06.2016 

 

Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett gnr 1942/43/55 - sammenslåing av 

bruksenheter i bolig 

 

Saksopplysninger:  

Elisabeth og Terje Josefsen søker om sammenslåing av bruksenheter for bygningsid. 192195632 

på 43/55. I matrikkelen er eneboligen registrert med 2 bruksenheter – H0101 og U0101. De 

opplyser i søknaden at det er felles inngang til de to boenhetene i boligen og brukes som en 

boenhet. 

 

Vedtak: 

I medhold av plan- og bygningsloven §§ 20-1 og 21-4 godkjennes sammenslåing av de to 

bruksenhetene for bygningsid. 192195632 på gnr. 43 bnr. 55. 

 

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 

 

Birger Storaas 

Byggesaksbehandler 

 

Dette dokumentet er produsert elektronisk, og har derfor ingen signatur. 
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Nordreisa kommune   
Teknisk avdeling 

 

 

 

 
Postadresse: Besøksadresse: Telefon: + 47 77 58 00 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   

    

    
    

    

    
    

 

Gard Bjørklund 

gard-b@frisurf.no 

 

 

 

 

Delegert vedtak 
Delegert utvalg miljø-, plan og utviklingsutvalget - nr. 150/16 

 

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

 2016/761-2 6368/2016 1942/52/155 28.07.2016 

 

Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett gnr 1942/52/155 - garasje 

TILLATELSE TIL TILTAK UTEN ANSVARSRETT  

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

Vedtak hjemlet i delegeringsreglement vedtatt av Nordreisa kommunestyre i sak 57/16. 

 

 

Byggested: Lundefjellvegen 8, 9151 

STORSLETT 

Gnr/Bnr: 52/155 

Tiltakshaver: Gard Bjørklund Adresse: Lundefjellvegen 8, 9151 

STORSLETT 

Tiltakets art: Nytt bygg - ikke boligformål 

under 70 m²  

Bruksareal: 58 m² 

 

 

VEDTAK 
 

Tillatelse: 

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

ett trinn mottatt 24.06.2016 for oppføring av garasje. 

 

Det vises for øvrig til søknadens vedlagte tegninger og situasjonskart. 
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SAKSUTREDNING/BEGRUNNELSE FOR VEDTAKET: 

 

Planstatus: 

Reguleringsplan 19421985_001 - boligområde 

 

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: 

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

lov og forskrifter. 

 

Dokumentasjon ved tilsyn: 

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

plassering, samt 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. 

 

Generell aktsomhetsplikt: 

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

strid med målene i Naturmangfoldlovens §§ 4 og 5. Utføres en aktivitet i henhold til en tillatelse 
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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. Det vises 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 2016/761. 
 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

Birger Storaas 

Byggesaksbehandler 

 

Dette dokumentet er produsert elektronisk, og har derfor ingen signatur. 
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Nordreisa kommune   
Teknisk avdeling 

 

 

 

 
Postadresse: Besøksadresse: Telefon: + 47 77 58 00 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   

    

    
    

    

    
    

 

Per Wiggo Teigen 

perwiggoteigen@gmail.com 

   

 

 

 

 

Delegert vedtak 
Delegert utvalg miljø-, plan og utviklingsutvalget - nr. 153/16 

 

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

 2016/622-4 6428/2016 1942/27/10 01.08.2016 

 

Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett på gnr. 1942/27/10 - carport 

TILLATELSE TIL TILTAK UTEN ANSVARSRETT 

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

Vedtak hjemlet i delegeringsreglement vedtatt av Nordreisa kommunestyre i sak 57/16. 

 

 

Byggested: Gamle Dalaveien 365, 9151 

STORSLETT 

Gnr/Bnr: 27/10 

Tiltakshaver: Per Wiggo Teigen Adresse: Gamle Dalaveien 365, 

9151 STORSLETT 

Tiltakets art: Endring av bygg - utvendig 

tilbygg mindre enn 50 m²  

Bruksareal: 40 m² 

 

 

VEDTAK 
 

Tillatelse: 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl) §§ 20-2 og 21-4 godkjennes søknad om tillatelse til 

tiltak uten ansvarsrett mottatt 24.05.2016 for oppføring av carport. 

 

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

LNFR i kommuneplanens arealdel. 

 

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: 

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

lov og forskrifter. 

 

Dokumentasjon ved tilsyn: 

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

plassering, samt 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. 

 

Generell aktsomhetsplikt: 

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

strid med målene i Naturmangfoldlovens §§ 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. Det vises 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 2016/622. 
 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

Birger Storaas 

Byggesaksbehandler 

 

Dette dokumentet er produsert elektronisk, og har derfor ingen signatur. 
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Nordreisa kommune   
Teknisk avdeling 

 

 

 

 
Postadresse: Besøksadresse: Telefon: + 47 77 58 00 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   

    

    
    

    

    
    

 

Birkelund Sagbruk AS 

birkelund@itroms.no 

   

 

 

 

 

Delegert vedtak 
Delegert utvalg miljø-, plan og utviklingsutvalget - nr. 149/16 

 

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

 2016/779-3 6352/2016 1942/13/79 26.07.2016 

 

Tillatelse til tiltak gnr 1942/13/79 - fasadeendring og innvendig ombygging 

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

Vedtak hjemlet i delegeringsreglement vedtatt av Nordreisa kommunestyre i sak 57/16. 

 

 

Byggested: Bussveien 9, 9151 STORSLETT Gnr/Bnr: 13/79 

Tiltakshaver: Ceto Eiendom AS Adresse: Postboks 75, 8301 

SVOLVÆR 

Ansvarlig søker: BIRKELUND SAGBRUK AS Adresse: Industrivegen 6, 9152 

SØRKJOSEN 

Tiltakets art: Endring av bygg - annet  Bruksareal: Uendret  

 

 

VEDTAK 
 

Tillatelse: 

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

ett trinn mottatt 29.06.2016 for fasadeendring og ombygging. 

 

Tillatelsen gis med forbehold om godkjennelse fra Arbeidstilsynet for byggeprosjektet. Dersom 

en godkjenning fra Arbeidstilsynet medfører vesentlige endringer i byggeprosjektet i forhold til 

framlagte søknad, må dette søkes godkjent etter plan- og bygningsloven. 
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Det vises for øvrig til søknadens vedlagte tegninger, situasjonskart og erklæringer om 

ansvarsrett. 

 

 

Vedlagte erklæringer om ansvarsrett etter pbl § 23-3: 

 

Foretak med sentral godkjenning: 

 

Foretak Godkjenningsområde 

Birkelund Sagbruk AS 

 

Org. nr. 979760612 

SØK -         Ansvarlig søker, tiltakskl. 1 

UTF - Ansvarlig utførende, tiltakskl. 1. 

 

Ansvarsområde: Fasade ombygging 

Proent vvs Prosjekt AS 

Org.nr. 979680384 

PRO – Ansvarlig prosjekterende, tiltakskl. 1 

Ansvarsområde: Ventilasjon 

Gk-inneklima 

Org.nr. 952391992 

UTF - Ansvarlig utførende, tiltakskl. 1. 

Ansvarsområde: Ventilasjonsarbeid 

 

 

 

SAKSUTREDNING/BEGRUNNELSE FOR VEDTAKET: 

 

Planstatus: 

Reguleringsplan planid. 19421997_001, planformål unyansert 

 

Gjennomføringsplan: 

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

 

Administrasjonens drøfting/begrunnelse: 

Foretakene som erklærer 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.  
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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). 

 

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 medhold av 

lov og forskrifter. 

 

Dokumentasjon ved tilsyn: 

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

plassering, samt 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. 

 

Generell aktsomhetsplikt: 

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

strid med målene i Naturmangfoldlovens §§ 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. Det vises 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 2016/779. 
 

 

 

 

-�107�-



 

 Side 4 av 4 

Med vennlig hilsen 

 

Birger Storaas 

Byggesaksbehandler 

 

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

 

 

 

Kopi til: 

Ceto Eiendom AS svein@stormoeiendom.no   

Gk-inneklima roy-

emil.johannessen@gk.no 
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Nordreisa kommune   
Teknisk avdeling 

 

 

 

 
Postadresse: Besøksadresse: Telefon: + 47 77 58 00 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   

    

    
    

    

    
    

 

Sigbjørn Hansen 

sigbjoha@hotmail.com 

 

 

 

 

Delegert vedtak 
Delegert utvalg miljø-, plan og utviklingsutvalget - nr. 151/16 

 

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

 2016/778-2 6399/2016 1942/52/132 29.07.2016 

 

Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett gnr 1942/52/132 - carport og vinterhage 

TILLATELSE TIL TILTAK UTEN ANSVARSRETT  

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

Vedtak hjemlet i delegeringsreglement vedtatt av Nordreisa kommunestyre i sak 57/16. 

 

 

Byggested: Lundefjellvegen 3, 9151 

STORSLETT 

Gnr/Bnr: 52/132 

Tiltakshaver: Sigbjørn Hansen Adresse: Lundefjellvegen 3, 9151 

STORSLETT 

Tiltakets art: Endring av bygg - utvendig 

tilbygg mindre enn 50 m²  

Bruksareal: 41,6 m² 

 

 

VEDTAK 
 

Tillatelse: 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl) §§ 20-2 og 21-4 godkjennes søknad om tillatelse i 

ett trinn mottatt 27.06.2016 for oppføring av carport og vinterhage. 

 

Det vises for øvrig til søknadens vedlagte tegninger og situasjonskart. 
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SAKSUTREDNING/BEGRUNNELSE FOR VEDTAKET: 

 

Planstatus: 

Reguleringsplan 19421985_001 – formål bolig 

 

Nabovarsling: 

Naboer og gjenboere er varslet iht. pbl 2008 § 21-3 og SAK10 § 5-2. Nabo på 52/143 har 

godkjent at carporten kommer inntil 1 m fra hans grense, jf. vedlagt avstandserklæring. 

 

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: 

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

lov og forskrifter. 

 

Dokumentasjon ved tilsyn: 

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

plassering, samt 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. 

 

Generell aktsomhetsplikt: 

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

strid med målene i Naturmangfoldlovens §§ 4 og 5. Utføres en aktivitet i henhold til en tillatelse 
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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. Det vises 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 2016/778. 
 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

Birger Storaas 

Byggesaksbehandler 

 

Dette dokumentet er produsert elektronisk, og har derfor ingen signatur. 
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Nordreisa kommune   
Teknisk avdeling 

 

 

 

 
Postadresse: Besøksadresse: Telefon: + 47 77 58 00 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   

    

    
    

    

    
    

 

Betongservice AS 

post@betongservice.net 

 

 

 

 

Delegert vedtak 
Delegert utvalg miljø-, plan og utviklingsutvalget - nr. 159/16 

 

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

 2016/877-2 6496/2016 1942/47/142 05.08.2016 

 

Tillatelse til tiltak på gnr. 1942/47/142 - garasje/lagerbygg 

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

Vedtak hjemlet i delegeringsreglement vedtatt av Nordreisa kommunestyre i sak 57/16. 

 

 

Byggested: Industrivegen, 9152 

SØRKJOSEN 

Gnr/Bnr: 47/142 

Tiltakshaver: HANSEN OG BAKKEHAUG 

EIENDOM ANS 

Adresse: Industrivegen 24, 9152 

SØRKJOSEN 

Ansvarlig søker: BETONGSERVICE AS Adresse: Industrivegen 24, 9152 

SØRKJOSEN 

Tiltakets art: Nytt bygg - ikke boligformål 

over 70 m²  

Bruksareal: 600 m² 

 

 

VEDTAK 
 

Tillatelse: 

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

ett trinn mottatt 18.07.2016 for oppføring av garasje/lagerbygg. 

 

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

ansvarsrett. 
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Vedlagte erklæringer om ansvarsrett etter pbl § 23-3: 

 

Foretak med sentral godkjenning: 

 

Foretak Godkjenningsområde 

Betongservice AS 

 

Org. nr. 944 896 600 

SØK -         Ansvarlig søker, tiltakskl. 1 

PRO/UTF - Ansvarlig prosjekterende og utførende, 

tiltakskl. 1. 

 

Ansvarsområde: Prosjektering: Bygning og 

konstruksjoner. Utførelse: Tømrerarbeid og montering 

av trekonstruksjoner. Grunnmur. 

 

 

SAKSUTREDNING/BEGRUNNELSE FOR VEDTAKET: 

 

Diverse: 

47/142 eies av Nordreisa kommune, men tiltakshaver opplyser at det er inngått opsjonsavtale 

med kommunen om kjøp av tomt ca. 2 dekar til omsøkte formål. 

 

Planstatus: 

Reguleringsplan 19421979_003. Formål: Industri 

 

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: 

Foretak som erklærer ansvarsrett, bekrefter at de oppfyller pbl 2008 § 22-1 og SAK10 §§ 10-1 og 

10-2 til ansvarsrett for angitte 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. 

 

Dersom tiltaket krever Arbeidstilsynets godkjennelse, forutsettes denne gitt før tiltaket kan 

startes opp. 

 

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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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 medhold av 

lov og forskrifter. 

 

Dokumentasjon ved tilsyn: 

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

plassering, samt 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. 

 

Generell aktsomhetsplikt: 

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

strid med målene i Naturmangfoldlovens §§ 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. Det vises 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 2016/877. 
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Med vennlig hilsen 

 

Birger Storaas 

Byggesaksbehandler 

 

Dette dokumentet er produsert elektronisk, og har derfor ingen signatur. 
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Nordreisa kommune   
Teknisk avdeling 

 

 

 

 
Postadresse: Besøksadresse: Telefon: + 47 77 58 00 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   

    

    
    

    

    
    

 

Byggtorget Betongservice AS 

byggtorget@betongservice.net 

   

 

 

 

 

Delegert vedtak 
Delegert utvalg miljø-, plan og utviklingsutvalget - nr. 152/16 

 

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

 2016/847-2 6417/2016 1942/27/2 01.08.2016 

 

Tillatelse til tiltak - ett trinns søknadsbehandling gnr 1942/27/2 - bolig 

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

Vedtak hjemlet i delegeringsreglement vedtatt av Nordreisa kommunestyre i sak 57/16. 

 

 

Byggested: Gamle Dalaveien 2, 9151 

STORSLETT 

Gnr/Bnr: 27/2 

Tiltakshaver: Tonje Andersen og Remy A. 

Larsen 

Adresse: Gamle Dalaveien 409, 

9151 STORSLETT 

Ansvarlig søker: BETONGSERVICE AS Adresse: Industrivegen 24, 9152 

SØRKJOSEN 

Tiltakets art: Nytt bygg - boligformål - over 

70 m²  

Bruksareal: 215,6 m² 

 

 

VEDTAK 
 

Tillatelse: 

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

ett trinn mottatt 13.07.2016 for oppføring av ny bolig. 

 

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

ansvarsrett. 
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Vedlagte erklæringer om ansvarsrett etter pbl § 23-3: 

 

Foretak med sentral godkjenning: 

 

Foretak Godkjenningsområde 

Betongservice AS 

 

Org. nr. 944896600 

SØK -         Ansvarlig søker, tiltakskl. 1 

PRO/UTF - Ansvarlig prosjekterende og utførende, 

tiltakskl. 1. 

Ansvarsområde: Prosjektering av bygning og 

konstruksjoner samt grunnarbeider byggegrop. Utførelse 

av tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner, 

bolig ventilasjon samt plassering og utstikking av tiltak. 

Ing. Øyvind Isaksen 

Org.nr. 992376848 

KONT – Ansvarlig kontrollerende, tiltakskl. 1 

Ansvarsområde: Uavhengig kontroll av lufttetthet bolig 

og våtrom. 

Flexit AS 

Org.nr. 926398806 

PRO – Ansvarlig prosjekterende, tiltakskl. 1 

Ansvarsområde: Prosjektering av ventilasjonsanlegg for 

boenheten inklusive kanalføringer. 

Aktiv VVS 

Org.nr. 974532913 

PRO/UTF - Ansvarlig prosjekterende og utførende, 

tiltakskl. 1. 

Ansvarsområde: Prosjektering av sanitæranlegg. 

Utførelse av sanitærinstallasjoner. 

 

 

 

SAKSUTREDNING/BEGRUNNELSE FOR VEDTAKET: 

 

Planstatus: 

LNFR-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 som erklærer ansvarsrett, bekrefter at de oppfyller pbl 2008 § 22-1 og SAK10 §§ 10-

1 og 10-2 til ansvarsrett for angitte 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) 
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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 medhold av 

lov og forskrifter. 

 

Dokumentasjon ved tilsyn: 

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

plassering, samt 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. 

 

Generell aktsomhetsplikt: 

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

strid med målene i Naturmangfoldlovens §§ 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. Det vises til Forvaltningslovens § 28. 
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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 2016/847. 
 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

Birger Storaas 

Byggesaksbehandler 

 

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

 

 

 

Kopi til: 

Tonje Andersen og Remy A. Larsen andersen_2nj@hotmail.com   

Ing. Øyvind Isaksen oisaksen@online.no   

Flexit AS prosjektering@flexit.no   

Aktiv VVS post@aktiv-vvs.no   

 

 

 

-�119�-



 

Nordreisa kommune   
Teknisk avdeling 

 

 

 

 
Postadresse: Besøksadresse: Telefon: + 47 77 58 00 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   

    

    
    

    

    
    

 

Reidun Kristiansen 

reidun.kristiansen@nordtroms.net 

   

 

 

 

 

Delegert vedtak 
Delegert utvalg miljø-, plan og utviklingsutvalget - nr. 154/16 

 

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

 2016/759-2 6432/2016 1942/13/111 02.08.2016 

 

Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett gnr 1942/13/111 - sammenslåing av 

bruksenheter 

Saksopplysninger:  

Reidun Kristiansen søker om sammenslåing av bruksenheter for bygningsid. 11612601 på 

13/111. I matrikkelen er eneboligen registrert med 2 bruksenheter – H0101 og H0102 hvor 

H0102 har vært utleieleilighet. Hun opplyser i søknaden at det er åpnet opp slik at det er bare en 

boenhet i boligen.  

 

Vedtak: 

I medhold av plan- og bygningsloven §§ 20-1 og 21-4 godkjennes sammenslåing av de to 

bruksenhetene for bygningsid. 11612601 på gnr. 13 bnr. 111. 

 

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 

 

Birger Storaas 

Byggesaksbehandler 

 

Dette dokumentet er produsert elektronisk, og har derfor ingen signatur. 
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Nordreisa kommune   
Teknisk avdeling 

 

 

 

 
Postadresse: Besøksadresse: Telefon: + 47 77 58 00 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   

    

    
    

    

    
    

 

Roald Evensen 

rigmor-karlsen@hotmail.com 

 

 

 

 

Delegert vedtak 
Delegert utvalg miljø-, plan og utviklingsutvalget - nr. 155/16 

 

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

 2016/760-2 6434/2016 1942/43/61 02.08.2016 

 

Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett gnr 1942/43/61 - sammenslåing av 

bruksenheter 

Saksopplysninger:  

Roald Evensen søker om sammenslåing av bruksenheter for bygningsid. 11610633 på 43/61. I 

matrikkelen er eneboligen registrert med 2 bruksenheter – H0101 og U0101 hvor U0101 var 

utleieleilighet. Han opplyser i søknaden at det er åpnet opp slik at det er bare en boenhet i 

boligen. 

 

Vedtak: 

I medhold av plan- og bygningsloven §§ 20-1 og 21-4 godkjennes sammenslåing av de to 

bruksenhetene for bygningsid. 11610633 på gnr. 43 bnr. 61. 

 

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 

 

Birger Storaas 

Byggesaksbehandler 

 

Dette dokumentet er produsert elektronisk, og har derfor ingen signatur. 
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Nordreisa kommune   
Teknisk avdeling 

 

 

 

 
Postadresse: Besøksadresse: Telefon: + 47 77 58 00 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   

    

    
    

    

    
    

 

Sandøy bygg AS 

sandoy.bygg@nordtroms.net 

 

 

 

 

Delegert vedtak 
Delegert utvalg miljø-, plan og utviklingsutvalget - nr. 163/16 

 

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

 2016/923-2 6698/2016 1942/52/107 17.08.2016 

 

Tillatelse til ett trinn på gnr. 1942/52/107 - tilbygg bolig 

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

Vedtak hjemlet i delegeringsreglement vedtatt av Nordreisa kommunestyre i sak 57/16. 

 

 

Byggested: Viervegen 18, 9151 

STORSLETT 

Gnr/Bnr: 52/107 

Tiltakshaver: Per Oscar Karlsen Adresse: Viervegen 18, 9151 

STORSLETT 

Ansvarlig søker: SANDØY BYGG AS Adresse: Rotsundelvdalen 161, 9153 

ROTSUND 

Tiltakets art: Endring av bygg - utvendig 

tilbygg større enn 50 m²  

Bruksareal: 92 m² 

 

 

VEDTAK 
 

Tillatelse: 

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

ett trinn mottatt 09.08.2016 for oppføring av tilbygg til bolig. 

 

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

ansvarsrett. 
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Vedlagte erklæringer om ansvarsrett etter pbl § 23-3: 

 

Foretak med sentral godkjenning: 

 

Foretak Godkjenningsområde 

Sandøy Bygg AS 

 

Org. nr. 898003612 

SØK -         Ansvarlig søker, tiltakskl. 1 

PRO/UTF - Ansvarlig prosjekterende og utførende, 

tiltakskl. 1. 

 

Ansvarsområde: Prosjektering: Konstruksjonssikkerhet 

bygg. Utførelse: Tømrerarbeid 

 

Jowa Maskin AS 

Org.nr. 989434632 

PRO/UTF - Ansvarlig prosjekterende og utførende, 

tiltakskl. 1. 

 

Ansvarsområde: Prosjektering: Gravearbeid bygg. 

Utførelse: Gravearbeid 

 

Nord Troms Rør AS 

Org.nr. 989975985 

PRO/UTF - Ansvarlig prosjekterende og utførende, 

tiltakskl. 1. 

 

Ansvarsområde: Prosjektering: Rørleggerarbeid. 

Utførelse: Rørleggerarbeid 

 

 

 

SAKSUTREDNING/BEGRUNNELSE FOR VEDTAKET: 

 

Planstatus: 

Reguleringsplan planid. 19421985_001. Formål: bolig 

 

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 som erklærer ansvarsrett, bekrefter at de oppfyller pbl 2008 § 22-1 og SAK10 §§ 10-

1 og 10-2 til ansvarsrett for angitte 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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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: 

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

lov og forskrifter. 

 

Dokumentasjon ved tilsyn: 

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

plassering, samt 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. 

 

Generell aktsomhetsplikt: 

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

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

frem. Det vises 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 2016/923. 
 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

Birger Storaas 

Byggesaksbehandler 

 

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

 

 

 

Kopi til: 

Per Oscar Karlsen Viervegen 18 9151 STORSLETT 
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Nordreisa kommune   
Teknisk avdeling 

 

 

 

 
Postadresse: Besøksadresse: Telefon: + 47 77 58 00 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   

    

    
    

    

    
    

 

Bodil Bråstad 

bodil.brastad@tromsfylke.no 

 

 

 

 

Delegert vedtak 
Delegert utvalg miljø-, plan og utviklingsutvalget - nr. 160/16 

 

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

 2016/873-2 6530/2016 1942/48/19 08.08.2016 

 

Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett på gnr. 1942/48/19 - tilbygg til hytte 

TILLATELSE TIL TILTAK UTEN ANSVARSRETT  

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

Vedtak hjemlet i delegeringsreglement vedtatt av Nordreisa kommunestyre i sak 57/16. 

 

 

Byggested: 9152 SØRKJOSEN Gnr/Bnr: 48/19 

Tiltakshaver: Bodil Bråstad Adresse: Moan 59, 9151 

STORSLETT 

Tiltakets art: Endring av bygg - utvendig 

tilbygg mindre enn 50 m²  

Bruksareal: 20 m² 

 

 

VEDTAK 
 

Tillatelse: 

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

uten ansvarsrett mottatt 18.07.2016 for oppføring av tilbygg til hytte. 

 

Det vises for øvrig til søknadens vedlagte tegninger og situasjonskart. 

 

Planstatus: 

LNFR-område i kommuneplanens arealdel. 
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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 

 

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: 

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

lov og forskrifter. 

 

Dokumentasjon ved tilsyn: 

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

plassering, samt 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. 

 

Generell aktsomhetsplikt: 

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

strid med målene i Naturmangfoldlovens §§ 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. Det vises 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 2016/873. 
 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

Birger Storaas 

Byggesaksbehandler 

 

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   

    

    
    

    

    
    

 

E6 Talvik Bensin og Diesel AS 

frodkjel@online.no 

   

 

 

 

 

Delegert vedtak 
Delegert utvalg miljø-, plan og utviklingsutvalget - nr. 157/16 

 

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

 2016/801-3 6471/2016 1942/47/488 04.08.2016 

 

Rammetillatelse 1942/47/488 - Selvbetjent tankstasjon og vaskehall 

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 Nordreisa kommunestyre i sak 57/16. 

 

 

Byggested: Industriveien 3, 9152 

SØRKJOSEN 

Gnr/Bnr: 47/488 

Tiltakshaver: E6 TALVIK BENSIN OG 

DIESEL AS 

Adresse: Handelstranda 3, 9540 

Talvik  

Ansvarlig søker: RAMBØLL NORGE AS Adresse: Kongleveien 45, 9510 

ALTA 

Tiltakets art: Nytt bygg - ikke boligformål 

under 70 m²  

Bruksareal: 49 m² 

 

 

VEDTAK 
 

Tillatelse: 

I medhold av plan- og bygningsloven §21-4 godkjennes søknad om rammetillatelse mottatt 

30.06.2016 for oppføring/anlegging av selvbetjent tankstasjon og vaskehall. 

 

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

ansvarsrett. 
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Vedlagte erklæringer om ansvarsrett etter pbl § 23-3: 

 

Foretak med sentral godkjenning: 

 

Foretak Godkjenningsområde 

Rambøll Norge AS 

 

Org. nr. 915251293 

SØK -      Ansvarlig søker, tiltakskl. 1 

PRO  -     Ansvarlig prosjekterende, tiltakskl. 1. 

 

Ansvarsområde: Prosjektering av: Grunn- og 

terrengarbeider. Landskapsutforming. 

Konstruksjonssikkerhet. Avløp ifm. oljeutskiller til 

drivstoffylleanlegg. 

 

 

 

 

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.  

 
Planstatus: 

Regulert, planid. 19421979_006, formål: forretning/industri.  

 

Det er vedlagt søknad om dispensasjon for overskridelse av utnyttingsgraden. Utnyttingsgraden i 

henhold til reguleringsplan er 0,15. Det vurderes at omsøkt utbygging ikke er i konflikt med 

utnyttingsgraden. Det behøves derfor ingen slik dispensasjon. Dette er avklart med ansvarlig 

søker pr. telefon.  

 

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 
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Administrasjonens drøfting/begrunnelse: 

Foretak som erklærer ansvarsrett, bekrefter at de oppfyller pbl 2008 § 22-1 og SAK10 §§ 10-1 og 

10-2 til ansvarsrett for angitte 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. 

 

 

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. 
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Bortfall av tillatelse: 

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

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

 

 

Generell aktsomhetsplikt: 

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

strid med målene i Naturmangfoldlovens §§ 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 2016/801. 
 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

Birger Storaas 

Byggesaksbehandler 

 

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

 

 

 

Kopi til: 

Rambøll Norge AS birgit.wisloff@ramboll.no   
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Nordreisa kommune   
Teknisk avdeling 

 

 

 

 
Postadresse: Besøksadresse: Telefon: + 47 77 58 00 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   

    

    
    

    

    
    

 

Rambøll Norge AS 

grethe.lill.ryeng@ramboll.no 

   

 

 

 

 

Delegert vedtak 
Delegert utvalg miljø-, plan og utviklingsutvalget - nr. 158/16 

 

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

 2016/858-3 6479/2016 1942/59/10 04.08.2016 

Fritak for byggesaksbehandling - melding om nyoppføring av teknisk bygg 

med mur, Oksfjordvannet sendemast gnr 1942/59/10 

Saksopplysninger:  

Ansvarlig søker, Rambøll Norge AS, anmoder i brev av 5.7.2016 om at tiltaket fritas for 

søknadsplikten etter plan- og bygningsloven. Tiltaket omfatter det tekniske bygget ved 

sendermast som ble skadet av snøskred og oppsetting av en mur i bakkant som beskyttelse mot 

nye snøskred som måtte komme. Det tekniske bygget var av kommunen fritatt for 

byggesaksbehandling 3.12.2013. 

 

Vedtak: 

I medhold av plan- og bygningslovens § 20-5 bokstav g fritas angitte tiltak fra søknadsplikten i 

henhold til PBL § 20-2. 

 

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 

 

Birger Storaas 

Byggesaksbehandler 

 

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   

    

    
    

    

    
    

 

KT Byggtjeneste 

ktbyggtjeneste@gmail.com 

   

 

Att. Knut Olav Thomassen 

 

 

Delegert vedtak 
Delegert utvalg miljø-, plan og utviklingsutvalget - nr. 156/16 

 

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

 2015/2143-10 6444/2016 1942/42/8 02.08.2016 

 

Eiendom 1942/42/8 - Ferdigattest klubbhus 

 

 

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

Vedtak hjemlet i delegasjonsreglement vedtatt av Nordreisa kommunestyre i sak 57/16 

 

 

Byggested: Kildalveien 69, 9151 

STORSLETT 

Gnr/Bnr: 42/8 

Tiltakshaver: Nordreisa IL Adresse: Høgegga 26, 9151 

STORSLETT 

Ansvarlig søker: 

Org. nr. 

KT Byggtjeneste Adresse: Seljeveien 2C, 9515 ALTA 

Tiltakets art: Nytt bygg - ikke boligformål 

over 70 m²  

Bruksareal: 435 

Byggetillatelse/Igangsettingstillatelse sak-dato Del.sak 134/15     10.11.2015 
 

 
VEDTAK: 

 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 21-10 gis ferdigattesten i henhold til ferdigmelding 

datert 6.7.2016 fra ansvarlig søker på klubbhus på Saga skistadion. 
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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 (byggesaksforskriften) § 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 2015/2143. 
 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

Birger Storaas 

Byggesaksbehandler 

 

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

 

 

 

Kopi til: 

Nordreisa IL firmapost@nordreisail.no   
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Nordreisa kommune   
Utvikling 

 

 

 

 
Postadresse: Besøksadresse: Telefon: + 47 77 58 00 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   

    

    
    

    

    
    

 

Straumfjordnes skole 

 

   

 

 

 

 

Delegert vedtak 
Delegert utvalg miljø-, plan og utviklingsutvalget - nr. 147/16 

 

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

 2015/1428-6 6118/2016 1942/65/62 08.07.2016 

 

Ferdigattest 1942/65/62 

 

Ferdigattest 
Svar på anmodning om ferdigattest, jf. pbl § 21-10 

Vedtak hjemlet i delegasjonsreglement vedtatt av Nordreisa kommunestyre i sak 57/16 

 
Byggested: Straumfjordnes skole Gnr/bnr: 65/62 

Tiltakshaver: Straumfjordnes skole Adresse: Straumfjordnes 191,  

9151 Storslett 

Ansvarlig 

søker: 

Byggtorget Betongservice 

AS 

Adresse: Industrivegen 24,  

9152 Sørkjosen 

Tiltakets art: Påbygg 2. etasje – 

kontorfløy 

Bruksareal: 42 m2 

Byggetillatelse/igangsettingstillatelse  

Sak – dato: 

Del. sak 2/16   25.01.16 

 
Vedtak: 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 21-10 gis ferdigattesten i henhold til ferdigmelding 

datert 05.07.2016 fra ansvarlig søker på påbygg 2. etasje kontorfløy på Straumfjordnes skole, gnr 

65, bnr 62 i Nordreisa.  
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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 (byggesaksforskriften) § 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 2015/1428-6 
 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

for byggesaksbehandler Birger Storaas 

May Halonen, virksomhetsleder 

 

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

 

 

 

Kopi til: 

BYGGtorget Betongservice AS    
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FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÅRKKU FYLKKAMÅNNI
Justis- og samfunnsavdeling Justiisa- ja servodatossodat

Nordreisa kommune

Postboks 174
91 56 STORSLETT

Deres ref Deres dato Vår ref Vår dato
2015/2443 Sak 2016/2097 15.07.2016

Ark 423.1

Saksbehandler/direkte telefon: Heidi Pedersen - 78 95 05 48

Klage over tillatelse til opprettelse av festetomter - gnr. 44 bnr. 2 -
Nordreisa kommune - vedtaket oppheves

Fylkesmannen i Finnmark viser til Fylkesmannen i Troms sin klage datert 01 .02.1 6 på
innvilget dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og forbudet mot tiltak langs sjø og
vassdrag, jf. plan- og bygningsloven (pbl.) § 1-8. Deter gitt dispensasjon til fradeling av to
festetomter fra gnr. 44 bnr. 2 i Nordreisa kommune. Vi visert til brev av 28.04.1 6 fra
Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) om oppnevning av settefylkesmann i
klagesaken hvor Fylkesmannen i Troms har klaget og dermed er inhabil. Klagen behandles
derfor av Fylkesmannen i Finnmark.

Fylkesmannen i Finnmark har truffet følgende vedtak:

Nordreisa kommunes vedtak av 14.01.16 oppheves. Saken sendes tilbake til
kommunen for nybehandling.

***

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 klagen.

Grunneier Tor-Eivind Båtnes søkte 30.10.1 5 om tillatelse til fradeling av to festetomter hvor
det allerede var oppført fritidsboliger. Størrelsen på de omsøkte tomtene var angitt til 1000
m2 for hver tomt. Fradelingen er i strid med kommuneplanenes arealdel hvor området er
regulert til LN F-formål, samt pbl. § 1-8 første ledd hvor det fremgår at det skal tas særlig
hensyn til natur- og kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser i 100-
metersbeltet langs sjø og vassdrag. Søknaden ble sendt på høring den 24.11 .1 5. Det kom
uttalelser fra N VE og Fylkesmannen i Troms, som begge uttalte seg negativ til å gi
dispensasjon.

Postadresse: Telefon: Org.nr.: E-post: Internett:
Statens hus 78 9503 00 967 311 014 fmfipostmottak@fyikesmannen.no www.fylkesmannen.no/Finnmark
9815 VADSØ
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Nordreisa kommune fattet den 14.01.16 vedtak i saken, og ga dispensasjon til omsøkte tiltak.
Fylkesmannen i Troms påklaget vedtaket i brev av 01.02.16. Nordreisa kommune behandlet
klagen den 03.03.16, og tok ikke klagen til følge.

Saken ble deretter sendt Fylkesmannen i Troms for klagebehandling, som deretter anmodet
KMD om oppnevning av settefylkesmann.

Fylkesmannens kompetanse
Fylkesmannen bemerker at klagen er rettidig fremsatt, og klager har rett til å fremsette klage
i henhold til forvaltningsloven (fvl.) §§ 28-30, jf. 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 andre 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
Området hvor festetomtene ønskes fradelt er i henhold til kommuneplanens arealdel, vedtatt
20.03.14, regulert til LNF-formål. Fradeling av festetomter er derfor betinget av at det kan gis
dispensasjon fra arealplanen i medhold av pbl. § 19-2 andre ledd.

Det er ifølge pbl. § 19-2 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.

De to vilkårene i bestemmelsen er kumulative, det kan således kun innvilges en
dispensasjon dersom begge vilkårene i bestemmelsen er oppfylt. Videre angir vilkårene i
bestemmelsen en høy terskel for dispensasjon, og det skal ikke være en kurant sak å fravike
fra gjeldende plan, jf. Ot.prp. nr. 32 (2007-2008) s. 242. Dette har sin bakgrunn i at
kommuneplanen er blitt til gjennom en omfattende beslutningsprosess hvor mange aktører
har deltatt, og er vedtatt av kommunens øverste folkevalgte organ, kommunestyret.

I kommunens vedtak av 14.01.16 er begrunnelsen for dispensasjon at kommunen «ikke [kan]
se at det i dette særlige tilfellet er viktige forhold som tilsier at ulemper med dispensasjonen
oppsummert er større en fordelene og [den] konkluderer derfor at både deling av
festetomtene jfr jordloven og plan- og bygningsloven, samt dispensasjon fra
kommuneplanens arealdel og tiltaksforbudet i strandsonen kan gis.» Allmenhetens ferdsel i
området kan ifølge kommunen sikres ved at det settes vilkår om at det ikke skal settes opp
hindringer som begrenser dette.
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Fylkesmannen i Troms har i sin klage anført at oppretting av to fritt omsettbare hyttetomter
inntil et større sammenhengende område med innmark kan føre til drifts og miljømessige
ulemper for landbruksdrift i området. Dersom hyttene overdras til personer uten tilknytning til
landbruksvirksomhet kan det fremmes krav om restriksjoner på en ellers fullt ut forsvarlig drift
av tilgrensende områder. Parsellene ligger også nært Reisautløpet naturreservat. Dersom
parsellene blir fradelt og overdratt i privat eie, vil bruken og dermed belastningen i et sårbart
område øke. Preget av privatisering av området vil også kunne øke, da eier har et annet
eieforhold til området enn tilfeldige døgn-leietakere. Fylkesmannen finner ikke at det
foreligger samfunnsinteresser av en slik vekt at de formål plansituasjonen skal ivareta burde
vike.

Fylkesmannen i Troms kan ikke se at kommunen har tatt hensyn til vilkårene for å gi
dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og fra forbudet mot tiltak i hundremeterssonen.
Fylkesmannen mener fortsatt at bestemmelsene det dispenseres fra blir tilsidesatt dersom
det opprettes to festetomter i området. Fylkesmannen kan heller ikke se at kommunen har
godtgjort at fordelene ved å dispensere blir større enn ulempene. Fylkesmannen viser også
til at kommunen ferdigstilte ny arealplan i 2014, hvor arealene fikk særlig vern som
kjerneområde for landbruket. Å dispensere fra en relativt ny plan vil være tyngre enn å
dispensere fra en eldre plan.

I kommunens klagebehandling viser kommunen til at godkjenning av deling av festetomtene
og dispensasjon fra kommuneplanen og forbudet mot tiltak i 100-metersonen i dette tilfellet
er til beste for denne grunneieren, samfunnet og framtidig generasjoner og dermed i tråd
med plan- og bygningslovens formålsparagraf. Til Fylkesmannen i Troms sin anførsel om at
det ikke er godtgjort at fordelene ved å dispensere blir større enn ulempene, skriver
kommunen at de heller ikke kan se at ulempene ved en dispensasjon i dette tilfellet blir
større enn fordelene.

Slik Fylkesmannen vurderer saken kan vi ikke ut fra begrunnelsen i vedtaket se at Nordreisa
kommune har vurdert vilkårene i pbl. § 19-2 på riktig måte. Det fremgår ikke av kommunens
vedtak eller klagebehandling at det er vurdert om hensynene bak bestemmelsen det
dispenseres fra vil bli «vesentlig tilsidesatt». Kommunen viser kun til at dispensasjon vil være
i tråd med formålsparagrafen. Videre fremgår det av kommunens behandling at vilkåret om
at fordelene må være klart større enn ulempene er tolket slik at ulempene ikke må være
større enn fordelene. Til dette vil Fylkesmannen bemerke at det er en forskjell på disse to
vurderingene. At fordelene skal være «klart større» enn ulempene, innebærer som tidligere
nevnt at det må foreligge en vesentlig/betydelig overvekt av hensyn som taler for
dispensasjon i forhold til hensyn som taler mot dispensasjon. At ulempene ikke er større enn
fordelene er dermed ikke det samme som at fordelene er klart større enn ulempene.

Manglende vurdering av om dispensasjonsvilkårene er oppfylt er en saksbehandlingsfeil.
Saksbehandlingsfeil kan medføre ugyldighet, og Fylkesmannen har kompetanse til å
oppheve ugyldige vedtak, jf. fvl. § 34 fjerde ledd. Virkningen av feil ved saksbehandlingen er
regulert i fvl. § 41. Det følger av denne bestemmelsen at «vedtaket likevel [er] gyldig når det
er grunn til å regne med at feilen ikke kan ha virket bestemmende på vedtakets innhold». Det
er altså tilstrekkelig at det er «grunn til å regne med» at feilen «kan» ha hatt betydning. Det
er i rettspraksis og i juridisk teori enighet om at det ikke kan kreves mer enn at det er en ikke
helt fjerntliggende mulighet for at feilen kan ha hatt betydning for vedtakets innhold.

Det er i rettspraksis og teori grunnlag for å kjenne et vedtak ugyldig når begrunnelsen er så
mangelfull at det er vanskelig eller umulig å vurdere om avgjørelsen lider av innholdsmessige
feil.
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NORDREISA KOMMUNE 

Sentrum 17, Postboks 174, 9156 Storslett 

Tlf 7777 0700  Faks 7777 0701  
 

 

 

RESULTATRAPPORT 
Frister: 1. kvartal: 15. april 2. kvartal: 5. august 3. kvartal: 15. oktober Å rsrapport: 1. februar a .e 

Eller den 10. i hver ma ned (ma nedsrapportering) 

 

RAPPORTDATO NAVN  KLARGJORT AV 

18. august 2016 Sektor for drift og utvikling Dag Funderud 

 

   

STATUS – MÅLOPPNÅELSE IFT ØKONOMIPLAN/VIRKSOMHETSPLAN 

 

  

    

Ma lsettinger fra kommuneplanens samfunnsdel – som sjekkliste ved rapportering: 

 Bosettings- og boligforhold (Tilrettelegging for private boliger) 
 Næringsliv preget av nyskaping, bærekraft og vekst 
 Være en ja-kommune 
 Døra pner opp mot investorer og øvrig virkemiddelapparat 
 Industri, anlegg og transport (Gode rammebetingelser og arealavklaringer, Styrke samferdsel og 

infrastruktur, Økt regionalt samarbeid og nettverksbygging) 
 Petroleum- og maritim sektor (posisjon og synlighet i nordomra desatsingen, arealer og 

infrastruktur) 
 Nasjonalparksatsing (vertskap, lønnsomhet, verdiskaping, aktiviteter, stedsutvikling) 
 Nyetablering og innovasjon (Entreprenørskap, trippel helix-samarbeid) 
 Jordbruk (rekruttering, utvikling, jordvern, beitenæring, øk produksjon, tilleggsnæringer, 

rovviltforvaltning) 
 Skogbruk (sikre verdifulle skogarealer, økt uttak av skogvirke, satse pa  bioenergi) 
 Fiskeri og havbruk (rekruttering, bærekraftighet i eksisterende og fremtidige produksjonsmiljø) 
 Reindrift (ansvar som vertskommune) 
 Bærekraftig natur og ressurspolitikk (klimaarbeid, fornybar energi, naturmangfold, søppelfri-

kommune) 
 Samferdsel (kommunikasjonsknutepunkt, økt regularitet og fremkommelighet, NTP, ivareta 

flyplassens behov, bredba ndsutvikling, dypvannskai) 
 Interkommunalt samarbeid 
 Ha oversikt over risiko og farer, samt ha tiltak for forebygger uønskede hendelser 

 

Kommentarer: 

Oversikten viser ma lsettinger fra kommuneplanen som det jobbes mot i det daglige arbeidet med 
forvaltning, drift og utvikling. 
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Side 2 

STATUS - ØKONOMI 

ANSVAR 6 REGNSKAP BUDSJETT FORBRUK I % AVVIK

Lønn inkl sosiale utg 14 655 538 28 335 290 51,72 787 721

Øvrige utgifter 12 486 713 24 357 645 51,26 1 714 778

Inntekter -5 877 027 -15 604 832 37,66 -3 174 023

ANSVAR 5 REGNSKAP BUDSJETT FORBRUK I % AVVIK

Lønn inkl sosiale utg 2 329 016 5 113 279 45,55 457 638

Øvrige utgifter eks kapital 2 583 937 5 178 935 48,87 488 418

Renter og avdrag 0,00 8 430 000 0 0

Inntekter -14017193 -18 672 900 75,07 3 131 445
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Side 3 

 
KOMMENTÅRER TIL ÅVVIK: 

Pr juli skal lønnsutg være 54,5%, mens øvrige skal være inntil 58,3%.  Pensjon det samme som øvrige 
utgifter; 58,3%. 

 

Kap 6 

Juli 

Innen lønn er det fortsatt underforbruk. Situasjonen er den samme som tidligere i a r. Internt mellom 
virksomhetene er feil blitt rettet opp. 

Ånleggsdrift er sterkt sesongpreget og det kan være avvik for noen ansvar. Overforbruk fra i vinter, er 
delvis rettet opp pga en rolig va r/sommer.  

 

Innen øvrige utgifter er forbruket noe under periodeplan.  

 

Innen inntekter er det kommet inn mindre, men flere av va re inntekter kommer seinere pa  a ret. 
Dette gjelder husleie og refusjoner. I tillegg gjøres internoverføringer VÅR i 4. kvartal. Inntekter fra 
byggesak og oppma ling ligger mye under, men der er det ogsa  store sesongvariasjoner. 

 

Kap 5 

Fra og med mai ma ned er øvrige utgifter i kap 5 splittet opp i «øvrige utgifter eks kapital» og «Renter 
og avdrag».  Dette for at man kan fa  en grei økonomisk oversikt over driftskostnadene uten at store 
kapitalkostnader gir misvisende forhold. 

 
Ånleggsdrift er sterkt sesongpreget, og det vil ogsa  regnskapet bære preg av.   
Ingen spesielle forhold og bemerke for a ret hittil pa  kap 5. 

Lønn vann og avløp: Hjemmevakt VÅ gjøres opp hvert kvartal med utbetaling i mars, juni, september 
og desember. I tillegg er driftslederstillingen vakant, 70 % andel lønn pa  VÅ. 
Ny driftsoperatørstilling ikke besatt pr juli 2016. 
Øvrige utgifter VÅ:  ca 60% av øvrige utgifter totalt utgjør kalkulatoriske utgifter vann og avløp, og blir 
ikke regnskapsført før ved selvkostoppgjør februar 2017. 

Juli: Ikke spesielt a  bemerke, normal drift sa  langt. Som følge av ny bruk E6 Jernelva, fa r kommunen et 
ikke planlagt tiltak med en andel kostnad for omlegging hovedavløp i anleggsperioden. Å rsak 
gjeldende regelverk for ledninger i veigrunn. Kostnad for omlegging vannledning bæres av SVV alene. 

 

Innen VÅ faktureres det hver 3 ma ned, og det vil derfor være skjevt i forhold til forbrukstabellen. 
Inntekter ligger pa  75,07 % og ansees a  ligge pa  budsjett. (termin en, to og tre av fire er fakturert) 
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Side 4 

Konteringsliste lønn 

 

  

 

 

    

Januar 

Ånleggsdrift  

Periode januar og februar 2016. Denne er gjennomga tt. Ingen feil funnet. 

Byggdrift 

Pga av ferie er rapport ikke levert inn. Se ellers feil funnet under Utvikling. 

Renhold  

Konteringsliste gjennomga tt. Det er to som skulle hatt senior tillegg, den ene for fem a r siden som utgjør 32417,-, 
og den andre for fem mnd siden som utgjør 2500,- Mange som er feilplassert pa  funksjoner, skal rette opp i det. 

Utvikling 

Konteringslister gjennomga tt. For januar er lønn og andre kostander for fem vaktmestere feilført pa  ans 602. Dette 
blir korrigert for april over pa  629. Dette fører totalt til underforbruk. Forklaring er vakanser. 

 

Februar 

Se kommentarer for januar. Dette arbeidet er gjort felles for januar og februar etter at budsjettallene ble lest inn i 
Ågresso. 

 

Mars 

Se kommentarer for januar. Det ble avdekket feil mellom virksomhetene i februar. Dette meldt til økonomi og 
rettet opp, men sees ikke i regnskapet før april. Ellers er det avdekket noen avvik/merforbruk pa  enkeltpersoner 
som vi mener ma  skyldes at lønnsøkning har skjedd etter budsjettering ble gjort høsten 2015. 

Åpril 

Feilkonteringer mellom virksomhetene er na  rettet opp. Ellers er det avdekket noen avvik/merforbruk pa  
enkeltpersoner innen Utvikling som vi mener ma  skyldes at lønnsøkning har skjedd etter budsjettering ble gjort 
høsten 2015. 

Mai 

Feilkonteringer mellom virksomhetene er na  riktige. Ellers er det noen avvik/merforbruk pa  enkeltpersoner 
innen Utvikling som vi mener skyldes feil lønn eller at lønnsøkning har skjedd etter budsjettering ble gjort høsten 
2015.  

Juli 

Feilkonteringer mellom virksomhetene er na  riktige. Ellers er det noen avvik/merforbruk pa  enkeltpersoner .  

Totalt innenfor lønn er det et underforbruk 
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Side 5 

MEDARBEIDERE 

SYKEFRAVÆR 6,70 %   

 

Mars totalt 6,41 % fordelt pa  %-vis oppnådd IA dag etter 1.tertial, gjennomsnitt 60 % 
Staben 0,0 % 60% 
Ånleggsdrift, 4,81 % 64% 
Byggdrift 0,19 % 82% 
Renhold 14,80 % 30% 
Utvikling 2,29 % 70% 

Innen Renhold er 77 % av fraværet langtidsfravær og 23 % korttidsfravær. For de andre virksomhetene er det 
korttidsfravær og en i langtidssyk. 

Totalt var det 36 som oppna dde 0 % fravær i første tertial og kan derved ta ut IÅ dag. 

 

April totalt 7,98 % fordelt pa  

Staben 1,59 % 

Ånleggsdrift, 0,0 % 

Byggdrift 0,13 % 

Renhold 19,59 % 

Utvikling 4,72 % 

Innen Renhold 4 stk som er langtids sykemeldt na  og de utgjør 16,99% korttidsfraværet er pa  2,6%.. For de andre 
tre virksomhetene er det korttidsfravær, med unntak av en kronisk syk. 

 

Mai totalt 8,38 % fordelt pa  

Staben 0,95 % 

Ånleggsdrift, 1,31 % 

Byggdrift 0,0 % 

Renhold 20,85 % 

Utvikling 2,49 % 

Innen Renhold 4 stk langtids sykemeldt og to korte sykemeldinger som utgjør 18,75%. Korttids fravær er pa  2,1% 
For de andre tre virksomhetene er det korttidsfravær, med unntak av en kronisk syk. 

 

Juni totalt 6,70 % fordelt pa  

Staben 0,0 % 

Ånleggsdrift, 1,31 % 

Byggdrift 1,26 % 

Renhold 15,31 % 

Utvikling 3,91 % 

Innen Renhold 4 stk langtids sykemeldte som utgjør 14,75%. Korttids fravær er pa  0,56%. For de andre tre 
virksomhetene er det korttidsfravær, med unntak av en kronisk syk. 
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Side 6 

SIST GJENNOMFØRTE MEDARBEIDERUNDERSØKELSE:  

 

 

 

  

MEDARBEIDERSAMTALER (sett kryss)   

Ikke pa begynt (  )                     Pa begynt (x )                                        Fullført (   ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

Medarbeiderundersøkelse ble gjennomført i 2014. 

Resultatet fra medarbeiderundersøkelsen fra oktober 2014 er presentert og drøftet med ansatt i januar 2015. Det 
Det ble etter det lagt en oppsummering og en tiltaksplan. Det ble ikke iverksatt noe mer i 2015, men det 
planlegges a  jobbe videre med det i a r. Årbeidet er ikke startet opp pga vakanser og stor arbeidsmengde. 

 

 

 

Januar Februar Mars 
Staben/ledere 0 av 8 gjennomført Staben/ledere 0 av 8 gjennomført Staben/ledere 0 av 8 gjennomført 
Ånleggsdrift 0 av 10 gjennomført Ånleggsdrift 0 av 10 gjennomført Ånleggsdrift 1 av 10 gjennomført  
Byggdrift 0 av 15 gjennomført Byggdrift 0 av 15 gjennomført Byggdrift 0 av 15 gjennomført 
Renhold 0 av 26 gjennomført Renhold 0 av 26 gjennomført Renhold 0 av 26 gjennomført 
Utvikling 0 av 5 gjennomført Utvikling 0 av 5 gjennomført Utvikling 0 av 5 gjennomført 
   
Mars Åpril Mai 
Staben/ledere 0 av 8 gjennomført Staben/ledere 0 av 8 gjennomført Staben/ledere 0 av 8 gjennomført 
Ånleggsdrift 1 av 10 gjennomført  Ånleggsdrift 2 av 10 gjennomført  Ånleggsdrift 5 av 10 gjennomført  
Byggdrift 0 av 15 gjennomført Byggdrift 0 av 15 gjennomført Byggdrift 0 av 15 gjennomført 
Renhold 5 av 26 gjennomført Renhold 5 av 26 gjennomført Renhold 5 av 26 gjennomført 
Utvikling 0 av 5 gjennomført Utvikling 0 av 5 gjennomført Utvikling 0 av 5 gjennomført 

 

Mai 
Staben/ledere 6 av 8 gjennomført 
Ånleggsdrift 5 av 10 gjennomført  
Byggdrift 0 av 15 gjennomført 
Renhold 5 av 26 gjennomført 
Utvikling 0 av 5 gjennomført 
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Side 7 

RESULTATOPPNÅELSE – STATUS MÅLEKORT 

Målekort Utvikling 

    

    

    

O
rg

a
n

is
a

s
jo

n
 

Indikator Mål  

Årlige medarbeidersamtaler 100 % 0 

Stolthet over egen arbeidsplass 4 4,9 

Arbeidsnærvær 95 % 96 % 

 Tj
en

es
te
kv
al
it
et

 

Landbruk, miljø og viltforvaltning    

Antall saker påklaget for saksbehandlingsfeil 0 1 

Tilfredshet med veiledning og saksbehandling 4 - 

Arealforvaltning og planlegging    

Andel saker påklaget for saksbehandlingsfeil 0 0 

Kart og oppmåling   

Andel saker påklaget for saksbehandlingsfeil 0 0 

Tilfredshet med veiledning og saksbehandling 5 - 

Næring   

Etablerere, tilfredshet med dialog og service 5 - 
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Side 8 

Anleggdrift, Byggdrift og Renhold 

     

  Indikator Mål Resultat 

O
rg

a
n

is
a

s
jo

n
 

Årlige medarbeidersamtaler  100 % 0 

Stolthet over egen arbeidsplass  4 3,5 

Arbeidsnærvær 
Anleggdrift 
Byggdrift 
Renhold 
 

92 % 
92 % 
92 % 

99 % 
99 % 
85 % 

Reduksjon i energiforbruket i kommunale bygg -3 % - 

T
je

n
e
s
te

k
v
a
li
te

t 

Renhold    

Fravær av klager på renhold 1 0 klager i juli 

Fornøydhet med renholdet i kommunale bygg 5 - 

Vann og avløp    

Avvik fra drikkevannsforskriftene 0 0 

Spyling ledningsnett pr år 20 % - 

Redusere kloakkinnslag i bygninger  < 4 0 

Avvik fra krav, kommunale kloakkrenseanlegg  0 

Veg    

Fravær av klager på brøyting på avklart standard  100 % 1 

Byggesak    

Andel saker behandlet innenfor lovpålagt tid 80 % - 

Andel byggesaker omgjort etter klage til Fylkesmannen 0 - 

Kunders fornøydhet med byggesaksbehandlingen 4,1 - 

Forebyggende brannvern    

Tilsyn særskilte brannobjekter pr år  - 

Andel piper feid pr år 50 % - 

Bygg og eiendom   

Enhetsleders fornøydhet med vedlikehold av kommunale bygg  3 - 
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Side 9 

STATUS PÅ INTERN KONTROLL 

        

Kommunestyret 16.12.2015 sak 57/15  

Sektor 5 og 6, er direkte berørt i forhold til disse punktene.  

1. Som strakstiltak vedtas følgende:  

De vakante stillingene holdes vakante fram til det foreligger bemanningsplaner som er innenfor 

rådmannens rammeforslag på de ulike sektorene. Dette utgjør til sammen 9,13 mill kr og 23,9 % på 

sektor Drift og utvikling (2.182.070 kr) 

Gjennomført, alle stillinger i sektoren er holdt vakant til 31.mars 2016 
 

4. Stillingen som byggesaksbehandler lyses ut snarest.  

Gjennomført, byggesaksbehandler tilsatt i januar 2016 
 

6. Ålle sektorene gjør full gjennomgang av sine tjenester. Med utgangspunkt i tjenestenes behov 

og bruk av mulige alternative løsninger skal det settes sammen nye bemanningsplaner i 

henhold til de nye rammene for de ulike sektorer. Gode faglige vurderinger og involvering av 

ansatte og fagorganisasjonene er nødvendig.  

Gjennomført, bemanningsplan vedtatt i MPU 3.mars 2016 og KST 30.mars 2016. 
 

7. Budsjettet revideres i mars med grunnlag i nye bemanningsplaner.  

Ikke gjennomført, gjøres i august 2016 
 

9. I oppstart investering ombygging Moan skole ma  forprosjektet se pa  flere mulige løsninger av 

plassproblematikken. Herunder oppvekstutvalgets vedtak om bruk av Sørkjosen skole, flytting 

til Storslett skole og samarbeid med andre instanser om leie av lokaler. I tillegg tas 

investeringsbudsjett pkt 8 inn her. 

Gjennomført, sak kst  juni 2016 
 

10. Muligheten for flytting av voksenopplæringa til viderega ende utredes  

Gjennomført, sak kst  juni 2016 

 

12. Det skal utredes om hvorvidt det kan være lønnsomt å oppgradere de eksisterende  

barnehagebyggene til moderne standarder i forhold til a  bygge nye avdelinger pa  Høgegga.  

Gjennomført, sak kst  juni 2016 

 

14. Leonard Isaksensvei 10.  

a. Eiendommen deles i to  

b. Leon. Isaksensv 10 renoveres for forsikringssummen til kommunalt forma l hvor det gis 
muligheter for brukergrupper og andre  

c. Det utredes om bruken av eiendom 2 skal bygges til leiligheter som selges pa  det a pne 
markedet, eller om arealet skal avsettes til a  imøtekomme kommunale behov.  

Arbeid startet opp, Pkt a kan gjennomføres til sommeren. pkt b innspill gitt til Helse og omsorg 
mars 2016, vedtak gjort i mai og Pkt c utredes til okt 2016 
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Side 10 

 

 

 

 

Investeringsbudsjett: 

 
Guleng III, byggeprosjekt pågår se egen rapport 

Heldøgnsbemannede omsorgsboliger for eldre, arbeidet ikke startet opp 

Leonard Isaksens veg, se pkt over 

Uteomra de Storslett skole, oppstart arbeid 20.juni 2016, arbeid i rute 

Nordreisahallen takkonstruksjon, arbeidet ikke startet opp 

Ny veg Moan skole, vegen fylt opp med tunellmasser, gruslag lagt på. Vegen er nå kjørbar. Det er 
satt opp skilt og den ble tatt i bruk 17.august 2016 

Planlegging og utbygging av Moan skole, sak kst juni 2016 gjennomført, ma  ogsa  sees i 
sammenheng med pkt ombygging av Moan skole og utredning om Moan skole. 

Prosjektet er utsatt, iverksettes ikke, jfr sak kst juni 2016 

 

VÅR investeringer, noen prosjekter påbegynt 

6. Barne- og unges kommunestyre forslag om gatelys oversendes til Utvalg for miljø,- plan og 
utvikling.  

Ikke gjennomført, må tas inn i arbeidet med trafikksikkerhetsplan 

 

Andre prosjekt 

Halti II, i sluttfasen med prosjektet, se egen rapport 

 

Hovedutvalg for Miljø, plan og utvikling 14.01.2016 vedtak i sak 2/16: 

Energisparing kr 300.000,-  

Tiltaket lar seg gjennomføre og forslag tas videre. Besparelse brukes intern innen 
Byggdrift 

 

Venterom fergeleie Rotsund, utrede en billigere og mer rasjonell drift 

Ikke igangsatt, følges opp av Byggdrift 
 

Overføre kommunal veg til Troms fylkeskommune kr 100.000,- 

Arbeidet startet opp. Ordfører har vært i dialog med fylkeskommunen om saken i januar 
2016 og det ble sendt et brev (Anleggsdrift)til Fylkeskommunen i mars 2016. Utfallet kan 
vi ikke si pr nå, besparelsen kommer ikke før en avgjørelse er tatt i fylkeskommunen. Kan 
komme i 2017. 

 

Salg av plantjenester til Skjervøy, Kvænangen og Ka fjord kommuner 

Gjennomført,  rådmannen har forespurt nabokommunene. Ingen har pr mars svart at de 
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Venterom fergeleie Rotsund, utrede en billigere og mer rasjonell drift 

Ikke igangsatt, følges opp av Byggdrift 
 

Overføre kommunal veg til Troms fylkeskommune kr 100.000,- 

Gjennomført, ordfører var i dialog med fylkeskommunen om saken i januar 2016 og det 
ble sendt et brev (Anleggsdrift)til Fylkeskommunen i mars 2016. Fylkestinget vedtok i juni 
og overta vegen.. 

 

Salg av plantjenester til Skjervøy, Kvænangen og Ka fjord kommuner 

Gjennomført,  rådmannen har forespurt nabokommunene. Ingen har pr mars svart at de 
er interessert. 

 

Ålle vakante stillinger holdes vakant til 1. april 2016. 

Tiltaket er gjennomført. 

 

I oppstart investering ombygging Moan skole ma  forprosjektet se pa  flere mulige 
løsninger av plassproblematikken. Herunder oppvekstutvalgets vedtak om bruk av 
Sørkjosen skole, flytting til Storslett skole og samarbeid med andre instanser om leie av 
lokaler. 

Gjennomført, sak kst juni 2016.  

 

Hovedutvalg for Oppvekst og kultur vedtok i møtet 11.01.2016 

«Det ma  leges fram sak for utvalget i god tid før skolestart 2016 pa  hvilke kortsiktige 
løsninger kommunen ser for seg som tiltak for a  avklare og avhjelpe plassutfordringene 
pa  Moan skole i pa vente av resultatene i forprosjektet til utbygging Moan skole. Det 
legges til grunn en politisk ma lsetning om at første og andre klasse skal ha maks 17 
elever pr klasse og at ansatte skal gis forbedrede arbeidsforhold.» 

Planlegging i rute, sak om ombygging vedtatt i  MPU 10.03.16 og Kst 31.03.03. Oppstart 
ombygging 20.juni 2016. Pr 15.august er prosjektet i rute. 

 

Hovedutvalg for Miljø, plan og utvikling 03.03.2016 

MPU 14/16 Driftsavtale Sørkjosen havn. Ny revidert avtale underskrevet.. 

MPU 15/16 Driftsavtale Oksfjord fiskerihavn. Ny revidert avtale underskrevet. 

MPU 18/16 Veilysdrift. Vedtak iverksatt delvis, enkelte tiltak er langsiktig arbeid. 

 

Kommunestyret 31.03.2016 sak 25/16 Ombygging Moan skole 
1. Moan skole ombygges for inntil kr 500.000,- eks. mva  

2. Kostnadene må være avklart innen kostnadsrammen for byggearbeidet starter.  

3. Ombygningskostnadene inndekkes som følger:  

Kr. 300.000,- fra investeringsbudsjettet 2016 for planlegging av Moan skole.  

Kr. 200.000,- fra økte leieinntekter Byggdrift 2016. (overføring til investeringsbudsjett) 

Arbeidet med detaljplanlegging er i rute. Byggestart er 20.juni 2016 

Pr 15.august er prosjektet i rute. 
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Hovedutvalg for Miljø, plan og utvikling 14.04.2016 

Utvalget etterlyser saken om trespra klig skilting. Ådm redegjorde for status. 
Utvalget ber om a  fa  denne saken tilbake sa  snart som mulig. 
Tiltaket ikke starte opp pga mye sesongarbeid ute for saksbehandler.  

 

Hovedutvalg for Miljø, plan og utvikling 26.05.2016 

Dispensasjon for oppføring av garasjer i regulert omra de Storslett/Sørkjosen. 
Reguleringsbestemmelsene er gamle og angir at garasjer kun kan bygges inntil 35 
m2. Utvalget ønsker en sak der bestemmelsene justeres i hht arealplanen. 
Sak lagt fram for MPU 23.juni 2016 

 

Adm utvalget 02.06.2016 

Sak ang Renholder 1 ble behandlet og godkjent  

Utlysning er iverksatt. 
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Side 13 

STATUS PÅ INNMELDTE OG LUKKEDE AVVIK 

        

GJENNOMFØRTE KONTROLLER, RESULTATER OG IVERKSATTE TILTAK 

 

       

UTFØRTE RISIKOANALYSER: 

 

       

        

 

Det er meldt inn et avvik i uke 15, det er behandlet av Ånleggsdrift.  

Vi har mottatt rapporter etter branntilsyn. Det er en gjenganger for flere bygg at det 
mangler branntegninger. 

Det satt i gang et prosjekt i mai med a  digitalisere alle byggtegninger.  Prosjektet 
avsluttes i utgangen av august 2016.  

Det er ikke gjennomført risikoanalyser i a r. 

Renhold gjennomførte risikoanalyse pa  slutten av 2015. Risikoanalysen gjennomga tt og 
alle tiltak er i verksatt. 
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Nordreisa kommune 

           

 Arkivsaknr:       2016/886-2 

Arkiv:                1942/52/84

  

Saksbehandler:  Birger Storaas 

 Dato:                 09.08.2016 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

44/16 Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg 25.08.2016 

 

1942/52/84 - søknad om dispensasjon fra reguleringsbestemmelser i byggesak 

Vedlegg 

1 Søknad om tillatelse til tiltak på gnr. 1942/52/84 

2 Opplysninger om tiltaks ytre rammer 

3 Søknad om dispensasjon 

4 Nabovarsel 

5 Byggetegninger 

6 Situasjonsplan 

 

Rådmannens innstilling 

I medhold av plan- og bygningslovens §§ 19-2 og 19-4 gis det dispensasjon fra 

reguleringsplanens bestemmelser vedrørende mønehøyde og gesimshøyde for omsøkte garasje. 

  

 

 

Saksopplysninger 

Arild Einarsen søker om dispensasjon fra bestemmelsene til reguleringsplan med planid. 

19421985_001 på Høgegga. Dispensasjonen søkes i sammenheng med byggesøknad for nytt 

garasjebygg. Det søkes om dispensasjon fra utnyttingsgraden som er 0,15 og størrelsen på 

garasjen. I søknaden er det oppgitt at utnyttingsgraden av tomta vil bli 0,23 inkludert det nye 

bygget. 

 

Byggesøknaden er nabovarslet. Alle har samtykket til tiltaket. 

Vurdering 

Etter kommunens beregning vil utnyttingsgraden ikke overstiges. Ved beregning skal man i 

beregningsgrunnlaget ta med inntil 10 meter fra tomtegrense mot midten av veg og friområder 

som grenser til tomta. Tomtearealet pluss tilgrensende områder som skal tas med gir et samlet 

beregningsgrunnlag på 1.540 m2. Dette gir en maksimal bebyggelse på 231 m2 på tomta. Oppgitt 

areal på nybygget pluss eksisterende bebyggelse på tomta er oppgitt til 224 m2. Det vurderes 

derfor til at byggesøknaden ikke behøver dispensasjon for tomteutnyttelse. 
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I sak 36/16 for MPU ble det vedtatt at reguleringsbestemmelsen for garasjer endres til inntil 70 

m2 stor, maksimal mønehøyde 5,5 meter og gesimshøyde maksimalt 3 meter. Omsøkte 

garasjebygg er 5,92 meter i mønehøyde og 4,80 meter i gesimshøyde. Gesimshøyden blir så vidt 

høy pga. ark på taket. 

 

Det vurderes at byggets overskridelse av reguleringsbestemmelsenes angitte maksimale 

mønehøyde og gesimshøyde ikke vil gi noen særlig negativ virkning for naboer. Byggets 

plassering vil gi reduserte utsiktsforhold for tiltakshavers bolig, men ikke for naboene i 

nevneverdig grad. En vurderer at fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn ulempene 

ved å gi dispensasjon. 
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1 1 21Ja Nei
Berører tiltaket eksisterende eller
fremtidige arbeidsplasser?

Hvis ja, skal samtykke innhentes fra Arbeidstilsynet før
igangsetting av tiltaket. Byggblankett 5177 med vedlegg.

Ja

DIREKTORATET
FOR BYGGKVALITET

-91

Nei

Søknad om tillatelse til tiltak
etter plan- og bygnIngsloven § 20-3, jf. § 20-1

Rammetillatelse

Ett-trinns søknadsbehandling
Oppfylles vilkårene for 3 ukers
saksbehandling, jf. § 21-7 annet ledd?

Erklæring om ansvarsrett for ansvarlig søker
foreligger sentral godkjenning? Ja n Nei

Opplysninger gitt i søknad eller vedlegg til søknaden vil bli registrert i
matrikkelen.

Berører tiltaket byggverk oppført før 1850, jf.
Ja Nei

Kulturminneloven § 25, andre ledd?

Hvis ja, skal uttalelse fra fylkeskommunen foreligge før
igangsetting av tiltaket.

Søknaden gjelder

Eiendom/
byggested

Gnr. I Bnr.I Festenr.I Seksjonsnr.

5284
Bygningsnr. I Bolignr. I Kommune

Adresse

Einevecien 8
Postnr. I Poststed

91 51 STOR SLE TT
Planlagt
bruk/formål

— I Beskrivpi Garasje n Annet:
Bygn.typekode (jf. s. 2)

Bolign Fritidsbolig

Tiltaketsart
pbl § 20-1

(flere kryss mulig)

Nyebyggog anlegg Nytt bygg 1 n Parkeringsplass *)n Anlegg n Veg1-7 Vesentlig terrenginngrep

Endringavbygg
og anlegg

— I Tilbygg, påbygg, underbygg *) ri Fasade

1 Konstruksjon n Reparasjonn Ombyggingn Anlegg

Endringavbruk — I Bruksendring n Vesentlig endring av tidligere drift

RIvIng — I Hele bygg *) n Deler av bygg *)n Anlegg

Bygn.tekn.installasj.**)—INyanlegg *) n Endringn Reparasjon
EndrIngavbruks-
enhet i bolig

--1
I Oppdeling Sammenføyning

Innhegning,skilt — I Innhegning mot veg 1 -7Reklame, skilt, innretning e.l.
*)Byggblankett 5175 fylles ut og**) Gjelder kun når installasjonen

vedlegges. (Vedlegg g uppe A)ikke er en del av et større tiltak.

Vedlegg

Beskrivelse av vedlegg Gruppe Nr. fra - til
Ikke

relevant

Opplysningerom ytre rammerog bygningsspesifikasjonfor tiltaket (Byggblankett51 75) A 1 - 2 1 -7
Dispensasjonssøknad (begrunnelse/vedtak) (pbl kap. 19) B 1 – 1 n
Nabovarsling (Kvittering for nabovarsel/Opplysninger gitt i
nabovarsel/nabomerknader/kommentarer til nabomerknader)

C 1– 2

Situasjonsplan, avkjørselsplan bygning/eiendom D 1– 1 I
Tegninger E 1–2 I

Redegjørelser/kart F – I
Erklæring om ansvarsrett/gjennomføringsplan G 1–1 I
Boligspesifikasjon i Matrikkelen H 1–1 I

Uttalelse/vedtak fra annen offentlig myndighet I – I x

Andre vedlegg 0 – I X

Erklæringog underskrift

Ansvarlig søker bekrefter at hele tiltaket belegges med ansvar, og dekker kravene i henhold av plan- og bygningsloven.
En er kjent med reglene om straff og sanksjoner i pbl kap. 32 og at det kan medføre reaksjoner dersom det gis uriktige opplysninger.
Foretaket forplikter seg til å stille med nødvendig kompetanse i tiltaket, jf SAK1 0 kap. 10 og 11.

Ansvarligsøkerfor tiltaket Tiltakshaver
Foretak
Betongservice as

Org.nr.
944896600

Navn
Arild Einarsen

Adresse
Industrivn 24

Adresse
Eineveien 8

Postnr.I Poststed
91 52SØR KJOSE N

Postnr.I Poststed
91 51 STOR SLE TT

Kontaktperson
Svein Vangen

I Telefon
77770300

I Mobiltelefon
92873001

Eventuelt organisasjonsnummer

E-post
byggtorget@betongservice.net ,

E-post . I Telefon (clagtid)

9. ''‘. . 5"t, v7
Dato-skrift

,
Datoi I Un erskri.

/3/7 -/, , , . . , k. , '
-

(--"/, , kc...,"-----
Gjentas med blokkbokstaver

SVEI N H VAN GE N

Gjentas med blokkbokster

ARI LD EI N AR SE N

Blankett5174 Bokmål Utgittav Direktoratetfor byggkvalitet 01.01.2016 Side 1 av 2
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Vedlegg nr.

A-

Opplysninger om tiltakets ytre rammer
og bygningsspesifikasjon
Vedlegg til Byggblankett 5174

DIREKTORATET
FOR BYGCNVAOTET

Beskrivelse av hvordan tiltaket oppfyller byggesaksbestemmelsene,
planbestemmelsene og planvedtak etter plan- og bygningsloven (pb1 )innenfor angitte områder

Opplysningene gjelder

Eiendom/
byggested

Gnr.I Bnr.I Festenr.I Seksjonsnr.

5284
Bygningsnr.I Bolignr. I Kommune

Adresse

Einevegen 8
Postnr. I Poststed

91 51 STORSLE TT

Forhåndskonferanse

Pb1§ 21 - 1 Forhåndskonferanse er avholdt og referat foreliggerJa Nei

Dispensasjonssøknad og fravik fra TEK10

PbI Kap. 19

Det søkes dispensasjon fra bestemmelsene i: (begrunnelse for dispensasjon gis på eget ark)

Kommunale vedtekter/,----,
Vedlegg nr.

B –1
—

Plan- og bygningsloven med forskrifterII forskrifter til pb1 N i Arealplaner1-7 Vegloven

Pb1§ 31-2
Vedlegg nr.

B –
Redegjørelse i eget vedlegg

Det søkes om fravik fra TEK for eksisterende byggverk (pb1§ 31-2)

Arealdisponering

Planstatus
MV.

Sett kryss for gjeldende plan

Arealdel av kommuneplanM Reguleringsplan 1 -7Bebyggelsesplan
Navn på plan

Bilogområde Høgegga

Reguleringsformål i arealdel av kommuneplan/reguleringsplan/bebyggelsesplan - beskriv

Bolig

Grad av utnytting iht. gjeldende plan

Velg aktuell kolonne ih . beregningsregel angitt i gjeldende plan*

%-BYA BYA %-BRA / %-TU BRA U-grad

15 0/0 m2 %
m2

Tomtearealet

Byggeområde/grunneiendom**

C. Ev. areal som trekkes fra iht. beregn.regler

Ev. areal som legges til iht. beregn.regler

Beregnet tomteareal (b – c) eller (b + d)

975 M2
m2 m2

m2 m2

+m2

=975m2 =0m2 =0m2

Grad av
utnytting

Arealbenevnelser BYA BYA BRA BRA BTA
Beregnet maks. byggeareal iht. plan
(jf. a. og e.) 146,25 m2 ,0 M2

0 m2
0 M2 0 M2

Areal eksisterende bebyggelse

Areal som skal rives

Areal ny bebyggelse

Parkeringsareal på terreng

Areal byggesak

Beregnet grad av utnytting (jf. e. og k.)—

161 m2
m2 m2

M2 m2

- 0 rT12 -m
2 m2 -m 2 -m 2

+63 m2 +m2
+m2 +m2 +m2

+m2 +m2 +m2 +m2

=224 rr12 =0 rn2 =0 rn2 =0 1-n2 =0m2

22,97 % 0 m2 % 0 m2

Bygnings-
opplysninger
som føres i
Matrikkelen

I. Apne arealer som inngår i k

j. Parkeringsareal på terreng

m. Areal matrikkelen = k - 1- j

–m2 –m2

–
m2

=224m2 =0 m2 =0 m2

Boliger m2
Boliger Boliger

m2
Antall bruksenheter bolig

Antall etasjer

1 Antall bruksenheter annet

1

Annet m2
Annet m2

Annet
m2

Redegjørelser

* Skal beregning av utnyttingsgrad skje etter annen regel, beskriv nærmere

*. Dersom areal i rad b ikke er fremkommet av målebrev, beskriv nærmere

*** Vis ev. underlagfor beregningenavgrad av utnyttingi vedlegg

Vedlegg nr.
D –

Vecfiegg nr.
D –
V edlegg nr.
D -

Blankett 5175 Bokmål @ Utgitt av Direktoratet for byggkvalitet 01.10 2012 Side 1 av 2

-�159�-



-�160�-



-�161�-



-�162�-



5TOR 61,erv 13 -

p5 3ON

Ved leift

3åk-cr cyrn 3po-n5con k-or cpp5ed--

Ou-Gour-o.si ,B,Ls_dsr

CY

å TiQ Dc.bLe 1-.)4ek (,)

rr) S 1)Cr. PP-:-

-�163�-



Vedlegg nr.

C 1

Opplysninge r gitt i nabovar sel sendes kommunen sammen med søknaden

(Gjenpart av nabovarsel)
Pbl § 21-3

DIREKTORATET
FOR BYCCKVALITET

Det varsles herved om

Anlegg

Skilt/reklame

eller anlegg

X Nybygg Endring av fasade Riving

Påbygg/tilbygg Innhegning mot veg Bruksendring

Midlertidig bygning, konstruksjon Antennesystem Oppretting/endring av matrikkelenhet
(eiendomsdeling) eller bortfeste

Annet

Dispensasjon etter plan- og bygningsloven kapittel 19

Kommunale vedtekter r7Vegloven
Vedlegg nr.

B -
—iPlan- og bygningsloven

I med forskrifter Arealplaner

Arealdisponering
Sett kryss for gjeldende plan

Arealdel av kommuneplan X ReguleringsplanBebyggelsesplan

Navn på plan

Bolig område Høgegga 1 9421 985_001

Beskriv nærmere hva nabovarslet gjelde r

Ny garasje

Vedlegg nr.

Q -

Spørsmål vedrøren de nabovarsel rettes til
Foretak/tiltakshaver

Betongservice as

Kontaktperson, navn

Svein Vangen

I E-post

svein@betongservice.net

Telefon

77770300

Mobil

Søknaden kan ses på hjemmeside:
(ikke obligatorisk):

Merknader sendes til

Eventuelle merknader skal være mottatt innen 2 uker etter at dette varsel er sendt.
Ansvarlig søker/tiltakshaver skal sammen med søknad sende innkomne merknader og redegjøre for ev. endringer.
Navn

Betongservice as

Postadresse

Industrivn 24
Postnr. I Poststed

91 52SØRKJOSE N

E-post

svein@betongservice.net

Følgende vedlegg er sendt med nabovars elet

Beskrivelse av vedlegg Gruppe Nr. fra —til
Ikke

relevant

Dispensasjonssøknad/vedtak B — X

Situasjonsplan D 1 — 1

Tegninger snitt, fasade E 1 — 1

Andre vedlegg Q —
X

UnderskrIft

Tilsvarende opplysninger med vedlegg er sendt i nabovarsel til berørte naboer og gjenboere.
Mottagere av nabovarsel fremgår av kvittering for nabovarsel..

Sted I Dato

Sørkjosen21 .05.2016

UngeYskrift ansvaitig søker eller tiltakshaver

.‘)C '-e---,--.
Gjentas med blokkbokstaverr

SVEI N H OLGE R VANGE N

Eier/fester Kommune

Tiltak på eiendomm en:
Gnr. I Bnr. I Festenr. I Seksjonsnr.

52 84

Eiendommens adresse

Einevegen 8

Postnr. I Poststed

91 51 S TORSLE TT

Blankett 5155 Bokmål Utgitt av Direktoratet for byggkvalitet 01.07.2015 Side 1 av 1

-�164�-



-�165�-



2015.2 Plan 1 . Etasje A1 01

11*12

D
D
D
3)

Garasje
1 00

57.89 m2
11*12

r — — — —1 I——

I
1 26*21126*21

r-

7000

>

\
6*610*206*6

II
11\

1202 42

11*9

11*9

gl

11*12

0
0
CD
cr)

\

11*12

El Ei

4269

7000

Section 1
1 : 1 00

1365

BYA 63m2

Section 1
A101

Plan 02
1 : 1 00

BRA plan 1 57.89m2
BRA plan 2 43,55m2
BRA Sum 101.4m2

3886

2686

Section 1
A101

lan 01
: 1 00

Plan 02

+2.68

Plan 01

+0.00

1 1 1 1 11 1
1111111

Section 1
A101

G:\Tegninger\Revit
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270416.rvt
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byggtorget@betongservice.net+47 77770300
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Arild Einarsen Eineveien 8
91 51 Storslett

Prosjekt
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Dato
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Tegnet av: Kontrollert av: Rev. dato:
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30.06.2016

10:27:52

Rev Dato

2015.2 Fasader Nord, Øst, Sør og Vest A301
Tegn Kontr.Tekst

Fasade Vest
1 : loo

Industrivegen 24Betongservice as 9152 Sørkjosen
byggtorget@betongservice.net+47 77770300

Oppdragsgiver Prosjekt
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Dato

23.04.15

Tegnet av: Kontrollert av:

Checker

Rev. dato:

Tegnin gsstatusProsjektnr : Tegningsnavn Målestokk: Tegningsnr.: Rev :
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rev

270416.rvt
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1 : 100Fasade Nord

1 : loo

Tegninger\Revit
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Nordreisa kommune 

           

 Arkivsaknr:       2015/2595-5 

Arkiv:                1942/15/6

  

Saksbehandler:  Hanne 

Henriksen 

 Dato:                 04.07.2016 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

45/16 Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg 25.08.2016 

 

Mindre vesentlig endring av reguleringsplan for Storslett sentrum - plan ID 

19421997_001 

Henvisning til lovverk: 

Plan- og bygningsloven 

 

Rådmannens innstilling 

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 jf. § 12-14 godkjennes en mindre vesentlig 

endring av reguleringsplan med plan ID 19421997_001 – Storslett sentrum. 

 

• Endringen består av en justering av grense mellom formålsflate B 48 – Boliger og FR 

17 – jord- og skogbruk. Endringen medfører at ca. 650 m2 endrer formål fra jord- og 

skogbruk til bolig. 

• Det gjøres ingen endringer i planbestemmelsene. 

• Plankartet for reguleringsplan med plan ID 19421997_001 revideres jf. kartskisse 

sendt ut til høring. Planarkivet oppdateres med henvisning til nytt vedtak. 

 

 

Saksopplysninger 

Hjemmelshaver av eiendom med gårds- og bruksnummer (GBR) 15/6 ber om endring av formål 

i eksisterende reguleringsplan, Storslett sentrum med plan ID 19421997_001, på et begrenset 

område av eiendommen til boligformål. Arealet er i dag regulert til jord- og skogbruk (FR17), 

men grenser til areal avsatt til boligformål (B48). Endringen vil fremstå som en grensejustering 

mellom formålene. Formålsflate FR17 er i dag på totalt 12 343 m2.  

 

Bakgrunnen for ønsket er å få en mer hensiktsmessig fasong på eiendom med GBR 15/169. I 

tillegg ønskes det at grensen mellom formålene boligbebyggelse og jord- og skogbruk forsetter 

frem til regulert privat veg. Se skisse av endring under (figur 3).  
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Figur 1: Oversiktskart som viser plassering av eiendom med GBR 15/6. 

 
Figur 2: Oversikt over reguleringsplankartet i nærområdet. Grense GBR 15/6 markert med blå linje. Grense GBR 15/169 

markert med rødt linje. 
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Figur 3: Areal avsatt til boligbebyggelse i gult, og jord- og skogbruk lys grønt. Ønsket justering er skravert rødt areal, og 

ønskes endret fra jord- og skogbruk til boligbebyggelse. Totalt areal som ønskes endret er ca. 650 m2. 

Ønsket korrigering av reguleringsplan forutsetter en endring av planformål som i dag er regulert 

til formålet jord- og skogbruk til formål boligbebyggelse. Endringen omfatter et samlet areal på 

ca. 650 m2, og ny grense mellom formålene jord- og skogbruk og boligbebyggelse foreslås lagt 

som på skissen over. Ønsket endring av reguleringsplan er så liten at Nordreisa kommune anser 

det som en justering av eksisterende plan. Saken behandles derfor som en mindre vesentlig 

endring jf. plan- og bygningslovens § 12-14. Kommunestyret har delegert vedtaksmyndighet til 

mindre endringer til administrasjonen i slike saker. Forutsetningen for slik behandling er at det 

ikke fremkommer vesentlige merknader i saken som taler mot slikt vedtak. 

 

Innkomne høringsinnspill 

Saken ble sendt på høring til direkte berørte grunneiere, Fylkesmannen i Troms, Troms 

fylkeskommune og Sametinget den 6.4.2016, med høringsfrist den 30.4.2016. Ved 

høringsfristens utløp hadde det kommet inn to uttalelser. Disse er oppsummert under. 

 

Troms fylkeskommune (27.4.2016) 

Fylkeskommunen har ingen merknader til den foreslåtte endringen. 

 

Fylkesmannen i Troms (13.4.2016) 

Fylkesmannen har ingen merknader til den foreslåtte endringen. 

Vurdering 

Nordreisa kommune vurderer det slik at endringen vil få liten betydning for utnyttelse av 

området til jord- og skogbruk. Formålsflate FR17 er markert som plantefelt i reguleringsplanen, 

og det aktuelle arealet ligger i dag i utkanten av dette plantefeltet. Området er i AR5-kart 

markert som barskog med lav bonitet. Det fremkommer ikke informasjon i naturbase 

(29.3.2016) eller artskart (29.3.2016) som skulle tilsi at en omdisponering av arealet vil få 

negative konsekvenser for naturmangfoldet i området. Det er heller ikke registrert kulturminner 

innenfor arealet, jf. kulturminnesøk (29.3.2016). Kommunen vurderer det slik at en endring ikke 

vil ha konsekvenser for risiko og sårbarhet. 

 

En justering av reguleringsplanen vil praktisk sett føre til at eiendom med GBR 15/169 vil 

kunne utvides til en mer normal fasong for en boligtomt. Det vil også kunne etableres en liten 

boligtomt til mellom nevnte tomt og regulert privat veg. Endringen vil gi en mer naturlig deling 

mellom de ulike formålene. Det forventes ikke at en endring vil får samfunnsmessige 

konsekvenser. 
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Nordreisa kommune 

           

 Arkivsaknr:       2015/4-54 

Arkiv:                L12  

Saksbehandler:  Dag Funderud 

 Dato:                 18.08.2016 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

46/16 Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg 25.08.2016 

 

Tiltak i Lundevegen 

Henvisning til lovverk: 

Rådmannens innstilling 

Miljø, plan og utviklingsutvalget ser positivt på henvendelsen fra Nordreisa menighetsråd og 

gjennomfører heving av vegen forbi menighetshuset i år. Tiltaket gjennomføres ved bruk av 

tunellmasser samt at det legges på et topplag med grus. 

Prosjektet finansieres ved bruk av investeringsmidler ny veg til Moan skole 

 

Saksopplysninger 

Kommunen har fått en henvende fra kirkeverge og leder av menighetsrådet. De lurer på om det 

er mulig å bruke tunellmasser til å løfte Lundevegen ca 100 meter forbi menighetshuset. 

Grunnen er at utgangen fra menighetshuset ligger høyt i forhold til Lundevegen. I planskissa for 

menighetshus er det planlagt en gangveg fra menighetshuset og direkte inn kirkegården og bort 

til kirka. De ønsker å lage handcapparkeringsplasser langs Lundevegen fra krysset og fram til 

hjørne av kirkegårdsgjerdet. 

 

Administrasjonen har hatt en befaring sammen med Magnar Solbakken og Olaf Hunsdal og sett 

på om det er mulig. Hans konklusjon er at det er det. Det er mulig å fylle opp ca 100 meter langs 

Lundevegen og parkeringa, se bilde. 
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Vi har vært i kontakt med SVV og det vil være mulig å få tak i tunellmasser fram til 

begynnelsen av september. 

Vurdering 

Vi mener det kan brukes tunellmasser til det. I tillegg må det planeres og fylles på grus som 

topplag før asfaltering.  

Asfaltering bør gjennomføres så snart som mulig siden dette blir en gang- og sykkelvei.  

 

Anslått kostnad: 

Planering og grusing. Vi anslår kostnaden på planering, grusing og komprimering til  

ca kr 65.000,- 

Asfaltering kan tidligst skje sammen med asfaltering av ny vei til Moan eller andre prosjekter 

neste år.  

 

Finansiering: 

Tiltaket må sees i sammenheng med ny vei til Moan som medfører at Lundevegen forbi 

Kirkebakken blir omgjort til gang- og sykkelvei. Dersom det benyttes tunellmasser, er planering 

og topplag av grus en del av tunellmasseprosjektet, men det kan også sees i sammenheng med 

salg av tomt til ambulansestasjon.  

Vi mener at vi kan klare å omdisponere midler til planering og grusing slik at den blir lik ny veg 

til Moan i dag, og så får vi gjennomføre asfaltering samtidig med ny ved Moan senere. 
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Nordreisa kommune 

           

 Arkivsaknr:       2016/937-1 

Arkiv:                159  

Saksbehandler:  Dag Funderud 

 Dato:                 16.08.2016 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

47/16 Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg 25.08.2016 

 

Budsjettprosess 2017 

Henvisning til lovverk: 

 

 

Rådmannens innstilling 

Miljø, plan og utviklingsutvalget vedtar foreløpig budsjett ramme for 2017 for sektor for drift og 

utvikling med kr 37,088 millioner. 

 

Inn i rammen søkes:  

- Oppstart av nye renholdstjenester våren 2017 for Guleng 3. 

- Oppstart av renholdstjenester i bolig for enslige mindreårige. 

- Investeringer i hht følgende liste:(jobbes fram i møtet) 
 

 

Saksopplysninger 

Regjeringen la 11.mai i år frem st.prop nr 123 S Kommuneproposisjon 2017. 

Kommuneproposisjonen gir føringer for forslaget til statsbudsjett for 2017 som legges frem i 

begynnelsen av oktober. Det legges opp til en vekst i frie inntekter på 3,45 og 3,7 mrd kr, noe 

som utgjør 1,2 %. Av denne veksten er 300 mill kr begrunnet med opptrappingsplan på rusfeltet.  

I proposisjonen er det varslet at i 2017 ønsker regjeringen å synliggjøre effektivitetspotensialet 

som ligger i kommunesektoren. Dersom kommunen setter et effektivitetskrav til egen 

virksomhet på 0,5% tilsvarer det 1,2 mrd i 2017 på landsbasis, som kan benyttes til styrking av 

tjenestene i tillegg til det som følger av inntektsveksten. For Nordreisa utgjør 0,5 % kr 1,44 mill 

(av kr 287,4 mill) i 2016-tall. 

I 2017 kommer et nytt inntektssystem for fordeling av den statlige rammen. Det er ennå 

usikkerhet rundt rammene til Nordreisa kommune, og de nye statlige rammene vil ikke være 

avklart før statsbudsjettet for 2017 legges frem i oktober 2016.  

 

Nordreisa kommune står på ROBEK-listen og har et akkumulert merforbruk på kr. 12,75 

millioner per 31.12.2015. Godkjent inndekningsplan for tidligere års merforbruk er som følger:  

-�174�-



 
Kommunen skal dekke inn kr 4.863.162,- i tidligere års merforbruk i budsjettåret 2017.  

 

Når budsjettrammer for 2017 settes tas det utgangspunkt i den opprinnelig budsjettramme for 

2016 som ble vedtatt i desember 2015. Denne rammen justeres for lønnsøkning og bindende 

politiske vedtak som har økonomisk virkning. Opprinnelig budsjettramme for 2016 er som 

følger: 

 
 

 

Drift og utvikling 

I budsjettprosessen 2017, for sektor for drift og utvikling, har vi som sagt tatt utgangspunkt i 

budsjettrammer for 2016, vedtatt desember 2015. Videre tas det utgangspunkt i Bemanningsplan 

for sektor for drift og utvikling, vedtatt mars 2016. Planen tok opp endel utfordringer innen 

sektoren og den skisserte bla opp forslag til effektivisering mm. Dette er momenter som vi vil ta 

videre i budsjettprosessen for 2017.   

Tiltak og utfordringer vil bli presentert nærmere under i hver enkel virksomhet. 

 

Anleggsdrift 

Den største utfordringen innen anleggsdrift er vedlikeholdsetterslep for vei. Mange av 

grusveiene er i en svært dårlig forfatning og trenger sårt å få et lag med grus. Det er også 

asfaltveier som er i dårlig forfatning. Løkenvegen er gruset opp i år til en kostnad på 100.000 pr 

km vei. Asfaltering av veier har en kostnad på ca 1 mill pr km vei.  

 

Ny veg inn til Moan skole og Kirkely ble tatt i bruk 17.august 2016. For brøytesesongen 

2016/2017 har vi fått tilbud på kr 70.000.  

Kommunal vei Vest-Uløy ble gjennom vedtak i Troms fylkeskommune overført til 

fylkeskommunen. Besparelsen på det ligger på kr 100.000 pr år. 

Kommunen vedtok i 2010 nye offisielle vegnavn på alle kommunale veger. Arbeidet med å sette 

opp navneskilt er av økonomiske grunner utsatt. Vi har bestilt noen skilt for i år, men med 

dagens hastighet vil det ta lang tid å få skiltet alle veiene. 

 

Brøytekontraktene som kommunen har, går ut april/mai 2017, med mulighet for opsjon ut 

sesongen 2018. SVV skal inngå nye kontrakter fra høsten 2017-2022. Det billigste for sesongen 

2017/18 vil være å benytte opsjonen, men på lang sikt vil det være mer lønnsomt å følge 

syklusen til SVV. 

Merforbruk

Resterende 

underskudd 

31.12.2015

Inndekning 

2016

Inndekning 

2017

Sum 

inndekning

2008 2 230 029             2 230 029             2 230 029             

2009 3 587 672             3 587 672             3 587 672             

2010 4 482 918             2 067 299             2 415 619             4 482 918             

2014 469 043                469 043                469 043                

2015 1 978 500             1 978 500             1 978 500             

Sum 12 748 162           7 885 000             4 863 162             12 748 162           

Sektor Budsjett 2016

1 Sektor for administrasjon 29 326 907           

2 Sektor for oppvekst og kultur 115 218 948        

3 Sektor for helse og omsorg 112 886 486        

5 Selvkost 49 314                   

6 Sektor for drift og utvikling 37 088 103           

Sum 294 569 758        
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Ved utlysning av driftsoperatør VA i vår, fikk kommunen ingen søkere med fagbrev som 

rørlegger. Vi har drøftet om kommunen bør gå ut å tilby lærlingeplass innen rørleggerfaget. 

 

Behovet for klipping, krattrydding, stell av park har økt de siste åra. I år startet klippesesongen 

to uker før normalt. Skal vi klare å vedlikeholde grøntområdene i sentrum må budsjettet her 

økes. Vi tenker også at en investering i eget utstyr for kantklipper, vil øke kapasiteten og 

redusere kostnadene.  

 

MPU stilte tidligere i år spørsmål om utskifting av gamle veglys og ba samtidig om at adm tok 

dette inn i budsjettforslag for 2017. Saken aktualiseres ytterligere av nye krav om måling, og at 

dagens betaling etter beregnet mørketidstimer skal fases ut. Det er ønskelig at det søkes tilskudd 

til tiltaket.  

 

Fra bemanningsplanen: 

 Innkjøp av større verktøy på vei for bedre utførelse av vedlikehold utstyr. 

 På vann og avløp har vi behov for en liten varebil i løpet av våren, og en til liten varebil senest i 

2017.  Vi ser det som mulig å overta bilene som hjemmetjenesten har når deres leasingperiode er 

over. 

 Ved behov for neste utskifting av brøytebil, vurderes type redskap. Det trenger ikke være 

lastebil men annet motorredskap som gjør jobben. Det er ikke behov for 2 lastebiler hele året, 

men en for helårlig drift og motorredskap for brøyting. 

Det kan vurderes leasingavtale hos entreprenør. Kommunen har behov for flere 

biler/motorredskap på vinteren, mindre om sommeren. Entreprenøren har ofte det 

motsatte behovet. 

Gammel-lastebilen på brøyting begynner å nærme seg slutten av levetida si.  Den har gått 

nærmere 600tusen kilometer stort sett bare på brøyting som er større belastning på motor enn 

vanlig lastebiltransport.  Dieselpumpa begynner å harke (kostnad ca 70-80 tusen) mens verdien 

av bilen er ca 150 tusen nå.  Det betyr at det ikke er regningssvarende å reparere så mye mer.  Vi 

tror at vi klarer å holde liv i bilen ut 2016 uten store reparasjoner.  Kan være lurt å holde den i 

livet sånn at vi kan selge den og slippe å bruke penger på vraking av kjøretøyet. 

Konklusjon: vi må ha noe utstyr som erstatter denne.   

 

 

Byggdrift 

Den største utfordringen innen byggdrift er vedlikeholdsetterslep for flere kommunale bygg. 

Flere av byggene trenger sårt vedlikehold.  

Kommunen har inngått avtale om bortleie av deler av Sørkjosen skole til Statnett. Dette vil gi en 

ekstra nettoinntekt på 470.000 pr år i tre til fem år. Med det store etterslepet i forhold til 

vedlikehold, foreslår vi at disse midlene øremerkes til å ta ned vedlikeholdsetterslepet.  

Brannalarm Sonjatun er dårlig. Vi klarte i sommer å skaffe deler til det gamle systemet, men vi 

forventer at vi i 2017 må investere i ny alarm. 

Kommunen eier lagerbygget i Sørkjosen havn, som også er innredet til kontor og butikk for 

Felleskjøpet. Det er i dårlig forfatning og kommunen skal i drøftingsmøte med felleskjøpet i 

september.  Skal kommunen bygge og leie ut eller skal kommunen selge tomt til Felleskjøpet. 

Felleskjøpet ivaretar gjennom avtale den kommunale driften av havna.  

Nord Troms Bioenergi ble slått konkurs i juni. Bobestyrer jobber nå med saken. Kommunen har 

signalisert til bobestyrer at et evt nytt firma kan videreføre avtalen om salg av varme til 

kommunen. Utfallet av denne saken vil komme i løpet av høsten. Hvis anlegget blir solgt og 

flyttet, kan det medføre ekstrakostnad ved Storslett skole, siden siste byggetrinn et prosjektert 

med mottak av fjernvarme. 

Kommunen har ca 300 nødlys som bør skiftets ut fordelt på flere bygg, anslått kostnad kr 

300 000. 
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Leieavtale for Oksfjord grendehus går ut 1.august 2017. Avtalen har ett års oppsigelsestid. 

Avtalen ble sagt opp i juli i år. Kommunen skal i forhandlinger om evt videre leie, dette møtet 

vil skje i september. Leiekostnadene betales av sektor for oppvekst og kultur og er på kr 418.000 

pr år. Hvis det ikke blir noen videreføring neste år, må kommunen flytte barnehagen over i 

skolen fra neste skoleår.  

EPC prosjektet er litt forsinket med gjennomføring av tiltak, men de fleste blir gjort i løpet av 

2016. Det vil bli en forventet besparelse i 2017. Nærmere tall kommer i neste budsjettsak.  

 

Fra bemanningsplanen: 

Vaktmesterpool – vaktmesterkontor  

Det foreslås en samling av alle vaktmestere på vaktmesterkontoret om morgen. Dette gjelder 

ikke vaktmestere ved Sonjatun helsesenter og Storslett skole.  

På grunn av færre elever og nedlegging av klassetrinn på skoler utenfor Storslett, så er det ikke 

behov for samme vedlikeholdet som tidligere. Oksfjord skole har vaktmester innom om morgen 

en tur, Rotsundelv skole ca 3 timer, Sørkjosen skole har bare voksenopplæringa, Moan skole 3 

dager i uka. Barnehagene, Familiesenteret, administrasjonsbygg og kulturbygg har ikke behov 

for fast tilstedeværelse. Det kan settes opp faste rutiner når det gjelder avfallshåndtering og 

tilgang. Dette fordrer at brukerne selv tar del i noen rutiner. 

 

I forslaget i bemanningsplanen ble den gamle kinosalen foreslått. Vi har gått vekk fra dette og 

foreslår i stedet det gamle klasseromsbygget som står igjen bak Storslett skole tas i bruk.  

For å få en god flyt i denne driften er det ønskelig med en ledende vaktmester samt at det er 

behov for tre mindre varebiler.  

 

Renhold 

Virksomheten renhold får to nye bygg som de får ansvar for. Det er bofelleskapet for 

mindreårige flyktninger og Guleng 3. For begge byggene skal kommunen ha ansvar for renhold 

av personalrommene. 

Vikarbudsjettet innen renhold er svært lite i forhold til de bygg som må ha helårlig renhold. Det 

gjelder spesielt Sonjatun.  

 

Fra bemanningsplanen: 

Det er mulig å effektivisere renholdstjenesten og samtidig forebygge sykemeldinger hvis 

brukerne av byggene er villige til å endre litt på daglige rutiner. Vi tenker her i første omgang på 

bæring av avfallsposer til lokale stasjoner i kontor bygg og at innesko /skoposer kan redusere 

belastning på renhold 

 

 

 Gjenganger på nesten alle plasser er avfall. På enkelte steder bør antall avfallsbøtter 

vurderes.(samlestasjon). (Ett eksempel er legeseksjonen på Sonjatun, der bruker 

renholder en time på å tømme/skifte søppel poser).   

 Stasjonære søppelstativ på Storslett skole.  

 Skoskap på Storslett skole, så det kan innføres innesko. (Tyveri problem) 

 Rydde rom klar til renhold før det forlates. 

 Viktig at renholderne blir tatt med i arbeide før innredning/ny innredning besluttes da 

dette har stor innvirkning på renholders arbeid. Eks: Ungdomstrinnet på Storslett 

skole,11 klasserom med 2-4 grupperom pr klasserom er innredet med stoler som har 

hjul noe som er utrolig tidkrevende for renholderne hver dag. 
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 Byggbrukere/ eier bør i samarbeid med renhold utarbeide rutiner for innredning av 

rom (inkl nips og pyntegjenstander) 

 

 

Utvikling 

Virksomheten utvikling har ansvaret for noen av de interkommunale samarbeidene, som 

kvenkultursenteret, skogbrukssjefsamarbeidet, veterinærsamarbeidet. Her øker erfaringsmessig 

kostnadene i tråd med lønns og prisstigningen. 

Kommunens samarbeidsavtale med Nordreisa scooter og båtforening om merking av 

scooterløypene og brøyting av parkeringsplasser, er nå gått ut og adm har vært i samtaler med 

foreningen om ny avtale.  Kommunen betaler i tillegg leieavgift til Statskog for to av 

parkeringsplassene. Leieavgiften blir indeksregulert hvert år. 

Kommunens oppmålingsbil begynner å bli gammel. Den kom ikke gjennom EU-kontrollen i år, 

og det måtte gjøres en større reparasjon for å kunne bruke den denne sesongen. 

Stortinget har vedtatt en reform med overføring av Frivillighetssentralene til kommunene fra 

2017. Kommunene vil heretter få øremerkede midler gjennom Statsbudsjettet til drift av 

sentralen. Størrelsen på tilskuddet blir kjent når Statsbudsjettet blir lagt fram.  

 

Nye politiske vedtak med virkning for budsjettet 2017. 

Det er i 2015/2016 gjort vedtak som vil få betydning for driftsnivået i 2017. Sektor for drift og 

utvikling leverer tjenester til de andre to sektorene, så når volumet øker der må vi levere 

tjenester spesielt innen renhold. 

 

Bofelleskap for enslige mindreårige: 

Bofelleskap for enslige mindreårige starter opp 01.09.2016. Det vil derved få full helårsvirkning 

i 2017. 

Det er NYBO som eier og drifter bygningene, men kommunen vil få ansvar for renhold i 

felleslokalene til personellet. Størrelsen på dette arealet er pr dd ikke avklart. Dette vil bli lagt 

fram i neste budsjettsak. 

 

Guleng 3 

Guleng 3 er ferdig utbygd mars 2017.  NYBO skal overta driften av bygget, men kommunen 

skal ha ansvar for renhold av felleslokaler for de ansatte.  

Størrelsen på dette arealet er pr dd ikke avklart. Dette vil bli lagt fram i neste budsjettsak. 

 

 

Investeringer 

Under følger en oppramsing av investeringstiltak. Det er ikke gjort noen prioriteringer på dette 

stadiet.  

Grusing av kommunale veger 

Gammelt brøyteutstyr, investeringer i bil 1,1 mill.  

Befalsbil brann, 600.000. Den gamle snart 20 år. Store reparasjoner etter siste EU kontroll.  

Asfalt og lys ny veg til Moan skole og Kirkely 

Tiltak hovedplan avløp og hovedplan vann 

Point, skifte panel og male.  

Male gamle Halti inkl taket 

Nye pumper ved Sonjatun 80 000 

Gjenoppbygging av Leonard Isaksens veg, ferdigstille 

Heldøgns bemannede omsorgsboliger, ferdigstille 

Guleng 3, ferdigstille 

Prosjektering ny kirkegård kr 200 000 
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Grunnkjøp ny kirkegård  

 

Vurdering 

Kommunens budsjettprosess starter i 2017 opp tidligere enn før. Dette for å kunne foreta 

politiske prioriteringer, gi politiske signaler og få en bedre prosess frem mot oktober når 

statsbudsjettet legges frem. Det legges opp til at i første utvalgsmøtet etter sommerferien 

presenteres sektorens behov ut fra politiske vedtak som allerede foreligger. I utvalgsmøtet i 

oktober gis en oversikt på sektorens lønnsbudsjett, og i utvalgsmøtet i november foreligger 

sektorens totalbudsjett.  

Når det gjelder lønnsbudsjettet er det nødvendig å kvalitetssikre dataene før disse presenteres i 

utvalgene. Sentrale forhandlinger ferdigstilles de siste dagene i mai og informasjon sendes ut til 

kommunene i løpet av juni. Lønnsøkningen vil dermed ikke være klar før tidligst på juli lønnen. 

I tillegg var det i 2016 store endringer i organisasjonen som følge av nedbemanningsvedtak, og 

en ekstra kvalitetssikring av lønnsarkene er nødvendig. Lønnsbudsjettet vil derfor bli presentert 

for utvalgene i det andre møtet etter sommerferien.  

Rådmannens signaler fremover er at sektorene i mye større grad må ta utfordringer i sektoren 

innenfor egne rammer, og at dette gjøres av hovedutvalgene. Dersom nye tiltak skal 

gjennomføres må dette hentes fra sektorens totalramme på bakgrunn av omdisponeringer.  

 

Sektor for drift og utvikling har utfordringer med endel gammelt utstyr og etterslep i 

vedlikehold av noen bygninger og endel av de kommunale veiene. For å ta igjen etterslepet må 

det satses ekstra ressurser de neste åra.   

Videre framover ser vi også store oppgaver som kommer; svømmehallen er 45 år og trenger en 

totalrenovering, kirkegården er snart full og det jobbes for fullt med planlegging av ny. 

Prosjektering, grunnkjøp og opparbeiding av ny kirkegård vil koste flere millioner.    
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