
       
 

 

Møteinnkalling     
 

 

Utvalg: Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg 
Møtested: Oppmøte ved svømmehallen kl 09.00, etter befaring fortsetter møtet på 

formannskapssalen, rådhuset. 

Dato: 29.09.2016 

Tidspunkt: 09:00  

 

Møtet starter med befaring ved svømmehallen og Storslett skole ute og inne. Oppmøte ved 

svømmehallen kl 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. 
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PS�48/16�Referatsaker



Fra: Fjellanger Jakob[jfj@nve.no]
Dato: 22.08.2016 14:20:20
Til: 'Ronald Hardersen'
Kopi: Post Nordreisa; Post Kvænangen; 'Jan Toerfoss'
Tittel: 201501323-17 - Kvænangen Kraftverk - revisjon konsesjonsvilkår - søknad om utsatt svarfrist 

Det vises til fornyet søknad fra Kvænangen Kraftverk AS, datert 17.08.2016, om å få utsatt fristen for å 
levere utkast til revisjonsdokument fra 15. september 2016 til 15. desember 2016. Begrunnelsen for 
søknaden er at saken er omfattende, og at selv om de er godt i gang med arbeidet tar det tid å skaffe 
nødvendig dokumenter og få beskrevet alle relevante sider av saken. NVE mottok tilsvarende søknad 
12.05.2016, men avviste da søknaden pga. den lange tiden som fortsatt sto igjen til fristen løp ut. NVE ba 
om ny søknad når fristen nærmet seg hvis det fortsatt skulle vise seg å være nødvendig.

NVE legger til grunn at søker fortsatt har behov for en utsettelse av fristen. NVE mener at en utsettelse av 
fristen som omsøkt ikke vil gå vesentlig ut over framdriften i saken. NVE har målsetting om å få 
gjennomført sluttbefaring i løpet av den snøbare delen av 2017.

Det gis med dette ny frist for levering av utkast til revisjonsdokument. Den nye fristen er 15. desember 
2016.

Jakob Fjellanger
Senioringeniør
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Telefon 22959595 eller direkte 22959213
Epost nve@nve.no eller direkte jfj@nve.no
Web: www.nve.no

Side 1 av 1

22.08.2016file:///C:/ephorte/PdfDocProc/EPHORTE_P_NORDREISA/33305_FIX.HTML
-�5�-



 

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   

    

    
    

    

    
    

 

Arkitekt Kjerti Jenssen AS 

kjersti@kjerark.no 

   

 

Att. Kjersti jenssen 

 

Delegert vedtak 
Delegert utvalg miljø-, plan og utviklingsutvalget - nr. 184/16 

 

 
 

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

 2016/1072-3 7265/2016 1942/15/155 09.09.2016 

 

 

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

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

 

 

Byggested: Tømmernesveien 9151 

STORSLETT 

Gnr/Bnr: 15/155 

Tiltakshaver: MÅLSELV EIENDOM AS Adresse: Leirbekkmo, 9321 MOEN 

Ansvarlig søker: Arkitekt KJERSTI JENSSEN 

AS  

Adresse: Alapmoveien 583, 9334 

ØVERBYGD 

Tiltakets art: Nytt bygg – ikke boligformål - 

over 70 m²  

Bruksareal: 430,40m² 

 

 

 

VEDTAK 
 

Tillatelse: 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl) §§ 20-1, 20-3 og 21-4 godkjennes søknad om 

tillatelse i ett trinn mottatt 02.09.2016 for oppføring av ambulansestasjon.  

 

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

ansvarsrett. 

 

 

-�6�-



 

 Side 2 av 2 

 

 

Vedlagte erklæringer om ansvarsrett etter pbl § 23-3: 

 

Foretak med sentral godkjenning: 

 

Foretak Godkjenningsområde 

Arkitekt KJERSTI JENSSEN AS  

Org.nr. 913284992 

SØK -         Ansvarlig søker, tiltakskl. 1 

Ansvarsområde: Komplett byggesøknad 

Arkitekt KJERSTI JENSSEN AS  

Org.nr. 913284992 

PRO – Ansvarlig prosjekterende, tiltakskl. 2 

Ansvarsområde: Estetikk, planløsning og utomhus 

PRO – Ansvarlig prosjekterende, tiltakskl. 1 

Ansvarsområde: Fundament, bærende konstruksjoner, 

isolasjon, lyd og brannkrav 

KONSEPTA 

Org. nr. 939625593 

PRO – Ansvarlig prosjekterende, tiltakskl. 1 

Ansvarsområde: Brannkonsept 

 

 

SAKSUTREDNING/BEGRUNNELSE FOR VEDTAKET: 

 

Planstatus: 

Tomt som er i regulert til bolig/ forretning, planid. 19421997_001.  

 

Nabovarsling: 

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

 

Gjennomføringsplan: 

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

 

Administrasjonens drøfting/begrunnelse: 

Foretakene 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.  

-�7�-



 

 Side 3 av 3 

Kultur- og fornminner: 
Dersom det under utgraving i marka kommer fram gjenstander eller andre levninger som viser 

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

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

SAK10 § 6-2). 

 

Øvrige opplysninger: 

For ordens skyld minnes om noen forhold som ansvarlig prosjekterende må være oppmerksom 

på: 

 

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 sluttkontrollen ikke har 

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

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

situasjonsplan og tegninger samt underretning om tiltakets plassering. 

 

Bortfall av tillatelse: 

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

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

 

Klageadgang 

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

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

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

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

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

frem. Viser til Forvaltningslovens § 28. 

 

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

tiltakshaver måtte lide ved en slik omgjøring. 

 

Ved all kontakt med avdelingen i denne sak, vennligst referer til saksnummer 2016/1072. 
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Med vennlig hilsen 

 

 

 

Sigrid Birkelund 

Byggesaksbehandler 

 

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

 

 

 

Kopi til: 

Konsepta AS andreas@konsepta.as   
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Nordreisa kommune 

  

Utvikling 

 

 

 

 
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   

    

    
    

    

    
    

 

Birkelund Sagbruk AS 

birkelund@itroms.no 

   

 

Att. Helge Birkelund 

 

 

Delegert vedtak 
Delegert utvalg miljø-, plan og utviklingsutvalget - nr. 181/16 

 

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

 2016/779-6 7207/2016 1942/13/79 07.09.2016 

 

Ferdigattest gnr 1942/13/79 Fasadeendring og innvendig ombygging 

 

FERDIGATTEST 
Svar på anmodning om ferdigattest, jf pbl § 21-10 

Vedtak hjemlet i delegasjonsreglement vedtatt av Nordreisa kommunestyre i sak 71/95 

 

 

Byggested: Bussveien 9, 9151 

STORSLETT 

Gnr/Bnr: 13/79 

Tiltakshaver: Ceto Eiendom AS Adresse: Postboks 75, 8301 

SVOLVÆR 

Ansvarlig søker: 

Org. nr. 

BIRKELUND SAGBRUK AS Adresse: Industrivegen 6, 9152 

SØRKJOSEN 

Tiltakets art: Endring av bygg - annet  Bruksareal: Uendret 

Byggetillatelse/Igangsettingstillatelse sak-dato Del.sak 149/16 26.07.2016 
 

 
VEDTAK: 

 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 21-10 gis ferdigattesten i henhold til ferdigmelding 

datert 31.08.2016 fra ansvarlig søker på endring av bygg på gnr. 13 bnr.79 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 referansenummer2016/779. 
 

 

Med vennlig hilsen 

 

Sigrid Birkelund 

Byggesaksbehandler 

 

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

 

 

 

Kopi til: 

GK- Inneklima roy-emil.johannessen@gk.no   

Proent VVS Prosjekt AS odd.evensen@proent.no   

Svein Stormo svein@stormoeiendom.no   
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Nordreisa kommune 

  

Utvikling 

 

 

 

 
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   

    

    
    

    

    
    

 

Byggtorget Betongservice AS 

byggtorget@betongservice.net 

   

 

Att. Svein Vangen 

 

 

Delegert vedtak 
Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg - nr.  

 

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

 2015/2482-6 7222/2016 1942/47/506 07.09.2016 

 

Ferdigattest gnr 1942/47/142 Verkstedbygg 

 

FERDIGATTEST 
Svar på anmodning om ferdigattest, jf pbl § 21-10 

Vedtak hjemlet i delegasjonsreglement vedtatt av Nordreisa kommunestyre i sak 71/95 

 

 

Byggested: Industrivegen, 9151 

STORSLETT 

Gnr/Bnr: 47/506 

Tiltakshaver: Vangen Eiendom Adresse: Arnestad 4, 9151 

STORSLETT 

Ansvarlig søker: 

Org. nr. 

BYGGtorget Betongservice 

AS 

Adresse: Industrivegen 24, 9152 

SØRKJOSEN 

Tiltakets art: Nytt bygg - ikke boligformål 

over 70 m²  

Bruksareal: 413,8 

Byggetillatelse/Igangsettingstillatelse sak-dato Del.sak 141/15 19.11.2015 
 

 
VEDTAK: 

 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 21-10 gis ferdigattesten i henhold til ferdigmelding 

datert 30.08.2016 fra ansvarlig søker på verkstedbygg på gnr. 47 bnr. 506 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 referansenummer2015/2482. 
 

 

Med vennlig hilsen 

 

Sigrid Birkelund 

Byggesaksbehandler 

 

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

 

 

 

Kopi til: 

Elektrokjøl AS trond@elektrokjol.no   

Nord Troms Rør AS orjan@nordtromsror.no   

Vangen Eiendom Arnestad 4 9151 STORSLETT 
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Nordreisa kommune 

  

Utvikling 

 

 

 

 
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   

    

    
    

    

    
    

 

Byggtorget Betongservice AS 

byggtorget@betongservice.net 

 

 

 

 

Delegert vedtak 
Delegert utvalg miljø-, plan og utviklingsutvalget - nr. 175/16 

 

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

 2016/877-4 7158/2016 1942/47/142 06.09.2016 

 

Ferdigattest gnr 1942/47/142. Garasje/Lagerbygg 

 

FERDIGATTEST 
Svar på anmodning om ferdigattest, jf pbl § 21-10 

Vedtak hjemlet i delegasjonsreglement vedtatt av Nordreisa kommunestyre i sak 71/95 

 

 

Byggested: Industrivegen, 9152 

SØRKJOSEN 

Gnr/Bnr: 47/142 

Tiltakshaver: HANSEN OG BAKKEHAUG 

EIENDOM ANS 

Adresse: Industrivegen 24, 9152 

SØRKJOSEN 

Ansvarlig søker: 

Org. nr. 

BETONGSERVICE AS Adresse: Industrivegen 24, 9152 

SØRKJOSEN 

Tiltakets art: Nytt bygg - ikke boligformål 

over 70 m²  

Bruksareal: 600 

Byggetillatelse/Igangsettingstillatelse sak-dato Del.sak 159/16 05.08.2016 
 

 
VEDTAK: 

 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 21-10 gis ferdigattesten i henhold til ferdigmelding 

datert 30.08.2016 fra ansvarlig søker på garasje/ lagerbygg på gnr 47 bnr. 142 i Nordreisa. 

 

 

 

 

-�14�-



 

 Side 2 av 2 

Saksutredning/begrunnelse for vedtaket: 

 

I innsendte sluttdokumentasjonen er det bekreftet av ansvarlig kontrollerende for utførelsen at 

sluttkontrollen ikke har avdekket feil eller mangler som hindrer ferdigattest, jf forskrift om 

byggesak (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 referansenummer2016/877. 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

Sigrid Birkelund 

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   

    

    
    

    

    
    

 

Stiftelsen NYBO 

firmapost@nybo-boligutleie.no 

   

 

 

 

 

Delegert vedtak 
Delegert utvalg miljø-, plan og utviklingsutvalget - nr. 170/16 

 

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

 2015/1566-5 6983/2016 1942/13/148 29.08.2016 

 

Ferdigattest på gnr. 1942/13/148 

 

 

FERDIGATTEST 
Svar på anmodning om ferdigattest, jf. pbl § 21-10 

Vedtak hjemlet i delegasjonsreglement vedtatt av Nordreisa kommunestyre i sak 57/16 

 

 

Byggested: Hansabakken, 9151 

STORSLETT 

Gnr/Bnr: 13/148 

Tiltakshaver: Stiftelsen NYBO Adresse: Flomstadvegen 1, 9151 

STORSLETT 

Ansvarlig søker: 

Org. nr. 

BYGGtorget Betongservice as Adresse: Industrivegen 24, 9152 

SØRKJOSEN 

Tiltakets art: Nytt bygg - boligformål - over 

70 m²  

Bruksareal: 624 

Byggetillatelse/Igangsettingstillatelse sak-dato Del.sak 56/15    16.06.2015 
 

 
VEDTAK: 

 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 21-10 gis ferdigattesten i henhold til ferdigmelding 

datert 25.08.2016 fra ansvarlig søker på 2 bygg med tilsammen 8 boenheter på eiendommen 

gbr.1942/13/148. 
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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 2015/1566. 
 

 

Med vennlig hilsen 

 

Birger Storaas 

Byggesaksbehandler 

 

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

 

 

 

Kopi til: 

Byggtorget Betongservice As byggtorget@betongservice.net   

Aktiv VVS AS post@aktiv-vvs.no   

Tømmer og Betong AS tb.as@trollnet.no   
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Avfallsservice AS

Hovedveien 62

9152 Sørkjosen
KoP

FJERNING AV KONTEINER FOR HYTrEAVFALL VED LANGSLETr KRYSS

Etter å ha lett etter konteineren i nærområdet og ikke fant den ble jeg nødt til å ringe kontoret.

Den 18. juli ringte jeg til kontoret og fikk da opplyst jeg måtte benytte konteineren ved fergekai

Rotsund. Jeg spurte hvorfor kunne ikke konteineren settes på Veibrink, men det gikk ikke for der ble

«brukerne truet til å ha den ulåst». Videre ble det sagt at det er en konteiner bak hotellet i Sørkjosen

og en bak banken på Storslett. Det ble også presisert at dere ikke har henteplikt men tømmeplikt.

Jeg kjørte bak hotellet og der står det riktignok en konteiner, ulåst. Og ifølge en ansatt er det

hotellets. Antar at den som står bak banken er bankens.

Den 20. juli kjører jeg så til Rotsund. Jeg vil opplyse at fra Rotsundveien 41, hvor jeg ferierer, til

fergekaia er det 7,5 km. Konteineren var stappfull. ( Se bilde nr. 1 og 2.)

Fredag 22. juli, morgen kjørte jeg dit igjen. Fremdeles ikke plass til noe søppel. (Se bilde nr. 3). Siden

det begynte å bli varmt i været kjørte jeg tilbake fredag kveld, situasjonen var den samme + tusenvis

av fluer inni og utenfor. Tømmeplikten hvor ble det av den? Da hadde jeg kjørt 3 turer til sammen 45

km.

I løpet av sommeren jeg var der nord , 7 uker, er det blitt mange turer til Rotsund. Heldigvis var det

plass senere. Men dette har påført meg ekstra kostnader. Den eneste grunnen jeg har til å kjøre

sørover er når jeg drar tilbake.

Hvorfor ble ikke brukerne i nærområdet opplyst om at konteineren var fjernet? Skulle ikke være så

vanskelig å finne ut hvem det er. Vi får jo regning og vi har fått nøkkel. Dessuten er det en utmerket

plass for konteiner mellom Nord-elva og Skaret, også en like før Veibrink. Jeg våger påstanden at det

er ikke gjort forsøk på å finne en egnet plass. Vi som bor på Rotsund-siden er jo nødt til å dra til

Sørkjosen/Storslett for å handle. En konteiner på den strekning ville ikke gitt ekstra kostnader.

Jeg synes det er urimelig at jeg skal betale vel 1000 kr for en tjeneste som funger så dårlige og gir

meg ekstra kostnader. Det har vært billigere for meg å kjøre sjøl til fyllplassen med søppelet.

Trondheim 10. september 2016.

7.

Harry Borthens vei 11,

7040 Trondheim

Kopi til: Nordreisa kommune

-�18�-



-

•

3

-�19�-



 

Nordreisa kommune   
Anleggsdrift 

 

 

 

 
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   

    

    
    

    

    
    

 

Statens vegvesen 

 

   

 

 

 

 

 
 

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

15/216177-2 2015/2352-3 7604/2016 Q84 21.09.2016 

 

Høringsuttalelse - Forslag ny 30 km/t-sone på FV 352 HP 01 KM 0,030 - 0,430 

på strekningen E6 - Gammelbrua ved Storslett i Nordreisa kommune 

Det vises til høringsbrev datert 19.08.2016 om forslag til ny 30 m/t-sone på FV 352 på 

strekningen E6 - Gammelbrua i en lengde på 400 meter.  

 

Nordreisa kommune har ingen innvendinger til reduksjon av fartsgrensen fra 50 km/t til 30 km/t 

på omtalt strekning. 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

 

Hilde Henriksen 

Virksomhetsleder 

 

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   

    

    
    

    

    
    

 

Rambøll Norge AS 

birgit.wisloff@ramboll.no 

   

 

 

 

 

Delegert vedtak 
Delegert utvalg miljø-, plan og utviklingsutvalget - nr. 168/16 

 

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

 2016/801-5 6887/2016 1942/47/488 25.08.2016 

 

Igangsettingstillatelse på gnr. 1942/47/488 - drivstoff-fylleanlegget 

IGANGSETTINGSTILLATELSE 
Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningsloven § 21-4. 

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:  

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 pbl 2008 § 21-4 godkjennes søknad om tiltak etter pbl 2008 § 20-1 mottatt 

23.08.2016 om tillatelse til igangsetting av deltiltaket drivstoff-fylleanlegget. 

 

Det vises for øvrig til søknadens vedlagte tegninger, situasjonskart og erklæringer om ansvarsrett 

samt rammetillatelse gitt i del.sak 157/16 den 04.08.2016. 
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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 terreng-

arbeider. Landskapsutforming. Konstruksjonssikkerhet.  

JB Elektro AS 

 

Org.nr. 999027903 

UTF – Ansvarlig utførende, tiltakskl. 1 

Ansvarsområde: Utføring av elektrotekniske 

installasjoner. 

Betongservice AS 

 

Org.nr. 944896600 

UTF – Ansvarlig utførende, tiltakskl. 1 

Ansvarsområde: Utføring av betongarbeider for støpt 

plate og fundamenter. 

Norsk Energiteknikk AS 

 

Org.nr. 990759758 

PRO - Ansvarlig prosjekterende, tiltakskl. 1. 

Ansvarsområde: Prosjektering av avløp ifm. oljeutskiller 

til drivstoffylleanlegg. 

 

 

Foretak uten sentral godkjenning: 

   

Foretak Godkjenningsområde 

Torbjørn og Torstein Kjellmann 

 

Org. nr. 970917535 

UTF – Ansvarlig utførende, tiltakskl. 1 

Ansvarsområde: Utføring av grunn- og terrengarbeider 

 

 

 

SAKSUTREDNING/BEGRUNNELSE FOR VEDTAKET: 

 

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. 

 

-�23�-



 

 Side 4 av 4 

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: 

E6 Talvik Bensin og Diesel AS frodkjel@online.no   

Norsk Energiteknikk AS om@net-as.no   

JB Elektro AS gudmund@jbelektro.no   

Betongservice AS byggtorget@betongservice.net   

 

 

 

-�24�-



Fylkesmanneni Troms
RomssaFyIkkamänni

Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode
Kjell-Magne Johnsen 77642212 01.09.2016 2007/5923 - 66 443.1

Deres dato Deres ref.

Reisa elvelag v/Jan Arvid Johansen
Postboks 6
9156 STORSLETT

Innvilget fisketillatelse for 2016 - overvåking av rømt oppdrettslaks i
Reisaelva og tillatelse til å gjennomføre drivtelling

Det vises til tidligere års praksis og henvendelse fra Reisa elvelag v/Jan Arvid Johansen om
tillatelse til å gjennomføre drivtelling samt tillatelse til å overvåke rømt oppdrettslaks i
Reisaelva.

Vedtak
Reisa elvelag v/Jan Arvid Johansen har med hjemmel i lov av 15. mai 1992 om laksefisk og
innlandsfisk m.v. § 13, jf delegert myndighet i kgl.. res av 27. nov. 1992, fått tillatelse til å
fange ferskvannsfisk og til å gjennomføre drivtelling uavhengig av forskrifier eller forbud
fastsatt i eller i medhold av ovenfor nevnte lov som beskrevet nedenfor.

Vassdrag: Reisaelva
Kommune: Nordreisa
Fylke: Troms

Arbeidets art: Bruk av not, garn, stang, håv og lys til å overvåke innslaget av rømt
oppdrettsfisk. Overvåkingsfisket utføres i tråd med det opplegg for slike undersøkelser
som er utarbeidet av Norsk institutt for naturforskning. Tillatelsen omfatter også
hjelpemannskaper under ledelse av Jan Arvid Johansen. Det forutsettes at hjelpemannskapene
har fått nødvendig opplæring.

Dispensasjonens tidsavgrensning: Inntil 10.10.16, men dersom fisket viser at kjønnsmodning
hos villfisk er kommet så langt at den ved håndtering begynner å slippe kjønnsprodukter
(rogn/melke) skal fisket straks avsluttes.

Den som har fått denne tillatelsen er ansvarlig for at følgende blir overholdt:
Før fisket og/eller drivtelling tar til skal grunneieren og andre med fiskerett varsles.
Vedkommende politimyndighet (lensmann) bør på forhånd gis melding om fisket.
Kun fisk, som ut fra ytre kjennetegn anses å være sikker rømt oppdrettsfisk, tillates avlivet.
Utstyr, som tidligere er brukt i andre vassdrag, skal være desinfisert før det tas i bruk.
Tillatelsen skal medbringes under fisket.
Rapport fra fisket skal snarest mulig sendes Fylkesmaimen.

Fylkeshuset, Strandvegen 13 Telefon: 77 64 20 00 Avdeling fmtrpostmottak@fylkesmannen.no
Postboks 6105, 9291 Tromsø Telefaks: 77 64 21 39 Miljøvernavdelingen www.fylkesmannen.no/troms
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Vedtaket kan påklages innen tre uker til Miljødirektoratet etter at dette brev ermottatt jf.
forvaltningsloven §§ 28 —36. Eventuell klage sendes til Fylkesmannen i Troms.

Med hilsen

Evy Jørgensen
miljøverndirektør

Knut M. Nergård
fagansvarlig

Kopi til:
Miljødirektoratet Postboks 5672, Sluppen 7485 TRONDHEIM
Troms Politidistrikt Postboks 6132 9291 Tromsø
Lensmannen i Nordreisa
Nordreisa kommune
Statens naturoppsyn Postboks 5672 Sluppen 7485 Trondheim

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ikke håndskrevne signaturer.

-�26�-



 

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   

    

    
    

    

    
    

 

Einar Giæver 

Postboks 1 

9159  HAVNNES 

 

 

 

 

Delegert vedtak 
 - nr.  

 

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

 2015/1495-4 6793/2016 1942/80/1 22.08.2016 

 

Melding om vedtak på søknad om bygging av traktorveg - gnr 80 bnr 1 - 

Nordreisa kommune. 

 

Saksopplysninger:  

 
Einar Giæver har søkt om tillatelse til å bygge en traktorveg på 1400 meter og en på 800 meter, veiklasse 

8 i henhold til normalene for landbruksveger. Formålet med vegene er skogskjøtsel og foryngelseshogst 

på eiendom 80/1 i Nordreisa kommune. 

 

Bygging av skogsveier reguleres av Forskrift om planlegging og godkjenning av veier for 

landbruksformål. Formålet med forskriften er å sikre at planlegging og bygging av veier for 

landbruksformål skjer på en måte som gir landbruksfaglige helhetsløsninger, samtidig som det legges vekt 

på hensynet til miljøverdier knyttet til naturmiljø, landskap, kulturminner og friluftsliv, og andre 

interesser som berøres av det enkelte veganlegg.  

 

Videre skal prinsippene i Naturmangfoldloven §§ 8-12 legges til grunn ved utøving av offentlig 

myndighet. I lovens § 8 framgår det at offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal bygges 

på vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske tilstand, 

samt effekten av påvirkninger. Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig forhold til sakens 

karakter og risiko for å skade naturmangfoldet. Virkninger av et tiltak skal vurderes ut fra den samlede 

belastningen økosystemet blir utsatt for, jamfør § 10. Dersom det ikke foreligger tilstrekkelig kunnskap 

om hvilke virkninger et tiltak kan ha på naturmiljøet, skal føre- var prinsippet legges til grunn, jamfør § 9, 

slik at vesentlig skade på naturmangfoldet unngås ved at det treffes en beslutning på et for dårlig 

kunnskapsgrunnlag. Kostnadene med miljøforringelse skal dekkes av tiltakshaver (§11) og det skal tas 

utgangspunkt i miljøforsvarlige teknikker eller driftsmetoder som gir den beste samfunnsmessige resultat 

på kort og lang sikt (§ 12). 
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I henhold til landbruksvegforskriftens § 3-1 skal kommunen innhente nødvendige uttalelser fra 

sektormyndighetene og ellers sørge for at saken er så godt belyst som mulig. 

Saken er sendt på høring til følgende instanser: 
Reindriftsforvaltningen Troms: Ingen tilbakemelding. 

Reinbeitedistrikt 36, Chokolat ja Biertavarri, ingen tilbakemelding. 

Troms Fylkeskommune: Ingen merknader, svarbrev 28.07.2016. 

Fylkesmannen i Troms: Ingen tilbakemelding. 

Sametinget: Ingen tilbakemelding. 

 

 

Vurderinger: 

 
Skogsveier har stor økonomisk betydning for skogsdrift og kan by på en rekke fordeler som: 

Forenklet transport av skogsvirke. Økonomisk drift. 

Lettere adkomst for personell og driftsmidler. 

Bedre skogskjøtsel. 

 

Det står omlag 40.000 kubikk produktiv bar og lauvskog i dekningsområdet for vegene. Bjørka er 

hogstmoden. 

 

De omsøkte traktorvegene er i veiklasse 8, dvs. enkel traktorvei for transport av tømmer og 

landbruksprodukter med landbrukstraktor eller annet lettere transportutstyr. Veiklassen omfatter enkle 

traktorveier som inngår i det permanente landbruksveinettet og som medfører varig terrenginngrep. 

Veibredden skal være minimum 2,5 meter. Veien må tilpasses det aktuelle transportutstyr, men må ikke 

bygges med unødvendig bredde.  

 

En traktorveg vil forhindre unødvendige kjøreskader over ett større område under skogsdrift og 

traktorveien vil forenkle fremtidig skogaktivitet som planting etter hogst og skogskjøtsel. 

 

I henhold til Skogbrukslovens § 6, første ledd, Forynging og stell av skog, skal skogeier sørge for 

tilfredsstillende forynging etter hogst, og se til at det er sammenheng mellom hogstform og metode for 

forynging. Nødvendige tiltak for å legge til rette for forynging skal settes i gang innen 3 år etter at hogsten 

er skjedd. 

 

I DN sin naturbase er det ikke registrert naturverdier som blir berørt av tiltaket. Skogen som vokser her er 

biologisk ung og inneholder ikke element som tyder på at det er spesielle arter, naturtyper eller andre 

miljøverdier i området. 

 

Kravene i Naturmangfoldsloven § 8 om kunnskapsgrunnlaget er totalt sett bra ivaretatt i forhold til 

omfanget av tiltaket. Det er lite sannsynlig at det vil dukke opp andre viktige naturverdier som påvirkes av 

tiltaket gjennom videre kartlegginger, dermed kommer ikke føre var prinsippet i § 9 til anvendelse. § 10, 

samlet belastning på enkelte naturtyper og økosystem tillegges ikke stor vekt i denne saken. Skogen i 

Nord Troms utnyttes minimalt og stadig økende virkesmengder står på rot. I henhold til § 11 så skal 

tiltakshaver dekke kostnadene med å hindre eller begrense skade tiltaket volder. Dette ses i sammenheng 

med § 12 om miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder. 

 

 

Vedtak: 

 
Nordreisa kommune gir Einar Giæver tillatelse til å bygge 1400 og 800 meter traktorveg, vkl 8. på gnr/bnr 

80/1 i Nordreisa kommune. Traseene er vist på vedlagt kart. Vegene skal bygges i henhold til Normalene 

for veger til landbruksformål, fastsatt av Landbruksdepartementet i 1997. Formålet med vegen er hogst og 

skogskjøtsel.  
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Vilkår: 
1. Dersom det i anleggsperioden framkommer gjenstander, levninger eller andre spor etter eldre 

aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes Kommunen, Sametinget og Troms 

Fylkeskommune. 

 

2. Frist for gjennomføring av tiltaket settes til 3 år etter godkjent bygge vedtak. Det skal gi melding 

til kommunen når anlegget er ferdig bygget. Oversittes fristen for gjennomføring vil godkjenning 

falle bort dersom det ikke finnes rimelige grunner for å avvike dette. Vegen skal kontrolleres av 

kommunen når den er ferdigstilt. 

 

3. Hogst utføres etter rådføring med skogoppsynet (Kommunen). 

 

Vedtaket har hjemmel i Forskrift av 1. juli 2015 om planlegging og godkjenning av veier for 

landbruksformål og Naturmangfoldloven §§ 8 – 12. 

 

 

 

Klageadgang 
Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen i Troms.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram 

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

 

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

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

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

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

 

Elisabeth Torstad 

Skogbrukssjef 

 

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

 

Vedlegg 

1 Kart 1:5000 

2 Oversiktskart 

 

 

Kopi til: 

Fylkesmannen i Troms v/ Landbr.avd og Plan-

rendr. og samf.sikkerhet 

Postboks 6105 9291 TROMSØ 

RBD 36 Chokolat ja Biertavarri Mattaluoppal 9520 KAUTOKEINO 

Sametinget/Samediggi Avjovargeaidnu 50 9730 KARASJOK 

Troms Fylkeskommune v/ kulturetaten Postboks 6600 9296 TROMSØ 

Troms fylkeskommune, kulturetaten    
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WGS_1984_UTM_Zone_33N

km0,50

Tegnforklaring

0,25

© Miljødirektoratet. Kartet inneholder informasjon fra
andre kilder (bl.a. Statens kartverk).

1: 10 000

Naturvernområder, klasser

Nasjonalpark

Naturreservat

Landskapsvernområde

Artsfredning

Marint verneområde (naturmangfoldloven) 

Annen fredning

Kulturminner, lokalitetsikon

Arkeologisk lokalitet

Bebyggelse-infrastruktur

Kirkested

Kulturminner, kulturmiljøikon

Kommunalt kulturmiljø

Regionalt kulturmiljø

Freda kulturmiljø

Verdensarvområde

Nasjonale interesser i by

Brannsmitteområde

Verneverdig tett trehusbebyggelse

Kulturminner, sikringssone fredet

Kulturminner, kulturmiljø

M-REG

M-KOM

Freda kulturmiljø

Verdensarvområde

Nasjonale interesser i by

Brannsmitteområde

Verneverdig tett trehusbebyggelse

Eiendomsgrense

Hjelpelinje
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1: 160 000
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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   

    

    
    

    

    
    

 

Ole Nils Ailo Siri - Nordreisa JFF 

 

9151  STORSLETT 

 

 

 

 

Delegert vedtak 
Delegert utvalg miljø-, plan og utviklingsutvalget - nr. 180/16 

 

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

 2015/1271-5 7201/2016 K47 07.09.2016 

 

Svar -Reisareven 2016 -søknad om støtte 

 

Saksopplysninger:  

Nordreisa Jeger og Fisk søker om støtte til et arrangement, Reisareven 2016/17. Arrangementet 

skal avholdes i perioden 01.09.2016 til 14.04.2017. De skriver følgende i søknaden: 

 

Reisareven tidligere 

I tre år har Reisareven hatt fokus på formidling av kunnskap ved aktiv deltakelse på jakt sammen 

med dyktige jegere fra hele Norden. Vi har skapt et stort miljø og vi har lyktes å bygge opp et 

hundemiljø med fokus på rovviltjakt. Vi ser effektene av Reisareven over flere år, men vi ønsker å 

oppnå mer og skape større resultater. Vi er ikke tilfreds enda, men i år skal vi satse på langt 

større resultater. 

 

Reisareven nå 

Reisareven 2016 skal starte 1. september og avsluttes 14. april som en konkurranse om å felle 

flest mulig rev for hunder. For å tiltrekke opptil 50. av de beste hundene i Norden så har vi satt 

kr. 10 000,- i premie til den hunden som det skytes flest rev for i løpet av en jaktdag mellom 

01.09.16 og 14.04.17. Vi markedsfører Reisareven som en konkurranse hvor hundeeiere kan 

velge en dato i sesongen og møte opp med sin hund, så stiller Nordreisa Jeger- og Fiskerlag opp 

med jegere og bistår i felling av så mange rev som mulig. For lokale deltakere skal Reisareven 

være gratis og det skal være 50 muligheter å være deltaker, så alle skal få! 

 

Begrunnelse 

Hvis vi klarer å få 50. hunder i løpet av en sesong å delta og alle skyter i snitt 1. rev, da har vi 

oppnådd mer enn noen andre konkurranser eller arrangementer i Norden. Siden revirdyrene ofte 

er de første som blir skutt for hunder så kan dette bety umiddelbar effekt for beitenæring og 
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småviltbestand. Erfaringen viser at det kreves konstant jakt igjennom hele sesongen for å takle 

siget av nye revirdyr. 

 

Budsjett og finansiering 

Vi dekker samtlige variable kostnader igjennom hele sesongen og håper at viltfondet bidrar til de 

faste kostnadene, så vi ønsker å søke om kr. 10 000,- fra viltfondet til Reisareven 2016. 

 

 

Vurderinger: 

Nordreisa jeger og Fisk har, sammen med kommunen og andre organisasjoner, jobbet målrettet 

over flere år for å redusere den store bestanden av rev. Dette har gitt gode resultater, men det er 

et langsiktig arbeid, hvor en må holde fokus. Opplæring av gamle og nye jegere har vært et 

effektivt og godt tiltak som har vært gjort. Denne søknaden omhandler også videre opplæring i 

jakt og spesielt ved bruk av hunder. 

Nordreisa kommune mener dette arbeidet er viktig både i forhold til reven som en viktig predator 

mot andre dyr og fugler, men også at reven tar lam. I tillegg har en forholdet til fjellreven. Når 

det etablerer seg mye rev i fjellet, fortrenger den fjellreven. 

 

I retningslinjene for bruk av viltfondet heter det bl a: 

§ 5 Disponering av fylkeskommunalt og kommunalt viltfond 

a) Fondet kan brukes til: 

Tilskudd til tiltak for å fremme viltforvaltning, styrke kunnskapen om viltet, 

jaktorganisering med mer i kommuner og nabokommuner gjennom samarbeid i regi av 

organisasjoner, enkeltpersoner eller kommunen selv. 

 

Med bakgrunn i dette støttes dette tiltaket med midler fra viltfondet. 

 
Vedtak: 

Nordreisa kommune innvilger støtte til Nordreisa jeger og fisk til arrangementet Reisareven 

2016/17 med kr 10.000 i 2016. 

Utbetaling gjøres når prosjektet er ferdig og det er levert rapport og regnskap. 

Prosjektet skal i sin markedsføring/profilering ta med at prosjektet er støttet av Nordreisa 

kommune. 

 

 

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

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

 

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

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

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

 

Med vennlig hilsen 

 

 

 

Dag Funderud 

Sektorleder drift og utvikling 

 

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

    

    
    

    

    
    

 

BM Per Strand Storslett AS 

ron.victor.olsen@per-strand.no 

   

 

Att. Ron Victor Olsen 

 

 

Delegert vedtak 
Delegert utvalg miljø-, plan og utviklingsutvalget - nr. 183/16 

 

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

 2016/975-4 7274/2016 1942/5/15 09.09.2016 

 

RAMMETILLATELSE 
Svar på søknad om rammetillatelse for tiltak etter plan- og bygningsloven 2008 (pbl 2008) § 21-4 

og Byggesaksforskriften (SAK10) § 6-4. 

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

 

 

Byggested: Nordkjosen  Gnr/Bnr:    5/15-20 

Tiltakshaver: BM Per Strand Storslett AS   Adresse: Hovedveien 16, 9151 

STORSLETT   

Ansvarlig søker: BM Per Strand Storslett AS  Adresse: Hovedveien 16, 9151 

STORSLETT   

Tiltakets art: Nytt bygg - boligformål - over 70 

m² 

    

 

 

VEDTAK 
 

Tillatelse: 

I medhold av plan- og bygningsloven §21-4 godkjennes søknad om rammetillatelse mottatt 

22.08.2016 for utbygging av 3 boliger på gnr. 5 bnr. 15-20.  

 

Det vises for øvrig til søknadens vedlagte beskrivelser, situasjonskart og erklæring om 

ansvarsrett.  
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Vedlagte erklæringer om ansvarsrett etter pbl § 23-3: 

 

Foretak med sentral godkjenning: 

 

Foretak Godkjenningsområde 

BM Per Strand Storslett AS 

Org. nr. 947560832  

SØK -         Ansvarlig søker for tiltaket, tiltakskl. 1 

PRO/KPR - Ansvarlig prosjekterende og kontrollerende 

                    for prosjektering av tiltaket, tiltakskl. 1. 

 

Ansvarsområde: Ansvarlig søker for tiltaket og 

prosjekterende 

Klasvoll Maskinstasjon AS 

Org. nr. 936217761 

UTF - Ansvarlig utførende, tiltakskl. 1 

Ansvarsområde: Grunnarbeid av boligtomtene og vei/ 

atkomst 

 

 

 

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: 

Boligtomtene er regulert til boligformål. Det er gitt tillatelse til dispensasjon i forhold til den 

opprinnelige reguleringsplanen av politisk utvalg.  

 

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: 

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) 

 

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). 

 

Øvrige opplysninger: 

For ordens skyld minnes om noen forhold som ansvarlig prosjekterende må være oppmerksom 

på: 

 

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. 

 

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 2016/97575. 
 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

 

Sigrid Birkelund 

Byggesaksbehandler 

 

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

 

 

 

Kopi til: 

Klasvoll Maskinstasjon AS reidar@klasvoll.no   
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NORDREISA STORSLETT
AAsi IdAsi
KOMMUNE LANDSBY

Postadresse: Postboks 174, 9156 STORSLETT
Besøksadresse: Sentrum 17
Telefon: 77 77 07 00
E-post: postmottak@nordreisa.kommune.no

Søknad om utslippstillatelse for mindre avløpsanlegg

Søknadsskjema gjelder for utslipp fra bolighus, fritidsbebyggelse, bedrifter og andre virksomheter
med utslipp mindre enn 50 pe.

Søknaden skal benyttes for etablering av nye utslipp, vesentlig økning av eksisterende utslipp av
sanitært avløpsvann og ved vesentlig endring av avløpsanlegg.

For prosjektering og utførelse av avløpsanlegget gjelder bestemmelsene iplan- og bygningsloven
vedr. søknad om tillatelse til tiltak, godkjenning av foretak og ansvarsrett. Bygging av anlegget kan
først starte når det foreligger nødvendig tillatelse fra forurensningsmyndighetene.

Ansvarli søker/ ros ekterende/utførende
Ansvarlig søker: i / i

V\I—A,WeLL ri\ Ns1 L,INISTSTV=.1\)%
Tlf/mob:

ClOt-1 -.5-y
Adresse: H

tkeV61.) Lfr--iE_:f0i.2--
Org.nr: DL.3_ b 1.\ -- .. 46 i

E-post:
r6.d-O-kr-

Ansvarlig prosjekterende:
l~fell Maskinstasjen AS

Tlf/rnob:

Adresse: Hovedv. 62 - 9152 SØRKJOSEN Org.nr:

Ansvarlig utførendeKlasvcIli Masidnstasjen AS
N

Tlf/mob:

Adresse: Hov1 V. Org.nr:

Byggherre/tiltakshaver
Telefon: cpsY2./ t-/

Brcd_ese Nk
Adresse:

/4"4/14.2-r vUi a4 I (

ElEnkeltperson Selskap/lag/sameie. Organisasjonsnr:

3a. Eiendom/eiendommer tilkn ttet avlø sanle et
Gnr: Bnr: Adresse: Antallboenheter:

i 6 414A /
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43
3b. B ested/ lasserin av avlo sanle et fukt. 5.1 og 5.2
Gnr:

3 c'k
Bnr: i k

Adresse: j6.itia,(

Beskrivelse av avlø sanle o utslirrnssted
5.1 Rensetrinn 1 5.2 Rensetrinn 2

(etterpolering)
5.3 Utslippssted

kl Slamavskiller, volum:
LI Biologisk minirenseanlegg*
LI Kjemisk minirenseanlegg*
LI Kjemisk/biologisk minirenseanlegg*
LI Tett tank (sanitært avløpsvann),

volum:m3
LI Tett tank (svartvann),

volum:m3
LI Biologisk toalett
LI Forbrenningstoalett
LI Prefabrikkert gråvannsløsning
LI Annen løsning, spesifis&:

`-1m3 LI Ikke relevant

EI Infiltrasjonsanlegg
Areal:b1.5-m2

LI Biofilter

Annet, spesifiser:

LI Sjø
LI Langgrunt sjøområde
•K Infiltrasjon i grunnen
LI Øvre del av flæresonen
LI Bekk/elvnInnsjø

LI Annet, spesifiser:

* Minirenseanlegg: Godkjent i hht NS-
EN12566-3 eller tilsvarende standard?
LI Ja LI Nei
5.4 Plassering rensetrinn 1
Avstand mellom oppstillingsplass tømmebil og rensetrinn 1:m.
Høyde mellom oppstillingsplass tømmebil og bunn rensetrinn 1:m.

5.5 Utslippssted
Navn på utslippsted (resipient):

Utslippsdyp under laveste vannstand (LLV)
Minst 2m: LI JaLI Nei, dybde:meter.'lIkke relevant

5.6 Andre brukerinteresser knyttet til utslippsted
LI Drikkevann
LI Næringsinteresser
LI Verneområde

LI Sportsfiske
LIBadeplass
LI Friluft-/rekreasjonsområde

LI Annet, spesifiser:

Beskrivelse av anleggets størrelse
4.1 Utslippsøknad gjelder:
SiNytt avløpsanlegg
LI Vesentlig økning av avløpsmengde
nVesentlig endring av avløpsanlegg

4.2 Type avløpsvann
Sanitært avløpsvann

W,Gråvann (utslagsvann)
Svartvann(WC)

4.3 Beskrivelse av anleggets størrelse
El Antall boliget.

Hytte/rorbu, ant. tot - Antall med WC• 1
E1Annen bygning, ant. tot • Antall med WC.
Spesifiser bygning:

Totalt antall pe (personekvivalent):

z
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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   

    

    
    

    

    
    

 

Johanne Marie Olaussen 

johanneolaussen@gmail.com 

   

 

 

 

 

Delegert vedtak 
Delegert utvalg miljø-, plan og utviklingsutvalget - nr. 165/16 

 

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

 2016/978-4 6802/2016 1942/52/20 22.08.2016 

 

Tillatelse til terrenginngrep på kommunens eiendom 1942/52/20 

 

Saksopplysninger:  

Eieren Johanne Olaussen av bolig på 52/55, Høgegga 66, søker om tillatelse fra Nordreisa 

kommune til å utføre terrenginngrep på kommunens eiendom 52/20. Bakgrunnen for søknaden er 

at de har hatt problemer med vanninntrenging i kjelleren til boligen. Dette har gitt skader i 

boligen i form av sopp- og råteskader. Problemet er at terrenget heller inn mot husveggen på 

hussiden som vender mot nordvest, dvs. mot bakkekanten. Langs denne bakkekanten går det en 

sti. I tillegg var det en større haug som til dels lå inne på hennes eiendom og til dels på 

kommunenes eiendom som også har skapt problemer med dannelse av snøskavl og stor 

avrenning mot huset ved tining om våren. I tillegg har de måttet legge fiberkabel og 

hovedstrømkabel dypere ned i grunnen. 

 

De har også vedlagt en del bilder for å dokumenter situasjonen. 

 

De søker nå kommunens tillatelse til å utføre dette arbeidet på kommunens areal som ligger på 

52/20. I tillegg utenom å fjerne torvlaget, søkes det om å få fjerne ca. 10 cm av sandlaget slik at 

en unngår at terrenget heller inn mot huset når en legger tilbake torvlaget. 

 

Torv- og lyngdekke skal tilbakeføres på berørt areal på kommunens eiendom. 

 

Svært mye av dette arbeidet er allerede utført. Torva og haugen er fjernet. De beklager at de har 

utført dette arbeidet på kommunens eiendom uten at det var innhentet kommunens godkjenning i 

forkant.  
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Vurderinger: 

Undertegnede var på befaring 22.08. Det ble konstatert at terrenginngrep på kommunens 

eiendom var utført i stor grad som omsøkt. Det er ikke søkt tidligere for å utføre dette. I henhold 

til muntlig informasjon fra søker, har de fått tillatelse fra kommunen til å felle noen trær som 

skygget for tomta. Ellers har skogsvegetasjon bestått av mindre busker på kommunens eiendom 

foran 52/55. 

 

En kunne også se at terrenget hellet inn mot huset. Terrenginngrep på kommunens eiendom som 

omsøkt vil gi en bedre løsning for å unngå at overflatevann renner mot husveggen. Dersom det 

blir gjort et godt arbeid med tilbakelegging av torv- og lyngdekke, kan en ikke se at 

terrenginngrepet vil gi noen særlige negative konsekvenser. Stien langs bakkekanten er uansett 

ikke berørt. 

 

 

Vedtak: 

Nordreisa kommune gir eier av 52/55 tillatelse til å gjøre terrenginngrep som omsøkt på 

kommunens eiendom 52/20 – fjerning av haug samt fjerning av inntil 10 cm av øverste sandlag 

under torvdekket. Torv- og lyngdekke skal tilbakeføres på berørt del av kommunens eiendom.  

 

Frist for ferdigstillelse av arbeidet settes til seinest 30.06.2017. Det skal meldes skriftlig til 

kommunen når arbeidet er ferdigstilt, og dokumenteres med vedlagt bilde hvordan terrenget ser 

ut etter ferdigstillelse. 

 

 

 

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   

    

    
    

    

    
    

 

Nina Bredesen og Helge Sandmo 

Tømmernes 

9151  STORSLETT 

 

 

 

 

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

 

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

 2015/1899-2 1360/2016 1942/39/16 15.02.2016 

 

Tillatelse til tiltak ett-trinn gnr 1942/39/16 

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

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

 

 

Byggested: Kildalen, 9151 STORSLETT Gnr/Bnr: 39/16 

Tiltakshaver: Helge Sandmo og Nina 

Bredesen 

Adresse: Tømmernes, 9151 

STORSLETT 

Ansvarlig søker: BIRKELUND SAGBRUK AS Adresse: Industrivegen 6, 9152 

SØRKJOSEN 

Tiltakets art: Nytt bygg - boligformål - over 

70 m²  

Bruksareal: 96 m² 

 

 

VEDTAK 
 

Tillatelse: 

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

ett trinn mottatt 03.07.2015 for oppføring av nybygg til fritidsbolig. 

 

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

ansvarsrett og kontrollerklæringer. 
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Godkjenning av foretak for ansvarsrett: 

 

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

omsøkte tiltak til følgende foretak: 

 

   

Foretak Godkjenningsområde 

Birkelund Sagbruk AS 

Org. nr. 979 760 612 

SØK -    Ansvarlig søker, tiltakskl. 1 

PRO -    Ansvarlig prosjekterende, tiltakskl. 1. 

Ansvarsområde: Prosjekterende for trehus inkl. detaljer. 

Rørtjeneste Nord AS 

Org. nr. 991 534 903 

UTF – Ansvarlig utførende, tiltakskl. 1 

Ansvarsområde: Utførende alt av rørarbeid 

Klasvoll Maskinstasjon AS 

Org. nr. 936 217 761 

UTF – Ansvarlig utførende, tiltakskl. 1 

Ansvarsområde: Utførende alt av grave og maskinarbeid 

 

 

Godkjenning av personlig ansvarsrett: 

I medhold av PBL § 21-4 og SAK10 § 6-8 gis Helge Sandmo personlig ansvarsrett som 

selvbygger. 

Ansvarsområde: Utførende for grunnmur og snekkerarbeid, tiltaksklasse 1. 

 

 

SAKSUTREDNING/BEGRUNNELSE FOR VEDTAKET: 

 

Planstatus: 

LNFR-område i kommuneplanens arealdel. Tomta 39/16 godkjent fradelt til formål fritidsbolig. 

 

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

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

omsøkte fagområder. 

 

Tiltakshaver gis personlig ansvarsrett 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. 
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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). 

 

Øvrige opplysninger: 

For ordens skyld minnes om noen forhold som ansvarlig prosjekterende må være oppmerksom 

på: 

 

Sikringstiltak ved byggearbeid: 

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

 

Avfall: 

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

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

Byggavfall. 

 

Dokumentasjon ved tilsyn: 

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

plassering Tegninger og ansvarsretter skal være tilgjengelig på byggeplassen. 

 

 

ØVRIGE LOVBESTEMMELSER: 

Anmodning om ferdigattest: 

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

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

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

situasjonsplan og tegninger samt underretning om tiltakets plassering. 

 

Bortfall av tillatelse: 

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

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

 

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. Viser til Forvaltningslovens § 28. 

 

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

tiltakshaver måtte lide ved en slik omgjøring. 

 

Ved all kontakt med avdelingen i denne sak, vennligst referer til saksnummer 2015/1899. 
 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

Birger Storaas 

Byggesaksbehandler 

 

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

 

 

 

Kopi til: 

BIRKELUND SAGBRUK AS Industrivn. 6 9152 SØRKJOSEN 

RØRTJENESTE NORD AS Postboks 173 9156 STORSLETT 

KLASVOLL MASKINSTASJON AS Hovedvegen 62 9152 SØRKJOSEN 
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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   

    

    
    

    

    
    

 

Betongservice AS 

post@betongservice.net 

9152  SØRKJOSEN 

 

Att. Reidar Bakkehaug 

 

 

Delegert vedtak 
Delegert utvalg miljø-, plan og utviklingsutvalget - nr. 186/16 

 

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

 2016/1030-2 7335/2016 1942/46/63 13.09.2016 

 

Tillatelse til tiltak gnr 1942/46/63. Utbygging av boligfelt 

 

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

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

 

 

Byggested: Betesta Gnr/Bnr: 46/63 

Tiltakshaver: BETONGSERVICE AS Adresse: Industriveien 24, 9152 

SØRKJOSEN 

Ansvarlig søker: BETONGSERVICE AS v/ 

Reidar Bakkehaug 

Adresse: Industriveien 24, 9152 

SØRKJOSEN 

Tiltakets art: Utbygging av boligfelt Bruksareal:  

 

 

VEDTAK 
 

Tillatelse: 

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

ett trinn mottatt 29.08.2016 for utbygging av boligfelt. 

 

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 

Ansvarsområde: Komplett byggesøknad 

 

Foretak uten sentral godkjenning: 

 

Foretak Godkjenningsområde 

BETONGSERVICE AS 

Org. Nr. 944 896 600 

PRO – Ansvarlig prosjekterende, tiltakskl. 1 

Ansvarsområde: Vannforsynings- og avløpsanlegg. Vei, 

utearealer og landskapsutforming. Oppmålingsteknisk 

prosjektering. 

BETONGSERVICE AS 

Org. Nr. 944 896 600 

UTF - Ansvarlig utførende, tiltakskl. 1 

Ansvarsområde: Utførsel av vannforsynings- og 

avløpsanlegg. Utførsel av vei, utearealer og 

landskapsutforming. Innmåling og utstikking av tiltak 

 

 

SAKSUTREDNING/BEGRUNNELSE FOR VEDTAKET: 

 

Planstatus: 

Boligtomt er regulert til boligbebyggelse, frittliggende småhusbebyggelse. Reguleringsplan id 

19422014_002 

 

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) 

 

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: 

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 sluttkontrollen ikke har 

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

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

situasjonsplan og tegninger samt underretning om tiltakets plassering. 

 

Bortfall av tillatelse: 

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

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

 

Klageadgang 

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

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

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

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

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

frem. Viser til Forvaltningslovens § 28. 

 

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

tiltakshaver måtte lide ved en slik omgjøring. 

 

Ved all kontakt med avdelingen i denne sak, vennligst referer til saksnummer 2016/1030. 
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Med vennlig hilsen 

 

 

 

Sigrid Birkelund 

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   

    

    
    

    

    
    

 

Kjell Båtnes 

kjell.batnes@gmail.com 

   

 

 

 

 

Delegert vedtak 
Delegert utvalg miljø-, plan og utviklingsutvalget - nr. 167/16 

 

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

 2016/762-5 6863/2016 1942/45/1 24.08.2016 

 

Tillatelse til tiltak på 1942/45/1 - 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 57/16. 

 

 

Byggested: Elvenes, 9151 STORSLETT Gnr/Bnr: 45/1 

Tiltakshaver: Pål-Severin Båtnes Adresse: ,   

Ansvarlig søker: HENRIKSEN BYGG & FLIS Adresse: Reisadalen 2940, 9151 

STORSLETT 

Tiltakets art: Nytt bygg - boligformål under 

70 m²  

Bruksareal: 57,3 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 hytte. 

 

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

ansvarsrett. 

 

 

 

-�51�-



 

 Side 2 av 2 

Vedlagte erklæringer om ansvarsrett etter pbl § 23-3: 

 

Foretak med sentral godkjenning: 

 

Foretak Godkjenningsområde 

Henriksen Bygg & Flis 

 

Org. nr. 814459462 

SØK -         Ansvarlig søker, tiltakskl. 1 

PRO/UTF - Ansvarlig prosjekterende og utførende, 

                    tiltakskl. 1. 

 

Ansvarsområde: Prosjektering av 

konstruksjonssikkerhet, overordnet ansvar for utførsel  

 

 

Foretak uten sentral godkjenning: 

   

Foretak Godkjenningsområde 

Arne K. Halvorsen 

 

Org. nr. 955764854 

UTF - Ansvarlig utførende, tiltakskl. 1. 

 

Ansvarsområde: Rørleggerarbeid 

 

 

 

SAKSUTREDNING/BEGRUNNELSE FOR VEDTAKET: 

 

Planstatus: 

Reguleringsplan planid. 19422008_001. Reguleringsformål: Fritidsbebyggelse. 

 

Nabovarsling: 

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

 

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) 

 

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 2016/762. 
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Med vennlig hilsen 

 

Birger Storaas 

Byggesaksbehandler 

 

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

 

 

 

Kopi til: 

Ole Henriksen ohenriksen2@gmail.com   

Arne K. Halvorsen Boks 115 9156 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   

    

    
    

    

    
    

 

Steinar Hansen 

stmareli@online.no 

   

 

 

 

 

Delegert vedtak 
Delegert utvalg miljø-, plan og utviklingsutvalget - nr. 166/16 

 

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

 2016/938-2 6844/2016 1942/24/34 24.08.2016 

 

Tillatelse til tiltak på gnr 1942/24/34 - garasje 

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: Reisadalen 1103, 9151 

STORSLETT 

Gnr/Bnr: 24/34 

Tiltakshaver: Steina Hansen Adresse: Reisadalen 1103, 9151 

STORSLETT 

Ansvarlig søker: PER TEIGEN Adresse: Gamle Dalaveien 365, 

9151 STORSLETT 

Tiltakets art: Nytt bygg - ikke boligformål 

over 70 m²  

Bruksareal: 105 m² 

 

 

VEDTAK 
 

Tillatelse: 

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

ett trinn mottatt 11.08.2016 for oppføring av garasje med boder. 

 

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 uten sentral godkjenning: 

   

Foretak Godkjenningsområde 

Per Wiggo Teigen 

 

Org. nr. 985638926 

SØK -         Ansvarlig søker, tiltakskl. 1 

PRO/UTF - Ansvarlig prosjekterende og utførende, 

tiltakskl. 1. 

 

Ansvarsområde: Prosjektering og utførelse av hele 

bygget. 

 

 

 

SAKSUTREDNING/BEGRUNNELSE FOR VEDTAKET: 

 

Planstatus: 

LNFR-område i kommuneplanens arealdel. 

 

Nabovarsling: 

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

 

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.  
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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. 
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Ved all kontakt med avdelingen i denne sak, vennligst referer til saksnummer 2016/938. 
 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

Birger Storaas 

Byggesaksbehandler 

 

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

 

 

 

Kopi til: 

Per Wiggo Teigen perwiggoteigen@gmail.com   
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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   

    

    
    

    

    
    

 

Agder Byggtjenester AS 

post@agderbyggtjenester.no 

   

 

Att. Eyvind Nersten 

 

 

Delegert vedtak 
Delegert utvalg miljø-, plan og utviklingsutvalget - nr. 187/16 

 

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

 2016/1029-4 7387/2016 1942/25/24 15.09.2016 

 

Tillatelse til tiltak på gnr. 1942/24/24 

 

Saksopplysninger:  

 

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

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

 

 

Byggested: Reisadalveien 1227 Gnr/Bnr: 25/24 

Tiltakshaver: Wenche Ludvigsen Adresse: Reisadalveien 1227 

Ansvarlig søker: Agder Byggtjeneste AS  Adresse: Gjennestadveien 19, 4821 

RYKENE 

Tiltakets art: Nytt bygg - boligformål - over 

70 m²  

Bruksareal: 81 m² 

 

 

VEDTAK 
 

Tillatelse: 

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

ett trinn mottatt 30.08.2016 for oppføring av ny stall.  

 

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 

Agder Byggtjenester As 

Org.nr. 914383528 

SØK - Ansvarlig søker, tiltakskl. 1 

Ansvarsområde: Komplett byggesøknad 

 

 

Foretak uten sentral godkjenning: 

   

Foretak Godkjenningsområde 

Fordeler AS 

Org.nr. 915812120 

PRO - Ansvarlig prosjekterende, tiltakskl. 1 

Ansvarsområde: Arkitektur/ Romfordeling  

Fordeler AS 

Org.nr. 915812120 

UTF - Ansvarlig utførende, tiltakskl. 1 

Ansvarsområde: Utførelse av tømmerarbeid   

 

 

 

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) 

 

Atkomst/avkjørsel: 

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

 

Vannforsyning og avløp: 
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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 sluttkontrollen ikke har 

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

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

situasjonsplan og tegninger samt underretning om tiltakets plassering. 

 

Bortfall av tillatelse: 

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

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

 

Klageadgang 

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

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

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

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

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

frem. Viser til Forvaltningslovens § 28. 

 

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

tiltakshaver måtte lide ved en slik omgjøring. 

 

Ved all kontakt med avdelingen i denne sak, vennligst referer til saksnummer 2016/1029. 
 

 

Med vennlig hilsen 
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Sigrid Birkelund 

Byggesaksbehandler 

 

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

 

 

 

Kopi til: 

Wenche Ludvigsen wenche@haltiregnskap.no   

Fordeler AS post@fordeler.com   
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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   

    

    
    

    

    
    

 

Odd Kristiansen 

odd@okbc.no 

 

 

 

 

Delegert vedtak 
Delegert utvalg miljø-, plan og utviklingsutvalget - nr. 164/16 

 

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

 2016/913-2 6734/2016 1942/47/77 18.08.2016 

 

Tillatelse til tiltak på gnr. 1942/47/77 - kontor og leiligheter 

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: Meieriveien 4, 9152 

SØRKJOSEN 

Gnr/Bnr: 47/77 

Tiltakshaver: Odd Kristiansen Adresse: Utsikten 2, 9151 

STORSLETT 

Ansvarlig søker: BIRKELUND SAGBRUK AS Adresse: Industrivegen 6, 9152 

SØRKJOSEN 

Tiltakets art: Nytt bygg - boligformål - over 

70 m²  

Bruksareal: 241,6 m² 

 

 

VEDTAK 
 

Tillatelse: 

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

ett trinn mottatt 04.08.2016 for oppføring av nybygg/tilbygg for kontor og leiligheter. 

 

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

ansvarsrett. 
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Vilkår: 

Tiltaket skal utføres i samsvar med ovennevnte dokumentasjon og på følgende vilkår: 

Det forutsettes at tillatelse til bygget gis av Arbeidstilsynet. Dersom Arbeidstilsynets tillatelse 

forutsetter vesentlige endringer av innsendte tegninger, må det søkes godkjent etter plan- og 

bygningsloven for disse endringene. 

 

 

Vedlagte erklæringer om ansvarsrett etter pbl § 23-3: 

 

Foretak med sentral godkjenning: 

 

Foretak Godkjenningsområde 

Norgeshus AS 

 

Org.nr. 948490412 

PRO - Ansvarlig prosjekterende, tiltakskl. 1. 

 

Ansvarsområde: Prosjektering av: Arkitektur og 

bygningsutforming, radonsikring, byggeteknikk og 

trekonstruksjoner, byggeteknikk for våtrom, 

utarbeidelse av brannstrategi og brannsikring. 

Kjell Mølleng Maskinstasjon 

Org.nr. 922341117 

UTF - Ansvarlig utførende, tiltakskl. 1. 

Ansvarsområde: Utførende av: Alt av maskinarbeid. 

Rørtjeneste Nord AS 

Org.nr. 991534903 

UTF - Ansvarlig utførende, tiltakskl. 1. 

Ansvarsområde: Utførende av: Alt av rørleggerarbeid. 

Ing. Øyvind Isaksen AS 

Org.nr. 992376848 

KONTR – Ansvarlig kontrollerende, tiltakskl. 1 

Ansvarsområde: Uavhengig kontroll av tetthet bygg og 

våtrom. 

 

 

Foretak uten sentral godkjenning: 

   

Foretak Godkjenningsområde 

Birkelund Sagbruk AS 

 

Org.nr. 979760612 

SØK -         Ansvarlig søker, tiltakskl. 1 

PRO/KPR - Ansvarlig utførende, tiltakskl. 1. 

 

Ansvarsområde: Utførelse av: Alt av grunn- og 

bygningsarbeider. 

Elektro Kjøl AS 

Org.nr. 947213873 

UTF - Ansvarlig utførende, tiltakskl. 1. 

Ansvarsområde: Utførelse av: Alt av 

ventilasjonsarbeider. 

 

 

 

SAKSUTREDNING/BEGRUNNELSE FOR VEDTAKET: 

 

Planstatus: 

Reguleringsplan planid. 19421979_002. Formål: Bolig/forretning. 

 

Nabovarsling: 

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

 

 

-�64�-



 

 Side 3 av 3 

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) 

 

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. 
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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. 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 2016/913. 
 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

Birger Storaas 

Byggesaksbehandler 

 

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

 

 

 

Kopi til: 

Birkelund sagbruk AS birkelund@itroms.no   

Norgeshus AS dag@norgeshus.no   

Kjell Mølleng Maskinstasjon Hysingjord 9151 STORSLETT 

Rørtjeneste Nord AS rt-nord@live.no   

Elektro Kjøl AS trond@elektrokjol.no   

Ing. Øyvind Isaksen AS oisaksen@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   

    

    
    

    

    
    

 

Arild Einarsen 

Einevegen 8 

9151  STORSLETT 

 

 

 

 

Delegert vedtak 
Delegert utvalg miljø-, plan og utviklingsutvalget - nr. 169/16 

 

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

 2016/886-4 6959/2016 1942/52/84 29.08.2016 

 

Tillatelse til tiltak på gnr. 1942/52/84 - garasje 

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: Einevegen 8, 9151 

STORSLETT 

Gnr/Bnr: 52/84 

Tiltakshaver: Arild Einarsen Adresse: Einevegen 8, 9151 

STORSLETT 

Ansvarlig søker: BETONGSERVICE AS Adresse: Industrivegen 24, 9152 

SØRKJOSEN 

Tiltakets art: Nytt bygg - ikke boligformål 

over 70 m²  

Bruksareal: 101,4 m² 

 

 

VEDTAK 
 

Tillatelse: 

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

ett trinn mottatt 21.07.2016 for oppføring av garasje. 

 

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

ansvarsrett. 
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Dispensasjoner: 

I sak 44/16 for MPU den 25.08.2016 ble det gitt dispensasjon fra reguleringsplan for mønehøyde 

5,92 meter og gesimshøyde 4,80 meter. 

 

 

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 garasje. Utføring av 

tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner. 

 

 

 

SAKSUTREDNING/BEGRUNNELSE FOR VEDTAKET: 

 

Planstatus: 

Reguleringsplan planid. 1421985_001. Formål: boliger. 

 

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. 

 

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. 

 

 

-�69�-



 

 Side 4 av 4 

Ved all kontakt med avdelingen i denne sak, vennligst referer til saksnummer 2016/886. 
 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

Birger Storaas 

Byggesaksbehandler 

 

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

 

 

 

Kopi til: 

Betongservice AS byggtorget@betongservice.net   
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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   

    

    
    

    

    
    

 

Reidar Karlsen 

Eideveien 552 

9181  HAMNEIDET 

 

 

 

 

Delegert vedtak 
Delegert utvalg miljø-, plan og utviklingsutvalget - nr. 173/16 

 

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

 2016/780-4 7069/2016 1942/83/3 31.08.2016 

 

Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett gnr 1942/83/3 - garasje 

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: Hamneidet, 9181 HAMNEIDET Gnr/Bnr: 83/3 

Tiltakshaver: Reidar Karlsen Adresse: Eideveien 552, 9181 

HAMNEIDET 

Tiltakets art: Nytt bygg - ikke boligformål 

over 70 m²  

Bruksareal: 111,6 m² 

 

 

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 oppføring av garasje. 

 

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

ansvarsrett. 

 

 

 

 

-�71�-



 

 Side 2 av 2 

SAKSUTREDNING/BEGRUNNELSE FOR VEDTAKET: 

 

Planstatus: 

LNFR-område i kommuneplanens arealdel. 

 

Nabovarsling: 

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

 

Gjennomføringsplan: 

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

 

Administrasjonens drøfting/begrunnelse: 

 

Tiltakshaver gis personlig ansvarsrett da han sannsynliggjør at arbeidet vil bli utført iht. plan- og 

bygningslovens bestemmelser, jf. SAK10 § 6-8. 

 

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. 

 

-�72�-



 

 Side 3 av 3 

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 2016/780. 
 

 

 

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   

    

    
    

    

    
    

 

Eldbjørg Thomassen 

Muonioveien 15 

9151  STORSLETT 

 

 

 

 

Delegert vedtak 
Delegert utvalg miljø-, plan og utviklingsutvalget - nr. 171/16 

 

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

 2016/958-2 7004/2016 1942/14/41 30.08.2016 

 

Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett på gnr. 1942/14/41 - sammenslåing av 

bruksenheter 

Saksopplysninger:  

Eldbjørg Thomassen søker om sammenslåing av bruksenheter for bygningsid. 192197635 på 

14/41. I matrikkelen er eneboligen registrert med 2 bruksenheter – H0101 og H0102. Hun 

opplyser i søknaden at det er åpnet opp slik at det er bare en boenhet i boligen. Tidligere var den 

ene brukt som generasjonsleilighet for hennes foreldre. 

 

Vedtak: 

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

bruksenhetene for bygningsid. 192197635 på gnr. 14 bnr. 41. 

 

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   
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   

    

    
    

    

    
    

 

Betongservice AS 

post@betongservice.net 

   

 

Att. Reidar Bakkehaug 

 

 

Delegert vedtak 
Delegert utvalg miljø-, plan og utviklingsutvalget - nr. 189/16 

 

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

 2016/1030-3 7617/2016 1942/46/63 22.09.2016 

 

Tillatelse datert 13.09 utgår og erstattes av følgende vedtak 

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

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

 

 

Byggested: Betesta Gnr/Bnr: 46/63 

Tiltakshaver: BETONGSERVICE AS Adresse: Industriveien 24, 9152 

SØRKJOSEN 

Ansvarlig søker: BETONGSERVICE AS Adresse: Industriveien 24, 9152 

SØRKJOSEN 

Tiltakets art: Utbygging av boligfelt Bruksareal:  

 

 

 

 

 

 
 

Tillatelse: 

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

ett trinn mottatt 29.08.2016 for utbygging av boligfelt  

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 

Ansvarsområde: Komplett byggesøknad 

 

 

Foretak uten sentral godkjenning: 

   

Foretak Godkjenningsområde 

BETONGSERVICE AS 

Org.nr. 944 896 600 

PRO - Ansvarlig prosjekterende, tiltakskl. 1 

Ansvarsområde: Vannforsynings- og avløpsanlegg. Vei, 

utearealer, og landskapsutforming. Oppmålingsteknisk 

prosjektering 

BETONGSERVICE AS 

Org.nr. 944 896 600 

UTF - Ansvarlig utførende, tiltakskl. 1 

Ansvarsområde: Utførsel av vei, utearealer og 

landskapsutforming. Innmåling og utstikking av tiltak. 

 

 

 

SAKSUTREDNING/BEGRUNNELSE FOR VEDTAKET: 

 

Planstatus: 

Boligtomt er regulert til boligbebyggelse, frittliggende småhusbebyggelse. Reguleringsplan id 

19422014_002 

 

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) 

 

Atkomst/avkjørsel: 
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Veier og veilys i boligfeltet kan overtas uten kostnad av Nordreisa kommune under forutsetning 

av at anleggene bygges i samsvar med gjeldende kommunale normer.  

 

Vannforsyning og avløp: 

Vann- og avløpsnettet i boligfeltet kan overtas uten kostnad av Nordreisa kommune under 

forutsetning av at det bygges i samsvar med gjeldende kommunale normer.  

 

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 sluttkontrollen ikke har 

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

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

situasjonsplan og tegninger samt underretning om tiltakets plassering. 

 

Bortfall av tillatelse: 

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

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

 

Klageadgang 

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

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

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

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

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

frem. Viser til Forvaltningslovens § 28. 

 

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

tiltakshaver måtte lide ved en slik omgjøring. 

 

Ved all kontakt med avdelingen i denne sak, vennligst referer til saksnummer 2016/1030. 
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Med vennlig hilsen 

 

 

 

Sigrid Birkelund 

Byggesaksbehandler 

 

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

    

    
    

    

    
    

 

Einar Arild Antonsen 

Hamneidet 54 

9181  HAMNEIDET 

 

 

 

 

Delegert vedtak 
Delegert utvalg miljø-, plan og utviklingsutvalget - nr. 188/16 

 

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

 2016/1111-2 7599/2016 1942/82/11 21.09.2016 

 

Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett på gnr. 1942/83/11 

 

TILLATELSE TIL TILTAK UTEN ANSVARSRETT  

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

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

 

 

Byggested: Hamneideveien 54, 9181 

HAMNEIDET 

Gnr/Bnr: 83/11 

Tiltakshaver: Einar Antonsen Adresse: Hamneideveien 54, 9181 

HAMNEIDET  

Tiltakets art: Endring av bygg - utvendig 

tilbygg mindre enn 50 m²  

Bruksareal: 21.6 m² 

 

 

 

VEDTAK 
 

Tillatelse: 

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

uten ansvarsrett mottatt 15.09.2016 for oppføring av tilbygg til bolig. 

 

Det vises for øvrig til søknadens vedlagte tegninger 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: 

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 og tegninger skal være tilgjengelig på byggeplassen. 

 

 

ØVRIGE LOVBESTEMMELSER: 

Anmodning om ferdigattest: 

Ved anmodning om ferdigattest, skal det sendes inn dokumentasjon for at sluttkontrollen ikke har 

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

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

situasjonsplan og tegninger samt underretning om tiltakets plassering. 

 

Bortfall av tillatelse: 

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

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

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

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

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

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

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

frem. Viser til Forvaltningslovens § 28. 

 

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

tiltakshaver måtte lide ved en slik omgjøring. 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

 

Sigrid Birkelund 

Byggesaksbehandler 

 

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

    

    
    

    

    
    

 

Klasvoll Maskinstasjon AS 

reidar@klasvoll.no 

   

 

 

 

 

Delegert vedtak 
Delegert utvalg miljø-, plan og utviklingsutvalget - nr. 179/16 

 

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

 2015/1900-2 7195/2016 K24 06.09.2016 

 

Utslippstillatelse for mindre avløpsanlegg gnr 1942/39/16. Hytte 

 

Saksopplysninger:  

 Søknaden gjelder utslippstillatelse for avløpsanlegg på eiendommen gbr.1942/39/16 
 Søknaden gjelder også ansvarsrett for Klasvoll Maskinstasjon AS for utførelse av 

anlegget. 

 Forholdene på stedet vurderes slik at slamavskiller og jordrenseanlegg kan bygges i 

samsvar med Retningslinjer for utforming og drift av separate jordrenseanlegg.

 Slamavskiller for hyttebebyggelse skal i hht. Nordreisa kommunes renovasjons-

forskrift tømmes hvert 3 eller 4 år.

 

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

 

 

Vedtak: 

1. Utslippstillatelse gis for gråvann og svartvann på eiendommen gbr.1942/39/16. 

2. Det skal monteres slamavskiller og jordrenseanlegg i samsvar med Retningslinjer for 

utforming og drift av separate avløpsanlegg. 

3. Anlegget skal plasseres slik at det ikke kommer i konflikt med vannforsyningsanlegg. 

4. Rørlegger Klasvoll Maskinstasjon AS org.nr: 963 217 761 godkjennes som 

ansvarshavende på prosjektet. 

5. Dersom arbeidet ikke er igangsatt senest 3 år etter at tillatelse er gitt, faller tillatelsen bort. 

Dette gjelder også dersom arbeid innstilles i lengre tid enn 2 år. 

6. Før jordrenseanlegget lukkes etter legging av infiltrasjonsrør mv, skal kommunen gis et 

varsel på minst 2 arbeidsdager slik at forurensningsmyndigheten kan kontrollere anlegget 

7. Ferdigattest / kontrollerklæring sendes kommunen når arbeider er utført. 
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Lovhjemmel: Forurensningsforskriften 

 

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 

 

 

 

Sigrid Birkelund 

Byggesaksbehandler 

 

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

 

 

 

 

Kopi til: 

Nina Bredesen/ Helge Sandmo nina.bredesen@nordtr

oms.net 
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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   

    

    
    

    

    
    

 

Ronny Laberg 

Kirkeveien 36 

9180  SKJERVØY 

 

 

 

 

Delegert vedtak 
Delegert utvalg miljø-, plan og utviklingsutvalget - nr. 185/16 

 

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

 2016/1011-2 7305/2016  12.09.2016 

 

Utslippstillatelse for mindre avløpsanlegg, hytte 1942/68/45 

Saksopplysninger:  

 Søknaden gjelder utslippstillatelse for avløpsanlegg på eiendommen gbr.1942/68/45 
 Søknaden gjelder også ansvarsrett for Rørlegger NORDTROMS RØR AS for utførelse av 

anlegget. 

 Forholdene på stedet vurderes slik at slamavskiller og jordrenseanlegg kan bygges i 

samsvar med Retningslinjer for utforming og drift av separate jordrenseanlegg.

 Slamavskiller for hyttebebyggelse skal i hht. Nordreisa kommunes renovasjons-

forskrift tømmes hvert 3 eller 4 år.

 

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

 

 

Vedtak: 

1. Utslippstillatelse gis for gråvann og svartvann på eiendommen gbr.1942/68/45. 

2. Det skal monteres slamavskiller og jordrenseanlegg i samsvar med Retningslinjer for 

utforming og drift av separate avløpsanlegg. 

3. Anlegget skal plasseres slik at det ikke kommer i konflikt med vannforsyningsanlegg. 

4. Rørlegger NORDTROMS RØR AS org.nr: 989975181 godkjennes som ansvarshavende 

på prosjektet. 

5. Dersom arbeidet ikke er igangsatt senest 3 år etter at tillatelse er gitt, faller tillatelsen bort. 

Dette gjelder også dersom arbeid innstilles i lengre tid enn 2 år. 

6. Før jordrenseanlegget lukkes etter legging av infiltrasjonsrør mv, skal kommunen gis et 

varsel på minst 2 arbeidsdager slik at forurensningsmyndigheten kan kontrollere anlegget 

7. Ferdigattest / kontrollerklæring sendes kommunen når arbeider er utført. 
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Lovhjemmel: Forurensningsforskriften 

 

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 

 

 

 

Sigrid Birkelund 

Byggesaksbehandler 

 

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

 

 

 

Kopi til: 

Nord-Troms rør orjan@nordtromsror.no   
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Nordreisa kommune   
Ordfører 

 

 

 

 
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 

 2016/1010-3 7094/2016 Q13 01.09.2016 

 

Vedlikehold Fv865 Reisadalen 

Som et innspill til behandling av regional transportplan denne høsten sendes denne henvendelsen 

til Troms fylkeskommune som vegeier av Fv 865 i Reisadalen. Denne strekningen har ett eldre 

fast dekke som er meget hullete og slitt. Veien er i veldig dårlig forfatning og er slik vi ser det 

ikke rustet for dagens trafikksituasjon. 

 

Grunnen til vår bekymring er at en i de kommende årene, med start nå i høst, vil se en betydelig 

trafikkvekst på denne veien, særlig av tungtrafikk. Statnett starter nå bygging av den nye 420kV 

linja mellom Balsfjord og Skaidi. Reisadalen vil i så måte være sentral da anbudet er delt her. Det 

innebærer at det vil være 2 store entreprenører i området, italienske Rebaioli og nordiske ElTel. 

Det er svært mye utstyr som skal transporteres, og masse av det som skal fraktes til fjells vil bli 

gjort med bil/beltevogner da det er for tungt for helikopter. I tillegg skal en hel del personell og 

mindre utstyr fraktes jevnlig. Det må snarlig gjennomføres et møte mellom vegeier og Statnett 

for å få avdekket transportbehovet som utbyggerne av 420kV linja har. 

 

I tillegg er det planlagt bygging av en stor trafostasjon ved Vinnelys i Reisadalen. Den vil 

forhåpentligvis etableres innen en tiårs periode. 

 

Det drives også en del næringsvirksomhet for øvrig i Reisadalen. Det er flere gårder som driftes, 

og her ser en nå at det er et generasjonsskifte i denne næringen. Veiens beskaffenhet er 

avgjørende for at for eksempel melkebil og annen gårdsrettet transport skal kunne komme frem. 

 

Avfallsservice sitt deponi og mottaksstasjon for renovasjon i Nord-Troms ligger her og 

Betongservice henter sand til betong-stasjonen i dalen. 

Det er i tillegg flere maskin entreprenører som holder til langs vegen, og NVE har sitt 

beredskapssteinbrudd her. De er pålagt til enhver tid å ha 2000m3 stein klar som beredskap bare i 

forhold til Reisaelva. Dette steinbruddet krever stabil og god tilgjengelighet. Det foregår dermed 

mye tungtransport etter denne veien, og veien må rustes opp for å kunne ta denne trafikken. 
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Reiselivet har hatt en oppblomstring i dalen, og det er nå flere bedrifter som satser på dette. Her 

kan en kan nevne Reisa friluftsenter, Saraelv villmarksenter, Svartfoss Adventure, Reisastua 

Lodge og Trondsanes Camping, samt flere mindre aktører. Reisa Nasjonalparksenter har også et 

anlegg i enden av fylkesveien, og de opplever stadig større besøkstall her. 

Det er i tillegg planlagt flere hyttefelt i Reisadalen, der Statskog har det største med over 50 

hytter. 

 

Til slutt er også Reisadalen et yndet området for friluftsliv, og en ser en utstrakt bruk av naturen 

både sommer og vinter. 

 

Med bakgrunn i den formidable trafikkøkningen en forventer på Fv865 krever vi at Troms 

fylkeskommune og starter en opprustning av denne veien så snart som overhodet mulig. 

 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

 

Øyvind Evanger 

Ordfører 

 

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

Sentrum 17, Postboks 174, 9156 Storslett 

Tlf 77 58 80 00  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 

14. september 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 16 888 251 28 552 697 59,15 1 270 595

Øvrige utgifter 14 548 061 24 357 645 59,73 1 697 728

Inntekter -8 950 050 -15 604 832 57,35 -1 459 051

ANSVAR 5 REGNSKAP BUDSJETT FORBRUK I % AVVIK

Lønn inkl sosiale utg 2 619 018 5 166 967 41,98 667 173

Øvrige utgifter eks kapital 3 010 773 5 178 935 58,13 443 571

Renter og avdrag 0 8 430 000 0,00 0

Inntekter -14 030 757 -18 672 900 75,14 1 575 933
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Side 3 

 
KOMMENTÅRER TIL ÅVVIK: 

Pr august skal lønnsutg være 63,6%, mens øvrige skal være inntil 66,7%.  Pensjon det samme som 
øvrige utgifter; 66,7%. 

 

Kap 6 

Åugust 

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 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 august 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. 

Åugust: Åvløpsledning ved Jernelva blir urørt av SVV sitt bruarbeid grunnet ny løsning, mye arbeid 
spart. Øvrig drift henger litt planen etter grunnet ubesatt stilling og sykefravær. 

 

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) 
 

Ansvar 551 Feiing interkommunalt: 
Inntektene faktureres 4 ganger pr a r.  Utgifter er andel abonnement Komtek o.l.  Øvrige utgifter ga r 
gjennom interkommunalt samarbeide der Nordreisa faktureres ved a rsskiftet 2016/17 for sin andel 
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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 

Åugust 

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 6,11 %   

 

 

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. 

 

Juli totalt 6,11 % 
fordelt pa  

%-vis oppnådd IA dag  

 1.tert gjensnitt 60 % 2.tert, gjensnitt 55 % 3.tert, gjensnitt  % 
Staben 0,0 % 60% 80%  
Ånleggsdrift, 1,83 % 64% 55%  
Byggdrift 2,99 % 82% 62%  
Renhold 11,92 % 30% 42%  
Utvikling 4,97 % 70% 71%  

Innen Renhold er 98 % av fraværet langtidsfravær og 2 % korttidsfravær. For de andre virksomhetene er det 
korttidsfravær og en er langtidssyk. Ferieavvikling blant sykemeldte medvirker til den gode utviklingen i juli. 

Totalt var det 33 som oppna dde 0 % fravær i andre tertial og kan derved ta ut IÅ-dag, mot 36 i første tertial. 
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Side 6 

SIST GJENNOMFØRTE MEDARBEIDERUNDERSØKELSE:  

 

 

 

  

MEDARBEIDERSAMTALER (sett kryss)   

Ikke pa begynt (  )                     Pa begynt (x )                                        Fullført (   ) 

Årbeidet med medarbeidersamtalene har kommet noe ulikt i de forskjellige virksomhetene pga mye annet arbeid 
innen forvaltnings- og andre oppgaver. Årbeidet vil bli prioritert utover høsten. 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

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 

 

Juni Åug 
Staben/ledere 6 av 8 gjennomført Staben/ledere 8 av 8 gjennomført 
Ånleggsdrift 5 av 10 gjennomført  Ånleggsdrift 6 av 10 gjennomført  
Byggdrift 0 av 15 gjennomført Byggdrift 0 av 15 gjennomført 
Renhold 5 av 26 gjennomført Renhold 5 av 26 gjennomført 
Utvikling 0 av 5 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 % 

98 % 
97 % 
88 % 

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 3 klager i aug 

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 % 0 

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 høsten. pkt b innspill gitt til Helse og omsorg mars 
2016, vedtak gjort i mai og Pkt c , se pkt b. Arbeid med pkt b og c er startet opp og anleggstart 
forventes på senhøsten.  
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Side 10 

 

 

 

Investeringsbudsjett: 

 
Guleng III, byggeprosjekt pågår se egen rapport 

Heldøgnsbemannede omsorgsboliger for eldre, arbeidet er i planfasen 

Leonard Isaksens veg, se pkt over 

Uteomra de Storslett skole, oppstart arbeid 20.juni 2016, størstedelen av arbeidet utført i sommer, 
montering/oppsett av utstyr forsetter utover høsten.  

Nordreisahallen takkonstruksjon, arbeidet ikke startet opp. Slik det ligger ann nå vil det ikke bli 
bli gjort før i 2017 pga permisjon og vakanser innen byggdrift. 

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, endelig regnskap legges fra i høst. 

 

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. 
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Side 11 

 

  

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. Ny henvendelse i august fra Statens vegvesen, følges opp adm og politisk. 

 

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. Arbeidet ble ferdig til skolestart. Det gjenstår litt arbeid i 
forbindelse med ventilasjon som tenkes tatt i høstferien. 

 

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. Se pkt over 
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Side 12 

 

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. Det forventes at sak kan 
legges til MPU i løpet av vinteren 2016/2017. 

 

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  

Renholder 1 på Sonjatun er tilsatt. 
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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:       2015/1716-20 

Arkiv:                Q03  

Saksbehandler:  Hilde 

Henriksen 

 Dato:                 19.09.2016 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

49/16 Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg 29.09.2016 

 

Kontrakter vintervedlikehold - bruk av opsjon 

Henvisning til lovverk: 

 

 

Rådmannens innstilling 

Nordreisa kommune benytter ikke sin opsjon i forhold til å videreføre dagens brøytekontrakter i 

ett år. Nye kontrakter lyses ut for perioden 2017-2022. 

 

 

Saksopplysninger 

Inneværende brøytekontrakter gjelder til og med sesongen 2016-2017.  Kontraktene har opsjon 

på et år til våren 2018. Det må tas stilling til om kommunen skal benytte opsjonen eller ikke. 

 

Vurdering 

 

Ny konkurranse for brøyterodene medfører vanligvis vesentlig høyere kostnader for ny periode i 

forhold til inneværende. Bruk av opsjon vil derfor gi lavere kostnad for perioden 2017-2018.  

  

Statens vegvesen gjennomfører konkurranse for sine brøyteroder der nye kontrakter gjelder fra 

høsten 2017 og 5 år til våren 2022.  Samtidig konkurranse med Statens vegvesen gir vanligvis 

bedre priser for kommunen.  Samtidig konkurranse gir derfor lavere kostnad for ny 

kontraktsperiode enn ved kommunal innkjøpskonkurranse til annet tidspunkt. 

 

Bruk av opsjon har som konsekvens; lav kostnad for opsjonsperioden 2017/18, men høyere 

kostnad for neste kontraktsperiode. 

Ikke bruk av opsjon har som konsekvens; høyere kostnad for opsjonsperioden på et år må 

påregnes, men totalt sett vil det gi redusert kostnad for ny kontraktsperiode.   

For hele perioden 2017-2022 vil bruk av opsjon 2017-18 gi høyere samlet kostnad enn om 

opsjon ikke benyttes. 
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Administrasjonen tilrår at opsjon ikke benyttes. Nye brøytekontrakter lyses ut for perioden 

2017-2022. 
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Nordreisa kommune 

           

 Arkivsaknr:       2015/162-73 

Arkiv:                L12  

Saksbehandler:  Dag Funderud 

 Dato:                 21.09.2016 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

50/16 Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg 29.09.2016 

 

Vinteråpning av veg til Veibrink 

Henvisning til lovverk: 

 

 

Rådmannens innstilling 

Nordreisa kommune stiller seg positiv til henvendelse fra Statens vegvesen om at de vil påta seg 

å frese opp (vinteråpne) gammel E6 fra kryss til Sokkelvik til Vegbrink (inkludert parkering). Vi 

vil også anbefale vinteråpning av strekningen Vegbrink-Sørelva. Dette må også inkludere at de 

holder vegen åpen til våren. 

 

Nordreisa kommune vil også anmode Statens vegvesen om å vurdere å holde vegen åpen hele 

vinteren som en beredskaps veg ved ulykker eller teknisk svikt. 

 

 

Saksopplysninger 

Når ny E6 gjennom Sørfjellet blir ferdig ved årskiftet 2017/2018, er det gjennom 

reguleringsplan vedtatt at gammel E6 over fjellet skal omklassifiseres som kommunal veg. 

 

Det vil bli lagd en egen sak om dette seinere. 

 

Nordreisa kommune har nå mottatt en henvendelse fra Statens vegvesen om ang oppbrøyting av 

denne vegen fra Sokkelvikkrysset til veibrink. De skriver: 

 

Det vises til samtale om fremtidige konsekvenser knyttet til åpning av ny tunnel, og 

nedklassifisering av gammel E6-sløyfe Sørkjosen-Vegbrink til kommunal veg. 

 

Statens vegvesen forventer å sette trafikk på Sørkjostunnelen høsten 2017. Da vil vår drift og 

vedlikehold av eksisterende E6 over Sørkjosfjellet opphøre. Imidlertid vil denne gamle E6-sløyfa 

måtte fungere som omkjøringsveg ved planlagt tunnelvedlikehold i fremtiden, samt være en 

beredskapsveg knyttet til uønskede hendelser i tunnel (ulykker, teknisk svikt etc.) 
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Statens vegvesen jobber nå for øvrig med en ny 5-årig drifts- og vedlikeholdskontrakt for riks- 

og fylkesvegnettet i Nord Troms som skal gjelde fra 1.september 2017. 

 

I den sammenheng at vegen er en viktig beredskapsveg, og at den periodisk kan tjenes om 

omkjøring når planlagt vedlikehold (tunnelvask, reklamasjonsarbeider, ol.) utføres i korte 

intervaller ser Statens vegvesen det som en fordel å freses opp vegen på våren slik at vi kan 

utføre vedlikeholdet periodisk i mai-oktober.  

 

Statens vegvesen foreslår derfor at vi påtar oss å frese opp (vinteråpne) gammel E6 fra kryss til 

Sokkelvik til Vegbrink (inkludert parkering). Vi vil også vurdere å vinteråpne strekningen 

Vegbrink-Sørelva. I denne sammenheng blir vi å sette brøytestikk på den ene siden av gammel 

E6-sløyfe langs nevnte strekning. 

En slik åpning blir gjort til 1.mars hver vår, og det vil da være et kommunalt ansvar å holde 

vegen (Sokkelvik-krysset til Vegbrink) åpen for innbyggere og andre som ønsker å benytte 

vegbrink som utgangspunkt for friluftsliv. Åpningsdato er fleksibel i forhold til kommunens 

ønsker og klimatiske forhold. 

 

Statens vegvesen ber om kommunens tilbakemelding på dette slik at krav kan innarbeides i 

konkurransegrunnlag for ny driftskontrakt. 

 

 

Vurdering 

Nordreisa kommune er enig i at det vil være et behov for at gamle E6 over Sørfjellet brøytes opp 

1.mars slik at den kan fungere som en beredskapsveg i perioden mai til oktober. Vi synes dette 

er et godt tiltak for å sikre jevnlig vedlikehold i tunnelen. 

Dette vil også gi gode muligheter for å benytte parkeringsplass på Veibrink og Reisafjellet som 

utfartsområde om våren.  

Vi mener imidlertid at siden Statens vegvesen har behov for at den er åpen fra 1.mars så mener 

vi at de må påta seg å holde den åpen ut til våren. 

 

Vi vil også påpeke at Statens vegvesen skriver: ...........være en beredskapsveg knyttet til 

uønskede hendelser i tunnel (ulykker, teknisk svikt etc.) Ut i fra dette stiller vi spørsmål ved om 

ikke Statens vegvesen bør påta seg brøyteansvar hele vinteren. Når vegen stenges her, deles 

landet i to. Det er kun en omkjøringsveg og det er 700 km gjennom Finland og Finnmark. 

 

Oppsummert så stiller administrasjonen seg positiv til at Statens vegvesen påtar seg å brøyte opp 

vegen fra Sokkelvikkrysset til Veibrink og videre til Sørelva, men vi mener den faglig beste 

løsningen for å ivareta beredskapen er at Statens vegvesen holder vegen åpen hele vinteren.  
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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 

51/16 Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg 29.09.2016 

 

Budsjettprosess 2017 

Henvisning til lovverk: 

 

Saksprotokoll i Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg - 25.08.2016  

 

Behandling: 

Forslag fra Hilde Nyvoll, AP 

Siste kulepunkt strykes og endres til; investeringsbehov (side 178) med kostnadsoverslag sendes 

repr i utvalget snarest og saken tas opp på nytt i neste møte. 

 

Rådmannens innstilling med endringsforslag fra Hilde Nyvoll, enstemmig vedtatt 

Vedtak: 

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. 

- investeringsbehov (side 178) med kostnadsoverslag sendes repr i utvalget snarest og 

saken tas opp på nytt i neste møte. 

 

 

 

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:  
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- 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:  

 
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 

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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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. 

 

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 
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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. 

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. 
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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. 

 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. 
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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 

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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