
       

 
Møteinnkalling     

 
 

Utvalg: Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg 
 

Oppmøtested Møtet starter med befaring til Point. Oppmøte ved Point kl 09.00 
 

Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset 
Dato: 01.06.2017 
Tidspunkt: 09:00 

 
Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 58 80 15, eller til postmottak@nordreisa.kommune.no 
 – ved forfallsmelding på e-post er vil dere motta en bekreftelse på at den er registrert, dersom 
dere ikke mottar en slik bekreftelse MÅ dere ta kontakt pr. telefon. 
 
Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. 
 
Orienteringer/befaringer: 
Møtet starter med befaring til Point. Oppmøte ved Point kl 09.00 
Etter befaringen fortsetter møtet med presentasjon/arbeidsøkt om reguleringsplan for 
Sørkjosen v/ planlegger Hanne Henriksen. 
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4

http://ntephorte/42ephorte/shared/aspx/default/details.aspx?f=ViewUB%2520(MO)&UB_ID=6324
http://ntephorte/42ephorte/shared/aspx/default/details.aspx?f=ViewUB%2520(MO)&UB_ID=6336
http://ntephorte/42ephorte/shared/aspx/default/details.aspx?f=ViewUB%2520(MO)&UB_ID=6352


5

PS 36/17 Referatsaker



Nordreisa kommune 

 

Brannvesenet 
  

 

 

 
Postadresse: Besøksadresse: Telefon: + 47 77 58 00 00 Bankkonto: 4740.05.03954 
Postboks 174, N- 9156 Storslett Sentrum 17 Telefaks: + 47 77 77 07 01 Org.nr: 943 350 833 
E-post: Internett:   
postmottak@nordreisa.kommune.no  www.nordreisa.kommune.no   
    
    
    
    
    
    

Nicolaisen Hege Rollstad 
Moan 39 
9151  STORSLETT 
 
 

 

 
Delegert vedtak 

Delegert utvalg miljø-, plan og utviklingsutvalget - nr. 49/17 
 
 

Deres ref:   Vår ref (bes oppgitt ved svar): Løpenr. Arkivkode Dato 
 2017/36-4 4166/2017 M88 18.04.2017 

 

1942/14/112 Fyringsforbud - opphevet 

 
Saksopplysninger:  
 
Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets 
redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) 
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2002-06-14-20 
 
Forskrift om brannforebygging 
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2015-12-17-1710 
 
Vurderinger: 
Komtek avtale 200447 
 
Etter befaring 03.04.17, fyringsanlegget er rehabilitert og funnet i forskriftsmessig stand. 
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Vedtak: 
Fyringsforbudet oppheves fra samme dato 
 
 
 
 
 
Klageadgang 
Vedtaket kan påklages til Miljø, Plan, Utvikling.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til 
påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 
 
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer 
som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du 
har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Nils-Arnold Nilsen 
Brannsjef Nord-Troms 
 
Dette dokumentet er produsert elektronisk, og har derfor ingen signatur. 
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Nordreisa kommune 

 

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   
    
    
    
    
    
    

Odd-Erik Hansen 
Krakenesveien 290 
9151 Storslett 
 
 

 

 
Delegert vedtak 

Delegert utvalg miljø-, plan og utviklingsutvalget - nr. 72/17 
 
 

Deres ref:   Vår ref (bes oppgitt ved svar): Løpenr. Arkivkode Dato 
 2017/335-4 5421/2017 1942/36/1 23.05.2017 

 

Administrativt vedtak - søknad om deling gnr 1942/36/1 

Delegasjon: Jfr delegasjonsreglement vedtatt av Nordreisa kommunestyre sak 57/16 
 
Lovhenvisning: Jordloven §§ 9 og 12, matrikkellovens § 6, plan- og bygningsloven § 19-2, 20-1, 
26-1, 27-1, 27-2, 27-4 og 28-1 
 
Søker: Odd-Erik Hansen, Krakenesveien 292, 9151 Storslett  
 
Eiendommen ligger på Krakenes, 7 km fra Storslett sentrum. Parsellen som søkes fradelt er 
bebygd med et bolighus. På det vedlagte kartet er tomta skissert og oppmålt til å være ca 1100 
m2. Arealet består av en bolig med hageareal.  
 
Boligen er felles bolig for Hansen og hans kone og begrunnelsen for fradelinga er iflg søknaden 
at Hansen har gnr 36/1 i særeie. Ved at bolighuset får egen tomt vil hans kone også få eierskap i 
felles bolig. Eiendommen har et til bolighus, hvor Hansens mor bor. Denne boligen står som 
punktfeste/festetomt nr 1. 
 
Planstatus  
Tomten er i kommuneplanen definert som LNFR, områder som skal brukes og sikres for 
landbruksproduksjon, herunder jordbruk, skogbruk og reindrift, og/eller som skal bli liggende 
som naturområder og områder for friluftsliv.  
 
I plan og bygningsloven av 27.06.08 § 19-2 heter det: ”at dispensasjon ikke kan gis dersom 
hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse,  
blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn 
ulempene etter en samlet vurdering. Det kan ikke dispenseres fra saksbehandlingsregler.”  
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Før det gjøres vedtak skal blant annet fylkeskommunen og statlig myndighet, hvis saksområde  
blir direkte berørt, være gitt mulighet til å uttale seg.  
 
Ved vurderingen av om det skal gis dispensasjon fra planer skal statlige og regionale rammer og 
mål tillegges særlig vekt. Kommunen bør heller ikke dispensere fra planer, lovens bestemmelser 
om planer og forbudet i § 1-8 når en direkte berørt statlig eller regional myndighet har uttalt seg 
negativt om dispensasjonssøknaden.  
I og med at søknaden går ut på fradeling av bebygd og opparbeidet areal, er søknaden ikke sendt 
til kulturminnemyndighetene.  
 
Høring:  
Saken ble sendt på høring til Fylkesmannen i Troms den 5.4.17 med høringsfrist 5.5.17. Det er 
ikke kommet inn merknader i saken.  
 
Vurderinger i forhold til jordloven: 
Landbruk  
I jordlovens § 1 står det: Arealressursane bør disponerast på ein måte som gir ein tenleg, variert 
bruksstruktur ut frå samfunnsutviklinga i området og med hovudvekt på omsynet til busetjing, 
arbeid og driftsmessig gode løysingar.  
 
Ein samfunnsgagnleg bruk inneber at ein tek omsyn til at ressursane skal disponerast ut frå 
framtidige generasjonar sine behov. Forvaltinga av arealressursane skal vera miljøforsvarleg og 
mellom anna ta omsyn til vern om jordsmonnet som produksjonsfaktor og ta vare på areal og 
kulturlandskap som grunnlag for liv, helse og trivsel for menneske, dyr og planter…  
 
…I jordlovens § 12 står det: Deling av eigedom som er nytta eller kan nyttast til jordbruk eller 
skogbruk må godkjennast av departementet. Det same gjeld forpakting, tomtefeste og liknande 
leige eller bruksrett til del av eigedom når retten er stifta for lengre tid enn 10 år eller ikkje kan 
seiast opp av eigaren (utleigaren). Med eigedom meiner ein òg rettar som ligg til eigedomen og 
partar i sameige…  
 
Ved avgjerd av om samtykke til deling skal givast, skal det leggjast vekt på om delinga legg til 
rette for ein tenleg og variert bruksstruktur i landbruket. I vurderinga inngår mellom anna 
omsynet til vern av arealressursane, om delinga fører til ei driftsmessig god løysing, og om 
delinga kan føre til drifts- eller miljømessige ulemper for landbruket i området. Det kan leggjast 
vekt på andre omsyn dersom dei fell inn under formålet i jordlova.  
Sjølv om det etter tredje ledd ikkje ligg til rette for å gi samtykke til deling, kan samtykke givast 
dersom deling vil vareta omsynet til busetjinga i området.  
 
Jfr jordlovens § 12 skal man legger til rette for en tjenlig og variert bruksstruktur i landbruket og 
man bør ta hensyn til samfunnsutviklingen i området. Dette gjelder for eksempel hvilken 
bruksstruktur som er tjenlig ut fra hensynet til bosetting på landbrukseiendommer og 
arbeidsmuligheter.  
 
Vurderingen må ta utgangspunkt i de langsiktige virkningene for eiendommen og inntekten fra 
den ved å dele fra areal eller bygninger. Samt driftsmessige ulemper dersom en tomt plasseres 
nær driftsbygningen og dermed gjør bruken av bygningen vanskelig og konflikter mellom 
landbruket og andre interesser som følge av landbruksdriften. Slike konflikten er ofte knyttet til 
støv, støy og lukt fra store fjøs, beitedyr, helge- og nattarbeid, men også bruk av driftsveier og 
utmark eller nydyrking av jord.  
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Jordlovens § 12, fjerde ledd åpner for at en kan gå lenger i å tillate fradeling til boligformål enn 
tidligere. Regelen er ment å gjelde hensynet til bosetting generelt, ikke bare hensynet til bosetting 
på landbrukseiendommer. Det kan være aktuelt å fradele en tomt med eksisterende våningshus 
eller kårbolig som ikke trengs på gården fordi den vil kunne nyttes til bolig av andre. Det kan 
også være aktuelt å dele fra tomt uten bygning til slike formål.  
 
Ved fradeling av tomt, bebygd eller ikke, må man ta hensyn til at tomta med deling blir fritt 
omsettelig og senere kan selges til personer som ikke har tilknytninger til gården, området eller 
landbruket generelt.  
 
Det er ingen aktive bruk igjen på Krakenes, men stort sett alle arealene driftes og høstet ved 
bortleie. Hansen drev tidligere med melkeproduksjon med kyr og la ned husdyrdrifta i 2010. 
Arealene driftes pr i dag med bortleie. Den omsøkte parsellen ligger arronderingsmessig godt 
plassert inntil nabogrensen til gnr 36/3 og den kommunale Krakenesveien, og har egen avkjørsel. 
Det gamle våningshuset ligger like ved driftsbygningen, imellom driftsbygningen og den 
omsøkte parsellen. Formålet med delingen er at Hansen har særeie på eiendommen og ønsker å 
gi sin kone deleierskap i felles bolig. Paret har ikke felles barn.  
 
Det andre bolighuset på eiendommen har eget festenummer, opprettet i 1970. Antakelig ble feste 
opprettet i forbindelse med det forrige brukerskiftet på gården da Hansens foreldre overtok drifta. 
Ved en eventuell fradeling av omsøkte tomt, vil vi sette vilkår om at festetomten blir tilbakeført 
til gnr 36/1 slik at eiendommen ikke blir uten bolig.  
 
Vurdering i forhold til plan- og bygningsloven: 
I flg. plan- og bygningslovens § 26-1 må det ikke opprettes en ny grunneiendom, ny 
anleggseiendom eller endring av eksisterende eiendomsgrense på en slik måte at det oppstår 
forhold som strider mot denne lov, forskrift, vedtekt eller plan. Dette må ikke gjøres på en slik 
måte at det dannes tomter som er uegnet til bebyggelse på grunn av sin størrelse, form eller 
plassering etter reglene i denne lov. 
 
I flg. § 27-1 skal opprettelse eller endring av eiendom til bygningsformål for opphold av 
mennesker eller dyr ikke gjennomføres med mindre det er forsvarlig adgang til hygienisk 
betryggende og tilstrekkelig drikkevann, samt slokkevann.    
I flg. § 27-2 skal bortføring av avløpsvann være sikret i samsvar med forurensningsloven før 
opprettelse eller endring av eiendom til bebyggelse skjer. 
 
Den omsøkte tomta er bebygd og vi gjør derfor ikke vurderinger angående dette.  
 
I flg. § 27-4 må det før opprettelse eller endring av eiendom til bebyggelse blir godkjent enten 
være sikret lovlig atkomst til veg som er åpen for alminnelig ferdsel eller ved tinglyst dokument 
eller på annen måte være sikret vegforbindelse som kommunen godtar som tilfredsstillende.  
 
Boligen har egen avkjørsel til den kommunale Krakenesveien.  
 
I flg. § 28-1 kan grunn bare bebygges, eller eiendom opprettes eller endres, dersom det er 
tilstrekkelig sikkerhet mot fare eller vesentlig ulempe som følge av natur- eller miljøforhold. Det 
samme gjelder for grunn som utsettes for fare eller vesentlig ulempe som følge av tiltak. 
 
Den omsøkte tomta er bebygd og det er ikke fare for skred eller flom der den er plassert.  
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I flg. § 1-8 skal det i 100-metersbelte langs sjøen og langs vassdrag tas særlig hensyn til natur- og 
kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser.  
 
Den omsøkte arealet ligger ca 170 m fra Reisaelva og det er dyrka mark i drift i mellom elva og 
boligen. Vi kan ikke se at dette har konsekvenser for allmennhetens interesser i området.  
 
Vurdering i forhold til naturmangfoldloven: 
Alle tiltak som berører natur må vurderes etter prinsippene i naturmangfoldlovens §§ 8-12 som 
tok til å gjelde fra 1.7.2009. I naturmangfoldlovens § 1 heter det: Lovens formål er at naturen og 
dens biologiske, landskapsmessige og geologiske mangfold og økologiske prosesser tas vare på 
ved bærekraftig bruk og vern, også slik at den gir grunnlag for menneskenes virksomhet, kultur, 
helse og trivsel, nå og i fremtiden, også som grunnlag for samisk kultur.  
 
Siden den omsøkte tomta er bebygd og grenser inntil dyrkamark i drift, ser vi ikke at prinsippene 
i naturmangfoldloven §§ 8-12 er relevant og har noe å si for at det omsøkte arealet godkjennes 
fradelt.  
 
Dispensasjon i forhold til § 19-2:  
Den omsøkte tomta ligger i LNFR-området og deling av et boligformål på landbrukseiendom 
medfører dispensasjon fra kommuneplanens arealdel jfr plan- og bygningslovens § 19-2. Vi kan 
ikke se at ulempene med en dispensasjon fra kommuneplanens arealdel er større enn fordelene 
fordi boligen allerede står der.  
 
Eiendommen har også en bolig til på festetomt. Vi vil sette vilkår om at festetomta tilbakeføres 
til grunneiendommen. Dette er positivt i forhold til eventuell framtidig gårdsdrift da det fortsatt 
vil være en bolig på eiendommen. Vi kan ikke se at delingen har konsekvenser for andre forhold 
av vesentlig betydning. 
 
 
Vedtak:  
Nordreisa kommune godkjenner fradeling av ca 1100 m2 bebygd tomt til boligformål fra gnr 36, 
bnr 1 Nordreisa kommune. 
 
Dette gjøres jfr følgende regelverk: 
 Deling godkjennes jfr jordlovens § 12  
 Deling godkjennes jfr matrikkellovens § 6 
 Deling godkjennes jfr plan- og bygningsloven §§ 20-1-m, 26-1, 27-1, 27-2, 27-4 og 28-1 
 Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel godkjennes jfr plan- og bygningslovens 19-2.  
 
Ved avgjørelsen er det lagt vekt på at fradeling trolig ikke vil komme i konflikt med 
landbruksinteresser, natur- og kulturmiljø og friluftslivet i området siden tomta allerede er 
bebygd. Delingstillatelsen er vurdert i forhold til formål og forvaltningsmål i 
Naturmangfoldloven og tiltaket har ingen innvirkning på prinsippene som skal vurderes i §§ 8-
12. Fradelingen har lite å si for ressursgrunnlaget på eiendommen og samfunnsinteresser taler for 
deling. Etablering av boligtomter i distriktet er positivt for bosettingen. 
 
Det settes følgende vilkår: 
 Gnr 36, bnr 1, festenr 1 tilbakeføres til gnr 36, bnr 1. Dette fordi gnr 36, bnr 1 da fortsatt vil 

ha et bolighus på eiendommen.  
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 Eventuelle byggetiltak kan ikke igangsettes før byggesøknad er levert, søknaden er 
behandlet og godkjenning er gitt. 

 Dersom det under arbeid i marken oppdages gjenstander eller spor etter tidligere 
menneskelig aktivitet i omsøkte areal, må arbeidet stanses og melding straks sendes 
Sametinget og Troms fylkeskommune, kulturetaten jf. kulturminnelovens § 8, 2. ledd. 

 Jfr plan- og bygningslovens § 21-9 vil tillatelse til tiltak etter § 20-1 første ledd bokstav m 
falle bort dersom det ikke er rekvirert oppmålingsforretning innen 3 år etter at tillatelsen ble 
gitt, eller dersom matrikkelføring vil være i strid med lov om matrikkelloven. 

 
 
Klageadgang 
Vedtaket kan påklages til Nordreisa kommune.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til 
påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 
 
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer 
som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du 
har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Dag Funderud 
Sektorleder 
 
Dette dokumentet er produsert elektronisk, og har derfor ingen signatur. 
 
 
Den videre saksgangen:  
Søknaden er oversendt oppmålingsansvarlig. Kartforretninger som krever arbeid i marken 
gjennomføres bare på snø- eller telefri mark. Normal oppmålingssesong er derfor i perioden fra 
og med juni til og med november. Faktura for oppmålings- og tinglysningsgebyr blir sendt ut når 
oppmålingstidspunktet er avtalt. Kartforretning må være rekvirert i løpet av 3 - tre år fra 
tillatelsen til deling ble gitt, ellers faller tillatelsen bort. Dersom du har spesielle ønsker om 
tidspunkt for kartforretningen må du ta kontakt med oppmålingskontoret slik at tidspunkt kan 
avtales.  
 
For nærmere info om saksgang og gebyrer; kontakt oppmålingsingeniør på tlf 77 58 80 54 / 40 
41 92 91.  
 
Vi gjør også oppmerksom på at før skjøtet kan sendes til tinglysning må erverver/nye eier, fylle ut 
skjemaet ”egenerklæring om konsesjonsfrihet” på den nye eiendommen. Dette skjemaet må 
kommunen få inn og slik at vi kan legge inn konsesjonsforholdet i matrikkelen før skjøtet sendes 
til tinglysning. 
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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 
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«MOTTAKERNAVN» 
«ADRESSE» 
«POSTNR»  «POSTSTED» 
 
«KONTAKT» 

 

 
Delegert vedtak 

Delegert utvalg miljø-, plan og utviklingsutvalget - nr. 37/17 
 
 

Deres ref:   Vår ref (bes oppgitt ved svar): Løpenr. Arkivkode Dato 
«REF» 2016/134-6 3683/2017 1942/81/22 30.03.2017 

 

Administrativt vedtak - søknad om deling gnr 81, bnr 22 

Henvisning til delegasjon: Delegasjonsreglement vedtatt av Nordreisa kommunestyre sak 57/16. 
 
Henvisning til lovverk: 
Jordloven § 12 
Matrikkellovens § 6 
Plan- og bygningsloven §§ 19-2 og 20-1, 26-1. 27-2, 27-1, 2 og 4, og 28-1. 
 
Saksopplysninger: 
Det søkes om fradeling på gnr 81, brn 22 av en bebygd tomt på om lag 5000 m2 til 
fritidsformål. Søknaden er endret fra å gjelde en festetomt til en selvstendig tomt, jfr tlf i dag. 
Saksbehandlingen er uansett den samme. 
 
Søker og grunneier er Holger Hansen, Bakkebyveien 338, 9153 Rotsund. Hytta ble bygget i 2015 
og eies av Holger og hans samboer Lill-Torunn Hansen og formålet med delingen er at begge 
skal stå som eiere på hyttetomta.  
 
Eiendommen ligger på Vest-Uløy ved RV 357. Den omsøkte parsellen ligger på øversiden av 
veien og ca 120 m fra sjøen, og er bebygd med uproduktiv skog. 
 
I følge gårdskart fra Nibio har eiendommen gnr 81, bnr 22 et totalareal på 150,8 daa. Av dette er 
2,2 daa fulldyrka jord, 3,6 daa overflatedyrka jord, 21 daa skog på middels bonitet, 4,7 daa skog 
på lav bonitet, 114,7 daa uproduktiv skog og resten annet areal. Av flykart ser man at det er 
lenge siden noe av arealet er høstet.  
 
Planstatus 
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Tomten er i kommuneplanen definert som landbruk, natur- eller friluftsområde, og det er 
nødvendig med dispensasjon fra plan- og bygningsloven § 19-2. 
 
I plan og bygningsloven av 27.06.08 § 19-2 heter det: ”at dispensasjon ikke kan gis dersom 
hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, 
blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn 
ulempene etter en samlet vurdering. Det kan ikke dispenseres fra saksbehandlingsregler.” 
 
Søknaden har ikke vært på høring fordi dette gjelder fradeling av et eksisterende bygg og hvor 
arealet allerede brukes til det som det søkes til. Det skal heller ikke foretas nybygg som medfører 
markinngrep og vi kan derfor ikke se at delingen berører nasjonale eller regionale interesser. Den 
omsøkte tomta grenser også inntil et regulert hyttefelt og det er også flere andre hyttetomter i 
området. 
 
Vurderinger i forhold til jordbruksloven og landbruk: 
I jordlovens § 1 står det at: Arealressursane bør disponerast på ein måte som gir ein tenleg, 
variert bruksstruktur ut frå samfunnsutviklinga i området og med hovudvekt på omsynet til 
busetjing, arbeid og driftsmessig gode løysingar. Ein samfunnsgagnleg bruk inneber at ein tek 
omsyn til at ressursane skal disponerast ut frå framtidige generasjonar sine behov. 
 
I jordlovens § 12 står det: Deling av eigedom som er nytta eller kan nyttast til jordbruk eller 
skogbruk må godkjennast av departementet. Ved avgjerd av om samtykke til deling skal givast, 
skal det leggjast vekt på om delinga legg til rette for ein tenleg og variert bruksstruktur i 
landbruket. I vurderinga inngår mellom anna omsynet til vern av arealressursane, om delinga 
fører til ei driftsmessig god løysing, og om delinga kan føre til drifts- eller miljømessige ulemper 
for landbruket i området. Det kan leggjast vekt på andre omsyn dersom dei fell inn under 
formålet i jordlova. 
 
Det er ikke selvstendig drift på eiendommen og vi har ikke opplysninger om når tid det sist evt 
har vært det. Det er heller ingen andre aktive bruk på Vest-Uløy. Utmarksarealene brukes som 
sommerbeite for sau for gårdbrukere som holder til på fastlandet. Den omsøkte parsellen er 
bebygd og i følge gårdskart hos Nibio er arealet definert som uproduktiv skog. Eiendommen har 
totalt sett ingen forutsetninger for selvstendig og lønnsom landbruksdrift og har en lite sentral 
beliggenhet. Det er mange fritidsboliger og hytter i området og omsøkte tomt grenser også inntil 
et regulert hyttefelt. Vi kan ikke se at det omsøkte arealet er viktig for jordbruket i området. 
 
Vurdering i forhold til plan- og bygningsloven: 
I flg. plan- og bygningslovens § 26-1 må det ikke opprettes en ny grunneiendom, ny 
anleggseiendom eller endring av eksisterende eiendomsgrense på en slik måte at det oppstår 
forhold som strider mot denne lov, forskrift, vedtekt eller plan. Dette må ikke gjøres på en slik 
måte at det dannes tomter som er uegnet til bebyggelse på grunn av sin størrelse, form eller 
plassering etter reglene i denne lov. 
 
I flg. § 27-1 skal opprettelse eller endring av eiendom til bygningsformål for opphold av 
mennesker eller dyr ikke gjennomføres med mindre det er forsvarlig adgang til hygienisk 
betryggende og tilstrekkelig drikkevann, samt slokkevann. I flg. § 27-2 skal bortføring av 
avløpsvann være sikret i samsvar med forurensningsloven før opprettelse eller endring av 
eiendom til bebyggelse skjer. 
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Opprettelse av eiendom til bygningsformål til mennesker og dyr kan ikke gjennomføres med 
mindre det er forsvarlig adgang til hygienisk betryggende og tilstrekkelig drikkevann, samt 
slokkevann og at bortføring av vann og avløpsvann må være sikret i samsvar med 
forurensningsloven. I søknaden er det opplyst at fritidsboligen har privat brønn og eget 
septikanlegg.  
 
I flg. § 27-4 må det før opprettelse eller endring av eiendom til bebyggelse blir godkjent enten 
være sikret lovlig atkomst til veg som er åpen for alminnelig ferdsel eller ved tinglyst dokument 
eller på annen måte være sikret vegforbindelse som kommunen godtar som tilfredsstillende. 
Avkjørsel fra offentlig veg må være godkjent av vedkommende vegmyndighet, jf. veglova §§ 40 
til 43. 
 
Tillatelse til avkjørsel ble gitt av Statens vegvesen i brev av 11.03.2014 i forbindelse med 
byggesaken. Adkomsten fra avkjørselen til hytta blir på den omsøkte tomta.  
 
Kulturminner og kulturlandskap 
Det er ikke registrerte kulturminner helt nær den omsøkte tomta. Det er ellers spredt tradisjonell 
bebyggelse i området. Et eventuelt bygg må tilpasses den eksisterende byggestilen med tanke på 
farge, vinkler, utforming og plassering. 
 
Friluftsinteressene 
Den omsøkte tomta ligger om lag 120 m fra sjøen og på øversiden av riksveien og har derfor ikke 
innvirkning på den frie ferdselen i strandsonen. Vi kan ikke se at den omsøkte tomta er til hinder 
for evt andre spesielle friluftsinteresser i området. Det flere hytter og fritidsboliger i området. 
 
Reindrift 
Reindriftsinteressene vil trolig ikke bli berørt av denne fradelingen siden det allerede er en del 
etablerte boliger og hytter i området. I følge kart er ikke området registrert som samlingsområde 
eller flyttelei. 
 
Dispensasjon: 
Den omsøkte tomta ligger i LNFR-området og deling av den omsøkte bebygde tomta til 
fritidsformål medfører dispensasjon fra kommuneplanens arealdel jfr plan- og bygningslovens § 
19-2. Tomta ligger godt arrondert inntil eiendomsgrensen og vi kan ikke se at delingen fører til 
stridende forhold i sett i henhold til andre hensyn som skal ivaretas. I dette tilfellet kan vi ikke se 
at ulempene med en dispensasjon er større enn fordelene. 
 
Vurdering i forhold til naturmangfoldloven: 
Alle tiltak må vurderes opp mot naturmangfoldsloven som tok til å gjelde fra 1.7.2009. I  
naturmangfoldslovens § 1 heter det: Lovens formål er at naturen og dens biologiske,  
landskapsmessige og geologiske mangfold og økologiske prosesser tas vare på ved bærekraftig 
bruk og vern, også slik at den gir grunnlag for menneskenes virksomhet, kultur, helse og trivsel, 
nå og i fremtiden, også som grunnlag for samisk kultur.  
 
I lovens § 4 om forvaltningsmål for naturtyper og økosystemer heter det:  
Målet er at mangfoldet av naturtyper ivaretas innenfor deres naturlige utbredelsesområde og 
med det artsmangfoldet og de økologiske prosesser som kjennetegner den enkelte naturtype.  
Målet er også at økosystemets funksjoner, struktur og produktivitet ivaretas så langt de anses 
rimelige.  
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I lovens § 7 som omhandler prinsipper i offentlig beslutningstaking i §§ 8 til 12 framgår det 
følgende: Prinsippene i §§ 8 til 12 skal legges til grunn som retningslinjer ved utøving av 
offentlig myndighet, herunder når et forvaltningsorgan tildeler tilskudd, og ved forvaltning av 
fast eiendom. Vurderingen etter første punktum skal fremgå av beslutningen.  
 
Dette vil si at når natur er berørt skal formålet og forvaltningsmålet i denne loven vurderes.  
Reglene for bærekraftig bruk og vern av naturen skal være førende. Prinsippene i §§ 8 – 12 skal 
vurderes vedrørende naturmangfold, dvs biologisk mangfold, landskap og geologi, og 
vurderingene skal framgå i framstillingen av saken.  
 
Området er søkt opp i Artsdatabanken som er en nasjonal kunnskapskilde for biologisk mangfold 
og på miljostatus.no. Det er på den omsøkte parsellen eller i området ikke gjort funn av 
rødlistearter i kategoriene sårbar, nær truet, sterkt truet eller kritisk truet. Det er heller ikke 
registrert sårbare naturtyper i området. Ut ifra de prinsippene som skal vurderes kan vi ikke se at 
det omsøkte parsellen kommer i konflikt med hovedformålet i det som naturmangfoldloven skal 
verne om. 
 
Oppsummering 
Omsøkte tomt er bebygd og i kommuneplanens arealdel er område definert som landbruk, natur- 
eller friluftsområde. Det er derfor nødvendig med dispensasjon fra plan- og bygningsloven § 19-
2. En fradeling av omsøkt areal vil trolig ikke føre til konsekvenser for naturmangfoldet, 
kulturlandskapet, friluftslivet, landbruket eller reindrifta. Det omsøkte arealet er godt arrondert 
inntil grensen til naboeiendommen og grenser derfor også til et regulert hyttefelt. Etter en samlet 
vurdering kan vi ikke se at ulempene ved en dispensasjon fra kommuneplanens arealdel er større 
enn fordelene og godkjenner delingen som omsøkt. 
 
Vedtak: 
Nordreisa godkjenner i medhold av jordloven § 12 fradeling av totalt ca 5 dekar bebygd areal 
til fritidsformål fra gnr 81, brn 22. Siden arealet allerede er bebygd vil ikke delingen føre til 
drifts- eller miljømessige konsekvenser for det eventuelle landbruket i området. Eiendommen har 
totalt sett ingen forutsetninger for selvstendig og lønnsom landbruksdrift. 
 
Delingen godkjennes slik: 

 Deling jfr matrikkellovens § 6 
 Deling godkjennes jfr plan- og bygningsloven §§ 20-1-m, 26-1 og 2, 27-4 og 28-1. 
 Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel godkjennes jfr plan- og bygningslovens 

19-2. Siden delingen ikke vil komme i konflikt med forholdene som er vurdert, kan vi 
ikke se at ulempene med en dispensasjon fra kommuneplanens arealdel er større enn 
fordelene. 

 
Det settes følgende vilkår: 

 Skulle det under arbeid i marken komme frem gjenstander eller andre levninger som viser 
eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget og Troms 
fylkeskommune, Kulturetaten omgående, jf. Lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner 
(kml.) § 8 andre ledd. Vi forutsetter at dette pålegget formidles til den som skal utføre 
arbeidet i marken. 

 Jfr plan- og bygningslovens § 21-9 vil tillatelse til tiltak etter § 20-1 første ledd bokstav m 
falle bort dersom det ikke er rekvirert oppmålingsforretning etter lov om 
eigedomsregistrering § 6 innen 3 år etter at tillatelsen ble gitt, eller dersom 
matrikkelføring vil være i strid med lov om eigedomsregistrering. 
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Klageadgang 
Vedtaket kan påklages til Nordreisa kommune.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til 
påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 
 
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer 
som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du 
har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
May Halonen 
Virksomhetsleder 
Tlf 77588042 
e-mial: may.halonen@nordreisa.kommune.no  
 
Dette dokumentet er produsert elektronisk, og har derfor ingen signatur. 
 
 

Likelydende brev sendt til: 
Lill-Torunn Hansen Bakkebyveien 338 9153 Rotsund 
Holger Hansen Bakkebyveien 338 9153 Rotsund 

 
 
Den videre saksgangen: 
Søknaden er oversendt oppmålingsansvarlig, som i løpet av oppmålingssesongen sender faktura 
for oppmålings- og tinglysningsgebyr for tomta som er godkjent fradelt. Kartforretninger som 
krever arbeid i marken gjennomføres bare på snø- eller telefri mark. Normal oppmålingssesong 
er derfor i perioden fra og med juni til og med november. Når innbetaling av oppmålingsgebyr er 
registrert anses kartforretningen å være rekvirert, og tidspunkt for kartforretning blir fastsatt. 
Kartforretning må være rekvirert i løpet av 3 - tre år fra tillatelsen til deling ble gitt, ellers faller 
tillatelsen bort. I forkant av utmålingen vil du bli kontaktet. Dersom du har spesielle ønsker om 
tidspunkt for kartforretningen må du ta kontakt med oppmålingskontoret i god tid før 
oppmålingen. For nærmere info kan oppmålingsingeniør kontaktes på tlf 7758 8054 / 4041 9291. 
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Kjell Martin Løken 
Løkenveien 62 
9151  Storslett 
 
 

 

 
Delegert vedtak 

Delegert utvalg miljø-, plan og utviklingsutvalget - nr. 67/17 
 
 

Deres ref:   Vår ref (bes oppgitt ved svar): Løpenr. Arkivkode Dato 
 2017/421-2 5228/2017 1942/9/2 18.05.2017 

 

Administrativt vedtak - søknad om deling gnr 9, bnr 2 

Henvisning til delegasjon: Delegasjonsreglement vedtatt av Nordreisa kommunestyre sak 57/16. 
Henvisning til lovverk: Jordloven § 12, matrikkellovens § 6, plan- og bygningsloven § 20-1.  
 
Saksopplysninger:  
Eiendommen ligger på Straumfjordeidet ca 4,5 km fra Storslett sentrum og eies av Kjell Løken. 
Parsellen som søkes fradelt består av et bolighus og er på ca 0,7 daa. Det er Kristin Hauge som 
skal ha tomta.  
 
Eiendommen har to bolighus, og i følge gårdskart fra Nibio har eiendom gnr 9, bnr 2 et totalareal 
på 342 daa. Av dette er 28 daa fulldyrka jord, 124,9 daa skog på middels bonitet, 64,7 daa 
uproduktiv skog og resten annet areal.  
 
Planstatus  
Eiendommen er i kommuneplanen definert som landbruk, natur- eller friluftsområde, samt 
reindrift.  
 
Deling som medfører annen bruk skal i utgangspunktet sendes for høring slik at statlig og/eller 
regional myndigheter kan komme med uttalelser i saker som angår nasjonale og regionale 
interesser. Men fradeling kan likevel skje der den fradelte eiendommen skal benyttes til samme 
formål som tidligere, såkalt fradeling til uendret bruk.  
 
Fylkesmannen i Troms har uttalt at det generelt kan sies at en bebygd boligtomt i LNFR område 
som søkes fradelt til fortsatt boligformål, og hvor bygget ikke var satt opp til annet formål, ikke 
kommer inn under tiltak som skal sendes på høring. Det betyr at i fradelingsaker til uendret bruk, 
kan det arealet som faktisk er benyttet som boligtomt, fradeles uten dispensasjon.  
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Vurdering i forhold til Jordloven:  
I jordlovens § 1 står det at: Arealressursane bør disponerast på ein måte som gir ein tenleg, 
variert bruksstruktur ut frå samfunnsutviklinga i området og med hovudvekt på omsynet til 
busetjing, arbeid og driftsmessig gode løysingar. Ein samfunnsgagnleg bruk inneber at ein tek 
omsyn til at ressursane skal disponerast ut frå framtidige generasjonar sine behov.  
 
Etter Jordlovens § 12 kan man gi delingsforbud eller samtykke. Formålet med forbud er å sikre 
og samle ressursene på bruket for nåværende og framtidige eiere. For å samtykke til deling må 
enten samfunnsmessige interesser av stor vekt tale for det, eller at deling er forsvarlig ut i fra 
hensynet til den avkastning eiendommen kan gi.  
 
Det er ikke selvstendig drift på eiendommen og vi har ikke opplysninger om når tid det opphørte. 
Dyrka marka på eiendommen høstes av nabobruket som er et geitbruk. Tomta ligger inntil 
dyrkamarka, men vi legger vekt på bosetningshensynet i denne saken.  
 
I jordlovens § 12, fjerde ledd står det: En kan gå lenger i å tillate fradeling til boligformål enn 
tidligere. Regelen er ment å gjelde hensynet til bosetting generelt, ikke bare hensynet til bosetting 
på landbrukseiendommer. Det kan være aktuelt å fradele en tomt med eksisterende våningshus 
eller kårbolig som ikke trengs på gården fordi den vil kunne nyttes til bolig av andre.  
 
Vurdering i forhold til plan- og bygningsloven:  
I flg. plan- og bygningslovens § 26-1 må det ikke opprettes en ny grunneiendom, ny 
anleggseiendom eller endring av eksisterende eiendomsgrense på en slik måte at det oppstår 
forhold som strider mot denne lov, forskrift, vedtekt eller plan. Dette må ikke gjøres på en slik 
måte at det dannes tomter som er uegnet til bebyggelse på grunn av sin størrelse, form eller 
plassering etter reglene i denne lov.  
I flg. § 27-1 skal opprettelse eller endring av eiendom til bygningsformål for opphold av 
mennesker eller dyr ikke gjennomføres med mindre det er forsvarlig adgang til hygienisk 
betryggende og tilstrekkelig drikkevann, samt slokkevann.  
I flg. § 27-2 skal bortføring av avløpsvann være sikret i samsvar med forurensningsloven før 
opprettelse eller endring av eiendom til bebyggelse skjer.  
I flg. § 27-4 må det før opprettelse eller endring av eiendom til bebyggelse blir godkjent enten 
være sikret lovlig atkomst til veg som er åpen for alminnelig ferdsel eller ved tinglyst dokument 
eller på annen måte være sikret vegforbindelse som kommunen godtar som tilfredsstillende. 
Avkjørsel fra offentlig veg må være godkjent av vedkommende vegmyndighet, jf. veglova §§ 40 
til 43.  
I flg. § 28-1 kan grunn bare bebygges, eller eiendom opprettes eller endres, dersom det er 
tilstrekkelig sikkerhet mot fare eller vesentlig ulempe som følge av natur- eller miljøforhold. Det 
samme gjelder for grunn som utsettes for fare eller vesentlig ulempe som følge av tiltak.  
 
Bolighuset som søkes fradelt har egen septiktank og vannforsyning. Siden tomta er bebygd gjør 
vi ikke noen nærmere vurderinger i henhold til disse punktene i plan- og bygningsloven. 
Adkomst og avkjørsel må sikres med tinglyst rett over gnr 9, bnr 2. til offentlig vei.  
 
Vurdering i forhold til naturmangfoldloven:  
Alle tiltak må vurderes opp mot naturmangfoldsloven som tok til å gjelde fra 1.7.2009. I  
naturmangfoldslovens § 1 heter det: Lovens formål er at naturen og dens biologiske,  
landskapsmessige og geologiske mangfold og økologiske prosesser tas vare på ved bærekraftig 
bruk og vern, også slik at den gir grunnlag for menneskenes virksomhet, kultur, helse og trivsel, 
nå og i fremtiden, også som grunnlag for samisk kultur.  
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I og med at det omsøkte området er bebygd og tomta omfatter arealet rundt huset som allerede er 
i bruk, ser vi heller ikke nytten av å vurdere prinsippene i naturmangfoldloven.  
 
Samlet vurdering Oppsummert kan vi ikke se at det er forhold som taler mot at deling kan 
innvilges. Det er positivt at et bolighus fradeles til boligformål, og det fortsatt er et bolighus på 
eiendommen som kan benyttes til bosetting.  
 
Vedtak:  
Nordreisa kommune godkjenner fradeling av ca 0,7 daa bebygd tomt til boligformål fra eiendom 
gnr 9, bnr 2 i Nordreisa kommune. Delingen godkjennes jfr jordlovens § 12, matrikkellovens § 6 
og plan- og bygningsloven §§ 20-1-m.  
 
Delingen er til boligformål og som er uendra bruk i forhold til slik det har vært. Delingen vil 
derfor ikke vil komme i konflikt med landbruksinteresser, natur- og kulturmiljø og friluftslivet i 
området siden tomta allerede er bebygd. Fradelingen har lite å si for ressursgrunnlaget på 
eiendommen og samfunnsinteresser taler for deling. Etablering av boligtomter i distriktet er 
positivt for bosettingen.  
 
Det settes følgende vilkår:  

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

 Dersom det under eventuelt arbeid i marken oppdages gjenstander eller spor etter 
tidligere menneskelig aktivitet i omsøkte areal, må arbeidet stanses og melding straks 
sendes Sametinget og Troms fylkeskommune, kulturetaten jf. kulturminnelovens § 8, 2. 
ledd.  

 Jfr plan- og bygningslovens § 21-9 vil tillatelse til tiltak etter § 20-1 første ledd bokstav m 
falle bort dersom det ikke er rekvirert oppmålingsforretning innen 3 år etter at tillatelsen 
ble gitt, eller dersom matrikkelføring vil være i strid med lov om matrikkelloven.  

 
 
Klageadgang 
Vedtaket kan påklages til Nordreisa kommune.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til 
påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 
 
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer 
som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du 
har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
May Halonen 
Virksomhetsleder 
 
Dette dokumentet er produsert elektronisk, og har derfor ingen signatur. 
 
 
 

Kopi til: 
Kristin Hauge Pb 233, 9156 Storslett 9151 Storslett 
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Den videre saksgangen: 
Søknaden er oversendt oppmålingsansvarlig, som i løpet av oppmålingssesongen sender faktura 
for oppmålings- og tinglysningsgebyr for tomta som er godkjent fradelt. Kartforretninger som 
krever arbeid i marken gjennomføres bare på snø- eller telefri mark. Normal oppmålingssesong 
er derfor i perioden fra og med juni til og med november. Når innbetaling av oppmålingsgebyr er 
registrert anses kartforretningen å være rekvirert, og tidspunkt for kartforretning blir fastsatt. 
Kartforretning må være rekvirert i løpet av 3 - tre år fra tillatelsen til deling ble gitt, ellers faller 
tillatelsen bort. I forkant av utmålingen vil du bli kontaktet. Dersom du har spesielle ønsker om 
tidspunkt for kartforretningen må du ta kontakt med oppmålingskontoret i god tid før 
oppmålingen.  
 
Hvis tinglysning av skal foregå før fysisk oppmåling er mulig, kan det foretas en 
kontorforretning. For nærmere info om saksgang og gebyrer; kontakt oppmålingsingeniør på tlf 
77 58 80 54 / 40 41 92 91. 
 
Vi gjør også oppmerksom på at før skjøtet kan sendes til tinglysning må erverver/nye eier, fylle ut 
skjemaet ”egenerklæring om konsesjonsfrihet” på den nye eiendommen. Dette skjemaet må 
kommunen få inn og vi må legge inn konsesjonsforholdet i matrikkelen før skjøtet sendes til 
tinglysning. 
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«MOTTAKERNAVN» 
«ADRESSE» 
«POSTNR»  «POSTSTED» 
 
«KONTAKT» 

Offl § 13, jfr Fvl § 13, 1. ledd 

 
Delegert vedtak 

Delegert utvalg miljø-, plan og utviklingsutvalget - nr. 36/17 
 
 

Deres ref:   Vår ref (bes oppgitt ved svar): Løpenr. Arkivkode Dato «REF» 2017/338-2 3453/2017 1942/66/20 23.03.2017 
 

Administrativt vedtak - søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom etter 
konsesjonsloven gnr 1942/66/20 

Delegasjon: Delegasjonsreglement vedtatt i Nordreisa kommunestyre sak 57/16 
 
Lovhjemmel:  
Konsesjonsloven § 1, 2 og 9.  
 
Det søkes om konsesjon for kjøp gnr 66, bnr 20 i Nordreisa. Søknaden er mottatt 20.03.17. 
Ervervet er konsesjonspliktig.  
 
Saksopplysninger:  
Søkere: Hege Elisabeth Liland og Odd-Erik Mathisen, Holmboveien 8, 9151 Storslett 
Selgere: Magne Henriksen og Ruth Uhlving, Vildenvang, Straumfjord Vest 309, 9151 Storslett  
  
Eiendommen ligger på vestsida av Straumfjorden, ca 3 km fra E6 og totalt ca 9 km fra Storslett 
sentrum. I følge gårdskart fra Nibio har eiendom gnr 66, brn 20 et totalarealet på 568,1 daa. Av 
dette er 90,6 daa klassifisert som fulldyrka jord, 6 daa overflatedyrka jord, 82,3 daa skog på 
middels bonitet, 277,7 daa uproduktiv skog, 56,2 daa myr og resten jorddekt fastmark (fjell) og 
annet areal. Kjøperne er 28 og 31 år og gift og har et barn.  
 
Kommunen har nylig behandlet søknad om finansiering av kjøp av eiendommen og videresendt 
søknaden til Innovasjon Norge. Ifølge taksten er det følgende bebyggelse på eiendommen:  
Bolighus fra 1981, eldre bolighus/ysteri fra 1952/2009, driftsbygning geitmelkfjøs fra 
1984/2004/2013, eldre driftsbygning fra 1952, garasje fra 2014. Kjøpesummen for eiendommen 
er satt til kr 2 770 000. I tillegg er kjøpesummen for løsøre og ysterivirksomheten/merkenanvet 
Vildenvang gårdsysteri til sammen kr 730 000.  
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I søknaden står det om dagens drift: 
Vildenvang går og gårdsysteri er et geitbruk som yster håndverksost av ypperste kvalitet basert 
på geitmelk, i tillegg til å levere melk til TINE meierier.  
 
Videre står det om erververnes planer for bruk av eiendommen: 
Videreføre den gode driften og ostene dagens eiere gjør. Vår visjon er at Vildenvang Gårdsysteri 
skal være et fremoverlent geitbruk, hvor bruket vil gi gode smaksopplevelser som ivaretar vår 
kulturarv. Bruket skal være innovativt, med bakgrunn i gamle tradisjoner. Kunden vil få et 
kvalitetsprodukt med en særegen historie.  
 
I finansieringsprosessen har TINE utarbeidet en driftsplan med gode prognoser. Kjøpere og 
selgere har i samråd med konsulenter utarbeidet og underskrevet både en kjøpekontrakt på selve 
eiendommen og en avtale om virksomhetsoverdragelse som omfatter gårdsysteriet, merkenavnet, 
melkekvote, dyr og løsøre.  
 
Overtakelsesdatoen er satt til 01.05.2017.  
 
Vurderinger:  
Virkemidlene i konsesjonsloven skal brukes slik at det oppnås vern om landbrukets 
produksjonsarealer, og slike eier- og bruksforhold som er mest gagnlig for samfunnet. Søkernes 
formål med ervervet står sentralt i vurderingen, enten eiendommen erverves til landbruksformål 
eller andre formål.  
 
Formålet med ervervet må veies opp mot de hensyn loven fremmer er mest gagnlig for 
samfunnet, om søker får konsesjon eller om eiendommen bør overdras til andre. Etter loven har 
ingen krav på konsesjon, men konsesjon må gis med mindre det er saklig grunn til å avslå.  
Den som søker konsesjon på en eiendom kan få boplikt som et vilkår for konsesjon. Det er opp til 
kommunen å vurdere om det skal settes vilkår om boplikt i den enkelte sak og om boplikten skal 
være personlig eller upersonlig.  
 
Når det er gitt konsesjon med vilkår om boplikt må eieren forholde seg til vilkåret. Er det satt 
vilkår om personlig boplikt, må eieren selv folkeregistrere seg som bosatt på eiendommen. Er det 
satt vilkår om upersonlig boplikt, er det tilstrekkelig at noen er folkeregistrert som bosatt på 
eiendommen.  
 
Eieren kan søke kommunen om lemping av konsesjonsvilkåret på et senere tidspunkt. Det er da 
opp til kommunen å vurdere om forholdene har endret seg slik at man vurderer spørsmålet om 
boplikt annerledes enn ved den første konsesjonsbehandlingen. 
 
I konsesjonsloven står det følgende om landbrukseiendommer: 
Kapittel 4. Forhold av betydning for om konsesjon skal gis 
§ 9. (særlige forhold for landbrukseiendommer) 
Ved avgjørelsen av søknad om konsesjon for erverv av eiendom som skal nyttes til 
landbruksformål skal det legges vekt på: 

1. om den avtale prisen tilgodeser en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling, 
2. om erververs formål vil ivareta hensynet til bosetting i området,  
3. om ervervet innebærer en driftsmessig god løsning, om erververen anses skikket til å 

drive eiendommen, om ervervet ivaretar hensynet til helhetlig ressursforvaltning og 
kulturlandskapet.  
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Reglene om driveplikt gjelder alle eiere av jordbruksareal. Etter jordlova § 8 har eiere av 
eiendom med jordbruksareal driveplikt i hele eiertiden. Dette gjelder alle som eier slik eiendom 
fra 1. juli 2009. Driveplikten kan oppfylles ved at eieren driver selv eller ved bortleie. I sameier 
har hver enkelt sameier driveplikt.  
 
Jordbruksareal er fulldyrka jord, overflatedyrka jord og innmarksbeite. Dersom eiendommen har 
slikt areal, er det driveplikt på den, uansett hvor stort arealet er. Driveplikten varer gjennom hele 
eiertiden, fra du blir eier og til du overdrar eiendommen til noen andre.  

Fulldyrka jord er jord som er dyrket til vanlig pløyedybde og som kan nyttes til åkervekster eller 
eng som kan fornyes ved pløying. Overflatedyrka jord er jord som for det meste er ryddet og 
jevnet i overflaten slik at maskinell høsting er mulig. Innmarksbeite er jordbruksareal som kan 
benyttes som beite, men som ikke kan høstes maskinelt. 

Vildenvang er i full drift med geitmelkproduksjon og ysteri. I tillegg til dyrkamarka og 
innmarksbeite på gnr 66/20, har foretaket også disponert til sammen 109 daa leiejord på tre 
forskjellige eiendommer. De nye eierne jobber med å få skriftlige leiekontrakter på disse 
arealene. Kjøpesummen for gården er satt til kr 2 770 000. I konsesjonssammenheng skal prisen 
ikke vurderes når kjøpesummen er under kr 3 500 000.  
 
Kjøperne har ikke bakgrunn eller utdannelse innenfor landbruket. Men de har inngått avtale med 
et geitbruk i Storvik som er villig til å være mentorer for dem, og dagens drivere vil også være 
rådgivere for dem i starten etter overdragelsen. Hege Liland har også allerede vært på ystekurs og 
vil være involvert i alle fasene i ysteridrifta fram til overtakelsen. Overtakelsesdatoen er nært 
forestående og det satses på at alle forhold er på plass til den fastsatte datoen. Kommunen 
oppfatter kjøperne som engasjert og lærevillig og ser det som veldig positivt for landbruket i 
kommunen at unge folk ønsker å kjøpe og drive gård. Vi kan konkludere med at alle forhold i 
konsesjonslovens § 9 er innfridd  
 
Vedtak:  
Nordreisa kommune viser til konsesjonsloven §§ 1, 2 og 9 og innvilger Hege Elisabeth Liland og 
Odd-Erik Mathisen konsesjon for erverv av eiendom gnr. 66 bnr. 20 i Nordreisa kommune.  
 
Formålet med kjøpet er bosetting og drift av gården slik den hittil har vært drevet, inkludert 
ysteridelen. 
 
Det settes følgende vilkår jfr. konsesjonsloven § 11:  

 Det er personlig boplikt på eiendommen i fem år for begge søkere. Med personlig boplikt 
menes at søkerne selv må bosette seg og være folkeregistrert på eiendommen det søkes 
konsesjon på. 

 Skogen skal drives i samråd med skogbruksetaten i kommunen. 
 
Vi vil presisere at det fra 1.7.09 ble evig driveplikt på all fulldyrka jord, overflatedyrka jord og 
innmarksbeite, jfr. jordloven § 8. Dette betyr at grunneierne er pliktig til at de selv driver jorda 
eller leier den bort med minimums 10 års kontrakter til andre som ønsker å drive jorda. 
 
 
Klageadgang 
Vedtaket kan påklages til Nordreisa kommune.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da 
brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 
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Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den 
eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent 
at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding 
kommer frem. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
May Halonen 
Virksomhetsleder 
Tlf 77588042 
e-mail: may.halonen@nordreisa.kommune.no  
 
Dette dokumentet er produsert elektronisk, og har derfor ingen signatur. 
 
 

Likelydende brev sendt til: 
Hege Elisabeth Liland Holmboveien 8 9151 Storslett 
Odd-Erik Mathisen Holmboveien 8 9151 Storslett 

 
Kopi til: 
Ruth Uhlving Straumfjord Vest 309 9151 Storslett 
Magne Anton Henriksen Straumfjord Vest 309 9151 Storslett 

 
 
Informasjon om vedtaket: 
Fra og med 18.04.17 skal kommunene selv legge inn konsesjonsvedtak elektronisk i matrikkelen 
før eiendomsoverdragelser skjer, dvs ved at et skjøte tinglyses. 
 
Dette betyr at hvis skjøtet sendes for tinglysning før den 18.04.17 må dette vedtaket legges som 
vedlegg til skjøtet ved oversendelse til Kartverket som er tinglysningsmyndigheten.  
 
Hvis skjøtet sendes til tinglysning den 18.04.17 eller senere, må kommunen legge inn 
konsesjonsvedtaket i matrikkelen og må derfor få beskjed om det før skjøtet sendes til 
Kartverket. Kommunen får ikke tilgang til denne myndigheten før den fastsatte datoen og kan 
derfor ikke gjøre dette på forhånd.  
 
Faktura med krav om behandlingsgebyr for søknaden sendes en av kjøperne med det første. 
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 Delegert vedtak  

Delegert utvalg miljø-, plan og utviklingsutvalget - nr. 40/17 
 

 
 

Deres ref:   Vår ref (bes oppgitt ved svar): Løpenr. Arkivkode Dato 
«REF» 2017/346-3 3950/2017 1942/62/22 06.04.2017 

 

Administrativt vedtak - søknad om konsesjon på erverv av gnr 62, bnr 22 – 
endring i tekst 

Det har beklageligvis sneket seg med en liten feil i forrige dokument dere fikk tilsendt og dere får 
derfor dokumentet på nytt.  
 
Søkere: Hanne Karin og Per Johnny Vang, Bjørnemyra 41, 9512 Alta  
Selger:  Hugo Bjørnnes, Buktaveien 347, 9151 Storslett  
 
Hanne Karin og Per Johnny Vang søker om konsesjon for kjøp av gnr 62, bnr 22 som er en 
ubebygd utmarkseiendom.  
 
Eiendommen gnr 62, bnr 22 ligger ved Oksfjordvannet, ca 27 km fra Storslett sentrum. Iflg 
gårdskart hos Skog og landskap har eiendommen følgende arealer: 5,8 daa fulldyrka jord, 2 daa 
innmarksbeite, 51,7 daa produktiv skog, 144,2 daa uproduktiv skog, 15,7 daa myr og resten 
skrinn- og jorddekt fastmark, totalt 244,9 daa.  
 
Vurderinger:  
Kjøp av landbrukseiendommer reguleres av konsesjonsloven. Konsesjon betyr tillatelse til erverv 
av fast eiendom. Eiendommer over 100 daa er konsesjonspliktige, altså det må foreligge vedtak 
om at konsesjon er gitt for at hjemmelsovergang kan tinglyses.  
 
Formålet med konsesjonsloven står i § 1 og er å regulere og kontrollere omsetningen av fast 
eiendom for å oppnå et effektivt vern om landbrukets produksjonsarealer og slike eier- og 
bruksforhold som er mest gagnlige for samfunnet, blant annet for å tilgodese: framtidige 

26



 
 Side 2 av 2

generasjoners behov, landbruksnæringen, behovet for utbyggingsgrunn, hensynet til miljøet, 
allmenne naturverninteresser og friluftsinteresser og hensynet til bosettingen.  
Ekteparet Vang sitt formål med kjøpet er til uendra bruk, altså LNFR – landbruk, natur, 
friluftsliv, samt reindrift. Eiendommen har små arealressurser. Utmarka skal brukes til uttak av 
skog/ved og det som ellers hører til under LNFR-formålet, men ellers er ikke eiendommen 
drivverdig.  
 
Vang kjøper også boligtomta gnr 62/40 som eies av Hugo og Inger Bjørnnes, antakelig som 
fritidsbolig. Gnr 62/22 blir ikke til omgjort til fritidseiendom selv om eierne ikke har 
bostedsadresse i kommunen. Eiendommen ligger i område for LNFR og formålet med 
eiendommen blir uforandret. Det er ingen aktive gårdsbruk i området.  
 
Det er søker og hans formål med ervervet som danner utgangspunkt for vurderingen av en 
konsesjonssøknad, enten ervervet gjelder landbrukseiendom eller annen type eiendom. 
Avgjørelsen skjer etter en individuell og konkret vurdering. Etter loven har ingen krav på 
konsesjon, men konsesjon må gis med mindre det er saklig grunn til å avslå. Virkemidlene i 
konsesjonsloven må brukes slik at en oppnår effektiv vern om landbrukets produksjonsarealer og 
slike eier- og bruksforhold som er mest gagnlig for samfunnet.  
 
Formålet med kjøpet av gnr 62, bnr 22 er til fortsatt utmark, altså uendra bruk ut i fra nåværende 
og tidligere bruk.  
 
Vedtak:  
Nordreisa kommune viser til konsesjonsloven §§ 1 og 2 og innvilger Hanne Karin og Per Johnny 
Vang konsesjon for erverv av eiendommen gnr. 62, bnr. 22 i 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.  
 
Info:  
Vi gjør oppmerksom på at dette vedtaket om konsesjon må vedlegges skjøtet hvis det sendes for 
tinglysning før 18.04.17. Etter denne datoen er det kommunen som legger inn konsesjonsvedtaket 
elektronisk i matrikkelen og det er derfor ikke nødvendig ha konsesjonsvedtaket som vedlegg når 
skjøtet skal sendes for tinglysning. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
May Halonen 
Virksomhetsleder 
Tlf 77588072 
e-mail: may.halonen@nordreisa.kommune.no  
 
Dette dokumentet er produsert elektronisk, og har derfor ingen signatur. 
 
 

27

mailto:may.halonen@nordreisa.kommune.no


 
 Side 3 av 3

Likelydende brev sendt til: 
Hanne Karin Vang Bjørnemyra 41 9512 Alta 
Per Johnny Vang Bjørnemyra 41 9512 Alta 

 
Kopi til: 
Hugo Bjørnnes Buktaveien 347 9151 Storslett 
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Tor-Arild Haug 
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9162  Sørstraumen 
 
 

 

 
Delegert vedtak 

Delegert utvalg miljø-, plan og utviklingsutvalget - nr. 71/17 
 
 

Deres ref:   Vår ref (bes oppgitt ved svar): Løpenr. Arkivkode Dato 
 2017/527-2 5306/2017 1942/3/17 23.05.2017 

 

Administrativt vedtak - søknad om konsesjon på erverv av gnr. 1942/3/17 

Henvisning til delegasjon: Delegasjonsreglement vedtatt av Nordreisa kommunestyre sak 57/16. 
Lovhjemmel: Konsesjonsloven §§ 1, 2, 9 og 11 
 
Saksopplysninger: 
Søkere: Tor-Aril Haug og Mona-Lise Henriksen, Kjækanveien 14, 9162 Sørstraumen 
Selgere: Brynjar og Birgitte Lillenes 
 
Bakgrunn for søknaden er at søkerne ønsker å kjøpe eiendommen for å flytte dit, bo der og drive 
skogen til eget bruk. Dyrka marka skal leies bort. 
 
Eiendommen 3/17 i Storvik, om lag 3 mil fra Storslett sentrum. Bygningene på eiendommen er et 
bolighus fra 1982 i god stand, et fjøs og en garasje i middels god stand. Kjøpesummen er kr 
oppgitt til kr 1750000, noe det ikke er noen spesiell merknad til. 
 
I følge Skog og landskap har eiendommen et totalareal på 463,9 daa. Av dette er 11,9 daa 
fulldyrka jord, 3,4 daa innmarksbeite, 27,3 daa produktiv skog på middels bonitet, 68,7 daa 
uproduktiv skog (brattlendt) og resten jorddekt- og skrinn fastmark (fjell). 
 
Vurderinger: 
Virkemidlene i konsesjonsloven skal brukes slik at det oppnås vern om landbrukets 
produksjonsarealer, og slike eier- og bruksforhold som er mest gagnlig for samfunnet. Søkernes 
formål med ervervet står sentralt i vurderingen, enten eiendommen erverves til landbruksformål 
eller andre formål. Formålet med ervervet må veies opp mot de hensyn loven fremmer er mest 
gagnlig for samfunnet, om søker får konsesjon eller om eiendommen bør overdras til andre. 
Etter loven har ingen krav på konsesjon, men konsesjon må gis med mindre det er saklig grunn 
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til å avslå. 
 
Den som søker konsesjon på en eiendom kan også få boplikt som et vilkår for konsesjon. Det er 
opp til kommunen å vurdere om det skal settes vilkår om boplikt i den enkelte sak. Eieren kan 
søke kommunen om lemping av konsesjonsvilkåret på et senere tidspunkt. Det er da opp til 
kommunen å vurdere om forholdene har endret seg slik at man vurderer spørsmålet om boplikt 
annerledes enn ved den første konsesjonsbehandlingen. 
 
Søkerne opplyser at hovedformålet med å kjøpe eiendommen er å bo der. Eiendommen har små 
arealer for selvstendig og økonomisk drift. Noen dekar av dyrka marka er høstet de siste årene av 
et nabobruk. Det opplyses i søknaden at kjøperne «vil gi tillatelse til en bonde i bygda å høste 
marka». Vi vil minne om at eier av fulldyrka jord og overflatedyrka jord har driveplikt på marka 
jfr jordlovens § 8. Drift kan gjøres ved bortleie. Det er også opplyst at søkerne skal ta ut skog til 
eget bruk. Bosettingshensynet taler positivt for søknaden og ervervet er derfor av stor 
samfunnsmessig verdi. 
 
Vedtak: 
Nordreisa kommune viser til konsesjonsloven §§ 1, 2 og 9 og innvilger Tor-Arild Haug og 
Mona-Lise Henriksen konsesjon for erverv av fast eiendom gnr 3, brn 17 i Nordreisa kommune. 
Det er ingen merknader til kjøpesummen. 
 
Det settes følgende vilkår jfr. konsesjonsloven § 11: 

 Søkerne forplikter seg til å bosette seg på eiendommen innen 1 år og deretter selv bebo 
eiendommen i minst 5 år sammenhengende. 

 Fulldyrka jord og overflatedyrka jord må drives og høstes jfr. jordloven § 8. Dette kan 
gjøres ved eventuelt å leie ut jorda på 10 års leiekontrakt eller drive jorda selv. 

 
 
Klageadgang 
Vedtaket kan påklages til Nordreisa kommune.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til 
påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 
 
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer 
som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du 
har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
May Halonen 
Virksomhetsleder 
 
Dette dokumentet er produsert elektronisk, og har derfor ingen signatur. 
 
 

Kopi til: 
Brynjar Lillenes Storvikveien 1000 9151 Storslett 

 
Informasjon om vedtaket:  
Fra og med 18.04.17 skal kommunene selv legge inn konsesjonsvedtak elektronisk i matrikkelen 
før eiendomsoverdragelser skjer, dvs ved at et skjøte tinglyses. Konsesjonsforholdet er registrert i 
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matrikkelen den 23.05.17 og det er derfor ikke nødvendig legge ved kopi av konsesjonsvedtaket 
når dere sender skjøtet til Kartverket for tinglysning. 
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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   
    
    
    
    
    
    

John Edvin Johansen 
Rongadalveien 58 
9151  Storslett 
 
 

 

 
Delegert vedtak 

Delegert utvalg miljø-, plan og utviklingsutvalget - nr. 54/17 
 
 

Deres ref:   Vår ref (bes oppgitt ved svar): Løpenr. Arkivkode Dato 
 2016/1382-2 4714/2017  11.05.2017 

 

Administrativt vedtak - søknad om konsesjon på erverv av gnr. 1942/7/9 

 
Delegasjon: Delegasjonsreglement vedtatt av Nordreisa kommunestyre i sak 57/16. 
 
Lovverk: Konsesjonsloven 
 
Saksopplysninger:  
Asbjørn Tretten eier gnr 7, bnr 2 og 5. I delegert vedtak 228/16 ble det gjort følgende vedtak: 
Nordreisa kommune viser til plan- og bygningsloven §§ 20-1-m og jordlovens § 12 og 
godkjenner fradeling av ca 16 daa bebygd areal med tilleggsareal fra gnr 7, bnr 2 og 5. Dette 
arealet skal dagens eier beholde. Resten av driftsenheten gnr 7, bnr 2 og 5 selges som 
tilleggseiendom til gnr 7, bnr 1.  
Ved avgjørelsen er det lagt vekt på at fradeling er i tråd med intensjonen i jordlovens § 12 som 
går ut på å tilrettelegge for kostnadseffektiv drift med tilføring av tilleggsareal som 
arronderingsmessig ligger godt til.  
 
John Edvin Johansen skal kjøpe eiendommen som tilleggseiendom til egen eiendom som er gnr 
7/1. Den fradelte eiendommen har fått gnr 7, bnr 9. Det nye bruksnummer er en stor 
utmarkseiendom på totalt 9505,1 daa fordelt på følgende arealer: 24,5 daa fulldyrka jord, 9,5 daa 
overflatedyrka jord, 4,6 daa innmarksbeite, 35,8 daa skog med høy bonitet, 369 daa skog med 
middels bonitet, 3 daa skog med lav bonitet, 1100,2 daa produktiv skog, 24,5 daa myr, 155 daa 
jorddekt fastmark, 511,3 daa skrinn fastmark og 667,7 daa ikke klassifisert areal.  
 
Vurderinger: 
Virkemidlene i konsesjonsloven skal brukes slik at det oppnås vern om landbrukets 
produksjonsarealer, og slike eier- og bruksforhold som er mest gagnlig for samfunnet. Søkernes 
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formål med ervervet står sentralt i vurderingen, enten eiendommen erverves til landbruksformål 
eller andre formål. Formålet med ervervet må veies opp mot de hensyn loven fremmer er mest 
gagnlig for samfunnet om søker får konsesjon eller om eiendommen bør overdras til andre. Etter 
loven har ingen krav på konsesjon, men konsesjon må gis med mindre det er saklig grunn til å 
avslå. 
 
Kjøper av gnr 7, brn 9, John Edvin Johansen, driver gnr 7, bnr 1 som grenser inntil Trettens 
eiendom gnr 7/2 og 5. Gnr 7/1 har to parseller på tilsammen ca 274 daa. Johansen driver med sau 
og hadde pr 1.6.16 256 voksne sau og 550 lam. Han har stort behov for større beitearealer og 
arronderingsmessig vil disse eiendommene til sammen få en god driftsmessig løsning. På arealet 
som Tretten skal beholde er det ca 2,6 daa fulldyrka areal. Vi ser helst at dette arealet også høstes 
i framtiden. Kjøpesummen er oppgitt til kr 150.000,- noe vi ikke har spesielle merknad til. 
Formålet med kjøpet er ihht til konsesjonsloven. 
 
Vedtak: 
Nordreisa kommune viser til konsesjonsloven §§ 1, 2 og 9 og innvilger John Edvin Johansen 
konsesjon for erverv av eiendommen gnr. 7, bnr. 9 som tilleggseiendom til gnr 7, brn 1 i 
Nordreisa kommune.  
 
Vi gjør oppmerksom på jordloven § 8 som pålegger alle grunneiere av fulldyrka jord, 
overflatedyrka jord og innmarksbeite evig driveplikt. 
 
Klageadgang 
Vedtaket kan påklages til Nordreisa kommune.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til 
påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 
 
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer 
som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du 
har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
May Halonen 
Virksomhetsleder 
 
Dette dokumentet er produsert elektronisk, og har derfor ingen signatur. 
 
 

Kopi til: 
Asbjørn Tretten Tretten 20 9151 Storslett 

 
Informasjon om vedtaket:  
Fra og med 18.04.17 skal kommunene selv legge inn konsesjonsvedtak elektronisk i matrikkelen 
før eiendomsoverdragelser skjer, dvs ved at et skjøte tinglyses. Konsesjonsforholdet er registrert i 
matrikkelen den 11.05.17 og det er derfor ikke nødvendig legge ved kopi av konsesjonsvedtaket 
når dere sender skjøtet til Kartverket for tinglysning.  
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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   
    
    
    
    
    
    

Pål Pettersen 
Rotsundelvdalen 6 A 
9153  Rotsund 
 
 

 

 
Delegert vedtak 

Delegert utvalg miljø-, plan og utviklingsutvalget - nr. 66/17 
 
 

Deres ref:   Vår ref (bes oppgitt ved svar): Løpenr. Arkivkode Dato 
 2017/457-2 5173/2017 1942/76/1 16.05.2017 

 

Administrativt vedtak - søknad om konsesjon på erverv av konsesjonsloven på 
andel av gnr. 76, bnr 1 

Delegasjon: Delegasjonsreglement vedtatt i Nordreisa kommunestyre sak 57/16  
Lovhjemmel: Konsesjonsloven § 1, 2 og 9. 
 
Saksopplysninger:  
Søker: Pål Pettersen, Rotsundelvdalen 6A, 9153 Rotsund 
Selger: Trude Pettersen, L. Sepalas veg 3, 9013 Tromsø 
 
Gnr 76, bnr 1 og 19 er i dag et sameie med slike eierforhold: 
Andel: Eiere:   Adresse: 
1/5 Erna Lund  Søfteland 
1/5 Knut A Pettersen Dødsbo 
1/5 Trude Pettersen Tromsø 
1/5 Rudolf Bjørnøy Fyllingsdalen 
4/80 Pål Pettersen  Rotsund 
4/80 Jan Iver Pettersen Rykkin 
4/80 Kjersti Pettersen Mo i Rana 
4/80 Hilde P. Bakkmyr Krokelvdalen 
 
Pål Pettersen ønsker å kjøpe alle andelene utenom 1/5-delen som er dødsbo. Erverv av gnr 76, 
bnr 19 er konsesjonsfri fordi den er ubebygd og under 2 daa. Iflg konsesjonsloven er erverv i nær 
familie konsesjonsfri i rett opp-nedadstigende linje, søsken, onkler/tanter mm. Andelen på 4/80 
deler fra Påls søsken, samt andelene fra «onkel Rudolf» og «tante Erna» og kan erverves 
konsesjonsfritt pga av nært slektskap. Trude Pettersen er Påls søskenbarn og dette slektsforholdet 
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er ikke nært nok til at ervervet kan være konsesjonsfritt og Pål må derfor søke om konsesjon for 
denne delen av eiendommen.  
 
Vurderinger: 
Virkemidlene i konsesjonsloven skal brukes slik at det oppnås vern om landbrukets 
produksjonsarealer, og slike eier- og bruksforhold som er mest gagnlig for samfunnet. Søkernes 
formål med ervervet står sentralt i vurderingen, enten eiendommen erverves til landbruksformål 
eller andre formål.  
 
Formålet med ervervet må veies opp mot de hensyn loven fremmer er mest gagnlig for 
samfunnet, om søker får konsesjon eller om eiendommen bør overdras til andre. Etter loven har 
ingen krav på konsesjon, men konsesjon må gis med mindre det er saklig grunn til å avslå.  
Den som søker konsesjon på en eiendom kan få boplikt som et vilkår for konsesjon. Det er opp til 
kommunen å vurdere om det skal settes vilkår om boplikt i den enkelte sak og om boplikten skal 
være personlig eller upersonlig. 
 
Gnr 76/1 ligger i Rotsundelv, mellom skolen og E6. Pål Pettersen bor i nybygd hus i Rotsundelv, 
akkurat der veien opp Rotsundelvdalen starter. Arealene på gnr 76/1 er iflg gårdskart fra Nibio på 
17,5 daa fulldyrka jord, 2 daa innmarksbeite, 115,6 daa produktiv skog, 286,6 daa uproduktiv 
skog og 55,6 daa annet areal, totalt 477,3 daa.  
 
Eiendommen har en enebolig fra ca 1950, en fjøs fra ca 63, samt et uthus. Alle bygg er i relativt 
dårlig forfatning. Kjøper skal oppgradere og vedlikeholde bolighuset og fjøset for utleie og 
arealene skal fortsatt leies ut slik det gjøres pr i dag. Kjøpesummen for 1/5 delen oppgis til å 
være kr 100000.  
 
Hvis hele ervervet hadde vært konsesjonsfritt i forhold til dagens eierforhold, hadde Pettersen 
kunne ervervet hele eiendommen uten boplikt, fordi eiendommen har under 25 daa fulldyrka 
jord. Pettersen bor like ved denne eiendommen og kan ivareta boplikten fra egen bolig pr i dag. 
Skogen skal driftes sammen med restene av arealene han eier. Foreløpig vil 1/5 del fortsatt ikke 
eies av Pål, men antall eiere vil uansett da være vesentlig redusert.  
 
Det er positivt at noen tar tak i rydde opp i sameier som lett kan utvikles ut av kontroll. Pettersen 
bor like ved og kan drifte alle eiendommer sammen. Dette er positivt både for bosetningshensyn 
og samfunnsutviklinga i området.  
 
 
Vedtak: 
Nordreisa kommune viser til konsesjonsloven §§ 1 og 2 og innvilger Pål Pettersen konsesjon for 
erverv av 1/5 del av eiendom gnr. 76, bnr. 1 i Nordreisa kommune.  
 
Formålet med kjøpet er bosetting og drift av eiendommen ved utleie, samt drift av skogen. 
 
 
 
Klageadgang 
Vedtaket kan påklages til Nordreisa kommune.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til 
påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 
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Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer 
som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du 
har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
May Halonen 
Virksomhetsleder 
 
Dette dokumentet er produsert elektronisk, og har derfor ingen signatur. 
 
 
 

Kopi til: 
Trude Pettersen L Seppalas Veg 3 9013 Tromsø 

 
 
 
Informasjon om vedtaket:  
Fra og med 18.04.17 skal kommunene selv legge inn konsesjonsvedtak elektronisk i matrikkelen 
før eiendomsoverdragelser skjer, dvs ved at et skjøte tinglyses. Konsesjonsforholdet er registrert i 
matrikkelen den 16.05.17 og det er derfor ikke nødvendig legge ved kopi av konsesjonsvedtaket 
når dere sender skjøtet til Kartverket for tinglysning.
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Fylkesmannen i Troms
Romssa  Fylkkaménni

Saksbehandler Telefon Vår dato Vår rei ,, Arkivkode
Lisa Bjørnsdatter  Helgason 77642203 02.05.2017 2017/[1270 - O  "  471

Deres dato Deres ref.

-, 't

Adresseliste , :  .  Hi ill/Hii

Anmodning om merknader til søknad om utvidelse av ek—siSterende deponi
for ordinært avfall på Galsomelen

Avfallsservice AS har søkt Fylkesmannen i Troms om utvidelse av eksisterende deponi for
ordinært avfall på Galsomelen i Nordreisa kommune.

Eksisterende deponi fikk i  2009  tillatelse etter forurensningsloven til  å  ta imot totalt 60 000
tonn ordinært avfall.  I  totalmengden inngår også deponering av farlig avfall som tilfredsstiller
kravene i avfallsforskriiten kapittel  9  vedlegg II, pkt  2.3.1  og 2.3.2, eller hvor det er gitt
særskilt tillatelse med til sammen inntil  2000  tonn i deponiets levetid.

I  perioden  2009-2016  har Avfallsservice tatt imot over 52 000 tonn ordinært avfall ved
deponiet på Galsomelen. Avfallsservice søker nå om å få utvide deponiet på Galsomelen slik
at total fyllingsmengde blir på 95 000 tonn ordinært avfall. Den nye delen av deponiet skal
bygges opp med dobbel sidetetting som sveises fast i toppen av eksisterende duk til deponiet
som ble anlagt i  2008/2009.

I  forbindelse med Fylkesmannens behandling av søknaden etter forurensningsregelverket, har
berørte parter mulighet til å uttale seg. Se vedlagt søknad for detalj er i saken.

Frist til å komme med merknader til søknaden er satt til 10. juni  2017.

Søknaden er også lagt ut til offentlig ettersyn på hjemmesiden til Fylkesmannen i Troms:
https://www.fylkesmannen.no/Troms/Horinger/.

Vi ber om at eventuelle merknader til søknaden sendes innen 10. juni  2017  til:
Fylkesmannen i Troms, postboks  6105, 9291  Tromsø, eller på epost til
fmti ostmottak  (  lkesmannenno.

Med hilsen

Evy Jørgensen e.f.
miljøverndirektør

Per Kr. Krogstad
fagansvarlig

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ikke håndskrevne signaturer.

Vedlegg: Søknad om utvidelse

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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Adresseliste:

Nordreisa kommune, postboks 174, 9156 Storslett

Olav Seljelund, Skavstien 46, 9102 Kvaløysletta

Morten Seljelund, Olsborgveien 15, 9321 Moen

Reisa Elvelag, Hovedveien 2, 9151 Storslett

Snemyr og Kj elderen grendeutval g, Røyelen, 9151 Storslett
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4.

‘1

lnnledning

Avfallsservice AS er et offentlige eiet selskap med hovedanlegg på Galsomelen i
Nordreisa kommune..

Galsomelen avfallsanlegg består av et optisk smteringsanlegg, deponi, anlegg for
mellomlagring av avfall og en miljøstasjon.

Eksisterende deponi ble ferdigstilt ijanuar 2009 og har tillatelse til å ta inn 60 000 tonn
avfall.  I  perioden 2009 til 2016 er det lagt 52 671 tonn avfall i deponiet.

Selskapet ønsker å utvide sitt deponi med en volumøkning på 35 000 tonn.

Opplysninger om søker:

Daglig leder:

Sigleif Pedersen

Styrets leder:

Johnny Hansen

Organisasjonsnummer:

964 180 644

Postadresse:

Hovedvegen 62

9152 SØRKJOSEN

Grunnlaget for søknad

Dette søknadsdokumentet bygger på tilgjengelige data og rapporter som:

' Godkjent reguleringsplan.

. Grunnundersøkelse utarbeidet av Multiconsult i 2008

' Eksisterende utslippstillatelse gitt av Fylkesmannen i Troms

Bakgrunn

Deponiet ligger på eiendommen Gnr. 19, Bnr. 1 i Nordreisa kommune. Grunneier er Ottar

Seljelund.

Galsomelen er lokalisert ca 1,8 km fra boligområdet på Høgegga, og ca 400m fra
bebyggelsen i Andsjøen. Deponiet er ca 500 meter fra Reisaelva, se fig 1.

Det regulerte området for avfallsanlegget har et totalareal på ca 92 da.

Gjeldende utslippstillatelse er på 60 000 tonn, slik at restmengden er på 7.392 tonn. Det
tilsvarer ca ett og et halvt års driftstid.
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5.

5.1

6.

Fig I. Kartutsnitt som viser avstand til bebyggelsen  i  området
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Søknad  om utslippstillatelse

Det forutsettes at eksisterende utslippstillatelse videreføres, men at mengde inn til
deponietjusteres  opp fra  60.000  tonn til  95.000  tonn. Volumøkningen blir på  33.000
kubikk

Sortering og lagring av  avfall

Det er avsatt arealer for  nødvendig sortering og kontroll av  avfall  før deponering.
Likeledes areal for lagring av sortert avfall som skal videresendes til gjenvinning.

Reguleringsplan og grunnundersøkelse

Reguleringsplan for området er vedtatt av Nordreisa kommunestyre i møte den 14.
desember  2006, sak  61/06.

Grunnundersøkelser er utført av Multiconsult  i 2008.  Rapporten har følgende
konklusjon:

Stabiliteten av de naturlige skråningene i den ravinen som kommer nærmest
vollen vurderes å være tilfredsstillende.

Stabiliteten vurderes også å være tilf'edsstillende ved byggingen av en  4  -5 m
høy voll, da massene ved foten av vollen og i skråningen nedenfor synes å være
meget faste.

Vollen anbefales erosjonssikret.

Det er ikke avdekket forhold som tyder på endringer i grunnen etter  8  års drift.

2
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Miljømål
Avfallsplassen skal drives på en miljømessig forsvarlig måte, slik at virksomheten ikke
forurenser nærmiljøet.

Grunnvannet utenfor influensområdet påvirkes ikke utover relevante normer for
vannkvalitet.

Det er etablert et prøvetakingsregime med kvartalsvise prøver fra grunnvannsbrønner,

bekker og sigevannskummer.

Det er et biologisk renseanlegg som renser alt av vann fra deponier og produksjonshall.

Figur  2  gir en oversikt over pumper, prøvetakingssteder, rensedam og infiltrasjonsanlegg

Fig.2 .Belmna’ling 0 g  overvåking av sigevann
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Beskrivelse  av  planlagt utvidelse  av eksisterende deponi
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F  ig.  3 Skisse  av  planlagt utbygging. Figuren  er ikke målsaft.

Eksisterende skråning mellom de to deponiene ryddes og det anlegges en slak skråning
(stigning) på  1:3.  Det tiltransportere masser for  å  få en fin bunn  i  skråningen. Det skal
etableres en terrengvoll rundt utvidelsesområdet slik det fremkommer av figur 3.

Deponiet bygges opp med dobbel sidetetting. Ett lag bentonitt opp til topp
gammelfylling. Det monteres HDPE-duk over bentonitten som sveises fast i toppen av
eksisterende duk til deponiet som ble anlagt  i 2008/2009.  Duken legges over hele
skråningen slik at det oppnås et tett basseng som forankres på toppen av den gamle
fyllingen mot nord-vest ca.  5  meter høyere enn deponiet fra  08/09.  Det legges så et lag

med geoduk . Mellom lagene monteres masser med graderinger i henhold til krav til
massene
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5

Eksisterende nettboks må flyttes slik at den planlagte utvidelsen av deponiet er innenfor
nettboksen.

Sidetetting

Deponiet skal bygges med dobbel sidetetting. Metoden som er valgt er tilsvarende for
det som er valgt i det eksiterende deponi.

EU direktivets og avfallsforskriftens krav til dobbe bunn- og sidetetting er utfyllende
forklart i veilederen til deponiforskriften og veieder om bunntetting av avfallsdeponier.

Det skal være en naturlig geologisk barriere og i tillegg en kunstig barriere.
Forskriften benevner ingen krav til den kunstige tettingen som ofte omtales som ”liner”
i deponiet. I Norge brukes vanligvis en HDPE membran.
Den naturlige geologiske barrieren kan være tett leire (eller morene).
Mektigheten av den geologiske barrieren skal være minimum 1 m og det er stilt krav til

permeabilitet. < lxlO-9 m/s

Slik er ikke grunnforholdene på stedet og det er ikke tilgang til leire som oppfyller

kravene.

Avfallsforskriftene åpner for at den geologiske barrieren kan forsterkes, eller at det kan
konstrueres en geologisk barriere. En konstruert geologisk barriere skal uansett ha
samme tetthet som beskrevet i forskriftene og ha en minimums mektighet på 0,5 m.

Det er altså stilt krav til hvor mektig og tett den naturlige geologiske barrieren skal være
for å oppfylle kravet direkte. Dette er viktig fordi permeabiliteten av leire kan variere
betydelig.

En leire eller bunnmorene kan være 10  —  100 ganger tettere enn en annen leire eller
bunnmorene. Norsk leire og bunnmorene er ofte ikke så tett som formskriften krever, og
er ofte forholdsvis uhomogen, eller har ujevn kvalitet.

På lokaliteten består byggegrunn av sandige fluviale masser som ikke kan betraktes som
en geologisk barriere iht. definisjonen i avfallsforskriften. Verken EU direktivet, den
norske avfallsforskriften eller SF  T  veilederen beskriver hvordan en skal definere hva
som er bunnen i et deponi, eller hva som er sider i et deponi osv. Dette må vurderes i
hvert enkelt tilfelle og vil være avhengig av om deponiet er bygd opp som en
forhøyning i terrenget eller en terrengoppfylling av en ravinedal eller forsenkning i
terrenget, eller som på i Skibotn tenkt gravd ut i fluviale masser.

Noen aktuelle metoder for å konstruere en geologisk barriere er beskrevet i SFT

veilederen (2005) om bunntetting av deponier.
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Fig. 4 Illustrerer hvordan deponiet er bunntettel og skal sidefeiles ved utvidelse.

8.2 Drenering av sigevann

I  avfallsforskriften heter det at deponiet skal ha en drenering på  minst  0,5 m.

Eksisterende deponi er prosjektert med 0,5  m drenerende  masser i bunn og sider. Bunnen har en
V-profil  og fall mot avløpspunktet. Avløpet er dimensjonert slik at vannstanden i deponiet ikke
kan overstige ] m.

I  tillegg er det separat drenering av den konstruerte geologiske barrieren mellom
bentonittmembranene. Dette anses som beste praksis for membrantetting av deponier (JP
Giroud på Sardinia workshop )

Fig. 5 Illustrerer drenering og avløp
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8.2.1 Kontroll og oppsamling av lekkasje

I  sandlaget mellom bunntettingen i deponiet og bentonittmembranen (som er en del av
den konstruerte geologiske barrieren) ligger det et drensrør som via et avløpsrør føres
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9.

10.

11.

12.

gjennom bentonittmembranen og terrengvollen til en inspeksjons kum og videre til
pumpesump.

Utslipp fra avfallsdeponiet

Deponering av avfall vil medføre dannelse av:

'  Sigevann

.  Deponi gasser

Konseptmodell

Beskrivelsene kan oppsummeres i følgende konseptmodell.

Deponiet tilføres vann via nedbør. Det er ikke overvannstilrenning til deponiet og

deponiet ligger i grop i umettet sone slik at grunnvann ikke kan trenge inn i deponiet.

Nedbør som infiltreres i deponiet vil danne sigevann.

Sigevann samles opp og ledes via behandlingsanlegg til infiltrasjon i stedlige masser.

Sigevann

Beregnet mengde sigevann tar utgangspunkt i Thorntwaites formel og klimadata fra
nærmeste klimastasjon.

Mengden sigevann forventes å være å være svært lav pga. av lite nedbør og ingen areal
tilrenning eller grunnvannsinntrenging til deponiet.

.  700000
— N  kke!((us/l)

6000,0D
——Sink (ug/I)

5000,00
«- N  kkel, nytelle (ug/I)

4000,00 .« —Slnk nycelle (ug/l)

'  300030 ' -—Arsen ny celle

2000,00 * «— — krom ny celle

1000,00 I * »  Arsen nv celle

0’00 .  cw g...—l.,  ,  .mx—. råner—«d... ,  krom

2C09 2010 2011 2013 2014

Fig. 7  er hentet fra  firsrapportenefi‘a  sigevannsovervåkning av Galsomelen
avfallsdeponi.

Det utarbeides årlige miljørapporter som også inneholder en del som omhandler vannbalanse.
Miljørapporten for 2016 vil oversendes så snart den foreligger.

Deponigasser

Det deponeres uorganisk avfall, med TOC lavere enn 10 %. Gassproduksjonen er
derfor svært lav.

Det er ikke påvist en gassmengde som er tilstrekkelig for å kunne ta dette ut for
produksjon. Dette dokumenteres årlig ved å måle oksiderbare gasser på overflaten av
deponiet.

7
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14.

8

Sigevannsdisponering

Sigevannsdisponering omfatter alle trinn fra og med oppsamling av sigevann til
sluttdisponering. Eksisterende system som er etablert vil bli benyttet til oppsamling og
rensing av sigevannet.

Program for overvåkning
Det er etablert et program for overvåkning i henhold til SFT sin veileder om overvåking
av sigevann fra avfallsdeponi TA-2077/2005, samt krav i utslippstillatelsen.

Programmet dokumenterer;

Kvalitet og mengde sigevann som genereres

Dokumentere renseeffekt og utslippskvalitet

Overvåkning grunnvannskvaliteten nedstrøms og oppstrøms deponiet

Overvåkning lokal effekt på grunnvannet innenfor et definert influensområde.

Overvåkning og dokumentere eventuelt utslipp av oksiderbare gasser
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Nordreisa kommune 

 

Rådmannen 
  

 

 

 
Postadresse: Besøksadresse: Telefon: + 47 77 58 80 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   
    
    
    
    
    
    

Sektorledere og virksomhetsledere 
 
   
 
 

 

 
Delegert vedtak 

Delegert utvalg rådmann - nr. 72/17 
Jf. delegasjonsreglement vedtatt 16.06.2016 sak 57/16 

 
 

Deres ref:   Vår ref (bes oppgitt ved svar): Løpenr. Arkivkode Dato 
 2015/428-7 3610/2017 057 28.03.2017 

 

Arkivplan Nordreisa kommune 

 
Vedtak: 
http://nordreisa.arkivplan.no/ Arkivplanen for Nordreisa kommune gjelder fra 28.03.2017 og 
gjelder for hele den kommunale virksomheten. 
Arkivplanen skal oppdateres og ajourholdest fortløpende. Det som er publisert her, skal regnes 
som gjeldende til annet vedtak blir gjort. 
Arkivleder melder ifra til rådmannen, når endringene er så omfattande at arkivplanen bør 
periodiseres og det bør gjøres nytt vedtak. 
Alle i organisasjonen har et ansvar for at arkivplanen er oppdatert, og i samsvar med gjeldende 
rutiner.  
 
Innspill og rettinger skal sendest til arkivleder.  
 
Saksopplysninger:  
Arkivforskrifta § 2-2 Arkivplan, slår fast følgende: 
Eit offentleg organ skal til ein kvar tid ha ein ajourført samleplan, ein arkivplan, som viser kva 
arkivet omfattar og korleis det er organisert. 
Arkivplanen skal også vise kva slags instruksar, reglar, planar m.v. som gjeld for arkivarbeidet. 
Arkivplanen skal være retningsgivende for dokumenthåndtering i Nordreisa kommune. 
Arkivloven med forskrifter ligger til grunn for retningslinjene. Arkivplanen skal bidra til at 
kommunen ivaretar arkivansvaret sitt etter arkivlovens §6 hvor det heter: ""Offentlege organ 
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pliktar å ha arkiv, og desse skal vera ordna og innretta slik at dokumenta er tryggja som 
informasjonskjelder for samtid og ettertid."  
 
Arkivplanen for Nordreisa kommune er en total plan for organisering av arkivtjenesten, samt en 
oversikt over rutinene som gjelder etablering, bevaring og bruk av arkiver. Planen skal være et 
redskap for å kvalitetssikre arkivfunksjonene i kommunen. Arkivplanen skal revideres når det 
skjer endringer i organisasjonen eller saksgangen. Arkivplanen skal ajourføres jevnlig og 
revideres ved grunnleggende endringer for arkivet, og uansett hvert 4. år.  
 
I kommunen er det rådmannen som har det overordnede arkivansvaret (jfr. Arkivforskriften § 1-
1).  
 
Rådmannen har delegert det operative lederansvaret for arkivtjenesten i kommunen til Sak- og 
arkivleder. Sak- og arkivleder har bl.a fullmakt til å føre tilsyn med arkivarbeidet i kommunen og 
er faglig overordnet arkivpersonalet, og er leder for arkivtjenesten og skal gi rettledning og føre 
tilsyn med arkivdanning og arkivoppbevaring i kommunen. 
 
Øvrige oppgaver for sak- og arkivleder – se «Stillingsbeskrivelse sak- og arkivleder» i sak-
/arkivprogram ephorte. 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Anne-Marie Gaino 
Rådmann 
 
 
Ellinor Anja Evensen 
Sak-og arkivleder 
 
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   
    
    
    
    
    
    

Nordreisa Jeger og fisk 
Tømmernesveien 226 
9151  STORSLETT 
 
Att. v/ Leder Nina Bredesen 

 

 
Delegert vedtak 

Delegert utvalg miljø-, plan og utviklingsutvalget - nr. 41/17 
 
 

Deres ref:   Vår ref (bes oppgitt ved svar): Løpenr. Arkivkode Dato 
 2015/1101-13 3812/2017 K44 03.04.2017 

 

Delegert vedtak - søknad om dispensasjon fra båndtvangregnene 

Henvisning til lovverk: 
 Hundelovens § 9 

 
Saksopplysninger:  
Nordreisa Jeger og fiskerlag søker om fritak får båndtvang på Uløya fra 03.04.17 til 12.04.17. 
De har arrangert Reisareven sesongen 2016/2017, en konkurranse der det jaktes og felles rev og 
deltakerne får poeng etter gitte regler.  
 
I løpet av vinteren har de hatt konkurransedager, men pga. store mengder snø og vær de siste 14 
dagene før 1. april er det noen som ikke har fått stilt sine hunder på konkurransen. Det er gjort 
avtale og inngått skriftlig tillatelse fra grunneier Giæver. 
 
 
Vurderinger: 
Prosjekt Reisareven er et prosjekt som driver teoretisk og praktisk opplæring i revejakt. 
Prosjektet omhandler kåring av hund på et nivå som bevisstgjør jegeren på human jakt og 
jaktetikk. Det søkes her om dispensasjon fra båndtvangreglene for å gjennomføre en samling 
03.04.17 til 12.04.17. Det er ikke fare for skade på småfe da det ikke er besetninger av småfe på 
Uløya. Uløya har i flere år hatt store problemer med mye rev. Reven etablerte seg der for noen år 
siden og har vært en stor predator på smågnagere og fugler. Med bakgrunn i det er det positivt at 
prosjektet legger en samling der. Man anser reven som en svartelistet art på øyer da den kan 
desimere andre bestander til lokal utslettelse. Dette gjelder både hare, skogsfugl, rype og de fleste 
hekkende sjøfugler på øya. 
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Vedtak: 
Med hjemmel i Hundelovens § 9 gis Nordreisa Jeger og Fisk v/Nina Bredesen tillatelse til å 
gjennomføre samling og bruk av hund på Uløya i perioden 03.04.17 til 12.04.17. Vi anmoder om 
ikke å forstyrre eventuelt rein i området. Grunneiertillatelse er gitt. 
 
 
 
Klageadgang 
Vedtaket kan påklages til Nordreisa kommune, Servicetorget, Pb. 174, 9156 Storslett.  Klagefristen er 3 uker regnet 
fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 
 
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer 
som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du 
har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
 
Kristian Berg 
Saksbehandler 
 
Dette dokumentet er produsert elektronisk, og har derfor ingen signatur. 
 

Vedlegg 
1 Jakt2017 
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Produkslon og eksport av lsrr- & saltfisk. Anlegg i Nordland, Troms og Finnmark

Ole Nils Ailo Siri
Nordreisa Jeger og Fiskerlag
Rotsund

Bekreftelse.

vi bekrefter herved at vi godtar revejakt pi vir eiendom 80/l

N-9159 Havnnes 31-03-17

Nordreisa til 15 aPril 2017.

Jo[s It"GQeve

'0";)lFid

+4777764400
9403 15468

"All offers subiect unsold"
E-mail:

Johs. H. Giever A/S
N- 9159 Havnnes

+4777764484
9403 15468
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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 
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BETONGSERVICE AS 
Industrivegen 24 
9152 SØRKJOSEN 
 
 

 

 
Delegert vedtak 

Delegert utvalg miljø-, plan og utviklingsutvalget - nr. 39/17 
 
 

Deres ref:   Vår ref (bes oppgitt ved svar): Løpenr. Arkivkode Dato 
 2017/227-4 2442/2017 1942/13/150 03.04.2017 

 

Endring av gitt tillatelse gnr 1942/13/150 

 
BYGGETILLATELSE 

Svar på søknad om endring av gitt tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens 2008, § 20-2 
Vedtak hjemlet i delegeringsreglement vedtatt av kommunestyre i sak 57/16. 

 
 
Byggested: Tomtenr. 7:22 Rovdas3 Gnr/Bnr: 13/150 
Tiltakshaver/ 
Ansvarlig søker: 
Org. nr.  

Betongservice AS  
944 896 600 

Adresse: Industriveien 24, 9152 
SØRKJOSEN   

Tiltakets art:  Nytt bygg- boligformål- over 70m2 Bruksareal: 74 m² 
 
 
VEDTAK: 
 
Tillatelse: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven 2008 (pbl 2008) §§ 20-2 og 21-4 godkjennes søknad om 
endringstillatelse av tidligere gitt byggetillatelse mottatt 15.02.2017 for endring av ansvarlig 
søker, utførende og kontrollerende samt andre bygningsendringer som er oppført på tegning og 
søknad.   
 
Det vises for øvrig til søknadens vedlagte tegninger og godkjente søknader om ansvarsrett samt 
kontrollerklæringer. 
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Godkjenning av foretak for ansvarsrett: 
Foretak med eller uten sentral godkjenning som søker ansvarsrett, bekrefter ved søknad at de 
oppfyller pbl 2008 § 23-3 og SAK10 §§ 10-1 og 10-2 til ansvarsrett for omsøkte fagområder. Det 
er ansvarlig søkers ansvar å påse at alle fag er dekket med ansvarsrett før arbeidet igangsettes jf 
pbl § 23-4.  
 
Til arbeid som krever ansvarsrett og som ansvarlig foretak selv ikke utfører eller har 
nødvendig kompetanse for å utføre, skal ansvarlig foretak forvisse seg om at innleid foretak 
tilfredsstiller forskrifters krav til kompetanse for sitt fag og har kontrollsystemet på plass. 
 
Foretak med sentral godkjenning: 
Foretak som har sentral godkjenning for ansvarsrett etter pbl § 22-1 og SAK10 §§ 10-1 og 10-2 
og som er godkjent registrert av godkjenningsorganet Direktoratet for byggkvalitet. 
 

Foretak Godkjenningsområde 
 
Betongservice AS 
Org. nr. 944 896 600 

SØK -         Ansvarlig søker, tiltakskl. 1 
PRO - Ansvarlig prosjekterende og kontrollerende 
                    for prosjektering, tiltakskl. 1. 
UTF - Ansvarlig utførende og kontrollerende 
                    av utførelsen, tiltakskl. 1. 
 
Ansvarsområde: Ansvarlig søker, bygning og 
konstruksjoner.  

 
Aktiv VVS 
Org. nr. 974 532 913 

PRO - Ansvarlig prosjekterende og kontrollerende 
                    for prosjektering, tiltakskl. 1. 
UTF - Ansvarlig utførende og kontrollerende 
                    av utførelsen, tiltakskl. 1. 
 
Ansvarsområde: Sanitær anlegg  

 
Tømrer og betong AS 
Org. nr. 987 147 946 

KUT - Ansvarlig utførende og kontrollerende 
                    av utførelsen, tiltakskl. 1. 
 
Ansvarsområde: Kontroll av våtrom og kontroll av 
lufttetthet.  

 
 
SAKSUTREDNING/BEGRUNNELSE FOR VEDTAKET: 
 
Planstatus: 
Tomt i boligfelt. Plannavn «Reguleringsplan for boligområde Rovdas 3» med Planidentifikasjon 
19422009_04. 
 
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: 
Bygget har hatt endringer og ny ansvarlig søker. Dette er på grunn av at tidligere ansvarlig søker 
ikke har fullført sitt arbeid. Betongservice har tatt over arbeidet i forveien av denne tillatelsen og 
har gjort endringer de har sett er nødvendig for at bygget skal bli lovlig godkjent. De har prøvd å 
etterkomme TEK10 så langt det har gjort seg mulig. Det er oppført i søknad de endringer som er 
gjort ved bygget.  
  
Byggegrunn, miljøforhold mv: 
I henhold til søknad ansees byggegrunn sikret i hht pbl 2008 § 28-1 
(flom- og rasfare, forurenset grunn, natur- og miljøforhold) 
Minner om krav om radonsperre mot grunnen i bygninger beregnet for varig opphold jfr. 
byggeteknisk forskrift TEK10 § 13-5. 
 
Atkomst/avkjørsel: 
Eiendommen anses å være sikret lovlig atkomst i samsvar med pbl 2008 § 27-4. 
 
Vannforsyning og avløp: 
Eiendommen anses for å være sikret lovlig vannforsyning og avløp i samsvar med pbl 2008 §§ 
27-1 og 27-2.  
 
Kultur- og fornminner: 
Dersom det under utgraving i marka kommer fram gjenstander eller andre levninger som viser 
eldre aktivitet i område, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget og Kulturetaten, 
Troms fylkeskommune omgående jfr. kulturminnelovens § 8 andre ledd. (pbl 2008 § 21-5, 
SAK10 § 6-2). 
 
Sikringstiltak ved byggearbeid: 
Det vises til bestemmelsene i pbl 2008 § 28-2. 
 
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. 
 
Anmodning om ferdigattest: 
Ved anmodning om ferdigattest, skal det sendes inn dokumentasjon for at slutt kontrollen ikke 
har avdekket feil eller mangler som hindrer ferdigattest, jf pbl 2008 § 21-10 og SAK10 § 8-1. 
Ved endringer som ikke krever egen søknad i forhold til tillatelsen, skal det innsendes oppdatert 
situasjonsplan og tegninger samt underretning om tiltakets plassering. 
 
Bortfall av tillatelse: 
Er tiltaket ikke satt i gang senest innen 3 år etter at tillatelse er gitt, faller den bort. Det samme 
gjelder hvis tiltaket innstilles i lengre tid enn 2 år, jf pbl 2008 § 21-9. 
 
 
ØVRIGE LOVBESTEMMELSER: 
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Generell aktsomhetsplikt: 
Enhver skal opptre aktsomt og gjøre det som er rimelig for å unngå skade på naturmangfoldet i 
strid med målene i «Lov om forvaltning av naturens mangfold» (Naturmangfoldloven) §§ 4 og 5. 
Utføres en aktivitet i henhold til en tillatelse av offentlig myndighet, anses aktsomhetsplikten 
oppfylt dersom forutsetningene for tillatelsen fremdeles er til stede. 
 
Klageadgang 
Vedtaket kan påklages til kommunen. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom 
fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. Klagen skal 
sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de 
endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det 
kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer 
frem. Viser til Forvaltningslovens § 28. 
 
En slik klage kan føre til at avgjørelsen blir omgjort. Kommunen er ikke ansvarlig for tap som 
tiltakshaver måtte lide ved en slik omgjøring. 
 
Ved all kontakt med avdelingen i denne sak, vennligst referer til saksnummer 2017/227. 
 
 
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 80 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 
Industrivegen 24 
SØRKJOSEN 
 
 

 

 
Delegert vedtak 

Delegert utvalg miljø-, plan og utviklingsutvalget - nr. 51/17 
 
 

Deres ref:   Vår ref (bes oppgitt ved svar): Løpenr. Arkivkode Dato 
 2017/227-7 4274/2017 1942/13/150 20.04.2017 

 

Ferdigattest 1942/13/150 

 
FERDIGATTEST 

Svar på anmodning om ferdigattest, jf pbl § 21-10 
Vedtak hjemlet i delegasjonsreglement vedtatt av Nordreisa kommunestyre i sak 57/16 

 
 
Byggested: Tomtenr 7:22 Rovdas3   Gnr/Bnr: 13/150 
Ansvarlig 
søker/tiltakshaver: 
Org. nr. 

Betongservice AS 
944 896 600 

Adresse: Industriveien 24, 9151 
STORSLETT   

Tiltakets art:  Nytt bygg- boligformål- over 
70m2 

Bruksareal: 74 m2 

Byggetillatelse/Igangsettingstillatelse sak-dato 192/14 07.09.2014 og 39/17 03.04.2017 
 
 
VEDTAK: 
 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 21-10 gis ferdigattesten i henhold til ferdigmelding 
datert 20.04.2017 fra ansvarlig søker på ny enebolig på gnr bnr 13/150. 
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Saksutredning/begrunnelse for vedtaket: 
I innsendte sluttdokumentasjonen og erklæring om ferdigstillelse er det bekreftet av ansvarlig 
søker/ tiltakshaver at tiltaket er utført i samsvar med tillatelsen og bestemmelser i eller i medhold 
av plan og bygningsloven jf. Pbl 2008 § 21-10. Ved søknad om ferdigattest har ansvarlig søker 
bekreftet at tilstrekkelig dokumentasjon som grunnlag for driftsfasen er overført til byggverkets 
eier.  
 
Innlevert dokumentasjon:  

 Der det kreves gjennomføringsplan er denne vedlagt søknad om ferdigattest, jf. Forskrift 
om byggesak (byggesaksforskriften) § 5-3.  

 Der det kreves avfallsplan eller miljøsaneringsbeskrivelse, jf. Byggteknisk forskrift § 9-6 
og § 9-7, skal sluttrapport som dokumenterer faktisk disponering av avfallet er denne 
vedlagt søknad om ferdigattest  

 Dersom det er foretatt justeringer i forhold til tillatelsen som ikke krever endringssøknad, 
skal søker ha sendt dette senest ved ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse sende 
oppdatert situasjonsplan, tegninger og dokumentasjon om tiltakets plassering slik den er 
utført.  

 For tiltak som krever uavhengig kontroll skal det foreligge dokumentasjon på for utført 
sluttkontroll, jf. Plan- og bygningsloven § 24-2.  

 
 
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 referansenummer2017/227. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
 
Sigrid Birkelund 
Byggesaksbehandler 
77 58 80 48 
sigrid.birkelund@nordreisa.kommune.no 
 
Dette dokumentet er produsert elektronisk, og har derfor ingen signatur. 
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Nordreisa kommune 

 

Utvikling 

  
 

 

 
Postadresse: Besøksadresse: Telefon: + 47 77 58 80 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   
    
    
    
    
    
    

«MOTTAKERNAVN» 
«ADRESSE» 
«POSTNR»  «POSTSTED» 
 
«KONTAKT» 

 

 
Delegert vedtak 

Delegert utvalg miljø-, plan og utviklingsutvalget - nr. 48/17 
 
 

Deres ref:   Vår ref (bes oppgitt ved svar): Løpenr. Arkivkode Dato 
«REF» 2016/1072-8 4141/2017 1942/15/155 11.04.2017 

 

Ferdigattest 1942/15/155 Ambulansestasjon 

 
 

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

Vedtak hjemlet i delegasjonsreglement vedtatt av Nordreisa kommunestyre i sak 57/16 
 
 
Byggested: Tømmernesveien 12, 9151 

STORSLETT 
Gnr/Bnr: 15/155 

Tiltakshaver: MÅLSELV EIENDOM AS Adresse: Leirbekkmo, 9321 MOEN   
Ansvarlig søker: 
Org. nr. 

Arkitekt KJERSTI JENSSEN 
AS 913 284 992 

Adresse: Alapmoveien 583, 9334 
ØVERBYGD   

Tiltakets art:  Nytt bygg- ikke boligformål- 
over 70 m2 

Bruksareal: 430,40 m2 

Byggetillatelse/Igangsettingstillatelse sak-dato 184/16 09.09.2016 
 
 
 
VEDTAK: 
 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 21-10 gis ferdigattesten i henhold til ferdigmelding 
datert 07.04.2017 fra ansvarlig søker for oppføring av ambulansestasjon. 
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Saksutredning/begrunnelse for vedtaket: 
I innsendte sluttdokumentasjonen og erklæring om ferdigstillelse er det bekreftet av ansvarlig 
søker/ tiltakshaver at tiltaket er utført i samsvar med tillatelsen og bestemmelser i eller i medhold 
av plan og bygningsloven jf. Pbl 2008 § 21-10. Ved søknad om ferdigattest har ansvarlig søker 
bekreftet at tilstrekkelig dokumentasjon som grunnlag for driftsfasen er overført til byggverkets 
eier.  
 
Innlevert dokumentasjon:  

 Der det kreves gjennomføringsplan er denne vedlagt søknad om ferdigattest, jf. Forskrift 
om byggesak (byggesaksforskriften) § 5-3.  

 Der det kreves avfallsplan eller miljøsaneringsbeskrivelse, jf. Byggteknisk forskrift § 9-6 
og § 9-7, skal sluttrapport som dokumenterer faktisk disponering av avfallet er denne 
vedlagt søknad om ferdigattest  

 Dersom det er foretatt justeringer i forhold til tillatelsen som ikke krever endringssøknad, 
skal søker ha sendt dette senest ved ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse sende 
oppdatert situasjonsplan, tegninger og dokumentasjon om tiltakets plassering slik den er 
utført.  

 For tiltak som krever uavhengig kontroll skal det foreligge dokumentasjon på for utført 
sluttkontroll, jf. Plan- og bygningsloven § 24-2.  

 
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 2016/1072. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Sigrid Birkelund 
Byggesaksbehandler  
Direkte innvalg: 77 58 80 48 
Sigrid.birkelund@nordreisa.kommune.no 
 
Dette dokumentet er produsert elektronisk, og har derfor ingen signatur. 
 
 

Likelydende brev sendt til: 
Kjersti Jensen as Alapmoen  ØVERBYGD 
MÅLSELV EIENDOM AS Leirbekkmo  MOEN 
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Nordreisa kommune 

 

Utvikling 

  
 

 

 
Postadresse: Besøksadresse: Telefon: + 47 77 58 80 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   
    
    
    
    
    
    

«MOTTAKERNAVN» 
«ADRESSE» 
«POSTNR»  «POSTSTED» 
 
«KONTAKT» 

 

 
Delegert vedtak 

Delegert utvalg miljø-, plan og utviklingsutvalget - nr. 64/17 
 
 

Deres ref:   Vår ref (bes oppgitt ved svar): Løpenr. Arkivkode Dato 
«REF» 2016/847-4 5154/2017 1942/27/2 16.05.2017 

 

Ferdigattest 1942/27/2 Enebolig 

 
 

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

Vedtak hjemlet i delegasjonsreglement vedtatt av Nordreisa kommunestyre i sak 57/16 
 
 
Byggested: Gamle Dalaveien 2, 9151 

STORSLETT 
Gnr/Bnr: 27/2 

Tiltakshaver: Tonje Andersen og Remy A. 
Larsen 

Adresse: Gamle Dalaveien 409, 9151 
STORSLETT 

Ansvarlig søker: 
Org. nr. 

BETONGSERVICE AS 
944 896 600 

Adresse: Industrivegen 24, 9152 
SØRKJOSEN 

Tiltakets art: Nytt bygg - boligformål - over 
70 m²  

Bruksareal: 216 m2 

Byggetillatelse/Igangsettingstillatelse sak-dato 152/16 01.08.2016 
 
 
VEDTAK: 
 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 21-10 gis ferdigattesten i henhold til ferdigmelding 
datert 10.05.2017 fra ansvarlig søker for oppføring av enebolig på gnr bnr 27/2. 
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Saksutredning/begrunnelse for vedtaket: 
I innsendte sluttdokumentasjonen og erklæring om ferdigstillelse er det bekreftet av ansvarlig 
søker/ tiltakshaver at tiltaket er utført i samsvar med tillatelsen og bestemmelser i eller i medhold 
av plan og bygningsloven jf. Pbl 2008 § 21-10. Ved søknad om ferdigattest har ansvarlig søker 
bekreftet at tilstrekkelig dokumentasjon som grunnlag for driftsfasen er overført til byggverkets 
eier.  
 
Innlevert dokumentasjon:  

 Der det kreves gjennomføringsplan er denne vedlagt søknad om ferdigattest, jf. Forskrift 
om byggesak (byggesaksforskriften) § 5-3.  

 Der det kreves avfallsplan eller miljøsaneringsbeskrivelse, jf. Byggteknisk forskrift § 9-6 
og § 9-7, skal sluttrapport som dokumenterer faktisk disponering av avfallet er denne 
vedlagt søknad om ferdigattest  

 Dersom det er foretatt justeringer i forhold til tillatelsen som ikke krever endringssøknad, 
skal søker ha sendt dette senest ved ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse sende 
oppdatert situasjonsplan, tegninger og dokumentasjon om tiltakets plassering slik den er 
utført.  

 For tiltak som krever uavhengig kontroll skal det foreligge dokumentasjon på for utført 
sluttkontroll, jf. Plan- og bygningsloven § 24-2.  

 
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 2016/847. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
 
Sigrid Birkelund 
Byggesaksbehandler 
77 58 80 48 
sigrid.birkelund@nordreisa.kommune.no 
 
Dette dokumentet er produsert elektronisk, og har derfor ingen signatur. 
 
 
 

Likelydende brev sendt til: 
BETONGSERVICE AS Industrivegen 24  SØRKJOSEN 
Tonje Andersen Gamle Dalaveien 409  Storslett 
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Nordreisa kommune 

 

Utvikling 

  
 

 

 
Postadresse: Besøksadresse: Telefon: + 47 77 58 80 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   
    
    
    
    
    
    

«MOTTAKERNAVN» 
«ADRESSE» 
«POSTNR»  «POSTSTED» 
 
«KONTAKT» 

 

 
Delegert vedtak 

Delegert utvalg miljø-, plan og utviklingsutvalget - nr. 47/17 
 
 

Deres ref:   Vår ref (bes oppgitt ved svar): Løpenr. Arkivkode Dato 
«REF» 2016/1330-7 4110/2017 1942/66/29 10.04.2017 

 

Ferdigattest gnr 1942/66/29 Enebolig 

 
 

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

Vedtak hjemlet i delegasjonsreglement vedtatt av Nordreisa kommunestyre i sak 57/16 
 
 
Byggested: Strømfjord vest 771, 9151 

STORSLETT 
Gnr/Bnr: 66/29 

Tiltakshaver: Asgeir Enok Isaksen  Adresse: Strømfjord vest 771, 9151 
STORSLETT   

Ansvarlig søker: 
Org. nr. 

Birkelund Sagbruk AS 
979 760 612 

Adresse: Industriveien 6, 9152 
SØRKJOSEN   

Tiltakets art:  Nytt bygg- Boligformål- over 
70 m2 

Bruksareal: 138,3 m2 

Byggetillatelse/Igangsettingstillatelse sak-dato 16/1330 07.11.2016 
 
 
VEDTAK: 
 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 21-10 gis ferdigattesten i henhold til ferdigmelding 
datert 05.04.2017 fra ansvarlig søker for oppføring av ny enebolig. 
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Saksutredning/begrunnelse for vedtaket: 
I innsendte sluttdokumentasjonen og erklæring om ferdigstillelse er det bekreftet av ansvarlig 
søker/ tiltakshaver at tiltaket er utført i samsvar med tillatelsen og bestemmelser i eller i medhold 
av plan og bygningsloven jf. Pbl 2008 § 21-10. Ved søknad om ferdigattest har ansvarlig søker 
bekreftet at tilstrekkelig dokumentasjon som grunnlag for driftsfasen er overført til byggverkets 
eier.  
 
Innlevert dokumentasjon:  

 Der det kreves gjennomføringsplan er denne vedlagt søknad om ferdigattest, jf. Forskrift 
om byggesak (byggesaksforskriften) § 5-3.  

 Der det kreves avfallsplan eller miljøsaneringsbeskrivelse, jf. Byggteknisk forskrift § 9-6 
og § 9-7, skal sluttrapport som dokumenterer faktisk disponering av avfallet er denne 
vedlagt søknad om ferdigattest  

 Dersom det er foretatt justeringer i forhold til tillatelsen som ikke krever endringssøknad, 
skal søker ha sendt dette senest ved ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse sende 
oppdatert situasjonsplan, tegninger og dokumentasjon om tiltakets plassering slik den er 
utført.  

 For tiltak som krever uavhengig kontroll skal det foreligge dokumentasjon på for utført 
sluttkontroll, jf. Plan- og bygningsloven § 24-2.  

 
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 2016/1330. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
 
Sigrid Birkelund 
Byggesaksbehandler 
77 58 80 48 
sigrid.birkelund@nordreisa.kommune.no 
 
Dette dokumentet er produsert elektronisk, og har derfor ingen signatur. 
 
 

Likelydende brev sendt til: 
BIRKELUND SAGBRUK AS Industrivegen 6  SØRKJOSEN 
Asgeir Enok Isaksen Straumfjord Vest 771  Storslett 
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Nordreisa kommune 

 

Utvikling 

  
 

 

 
Postadresse: Besøksadresse: Telefon: + 47 77 58 80 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   
    
    
    
    
    
    

MARTIN FISKVIK AS 
Tempevegen 19 
7031  TRONDHEIM 
 
 

 

 
Delegert vedtak 

Delegert utvalg miljø-, plan og utviklingsutvalget - nr. 63/17 
 
 

Deres ref:   Vår ref (bes oppgitt ved svar): Løpenr. Arkivkode Dato 
 2017/326-4 5142/2017 1942/11/7 15.05.2017 

 

Ferdigattest gnr. 1942/11/7 Vesentlig endring av anlegg 

 
 

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

Vedtak hjemlet i delegasjonsreglement vedtatt av Nordreisa kommunestyre i sak 57/16 
 
 
Byggested: Circle K Storslett Gnr/Bnr: 11/6-7 
Tiltakshaver: Circle K Storslett Adresse: Pb 1176 Sentrum, 0107 

OSLO   
Ansvarlig søker: 
Org. nr. 

Martin Fisvik AS 
959 843 791 

Adresse: Tempeveien 19, 7037 
TRONDHEIM    

Tiltakets art: Vesentlig endring av anlegg Bruksareal: --- 
Byggetillatelse/Igangsettingstillatelse sak-dato 33/17 21.03.2017 

 
 
VEDTAK: 
 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 21-10 gis ferdigattesten i henhold til ferdigmelding 
datert 03.05.2017 fra ansvarlig søker for etablering av nedstigningskummer over drivstofftanker 
ved anlegg til bensinstasjon. 
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Saksutredning/begrunnelse for vedtaket: 
I innsendte sluttdokumentasjonen og erklæring om ferdigstillelse er det bekreftet av ansvarlig 
søker/ tiltakshaver at tiltaket er utført i samsvar med tillatelsen og bestemmelser i eller i medhold 
av plan og bygningsloven jf. Pbl 2008 § 21-10. Ved søknad om ferdigattest har ansvarlig søker 
bekreftet at tilstrekkelig dokumentasjon som grunnlag for driftsfasen er overført til byggverkets 
eier.  
 
Innlevert dokumentasjon:  

 Der det kreves gjennomføringsplan er denne vedlagt søknad om ferdigattest, jf. Forskrift 
om byggesak (byggesaksforskriften) § 5-3.  

 Der det kreves avfallsplan eller miljøsaneringsbeskrivelse, jf. Byggteknisk forskrift § 9-6 
og § 9-7, skal sluttrapport som dokumenterer faktisk disponering av avfallet er denne 
vedlagt søknad om ferdigattest  

 Dersom det er foretatt justeringer i forhold til tillatelsen som ikke krever endringssøknad, 
skal søker ha sendt dette senest ved ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse sende 
oppdatert situasjonsplan, tegninger og dokumentasjon om tiltakets plassering slik den er 
utført.  

 For tiltak som krever uavhengig kontroll skal det foreligge dokumentasjon på for utført 
sluttkontroll, jf. Plan- og bygningsloven § 24-2.  

 
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 2017/326. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
 
Sigrid Birkelund 
Byggesaksbehandler 
77 58 80 48 
sigrid.birkelund@nordreisa.kommune.no 
 
Dette dokumentet er produsert elektronisk, og har derfor ingen signatur. 
 
 
 

Kopi til: 
CIRCLE K NORGE AS Postboks 1176 Sentrum 0107 OSLO 
BN ENTREPRENØR AS Tempevegen 19 7031 TRONDHEIM 
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Nordreisa kommune 

 

Utvikling 

  
 

 

 
Postadresse: Besøksadresse: Telefon: + 47 77 58 80 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   
    
    
    
    
    
    

«MOTTAKERNAVN» 
«ADRESSE» 
«POSTNR»  «POSTSTED» 
 
«KONTAKT» 

 

 
Delegert vedtak 

Delegert utvalg miljø-, plan og utviklingsutvalget - nr. 43/17 
 
 

Deres ref:   Vår ref (bes oppgitt ved svar): Løpenr. Arkivkode Dato 
«REF» 2016/923-4 3918/2017 1942/52/107 06.04.2017 

 

Ferdigattest gnr. 1942/52/107 Tilbygg bolig 

 
 

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

Vedtak hjemlet i delegasjonsreglement vedtatt av Nordreisa kommunestyre i sak 57/16 
 
 
Byggested: Viervegen 18, 9151 

STORSLETT 
Gnr/Bnr: 52/107 

Tiltakshaver: Per Oscar Karlsen Adresse: Viervegen 18, 9151 
STORSLETT 

Ansvarlig søker: 
Org. nr. 

SANDØY BYGG AS Adresse: Rotsundelvdalen 161, 9153 
ROTSUND 

Tiltakets art: Endring av bygg - utvendig 
tilbygg større enn 50 m²  

Bruksareal: 92 m2 

Byggetillatelse/Igangsettingstillatelse sak-dato 163/16 17.08.2016 
 
 
VEDTAK: 
 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 21-10 gis ferdigattesten i henhold til ferdigmelding 
datert 30.03.2017 fra ansvarlig søker på tilbygg bolig. 
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Saksutredning/begrunnelse for vedtaket: 
I innsendte sluttdokumentasjon og erklæring om ferdigstillelse er det bekreftet av ansvarlig 
søker/ tiltakshaver at tiltaket er utført i samsvar med tillatelsen og bestemmelser i eller i medhold 
av plan og bygningsloven jf. Pbl 2008 § 21-10. Ved søknad om ferdigattest har ansvarlig søker 
bekreftet at tilstrekkelig dokumentasjon som grunnlag for driftsfasen er overført til byggverkets 
eier.  
 
Innlevert dokumentasjon:  

 Der det kreves gjennomføringsplan er denne vedlagt søknad om ferdigattest, jf. Forskrift 
om byggesak (byggesaksforskriften) § 5-3.  

 Der det kreves avfallsplan eller miljøsaneringsbeskrivelse, jf. Byggteknisk forskrift § 9-6 
og § 9-7, skal sluttrapport som dokumenterer faktisk disponering av avfallet er denne 
vedlagt søknad om ferdigattest  

 Dersom det er foretatt justeringer i forhold til tillatelsen som ikke krever endringssøknad, 
skal søker ha sendt dette senest ved ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse sende 
oppdatert situasjonsplan, tegninger og dokumentasjon om tiltakets plassering slik den er 
utført.  

 For tiltak som krever uavhengig kontroll skal det foreligge dokumentasjon på for utført 
sluttkontroll, jf. Plan- og bygningsloven § 24-2.  

 
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 2016/923. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
 
Sigrid Birkelund 
Byggesaksbehandler 
77 58 80 48 
sigrid.birkelund@nordreisa.kommune.no 
 
Dette dokumentet er produsert elektronisk, og har derfor ingen signatur. 
 
 

Likelydende brev sendt til: 
Per Oscar Karlsen Viervegen 18  Storslett 
SANDØY BYGG AS Rotsundelvdalen 161  ROTSUND 
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Nordreisa kommune 2;,

V/ Kj etil Jensen ymfipl'
Sørkjosen, 02.05.2017

F  lytting av dagens nettstasjon  31017 Herredshuset

fra  kjeller  i kommunehuset til  anvist  tomt på

utsiden.

Det monteres en ny nettstasjon med 500 kVA trafo  22/0,24  kV

med et 22 kV HS anlegg for 2K+T på yttersiden av

kommunehuset.

Denne skal erstatte eksisterende nettstasjon som er plassert i

kj elleren på kommunehuset.

Ymber monterer kabelskap på veggen til kommunehuset der dere

henter strøm til forsyning av kommunehuset.

Vi tømmer eksisterende trafo rom for vårt utstyr.

Omlegging av øvrig forsyning fra nettstasj onen ordner Ymber.

Deres del av anleggskostnadene er beregnet til kr 420 000

Leger ved  2  kontrakter en senders underskrevet tilbake.

Kefl  I  Abrahamsen

N  dev...»—
Prosjektingeniør

Ymber AS

Bjørklysvingen  3

9152  Sørkjosen

Tlf: 77 77 04 00

Faks:  77 77 04 O1

E-post:  post@ymber.  no

Web: www.ymber.no

Org.nr:  NO 914 678 412 MVA
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Avtale mellom: Nordreisa kommune

Ved Kjetil Jensen

9151 Storslett

og: Ymber AS

Det monteres en ny nettstasj on med 500 kVA trafo 22/0,24 kV med et 22 kV HS anlegg for

2K+T på yttersiden av kommunehuset.

Denne skal erstatte eksisterende nettstasj on som er plassert i kjelleren på kommunehuset.

Ymber monterer kabelskap på veggen til kommunehuset der dere henter strøm til forsyning av

kommunehuset.

Vi tømmer eksisterende trafo rom for vårt utstyr.

Omlegging av øvrig forsyning fra nettstasjonen ordner Ymber.

1. Følgende data danner grunnlag for avtalen:

Sikrin sstørrelse  A

Økonomisk levetid år 30

2. Med forutsetninger som angitt i pkt.l, er anleggsbidraget beregnet på følgende måte

Beregnet deres del av anleggskostnad kr 420 000

Eventuelle nye tilknytningsgebyr faktureres separat.

Eventuelle krav fra grunneiere vil komme i tillegg.

3. Anleggsbidraget er beregnet etter Norges vassdrags- og energidirektorats(NVE) Forskrift om økonomisk og

teknisk rapportering, inntektsramme  for nettvirksomheten og overfaringstarifler  av I. januar 2002.

4. Et eksemplar av underskrevet avtale returneres til oss før arbeidet igangsettes.

Sørkjosen, 02.05.2017

For kunde Ymber AS

/

D-lOl.2 Rev. 2 22.08.03
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Avtale mellom: Nordreisa kommune

Ved Kjetil Jensen

9151 Storslett

og: Ymber AS

Det monteres en ny nettstasjon med 500 kVA trafo 22/0,24 kV med et 22 kV HS anlegg for

2K+T på yttersiden av kommunehuset.

Denne skal erstatte eksisterende nettstasj on som er plassert i kjelleren på kommunehuset.

Ymber monterer kabelskap på veggen til kommunehuset der dere henter strøm til forsyning av

kommunehuset.

Vi tømmer eksisterende trafo rom for vårt utstyr.

Omlegging av øvrig forsyning fra nettstasj onen ordner Ymber.

1. Følgende data danner grunnlag for avtalen:

Sikrin sstørrelse  A

Økonomisk levetid [år] 30

2. Med forutsetninger som angitt i pkt.], er anleggsbidraget beregnet på følgende måte

Beregnet deres del av anleggskostnad kr 420 000

Eventuelle nye tilknytningsgebyr faktureres separat.

Eventuelle krav fra grunneiere vil komme i tillegg.

3. Anleggsbidraget er beregnet etter Norges vassdrags- og energidirektorats(NVE) Forskrift om økonomisk og

teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksonzheten og overfaringstarifler  av l. januar 2002.

4. Et eksemplar av underskrevet avtale returneres til oss før arbeidet igangsettes.

Sørkjosen, 02.05.2017

For kunde Ymber AS

'r—

D-101.2 Rev. 2 22.08.03
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Nordreisa kommune 

 

Utvikling 

  
 

 

 
Postadresse: Besøksadresse: Telefon: + 47 77 58 80 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   
    
    
    
    
    
    

Stine Iversen 
Postboks 5, 9152 Sørkjosen 
9152  Sørkjosen 
 
 

 

 
Delegert vedtak 

Delegert utvalg miljø-, plan og utviklingsutvalget - nr. 62/17 
 
 

Deres ref:   Vår ref (bes oppgitt ved svar): Løpenr. Arkivkode Dato 
 2015/2401-8 5005/2017 1942/47/151 11.05.2017 

 

Forlengelse av midlertidig brukstillatelse gnr 1942/47/151 

 
 

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

 
 
Byggested: Meieriveien 32, 9152 

SØRKJOSEN 
Gnr/Bnr: 47/151 

Tiltakshaver: Stine Iversen Adresse: Postboks 5, 9152 Sørkjosen, 
9152 Sørkjosen 

Ansvarlig søker: 
Org. nr. 

SANDØY BYGG AS Adresse: Rotsundelvdalen 161, 9153 
ROTSUND 

Tiltakets art: Endring av bygg -  påbygg  Bruksareal: 108 
Byggetillatelse/Igangsettingstillatelse sak-dato  

 
 
VEDTAK: 
 
 Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 21-10 gis forlenget midlertidig brukstillatelse til 
28.02.2018 i henhold til søknad datert 30.04.17.  
 
I mottatt dokumentasjon ved første søknad om midlertidig brukstillatelse er det bekreftet av ansvarlig 
kontrollerende for utførelsen at kontrollen ikke har avdekket feil eller mangler som hindrer 
midlertidig brukstillatelse, jf. forskrift om saksbehandling og kontroll i byggesaker 
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Brukstillatelsen gjelder følgende deler av tiltaket:  
Første etasje. 
 
Gjenstående arbeid:  
 Gjenstående arbeid skal være dokumentert ferdig utført ved innsending av anmodning om 
ferdigattest. Sluttdokumentasjonen skal være uten merknader fra kontrollerende foretak.  
 Det er ansvarlig søkers plikt å påse at anmodning om ferdigattest blir innsendt uten ugrunnet 
opphold etter at gjenstående arbeid er dokumentert ferdig utført av ansvarlige kontrollerende foretak, 
jf forskrift om saksbehandling og kontroll i byggesaker.  
 
Tidsbegrenset brukstillatelse:  
Brukstillatelsen gjelder fram til 28.02.2018 og opphører uten nærmere varsel samme dato om det ikke 
foreligger søknad om forlenget brukstillatelse eller anmodning om ferdigattest. 
 
 
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 2015/2401. 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Birger Storaas 
Fung. byggesaksbehandler 
 
 
Dette dokumentet er produsert elektronisk, og har derfor ingen signatur. 
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TROMS  fylkeskommune Fylkesrådet

ROMSSA  fylkkasuohkan

fl.

(  [ få PP ./ l

I følge adresseliste j  a..-

'L— -  _
i———— —_-_ _i_, _

Vår ref.: Saksbehandler: Arkiv:

13/9876-74 Synnøve Lode 120V07  SAKSARKIV

Løpenr.: Tlf.  dir.innvalg: Deres ref.: Dato:

7574/17 77 78 8167 12.04.2017

HØRING OG  OFFENTLIG ETTERSYN  AV  PLANPROGRAM SAMT VARSEL  OM

OPPSTART  AV  REGIONAL PLAN  FOR REINDRIFT

Fylkesrådet i Troms har utarbeidet forslag til planprogram  —  regional plan for reindrift i

Troms. Dette sendes nå på høring og legge ut til offentlig ettersyn, og fylkesrådet ber med

dette om innspill til planprogrammet.

Planprogrammets innhold

Planprogrammet  —  regional plan for reindrift i Troms består av seks kapitler. Kapittel 1 er

innledning. Kapittel 2, 3  og 4 har fokus på rammevilkår og handlingsrom for videre

planarbeid, men beskriver også reindriftens organisering og forvaltning av næringen. Denne

delen av planprogrammet bærer derfor preg av å også være et opplysningsdokument. Kapittel

5 og 6 i planprogrammet tar for seg formål og tema for planarbeidet, samt organisering og

medvirkning i prosessen.

Tema som skal belyses, beskrives og utdypes i det videre planarbeidet er:

'  Arealutfordringer

. Reindriften som næringsaktør

. Kulturell bærekraft

Virkninger av planen
I planprogrammet beskrives hvilke virkninger regional plan for reindrift i Troms vil få når den er
utarbeidet. Den juridiske virkningen som regional plan vil få er avhengig av de planvirkemidler
som vedtas. Virkemidlene er ment som rettledning og styring for kommunenes planarbeid og som
grunnlag for innsigelser i saker etter plan- og bygningsloven. Planen vil også uttrykke politiske
signaler til utbyggingsinteresser og andre brukere av areal som reindrilten nytter.

I planprogrammet for regional plan for reindrift legges det opp til å fastsette regionale
retningslinjer for arealbruk. Hensikten er å ivareta nasjonale og regionale hensyn i knyttet til
reindriften. Retningslinjene skal legges til grunn for kommunal planlegging. I løpet av prosessen
skal det også avklares om det skal tas i bruk regional planbestemmelse knyttet til retningslinjer for
arealbruk. Bruk av planbestemmelse innebærer at regional planmyndighet kan hindre iverksetting
av tiltak eller endringer av arealbruk innenfor et tidsrom på inntil 10 år. Ved å ta i bruk

Besøksadresse Telefon Bankgiro Org.nr.

Strandveien 13 77 78 80 00 4700  04  00064 864870732
Postadresse Epost mottak Internettadresse

Postboks  6600, 9296  TROMSØ postmottak@tromsfylke.no www.tromsfylke.no74
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planbestemmelse, i tillegg til planretningslinje, vil planen bli et styringsdokument som i større
grad vil bidra til å sikre forutsigbarhet i forvaltningen.

Prosessen

Plan og bygningsloven legger sterke føringer på flere offentlige aktører om å delta i regional

planlegging, og å følge opp de regionale planene i større grad enn tidligere. Det er derfor

viktig å involvere sentrale samarbeidspartnere tidlig i prosessen. Det er blitt lagt vekt på å

etablere gode prosesser internt i organisasjonene, det vil si mellom Troms fylkeskommune og

Fylkesmannen i Troms, samt med Sametinget, næringen, kommunene og relevante parter.

Arbeidet fremover

Planprogrammet for regional plan for reindrift i Troms sendes nå på høring og legges ut til

offentlig ettersyn. Det er lagt opp til at planprogrammets høringsperiode er lenger enn plan—

og bygningslovens krav om  6  uker, jf. pbl. §§ 5—2 og 8-3.Dette for å ta hensyn til reindriftens

driftssyklus, samt at det kan være behov for å gjennomføre høringsmøter underveis i

høringsperioden.

Dersom organisasjoner, statsetater/—foretak ønsker høringsmøter i høringsperioden, bes disse

om å ta kontakt med Troms fylkeskommune, planavdelingen. Mail til

s nnovelode a,,tromsfvlke.æ eller tlf: 777 88 l67/ 416 84 979.

Etter fristens utløp vil alle høringsuttalelser merknadsbehandles og og innspill innarbeides

etter nærmere vurdering ut i fra hva som er formålstjenlig og i tråd med intensjonene til

regional plan for reindrift i Troms. Planprogrammet med innarbeidede innspill sluttbehandles

av fylkesrådet i Troms etter endt høringsperiode.

Dokumentet finnes elektronisk i norsk og samisk versjon på
htt ://www.tro1nsf lke.no/åt/innhold/t'enester/ lanlegging/ laner-oQ—strategier/regional- lan—

for-reindrift/

Høringsuttalelsen sendes innen 07.07.2017 til:

ostmottakcytromsf lke.no merk e-post med «Høring - Planprogram for regional plan for

reindrift»

eller per post: Troms fylkeskommune, v/Planavdelingen, Postboks 6600, 9296 Tromsø.

Med vennlig hilsen

Gerd H. Kristiansen

fylkesråd for plan og økonomi

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur.
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Adresseliste

Kommunene i Troms

Regionrådene i Troms

Fylkesmannen i Troms

Fiskeridirektoratet  — region Troms

Husbanken  — regionkontor Hammerfest

Statens vegvesen  — region Nord

Mattilsynet  — regionkontor for Troms og Finnmark

Kystverket  — Troms og Finnmark

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Sametinget

Direktoratet for mineralforvaltning

Innovasjon Norge

Universitetet i Tromsø  — Norges arktiske universitet

NAV Troms

Statsskog SF Troms

Forsvaret
Fiskarlaget Nord

Forum for Natur og friluftsliv
Fylkeseldrerådet

Fylkesrådet for funksj onshemmede

Havforskningsinstituttet

KS Troms

KUN senter for kunnskap og likestilling

Kunnskapsparken Nord

Landbruksdirektoratet, avd reindrift, Alta

LO Troms

Natur og ungdom Troms

Naturvernforbundet i Troms

NHO Troms

Nibio

Nofima

Nordnorsk reiseliv AS

Norges miljøvernforbund  — avd Troms

Norges forskningråd  — Tromsøkontoret

Norges kystfiskarlag

NorInnova

Norsk Bergindustri

Norsk institutt for naturforskning (NINA) — avd Tromsø

Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) — avd Tromsø

Norske Kveners forbund, Troms

Norske sjømatbedrifters landsforening

NORUT northern researh institute AS

Næringshagene i Troms

Olj edirektoratet

Reinbeitedistriktene

Riksantikvaren

Sameforeningene i Troms

Samiske institusj oner, språk- og kultursentra i Troms

Sjømat Norge

Statens kartverk

Troms barne— og ungdomsråd

Troms bondelag

3
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Troms bonde- og småbrukarlag

Ungdommens fylkesråd

Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN)

Finnmark fylkeskommune

Nordland fylkeskommune

Länsstyrelsen i Norbotten

Region Norbotten

Sametinget i Sverige

Svenske samebyer

Svenske Samers Riksforbund (SSR)

Fylkesmannen i Nordland

Fylkesmannen i Finnmark

NRL

4
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TROMS  fylkeskommune

ROMSSA  fylkkasuohkan

Regional plan  for  reindrift i Troms 2016-2028

Utkast  til  Planprogram

Pr  28.03.17

Troms fylkeskommune

1
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1. Innledning

Regional plan for reindrift utarbeides i tråd med Regional planstrategi for Troms  2012-2015]
Fylkesrådet i Troms vedtok i sak 211/14 oppstart av arbeid med regional plan for reindrift.

Det skal ifølge plan- og bygningsloven (pbl) §  4-1 utarbeides planprogram for regionale
planer som kan ha virkninger for miljø og samfunn. Formålet med planprogrammet er å få en

oversiktlig og forutsigbar planprosess for alle berørte og å fastsette rammer for

utredningsarbeid som eventuelt skal gjennomføres som ledd i planprosessen.

Planprogrammet skal klargjøre formål, premisser, tematisk innhold, medvirkning og framdrift

i planarbeidet. Planprogrammet skal også avklare utredningsbehov og alternativer som vil bli

vurdert i planarbeidet. Planprogrammet skal på minimum seks ukers høring og legges ut til

offentlig ettersyn.

Etter at planprogrammet for regional plan for reindrift er stadfestet av fylkesrådet, starter

arbeidet med selve planen. Sammen med planen skal det utarbeides et handlingsprogram for

gjennomføring av planen. Handlingsprogrammet skal presentere strategier, anslå

ressursinnsats og angi ansvarlig organ og samarbeidspartnere for gjennomføring av valgte

strategier. Handlingsprogrammet vedtas av fylkestinget og rulleres årlig.

Tradisjonelt har reindriften nyttet ressurser på arealer som stort sett ikke har hatt betydning

for annen kommersiell virksomhet. I dag er interessen fra interessenter som ønsker å utnytte

utmarka på en annen måte enn reindrifta stor og økende, og har avgjørende betydning for
mulighetene til å drive reindrift i fremtiden. Dette gjelder ikke bare kommersielle interesser,
men også rene fritidsformål og ulike typer offentlige interesser, som for eksempel

forsvarsformål, overføringsnett for kraft eller rovviltforvaltning. Med økning i folketall, økt
velferdsnivå og satsing på «nordområdene», forventes at konkurransen om bruk av arealene
vil øke. Ved siden av arealspørsmål, vil også reindriften som næring og behovet for utvikling

av reindriften økonomisk og kulturelt vies stor oppmerksomhet.

Reindriften, med sin særegne struktur og driftsform og sentrale betydning for samisk språk og

kultur er ofte lite kjent i forvaltningen og allmenheten og vil få bred omtale. Det har også

nylig vært gjennomført betydelige endringer i forvaltningen av reindrifta i Norge.

Deler av dette planpro grammet, og påfølgende plan, vil således bære preg av å være et

opplysningsdokument. Dette er nødvendig også ut fra at viktige deler av målgruppen for
planarbeidet er bosatt utenfor Troms og Norge. Det vanlige innholdet i et planprogram finnes

hovedsakelig i kapitlene 4-6, men hele planprogrammet vil danne utgangspunkt for det videre

planarbeidet.

Det er første gang det utarbeides en regional plan for reindrift i Norge. Av denne grunn har

også landbruksdirektoratet, avdeling Alta, bedt om å få være observatør. Arbeidet vil bære

preg av å være et nybrottsarbeid.

I  Fylkestingssak 86/12)
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2.  Rammevilkår  og handlingsrom
Reindriften i Troms er en samisk næring og samene som urfolk er omfattet av en rekke
folkerettslige instrumenter som setter føringer og skranker for myndighetsutøvelse,

forvaltning og planlegging. Nasj onalt i Norge er det sterke føringer gjennom reindriftsloven,

men også gjennom andre lover som plan— og bygningsloven, samt ulike stortingsmeldinger og

ikke minst den årlige reindriftsavtalen. Reinbeitekonvensj onen mellom Norge og Sverige

påvirker hele ressursgrunnlaget for reindriften i Troms innen konvensjonsområdet og internt i

Troms reinbeiteområde og er av den grunn viktig for fordeling av årstidsbeiter (se kap. 2.1.1).

I arbeidet med regional plan for reindrift blir det viktig å fortolke de internasjonale og

nasjonale føringene inni en Tromskontekst.

2.1 Internasjonale instrumenter av særlig betydning
ILO-Konvensjon nr. 169 om urfolk og stammefolk i selvstendige stater2 et sentralt
folkerettslig bindende instrument som vedrører samene. Planarbeidet forutsettes utført i tråd

med ILO—konvensj on 169. Også FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter3 (særlig
artikkel 1 og 27)4 og FNs erklæring om urfolks rettigheter5 av 2007 er viktige i areal- og

plansammenheng. Erklæringen legger viktige føringer i det videre arbeidet for å forstå hvilke

rettigheter urfolk har. Reindriften er i kjerneområdet for de forpliktelser Norge har påtatt seg

og betydningen av dette tydeliggjøres blant annet i Meld. St. 9 (2011-2012) Landbruks— og

matpolitikken  —  Velkommen til bordsöz

«Norge er internasjonalt forpliktet til  å  sikre grunnlaget for den samiske reindriften.

Dette er nedfelt både i grunnloven og annet lovverk, herunder reindriftsloven hvor det

fremkommer av  § 3  at lovens bestemmelser skal anvendes i samsvar med folkerettens

regler om urfolk og minoriteter. Dette innebærer at folkerettens regler vil legge viktige
føringer for tolkingen og anvendelsen av lovens bestemmelser. Det folkerettslige

vernet medfører bl. a. at reindriftens arealer, som er reindriftens viktigste

ressursgrunnlag, har en særskilt beskyttelse. Dette kan innebære føringer og til dels

begrensninger med hensyn til bruk av arealer til annen virksomhet i det samiske

reinbeiteområdet. Likeledes innebærer det føringer for  å  sikre en bærekraftig

ressursbruk, dvs. et ansvar for  å  sikre en bærekraftig bruk og utnyttelse av

beitearealene. » (kap. 7. 1.2).

Også andre internasjonale instrumenter vedrørende urfolk kan ha betydning.

2.1.1 Reinbeitekonvensjonen mellom Norge og Sverige
Reinbeitekonvensjonen mellom Norge og Sverige har siden 2006 vært satt ut av funksjon ved

at statene ikke har kunnet enes om en ny konvensjon, etter at 1972 konvensjonen gikk ut av
kraft i 2005. Det har vært en omfattende prosess i begge land de siste årene. Statene har

undertegnet, men ikke ratifisert et nytt konvensj onsforslag. Det drøyer likevel med endelig

avklaring. En samlet næringskomite vektla i Innst. 278 S (2015-2016) at «Det er viktigere at

man ivaretar de norske interessene enn  å  skynde frem en avgjørelse».

2h s://www.re "enn enno/no/tema/urfolk-o -minoriteter/sam olitikk/midts alte/ilokonvens'on-nr—l69-0111-

urbefolkm'n er-o/id4513 12/ Her  i  norsk versjon.
3  hgs/lovdata.no/dokument/NL/lov/I 999-05-2i-3G/*#KAPITTEL n
4  Konvensj onen skal jf. Menneskerettsloven  §  2  gjelde som norsk 10v.

5h s://www.re "enn enno/no/tema/urfolk—o -minoriteter/same olitikk/intemas'onalt-mfolksarbeid/nis-

erklarin om—urfolks-retti eter/id87024/

6h s://wwwre 'erin enno/noldokumenter/meld-st-9-20112012/id664980/
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Konsekvensen er at man i Norge har innført en ensidig norsk lovgiving «Lov om svensk

reinbeiting i Norge og norsk reinbeiting i Sverige (grensereinbeiteloven)»7. Samebyene på

svensk side Viser til Lappekodisillen av 1751 som eneste rettsgyldige dokument som regulerer

den grenseoverskridende reindriften. Lappekodisillen8 må gis en nærmere omtale i selve

planen.

For Reindriften i Troms, og for samfunnet for øvrig, har det store konsekvenser at statene ikke
kommer til enighet. Dette vil beskrives nærmere i planen, herunder tilgang på ulike

årstidsbeiter for de ulike delene av reindrifta i Troms. Samtidig har planarbeidet som

ambisjon å omhandle forhold som kan bidra til eventuell ratifikasj on av ny reinbeite-

konvensjon og/eller oppfølging av denne. Det understrekes likevel at det er statenes ansvar å
få på plass en fimgerende reinbeitekonvensj on.

I tillegg til det grenseoverskridende forholdet til Sverige har vi også en Gjerdekonvensj0n9

sammen med Finland. Her er ingen grenseoverskridende beite, men felles grensegj erde, hvor

ansvaret er hjemlet i konvensjonen.

2.1.2  Nordisk samekonvensjon10
Norge, Sverige og Finland har, sammen med Sametingene i de respektive stater, siden 2011

forhandlet om en nordisk samekonvensjon. Forhandlingsledeme vedtok den fremforhandlede

konvensjonsteksten 13. januar 2017“. Forslaget vil nå bli &emlagt for landenes regjeringer og

sametmg.

Forhandlingene har hatt som utgangspunkt en innstilling til nordisk samekonvensj on fra en

nordisk ekspertgruppe i 2005. Forslaget som forhandlingsledeme har lagt fiem avviker fra

denne og representerer et minste felles grunnlag som statene og sametingene har kunnet enes

om. Det forventes at det vil ta lang tid før saken er endelig avklart.

I planarbeidet må en vurdere om arbeidet med en nordisk samekonvensjon kan ha betydning

for regional plan for reindrift i Troms.

2.2 Nasjonale føringer og forventninger
Grunnlovens  §  108,12 den såkalte sameparagrafen, legger føringer for forståelsen av
myndighetenes forpliktelser i forhold til samene og den samiske reindrifta iNorge:

«Det påligger statens myndigheter  å  legge forholdene til rette for at den samiske
folkegruppe kan sikre og utvikle sitt språk, sin kultur og sitt  samfimnsliv.»

7 LOV—1972-06-09-31

8 h  s://lovdata.no/dokument/NL/10v/1751-10-02
9 Se h sj/wwwstortin et.no/no/Saker-o  -  ublikas'oner/Saker/Sak/YP =64427

10 h s://wwwre 'erin enno/'no/tema/mfolk-o minoriteter/saml olitikk/nordisk-samisk-samarbeid/nordisk-

samekonvens'on/id86937/

”  h  s://www.re 'erin en.no/no/aktuelt/i-mal-med—forhandlm ene-om-nordisk-samekonvens'on/id2526750/

12 Frem til gnmnlovsrevisjonen i 2014 fremgikk bestemmelsen av Grunnloven  §  1103.
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2.2.1 Reindriftsloven og bærekraftsmålet
Særlig viktig for reindriftspolitikken er reindriftsloven av 200713 . I reindriftslovens
formålsparagraf heter det blant annet at loven skal «legge til rette for en  økologisk, økonomisk  og
kulturelt bærekraftig reindrift med  basis  i  samisk  kultur, tradisjon og sedvane til gagn for
reindrifsbefolkningen selv og samfunnet for øvrig. For  å  nå disse mål skal loven gi grunnlag for
en hensiktsmessig organisering og forvaltning av reindriften. Reindriften skal bevares som et
viktig grunnlag for samisk kultur og samfunnsliv. Loven skal bidra til sikring av reindrz'jtsarealene
i det samiske reinbeiteområdet som reindriftens viktigste ressursgrzmnlag. Ansvaret for sikring av
arealene påhviler både innehavere av reindrifsretten, øvrige rettighetshavere og myndighetene. >>

Å  legge til rette for en økonomisk, økologisk og kulturelt bærekraftig reindrift, er «(...)
avgjørende for at norske myndigheter skal oppjjille sine forpliktelser ovenfor den samiske

befolkningen» 14.

Tenkingen rundt en økologisk, økonomisk og kulturelt bærekraftig reindrift har stått sentralt i
reindriftspolitikken siden starten på 90-tallet15.

I innstillingen fra Stortinget til St.meld. nr. 28 (1991—1992) En bærekraftig reindrift, Innst. S.

nr. 167 (1991—1992), konkretiseres hovedmålet «en bærekraftig reindrift» gjennom delmålene

om en økologisk, økonomisk og kulturelt bærekraftig reindrift. Målene henger nøye sammen.

Økologisk bærekraft gir grunnlag for økonomisk bærekraft, og sammen skal økologisk og

økonomisk bærekraft gi mulighet for å ivareta og utvikle kulturell bærekraft. Det kan til dels

være innbyrdes motsetninger mellom de tre delmålene. Tilstrekkelig med menneskelige
ressurser er en forutsetning for kulturell bærekraft. Økonomisk bærekraft krever inntekter som
gir et livsgrunnlag for reindriftsbefolkningen. Videre er inntektsgrunnlaget i stor grad knyttet

til antall rein. En økning i inntjening ved å øke reintallet utover beitenes tåleevne gir ikke

økologisk bærekraft. Samtidig vil livsgrunnlaget, dvs. økonomisk bærekraft, svekkes dersom
inntektene skal deles på mange. Det er en kjensgjerning at tilgjengelig beiteareal også i dag

setter de ytre rammene for reindriftens utviklingsmuligheter for framtiden. Regjeringen vil på

denne bakgrunn videreføre den tredelte målsetningen om økologisk, økonomisk og kulturell
bærekraft, der økologisk bærekraft står sentralt.16

For målsettingen om økologisk bærekraft er dette etter hvert fulgt opp sammen med næringen

gjennom blant annet utarbeidelse av indikatorer for fastsetting av økologisk bærekraftig

reintall”, som igjen har vært vesentlig for utarbeiding og fastsetting av siidaenes bruksregler.

Tilsvarende er ikke gjort for målsettingene om kulturell og økonomisk bærekraft,18 noe som

er kraftig kritisert av Riksrevisjonen og andre. Den økologiske komponenten er etterhvert
tillagt større vekt av myndighetene. I re eringsplattforrnen for regjeringen Solberg vises til at

det skal fremmes en stortingsmelding om bærekraft i reindriften og at Reindriftsloven skal

13 h s://10vdata.no/dokument/NL/lov/2007—06—15-40
” Se h s://www.re 'erin an.no/no/tema/mat-fiske-o -1andbmk/1andbruk/innsikt/reindrift/reind1ift-o —urfolks-
retti eter/id233 9777/
15 Riksrevisjones dokument 3: 14 (2011-2012) Riksrevisjonens undersøkelse av bærekraftig reindrift i Finnmark,
gir en god oversikt over sentrale deler av reindriftspolitikken siden 90-tallet. Se

h s:l/www.riksrevis'onen.no/ resserom/Pressemeldin er/Sider/Reindriftas  x
15 Avsnittet er basert på Meld. St.  9  (2011-2012) Landbruks- og matpolitikken  — Velkommen til bords, kap.
7.2.Tilsvarende formuleringer finnes i ulike dokumenter, senest i Prop. 77 S (2015-2016) ad Reindriftsavtalen

201 6/201  7

17 Se hgpszllwwwregjerin enno/no/tema/mat-fiske-o -landbn1k/landbruk/reindrift/fastsettin -av-
reintall/id546545/
13 Se kap. 7.2.2 Økonomisk og kulturell bærekraft i Meld. St.  9  (2011-2012) Landbruks- og matpolitikken.
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endres slik at økologisk bærekraft prioriteres. Iproposisjonen for reindriftsavtalen
2015/201619 heter det om den varslede stortingsmeldingen:

«Arbeidet med en stortingsmelding om bærekraft i reindriften startet opp våren 2015.

Regjeringen har som mål å fremme en næringsrettet melding, men alle sider ved
næringen skal belyses. Blant annet vil samspillet mellom en økologisk, økonomisk og

kulturell bærekraft, og reindriftens betydning for samisk kultur og samfunnsliv bli

drøftet. Økologisk bærekraft prioriteres.  »

I Prop. 77  S  ad Reindriftsavtalen 2016/2017 varsles at det legges opp til Stortingsbehandling

av meldingen våren 2017. Meldingen vil kunne legge viktige føringer for regional plan for

reindrift i Troms. Samtidig må det tas høyde for at utfordringene for reindrifta i Troms

avviker noe fra situasjonen for reindrifta samlet i Norge. På mange områder er nasjonal

lovgivning, politikk, og virkemiddelbruken utformet med utgangspunkt i forholdene i

Finnmark, der vi finner majoriteten av reindriiten i Norge.

2.2.2. Plan- og bygningsloven og reindrifta

Plan- og bygningsloven er svært viktig når det gjelder arealforvaltning i områder der det

drives reindrift (reinbeiteområdene). Fylkeskommuner og kommuner kan bruke pbl for å sikre

reindriftsarealene i tråd med nasjonal politikk og egne politiske vedtak.

Paragraf 3.1, bokstav c, i pbl lyder, etter tilføyelse i pbl i 2007, som følger:

«Sikre naturgrunnlaget for samisk kultur, næringsutøvelse og samfunnsliv».

I reindriftsavtalen for 2014/1520, hvor et eget kapittel21 er viet sikring av reindriftens arealer,
vises det til «at det er viktig at loven blir brukt for  å  sikre en tilfredsstillende arealforvaltning
innenfor hele distriktets areal. Dette for å skape den nødvendige forutsigbarheten for

distriktet, samt muliggjøre en samlet vurdering av ulike tiltak innenfor distriktets grenser.»
Det vises også til at «Fremover vil utfordringen med å sikre nødvendige arealer for å

opprettholde en bærekraftig reindrift øke. Tilgang til arealer er en avgjørende forutsetning

for at næringen skal kunne fortsette med sin tradisjonelle driftsform.»

Det vises Videre til at «i styringsdialogen med de berørte fylkesmennene er det tydelig
kommunisert forventninger om at fylkesmennene bidrar til å dokumentere reindriftens

arealbruk og rettigheter, samt arbeider for økt forståelse for reindriften bruk av arealer.

Videre at fylkesmennene legger til rette for samordning på tvers av kommune- og

jylkes grensene for å sikre reindriften sammenhengende bruksareal er.  F  ylkesmennene skal

også legge til rette for at reindriften kommer tidlig inn i planprosessene, og at plan- og

bygningslovens særlige krav knyttet til deltagelse og medvirkning fra reindriften blir ivaretatt.

Det vises til at dette også vil bidra til smidigere og mer forutsigbare planprosesser.  »

I Prop. 1 S (2016-2017) fra Landbruks- og matdepartementet heter det:

«Reindrifta er svært arealavhengig, og inngrep og uro innanfor reinbeiteområda har
auka dei siste tiåra. Plan- og bygningslova har jleire verkemiddel som gjer det mogleg

19 Prop. 68  S  (2014-2015) Reindriftsavtalen 2015/2016, og endringer i statsbudsjettet 2015

m.m.

2° Prop. 108  S  (2013—2014) Reindriftsavtalen 2014/2015, og endringer i statsbudsjettet 2014 mm.
21 Se kap. 4.5. Se også tilsvarende i kap 4.8 i Prop. 77 S vedrørende Reindriftsavtalen 2016/2017.
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med ei meir heilskapleg forvaltning av areal i det enkelte reinbeitedistriktet. For å

leggje til rette for ei betre sikring av areal nytta i reindrifta, er det viktig at

jj/lkeskommunar og kommunar idei samiske reinbeiteområda følgjer opp nasjonale
føringar og tek plan- og bygningslova sine verkemiddel i bruk.»

Det ble i revidert statsbudsjett  2015  satt av en  million kroner  «slik at Sametinget kan gi
tilskudd til institusjoner og organisasjoner som skal styrke dialogen og kan bistå samiske

interesser i saker om utnyttelse av naturressurser og andre inngrep i tradisjonelt samiske

områder))”. Statsminister Erna Solberg omtaler det slik i en tale til Sametingets plenum

03.06.1523:  «( '  '  ) Det kan blant annet oppstå arealkonflikter mellom reindriften og for

eksempel gruvedrift eller vindkraft. Vi ønsker å legge til rette for at de samiske interessene

skal frontes på en profesjonell måte i slike saker -og at de samiske hensynene kommer tidlig

inn. (  '  '  )»

Sametinget har bevilget midlene til stiftelsen Protect Såpmi24.  I  budsj etteksten25 heter det:

«Stiftelsen Protect Sapmi skal bidra til at samiske rettighetshavere kan gi sitt frie og

på forhånd informerte samtykke i utbyggingssaker. Stiftelsen skal ha en sentral,

normgivende rolle for myndigheter og næringsaktører i deres arbeid eller virksomhet i

samiske områder. Det legges til grunn at grunnfnansieringen av Stiftelsen Protect

Sapmi i økende grad må komme fra andre, slik at Sametingets finansieringsandel går
ned.»

2. 2. 2. 1 T emaveileder for reindrift26
Kommunal- og modemiseringsdepartementet har utarbeidet en temaveileder til kommunale-

og fylkeskommunale planleggere som heter ”Reindrift og planlegging etter plan— og
bygningsloven”. Planmyndigheten bør bruke den aktivt. Kommunene har en plikt til  å
involvere reindrifta, jf. pbl  §  5-1. Dette følger også av forvaltningsloven (berørte interesser).

Manglende medvirkning kan i neste omgang medføre innsigelse fra innsigelsesmyndighetene.

2.2.2.2 Nasjonale forventninger  201527
For å fremme en bærekraftig utvikling har plan- og bygningsloven bestemmelser om at

Kongen hvert fjerde år skal utarbeide et dokument med forventninger til regional og

kommunal planlegging. Forventingene peker på oppgaver og interesser som regjeringen

mener det er viktig at fylkeskommunene og kommunene fokuserer på i planleggingen i den

kommende perioden for å bidra til gjennomføring av gjeldende nasjonal politikk.

I  nasjonale forventninger av  2015  heter det om regjeringens forventninger til regional og

kommunal planlegging:

' «Fylkeskommunen og kommunene sikrer naturgrunnlaget for samisk kultur,

næringsutvikling og samfunnsliv, og samiske interesser sikres deltakelse i

22 Se omtale under kap 560 Sametinget:
ht—tpz/lwwwstatsbuds'ettetno/ load/Revidert 2015/dokumenter/ dfi’ 119. f

23 h  s://www.re 'erin enno/no/akruelt/statsministerens-tale-til-sametin ets- lenum/id2414756/
2“ ht :l/  rotectsa  mi.com/norsk/home/
25 Sametingets budsjett  2016, kap.  11.2  Forvaltning av  arealer.
2611 szl/wwwre 'erin en.no/no/dokumenter/temaveileder-reindrifta  -  lanle  '  -et/id570670/
27h s://www.re 'erin enno/contentassets/21826bdf1ef342d53917699e84320a1 lfms'onale forventnin er bm
nypgf

9

86



JUFFÅD  I  UZöJööCHUT-DDTe-4UTU-DYCT-aSCeCZCU39aZZ  'I  5

planleggingen der disse berøres. Planleggingen sikrer reindriftens arealer,

samtidig som hensynet til reindriften veies opp mot andre samfunnsinteresser. »

I  tekstdelen heter det om reindrift:

«Reindriften er en arealavhengig næring, og den er mange steder en forutsetning for

utvikling av samisk språk og kultur. Det er en viktig oppgave i planleggingen å sikre

reindriftens arealer, og avveie hensynet til reindriften opp mot andre

samfinnsinteresser. Det er en særskilt utfordring å hindre at mange arealendringer,

som hver for seg har små virkninger, til sammen kan gi varig reduksjon av arealer og

økte forstyrrelser for reindriften.»

2.2.3  Reindriftsavtalen

Den årlige reindriftsavtalen28 mellom staten og Norske Reindriftsamers Landsforbund  (NRL),

med Sametinget som observatør, er et særlig Viktig reindriitspolitisk virkemiddel og gir også

politiske signaler om ønsket utvikling.  I  Reindriftsavtalen for  2014/2015 (Prop.  108  S  2013-

2014) heter det:

«Det er en politisk målsetting å utvikle reindriftsnæringen som en rasjonell

markedsorientert næring som er bærekraftig i et langsiktig perspektiv. I den

forbindelse ønsker regjeringen å legge mer til rette for de utøverne som har

reindrift som hovedvirksomhet.»

Denne tenkningen er også videreført i reindriitsavtalen for 2015/201629 og 2016/201730.

Et sentralt spørsmål de senere årene har vært reintallstilpasning. Virkemidlene i avtalen er

endret mot at de direkte tilskuddene er knyttet til verdien av det som produseres, samtidig som

tiltak som bidrar til økt (kalve-)slakting og omsetning av reinkjøtt er prioritert. Også for

Reindriftens utviklingsfond (RUF)31 er  tiltak  som legger til rette for økt slakting og omsetning

blitt prioritert.

Gjennom reintallsprosessen har det for staten blitt mulig å knytte sammen virkemidlene over

reindriftsavtalen og reindriftsloven. For staten har det også vært viktig å samordne
økonomiske ordninger under klima- og miljøministeren (rovvilterstatning) og landbruks- og

matministeren (reindriftsavtalenfz.

I reindriftsloven  av  2007  ble det innført hjemler for sanksjoner i lov og forskrifter”, samtidig
som kravene til reindriftens egen planlegging (bruksregler) ble økt. Etter omfattende arbeid
gjennom flere år, har en i  2016  fått et reintall som er i tråd med de fastsatte reintall. For å

forhindre oppbygging av reintallet i strid med fastsatt reintall har Regjeringen gjennom

23 Første gang inngått i  1976.  Reindriitsavtalen behandles årlig i Stortinget.
39 h s://www.re 'erin en.no/no/dokumenter/ ro  .-68-s-2014-2015/id2401411/
30 h  s://www.re 'erin enno/noldokumenter/ ro  .-77-s-20152016/id2480104/
31 h  s://www.slf.de no/no/s  er-rad-utval reindrifiens-utviklin sfond
32 Se  rapport  fra Riksrevisjonen, Op.cit.
”  Se forskriit om fastsettelse av tvangsmulkt etter reindriftsloven:
11 s:l/lovdata.no/dokument/SF/forskdft/Z011-11-07-1082 og Forskrift om avgift ved brudd på bruksregler etter

reindriftsloven: https://lovdata.no/dokument/SF/forskriit/ZOl l -1  1-07—1083
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endring i reindriftsloven foreslått å la fylkesmannen etter nærmere kriterier fastsette øvre
reintall per siidaandelf4

I forhold til arealspørsmål er utvikling av reindriftens arealbrukskart prioritert gjennom
reindriftsavtalen. Hensikten er å få etablert kart som  «(..) synliggjør og gir en samlet oversikt
over gjennomførte utbyggingstiltak innenfor det enkelte distrikts grenser. Avtalepartnerne er
enige om  å (...) utvikle arealbrukskzzrtene til  å  bli helhetlige og dynamiske kart til bruk for
reindriftsnæringen, offentlig forvaltning, planmyndigheter og utbyggere. Det er et mål at
kartene skal danne grunnlag for innsyn i reindriftens arealbruk, samt synliggjøre og gi en
samlet oversikt over gjennomførte utbyggingstiltak innenfor det enkelte reinbeitedistrikts
grenser. Videre er det ert mål at kartene skal være sentrale saksbehandlingsverktøy i analyser
og tematiske framstillinger i saker hvor reindriften blir berørt».35

Arealbrukskartene viser blant annet sesongbeiter, flyttleier/trekkleier, samlingsområder,
gjerder og reindriftsanlegg m.v.  Kart er tilgjengelig på kilden.nibio.no36. For arbeidet med
regional plan for reindrift i Troms er det viktig at også arealbrukskart for
konvensjonsområdene prioriteres fra statens side.

I tillegg til spørsmålet om arealbrukskart, har også spørsmålet om verdiklassifisering av
reindriftens arealer vært oppe de senere årene”. Gjennom arbeidet med planen så langt, kan
det konstateres betydelig skepsis i næringen i forhold til verdiklassifisering av areal. Dette må
adresseres i planarbeidet.

I forhold til verdiskaping heter det i proposisjonen vedrørende reindriftsavtalen for
20 1 5/20 1 6:

«Reindriften er i en unik posisjon ved at potensialet for økt verdiskaping er langt
høyere enn det som utnyttes i dag. Det er derfor sentralt at det legges til rette for at
reindriften får utnyttet dette potensialet. Over Reindriftsavtalen 2015/20]  6  stimuleres
det bl.a. til økt produksjon og aktiviteter knyttet til reiseliv og formidling av
reindrintssamisk kultur og levesett.  1  tillegg er reindriften en unik arena for læring og
omsorg der flere generasjoner reineiere kan utøve en næring og kultur i fellesskap.  I
den forbindelse legges det opp til  å  utvikle en ordning for lærings— og omsorgsbaserte
tjenester i reindriften.»

Flere enn det er plass til ønsker å starte med reindrift og det er i den siste reindriftsavtalen

presisert at det ikke «( '  ”) legges opp til  å  prioritere tiltak som stimulerer til økt rekruttering
til næringen». Det er grunn til å tro at det er situasjonen i Finnmark som er utgangspunktet
her. I Troms er man inne i et generasjonsskifte og de virkemidlene som er i reindriitsavtalen
knyttet til rekruttering og generasjonsskifte er viktige for en positiv utvikling i Troms.

34 Se h s://www.re 'erin enno/no/dokumenter/ ro .-93-l-20152016/id2481741/ og Innst. 320 L (2015-2016)
fra næringskomiteen. Problemer knyttet til for høyt reintall har særlig berørt Finnmark (sommerbeiter) og så
langt har ikke Fylkesmannen i Troms noe oppfølging rundt dette. Se også Reindrifrsloven § 60 femte ledd.

35 kap 4.8 iProp. 77  S  (2015-2016).
3611 ://ki1den.nibio.no/?to icqeindritt&X=7334000.00&Y=400000.00&zoom=0&lang:g— b&bgLayer=graatone

cache
37 Se kap.  20.3.4.2  i St.meld. nr. 28 (2007-2008) Samepolitikken og kap. 7.4.4 i Meld. St.  9  (2011—2012)
Landbruks- og matpolitikken. Disse nevnte dokumentene er mer prinsipielle gjennomganger av hhv.
samepolitikken og reindriiispolitikken.
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Rammen for Reindriftsavtalen 2016/2017 er på 1 14,5 mill. kroner. Det er for tiden særdeles
bred enighet i Stortinget om reindriftspolitikken.

2.3 Kommunenes rolle i forhold til plan- og bygningsloven og reindrift
Kommunene har ansvar for å legge til rette for reindrift innenfor sine arealer. Plan- og

bygningsloven er et særlig viktig redskap. Så langt har ingen kommuner i Troms laget egne

reindriftsplaner. Dette er et område hvor det ligger til rette for interkommunalt samarbeid. I

regional plan for reindrift må en se på mulige grep for å styrke slikt arbeid.

Kommunene skal jf. pbl utarbeide kommunale planstrategier. Den kommunale planstrategien

skal danne basis for det mer konkrete arbeidet med kommuneplanens arealdel. Ved
utarbeidelsen av den kommunale planstrategien, som skal vise sammenhengen mellom

framtidig samftmnsutvikling og arealbruk, er det dermed viktig at kommuner i områder med

reindrift er oppmerksom på at planstrategien er et viktig dokument også for reindriftsnæringen

i kommunen.

Retningslinjer for den langsiktige arealbruken og for næringsutviklingen i kommunen kan

fungere både som et verktøy for konflikthåndtering og til å utvikle reindriften som
næringsutøver i kommunen. I forbindelse med arbeidet med den kommunale planstrategien

skal kommunen vurdere behov for å utarbeide en egen reindriftsplan.

Kommuner oppfordres til å vurdere reindriftens mulige innvirkning på kommunens

samfunnsutvikling”. De kommuner som omfatter areal som er del av et reinbeitedistrikt skal
behandle reindriften i kommuneplanens samfunnsdel. Dette vil si at kommunene skal foreta de
prioriteringer og legge de strategier som er nødvendige for å sikre, utvikle og styrke
reindriftsnæringen. Som et minimum bør kommunen foreta de prioriteringer og legge de

strategier som er nødvendige for å sikre arealgrunnlaget for reindriften i et langsiktig
perspektiv.

Kommuneplanens arealdel er den delen som vil kunne ha størst betydning for og klarest

innvirkning på reindriftsnæringen. En oppdatert og forutsigbar arealplan med bestemmelser
som tar hensyn til de arealbehov reindriften har for å opprettholde og utvikle sin næring vil
kunne bidra til å sikre reindriftens arealer. Kommunene har i kommuneplanens arealdel

anledning til  å  etablere hensynsoner for å ivareta reindriftens særverdiområder og
minimumsbeiter.

I arbeidet med en regional plan for reindrift vil det være nødvendig å se på eventuelle
regionale føringer for kommunenes planlegging i forhold til reindrift.

Kommunen har etter forvaltningsloven og plan- og bygningsloven som planmyndighet en
selvstendig opplysningsplikt overfor offentlighet og rettighetshavere. Det er viktig at berørte

enkelt personer og grupper skal gis anledning til å medvirke i planprosessen, bl.a. gjennom
uttalelser (jf. Plan- og bygningsloven, §  5-1)

Det er viktig at reindriftsutøvemes rettigheter som parti saken ivaretas gjennom den

kommunale saksbehandlingen. Etter forvaltningslovens  §  2 Vil reinbeitedistriktet og/eller

”* Reindrift pg planlegging etter plan- og bygningsloven. Brosjyre/veiledning av 01.09.2009. Se
h  S'J/WWWJe 'erin enno/noldokumenter/temaveileder-reindrift-o - lanle  '  -et/id570670/
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eventuelt siidaen, være å betrakte som part (beiteberettigede) eller ha rettslig klageinteresse, i

så godt som alle kommunale saker som berører områder i utmark.

Dette vil også gjelde saker etter f.eks. j ordbruks— og skogbrukslov (nydyrking,

landbruksveier), motorferdselloven mv. Det er viktig at kommunene i alle saker der

reindriften er eller kan bli berørt sendes saken direkte til reinbeitedistriktene på høring.

Reinbeitedistriktene må også varsles direkte i de saker hvor det fattes eller skal fattes enkelt

vedtak som kan medføre inngrep i deres rettigheter (j f. Forvaltningslovens § 16).

2.3.1  Kommunesammenslåinger

Det pågår for tiden et arbeid med kommunesammenslåinger. Dette arbeidet vil ha betydning

for reindrifta i Troms ved at det eventuelt blir færre kommuner å forholde seg til for reindrifta

og potensielt ved at større kommuner kan medføre bedre kompetanse i forhold til reindrift og

arealforvaltning. Eventuelle kommunesammenslåinger vil trolig ha liten betydning for
arbeidet med regional plan for reindrift i Troms.

2.4 Bare et spørsmål om jus og internasjonale forpliktelser?
I arbeidet med planprogrammet har det blitt mer og mer tydelig hvor sterkt fokuset i
reindriftspolitikken har vært på juridiske forhold og også på økologiske forhold. Det er lagt

betydelig kapasitet både politisk og administrativt i lov- og forskriftsendringer, endringer i
virkemiddelbruk (reindriftsavtalen), endringer i forvaltningen og avklaringer rundt økologi.

Det er også varslet en fortsatt fokus og forrang knyttet til det økologiske aspektet i ny

stortingsmelding om reindrift.

En grunnleggende forståelse rundt jus, sedvane og folkerett som kilde til legitimitet for en

levende reindrift i Troms vil være viktig også for reindriften i Troms og dette planarbeidet.

I møter med regionrådene, gjennom oppstartsmøtet og møter i arbeidsgruppene, samt i møter

med styringsgruppa, har det samtidig fremkommet sterke signaler på at det kulturelle aspektet

ved reindrift slik det utøves i Troms må komme tydeligere frem.

Det er derfor også behov for å utvikle en kunnskap og forståelse rundt reindrift i Troms

fremover som gir legitimitet og forståelse gjennom at reindrifta slik vi finner den i Troms
representerer noe unikt kulturelt i og for seg selv, i og for det samiske samfunnet, men også i

og for alle som bor i Troms.

Samtidig er reindriften som drives med basis i Troms fylke viktig for totaliteten av samisk

reindrift og bidrar også til å opprettholde levende lokalsamfunn utenfor Troms, slik som

Kautokeino og mange mindre samiske lokalsamfunn på svensk side. Kautokeino er kanskje

det stedet i verden der samisk språk og samisk reindrift står sterkest.

Riksrevisjonen har kritisert mangelen på resultatindikatorer for økonomisk og kulturell

bærekraft. Uten dette er det ifølge Riksrevisjonen vanskelig å si noe om måloppnåelse.

Staten har det siste tiåret vektlagt arbeidet med å avklare innholdet i økologisk bærekraft, også

gjennom å innarbeide knagger, herunder sanksjoner, i lovverket knyttet til økologi.

«Ifølge statens  reindrifi‘sfowaltning er det vanskelig å vurdere når et reintall er i

balanse med beitegrunnlaget. Det er bare utviklingen i beitegrunnlaget og reinens
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tilstand over tid som kan vise om reintallet er økologisk bærekraftig. Statens

reindriftsforvaltning viser til behovet for en adaptiv forvaltning på dette området, det

vil si behovet for å tilpasse reintallet over tid basert på om reintallet vil være i henhold

til grenseverdiene”. »

Det har ikke funnet sted tilsvarende innarbeiding av knagger i reindriftsloven og plan— og

bygningsloven vedrørende kulturell bærekraft.  I  sitt svar til Riksrevisjonen40 viser
landbruksministeren til forholdet mellom de ulike delene av bærekraftbegrepet for reindrifta,

herunder at:

«Det er også påpekt at kulturell bærekraft kom med i komiteinnstillingen ved
behandlingen av St.meld. nr. 28 (1991 -]992), og da med særlig tanke på de

sørsamiske områdene med en spredt og tallmessig liten befolkning. Tilstrekkelig med

menneskelige ressurser er en forutsetning for kulturell bærekraft. (..)».

Dette planarbeidet kan, jf. kap.  5  , bringe arbeidet med en forståelse av kulturell bærekraft i
reindrifta et skritt videre”. Der de nasjonale myndighetene har Vært opptatt av  å  se lov,

virkemidler og sanksjoner i sammenheng for  å  få kontroll med reintallet (i Finnmark), blir
oppgaven i Troms (hvor mangel på beite ikke er det største problemet) å se hvordan

virkemidler på ulike forvaltningsnivå kan sikre kulturell bærekraft for den reindriften vi finner
i Troms. Dette krever samarbeid på tvers av forvaltningsnivå og sektorgrenser, samt at en ser

på utviklingen over tid.  Å  identifisere kulturelle særverdiområder for reindriftsbefolkningen,
samt deres betydning i en større samisk kontekst, blir i et slikt perspektiv like viktig som å

identifisere særverdiområder for reinens beite.

2.5. Regionale føringer

2.5.1 Troms fylkeskommunes roller ad reindrift

Mens fylkeskommunene i nord tidligere utnevnte medlemmer til områdestyrene, så har ikke

fylkeskommunene i dag noe direkte ansvar for forvaltningen av reindriften.

Samtidig har fylkeskommunene i forhold til reindriften et særlig viktig ansvar for å følge opp
de særskilte reindriftshensyn som må tas i oppfølgingen av plan- og bygningsloven, både når
det gjelder utarbeidelse av regional planstrategi og regionale planer, men også i sin
veilederrolle overfor kommunene. Troms fylkeskommune har opprettet et planforum, som er

et egnet forum for å ta opp reindriftssaker, herunder distriktsplaner”.

Også i rollen som regional utviklingsaktør har fylkeskommunen et ansvar for å ivareta forhold

som har betydning for reindriften og utvikling av næringsvirksomhet i tilknytning til

reindriften.

2.5.2 Fylkesplan for Troms

”  Riksrevisjonens rapport  5.73, Op.cit.
4° Se vedlegg 2, Statsrådens svar, 5. 3, i Riksrevisjonens rapport, Op.cit.

*” Det forventes likevel at den varslede stortingsmeldingen om reindrift vil inneholde viktige bidrag.
42 Praksis i dag ser ut til å være at distriktene ikke sender sine distriktsplaner til Troms fylkeskommune.
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Fylkesplan for Troms 2014-2025 legger føringer for samiske spørsmål og reindrift.

Hensynet til tradisjonelle næringer som reindrift er vektlagt:
«(...) Næringsutvikling som ttygger bosetning er enforutsetning for kulturovetføringfra
generasjon til generasjon. Dette gjelder tradisjonelle samiske næringer, men også nye
næringer. Samtidig må ny næringsaktivitet hensynta tradisjonelle samiske næringer. »43

Samtidig har andre tema i fylkesplanen også betydning for reindrift. Fylkesplanen har blant annet
et eget mål for arealforvaltningen:

«Arealforvaltningen skal være forutsigbar og legge til rette for god og bærekraftig
nærings— og samfunnsutvikling basert på oppdatert kunnskap og godt planverk i
kommunene.»44

Fylkestinget har gjennom fylkesplanen vedtatt syv arealpoljtiske retningslinjer. Her siteres to av
disse” :

«] arealplanlegging og —forvaltnin g skal det legges vekt på å sikre arealressurser på sjø
og land som kan gi grunnlag for bærekrafig verdiskapning, næringsutvikling og
sysselsetning. Kartlegging, identifisering og verdivurdering skal ligge til grunn og tiltak
skal avveies mot ikke-kommersielle interesser» (nr. ] ).

«  Ved ønske om tiltaki hittil ubebygde områder, skal det alltid først vurderes om
utbyggingsbehov kan løses innenfor allerede avsatte byggeområder» (nr. 4).

I nordområdekapitlet (kap. 2) heter det:

«  Verden ser mot nordområdene og Troms med et frontierperspektiv, hvor særlig energi-
Og mineralresszu'sene lokker.  F  er oss er også marine ressurser (fiskeri, havbruk og marin
bioprospektering) og reiseliv satsingsområder. Utvikling av næringsvirksomhet basert på
de rike natur- og kulturressursene i nord er en Ønsket utvikling for Troms. Vi må få flere,
både iNorge og utenfor, til å se mulighetene i nord og til å ville satse på etablering av
næringsvirksomhet og arbeidsplasser her. Vi må også få flere til å bli i Troms og flere til å
flytte til  T roms. Særlig gjelder det kompetent arbeidskraft.

Samtidig må vi ta hensyn. Våre områder er sårbare for inngrep. Vi er ikke så mange

mennesker som bor her nord, men vi representer mange unike kulturer, språk, tradisjoner
og hjemsteder. Utfordringen for Troms og Nord-Norge er å ivareta et  homeland-

perspektiv  — vi bor her og ønsker å bo og leve her også etter at ikkefornybare
naturressurser ikke lenger fenger verdens interesse. Derfor må et bærekraftig perspektiv
ligge til grunn for vår regionale utviklingspolitikk.  »

Fylkesplanen er førende for nye regionale planer i Troms, herunder regional plan for reindrift i
Troms.

43 Fylkesplan for Troms 2014-2025, kap 7. s. 37
44 Fylkesplan for Troms 2014-2025, kap 5. s. 29
45 Fylkesplan for Troms 2014-2025, kap 5. s. 30
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2.5.3  Avtale om samarbeid mellom Sametinget og Troms fylkeskommune
Troms fylkeskommune inngikk i 2002, som det første offentlige organ i Norge, en
samarbeidsavtale med Sametinget. Gjeldende avtale er fra 200746. Reindrifta er eksplisitt omtalt i
artikkel 15 om reindrift, hvor det blant annet heter:

«(.) Det er svært vanskelig for reindrifta, som utgjør et lite antall utøvere, å vinne frem
overfor mektige private og offentlige aktører i arealspørsmål. Partene er enige om å bidra
til at reindriftsnæringens sysselsetning og utviklingsvilkår sikres.»

og videre at  :

«Partene er enige om at arealvernet for reindriften må sikres. Reindriften er utsatt for press
fra mange hold og har derfor et spesielt behov for vern av sine beiteområder. Reindriftens
arealinteresser må ivaretas gjennom gode arealplanprosesser».

2.6  Sametinget og reindriftspolitikken
For Sametinget er naturlig nok reindrifta et svært viktig politikkområde. Sametinget

oppnevner 3 av 7 medlemmer til reindriftsstyret og er observatør ved

reindriftsavtaleforhandlingene. Sametingets plenum behandler årlig Sametingets innspill til

Reindriftsavtalen”. Sametinget kan også uttale seg til reindriftsavtalen før Stortingets
behandling av denne, jf. § 4 i Hovedavtale for reindriften”.

Sametinget har i oktober 2016 behandlet Sametingsmelding om reindrift”. AV

saksfremstillingen fremgår at meldingen skal  «(..) bidra til å systematisere og prioritere
innsatsen slik at Sametinget sammen med næringa arbeider for de samme målene. Målet med

meldingen er å tydeliggjøre Sametingets politikk innen reindrift, samt styrke Sametinget både

som en sentral politisk aktør og en sentral utviklingsaktør.  »  Sametingets politikk vil være

viktig som grunnlag for utformingen av regional plan for reindrift.

2.6.1  Sametingets planveileder og Sametingets retningslinjer for vurderingen av samiske

hensyn ved endret bruk av meahcci  /  utmark i Finnmark
Sametinget vedtok i 2010 en egen planveilederso, et verktøy for sikring av naturgrunnlaget for

samisk kultur, næringsutøvelse og samfunnsliv ved planlegging etter plan- og bygningsloven

(plandelen). Veilederen er ifølge Sametinget laget for å rettlede kommuner, fylkeskommuner

og andre som utarbeider planer etter pbl.

«Planveilederen er ikke juridisk bindende, men gir en systematisert og samlet oversikt

over de hensyn som skal tas og som følger av gjeldende rett.  I  tillegg legger

internasjonale rettstandarder for urfolks rettigheter viktige premisser for hensyn som
må tas.» (se innledningen)

46 Det pågår et arbeid med fornying av samarbeidsavtalen.
47 Sametingets innspill til reindriftsavtalen 2016/2017: burn/g" gir—11.6-
kommune.no/i1ms sametin et norsk/wfdocmnent.ashx?°oumal ostid=2015028979&dokid=612743 &vers'on=

4&variant=P&

4gh s://www.re 'erin enno/noldokument/de Hind/lover re ler/retain slin'er/2006-2001/hovedavtale-for—

reindriften/ida  3  212/

49 ht_tp://inns3@.e-
kommune.no/inne sametin et norsk/wfmns .ashx?res 0nse=mote&moteid=2846&

50h :l/www.sametin et.no/Mil'oe-area}-o -kulturvem/Areal/Sametinget-planveileder
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I tillegg til  å  omhandle generelle prinsipper og hensyn i planleggingen, så inneholder

veilederen også et særskilt punkt (6.5) om reindrift. I arbeidet med regional plan med reindrift

legges til grunn at Sametingets planveileder følges opp på en god måte.

Sametinget har også, jf. fmnmarksloven, utarbeidet retningslinjer for vurderingen av samiske

hensyn ved endret bruk av meahcci/utmark i Finnmark”. Disse gjelder ikke for Troms, men
korresponderer med planveilederen og kan gi et viktig grunnlag for utarbeidelse av

planbestemmelser og planretningslinj er i regional plan for reindrift. Det samme .elder for

Sametingets mineralveileder52 og for sametingsmeldingen om areal og miljø (Plenumssak

32/16).53

2.7 Virkemiddelapparatet
Ut over de økonomiske virkemidlene i Reindriftsavtalen, herunder Reindriftens

utviklingsfond (RUF), finnes også midler til utviklingstiltak i reindrifta gjennom det ordinære

virkemiddelapparatet. Dette gjelder blant annet Innovasjon Norge, Fylkesmennene,

Sametinget, fylkeskommunene og kommunene. Noen av disse kan ha egne program og

prosjekter direkte rettet mot reindrift, men ellers behandles reindriften på lik linje med andre

næringer innenfor de ulike ordninger.

Det tidligere Reinpro grammet under Innovasjon Norge blir nå forvaltet som en integrert del

av Utviklingspro grammet —landbruks- og reindriitsbasert vekst og verdiskaping54 under

Innovasjon Norge.

2.8 Samerettsutvalgets forslag til ny konsultasjonslov
Samerettsutvalget II (SRU II) la frem sin innstilling i 2007”. SRU ]] inneholder tre
hovedforslag om nye lover;

' Saksbehandlings- og konsultasjonsloven

' Kartleggings— og anerkjennelsesloven

. Hålogalandsloven

Kommunal- og modemiseringsdepartementet har startet konsultasjoner med Sametinget om

de delene av utvalgets forslag som omhandler konsultasj onsregler56. Det må forventes at dette

arbeidet vil strekke seg ut over rammen for dette planarbeidet.

Forslagene fra SRU [[ vedrørende en egen saksbehandlings- og konsultasj onslov, som i

motsetning til dagens konsultasjonsavtale mellom staten og Sametinget, også vil omfatte

kommuner og fylkeskommuner, kan likevel gi viktig inspirasjon til arbeidet med regional plan
for reindritt i Troms, for eksempel i forhold til planbestemmelser eller planretningslinjer.

51 ht ://www.sametjn etno/Mjl'oe-areaE-o -kuln1rvern/Areal/Sametinaet-nlanveileder

52h :l/wwwsametin etno/Mil'oe-areal-o -kulturvem/Ener i-o -mineraler
53 Seh s://www.sametin etnofT'enester/Mil'oe-areal-o -kulturvern
54 Se htjps/Iwwwjnnovasiemerge.no/contentassets/ecble83232144Bc996c08d6642clcaa/ ro mnotat-

2015 11  '  o o. df

55 NOU 2007:13 Den nye sameretten  — Utredning fra Samerettsutvalget:
ht s://www.re 'erin enno/noldokurnenter/nou-2007-13/id491883/

55 Se kap. 2.7.1 iMeld. St. 4 (2016-2017 Sametingets virksomhet i 2015:
h s://www.re 'erin en.no/no/dokurnenter/meld.-st.4-20162017/id2515095/
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2.9 Alders tids bruk
Iforhold til grunneierinteressene, var utøvelse av reindrift i lange tidsrom ansett som en tålt
bruk og ikke en rett. Skiftet kom gjennom høyesterettsavgjørelser på slutten av 1960-tallet,

hvor Høyesterett konkluderte med at utøvelsen av reindrift korresponderte med en rett etablert

gjennom alders tids bruk og som hadde ekspropriasj onsrettslig vern. Etter dette har vi fått

Selbudommen, Rt. 2001 s. 769, hvor Høyesterett i plenum ikke bare konstaterte at

reindriftsretten hadde sitt tingsrettslige grunnlag i alders tids bruk, men også at man ved

vurderingen av om det hadde funnet sted rettsstiftende bruk måtte se hen til reindriftens natur

og særtrekk. At reindriften har sitt grunnlag i alders tids bruk er nå nedfelt i reindriftsloven.

Hva gjelder reindrift i Troms fylke, så har flere avklaringer i rettssystemet, inklusive

høyesterett, som utgangspunkt reindriften slik den faktisk er utøvd over tid. Dette inkluderer

også den grenseoverskridende reindriften fra svensk side, som tidligere har foregått over

større areal enn i dag.

2.10 Tradisjonell kunnskap
Forvaltning og planlegging i Norge har det siste hundreåret i overveiende grad vært basert på

vitenskapelig kunnskap. Urfolk, herunder samene, har hatt tilhold i sine områder over svært

lang tid og har tilpasset seg skiftninger i blant annet de fysiske omgivelsene. Dette forutsetter

en grunnleggende kunnskap, overført fra generasjon til generasjon, som ofte benevnes som

tradisjonell kunnskap eller erfaringsbasert kunnskap.

I arbeidet med utarbeiding og oppfølging av Regional plan for reindrift blir både vitenskapelig

kunnskap og tradisjonell kunnskap viktig, der målet er å nyttiggjøre seg best tilgjengelig
kunnskap.

2.11 Klimaendringer
I følge Klimaprofrl Troms utarbeidet av Norsk Klimaservicesenter57 vil mønsteret for klima i

Troms mot slutten av århundret (2071-2100) ikke endres vesentlig. Vi vil fortsatt ha det
relativt mildt og fuktig ved kysten med betydelige nedbørsmengder i kystnære fjellstrøk og et

relativt tørt innlandsklima. Derimot forventer man at dette skillet mellom kyst og innland
forsterkes.

I Troms beregner man at den årlige gjennomsnittstemperaturen vil øke med 2-5  0  C, med
størst økning om vinteren. Dette vil medføre at vekstsesongen øker med over 1 måned og det
vil komme betydelige reduksjoner på snømengdene. Videre beregner man med at

nedbørsmengden i fylket vil øke med 5-40 %, med opp mot 40 % økning om høsten og

vinteren. Disse klimaendringene kan medføre betydelige påvirkninger på økosystemet som er

reinenes habitat, blant annet en forskyvning av vegetasj onssonene oppover i terrenget.

Nedising av beiteareal på vinterstid på grunn av mer nedbør sammen med gjengroing av åpne
heisamfunn er eksempler på utfordringer som kan bli mer vanlig i framtiden. Dette er noe som

kan endre på beiteressurssituasj onen ved at enkelte beitearealer kommer til å få en økt
betydning i framtiden, mens andre beiteareal kommer til å bli mindre egnet for reindrift.

Mildere vintre på kysten kan medføre økt bruk av kystnære vinterbeiter. En konsekvens av

balanseforskyvningen mellom vinter- og barmarksområder og av hyppigere nedising av beiter

57 Klimaprofil  Troms, Norsk klimaservicesenter januar 2015.
litt Sil/WWW. lkesrnannenno/Ima es/Bilder%20FMTR/PLAN/K1ima rofil Troms KSS-'anuar-2015. df
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vil være at reinen vil ha større behov for å beveger seg mellom ulike beiteområder som kan
ligge langt fra hverandre. Dette vil bety at reinens trekk- og flyttveier vil bli enda viktigere i

framtiden.

Virkningene klimaendringene vil ha på ulike arealer og den påfølgende påvirkningen på

reindriftsnæringen er noe som må tas hensyn til i arbeidet med regional plan for reindrift.

2.12  FOU

Mange forskningsmiljø forsker på reindrift. Dette gjelder både naturvitenskap,
samfunnsvitenskap og jus. Gjennom reindriftsavtalen avsettes midler til F oU, som skal

produsere ny kunnskap eller dokumentere tradisjonell kunnskap. Ved bruk av virkemidlene
skal det i hovedsak satses på forskning som er næringsrettet. Prosjekter som bruker forskningen
systematisk for å utvikle nye produkter, innfører eller forbedrer prosesser eller system

(utviklingsarbeid) kan også støttes. Det er og lagt økt fokus på at kunnskapen raskt skal

formidles til reindriftsnæringen på en målrettet og populærvitenskapelig måte.

Reindriften i Norge og Troms er i stadig endring. Klimatiske endringer kan på sikt føre til endra
driitsforhold, samtidig som samfunnsutviklingen og -endringer påvirker næringens bruk av
områder. Dette presset påvirker ikke bare reinen, men også kulturen og menneskene i næringen.

Tematiske områder som er viktig for reindriften i Troms er for eksempel arealbruk, omfanget av
arealinngrep og forstyrrelser, samt kunnskap knyttet til reindriftens rettigheter. Andre tema er

forskning på drift og produksjon, herunder årsaker til tap av rein, med fokus på økonomi og
sosiale implikasjoner, samt effekter av forbyggende tiltak.

Innen drift og produksjon bør det og fremskaffes mer kunnskap om suksessfaktorer og andre
forhold knyttet til økt verdiskapning innen både innen primærproduksj onen, videreforedling og

annen reindriftsrelatert næringsvirksomhet. Det er også behov for å &embringe mer og ny

kunnskap som synliggjør reindriftsnæringens bidrag og særpreg og behov (omdømmebygging).

Itillegg til de virkemidlene som årlig forvaltes gjennom reindriftens utviklingsfond, er det viktig
at øvrige regionale og nasjonale forskningsmidler kan nyttes innen reindriftsforskningen. Det er

viktig at reindriftsnæringen og forskningsmiljøene i Troms bygger opp arenaer og møteplasser for
å styrke reindriftsrelatert forskning.
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3. Ben statlige forvaltningen av reindriften
Både forvaltningen av reindrifta og formålet med forvaltningen har endret seg over tid. Etter

endringene i reindriftsloven i 2007, hvor næringen fikk økt grad av selvstyre, ble den statlige

forvaltningen av reindriften endret i 2013. Den tidligere nasjonale Reindriftsforvaltningen ble

avviklet og funksjonene ble underlagt Landbruksdirektoratet. Samtidig ble områdestyrene lagt

ned og den regionale reindriftsforvaltningen inklusive innsigelsesmyndigheten etter pbl, ble

overført fylkesmannen. Nedenfor gis en oversikt over dagens statlige forvaltning av

reindriften.

3.1 Nasjonale organer
Landbruks- og matdepartementet (LMD) har hovedansvaret for mat- og landbrukspolitikken i

Norge. Dette omfatter arealforvaltning, jord- og skogbruk, husdyrhold, reindrift og utvikling

av nye næringer med utgangspunkt i landbruket.

Landbrukspolitisk avdeling i LMD har ansvar for reindriftsavtalen og de årlige forhandlinger

mellom staten og NRL”. Reindriftsavtalen og reindriftsloven er de viktigste verktøyene for

iverksettelse av reindriftspolitikken.

En rekke av reindriftslovens bestemmelser gir hjemler til for fastsetting av forskrifter og

nærmere regler til utfylling av lovens bestemmelser. Dette ivaretas i hovedsak av LMD. I

noen tilfeller kan dette også gjøres av reindriftsstyret.

Reindriftsstyret er, jf. reindriftsloven  §  71, et offentlig forvaltningsorgan og skal utføre en

rekke oppgaver som er gitt i eller med hjemmel i reindriftsloven, og bidra til at myndighetene

når de overordnede målene for reindriftspolitikken som er fastsatt av Stortinget. Det finnes en
egen instruks59 vedrørende reindriftsstyrets oppnevning og virksomhet. Kongen (LMD)

oppnevner 4 av 7 medlemmer i reindriftsstyret, mens Sametinget oppnevner 3 av  7
medlemmer.

Landbruksdirektoratet har ansvaret for den nasjonale forvaltningen av reindriften, som

innebærer ansvar for å forvalte reindriftsloven og virkemidler over reindriftsavtalen.
Landbruksdirektoratet er sekretær for reindriftsstyret, styret for Reindriftens Utviklingsfond

(RUF) og Markedsutvalget for reinsdyrkjøtt. Landbruksdirektoratets avdeling reindrift, som er

en av fem avdelinger, er lokalisert i Alta.

De fem nordligste fylkesmannsembetene har ansvaret for den regionale

reindriftsforvaltningen. Organiseringen er litt ulik under de ulike fylkesmennene. Det

eksisterer ingen egen lokal forvaltning av reindrifta. Fylkesmannen ivaretar også det «lokale

forvaltningsansvaret». Samtidig har reindrifta et utstrakt selvstyre (se kap 3.3). Hva gjelder

kommunenes, fylkeskommunenes og Sametingets rolle i forhold til reindrifta, vises til kapittel
2.

3.2 Fylkesmannen i Troms sin rolle
Fylkesmannen skal som regional reindriftsmyndighet bidra til at myndighetene når de

overordnede mål for reindriftspolitikken og at den nasjonale reindriftspolitikken iverksettes

regionalt. Dette skjer gjennom å forvalte ansvar og oppgaver som følger av gitte hjemler i

53 De har tilsvarende ansvar for jordbruksavtalen og de årlige forhandlinger mellom staten og Norges

Bondelag/Norsk Bonde- o Småbrukarlag.

59 h  s://www.slf.de .no/no/s er-rad-utval reindriftstyret/reindriitssggrenäs ets-o nevnin0-0 -virksomhet
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reindriftsloven og grensereinbeiteloven60 med tilhørende forskrifter og instrukser. Det tilligger

også fylkesmannen å følge opp oppgaver og tiltak fra reindriftsavtalen.

En årlig virksomhets- og økonomiinstruks fra KMD og supplerende tildelingsbrev fra LMD,

setter rammer for fylkesmannens årlige oppgaver og prioriteringer i henhold til reindriftsloven

og reindriftsavtalen.

Fylkesmannen skal være faglig rådgiver og premissgiver overfor offentlig forvaltning og
andre i saker om reindriften i Troms fylke. Fylkesmannen skal se til at reindriftsnæringen

medvirkning i planprosesser blir godt nok ivaretatt og er ansvarlig for å gi uttalelse og være

innsigelsesmyndighet i saker etter plan— og bygningsloven.

Innen ressursforvaltning er det viktig at fylkesmannen følger opp at alle distrikter har
godkjente bruksregler for forvaltningen og bruken av distriktenes ressurser. Fylkesmannen er

godkjenningsorgan for bruksplanene og kan gi dispensasjon fra beitebruksreglene når det

foreligger sterke grunner, om nødvendig fastsette beitetider for årstidsbeiter.

I  Troms prioriterer fylkesmannen for tiden å bistå distriktene i arbeidet med distriktsplaner.
Distriktsplanene er viktige redskap for å lette samordningen av reindriftens behov knyttet til

bl.a. kommunale areal- og samfunnsplaner og skal inneholde de opplysninger om

virksomheten i distriktet som er nødvendig for den offentlige planleggingen.

Fylkesmannen har også en viktig rolle innen ressursoveivåkning og kontrollvirksomhet. Dette

gjelder offentlig kontroll av reintallél, kartlegging av ulovlige gjerder og anlegg og

koordinering med andre offentlige myndigheter.

Fylkesmannen bistår i arbeidet med å ha tilgjengelige reviderte digitaliserte kart over

reindriftsarealene i fylket. Arbeidet med å oppdatere reindriftskartene for Troms fylke er
ferdigstilt og offentlig tilgjengelig på landbruksdirektoratets hjemmeside.

Det vil lages løsninger der reindriftskartene vil kunne oppdateres kontinuerlig og dette vil gi

kommunene og andre brukere bedre og mer oppdaterte kartverktøy i sin forvaltning.

Reindriftsforvaltningen hos fylkesmannen er organisert under plan-, reindrift- og samfunns-
sikkerhetsavdelingen hvor det er 4,33 ansatte direkte knyttet til reindriftsaker. I tillegg bidrar

personell i plan-, miljø-, justis— og landbruksavdelingen i saker av tverrfaglig karakter.

Fylkesmannen i Troms har samarbeidsavtale med fylkesmennene i hhv Finnmark og
Nordland om ansvar og rammer for forvaltningen av den grenseoverskridende reindriften til

Finnmark i øst og Nordland i sør (se kap. 4). Det innebærer at fylkesmannen i Finnmark har

den løpende saksbehandlingen som gjelder distriktene i Nord-Troms som tilhører Vest-

Finnmark reinbeiteområde. I sør har fylkesmannen i Troms den løpende saksbehandlingen for
distriktene som har sine distriktsgrenser på tvers av fylkesgrensene i sør. I saker etter plan- og

bygningsloven hvor reindriftsinteressene skal veies opp mot andre samfunnsinteresser er det

Fylkesmannen i det berørte fylket som avgjør om det f.eks. skal reises innsigelse. Denne
samarbeidsavtalen skal rulleres årlig dersom partene gjennom sin forvaltningserfaring ser at

det er behov for å justere eksisterende avtale.

*” Se kap. 2.1.1
*” Pr. idag foretas offentlig telling kun i F innmark.
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Ved overføring av reindriftsforvaltningen til Fylkesmannen ble områdestyrene lagt ned.

Sammensetningen av områdestyrene hadde sterk representasjon fra næringen. For å sikre

næringsinnflytelse på forvaltningen bestemte departementet at det skulle opprettes regionale

dialogforum. I Troms består dialogforumet av representanter fra næringen, Sametinget og
fylkesmannen. Det ble i 2016 avholdt et møte i dialogforumet, hvor tema knyttet til

kommunedialogen, regional plan for reindrift, rovviltforvaltning og ressurs- og

produksjonsgrunnlaget for reindriften i Troms ble tatt opp.

3.3 Dlstriktsstyrene i reinbeitedistriktene
Endringer i reindriftsloven som ble vedtatt i 2007 innebar en stor endring for reindriften.

Privatrettslige forhold ble lagt til næringen og forvaltningen skulle ikke befatte seg med saker

reindriftsutøverne imellom. Forvaltningen fikk ansvaret for det offentligrettslige. Dette var en

speilvending av ansvarsforholdene innen reindriften sammenlignet med 1978-loven. I

reindriftsloven av 2007 materialiserte dette seg ved at distriktsstyrene fikk ansvar for å

utarbeide bruksreglene, jf. kapittel 7 i reindriftsloven.

Målet med bruksreglene er at de skal sikre en økologisk bærekraftig utnyttelse av distriktets

beiteressurser. Distriktsstyret skal i samarbeid med siidaandelsledeme avklare hvordan dei

fellesskap skal benytte beiteressursene de har tilgjengelig og komme fram til øvre reintall

tilpasset de beiteressursene reinbeitedistriktet disponerer. Alle distrikter i Troms har fastsatt et

øvre reintall på distriktsnivå.

En annen Viktig oppgave for distriktsstyret er å utarbeide distriktsplaner, i henhold til

reindriftslovens § 62. Her heter det at «Distriktsstyret skal utarbeide en distriktssplan for

distriktet som skal inneholde de opplysninger om virksomheten som er nødvendig for den

Offentlige planleggingen». Distriktsplanen kan om distriktene følger opp samfunnsbestillingen

være et nyttig verktøy for næringens samhandling og dialog med kommunene. Den kan bidra
til tidlig løsning på arealinngrep slik at en god og oppdatert distriktsplan kan være et

virkemiddel for tidlig konfliktløsning i arealsaker.

Troms Reindriftssamers Fylkeslag (TRF) jobber sammen med Fylkesmannen og Målselv
kommune med et prosjekt for å bygge strukturer for kompetanseutveksling, dialog og

samhandling mellom reindriften og kommunene i Troms. I dette arbeidet står arbeidet med

utarbeidelsen av gode distriktsplaner for distriktene i Troms i fokus. Prosjektet omfatter to

distrikter og med seks tilhørende kommuner. Arbeidet forventes avsluttet i 2017. Det er viktig

å ta erfaringene fra dette prosjektet med inn i planarbeidet med regional plan for reindrift i

Troms.

3.4 Sentrale publikasjoner
Landbruksdirektoratet, avdeling Reindrift, utarbeider årlig «Ressursregnskap for

reindriftsnæringen>>62. Dette er en rapport om ressurssituasjonen i næringen. Rapporten

bygger for en stor del på de opplysninger som framkommer i reineiernes reindriftsmeldinger

og søknader om erstatning for rovvilttap. Rapporten belyser forhold som er knyttet til
beitegrunnlag, reintall, tlokkstruktur, produksjon og tap. Vedleggsdelen omfatter

næringsoversikter, både på områdenivå og distriktsnivå, samt distriktskart og oversikter over

gjeldende rammebetingelser for reindriften.

62 Ressursregnskapet 2014-2015 finner du her: h s://www.slf.de .no/no/reindrilten/for-
siidaandeler/ ublikas'oner
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I tillegg til rapportering gjennom ressursregnskapet foreligger «T otalregnskap for

reindriftsnæringen>>63. Totalregnskapet er en årlig rapport om den økonomiske situasjonen i

næringen, utarbeidet av partsoppnevnt Økonomisk utvalg som grunnlag for

reindriftsavtaleforhandlingene. Totalregnskapet viser en oversikt over de samlede verdiene

som er skapt i næringen ved utnyttelse av produksj onsfaktorene arbeid og kapital. Regnskapet

viser altså samlede inntekter, kostnader og resultat for hele reindriftsnæringen i Norge.

Landbruksdirektoratet, avdeling reindrift, er sekretariat for utvalget.

63 Totalregnskapet for 2014 finnes her:
h  s://www.slf.d .no/no/reindrifien/reindrifisavtalen/totalre ska et/re ska -0 -buds'ett
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4. Reindrifta i Norge og i Troms
Norge  er inndelt i  6  reinbeiteområder.  Utenfor  det samiske reinbeiteområdet kan reindrift ikke

utøves uten særskilt tillatelse fra Kongen. Hvert reinbeiteområde er delt inn i reinbeitedistrikt.

4.1 Rett til å eie rein og organiseringen innenfor reindriftsnæringen
Bare personer som har rett til reinmerke, jf. reindriftsloven  §  32, har rett til å eie rein i det

samiske reinbeiteområdet (se kart i kap.  4.2.).  Det er et vilkår for å eie rein at reinen inngår i

en siidaandel, eller sideordnet rekrutteringsandel, som blir drevet av en ansvarlig leder etter

reglene i reindriftsloven §§ 10 flg.

Med siidaandel forstås en familiegruppe eller enkeltperson som er del av en siida, jf.
reindriftsloven  §  51, og som driver reindrift under ledelse av en person eller av ektefeller eller

samboere i fellesskap. Leder av siidaandelen må være bosatt i Norge. Ansvarlig leder av

siidaandelen bestemmer hvem som får eie rein i andelen og vedkommendes reintall.

Med siida forstås i reindriftsloven en gruppe av  reineiere  som utøver reindrift i fellesskap på

bestemte arealer. Loven skiller mellom sommersiida og vintersiida.

I  hvert reinbeitedistrikt skal det være et distriktsstyre. Distriktsstyret er valgt av og blant de

stemmeberettigede i distriktet. Lederen for styret velges av distriktsårsmøtet. Distriktsstyret

representerer reindriftsinteressene i distriktet. Distriktsstyrets oppgaver er  å  ivareta

reinbeiteressursene i distriktet i samsvar med lover og bruksregler. Distriktsstyret kan blant

annet inngå forlik, saksøke og saksøkes på vegne av reindriftsutøverne i distriktets felles
anliggender. Det gjelder også i saker som gjelder vern av arealer, selv om ikke alle utøvere er

berørt. Dette er likevel ikke til hinder for at en siida eller reineier ivaretar egne særskilte

interesser.

4.1.1 Bruksregler
Det skal, jf. reindriftsloven  §  57, fastsettes bruksregler for forvaltningen og bruken av

reinbeitedistriktets ressurser. Bruksreglene skal sikre en økologisk bærekraftig utnytting av

distriktets beiteressurser og inneholde nærmere regler om blant annet beitebruk, reintall, bruk

og vedlikehold av gjerder og andre fellesanlegg, bruk av motorisert kjøretøy og fordeling av

arbeidsplikter og investeringer.

I  bruksreglene skal det fastsettes et øvre reintall for den enkelte sommersiida. Reintallet skal

fastsettes ut fra det beitegrunnlag som siidaen disponerer. Det skal i bruksreglene gjøres

nærmere rede for de drifts- og beitemessige vurderinger som ligger til grunn for det fastsatte

reintallet. Bruksreglene utarbeides av distriktsstyret og skal godkjennes av fylkesmannen,
mens godkjenning av reintall fastsatt i bruksreglene skjer i reindriftsstyret. Bruksreglene er

privatrettslige interne dokumenter ment til bruk i distriktene. Bruksreglene er altså ikke
offentlig tilgjengelige dokumenter. Det er derimot distriktsplanene.

4.1.2 Distriktsplan

Distriktsstyret skal også utarbeide en distriktsplan for distriktet som skal inneholde de
opplysninger om virksomheten i distriktet som er nødvendige for den  oflentlige  planlegging,
jf. reindriftsloven  §  62.
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Distriktsplanen skal inneholde angivelse av flyttemønstre i distriktet, oversikt over
årstidsbeiter, kalvingsland o.l., oversikt over nødvendige fremkomst- og transportmidler,
herunder hvilke terrenggående kjøretøy som anvendes i distriktet, samt eventuell
tidsbegrenset bruk av helikopter eller annet luftfartøy. Bruksregler for terrenggående
bannarkskjøretøy skal også gå fram av planen. Det samme gjelder oversikt over alle gjerder
og anlegg av permanent art, og så vidt mulig også gjerder av midlertidig art og eventuell
inndeling i beitesoner.

Kommune, fylkeskommune og fylkesmann bør orienteres om planarbeidet og skal gjøres
kjent med hovedinnholdet i planen før den vedtas64. Kommune, fylkeskommune og
fylkesmann, samt berørte nabodistrikter, skal få tilsendt den vedtatte planen.

4.2 Reindrifta i Norge  -  nøkkeltall
Reinbeiteområdene hvor det drives samisk reindrift omfatter ca. 40 % av Norges landareal, og
strekker seg fra Finnmark i nord til Engerdal i Hedmark i sør. I underkant av 3 000 personer
er tilknyttet samisk reindrift.

Nær 140 av landets kommuner har reindrift innenfor sine grenser. Det er ca. 250 000 tamrein i
vårflokk65, hvorav mer enn 185 000 er i Finnmark. Reindriften sør for Finnmark har små
variasjoner fra år til år, mens reintallet i Finnmark til tider kan variere. Kalvetilgang, tap og
slakteuttak er årsaker til variasjonene. Sammensetningen av flokken er om lag 74 prosent
simler, 20 prosent fjorårskalv og 6 prosent okser.

Det gjennomsnittlige slakteuttaket er på landsbasis 33 prosent av vårflokken  -  eller omlag

85.000  rein årlig. Med en gjennomsnittsvekt på 22,5 kilo, gir dette et slaktekvantum på  1900

tonn. Reineiemes private forbruk utgjør om lag 300 tonn, resten omsettes i markedet -via vel

20 registrerte slakterier i Norge. I et normalår sendes nmdt  1100  tonn reinkjøtt ut i markedet, i
form av produkter med ulik bearbeidingsgrad.

4.3 Reindrifta i Troms  — tredeling
Reindriftens bruk av arealer i Troms er omfattende og følger faste hovedmønstre, men
varierer innenfor årtidssykluser og også fra år til år. Reindrift drives over nesten hele Troms
fylke, med unntak av enkelte øyer som ikke er innlemmet i Troms reinbeiteområde, f.eks.
Grytøya, Dyrøya, Rolla og Andørj a. Innen Troms reinbeiteområde er Stongelandshalvøya
fredet, men en egen forskrift åpner for vinterbeiting under vanskelige forhold. Lenvikhalvøya
ligger innenfor Troms reinbeiteområde, men er ikke innlemmet i noen distrikter pr. i dag.

Reindrifta i Troms fylke er tredelt. For det første omfatter det den stasjonære reindrifta i
Troms reinbeiteområde, med 14 helårsdistn'kter hjemmehørende i Troms fylke og delvis
Nordland fylke. Det er også tre sommerbeitedistrikter tilhørende Vest Finnmark med
sommerbeite innenfor Troms reinbeiteområde. For det andre omfatter det den
grenseoverskridende reindriften mellom Norge og Sverige, der fire samebyer på svensk side
har sommerbeiter på norsk side. For det tredje er det den grenseoverskridende reindriften

6“ Dette gjøres ikke i dag i forhold til Troms fylkeskommune. Fylkeskommunen f’ar heller ikke tilsendt
distriktsplanene.

55 Det vil si før kalving.
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mellom Finnmark og Troms fylker, der 12 reinbeitedistrikter fra Vest-Finnmark

reinbeiteområde har sommerbeiter iNord—Troms. Reindrifta i Troms, med sine variasjoner,

vil beskrives nærmere i selve planen.

Det er altså viktig å skille mellom Troms fylke og Troms reinbeiteområde. Inndelingen i
reinbeiteområder følger andre grenser enn fylkes grensene.66 De nordligste kommunene i

Troms; Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy og delvis Kåfjord, tilhører Vest—Finmnark

reinbeiteområde. I sør passerer Troms reinbeiteområde fylkesgrensene til Nordland (omfatter
6 kommuner i Nordland). Fire av reinbeitedistriktene i Troms reinbeiteområde har beiter i

Nordland fylke. Itillegg er det  3  distrikt i Troms reinbeiteområde som har vinterbeiter i Vest-

Finnmark (Kautokeino). Samebyer på svensk side har til gjengjeld rett til sommerbeite

innenfor seks delområder i Troms fylke (og Troms reinbeiteområde). Totalt dekker reindriften

i Troms 26 kommuner i to fylker og to land.

Til sammen er det årlig ca. 90-100000 rein på sommerbeite i Troms. I følge Riseth (2016) har

bortimot 90  %  av reinbestanden i fylket, og dermed også en dominerende del av reineierne,

vinterbosted andre steder, dels i nabofylket og dels i nabolandet. Dette skyldes at Troms har

stort overskudd på sommerbeiter og lite vinterbeiter innenfor fylkets areal.

Reinbeiteområdene i Troms regnes som et av Norges beste sommerbeiter. Fra reindriftens

totalregnskap november 2014 ser en at Troms reinbeiteområde hadde landets nest høyeste

gjennomsnittlige slaktevekter i 2014md 29,3 kg.

4.4 Reinbeitedistrikter som tilhører Troms reinbeiteområde

De 14 reinbeitedistrikter som tilhører Troms reinbeiteområde har fastsatt et øvre tillatt reintall

på til sammen 14 950 dyr i vårflokk.

Totalregnskapet for reindrifta (rapport nr. 6/2016)67 Viser at det i Troms reinbeiteområde var

51 siidaandeler og 73 årsverk. Det er til sammen ca. 200 personer, inklusive

familiemedlemmer, tilknyttet denne driften.

I sør passerer Troms reinbeiteområde fylkesgrensen til Nordland. Fem av reinbeitedistriktene
tilhørende Troms reinbeiteområde har også beiterettigheter i Nordland fylke. Dette gjelder

Gielas, Grovfjord, KanstadfjordNestre Hinnøy, Kongsvikdalen og Tjeldøy.

Oversikt over reinbeitedistriktene i Troms reinbeiteområde og tilhørende kommuner. Kilde:
Reindrift. no

   

 

Biinbeitedistrikt  _  " !Kommuner m—eg reinbeite mmi
34  Kanstadfjord/Vestre  Hinnøy ?Lødingenml, Hamds—ei, Sortlanmdl, Kvæfjord, Tjeldsundlmå

36 ieldøy mrTjeldsundl mm i
23 Kongsvikdalen ':Kvæfjmord, Tjeldsundl, Harstad j
zmgmmrovfjord .. ÅEvegemsmlmmNarvikl, Gratangen, Skånland, Tjeldsund1 %
åqmgmgqrmäenja mmmmmmmmmmmmmmmmmm mm !Tranøy, Torsken, Berg, Lenvjmlgm W måm
15 Marg-Senja Å ILenvik, Berg _  i må
1.1- Kvaløy iTromsø

..LTr9m52... Earle-9.1.--- ,-.-.-. ?3.3 -BÅE-9-YäEEX.------ ,.

*” Arealforvaltningen følger likevel fy1kes grensene, slik at Fylkesmannen i Troms har arealforvaltningen for de

nordligste kommunene i Troms, mens Fylkesmannen i Nordland har arealforvaltningen for de

reinbeitedistriktene innenfor Troms reinbeiteområde som strekker seg inn i Nordland, jf. kap 3.

67 h  s://www.laudbruksdirektoratet.no/no/reindriflen/reindriflsavtalen/totalre ka et/re ka -o -buds'ett
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Sommerbeitedistrikter
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Kontaktinformasj on til reinbeitedistrikter og samebyer i Troms reinbeiteområde finnes hos

fylkesmannen i Tromség. Tilsvarende finnes også for reinbeitedistrikter tilhørende Vest-
Finnmark reinbeiteområde med sommerbeite i Nord-Troms”.

4.5 Samebyer med sommerbeite i Troms fylke
Fire samebyer («reinbeitedistrikter») fra Sverige; Talma, Saarivuoma, Lainiovuoma og

Könkämä, har beiterett iNorge i tidsrommet 1. mai — 14. september. Det er ikke fastsatt et

øvre tillatt reintall for den reinen som kommer fra svensk side, med unntak av et område  —

Anj avassdalen, hvor største tillatte reintall er fastsatt til 9000 dyr. I antallet er det ikke

medregnet kalver som er født samme år som beitingen foregår. Det er til sammen ca. 1000

personer tilknyttet reindriften tilhørende de fire samebyene.

I regional plan for reindrift vil det være viktig å gi en oversikt over den historiske utviklingen

av den grenseoverskridende reindriften mellom Norge og Sverige fra Lappekodicillen av 1751

og frem til i dag. Det vil også være viktig med en nærmere beskrivelse av samebyene, deres

områder og bruk av areal i Troms i dag og hovedtrekkene i reindriftspolitikken i Sverige.

Oversikt over svenske sameb er

Sameb Reinbeitedistrikt Kommune

Könkämä Tamok/Rosta Storfjord, Målselv og
Balsfjord

Lainiovuoma Dividalen Målselv

Saarivuoma An'avassdalen o Altevatn Målselv 0 Bardu

Talma Salvasskaret o Altevatn Bardu

4.6 Den grenseoverskridende reindriften mellom Finnmark og Troms
De nordligste kommunene i Troms fylke, Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy og delvis Kåfjord,

tilhører Vest-Finnmark reinbeiteområde. Den nordlige delen av Troms fylke er altså for en

stor del sommerbeiter for rein fra 12 reinbeitedistrikter i Vest-F innmark, som har sine

vinterbeiter i Kautokeino.

Beiteperioden for samtlige distrikter her er 1. mars — 31. desember, med unntak av Reinøy

reinbeitedistrikt, som har en fastsatt beitetid fra 15. april til 15. november.

Totalregnskapet for reindrifta for 2014 viser at det i midtre og vestre sone70 i Kautokeino er

54 siidaandeler og 88 årsverk. Det er til sammen ca. 670 personer som er tilknyttet denne

driften. Det er fastsatt et øvre tillatt reintall for disse tolv distriktene på 39 800 dyr i vårflokk.

Oversikt over sommerbeite i Nord-T roms

Reinbeitedistrikt Kommune

Abboråssa Kvænangen

68

h s://www. Ikesmannenno/Pa eFiles/495780/Kontaktinformas'011%20ti1%20reinbeitedistrikter%200 %205a

meb er%20i%20Troms%20reinbeiteomr%c3%ae. df
69

hgpsz/lwww. lkesmannenno/Pa eFiIes/495780/Kontaktinformas'on%20til%20reinbeitedistrikter%20tilh%c3%

b8rende%20Vest-Finnmark%20reinbeiteomr%c3%ae. df

7° Vest-Finnmark reinbeiteområde. er delt i tre soner; øst, midt og vest.

28

105



5092:3259: öäööCBUY-Dble-4UIU-blCT-BSCECZCUCJSaZ11121

Ardni/Gavvir  - Skjervøy

Arnø /Kå en

Beahce ealli Nordreisa

Cohkolat ja Biertavarri Kåfjord og Nordreisa
Fåvrrosorda Nordreisa o Kvænan en

Orda Kvænan en

Silvetn'år a Kvænan en

Skarfvå i Kåf ord

S  alca Kvænangen

4.7 Næringsorganisering innenfor reindrifta
På norsk side er reindriften organisert gjennom Norske Reindriftssamers Landsforbund
(NRL)71. NRL forhandler med staten om den årlige reindriftsavtalen. NRL har et lokallag i
Troms, Troms Reindriftssamers Fylkeslag (TRF). NRL har også et lokallag i Kautokeino,

Guovdageaidnu J ohtti Sårniid Searvi (Kautokeino flyttsamelag).

På svensk side er reindriften organisert gjennom Svenska Samemas Riksförbund (SSR 72.

"  ht ://www1eindrifisame.no/

72h ://www.sa mi.se/
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5. Formål og tema for  planarbeidet

I tråd med pbl  § 4.1, skal planprogrammet gjøre rede for formålet med planarbeidet,

planprosessen med frister og deltakere, opplegget for medvirkning, spesielt i forhold til

grupper som antas å bli særlig berørt, hvilke alternativer som vil bli vurdert og behovet for

utredninger.

Den regionale planen skal bestå av en planbeskrivelse med konsekvensutredning, eventuelle

planbestemmelse(r) og temakart med hensynssoner, samt retningslinjer og strategier for

framtidig arealbruk. I tillegg kommer handlingsprogram. Handlingsprogrammet skal gi en

vurdering av hvilken oppfølging planen krever, anslå ressursbehov og utpeke ansvarlig organ

og samarbeidspartnere for gjennomføring av planen.

5.1 Formål
Hovedformålet med en regional plan for reindrift i Troms er å komme frem til en langsiktig

og helhetlig plan for en økologisk, økonomisk og kulturelt bærekraftig reindrift i Troms, der

reindriftens arealer og næringens utviklingsbehov med basis i samisk kultur, tradisjon og

sedvane sikres, samtidig som hensynet til reindriften veies opp mot andre samfunnsinteresser.

I planarbeidet må man se på de særegenheter som reindriften i Troms representerer  — herunder

grenseoverskridende reindrift.

Planen skal bidra til økt kunnskap om næringen, både i forvaltningen og blant allmenheten.

Planen skal legge til rette for økt samarbeid og mer helhetlig og forutsigbar forvaltning på

tvers av lokale, regionale og nasjonale forvaltnings- og sektorgrenser. Samspill, tillit og

forståelse er viktige stikkord. Behovet for forutsigbarhet er like mye et behov for andre

næringer og for lokal planmyndighet.

Planen skal legge grunnlag for en kunnskapsbasert differensiert forvaltning, som tar hensyn til

reindriftens særegenhet, reindriftens bruk av arealet og som sikrer flyttveier mellom de ulike

sesongbeitene. Det vil si at nye tiltak skal vurderes opp mot reindriftens arealbruk til ulike

tider av året og baseres på dokumentert bruk og kunnskap. Planen skal uttrykke holdninger til

utbygginger, tiltak og forstyrrelser.

Planen skal gi grunnlag for mer detalj ert planlegging vedrørende reindrift på kommunalt nivå.

Det legges opp til at den mer detaljerte arealplanleggingen knyttet til reindrift, for eksempel

gjennom angivelse av reindriftas særverdiområder, skal skje gjennom arbeid etter plan— og

bygningsloven i primærkommunene, etter (plan-)retningslinj er og eventuelt planbestemmelser

fastsatt i regional plan for reindrift. Slike planer kan være for en enkelt kommune

(kommuneplanprosesser), eller de kan følge reinbeitedistriktenes inndeling (interkommunale

planer). Eventuell angivelse av særverdiområder skal ikke innebære at øvrige områder regnes

som å ikke være viktig for reindriften.

I dag er det 5-600 dispensasjonssaker og 250-300 reguleringsplaner årlig knyttet til

kommunale planer i Troms. Mange av disse berører reindrifta. Det er et mål at regional plan

for reindrift skal bidra til å redusere antall dispensasjonssaker med konsekvenser for reindrifta
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og til å få en mer enhetlig forvaltningspraksis ad dispensasjoner og behandling av

reindriftsinteresser i reguleringsplaner i kommunene i Troms.

Planen skal så langt som mulig, i tråd med det nasjonale arbeidet for å styrke det digitale

kartgrunnlaget, gi en kartoversikt over ulike typer inngrep i reindriftsområder. Et slikt
kartgrunnlag vil være viktig som grunnlag for mer detaljert planlegging og til bruk i

forvaltning og ved vurdering av nye inngrep. Kartgrunnlaget bør gi mulighet for å vurdere de

kumulative effektene av ulike typer inngrep. Kartgrunnlaget skal også gi en oversikt over

reindriftas bruk av arealer. Dette vil bidra til forutsigbarhet både for reindriftsnæringen og for

andre næringer og brukere, samt for planmyndighetene. Kartgrunnlaget bør korrespondere

med næringens egne distriktsplaner.

Regional plan for reindrift skal også kunne være et verktøy for å synliggjøre regionale behov

og utfordringer til de nasjonale myndigheter frem mot vedtak (eventuelt oppfølging) av ny

reinbeitekonvensj on mellom Norge og Sverige. Gjennom en planprosess, og en omforent

vedtatt plan, kan resultater formidles og en vil kunne påvirke beslutningsgrunnlaget. Vel så

viktig vil det være å løfte og sortere ut aktuelle problemstillinger av grenseoverskridende

karakter slik at disse kan adresseres til nasjonale myndigheter. Det kan også være noe å hente

på grenseregionalt samarbeid mot Sverige på regionalt nivå, samt styrking av samarbeid på

områder av felles interesse for næringen på begge sider av riksgrensen og fylkes-

/länsgrensene.

Hva gjelder planens forhold til rammer og retningslinjer som gjelder for reindrifta, vises til
gjennomgangen i kap. 2-4. Det er Viktig å ha forståelse for at dette planarbeidet ikke kan
tildele nye rettigheter eller frata reindriftsnæringen eksisterende rettigheter, men må ta hensyn

til eksisterende rettigheter.

5.2 Planområde
I Troms drives reindriftsnæringen på tvers av kommune- og fylkes-, og landegrenser, og det

er derfor påkrevet å se både arealbruken og virkninger av inngrep, samt næringens

utviklingsbehov i større sammenheng, jf. kap. 4.

Planområdet for denne planen vil likevel være begrenset til Troms fylke. Planområdet avviker
dermed fra det som er Troms reinbeiteområde etter reindriftsloven. Tilsvarende vil regional
plan ikke dekke hele området til mange reinbeitedistrikt.

Dette er ikke ideelt, men er samtidig en konsekvens av at plan- og bygningsloven i større grad

skal tas i bruk for bevaring og utvikling av reindrifta og at det er første gang det utarbeides en
regional plan for reindrift.

Planen vil omfatte beiteområdene på norsk side i Troms for samebyene Talma, Könkömä,
Saarivuoma og Lainiovuoma, da disse for drifta på norsk side reguleres av norsk lovgivning,
herunder plan og bygningsloven.

Selv om hele Troms fylke i dag ikke er reinbeiteområde, er likevel planområdet hele Troms

fylke, da det i fremtiden kan komme endringer i reinbeiteområdene.
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Gitt at det er betydelig avvik mellom planområdet og reindriftas inndeling og organisering, er

et godt samarbeid med næringen og relevante myndigheter i Finnmark og Nordland, samt på

svensk side, viktig. Samarbeid med Sametingene er også viktig.

5.3 Virkninger av planen
Regional plan for reindrift i Troms skal utarbeides i henhold til plan- og bygningsloven.

Regional plan for reindrift i Troms skal jf. pbl legges til grunn for regional, kommunal og

statlig planlegging og virksomhet i Troms fylke. Dette innebærer at planen skaper gjensidige

forpliktelser med hensyn til gjennomføring og oppfølging.

Hvilken juridisk virkning regional plan vil ha, er avhengig av de planvirkemidler som til slutt

vedtas, men virkemidlene er uansett ment som rettledning og styring for kommunenes

planarbeid og som grunnlag for innsigelser i forhold til saker etter plan- og bygningsloven.

Planen vil også uttrykke politiske signaler til utbyggingsinteresser og andre brukere av areal

som nyttes av reindrifta. En eventuell planbestemmelse vil være juridisk bindende.

5.3.1 Regional plan med retningslinjer for arealbruk
I regional plan for reindrift skal det fastsettes retningslinjer for arealbruk. Hensikten er å

ivareta nasjonale og regionale hensyn og interesser i forhold til reindrifta, og retningslinj ene

skal legges til grunn for kommunal planlegging. Motstrid gir grunnlag for innsigelse.

Det kan for eksempel være aktuelt å ha en retningslinje som innebærer at kommunene

gjennom sin arealplanlegging skal avsette hensynssoner som ivaretar reindriftsinteresser, jf

tilsvarende for landbruk i regional plan for landbruk i Troms 2014-202573. Planprosessen vil

avklare om det er mulig og/eller ønskelig å utarbeide kartgrimnlag med slike hensynsssoner
(jf. pbl  §  11-8) som en del av regional plan for reindrift”. Det vil da være naturlig at dette
følges opp på en mer finmasket måte i kommunale planprosesser.

5.3.2  Regional planbestemmelse
Plan- og bygningsloven av  2008  gir regional myndighet mulighet til å vedta midlertidig

planbestemmelse, som skal hindre iverksetting av tiltak eller endring av arealbruk, som er i

strid med de fastsatte retningslinjer for bruk av areal i regional plan. 75 Regional
planbestemmelse skal legges til grunn ved utarbeiding av nye planer og vil ved motstrid gi

grunnlag for innsigelse. Den vil også gjelde foran eldre reguleringsplaner, bebyggelsesplaner,
kommunedelplaner og kommuneplaner.

Regional planbestemmelse i Regional plan for reindrift kan for eksempel være aktuelt i

forhold til reindriftens særverdiområder. Videre kan det også være aktuelt å ta i bruk regional
planbestemmelse for å sikre infrastruktur knyttet til reindrift, som flyttveier,
oppsamlingsområder etc. med tilhørende bruksområder. Også andre bestemmelser må

73 I regional plan for landbruk i Troms 2014-2025 innebærer regional planretningslinje at kommunene skal

kartfeste landbrukets kjerneområder og innarbeide kjerneområdene som hensynssone landbruk i kommunens
arealplan.

”  Dette er gjort i Heiplanen - Regional plan for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Setesdal Austhei. Se

hnp://www.heiplanen.no/iiles/ landokument. df
75 h s://www.re 'erin en.no/no/dokument/de /kmd/veilednin er bros' er/2009/temaveileder-reindriR-o -

lanle  '  -et/4-Reindriit-i- lan/idS92373/
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vurderes. Planprosessen vil avklare om det er ønskelig å benytte regional planbestemmelse i

dette planarbeidet.

5.3.3  Behovet for konsekvensutredning

Forskrift for konsekvensutredning gjelder for planer etter pbl og for tiltak og planer etter

annet lovverk som angitt i forskriftenes  § 2  og §  3. Formålet med bestemmelsene om

konsekvensutredninger (KU) er å sikre at hensynet til miljø og samfunn blir tatt i betraktning

under forberedelsen av planer eller tiltak, og når det tas stilling til om, og på hvilke vilkår,

planer eller tiltak kan gjennomføres. For regionale planer og kommunale planer med

retningslinjer eller rammer for fremtidig utbygging og for reguleringsplaner som kan få

vesentlige virkninger for miljø og samfunn, skal planbeskrivelsen gi en særskilt vurdering og

beskrivelse  — konsekvensutredning —  av planens virkninger for miljø og samfunn.

Regionale planer med retningslinjer eller rammer for fremtidig utbygging skal håndteres etter
forskrift om konsekvensutredninger, jf. pbl.  §  4-2 og FOR-2014-12-19-1726  §  2-a.

KU må redegjøre for antatte virkninger av planen og betydningen planretningslinj er og

eventuelle planbestemmelser har for nærmere planlegging på kommunalt nivå. Regimet rundt

konsekvensutredninger har vært preget av økonomiske og økologiske konsekvenser. I den

grad det er mulig bør KU for dette planarbeidet også si noe om kulturelle konsekvenser av

inngrep i reindriftens arealer og virksomhet i Troms.

5.4 Tema og utfordringer
Reindriften som næring har mange positive elementer i seg, og disse må løftes fram i

planarbeidet. Reindriftsnæringen i Troms er en viktig næring og materielt grunnlag for samisk

kultur, språk og samfunnsliv i fylket og i en større samisk sammenheng. I tillegg til

arealbruken vil det også være naturlig å se på og synliggjøre reindriften som nærings- og

samfunnsmessig ressurs for fylket og lokalsamfunnene, herunder reindriften som kultur- og
språkbærer, samt næringens eget behov for utvikling næringsmessig, språklig og kulturelt.

Utfordringene for næringen og samfunnet, jf. formålet med planen, skal belyses gjennom

arbeid med følgende tre hovedtema:

. Arealutfordringer

.  Reindriften som næringsaktør

. Kulturell bærekraft for reindriftsnæringen i Troms

5.4.1 Arealutfordringer, inngrep og forstyrrelser i areal brukt til reindrift
Reindriften er spesiell fordi den utøves over store arealer, med høy intensitet i arealbruken, er
sårbar for forstyrrelser og inngrep, samt at det er en urfolksnæring med rettskrav på særlig
beskyttelse. Det er store utfordringer i forhold til å sikre tilstrekkelige arealer for en bærekraftig
reindrift. Reindriftsretten gir adgang til å la reinen beite i fjell og utmark, og omfatter rett til

beite i alle årstider, samt tilgang til nødvendige flytteleier, kalvingsland og parringsområder.

Reindriftsretten er basert på alders tids bruk. I tillegg til selve beiteretten har

reindriftsutøveme adgang til å få oppført nødvendige gjerder og anlegg for utøvelse av
driften. De har også adgang til å disponere grunn for gj eterhytter, gammer og det som er
nødvendig for opphold og bevaring av utstyr, samt adgang til å bruke nødvendige framkomst
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og transportmidler, dog under visse begrensninger på omfang og mest mulig bruk av faste

løyper.

Reindrifta er den største brukeren av utmarka i Troms. Mens reindrifta tidligere var relativt

alene om bruken av store områder, er det i dag større konkurranse om bruk av arealene. I

planen må det angis hvilke konflikter andres bruk av arealer medfører i forhold til reindrifta

og holdninger til og mekanismer for avklaring av slike arealbrukskonflikter og forstyrrelser.

Nedenfor omtales kj ente eksempler på interesser som reindrifta kan oppleve arealkonflikter
med:

'  Energiutbygging, overføringslinj er for kraft og teleinstallasjoner

'  Rovviltforvaltning

'  Jordbruk, skogbruk og utmarksnæringer

'  Reiseliv
'  Jakt, fiske og frilufisliv, idrett og menneskelig ferdsel, merking av turløyper

'  Motorferdsel

'  Mineralvirksomhet

'  Forsvarsformål

'  Samferdselsformål

'  Havbruk

'  Petroleumsvirksomhet

Listen er ikke uttømmende, men berører interesser og arealkonflikter som bør omhandles i planen.

5.4.2 Reindriften som næringsaktør

Verdiskaping

Reinkjøtt representerer det beste av arktisk, naturlig matproduksjon, og etterspørselen etter

reinkjøtt er i dag veldig stor. Dette kan ha sammenheng med reinkjøtt passer godt inn i det

som i dag etterspørres, nemlig et «naturbasert, økologisk og kortreis produkt».

Potensialet for økt verdiskaping er" derfor høyere enn det som i dag blir utnyttet. Imidlertid er

det noen begrensinger for hvor mye kjøtt som kan produseres, noe som blant annet henger

sammen med at det innenfor hvert distrikt er fastsatt et øvre reintall. Andre faktorer som har

betydning for vekstmulighetene innenfor næringen, er arealinngrep, som innebærer at

reindriften får mindre areal å drive på. Tap av dyr til rovvilt er også en begrensende faktor

som må omtales i planen. Det samme gjelder mangel på tid og lite ressurser til det å forholde

seg til inngrep, offentlig planarbeid og tap til rovvilt.

Verdikj edeanalysen (Riiseth 2016) beregner totalverdien av samlet omsetning i reindriften i

Troms til ca 50 millioner kroner pr. år. Selv om det er naturlige begrensninger i

kjøttproduksjon, så er mulighetsrommet for avleda virksomhet stort. Det er likevel grenser for

stor den avleda virksomheten kan bli før det går ut over den tradisjonelle reindriften.  I
planarbeidet må disse forholdene og samfunnets muligheter for å bidra til avleda virksomhet

(utover reindriftsavtalen/RUF) belyses.

Kombinasjonsnæring

Reindriftsnæringen tilhørende Troms har mange gode eksempler på innovative og nyskapende

miljøer. Dette ser Vi innen videreforedling av reinkjøtt, men også kombinering av reindrift og
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turisme har blitt mer vanlig. Dette potensialet er økende med bakgrunn i den økende
vinterturismen i Troms, som gjør kombinasj onsmulighetene større for reindriftsnæringen,
samtidig som reindriftas betydning for det samlede reiselivet øker i betydning. Også de
språklige og kulturelle ressursene reindriftsbefolkningen representerer har potensiale for
næringsutvikling. Det samme gjelder reindriften som arena for læring og omsorg.

Det ligger trolig et potensiale i større samarbeid om felles utfordringer på ulike områder
mellom de ulike delene av reindrifta i Troms, som også kan ha positive effekter for forhold
som i dag er mer preget av konkurranse og konflikt. Disse forholdene må beskrives nærmere i
det videre arbeidet med regional plan for reindrift.

5.4.3  Kulturell bærekraft
Den tradisjonelle reindriften utgjør en av flere kj ernenæringer i det samiske samfunnet.
Reindriften i Troms er et svært viktig grunnlag for samisk kultur, språk, nærings- og
samfunnsliv i Troms, men også for samiske samfunn i Finnmark og på svensk side.

Reindrifta lever i dag i spennet mellom en kommersiell— og en kulturbærende næring. Det er
både en næring og en livsform. Som næring er reindriften både en sysselsetter og en
verdiskaper. Den er også en av få kulturspesifrkke næringer som bidrar til å bevare og utvikle
samisk språk og kultur i vid forstand, og til at tradisjonell kunnskap holdes i hevd.

Som det fremgår av kapittel 2, så er arbeidet med å avklare innholdet i økologisk bærekraft,
og dels økonomisk bærekraft, kommet mye lengere enn arbeidet med å avklare forståelse og
innhold i begrepet kulturell bærekraft. Arbeidet med å avklare innholdet i begrepet kulturell
bærekraft for Troms sitt vedkommende blir en særdeles viktig del av planarbeidet. Det vil
være behov for å se dette både i rom (de ulike delene av reindrifta i Troms), over tid og i
forhold til kapasitet (antall mennesker involvert i reindrifta).

Forståelsen av kultur vil i planarbeidet ikke bare omfatte de ideelle kulturytringer og det
materielle kulturgnmnlaget, men også språk, klestradisjoner og duodji, mattradisjoner, familie—
og slektsskapstradisjoner, problemløsningsstrategier og tradisjonell kunnskap med
Siidadoallu76 og båikedouallu, samt verddetradisjonen (verddevuohta). Listen er ikke
uttømmende og inneholder også en kjønns- og generasjonsdimensjon, herunder spørsmål om
kulturell kontinuitet. Så langt som mulig skal planarbeidet identifisere indikatorer for kulturell
bærekraft for reindrifta i Troms i en regional/lokal kontekst.

Det er ulike måter å forstå de innbyrdes sammenhengene i bærekraftsbegrepet. Det kan synes
som om staten legger overordnet vekt på økologisk bærekraft. Tilsvarende har Sametinget og
kanskje næringen (NRL) lagt større vekt på kulturell bærekraft.

I dette planarbeidet vil vi søke å identifisere de ulike delene av bærekraftsbegrepet for seg,
men også i samspill, der vektingen av de ulike delene kan variere utfra den faktiske
situasjonen i/ for det aktuelle området (distriktsnivå).

75 Hele familien er involvert i reindrifta gjennom de to arenaene Siidadoallu og båikedoallu. Siidadoallu er
arbeidet med flokken. Båikedoallu omfatter et mangfold av oppgaver som gjøres for å støtte opp om og
gjennomføre arbeidet med dyrene.
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5.4.4  Mangel på kunnskap
Reindriften er en kompleks næring, med et bruksmønster som er avhengig av mange faktorer

og som endres over tid. Forvaltningen av reindriften og lovverket knyttet til reindrift,

herunder det folkerettslige grunnlaget, har også gjennomgått store endringer det siste tiåret.

Det er varierende kunnskap om reindrift i forvaltningen og i allmenheten generelt. Det samme

gjelder for ulike utbyggingsinteresser.

Et sentralt mål for planarbeidet er derfor å øke kunnskapen om reindriften generelt og

reindriften i Troms spesielt.

5.5 Utredningsbehov
I forbindelse med planprogrammet er det laget en oversikt over en del av det som finnes av

nasjonale og internasjonale føringer i forhold til reindrifta. Dette vil bli ytterligere oppdatert i

selve planen, med tanke på å fungere som et kunnskapsgrunnlag for forvaltningen og

allmenheten for øvrig. Vi vil også få innspill og kunnskap gjennom møter og workshops, bruk

av arbeidsgrupper, ressurspersoner m.v. I tillegg til dokumentstudier, vil det være behov for

innhenting av ny kunnskap/utredninger på enkelte utvalgte områder. Dette gjelder:

. Verdikjedeanalyse (gjennomført)

Belyse og redegjøre for reindriftens samfunns- og næringsmessige betydning i

Troms fylke. Arbeidet skal kartlegge dagens situasjon og i samarbeid med

aktørene utforme utviklingsmuligheter for reindriftsnæringen selv og gjennom

samarbeid med de ulike andre nærings- samfunnsaktører i regionen.

o Inngrepskartlegging

Det vil bli laget en inngrepskartlegging som skal kunne gi et bilde av de kumulative

effekten over tid av ressursgrunnlaget til næringen på bakgrunn av ulike typer inngrep.

Kartleggingen vil omfatte arealinngrep som har stor innvirkning på reinen og

driftsmessige forhold. I Troms vil dette være knyttet til kraftutbygging, forsvar,

samferdsel, skog- og jordbruk, hyttebygging, friluftsaktiviteter og turisme i utmarka,

motorisert ferdsel. Rovdyr og klima vil også vurderes tatt inn.

Data skal være et utgangspunkt for å beskrive arealutfordringer næringen stor overfor

i Troms fylke. Det vil også kunne gi et innblikk på når presset på inngrep i distriktene

er så stort at ytterligere belastning bør unngås.

. Virkninger av klimaendringer for  beitebruk

Med bakgrunn i den kunnskap en har, erfaringer i næringen og de scenarioer

som er laget for fremtidig virkninger på klimaendringene i Troms, vil planen

kunne skissere ulike tiltak næringen kan ta for å møte de utfordringer

klimaendringene kan gi på kort og lang sikt. Dette kan være sett i forhold til

driftsmønstre, ressurstilgang, behov for driftsendringer og avbøtende tiltak.

' Kulturell bærekraft i Troms

Det er behov for å synliggjøre reindriftens kulturelle grunnlag og kapasitet for

ivaretakelse av reindriftskultur og samisk kultur (kulturell bærekraft) i Troms.

Dette både knyttet til tradisjonell kunnskap og språk og kultur, men også
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tradisjonelle samiske tilpasninger til bruk og utnyttelse av natur- og

utmarksressurser i Troms.

' Kartgrunnlag

I Troms reinbeiteområde i har alle distrikter digitalisert kartmateriale.  .

Målsetningen er at også Nord-Troms vil digitaliseres i løpet av  2017.  Når det

gjelder arbeidet i konvensjonsområdene vil dette arbeidet ligge noe fram i tid.

Dette materialet vil være viktig for en løpende rullering av distriktenes bruks-

og distriktsplaner.

Distriktene og kommunene må få bygget opp kompetanse i oppdatering og

bruk av kartverktøyet. Det er behov for å kartlegge behovet på dette området,

samtidig som man avklarer hva som kan gjøres gjennom regional plan for

reindrift og hva som er et nasjonalt ansvar.

' Rovdyr

I Troms er rovviltspørsmålet den viktigste utfordringen reindriftsnæringen har

sett i forhold til arealbruk og tap. Rovvilt står for den klart største andelen av

de totale tapene i reindriftsnæringen. Det finnes få tapsforbyggende tiltak som

er effektive i reindriftsnæringen, Tiltakene er kostnadskrevende, vanskelig å

dokumentere og de kommer ofte i konflikt med reindriftens tradisjonelle

driftsformer. I planarbeidet vil vi se på muligheten for å utrede hvordan vi på

best mulig måte skal kunne samle opp og nyttiggjøre oss reindriftas

tradisjonelle kunnskap knyttet til bærekraftig samspill mellom reindrift og

rovvilt, samtidig som vi ser på erfaringer fra forskning og praktiske

forebyggende tiltak i andre deler av landet.

Utredningsbehovene må ses i relasjon til tilgjengelige økonomiske rammer. Mulighetene for

ekstern finansiering må undersøkes.
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6. Organisering og medvirkning

Her gjøres rede for organiseringen av planarbeidet og medvirkning.

6.1 Organisering og medvirkning

Troms fylkeskommune har det formelle ansvaret for planarbeidet og planen skal til slutt

vedtas av fylkestinget som er regional planmyndighet. Fylkesrådet har fullmakt til å vedta
planprogrammet. Fylkesrådet vedtok i sak 211/14 oppstart av arbeidet med regional plan for

reindrift”.

Det er etablert en styringsgruppe, som har det overordna ansvaret for arbeidet med regional

plan for reindrift frem til politisk behandling av henholdsvis planprogram og planutkast i

fylkesrådet. Styringsgruppa har følgende sammensetning:

Stein Ovesen, stabssjef, Troms fylkeskommune (leder)
Bård Pedersen, fylkesmann, Fylkesmannen i Troms

Rune Fjellheim, direktør, Sametinget
Hege Walør Fagertun, rådmann i Bardu, på vegne av KS Troms
Johan Anders Oskal, leder, Troms Reindriltssamers Fylkeslag
Henrik A. Sara, rbd. 30A Vestresone

Per-Gustav Idivuoma, Sametinget i Sverige

Jörgen Jonsson, Svenske Samers Riksforbund (SSR)78.

Styringsgruppa hadde oppstartsmøte 20. august 2015 i Tromsø og har i tillegg hatt møte i

desember 2016.

Det er etablert et felles sekretariat med deltakelse fra Troms fylkeskommune (Raimo Valle,
Stine Larsen Loso og Synnøve Lode) og Fylkesmannen i Troms (Øystein Ballari og Lill-Hege

Nergård). Sekretariatet rapporterer til styringsgruppa.

Det er nedsatt tre arbeidsgrupper. Arbeidsgruppene er opprettet etter de tema som vil bli

behandlet i regional plan og skal særlig bidra til å utforme angitte tema og utvikle mål og

strategier, men også forøvrig bidra med innspill til planarbeidet. Gruppene ledes av
Fylkesmannen i Troms sin faggruppe for reindriftsforvaltningen. Følgende arbeidsgrupper er

opprettet:

Gruppe  1  .' Arealutfordringer

Gruppe 2: Reindriften som næringsaktør

Gruppe 3: Kulturell bærekraft

Ved sammensetning av styringsgruppe og arbeidsgrupper er det lagt vekt på å dekke et bredt

spekter av interessenter, geografi og kjønn. Øvrig informasjon finnes på:
11 ://Www.troms 1ke.no/#/innhold/t'enester/ lanle 'n laner—o -strate ier/

" h ://' -vs.troms lkeno/moteda ?offmoteid=1254
78 SSR er forespurt om at delta i smingsgmppen etter oppfordring fra de fire sannebyene i Sverige om av; ti timer

én felles representant.
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Samebyene er forespurt å sitte i arbeidsgruppene med en felles representant i hver av

gruppene. Samebyene ønsker ikke å samordne seg, og er derfor så langt ikke representert i

arbeidsgruppene. Samebyene som ønsker det tilbys særrnøter.

Det skal legges vekt på bred medvirkning og involvering fra et tidlig tidspunkt i planarbeidet.

Det er våren 2015 gjennomført informasj onsmøter med alle regionrådene i Troms, samt med
Troms reindriftssamers fylkeslag.

Det ble i desember 2015 avholdt en faglig SWOT-workshop med representanter for næringen

og kommunene. Målet var å identifisere de viktigste utfordringene og mulighetene fremover i

forhold til reindrift i Troms. SWOT-analysen vil være et viktig grunnlag for det videre

arbeidet med planen.

I februar 2016 ble det avholdt oppstartsmøte for regional plan for reindrift med bred

deltakelse og mulighet for innspill. I etterkant av oppstartsmøtet ble det sendt ut brev med

anmodning om å komme med innspill til prosess og innhold. Det kom inn 12 innspill.

Regional plan for reindrift vil være deltema på faste arrangementer med kommunene i regi av

både Troms fylkeskommune og Fylkesmannen i Troms.

Ihenhold til ILO-konvensj onen skal det jennomføres høringsmøter med næringen. Også

andre organisasjoner og etater vil få tilbud om møter etter behov.

6.2 Fremdriftsplan

Arbeidet med selve den regionale planen går i gang når planprogrammet er vedtatt.

2017 2018 2019

SONDJFMAMJJASONDJFM

Utredningsarbeid og samarbeid mellom
styringsgruppe, sekretariat og
arbeids er/ interesse er
Planen ut på høring

Merlmadsbehandling

Planen behandles i fylkestinget
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TROMS  fyikeskommune

% ROMSSA  fylkkasuohkan

Regionäla pläna Romssa boazodoalu Vårås

2016-2028

Plénaprogrémma  A'lgoevttohus

Pr 28.03.17

Pldnaprogrdmma bargu loahpahuvvo mama? go leat boahtdn ödlalaä oaz'vilat

stivrenjoavkkus 20.03.] 7 rädjäi , ja dasto dat säddejuvvo fizlkkarddddi.

F ylkkaräädi sådde äääi gulaskuddamii ja almmolaä geahäadeapma'i.

Romssa fylkkasuohkan
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1. Ålggahus

Regionåla plåna boazodoalu varås rahkaduvvo Romssa Regionala strategiij aplana  2012-20151

vuodul. Fylkkaråddi mearridii aåéis 211/14 ålggahit boazodollui guoskevaå plånabarggu.

Plana  — ja huksenlaga (phl) §  4—1 mielde galga réhkaduvvot planaprogramma regionåla

planaide main sahttet leat Våikkuhusat birrasii ja servodahkii. Ulbmil plånaprogrammain lea

oaiiut obbalaå ja diehttevaå planaproseassa buot guoskevaööaide ja mearridit rammaid

vejolaå öielggadanbargui, maid soaitä äaddat öadahit oassin plånabargguin.

Planaprogråmma galgå öilget ulbmila, eavttuid, makkar fåttaid galga sisttisdoallat,

mielvaikkuheami ja plånabarggu ovddosmannama. Planaprogramma galgå maid öielggadit

guorahallandarbbuid ja molssaeavttuid mat galget arvvoétallojuvvot planabarggus.

Planaprogrémma galga unnimusat guda vahku gulahallamii ja galgå biddjojuvvot almmolaé

geahöadeapmai.

Magga go fylkkaråddi lea nannen boazodoalu regionala plana, ålggahuvvo planabargu. Ovttas

planain galga råhkaduvvot doaibmaprogramma dasa movt plana galga öadahit.

Doaibmaprogramma öåj eha strategiijaid, meroätalla man stuora arjabidj amat darbbaåuvvoj it ja

öilge ovddasvéstideaddji orgånaid ja ovttasbargoguimmiid Vållj ejuvvon strategiijaid

öadaheapmåi. Doaibmaprogråmma dohkkeha ja giedahalla fylkkadiggi jahkasaööat.

Årbevirolaöéat lea boazodoallu geavahan dakkar resurssaid areålain main eanas åiggi ii

leamaå earå gavppalaå oktavuodas mearkkaåupmi. Dal lea lassanan ja viidon beroåtupmi

olbmuin geat hålidit mehciid geavahit earalådje go boazodoallu, ja dain lea mearrideaddji

mearkkaéupmi dasa ahte såhttå go boazodoaluin äat bargat boahtteåiggis. Ja das ii leat duéäe

gåvppälaå beroåtumiin sahka, muhto maiddai buhtis astoåiggeberoåtumiin ja ieégudetlägan

almmolaå beroétumiin, nugo ovdamearkkadihte suodjalusulbmiliin. Maiddåi

elfåpmorusttegiid fievrredanneahta njulgen ja boraspirehålddaåeapmi guoskå dan aäéai. Go

olmmoålohku lassåna, buresbirgendassi loktana ja go galga angiruééat nannet

«davviguovlluid», de vurdojuvvo ahte eatnamiid geavaheamis éaddä garrasit gilvu.

Bålddalaga eanagaialdagain, de giddejuvvo maid stuora fuomé§upmi boazodollui nugo sierra

ealahus, ja movt boazodoalu ovddidit ekonomalaööat ja kultuvrralaööat.

Halddahus, ja albmot obbalohkai, diehta davjå unnan boazodoallu birra, mas lea su mihtilmas

struktuvra ja jodihanvuohki, ja guovddaé mearkkaåupmi go smiehtta såmegiela ja kultuvrra.

Dat galgå Viidåt öuvgejuvvot. Aittobaliid leat maid éadahuvvon mearkkaäahtti nuppastusat

Norgga boazodoalu halddaäeamis.

Dan dihtii lea ge dan planaprog'råmma, ja dan öuovvovaå plåna håpmi dego

diehtojuohkindokumeanta. Dasa lea dårbu maiddai danin go dehalaé oasit planabarggu

ulbmiljoavkkuin åsset olggobealde Romssa ja Norgga. Dåbalaé sisdoallu planaprogrammas

gåvdno eanas 4-6 kapihttaliin, muhto planaprogramma bidjå vuodu Viidåsit planabargui.

Lea vuosttaé geardi go rahkaduvvo regionåla plana boazodollui Norggas. Dan dihte lea maid

eanadoallodirektorähta Altta ossodat bivdån beassat leat observatoran. Barggus daidå vuhttot

ahte dat lea ovdanvåzzi bargu.

1 F ylkkadiggeåéåi 86/12)
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2. Råmmaeavttut ja doaibmanviidodat
Romssa boazodoallu lea saml ealåhus ja samiid leat algoålbmot maid fåtmmastit ollu
albmotrievttalaä instrumeanttat, mat bidj et laidestusaid ja cakkiid eisevalddiid famu
geavaheapmai, halddaäeapmåi ja planemii. Naéuvnnalaööat lea Norggas boazodoallolahka mii
bidja garra laidestusaid. Muhto maiddai eara lagain leat laidestumit, nugo plana—ja
huksenlagas, ieégudetlagan stuoradiggediedåhusain ja ii unnimusat jahkésaé
boazodoalloäiehtadusas. Norgga ja Ruota boazoguohtunkonvenåuvdna väikkuha olles Romssa
boazodoalu resursavuddui konvenäuvdnaguovllus ja siskkåldasat Romssa
boazodoalloguovllus. Danin leat ge dat dehålaööat jagiaiggiid guohtumiid juohkimis (geahöa
kap. 2.1.1).

Boazodoalu regionäla plånabarggus lea dehalaé dulkot intemaäuvnnalaä ja naåuvnnalaå
laidestusaid Romssa oktavuhtii.

2.1 lntemaéuvnnalaä instrumeanttat main lea earenoamaå mearkkaéupmi
ILO—Konvenåuvdna nr. 169 algoålbmogiid ja éeardaålbmogiid birra ieémearrideaddji s'tähtain2 lea
guovddåé ålbmotrievttalaå öadni instrumeanta mii guoskå såmiide. Plénabargu vurdojuvvo dahkkot
ILO-konvenåuvnna nr. 169 doahttalemiin. Maiddåi ON konvenäuvdna siviila ja politihkalaå
vuoigatvuodaid birra3 (eandalii artihkal 1 ja 27)4 ja ON julgga§tus 2007 ålgoélbmogiid vuoigatvuodaid
birra5 leat dehalaööat areala- ja planaoktavuodain. J ulggaåtus lea dehalaé laidesteaddji Viidåsit barggus
ipmirdit dan makkår vuoigatvuoäat algoalbmogiin leat. Boazodoallu lea guovddååsuorgi dain
geatnegasvuodain maid Norga lea badjelasas våldan, ja dan mearkkaäupmi öielggasin dahkkojuvvo
earet eara Stuoradiggediedahusas  9  (2011-2012) Landbruks— og matpolitikken  —  Velkommen til
bordsG:

«Norga lea internaäuvnnalaöäa geatnegahttan iez'as sihkkarastit saml" boazodoalu
vuoa'u. Dat leat nannejuvvon sihke vuoa'a'oldgas ja eara ldgain, nugo

boazoa'oallolägas, gas  § 3  cealkd akte laga mearradusat galget adnot nu akte dat oktii
heivejit albmotrievtti njuolggadusaiguin mat gusket dlgoälbmogiidda ja
unnitlohkoälbmogiidda. Dat mielda'z'sbukta dan ahte albmotrievttalas" njuolggadusat
leat deha'rlas" läidesteadafin laga mearra'a'usaz'd dulkomis ja geavaheamis.
A'lbmotrievttalaä suodjaleapmi miela'disbukta earet eard dan ahte boazodoalu
eatnamat, mat leat boazodoalu dehdleamos resursavuoääu, galget earenoamdäz't

suodjaluvvot. Diet sahttä mielddisbuktit la'idestusaid ja muhtzm  muddui  maid
gariäidemiid eatnamiid geavaheamis eard doaimmaide Sami boazoguohtunguovlluin.
Seammås dat lea maid ldia'estus sihkkarastit nanaguoddi resursageavaheami, mii
mearkkas'a ahte lea ovddasvastadus sihkkarastz't dan ahte guohtuneatnamiid
avkkdstallan ja geavaheapmi dahpa'huvvå nanaguoddi lagi mielde.» (kap. 7.1.2).

Maiddai earå intemaéuvnnalaé instrumeanttain, mat gusket ålgoålbmogiidda, sahtta leat
mearkkaåupmi.

2 htt s://www.re0'erinqen.no/no/tema/urfolk-og-

minoriteter/same olitikk/midts alte/ilokonvens'on-nr- 1 69—om—urbefolkninger-o/id45 13 12/
Das darogiel veräuvdna.

3 https://1ovdata.no/dokument/NL/Iov/1999-05-21—30/*#KAPITTEL s n
4 Konvenéuvdna galgä Olmmoévuoigatvuodalågaå 2 doaibmat maid norgga låhkan.

5 htt s://www.re0'eringenno/no/tema/urfolk-OO-

minoriteter/same olitikk/intemas'onalt—urfolksarbeid/fns—erklaring—0m-urfolki
retti heter/id87024/

6 htt s://www.re 'erinqen.no/no/dokumenter/meld-st-9-20112012/id664980/
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2.1.1 Norgga ja Ruota boazoguohtunkonvenäuvdna

Norgga ja Ruota boazoguohtunkonvenäuvdna lea leamaé eret doaimmas 2006 rajes danin go

ståhtat eai leat nagodan soahpat Odda konvenäuvnna, manga go 1972 konvenéuvdna manai

eret famus 2005zs. Goappe§at riikkain leamaå Viiddis proseassa manemus jagiid. Ståhtat leat

boadus öielgå. Ovttajienalaä ealahuslavdegoddi deattuhii årvalusevttohusas Innst. 278 S

(2015-2016) ahte «Lea dehäleabbo vuhtiiväldit norgga beroätumiid go dat ahte hoahpuhit

oaiiut Zoahpala§ mearrddusa».

Dat lea dagahan dan ahte Norggas leat asahan duååe norggabeallåi guoskevaå laga «Lahka

ruota boazoguohtuma birra Norggas ja norgga boazoguohtuma birra Ruotas

(rådjeboazoguohtunlåhka)»7. Ruotabeale öearut öujuhit 1751 Lappekodisillenii nugo aidna

lagalaé riektegustoj eaddji dokumeantan mii regulere rådj erasttildeaddji boazodoalu.

Lappekodisillena8 ferte dårkileappot éilget ieéalddis planas.

Dat ahte ståhtat eai boade ovttaide, mielddisbukta stuora Vaikkuhusaid Romssa boazodollui ja

servodahkii mudui. Dan aigut mii dårkileappot öilget planas, dan vuolde maiddai ieägudet

jagiaiggi guohtumiid ieégudet osiin Romssa boazodoalus. Seammas lea plånabarggu

ambiåuvdna giedahallat dilalaévuodaid mat sahttet veahkehit ratifiseret Odda

boazoguohtunkonvenéuvnna ja/ dahje öuovvolit dan. Liikkå deattuhit ahte lea stéhtaid

ovddasvastadus oaiiut aigai boazoguohtunkonvenäuvnna mii doaibmå.

Lassin rådj erasttildeaddji oktavuhtii mii mis lea Ruotain, lea mis maid A'idekonvenäuvdnap

Suomain. Diein guovlluin eai leat gal rådjerasttildeaddji guohtumat, muhto radj eaidi, man

ovddasvastadus lea vuodduduvvon konvenåuvdnii.

2.1.2 Davviriikkalaå samekonvenéuvdna10

Norga, Ruotta ja Suopma leat, ovttas stahtaid Samedikkiiguin, äiehtadalian Davviriikkalaé

samekonvenåuvnna juo 2011 rajes. Siehtadallanj odiheaddj it dohkkehedje éiehtaduvvon

konvenéuvdnateavstta oddajagimänu 13. beaivvi 2017 11. Sin evttohus biddojuvvo dal riikkaid

råddehusaid ja såmedikkiid meannudeapmåi.

Siehtadallamiid vuolggabåikin leamaå evttohus såmekonvenåuvdnii maid davviriikkalaé

ekspeartajoavku garvvistii 20052s. Årvalus maid åiehtadallanj odiheaddjit leat dohkkehan,

spiehkasta veahaå ekspeartaj oavkku arvalusas, ja ovddasta unnimus dasi oktasaä vuodu maid

stahtat ja såmedikkit leat sahttån dohkkehit. Daida mannat guhkes åigi ovdal dat åååi lea

loahpalaöéat öielgan.

Planabarggus ferte arvvoétallat öuohcégo Davviriikkalaä såmekonvenéuvnna bargu moktege

boazodoalu regionala plåna bargui Romssas.

7 LOV-1 972—06—09-31

8 htt s://10Vdata.no/dokumentL/lov/1751—10—02
9 Se htt s://www.stortingetno/no/Saker—og- ublikas'oner/Saker/Sakf? =64427

1° htt s://vwvw.reg'erin en.no/no/tema/urfolk-og-minoriteter/same olitikk/nordisk-

samisk—samarbeid/nordisk-samekonvens'0n/id86937/

" htt s://www.re 'eringenno/no/aktuelt/i-mal-med-forhandlinoene—om—nordislg

samekonvens'on/id2526750/
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2.2 Naäuvnnalaä laidestusat  j a  vuordamuäat
V  uoddolaga  §  108,12 gohéoduvvon  såmeparagråfan, lea låidesteaddjin dasa movt galgå ipmirdit

eisevalddiid  geatnegasvuodaid  samiid ja såmi boazodoalu ektui Norggas:

«Lea Sidkia eisevdlddiid geatnegasvuohta ldhc'it diliid nu ahte Sami albmotjoavku sa'httd

seailluhit ja ovddidit ieéas giela, kultuvrra ja servodateallima. »

2.2.l Boazodoallolahka ja guoddevaévuodaulbmil

200713 boazodoallolahka lea earenoamaå dehalaå boazodollui. Boazodoallolåga

ulbmilparagrafa dadja earet eara ahte lähka galga << lagidz't dili boazodollui  mz'z' lea

ekologalaöc'at, ekonomalaååat ja kliltzzvrralaäéat guoddevaä ja miz' lea vuoää'uduvvon Sami

kultuvrra, arbevieruid ja dabiid ala avkin boazodollui alccesz's ja servodahkii mudui. Olahan

dikte däid mihttomeriid galgd ldhka addit vuoä'u boazodoalu ulbmillaä organiseremii ja

hdlddaäeapmdz'. Boazodoallu galgd bisuhuvvot saml" kultuvrra ja servodateallima deafalaä

vuoääun. La'hka galgd suoajalit boazodoalloeatnamiid saml" boazodoalloguovllus boazodoalu

deafaleamos resursavuoädzm. Boazodoalu eatnamiid silzkkarastima ovddasvastadus lea sihke

boazodoallovzzoigatvzlodalaöéain, eara' vuoz'gatvuoä'alaéåain ja eisevalddiz'n. »

Dat ahte lagidit dili boazodollui mii lea ekonomalaööat, ekologalaööat ja kultuvrralaööat

guoddevaä, lea «(..) mearrideaddjin dasa ahte norgga eisevalddit galget nagodit ollaäuhttit

geatnegasvuoäaid mat sis [eat sdmi dlbmoga ektui»14.

Dat  jurdda ahte  galga leat ekologalas', ekonomala§ ja kultuvrralac'öat guoddevaå boazodoallu,

lea leamaå  guovddåiis  boazodoallopolitihkas juo ålggugeahöen  90-logu15.

Stuoradikki  arvalus, St.diedåhus. nr. 28  (1991—1992) Guoddeva§ boazodoallu, Årvalus. S. nr.

167 (1991—1992), öielggasindahkå valdoulbmila «guoddevaé boazodoallu» oasseulbmiliiguin

mat leat ekologalaä, ekonomalaä ja kultuvrralaé  guoddi  boazodoallu.  Diet ulbmilat  gullet

nannosit oktii. G0 lea ekologalaå guoddevaå, de lea maid  vuoddun §addat  ekonomalaé

guoddevaé. Ja  ovttas  galgé ekologalaé ja ekonomalaå guoddevaévuohta dahkat vej olaäan

aimmahuååat ja ovddidit kultuvrralaå guoddevaévuoda. Såhttet gal leat siskkåldas

vuostålasvuodat dien golmma oasseulbmila gaskkas. Doarvai olmmoélaä nåvccat leat eaktun

kultuvrralaå guoddevaévuhtii. Ekonomalaé guoddevaåvuohta gåibida dietnasiid mat addet

eallinvuoddu boazoalbmogii.  Viidéseappot  lea nu  ahte  dienasvuoddu lea oalle ollu öadnon

boazolohkui. Jus lasiha dietnasa boazologu lasihemiin mii lea eanet go maid guohtumat

girdet, de dat ii leat ekologalaööat guoddevaä. Seammas hedjona birgenlahki, namalassii

ekonomalaä guoddevaévuohta, jus magggas galget dainna dietnasiin birget. Lea öielga åååi

ahte juo dälå guohtuneatnamat bidj et olgguldas rammaid boazodoalu ovdananvej olaåvuodaide

boahtteaiggis. Dan vuodul aigu raddehus Viidåseappot fievrredit dien golbma mihttomearri,

12 Gitta 2014  vuoddolahkareviäuvdnii lei mearrådus Vuoddoläga  §  llOa.
13 htt  s://10Vdata.no/dokument/NL/lov/2007-06-15-40
14 Geahéa  htt s://www.reg'erinoen.no/no/tema/mat-fiske-o -
landbruk/landbrukl'innsikt/reindrift/reindrift-OQ-urfolkS-retti  heter/id2339777/

15 Riikareviäuvnna dokumeanta  3:14 (2011—2012) Riikareviåuvnna iskkadeamit mat
gusket guoddevaå boazodollui  F innmérkkus, lea buorre obbalaégovva mas oaidna

boazodoallopolitihka osiid  90-10gu  råjes. Geahöa

https://www.riksrevis'onen.no/ resserom/Pressemeldin er/Sider/Reindrifta—sp—x
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ekologa1a§, ekonomalaå ja kultuvrralaä guoddevaé ulbmila, main ekologaé guoddevaåvuohta

lea guovddäiis.16

Ekologalaå guoddevaävuoda ulbmiliin leat dadistaga bargagoahtan ovttas ealahusain, earet

earé dakko bokte ahte råhkadit indikahtoriid maiguin sahttå mearridit ekologalaé guoddevaå

boazologu”, mii lea ges leamaå mearkkaéahtti go leat habmen ja mearridan siiddaide
doaibmanjuolggadusaid.

Seamma bargu ii leat dahkkon kultuvrralaå ja ekonomalaé guoddevaévuoda ulbmiliin18 . Dan

lea Riikarevi§uvdna ja earat moaitan garrasit. Eisevalddit leat dadistaga bidjagoahtan stuorat

deattu ekologalaå komponentii. Raddehusvuodus masa Solberg raddehus ceggii ieias

doaimma, daddjo ahte galga rahkaduvvot stuoradiggediedahus boazodoalu guoddevaåvuoda

birra ja ahte Boazodoalloléhka galga rievdaduvvot nu ahte ekologalaé guoddevaåvuohta

vuoruhuvvo. 2015/201619 boazodoalloäiehtadusa proposiåuvnnas daddjo na diedihuvvon

stuoradiggediedahus birra:

«Bargu  gärvvistii stuoradiggedieäähus boazodoalu guoddevaävuoda birra dlggii 2015

giäa. Räääehusa  mihttomearrz' lea  ovddz'dit  ealähusa guvlui heivehuvvon  dieda'husa,

muhto buot oasit  ealähusas galget  ézwgejuvvot. Earet  eard galgat digaätallat

ekologalaä, ekonomalaä ja kultuvrralaä guoddevaå ovttasdoaimma, ja dan maid

boazodoallu mearkkaäa sämi kultuvriz' ja servodateallimii. Ekologalaä

guoddevaävuohta vuoruhuvvo.  »

Proposiéuvnnas 77 S, mii guoské Boazodoalloåiehtadussii 2016/2017, diedihuvvui ahte jurdda

lea bidj at dan aäåi Stuoradikki meannudeapmai 2017 gida mielde. Diet diedåhus boahta lahöit

dehalaä låidestusaid boazodoalu regionala planabargui Romssas. Seammås ferte maid rådjet

saji dan ipmårdussii ahte Romssa boazodoallu lea muhtun muddui earalagan dilis go

boazodoallu obbalaööat Norggas. Méljgga suorggis lea naåuvnnalaå lahkaaddin, politihkka ja

Våikkuhangaskaomiid geavaheapmi habmejuvvon Finnmérkku diliid mielde, gos lea

stuoramus boazodoallu Norggas.

2.2.2. Plana- ja huksenlåhka ja boazodoallu

Plana- ja huksenlahka (phl) lea hui dehalaå guovlluid arealahälddaéeamis gos jodihuvvo

boazodoallu (boazoguohtunguovlluin). Fylkkasuohkanat ja suohkanat sahttet geavahit phl

boazoeatnamiid suodjalastimii, na§uvnna1a§ politihka éigumu§aid mielde ja ieiaset

politihkalaé mearradusaiguin.

Phl paragrafa 3.1, bustavva c, öuodja nå, 2007 phl lasåhusain:

«Sihkkarastit  luondduvuoäu  såmi kultuvrii, ealdhusdoaz'mmaide ja servodateallimii».

16 Teakstaoasi vuoddun lea St.died. 9 (2011—2012) Eanadoallo— ja biebmopolitihkka —
Buresboahtin beavdéi, kap. 7.2. Sullasaå sånädagaid gåvdnå maid earå dokumeanttain, magemus Prop.

77 S (2015-2016) mii guoskä Boazodoalloéiehtadussii 2016/2017

17 Geahéa htt s://www.reg'erinoen.nc/no/tema/mat-fiske—OO-

landbruk/1andbruk/reindrift/fastsettinQ-av-reintall/idS46545/
18 Geahöa kap. 7.2.2 Ekonomalaå ja kultuvrralaå guoddevaå St. died.9 (2011-2012) Eanadoallo-
ja biebmopolitihkka.

19 Prop. 68  S  (2014—2015) Boazodoalloéiehtadus 2015/2016, ja 2015 ståhtabuéeahta jnv.

rievdadeamit.
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2014/1520 boazodoallo§iehtadusas, mas lea  sierra  kapihtal21 dan  birra  ahte sihkkarastit
boazodoalu eatnamiid, éujuhuvvo  «akte lea dekalaä geavakit laga nu akte sikkkarasta

dokkalas' arealakalddaäeami alles orohaga eatnamiin. Dat galga dakkko danin vai asaka

darbbaälaä diekttevaävuoda orokakkii, ja vai saktta' oktasaööat årvvos'tallat ieägudetldgan

doaimmaid orokaga rajiid siskkobealde. » Cujuhuvvo maid dasa ahte  «Ovddosguvlui

äaddagoakta eanet kastalussan sikkkarastit darbbas'las' arealaid vai nagoda doalakit

guoddevaä boazodoalu. Arealaid olakeapmi lea mearrideaddii eaktun dasa akte ealakus ain

ovddosguvlui galga sdkttit bargat arbevirolaäöat boazodoaluin. »

Viidåseappot  öujuhuvvo  dasa ahte (godikansagastallamiin guoskevaäbilkkama'nniiguin lea

öielgasit namukuvvon akte leat vuordamus'at dasa akte jfvlkkamannit veakkekit dokumenteret

boazodoalu eanageavakeami ja vuoigatvuodaid, ja akte sz'i seammas barget dan badjelii akte

oaääztt eanet ipmardusa boazodoalu eanageavakeami birra. Viidaseappot vurdojuvvo akte

Åølkkamdnnit laköet dili oktiiordnejuvvon doaimmaide rasta suokkan— ja ]j/lkkara'jiid,

sikkkarastin diktii boazodolluijotkkolaä guoktuneatnamiid. F ylkkamannit galget maid

bearraigeakåöat dan akte boazodoallu valdojuvvofarrui a'rratplanaproseassaide, ja akte

plana- ja kuksenlaga earenoamaä gaibadusat boazodoalu oasalastimii ja

mieldevaikkukeapmai vuktiivaldojuvvojit. C'ujuhuvvo dasa akte dat maidddz' dagaka nj'ziovéilit

ja eanet diekttevaä planaproseassaid. »

Eanadoallo-ja biebmodepartemeantta  Proposiéuvnnas 1 S (2016-2017) celkojuvvo:

«Boazodoallu lea kui garrasit c'adnon eatnamiidda, ja boazodoalloguovlluin leat

manemus logi jagiid lassdnan sisabakkkemat ja muosekukttimat. Pla'na— ja

kuksenla'gas leat manga vaikkukangaskaoami maiguin lea vejolaä ka'bmet eanet

Ollislaä arealakalddaäeami gudege orokagas. Lea dekalaä akte Sami boazoguovlluid

suokkanat ja ]?lkkasuokkanat c'uvvot naäuvnnalaä ldidestusaid ja valdet atnui plana-ja

kliksenlaga våikkukangaskaomiid, vai nakcejit lägidit dili nu akte sakttet buorebut

suodjalit eatnamiid maid boazodoallu geavaka. »

Reviderejuvvon 2015 stéhtabu§eahtas biddjojuvvui miljovnna ruvdno dasa  «vai Samediggi

sakttd addit doarjaga instituäuvnnaide ja organisaäuvnnaide mat galget nannet gulakallama

ja sdkttet leat veakkkin sa'mi beroätumiide äääiin mat gusket luondduresurssaid geavakeapmdi

ja eara luondduduoktademiide arbevirolas' Sami guavlluin»22 . Ståhtaministtar Erna Solberg
logai nå sartnistis Såmedikki dievasöoahkkimii 03.06.1523: «(...)Sa'kttet earet eara åuoäéilit
area'laid alde riiddut gaskal boazodoalu ja ovdamearkkadikte ruvkedoaimmaid dakje

bieggamz'llodoaimmaid. Mi kdlidit lakäit dili nu akte sa'mi beroätumit galget ovddiduvvot

dmmatlaä vuogi mielde diekkar as'äiin  — ja akte algoda'sisjuo va'ldet mielde Sami beroätumiid.

(...)»

2° Prop.  108  S  (2013—2014) Boazodoalloéiehtadus  2014/2015, ja  2014  ståhtabuåeahta
rievdadusat jnv.

21 Geahöa kap. 4.5. Gö. Maid sullasaööat kap 4.8  i  Prop. 77 S mii guoskå  2016/2017.
Boazodoalloéiehtadussii.

22 Geahöa kap 560 öilgejumi  Sämediggi:
htt ://Www.statsbuds'ettet.no/u load/Revidert 2015/d0kumenter/ (117  1  19. df

23 https://www.reg'erinGen.n0/n0/aktuelt/statsministerens—tale—ti1—sametingets—

plenum/id2414756/
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Såmediggi  lea  juolludan dien doarjaga vuoddudussii Protect Såpmi24.  Buäeahttateavsttas 25
celkojuvvo:

« Vuoädudus Protect Sapmi gal ga vaikkukit dasa akte saml" vuoz'gatvuoäalaöc'at sakttet

addit friddja ja ovdalgiktz'i diedikuvvon miedikeami kuksekusaääiin. Vuoä'a'udusas

galga leat gzøovda'aä, norbmaaddi saaji eisevalddiid ja ealakusbargiid ektui sin

bargguin dakje doaimmain Sami guovlluin. Biddjojuvvo vuoddzm akte Protect Sapmi

vuoa'a'udussz'z'ferte eanet ja eanet vuodäoruktadeapmz' boaktit earain, nu akte

Sdmea'ikki ruktadanoassi dadistaga sdktta unniduvvot. »

2.2.2.] Faddåveakkki boazodollui”

Gielda-ja odasmahttindepartemeanta  lea  réhkadan féddéveahki suohkaniid  ja

fylkkasuohkaniid plénenbargiide, man  namma  lea  “Boazodoallu  ja  plénenbargu pléna-ja

huksenléga mielde”. Plénaeisevélddit berrejit Vi§§alit  dan  geavahit. Suohkaniin  lea

geatnegasvuohta  Våldit mielde boazodoalu, gö. phl  §  5-1.  Nu lea  maid hélddaéanléga mielde

(guoskeva§ beroétumit). Véileva§ mieldevéikkuheapmi  såhttå dagahit vuostecealkåmuäa

vuostecealkineisevälddiin.

2.2.  2.2 Naäuvnnalaä vuora'amus'at 201527

Plåna- ja  huksenlégas leat mearrédusat  dan  birra ahte Gonagas galgé juohke  nj 6a åt  jagi

råhkadahttit dokumeantta mas leat  vuordåmuåat  regionåla ja suohkandåsi plånemiidda. Dat

dahkko  danin  vai guoddevaå  ovddideapmi  ovdånahttojuvvo. Vuordåmuéat  öujuhit

bargamuäaide ja beroåtumiide  maid réddehusa mielas fylkkasuohkanat  ja  suohkanat galget

éalmmustahttet boahttevaé éigodaga plénenbargguin, vai  gustojeaddji  naåuvnnalaé politihkka

öadahuvvo.

Naéuvnnalaä  2015 vuordému§ain daddjo ahte réddehusa vuordämuåat  regionäla ja

suohkandåsi  plånemii leat ahte:

.  «F ylkkasuokkanat ja suokkanat sikkkarastet Sami kultuvrii, ealakusovdaneapmai

ja servodateallimii luondduvuoä'u, ja akte samt" beroätumz'ia'e sikkkarastojuvvo

oasalastin dain pla'nenbargguin mat daidda gusket. Planen sikkkarasta'

boazodoalu eatnamiid, seammas g0 boazodoalu ber0§tumit vihkkedallojuvvojit

eara' servodatberoätumiid ektuz'. »

Teakstaoasis  daddjo boazodoalu birra:

«Boazoa'oallu lea aredladdrbbaäeaddji ealakus, ja dat lea maygga guovllus eaktun

dasa akte Samegiella ja kultuvrra ovda'na. Planenbargguin lea dekdlaä suoayalit

boazodoalu eatnamiid, ja vikkkea'alat boazodoalu beroätumiid eara

servodatberos'tumiia' ektui. Earenoamaå guovddaä kastalus lea kekttet akte ollu

24 htt ://  rotectsa mi.com/norsk/home/

25 Sémedikkj buéeahtta 2016, kap. 11.2 Areélaid héldda§eapmi.
26 hit  s://www.recr‘erin en.n0/11o/dokumenter/temaveileder-reindrift-o0- lanlegging-

et/id570670/
27

htt s://www.reO'erin en.no/contentassets/2f826bdf1ef342d5a917699e8432ca1l/nas'o

nale forventninoer  bm  n  . df
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eanaduohtadeamit, main gudesge sierranassii leat smavva vaikkuhusat, oktiibuot

garfiia'it eatnamiid bissovaöäat ja dagahit eanet muoselzulzttimiid boazoa'ollui.  »

2.2.3 Boazodoalloåiehtadus

Stéhta ja  Norgga  Boazosåpmelaööaid Riikkasearvvi  (NBR) jahkåsaä boazodoalloåiehtadus28 ,

mas  Såmediggi  lea  observatora, lea earenoamaä dehälaé boazodoallopolitihkalaé

Våikkuhangaskaoapmi, mii maiddai addä politihkalaå geaiuhemiid dasa  makkér  ovdåneapmi

lea såvvamis.  2014/2015 Boazodoallo§iehtadusas (Prop.  108 S 2013-2014) daddjo:

«Lea politihkala§ mihttomearri ovddidit boazoealahusa raäuvnnalaä markanz'z'

heivehuvvon eala'husa mii lea guoa'devaä guhkit  diggi  vuollai. Dan oktavuoäas da'httu

rådde/ms lahöit dili buorebut sidjiide geain boazobargu lea valdoa'oaibman.»

Diet  jurdda  lea  maid fievrreduvvon  Viidåseappot  2015/2016  29 ja  2016/2017
boazodoallo§iehtadusain30.

Guovddé§ é§§iin  magemus jagiin lea leamaå boazologu heiveheapmi. Siehtadusa

Våikkuhangaskaoamit leat rievdaduvvon nu ahte  njuolggodoarjagat  leat öadnon dan  arvui  mii

buvttaduvvo, seammés go  dakkår  doaimmat  vuoruhuvvoj it mat nannejit  (misiid) njuovvamiid

ja  bohccobierggu  vuovdima.  Maiddåi  Boazodoalu ovddidanfoanddas (BOF)31 vuoruhit

doaimmaid  mat lahöet  dili  eanet  njuovvamii  ja  vuovdimii.

Boazologuproseassas lea stähta oiion vejolaåvuoda öatnat  oktii  Våikkuhangaskaomiid

boazodoalloåiehtadusas ja boazodoallolagas. Stähta bealis lea maid leamaå dehélaé

ovttastahttit ekonomalaä  doarj j  aortnegiid  maid  dålkkådat—ja birasministtar

(boraspirebuhtadusat) ja eanadoallo-ja biebmominsttar (boazodoalloéiehtadus)32 hålddaåit.

2007  boazodoallolågas  mearriduvvui  ranggååtanlohpi  låhkii  ja ja lähkanjuolggadusaide”,

seammas go  mearriduvvo  garrasit gaibédusat boazodoalu ieias plånemii

(doaibmannjuolggadusat). Ollu  jagiid barggu  bokte leat mii  jagis  2016  oäon boazologu dan

dassai mii lea mearriduvvon boazolohku. Eastadan dihte dan ahte boazolohku fas lassana ja

åaddå stuorat go mearriduvvon boazolohku, lea Räddehus boazodoallolåga rievdademiin

evttohan diktit fylkkamannit dårkilit eavttuid  vuodul mearridit gudege  siidaoassai alimus

boazologu.34

Boazodoalu eanageavahankårtta  ovddideapmi  lea arealagaialdagain  vuoruhuvvon

boazodoalloéiehtadusas. Ulbmil lea oaiiut kårtta mii «(..) oainnusindahka' ja c'ajeha

28 Vuosttaé geardde åiehttan  1976. Stuoradiggi  meannuda jahkäsaööat boazodoalloåiehtadusa.

29 htt s://www.reg'erinoenno/no/dokumenter/ r0  .-68-s-2014-2015/id240141l/
3° htt 's://www.re0'eringen.no/no/dokumenter/ ro  .-"7—s—20152016/id2480104/
31

32

33

htt  s://www.slf.de  .no/no/ st er—rad—utvalg/reindriftens—utviklinosfond
Geahöa Riikareviéuvnna raportta Op.cit.

Geahöa låhkanjuolggadusa boazodoallolaga mielde baggosåhkkohallama  birra:

htt s://10Vdata.no/dokument/SF/forskrift/Z0l l—l  1—07-1082  ja Låhkanjuolggadusa  divvagiid birra

jus boazodoallolåga mielde dooaibmannjuolggadusaid  rihkku:

htt s://10vdatano/dokument/SF/forskrift/ZOl l-l  1-07- 1%

34 Geahöa htt s://www.reg'erin en.no/n0/dokurnenter/ ro  .—93—l—20152016/id248 1741/
ja ealåhuslåvdegotti Innst. 320  L (2015-2016).  Vättisvuodat mat öatnasit beare alla boazolohkui gusket

earenoamåiit  F innmårkui  (geasseguohtumat) ja dan radj åi ii leat Romssa Fylkkamånni dien ååéi

moktege éuovvolan.
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obbalaägovas dan makka'r huksendoaimmat leat åadahuvvon gudege orohaga rajiid

siskkobealde. Siehtadallit leat soahpan  (..) ovddidit arealakarttaz'd Ollislaä ja dynamalaä

kartan maid boazoealahus, almmolaä halddahusat, planaeisevalddit ja huksejeadayit sahttet

geavahit. Mihttomearrin lea ahte karttat galge! leat vuoddun oaidnit boazodoalu

eanageavaheami, ja dat galget seamma's addit Ollislaä gova das makkar huksendoaimmat

gudege orohaga rajz'id siskkobealde leat öaa'ahuvvon. Viidasit ulbmil lea ahte karttat galget

äaddat guovddaä aääemeannudanreaidun analysain ja temahtalasv ovdanbuktimiin aääiin mat

gusket boazodollui».35

Areälageavahankårttat öåjehit earet earå jagiäiggiid guohtumiid,

johtolagaid/johtalangeainnuid, öohkkenbåikkiid, åiddiid  ja boazodoallorusttegiid  jnv.  Kärtta

gåvdna dåppe; kilden.nibio.no36.  Boazodoalu regionala planabargui Romssas lea dehalaä ahte

stahta  vuoruha  maiddåi konvenäuvdnaguovlluid areålageavahankarttaid.

Lassin areålageavahankårttaide, lea  maid boazodoalu eatnamiid  arvvu  klassifiseremis  37

leamaå sahka  magemus jagiid.  Dan radjai planabarggus såhttit nannet ahte ealåhusas lea

mearkkaéahtti eahpådus eatnamiid arvoklassiflseremii. Dat ferte  öujuhuvvot  plånabarggus.

Årvohahkama  birra  daddj ojuvvo 2015/2016  boazodoalloéiehtadusa  proposiéuvnnas:

«Boazodoallu lea earenoama'ä dilis danin go arvohahkan vejolaävuodat leat miha

buorebut go dat maid ealahus Odne avkin arna. Danin lea ge darbu guovddaä dasis

lahöz't dili nu ahte boazoealahus beassa dan potensiala geavahit. 2015/20] 6

boazodoalloäiehtadusas movttiidahttojuvvo earet eara buvttadit lasi ja ovddidit

doaimmaid mat gusket måtkeealahussii ja boazosami kultuvrra ja eallinvuogi

gaskkusteapma'i. Dasa lassin lea boazodoallu ovddolaä oahppan—jafuolahusbaiki, gos

mayga buolvva boazobargit besset bargat ealahusas ja kultuvrrain  ovttas.  Dan

oktavuoäas lea jurdda ovddidit ortnega mi z' dagaha vejolaz'éan öadahit oahppan- ja

fuolahusvuä'ot balvalusaid boazodoalus.  »

Eanebut go dat geaidda lea  sadji boazodoalus, hålidit ålgit dainna ealåhusain, ja manemus

boazodoalloéiehtadusas  darkkuhuvvo  ahte ii galgga  «(...) bargat dan guvlui ahte vuoruhz’t

doaimmaid mat movttiidahttet eanebuid digit boazodoaluin». Lea  égga  jahkkit ahte dien

vuolggabaiki lea  Finnmarkki  dilli. Romssas Vasihit buolvamolsuma ja boazodoalloéiehtadusa

väikkuhangaskaoamit, mat gusket rekrutteremii ja buolvamolsumii, leat dehalaöéat vai oaäu

positiiva ovdåneami  Romssas.

2016/2017 Boazodoallo§iehtadusa  ramma lea  114,5  milj. ruvnno.  Dal lea  earenoamé§

ovttaoaivilvuohta  Stuoradikkis boazodoallopolitihkas.

2.3  Suohlqaniid doaibma pläna-ja huksenläga ja boazodoalu ektui
Suohkaniin  lea ovddasvåstådus lähéit dili boazodollui ieiaset areålaide. Plana— ja huksenlahka

lea earenoamåä dehålaä reaidu. Dan radj ai ii leat oktage  suohkan  Romssas rahkadan sierra

35 kap 4.8  Prop.  77  S (2015-2016).
36

htt :l/kilden.nibio.n0/'7to  ic=reindrift&X=7334000.00&Y=400000.00&zoom=0&lan =nb&b

QLa er: aatone cache
37 Geahöa  kap. 20.3.4.2  i St.died.  nr.  28  (2007-2008) Såmepolitihkkaja  kap. 7.4.4  i  St.  Died. 9

(2011-2012) Eanadoallo  -ja  biebmopolitihkka. Diet namuhuvvon dokumeanttat  leat eanet prinsihpalaå

geahöadeamit, mat gusket såmepolitihkkii ja boazodoallopolitihkkii.
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boazodoalloplanaid. Dan suorggis leat vejolasvuodat åsahit suohkaniid gaskka ovttasbarggu.
Boazodoalu regionåla planas ferte geahööat makkår vejolaä bargobijuid livccu vejolas åsahit
nannen dihtii diekkår ovttasbarggu.

Phl mielde galget suohkanat rahkadit suohkanlas planastrategiijaid. Suohkanlas'
plänastrategiija galgå hukset vuodu dasa ahte eanet konkrehtalaööat bargat suohkanplåna
areålaosiin. Dasto lea ge dehalas ahte boazoguovlluid suohkanat dollet fiJomééumi das ahte
plånastrategiija lea dehålas dokumeanta maiddai suohkana boazoealähusa dåfus, go barget
suohkanlas plänastrategiija häbmemiin, mii galga öäj ehit boahttevas servodatovdåneami ja
eanageavaheami oktiigullevasvuoda.

Njuolggadusat mat gusket suohkana guhkesaiggi arealageavaheapmåi ja
ealåhusovddideapmåi, såhttet doaibmat sihke riidduid hålddasanreaidun ja boazodoalu

ovddideapmin ja ealåhusdoaibman suohkanis. Suohkanlasplanastrategiija bargguin galga
suohkan arvvostallat lea go dérbu råhkadit sierra boazodoallopläna.

Suohkanat éVZZuhuvvoj it årvvoåtallat movt boazodoallu vej olaööat Vaikkuha suohkana
servodatovdéneapmäi”. Suohkanat main muhtun eatnamat leat boazoguohtuneatnamat, galget
giedahallat boazodoalu suohkanpläna servodatoasz's. Dat mearkkasa dan ahte suohkanat
galget dahkat dårbbaslas vuoruhemiid ja strategiij aid mat sihkkarastet, ovddidit ja nannejit
boazoealåhusa. Suohkanat berrej it unnimusat mearridit vuoruhemiid ja strategiijaid mat leat
dårbbaslaööat sihkkarastit eatnamiid boazodollui guhkesåiggi vuollai.

Suohkanpléna areålaoassi leat dat oassi mas såhttå leat eanemus mearkkasupmi ja
öielgaseamos Véikkuhus boazoealåhussii. Odasmahttojuvvon ja diehttevas areålaplåna, mas
leat mearrådusat mat vuhtiivéldet eanadårbbuid mat boazodoalus leat go galgé nåkcet bisuhit
ja ovddidit ieias ealahusa, såhttä suodjalit boazodoalu eatnamiid. Suohkanat såhttet
suohkanplana areålaoasis dsahit doahttalusguovlluid vuhtiivaldin dihte eatnamiid main lea
earenoamås årvu boazodoalus ja unnimus dåsi guohtumiid.

Boazodoalu regionäla plåna bargguin däida leat darbu geahööat vejolas regionala
läidestusaide suohkaniid plånain mat gusket boazodollui.

Suohkaniin lea halddasanlåga ja plana- ja huksenlåga mielde nugo planaeisevåldi ieéheanalas
geatnegasvuohta bidj at assiid albmosii almmolasvuhtii ja vuoigatvuodalaööaide. Lea dehålas
addit eaIJkil olbmuide ja  j  oavkkuide vejolaåvuoda leat mielde våikkuheamen plånaproseassas,
earet earä cealkåmuéaid bokte (gö. Plana- ja huksenläga, §  5—1)

Lea dehålas vuhtiivaldit boazosamiid vuoigatvuodaid bealalaiäan assiin suohkana
åssemeannudeamis. Hälddasanlaga  § 2  mielde leat orohagat ja/dahje siiddat bealälaööat
(guohtunvuoigatlaööat) dahje sis såhtta leat rievttalaööat véidinberoåtupmi, dadj at juo buot
suohkanaséiin mat gusket meahcceguovlluide.

Dat guoskå maid åssiide mat öuvvot eanadoallo—ja vuovdedoalloläga (oddagilvin,
eanadoallogeainnut), mohtorjohtolatlågajnv. Lea dehélas ahte suohkan sådde buot åssiid
orohagaide gulaskuddamii, mat gusket dahje såhttet guoskat boazodollui.

33 Reindrift pg planlegging etter plan- og bygningsloven. Brosjyre/veiledning av 01.09.2009. Se
htt s://www.reg'erinwen.no/no/dokumenter/temaveileder-reindriIt-ocr- lanlegging-et/id570670/
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Orohagat galget maid oaäut diedu aåäiin gos dahkko dahje galga dahkkot sierra mearrådus

mii sahttå mielddisbuktit sin vuoigatvuodaide sisabahkkema (gö. Hålddaéanlåga § 16).

2.3.1 Suohkaniid oktiiöaskin

Dal leat bargamin suohkaniid oktiiöaskimiin. Das gadda mearkkaäupmi Romssa boazodollui,

danin go de soitet åaddat unnit suohkanat maiguin boazodoallu galga gulahallat. Soaita maid

éaddat nu ahte stuoråt suohkanat nagodit hahkat buoret gelbbolaåvuoda mii guoskå

boazodollui ja eatnamiid hålddaéeapmai. Vej olaä suohkanoktiiöatnan dåidå unnan vaikkuhit

boazodoalu regionala planabargui Romssas.

2.4 Duäée juridihkas ja internaéuvnnalaä geatnegasvuodain gaialdagat?
Planaprogramma barggus lea dadistaga äaddan eanet öielggasin man garrasit

boazodoallopolitihkas leat gidden fuomaäumi juridihkalaä ja maiddai ekologalaä diliide. Leat

biddjojuvvon mearkka§ahtti ollu navccat sihke politihkalaööat ja halddahuslaéöat bargat

låhka- ja låhkanjuolggadusaid rievdademiiguin, Vaikkuhangaskaomiid rievdademiin

(boazodoalloåiehtadusas), rievdadusaide mat gusket hålddaäeapmai ja ekologalaä

öielggademiide. Lea maid diedihuvvon Odda stuoradiggediedahusas boazodoalu birra ahte ain

galget vuoruhit ja doallat fuomaåumi ekologalaé beliin.

Vudolaé ipmårdus mii guoska juridihkkii, årbevieruide ja ålbmotriektai galdon ealli

boazodoalu lobälaåvuhtii (legitimitehtii) Romssas, galgå maid leat dehålaé dan plånabarggus

mii guoskä Romssa boazodollui.

Coahkkimiin regionradiiguin, ålggahanöoahkkimis ja bargojoavkkuid öoahkkimiin, ja maiddai

stivrenjoavkku öoahkkimiin, leat maid boahtan garra signélat dasa ahte kultuvrralaä bealli

boazodoalus mii jodihuvvo Romssas, galga boahtit éielgaseappot ovdan.

Danin lea darbu ovddidit mahtu ja ipmårdusa Romssa boazodoalu birra boahttevaé aiggiin,

mii hukse legitimitehta ja ipmérdusa dan harrai movt Romssa boazodoallu, nugo dat

jodihuvvo dal, ovddasta earenoamåå kultuvrra ieäalddis ja maiddåi Sami servodagas, ja

maiddai buohkaide geat asset Romssas.

Seammäs lea boazodoallu, man Våldobäiki lea Romssa fylka, dehalaé ollislaé sami

boazodollui ja lea mielde doalaheamen ealli baikkälaå servodagaid maiddåi olggobealde

Romssa, nugo Guovdageainnus ja många smävit baikkalaé servodagaid ruota bealde.

Guovdageaidnu dåidå leat dat båiki gos Samegiella ja Sami boazodoallu lea nannoseamos olles

mailmmis.

Riikareviéuvdna lea moaitån go leat Vailevaå boadusindikåhtorat mat gusket ekonomalaé ja

kultuvrralaé guoddevaåvuhtii. Daid haga lea Riikareviåuvnna mielde Våttis dadj at maidege

ulbmilolaheami birra.

Stähta lea magemus logijagi bidjan ollu barggu dasa ahte öielggadit ekologalaé

guoddevaåvuoda sisdoalu, ja lea maid åsahan léhkamearradusaide heagggastagaid,

ovdamearkkadihte sahkkohanvejolaåvuodaid mat öatnasit ekologiijai.

«Stähta boazodoallohdlddahusa mielas lea vättis årvvoätallat goas boazolohku lea

juste  guohtunvuoäu  gierdavaävuoäa ddsis. Lea duääe guohtumiid ovddneapmi ja

bohcco  dildlaävuohta mii diggz' vuolldz' sdhttd ödjehit lea go boazolohku ekologalaåc'at

guoddevas'. Stälzta boazodoallohålddahus åujuha dasa ahte dän suorgdz' ddrbbaäuvvo
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diliide heivehuvvon (adaptiiva) halddaäeapmi, mii mearkkaäa boazologu heiveheapmi

gukkit diggi vuolla'i. Dan vuodul oaidna ahte lea g0 boazolohku heivehuvvon

raalj'earvvztide39. »

Eai  leat  ovdal leamaå diekkår hearjggastagat boazodoallolagas ja plåna—ja huksenlågas mat

gusket kultuvrralaä guoddevaévuhtii. Våstädusastis Riikareviéuvdnii40 éujuha

eanadoalloministtar boazodoalu guoddevaévuodadoahpaga ieägudetge beliide, dan vuolde

maid öuovvovaå:

«Lea maid cvzftjulzuvvon dasa ahte kultuvrralas' guoddevaävuohta bodil lavdegotti

arvalussii Stdiedahusa nr. 28 (1991-1992) giedahallamis, ja de jurddaäeaye

earenoamaäit lullz'sa'mi guovlluia' gos lea biea'gguid assan ja logu mielde unna

albmogaä. Doarvai olmmoälaä navccat leat eaktun kultuvrralaä guoddevaävuhrii.

(...)».

Dat plånabargu sähtta, ge. kap. 5, doalvut boazodoalu kultuvrralaå guoddevaåvuoda

ipmirdeami låvkki  ovddos‘“.  Naéuvnnalaé eisevålddit gehööet eanas lågaide,

vaikkuhangaskaomiide ja sahkkoheapmåi go galget nagodit hålddaéit boazologu

(Finnmarkkus), muhto  Romssa bargun  éaddé (gos  vailevaå guohtumat eai leat stuoramus

Våttisvuohtan) geahööat movt ieågudet hålddaåandåsi väikkuhangaskaoamit såhttet

sihkkarastit kultuvrralaä guoddevaévuoda Romssa boazodollui. Dat gaibida ovttasbargu rastå

hälddahusdasi ja sektorrajiid, ja ahte geahööa ovdåneami  guhkit  aiggi vuollåi. Boazoalbmoga

earenoamåé årvosaé kultursurggiid  identifiseren, ja maiddäi daid mearkkaéumi stuorat Sami

oktavuodas, åadda dan geahööanguovllus seamma dehalaé go dat ahte  identifiseret

earenoamé§ érvosa§ boazoguohtumiid.

2.5.  Regionäla laidestusat

2.5.1 Romssa  fylkkasuohkana rolla boazodoalu ektui

Davviguovlluid fylkkasuohkanat nammadedje ovdal guovllustivrraide lahtuid, muhto  dal ii

leat fylkkasuohkaniin njuolggo ovddasvåstådus boazodoalu halddaäeamis.

Seammås lea  fylkkasuohkaniin boazodoalu dåfusearenoamåå dehålaé ovddasvastådus

öuovvut  daid earenoamaé boazodoalloberoétumiid maid ferte vuhtiivaldit plåna  — ja

huksenlagas. Dat  guoskå  sihke regionala plånastrategiijaid råhkadeapmai, ja dasa ahte galga

leat suohkaniidda  bagadeaddj in.  Romssa fylkkasuohkan  lea åsahan planaforuma, mii lea

heivvolaå  forum  boazodoalloaåéiid digaätallamii, maiddai orohatplånaid42.

Maiddäi regionala ovddidandoaibmin lea  fylkkasuohkanis  ovddasvåstadus vuhtiivåldit åååiid

main lea mearkkaåupmi boazodollui ja ovddidit ealahusdoaimma mii öatnasa boazodollui.

39

40
Riikareviéuvnna raporta  $.73, Op.cit.

Geahöa mielddus 2, Stahtarådi Vastådus, s. 3, Riikareviéuvnna raporttas, Op.cit.

41 Vurdojuvvo  liikka ahte diedihuvvon stuoradiggediedåhusa sisdoallu boazodoalu birra boahtä

måvssolaéöat  våikkuhit.

42 Dala  praksis  oro leamen nu ahte orohagat eai sådde ieiaset orohatplänaid Romssa

fylkkasuohkanii.
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2.5 .2  Romssa fylkkapléna

Romssa fylkkaplénas 2014—2025  leat såmi gaialdagaide ja boazodollui  guoski  diliide

låidestusat.

Årbevirolaé ealåhusaid, nugo boazodoalu vuhtiivéldin  lea  deattuhuvvon:

«(...) Ealahusovddideapmi mii suodjala assamiid lea eaktun dasa ahte kultuvra

seailluhuvvo buolvvas bulvii. Dat guoska arbevirolaä sami ealdhusaide, mulzto maidddz'

Odda ealahusaide. Seammasfertejit Odda ealahusdoaimmat vuhtiivaldit arbevirolaä sdmi

ealahusaid. »43

Lea  maid  nu ahte maiddäi earå fåttäin fylkkaplånas lea  mearkkaéupmi boazodollui.

F ylkkaplénas  lea  caret earé sierra ulbmil areélahéldda§eapméiz

((Aredlahdldda§eapmi galga leat diehttevaäja galga lahc'it vuodu buori ja guoddevaä

ealahus— ja servodatovdåneapmai, mii lea vuodduduvvon odasmahttojuvvon dieduide

ja buriide suohkanpldnaide. »44

Fylkkadiggi lea  fylkkaplénas mearridan  öieia  areélapolitihkala§ njuolggadusa.  Dås  éuovvut

guokte dain45:

«Aredlaplanemis- ja halddaåeamis galga deattuhit dakka'r aredlaresurssaid

sihkkarastima, sihke mearas ja eatnama alde, mat sahttet leat vuoddun guoddevaä

a'rvohahkamii, ealdhusovddideapmai ja barggaheapmai. Karten, identifiseren ja

arvoveardddallan galga leat vzftoddzm, ja doaimmaid galga veardadallat ii-gavppalaä

beroätumiid ektui»  (nr.  I).

«Go lea jurdda asahit doaimma huksekeahtes guovlluide, de galga ala vuos

arvvoätallat sahtas'ii go huksenddrbbu c'oavdit dain guovlluin mat juo leat

radajejuvvon huksenguovlun»  (nr.  4).

Davviguovlluid kapihttalis (kap. 2) daddjo:

43

44

45

«Mailbmi geahäöa davds ja Romssa guvlui raajeguovloöalmmiiguin, ja leat

earenoamaäit energiija- ja mineralariggodagat mat geasuhit. Min nannensuorggit leat

maid mariidna resurssat  ( guolasteapmi, ahpeeala'hus ja mariidna bioprospekteren) ja

matkeealdhus. Dakkar ealahusdoaimmaid ovddideapmi maid vuoddun leat rikkis

luonddu- ja kulturresurssat lea savahahtti ovdaneapmi Romssas. Mifertet

eanebuiddafuomdäahttit, sihke Norggas ja olggobealde Norgga, makkar

vejolas'vuodat davvin leat, ja oöåodit daid a'sahiägoahtit ealahusdoaimmaid ja

bargosajiid deike. Mifertet maid oaääut eanebuid bisa'nit Romsii ja fårret Romsii. Dat

guoska earenoamaäit gelbbolaä bargofapmui.

Seammas fertet maid valdz't vara. Min guovllut leat raäes guovllut mat eai gierdda

beare stuora duohtademiid. Eai dappe davvz'n asa nu beare ollu albmot, muhto mii

geat assat ddppe, ovddastit ieägudetldgan kultuvrraid. Mi ovddastit ieägua'etlagan

gielaid, arbevieruid ja ruovttubaikkiid Romssa ja Davvi-Norgga hastalus lea

Romssa  fylkkapléna  2014-2025, kap 7. s. 37

Romssafylkkaplåna  2014—2025, kap 5. s. 29

Romssa fylkkaplåna  2014-2025, kap 5  .  s. 30
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vuhtiivdldz't homeland -perspektiivva  — dappe mii 0rrutja dappe mii halidit orrut ja
eallit, maida'ai dasto go ii—oäasmalztti luondduresurssat eaz' Eat geasut mailmmi
beroätumi. Daninferte min regiovnna ovddidanpolitihka vuoa'a'un leat dat ahte luondu
galga dan ovdaneami gierdat.  »

Fylkkaplana lea låidesteaddj in Odda regionåla plänaide Romssas, nu  maiddéi Romssa
boazodoalu regionéla  plånii.

2.5.3 Sämedikki  ja Romssa fylkkasuohkana ovttasbargoéiehtadus

Romssa fylkkasuohkan éiehtai  200225, vuostta§  almmolaé orgånan Norggas,

ovttasbargoéiehtadusa  Såmedikkiin. Gustovaé åiehtadus lea 200746 råjes. Boazodoallu
namuhuvvo  earenoamäiit 15.artihkkalis, mii lea  boazodoalu birra, gos daddjo earet earå:

«(...) Lea hm" vattis boazoa'ollui, mas leat unna'n bargit, birgehallatfamolaäprivahta
ja almmolaä oasalastiiguin arealaaääiin. Aäs'ai gulli bealit leat ovttaoaivilis vaikkuhit
dasa ahte boazodoalu barggahanndkca ja ovdananeavttut sihkkarastojuvvojit. »

Ja viidäseappot  :

«Bealit leat ovttamielas ahte boazodoalu arealaidferte suoajalit. Boazodollui bahkkejit ja
özthcet vaikko makkar doaimmat, ja danin lea earenoamaä darbu guohtuneatnamiid
suoajalit. Boazoa'oalu arealaberoätumiia'ferte vuhtiivaldit buriid area'laplanemz'id bakte».

2.6 Sämediggija  boazodoallopolitihkka
Sémediggåi  lea  diehttelas boazodoallu  hui dehålaå politihkkasuorgi. Boazodoallostivrra  7
miellahtus nammada Såmediggi 3 lahtu, ja lea observatoran boazodoalloåiehtadallamiin.
Sämedikki dievaséoahkkin  giedahalla jahkåsaéöat  Såmedikki  årvalusaid

Boazodoalloåiehtadussii”.  Såmediggi  såhttå maid buktit oaiviliid boazodoalloåiehtadussii
ovdal go Stuoradiggi dan meannuda, ge. Boazodoalu våldoåiehtadusaä 4  48.

Såmediggi  meannudii golggotmånus  2016 Såmedikki  diedåhusa boazodoalu birra”.
Ååäeöilgehusas  daddjojuvvo  ahte diedåhus galgå «(...) leat veahkkin systematiseret ja
vuaruhit doaz'mmaz'a' nu ahte Samediggi ovttas ealahusain barga seamma mihttomeriid guvlui.
Ulbmz'l dieä'ahusain lea c'ielggasindahkat Samedikki boazodoallopolitihka, ja maiddåi nannet
Samedikki sihke guovddää politihka ovddz'deada'jin ja ovdanahttindoaibmin.»  Sämedikki
politihkka lea dehalaé  vuoddun  regionåla plåna habmemis mii  guoskå  boazodollui.

46 Dal leat bargamin odasmahttit ovttasbargoäiehtadusa.

47 Såmedikki  årvalusat boazodoalloäiehtadussii  2016/2017: http://inns3mfl-

kommune.n0/inns sametinget norsk/wfdocument.ashx?'ournal  ostid=2015028979&dM
=612743  &vers'on=4&variant=P&

48 htt s://www.reg'eringenno/nO/dokument/de /lmd/lover regler/retnin slin'er/2006—
2001/hovedavtale-f0r—relndriften/id6l 32 12/

49 http://innsygfi—
kommune.no/mus sametin et  norsk/Wfinns .ashx?res  onse=mote&moteid=28468g

17

133



6151516:55560907-DbIe-qUtU-btcf-aBCECZCUbSaZZfJÅ

2.6.1 Sémedikki planaveahkki ja Särnedikki njuolggadusat saini berostuiniid ärvvostallamii

inehciid rievdan geavaheami birra Finnmarkkus

Samediggi mearridii  2010:s  sierra plänaveahkiSo, reaidun Sami kultuvrra, ealahusovddideami

ja servodateallima luondduvuodu sihkkarastimii, plana— ja huksenlaga (plånaoasi) plånemiid

bokte. Planaveahkki lea Sämedikki bealis jurddasuvvon geavahuvvot plänema oktavuodas

plåna- ja huksenlåga mielde, ja lea råhkaduvvon bagadussan suohkaniidda,

fylkkasuohkaniidda ja earåide mat rähkadit planaid dan laga mielde.

«  Plänaveahkki ii åanajztridihkalaåäat, muhto  addd vuogddatlaå ja oktasaä

geahåastaga das maid  ferie  vuhtii  vdlditja  mii  éztovvu  gustovaä rievtti. Dasa lassin

bidjet  dlgoa'lbmogiid vuoigatvuoäaid riikkaidgaskasas' riektestandärddat dehdlaä

eavttuid dasa  maid ferte  vuhtii va'ldz't.» (geahöa ålggahusa)

Lassin obbalas prinsihpaid ja berostumiid öilgemii mat gusket planenbargguide, sisttisdoallå

planaveahkki maid earenoamas öuogga (6.5) boazodoalu birra. Barggadettiin regionåla

plånain boazodoalu birra, de rehkenastit ahte Såmedikki plånaveahkki öuovvoluvvo buori lagi

mielde.

Såmediggi lea maid, gö. Finnmårkkulaga, råhkadan njuolggadusaid dasa movt arvvostallat

Sami berostumiid mehciid rievdan geavaheami oktavuodas Finnmérkkus“. Diet eai guoskka

Romsii, muhto korresponderej it plånavehkiin ja såhttet hukset buori vuodu plånamearradusaid

ja plånanjuolggadusaid habmemin regionåla planas boazodoalu birra. Seamma guoskä maid

Sémedikki mineralaplänaveahkkai52 ja Sämedikki diedahussii areälaid ja birrasa birra

(Dievasöoahkkinässi 32/16).53

2.7 Väikkuhangaskaoalnit
Earret daid ekonomalas våikkuhangaskaomiid mat leat Boazodoallosiehtadusas, dan vuolde

Boazodoalu ovddidanfoanda (BOF), gavdnojit maid dabalas våikkuhangaskaomiid halddasan

apparahtas doarjagat ovddidandoaimmaide boazodoalus. Dat leat earet earå Innovasjon

Norge, Fylkkamånnit, Såmediggi, fylkkasuohkanat ja suohkanat. Muhtumiin leat sierra

programmat ja proseavttat Vasedin boazodoalu våste, muhto mudui meannudit iesgudetge

doarjjaortnegiin boazodoallu seammaladje go earå ealåhusaid.

Ovdalas Boazoprogramma mii gulai Innovasjon Norgii, hålddasuvvo dal oassin Innovasjon

Norge Ovddidanprogrammas, namalassii eanadoalu ja boazodoalu vudot lassaneapmi ja

ärvohähkan54 .

2.8 Sémi vuoigatvuodalavdegotti Odda raddadallanlahkaevttohus
Sémi vuoigatvuodalavdegoddi II (SRU II) almmuhii ieias éielggadeami jagis 200755. SRU II
årvala golbma våldoevttohusa odda lagaide;

50 htt ://www.sametinoet.no/Mi1'oe-areal—oq-kulturvem/Areai/Sametin et- lanveileder

51 htt ://www.sametinget.no/Milioe-areaI-o —ku1turvern/Area1/Sametinqet— lanveileder
52 htt ://Www.sametinget.n0/Mil'oe—areal-oO-kulturvem/EnerQi-OO-nlineraler

53 Geahéa htt s://www.sametinoetno/T'enester/Mil'oe—areaI—og—kulturvern
54 Geahöa
htt ://wvwv.innovas'onnorge.no/contentassets/ecb] 683232144f3c996c08d664201caa/ rogramnotat—

2015 nVinlggypdf

” NAC  2007:13  Odda såmeriekti  — Såmi vuoigatvuodalåvdegotti öielggadeapmi:
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.  Åéäemeannudan- ja raddädallanlahka

.  Karten- ja dohkkehanlåhka

'  Hålogalandaléhka

Gielda- ja odasmahttindepartemeanta lea élggahan raddådallamiid Såmedikkiin daid osiin

lavdegotti evttohusain mat valddahallet råddådallannjuolggadusaid”. Diet bargu dåidå bistit

guhkit åiggi go dat plånabargu.

Sami vuoigatvuodalåvdegotti II evttohusat mat gusket åäéemeannudan- ja råddadallanlähkii,

mii lassin dalä råddådallansoahpamuååii gaskal stähta ja Sämedikki, maiddåi boahtå guoskat

suohkaniidda ja fylkkasuohkaniidda, sahttet liikka leat dehälaé inspiraåuvdnan Romssa

boazodoalu regionåla plana bargguide, ovdamearkkadihte go guoska planamearradusaide

dahje plananjuolggadusaide.

2.9 DOIOS äiggiid rajes geavaheapmi
Mii gusto eanaoamastanberoätumiide, de lei boazosami eanageavaheapmi guhkit aiggi

rehkenaston geavaheapmin maid sahttå gierdat, muhto dat ii lean riekti. Diet rievddai

alimusrievtti mearradusaiguin loahpageahöen l960-logu. Dalle konkluderii Alimusriekti ahte

boazodoallu heive riektåi mii öuoäiela doloé åiggiid éada geavaheami vuodul, mas lea

bäggolonistanrievttalaå suodjalus. Dan magna lea celkon Selbuduopmu, Rt. 2001 s. 769, gos

Alimusriekti dievasöoahkkimis ii duåée cealkan dan ahte boazodoallovuoigatvuoda

riektevuoddudeaddji lea éiggiid öada geavaheapmi, muhto ahte ferte maid geahööat

boazodoalu luonddu ja earenoamååvuodaid go arvvoätalla lea go gavdnon

riektevuoddudeaddji geavaheapmi. Dal lea boazodoallolahkii öällojuvvon ahte boazodoalu

vuoddun lea éiggiid öada geavaheapmi.

2.10 Årbemähttu

Halddaäeapmi ja planen Norggas lea magemus éuohtejagis eanas vuodduduvvon diedalaå

måhttui. Ålgoalbmogat, nu go såmit, leat åssan ieiaset guovlluin hui guhkes åiggiid ja leat

heivehan ieiaset eallima birrasa molsaéuddi dilålaévuodaide. Danin sis ferte leamaå vudolaä

måhttu, mii lea sirdaäuvvan sohkabuolvvas sohkabulvii. Dat gohéoduvvo dåvja arbemåhttun

dahje Våséhusaid vuodul oahppun.

Boazodoalu regionåla plana bargguin ja öuovvolemiin lea sihke diedalaé måhttu ja arbemähttu

dehalaé, go ulbmilin lea atnit åvkin buoremus måhtu mii lea gavdnamis.

2.1 1 Dalkkädatrievdan
Klimaprofil Troms dieduid mielde, maid NorskKlimaservicesentel57 lea rahkadan, de ii
dåidde dålkkådagaid minsttar Romssas rievdat mearkkaéahtti ollu jahkeöuodi loahpageahöåi

(2071-2100). Mis daidet ain bissut oalle bivvalis ja njuoska dalkki't mearragättiin ja

mearkkaåahtti ollu njuoskkadat Våriin ja gåissain mat leat meara lahka, ja oalle goike

dalkkådagat siseatnamiin. Muhto vurdojuvvo ahte §addet vel stuoråt dalkeerohusat gaskal

mearragättiid ja siseatnama.

56 Gå. kap. 2.7.1 i Meld. St. 4 (2016-2017 Sémedikkj doaibma 2015:
htt s://www.req'erin en.no/no/dokumenter/meld.-st.—4-20162017/id2515095/
57 Klimaprofil Troms, Norsk klimaservicesenter oddaj agimånnu 2015.

htt s://www.fvlkesmannen.n0/Ima0es/Bilder%20FMTR/PLAN/Klima rofil Troms KSS-

j  anuar-201 5 .pdf
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"  Romssas rehkenastet jahkåsaä gaskamearålaä temperatuvrra goargnut 2-5 C, ja stuoråmus

goargnun lea dalvvi åiggi. Dat soaitå mielddisbuktit dan ahte åaddoaigi éaddå badjel l manu

guhkit, ja muohtahivvodat boahta unnut mearkkaåahtti ollu. Viidaseappot rehkenastet ahte

njuoskadålkkit fylkkas bohtet lassånit 5-40 %, gitta 40 % lassaneapmi öaköat ja dalvet. Diet

dålkkådatrievdamat sahttet dagahit mearkkaåahtti Vaikkuhusaid ekovuogadahkii mii lea

bohcco eallinbåiki, earet eara nu ahte äaddogearddit sirdåsit badjeliidda eanadagain.

Boahtteåiggis såhtta äaddat eanet dabålaé ahte dalveguohtuneatnamat jikgot  danin  go äaddet

eanet njuoskadålkkit, seammés go rabas duolbaeatnamat muorraluvvet. Diekkår håstalusat

såhttet éaddet dåbalaiian boahtteaiggis. Diet sahttå nuppåstuhttit guohtundili, dan guvlui ahte

muhtin guohtuneatnamat äaddet eanet arvosaööat boahtteaiggis, ja eara guohtuneatnamat

äaddet ges unnit heivvolaéöat boazodollui.

Bivvalit dalkkit mearraguovlluin sahttet dagahit dan ahte riddolagas dålveguohtumat

geavahuvvojit eambbo. Okta boadus das go balånsa gaskal dalve -ja bievlaguohtumiid rievdä,

ja go guohtumat dévjjibut jikgot, lea ahte boazu boahté dérbba§it geavahit ieågudetlägan

guohtumiid eanet, maid gaska sahtta leat oalle guhkki. Dat mearkkaéa ahte bohccoruvgalan-

ja johtolatgeainnut éaddet vel dehåleappot boahtteåiggis.

Dalkkådatrievdamiid våikkuhusat ieågudet areålaide ja movt dat bohtet öuohcat

boazoealåhussii, lea juoga maid ferte valdit vuhtii go barga boazodoalu regionåla plånain.

2.12Dutkanja oahpahus (DjO)
Ollu dutkanbirrasat dutket boazodoalu. Leat sihke luonddudiedalaå, servodatdiedalaé ja

juridihkalaå dutkamat. Boazodoalloäiehtadusas sirrejuvvojit DjO doarjagat, mat galget

buvttadit odda måhtu dahje dokumenteret årbeméhtu. Väikkuhangaskaomiid geavahemiin

galget åinnas bidjat ärjaniid dutkamiidda mat gusket ealåhussii. Såhtta addot doarjja

proåeavttaide mat geavahit dutkama systemåhtalaööat Odda buktagiid ovddideapmåi, dahje

mat alggahit dahje buoridit proseassaid dahje vuogådagaid (ovddidanbarggut). Leat maid

nannoseappot öalmmustahttan dan ahte måhttu galgå  j  ohtilit gaskkustuvvot boazoealahussii

ulbmillaéöat ja populearadiedalaå vugiin.

Norgga ja Romssa boazodoallu lea öadat rievdamin. Dålkkadagaid rievdan sahttå åiggi vuollai

dagahit earalagan johtinvieruid, seammas go servodatovdåneapmi ja rievdan maid våikkuha

ealåhusa eanageavaheapmåi. Diet deaddu ii öuoza duääe bohccuide, muhto maiddåi kultuvrii

ja ealåhusa olbmuide.

Temähtalaé suorggit mat leat dehalaéöat Romssa boazodollui, leat ovdamearkkadihte

eanageavaheapmi, eatnamiid duohtademiid ja muosehuhttimiid viidodat, ja maiddåi måhttu

mii guoskå boazodoalu vuoigatvuodaide. Earå fattåt leat dutkamat mat gusket jodihanvugiide

ja buvttadeapmai, dan vuolde maid sivat dasa go massa bohccuid, mas éalmmustahttä

ekonomiija ja sosiala implikaäuvnnaid, ja eastadandoaimmaid åvkki.

J odihan-ja buvttadansuorggis berre maid skåhppot eanet måhtu bures lihkostuvvan faktoriid

birra ja earå diliid birra mat gusket lassiårvohahkamii, sihke vuoddobuvttadeamis,

Viidåseappot garvvisteamis ja earå boazodollui guoskevaé ealåhusdoaimmain. Lea maid dårbu

hahkat eanet ja Odda dieduid mat oainnusindahket dan maid boazodoallu bukta, dan

earenoamååvuoda ja dårbbuid (buori beaggima huksen).
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Lea dehélaé geavahit maiddåi earé regionéla ja naéuvnnalaé dutkandoarjagiid

boazodoallodutkamiidda, lassin Véikkuhangaskaomiide maid boazodoalu ovddidanfoanda héldda§a
jahkésaééat. Lea dehé1a§ oaäut boazoealåhusa ja Romssa dutkanbirrasiid hukset arenaid ja

éoaggananbéikkjid nannen dihtii boazodollui guoskeva§ dutkama.
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3. Stähtalaå boazodoallohålddaäeapmi
Åiggiid öada lea sihke boazodoalu halddaéeapmi ja hälddaéeami ulbmil rievdan. Maijijel 2007

boazodoallolaga rievdadusaid, go ealahus oaööui eanet ieéstivrejumi, rievdaduvvui ståhtalaé

boazodoallohålddaéeapmi 2013zs. Ovdalaå naäuvnnalaä Boazodoallohålddahus loahpahuvvui

ja dan doaimmat sirdojuvvoj edje Eanadoallodirektorahta vuolläi. Seammås heaittihuvvojedje

guovllustivrrat ja regionåla boazodoallohålddahusat, oktan vuosttaldanrivttiin mii dain lea

plana— ja huksenlaga mielde, sirdojuvvo fylkkamannii. Das vuolabealde öåj ehit makkår otnå

stahtalaå boazodoallohalddaäeapmi lea.

3.1 Naåuvnnalaé orgänat

Eanadoallo- ja biebmodepartemeanta (EBD) lea Norgga biebmo— ja eanadoallopolitihka Véldo

ovddasvastideaddji. Dasa gulla arealahålddaéeapmi, eana- ja vuovdedoallu, éibitdoallu,

boazodoallu ja odda ealahusaid ovddideapmi maid vuoddun lea eanadoallu.

Eanadoallo-ja biebmodepartemeantta eanadoallopolitihkalaå ossodat lea

boazodoalloéiehtadusa ja stahta ja NBR58 jahkésa§ éiehtadallamiid ovddasvastideaddji.
Boazodoalloåiehtadus ja boazodoallolåhka leat dehaleamos reaiddut boazodoallopolitihka

fapmuibidj amis.

Olles råidu boazodoallolaga mearrådusain addet vuodu mearridit låhkanjuolggadusaid ja

darkilit njuolggadusaid maid vuodul laga mearradusaid galgå ollaåuhttit. Daid åimmahuäéa

eanas EBD. Muhtun oktavuodain såhttå boazodoallostivra maid dan dahkat.

Boazodoallostivra lea, gö. boazodoallolaga § 71, almmola§ hålddaéanorgåna mii galgé

doaimmahit ollu bargguid maid boazodoallolahka lea bidj an bargun dahje maid léhkavuoddu

lea boazodoallolégas. Dat galga veahkehit eisevålddit olahit daid boazodoallopolitihkalaå

mihttomeriid maid Stuoradiggi lea mearridan. Gavdno sierra instruksa59 mii guoskå
boazodoallostivrra nammadeapmåi ja doibmii. Gonagas (EBD) nammada 7miellahtus 4 lahtu

boazodoallostivrii, ja Såmediggi nammada 7 miellahtus  3  lahtu.

Eanadoallodirektoråhtta lea boazodoalu naäuvnnalaå halddaåeami ovddasvastideaddji, mii

mearkkaéa ahte dat lea boazodoallolaga ja boazodoalloéiehtadusa vaikkuhangaskaomiid

hålddaåeami ovddasvåstideaddji. Eanadoallodirektorahtta lea boazodoallostivrra, Boazodoalu

ovddidanfoandda ja Boazobierggu markanastinlavdegotti öalli. Eanadoallodirektorahta

boazodoalloossodat, mii lea okta Vida ossodagain, lea Ålttås.

Vihtta davimus fylkkamånni ammåhat leat regionåla boazodoallohålddaéeami

ovddasvåstideaddjit. Dan leat fylkkamånnit organiseren ieégudetlädje. Ii gåvdno sierra

båikkalaä boazodoallohålddaäeapmi. F ylkkamanni åimmahuåéa maid «båikkålaä

hålddaåanovddasvåstädusa». Seammas lea boazodoalus Viiddis ieéstivrejupmi (geahöa kap

3.3). Mii guoska suohkaniid, fylkkasuohkaniid ja Såmedikki rollaide boazodoalu ektui,

öujuhuvvo 2. kapihttalii.

58 Dain lea sullasaå ovddasvastådus eanadoalloéiehtadussii ja stahta ja Norgga

Boanddaidsearvvi/Norgoa Boanddaid 'a Smävvadalolaööaid jahkäsaé äiehtadallamiidda

59 htt s://www.slf.de .no/no/st rer-rad-utval /reindriftst ret/reindriftsst retästyrets—

o  nevnin -00-Virksomhet
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3.2  Romssa  fylkkamänni rolla
Fylkkamånni lea regionala boazodoalloeisevéldi, ja galga dan olis leat veahkkin eisevélddiide

olahit boazodoallopolitihkalaé bajemusdasi ulbmiliid, ja veahkehit johtuibidj at na§uvnnala§
boazodoallopolitihka regiovnna dasis. Dat dåhpahuvva ovddasvastadusa ja bargamuéaid

halddaåemiin, nugo dat leat mearriduvvon boazodoallolagas ja rådj eguohtunla'lgas60 ja daidda
guoskevaä lahkanjuolggadusain ja bagadusain. Lea maid fylkkamanni geatnegasvuohta

öuovvolit boazodoalloéiehtadusas mearriduvvon bargguid ja doaibmabijuid.

Dalkkadat— ja birasdepartemeantta jahkåsaé doaibma- ja ekonomiij abagadus ja eanadoallo-ja

biebmodepartemeantta juolludanreivve lassidiedut, leat boazodoalloléga ja

boazodoalloéiehtadusa mielde fylkkamånni jahkäsaä bargguid ja vuoruhemiid ramma.

Fylld<amanni galgå leat fagalaé råddeaddi ja eavttuid lågideaddji almmolaå hålddaéeddjiide ja

earåide éäåiin mat gusket Romssa fylkka boazodollui. Fylkkamanni galga gozihit ahte

boazoealahusa searvan planaproseassaide valdojuvvo doarvai bures vuhtii, ja lea
-----

mielde.

Resursahalddaäeamis lea fylkkamånnis dehalaé doaibma öuovvolit dan ahte buot orohagain

leat dohkkehuvvon doaibmannjuolggadusat, mat gusket halddaéeapmai ja orohaga resurssaid

geavaheapmai. Fylkkamanni lea doaibmanplanaid dohkkehanorgåna ja sahttå earenoamåå

nanu akkaid geaiil addit lobi spiehkastit guohtunnjuolggadusain, ja sahttä maid mearridit

jagiåiggiide guohtunåiggiid jus lea darbu.

Romssas vuoruha fylkkamanni daid aiggiid veahkehit orohagaid rähkadit orohatplånaid.

Orohatplånat leat dehalaé reaiddut boazodoalu dårbbuid oktiiheiveheamis, mat gusket earet

eara suohkaniid areala- ja servodatplånemii. Dat galget sisttisdoallat orohaga doaimmaid birra

dieduid mat leat dårbbaélaéöat almmolaå plånenbargguin.

Resursagoziheapmi ja bearraigeahéöan leat maid doaimmat main Fylkkamannis lea dehalaå

rolla. Dat guoska boazologu almmolaå bearråigeahööamiiöl, lobihis åiddiid ja rusttegiid

katten ja earé almmolaé eisevålddiiguin koordineren.

Fylkkamanni galgå leat veahkkin gozihit ahte odasmahtton digitaliserejuvvon kårttat fylkka

boazodoalloeatnamiin leat gavdnamis. Boazodoallokarttaid odasmahttinbargu Romssa fylkkas

lea garvvistuvvon, ja dat leat almmolaööat gåvdnamis eanadoallodirektorahta ruovttusiidduin.

Galgå råhkaduvvot öoavddus mii dahka vej olaiian odasmahttit boazodoallokarttaid dadistaga,

ja dat adda suohkaniidda ja eara geavaheddjiide buoret ja Oddaseamos kårtareaidduin maid

sahttet ieiaset halddaäanbargguin geavahit.

Fylkkamänni boazodoallohalddahus lea organiserej uvvon plåna-, boazodoallo  — ja servodat-

sihkarvuodaossodahkii, gos leat 4,0 bargi geat leat njuolga öadnojuvvon boazodoalloåäéiide.

Dasa lassin barget plana-, biras-, justiisa  -  ja eanadoalloossodaga bargit veahkkin
-----

Romssa F ylkkamännis lea ovttasbargoåiehtadus Finnmarkku ja Nordlandda fylkkamånniiguin

mii guoska radj erasttildeaddji boazodoalu hålddaäeami ovddasvéstadussii ja rammaide

6° Geahöa kap.  2.1.1
61 Pr. i dag foretas offentlig telling kun i Finnmark.
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Nuorta—Finnmérkku rajes Nordlandda lulimus guovlluide (geahöa kap. 4). Dat mearkkaéa dan

ahte Finnmarkku Fylkkamanne goziha dadistaga åéäemeannudeami mii guoskä DaVVi—

Romssa orohagaide mat gullet Oarj e-Finnmarkku boazodoalloguvlui. Lullin lea Romssa

F ylkkamånni guhte goziha dadistaga åäåemeannudeami mii guoskå orohagaide maid

orohatraj it mannet rastå lulimus fylkkarajiid. Plana- ja huksenlaga äåäiin main

boazodoalloberoätumiid galgä Vihkkedallat earå servodatberoétumiid ektui, lea dan guoskevaé

fylkka F ylkkamånni mii mearrida omd. ahte galga go ovddiduvvot vuosttaldancealkamuå.

Diet ovttasbargoåiehtadusat galget jahkasaöéat giedahallojuvvot jus éiehtadusa bealit ieiaset

hålddaäemiin väsihit ahte lea dårbu oddasit geahöadit gustovaå äiehtadusa.

Go boazodoallohålddahus sirdojuvvui Fylkkamänni haldui, de heaittihuvvo guovllustivrrat.

Guovllustivrrain lei ealähus nannosit ovddastuvvon. Sihkkarastin dihtii dan ahte ealahus

beasså Väikkuhit hålddaåeapmai, mearridii departemeanta ahte galga åsahuvvot

gulahallanforuma. Romssas leat gulahallanforumas mielde ealåhusa, Såmedikki ja

F ylkkamanni ovddasteaddjit. 2016:s légidii gulahallanforum ovtta éoahkkima, gos giedahalle

suohkaniin gulahallama, boazodoalu regionåla plåna, boraspiriid hålddaéeami ja Romssa

boazodoalu resursa— ja buvttadanvuodu.

3.3 Boazodoalloguovlluid orohatstivrrat
Boazodoallolåga rievdadusat mat dahkkojedje 2007:s, mielddisbukte stuora rievdamiid

seaguhit boazosåpmelaööaid gaskasaå aåéiide. Hålddahus oaööui almmolaérievttalaé

ovddasvästadusa. Dat lei juste nuppelägån ovddasvastådusa juogadeapmi boazoealahusas go

bålddastahtta l978-lågain. 2007 boazodoallolågain boahtå dat oidnosii dakko bokte ahte

orohatstivrrat  0220  ovddasvéstédussan råhkadit doaibmannjuolggadusaid, göboazodoallolaga

7.kapihttala.

Doaibmannjuolggadusaid ulbmil lea sihkkarastit ahte orohaga guohtoneatnamat

geavahuvvoj it ekologalaé guoddevaåvuodain. Orohatstivra galga ovttasrädiid siidaosiid

jodiheddjiiguin öielggadit movt sii ovttas sähttet geavahit guohtumiid mat sis leat, ja galget

soahpat alimus boazologu maid orohaga guohtuneatnamat girdet. Buot orohagat Romssas leat

mearridan alimus boazologu orohagaide.

Earå dehålaä bargu maid orohatstivrrat galget bargat, lea réhkadit orohatplanaid,

boazodoalloléga § 62 mielde. Das daddjo ahte «Orohatstivra galga rahkadit orohatpläna mas

galge! leat orohaga doaimmaid  birra diedut  mat leat därbbaålaäåat almmolaäpla'nemis».

Orohatplåna såhttå lea åvkkålaé reaidu ealähusa ovttasdoaimmas ja suohkaniiguin

gulahallamis, jus orohagat öuovvolit servodatdiljgojumi. Dat såhtta leat veahkkin éiggebåle

gåvdnat öovdosiid areälasisabahkkemiidda. Buorre ja odasmahttojuvvon orohatplåna sahttä

leat Våikkuhangaskaoapmi mii veahkeha arrat öoavdit riidduid arealaaäåiin.

Romssa Boazosåpmelaööaid Fylkkasearvi bargå ovttas Fylkkamanniin ja Mélat suohkaniin

proåeavttain mii galgå hukset struktuvrraid gelbbola§vuoda lonohallamii, gulahallamii  j  a

ovttasdoibmii gaskal boazodoalu ja Romssa suohkaniid. Dan barggus lea buriid

orohatplånaid råhkadeapmi Romssa fylkka orohagaide guovddaiis. Proéeakta siskkilda guokte

suohkana ja dasa gusket vel guhtta earä suohkana. Bargu galggaéii loahpahuvvot 2017zs.Lea

dehalaé dien proéeavtta våsåhusaid fievrredit Romssa boazodoalu regionåla plånii.
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3.4 Guovddää publikaäuvnnat
Boazodoallohalddahus almrnuha jahkåsaööat «Boazoeaiähusa resursarehketdoalu>>62. Dat lea

raporta ealåhusa resursadili birra. Raporta hukse oalle muddui daid dieduide mat bohtet ovdan

boazosåpmelaööa boazodoallodiedähusas ja boraspirevahagiid buhtadusohcamiin. Raporta

öuvge dilalaävuodaid mat gusket guohtunvuddui, boazolohkui, eallostruktuvrii,

buvttadeapméi ja tähpaide. Mielddusoassi öåjeha obbalaégovaid ealåhusas, sihke guoviiudasis

ja orohatdåsis, ja maiddai orohatkårttaid ja gustovaå rammanjuolggadusaid mat gusket

boazodollui.

Lassin resursarehketdoalu raporttaide, gåvdno maid «Boazoealéhusa obbala§ rehketd0a11u>>63.

Obbalaé rehketdoallu lea jahkésaé raporta ealåhusa ekonomalaå dili birra, maid

äiehtadallanbeliid nammaduvvon Ekonomiija låvdegoddi råhkada vuoddun

boazodoalloåiehtadallamiidda. Obbala§ rehketdoallu öaj eha 0bbala§govas daid oktasaå

årvvuid maid eaiahus lea buvttahan barggu ja kapitåla buvttadanféktoriid geavahemiin.

Rehketdoallu ééjeha ge dasto oktiibuot olles Norgga boazoealéhusa dietnasiid, goluid ja

bohtosa. Lavdegotti öålli lea Eanadoallodirektoråhta boazodoalloossodat.

62 2014-2015 resursarehketdoalu gévnnat déppe: htt s://www.slf.de .no/no/reindriften/for—
siidaandeler/ ublikas'oner

63 Obbala§ rehketdoallu 2014 gavdno dåppe:

htt s://wvwv.slf.de .no/no/reindriften/reindriftsavtalen/totalreqnska et/re ska -0g-buds'q£t
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4. Boazodoallu Norggas ja Romssas
Norga lea juogaduvvon 6 boazoguohtunguovlun. Olggobealde såmi boazoguohtunguovllu ii

såhte boazodoaluin bargat almma earenoamaé lobi haga maid Gonagas addé. Juohke

boazodoalloguovlu lea juogaduvvon orohahkan.

4.1 Riekti 0amastit bohccuid ja boazoealahusa organiseren
Duéée olbmuin geain lea mearkavuoigatvuohta, gö. boazodoallolaga § 32, lea riekti oamastit

bohccuid såmi boazoguohtunguovlluin (geahöa kap. 4.2. kårtta). Eaktun dasa ahte beassat

oamastit bohccuid, lea ahte bohccot gullet muhtun siidaoassåi, dahje buohtalas

ålggahanoassåi, maid doaimmaha ovddasvéstideaddji jodiheaddji boazodoallolaga §§ 10 jnV.

njuolggadusaid mielde.

Siidaosiin ipmirduvvo beara§ dahje eaIJkil olmmoä guhte lea oassin siiddas, gö.

boazodoallolåga  §  51, geat barget boazodoaluin maid okta olmm0§ dahje néittosbeallelaééat

dahje ovttasåssit joäihit ovttas. Siidaoasi jodiheaddji ferte orrut Norggas. Siidaoasi

ovddasvastideaddji jodiheaddji mearrida gii oaiiu oamastit bohccuid siidaoasis ja man ollu

bohccuid.

Siidan ipmirduvvo joavku mas leat boazoeaiggådat mat doaimmahit boazodoalu ovttas dihto

eatnamiin. Lahka earuha geassesiiddaid ja dälvesiiddaid.

J uohke orohagas galga leat orohatstivra. Orohatstivrra vallj ejit orohaga

jienastanvuoigatvuodalaööat. Orohaga jahkeöoahkkin Vållje stivraovdaolbmo. Orohatstivrra

doaibma lea fuolahit orohaga boazoguohtumiid lågaid ja doaibmanjuolggadusaid mielde.

Orohatstivra ovddasta orohaga boazodoalloberoåtumiid. Orohatstivra såhtta earret earå dahkat

soahpamuåa, åéäaskuhttit ja éåéåskuhttoj uvvot orohaga boazodolliid namas orohaga oktasaä

åååiin. Dat guoska maid eanangahttenaéäiide vaikko dat eai guoskkaée ge buot boazodolliide.

Dat almmotge ii hehtte ovttaskas siiddaid dahje boazoeaiggadiid fuolaheamis ieiaset

erenoamäé beroétumiid

4.1.1 Doaibmannjuolggadusat

Boazodoallolåga  §  57 vuodul galget mearriduvvot doaibmannjuolggadusat orohaga resurssaid

halddaåeapmåi ja geavaheapmåi. Doaibmanjuolggadusat galget sihkkarastit orohaga

guohtumiid ekologalaööat guoddi geavaheami ja galget sisttisdoallat dårkilit njuolggadusaid

earet earä guohtungeavaheami, boazologu, garddiid, åiddiid ja earä oktasaä rusttegiid

geavaheami ja bajåsdoallama birra, mohtorfievrruid geavaheami ja bargogeatnegasvuodaid ja

investeremiid juogu birra.

Doaibmann'uolggadusain galga mearriduvvot alimus boazolohku juohke geassesiidii.

Boazolohku galga mearriduvvot daid guohtoneatnamiid ektui mat gudege siiddas leat.

Doaibmannjuolggadusain galga dårkilit öilget jodihan ja guohtumii guoski érvvo§tallamiid

mat leat mearriduvvon boazolohkui vuodäun. Orohatstivra råhkada doaibmannjuolggadusaid

ja daid dohkkeha fylkkamånni, ja lea boazodoallostivra mii dohkkeha boazologu maid

doaibmannjuolggadusain leat mearridan. Doaibmannjuolggadusat leat privåhtarievttalaå

siskkåldas dokumeanttat oaivvilduvvon orohagaid geavaheapmäi. Doaibmannjuolggadusat eai

leat ge dasto dokumeanttat mat lea almmolaööat gavdnamis. Dan gal leat orohatplånat.
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4.1.2 Orohatpläna

Orohatstivra galgå maid rahkadit orohatpldna orohahkii mas galget leat orohaga doaimmaid

birra diedut mat leat darbbaälaööat almmolaä pla'nemis, gö. boazodoallolaga  §  62.

Orohatplånas galgé öilget orohaga johtinvieruid, aigodatguohturniid, guottetbaikkiid jnv.,

makkår dårbbaålaé fievrrut geavahuvvoj it, gudiid meahccefievrruid orohat geavaha ja vej olaå

aigeraddjejuvvon helikoptera dahje eara åibmofievrru geavaheami. Maiddéi bievlavuodjin

fievrruid doaibmannjuolggadusaid galga plånas öilget. Seammalåhkai galga öilget buot

bistevaé aiddiid ja rusttegiid, ja dan muddui go vejolaä maiddåi gaskaboddosaä aiddiid ja

rusttegiid ja vejolaé guohtunguovlojuoguid.

Suohkaniidda, fylkkasuohkanii ja fylkkamånni berre diedihit planabarggu birra ja dan

valdosisdoalu birra ovdal go dat dohkkehuvvo“. Dohkkehuvvon plana galga såddejuvvot

suohkanii, fylkkasuohkanii ja fylkkamanni, ja maiddai guoskevaä rännjaorohagaide.

4.2 Boazodoallu Norggas -valdotällat
Boazoguohtuneatnamat main jodihuvvo Sami boazodoallu leat sullii 40 % Norgga

eanaarealas, Finnmarkku rajes davvin ja lulas gitta Engerdal radjai Hedmårkkus. Vuollel  3000
olbmo leat öadnon Sami boazodollui.

Lagabui 140 suohkaniin dan riikkas lea boazodoallu suohkanråjiid siskkobealde. Leat birrasii

250 000 bohcco giddaealus65, ja dain leat badjel 185 000 Finnmarkkus. Boazodoalus
Finnmårkku lulåbeale guovlluin leat unnan variaéuvnnat jagis jahkai, muhto F innmarkkus gal

såhtta boazolohku muhtun aiggiid rievddadit. Miesseåaddu, tahpat ja man ollu njuovvå leat

sivvan rievddademiide. Ealus leat sullii 74 proseantta ålddut, 20 proseantta éearpmahat ja 6

proseantta varrasat.

Gaskamearélaööat njuvvojuvvo riikadåsis 33 proseanta giddaealus  — dahje birrasii 85.000

bohcco jahkasaööat. Jus gaskamearalaé deaddu lea 22,5 kilo, de dahkå dat 1900 tonna

njuovvanhivvodaga. Boazoeaiggådat njuvvet birrasii 300 tonna privahta atnui,

loahppahivvodaga vuvdet mårkanii  — dain birrasii 20 registrerejuvvon njuovahagain mat leat

Norggas. Dåbalaé j agis såddejuvvo birrasii 1100 tonna bohccobiergu mårkaniidda, buktagat

mat leat ieégudet dasis garvvistuvvon.

4.3 Romssa golmmaoasat boazodoallu
Boazodoalu eanageavaheapmi Romssas lea viiddis ja dat öuovvu eanas aiggi bissovaé Vieruid,

muhto rievddada jagiåiggiid mielde ja maiddai jagis jahkai. Boazodoallu jodihuvvo goasii

miehta Romssa fylkka, earret muhtun sulluid mat eai gula Romssa boazodoalloguvlui, omd.

Grytøya, Dyrøya, Rolla ja Andørj a. Romssa boazoguohtuneatnamiin lea Stongelandshalvøya

rafäidahttojuvvon, muhto sierra lahkaåsahus addå lobi guodohit doppe dålvet jus lea

earenoamåå Våttis guohtundilli. Leaggåviikanjarga ja Davvi-Sällir gullet Romssa

boazoguohtunguvlui, muhto eai gula dal gudege orohahkii.

64 Romssa fylkkasuohkan ii oaööo diekkar dieduid. Orohatplanat eai leat fylkkasuohkanii ge

såddejuvvon.

65 Mii mearkkaéa ovdal guotteha.
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Romssa fylkkas lea golmmaoasat boazodoallu. Vuosttaiettiin lea Romssas fasta boazodoallu,

mas leat 14 birraj agi orohaga mat gullet Romsa fylkii ja muhtun muddui Nordlandda fylkii.

Leat maid golbma Oarje Finnmérkku orohaga main lea geasseorohat Romssa

boazoguohtuneatnamiin. Nuppadassii guoskå Romsii maid Norgga ja Ruota

radjerasttildeaddji boazodoallu. Leat nj eallje ruota öearu main leat geasseguohtumat norgga

bealde. Goalmmadassii lea rådjerasttildeaddji boazodoallu gaskal Finnmarkku ja Romssa, leat

12 Oarje -Finnmårkku orohaga main leat geasseguohtumat Davvi-Romssas. Romssa

boazodoallu, su variasuvnnaiguin, öilgejuvvo därkileappot iesalddis planas.

Lea dasto dehalas earuhit Romssa fylkka ja Romssa boazodoalloguovllu. Boazoguohtumat

öuvvot eara råjiid go fylkkara’tjiid.66 Romssa davimus suohkanat; Nåvuotna, Råisa, Skiervä ja

muhtun muddui maid Géivuotna, gullet Oarje-Finnmarkku boazodoalloguvlui. Lulimus

guovlluin lea Romssa boazodoalloguovlu Nordländda fylkkaraji siste (6 suohkana

Nordlånddas). Nj ealji Romssa orohagas leat guohtumat Nordländda fylkkas. Dasa lassin leat  3
orohaga Romssa boazodoalloguovllus main leat dalveguohtumat Oarje-Finnmarkkus

(Guovdageainnus). Ruotabeale öearuin lea ges dan sadjai riekti geasseguohtumiidda guda

guovlluin Romssa fylkkas (ja Romssa boazodoalloguovllus). Oktiibuot guoska Romssa

boazodoallu 26 suohkanii guovtti fylkkas ja guovtti riikkas.

Oktiibuot leat jahkasaööat birrasii  90-100  000 bohcco geasseguohtumiin Romssas. Riseth

dieduid mielde  (2016) lea lagabui 90 % fylkka bohccuin, ja nu maiddäi eanas oasis

boazosamiin, dålveorohat earä baikkis, juogo rannjåfylkkas dahje rånnjåriikkas. Dat boahta

das go Romssas leat eanet go doarvai geasseguohtumat, muhto unnån dålveguohtumat fylkka

arealaid siskkobealde.

Romssa guohtuneatnamat leat Norgga buoremus geasseguohtumiid searvvis. Boazodoalu

obbalas rehketdoalus skåbmamanus  2014  oaidnit ahte Romssa boazodoalloguovllus ledje

201425  nubbin alimus gaskamearalas njuovvandeattut olles riikkas, md  29,3  kg.

4.4 Orohagat mat gullet Romssa boazodoalloguvlui
Buot 14 orohaga mat gullet Romssa boazodoalloguvlui leat mearridan ahte alimus lobalas

boazolohku giddaealus galga leat Oktiibuot 14  950.

Boazodoalu obbalas rehketdoallu (raporta nr. 6/2016)67 öajeha ahte Romssa

boazodoalloguovllus ledje 48 siidaoasi ja 73  j  ahkebarggu. Leat Oktiibuot birrasii 200 olbmo,

Oktiibuot bearaslahtuiguin mat gullet dan ealåhussii.

Luläbealde manna Romssa boazodoalloguovlu Nordlandda raji siskkobeallåi. Vida orohagas

mat gullet Romssa boazodoalloguvlui leat maid guodohanrievttit Nordlåndda fylkkas. Dat leat

Gielas, Roabat, Kanstadtjord/Vestre Hinnøy, Kongsvikdalen ja Tj eldøy.

66 Areålahålddaseapmi öuovvu aIJkke fylkkaråjiid, nu ahte Romssa Fylkkamanni hålddasa
Romssa davimus suohkaniid eatnamiid, ja Nordléndda Fylkkamånni hälddasa daid guohtuneatnamiid

Romssas mat mannet Nordlandii, gö. kap 3.
67

htt s://www.landbruksdirektoratet.no/no/reindriften/reindriftsavtalen/totalregnska e‘r/reon,c ska

p-og-budsjett
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Obbalaä  gøvva  mii c'a'jeha Romssa bøazodoalløguovlluidja daidda guøskevaä suollkaniid orøhagaia'. Ga'la'u:  Reindrift.  no

Orohat Suohkanat gos  leat  boazoguohtumat

4 Génsavuotna/Kanstadfjord/Vestre Hinnøy Lodek', Hadsel', Sortland], Giehtavuotna, Dielddanuorril

6  Dielddasuolu/Tjeldøy Dielddanuorri1

3  Skirtolåhku/ Kongsvikdalen Giehtavuotna, Dielddanuorri‘, Harstad

2  Roabavuotna/Grovfjord Evenassi', Narviika‘, Rivttåt, Skåniid, Dielddanuorril

16  Lulli- Séiié Rånaidsuolu, Doasku, Berg, Leaggäviika

15 Davvi-Sååå Leaggäviika, Berg

14  Sållir Romsa

12 Rånes/Ringvassøy Romsa, Gélsa

13 Ruobbå/ Rebbenesøy Romsa, Galsa

10 Vårdnasuolu/Vannøy Galsa

17/  18/27  Meavki/Stuoranjårga (Tromsdalen) Romsa, Bahccavuotna, Målatvuopmi

24 Helligskogen Gaivuotna, Omasvuotna

20/30  Stållonjårga Divrrét, Orjjes-Råisa, Beardu, Siellatgielda, Målatvuopmi,
Leaggåviika

21 Gielas Rivttät, Loabat, Siellatgielda, Beardu, Narviikal

Geasseorohagat l

11T Råidnå/Reinøy Romsa, Gälsa

19/32T  Ivgolåhku  /Lakselvdal/Lyngsdalen Ivgu, Omasvuotna, Béhccavuotna, Romsa

3T Ittunjårga Ivgu

1) Suohkanat Nordlåndda fylkkas.
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Orohagat Romssa Fylkkas

Oktavuodadiedut Romssa boazodoalloguovllu orohagaide ja éearuide gåvdnoj it Romssa

F ylkkaménniség. Seamma guoskå maid Oarje—Finnmårkku boazodoalloguovllu orohagaide
main lea geasseorohat Davvi-Romssas69

4.5 Cearut main leat geasseguohtumat  Romssa  fylkkas
Njealji ruotabeale éearus («orohagain») ; namalassii Talma, Särevuopmi, Låvnnjitvuopmi ja

Könkämä, lea guodohanriekti Norggas miessemånu 1.beaivvi réjes éakéaménu 14.beaivéi. Ii

leat mearriduvvon alimus lobälaå boazolohku daid ealuide mat bohtet ruota bealde, earret

ovtta guovllu — Anj avassdalen, gos 9000 lea meaniduvvon alimus boazolohkun. Dan logus

eai leat mielde seamma guohtunjagi miesit. Dien njealji öearu boazodollui gullet sullii 1000

olbmo.

68

htt s://www. lkesmannen.no/PaoeFiles/495780/K0ntaktinformas'0n%20til%20reinbeitedistr

ikter%200.q%205ameb er%20i%20Troms%20reinbeiteomr%03%ae. df
69

htt s://www. lkesrnannen.no/Pa eFiles/495780/Kontaktinformasj0n%20ti1%20reinbeitedistr

ikter%20tilh%c3%b8rende%20Vest-Finnmark%20reinbeite0mr%c3%a5de. df
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Boazodoalu regionala plånas lea dehé1a§ öåjehit movt Norgga j a Ruota radj erasttildeaddji
boazodoallu lea ovdanan historjjålaööat 1751 Lappekodicillena rajes otnåiii. Lea maid
dehalaä darkileappot geahöadit öearuid ja Ruota boazodoallopolitihka valdolinnj aid.

Ruofabeale åearut

Ceal'ru Orohat Suohkan
Könkämä Tamok/Rosta Omasvuotna, Målatvuopmi ja

Båhccavuotna
Lavnn'itvuo mi Dievaidvuovdi/Dividalen Målatvuo mi

Särevuopmi Anj avassdalen ja Målatvuopmi ja Beardu
Ålddes'åvri/Altevatn

Dålbma Salvvasvåggi/Salvasskaret Beardu
ja Ålddesj évri/ Altevatn

4.6 Radjerasnildeaddji boazodoallu gaskal Finnmarkku ja Romssa
Davimus suohkanat Romssa fylkkas, Navuotna, Råisa, Skierva ja muhtun muddui Gåivuotna,
gullet Oarje—Finnmarkku boazodoalloguvlui. Davimus oassi Romssa fylkkas lea ge dasto
eanas geasseguohtun 12 Oarje-Finnmarkku orohagaid bohccuide, geaid dalveguohtumat lea
Guovdageainnus.

Buot orohagaid guodohanaigi dappe lea gaskal njuköamanu l.beaivvi ja juovlamanu
31.beaivvi, earret Råidnå orohaga, masa lea mearriduvvon guodohanéigi cuogoménu
15.beaivvis skabmamanu 15.beaivai.

Boazodoalu 2014 obbalaä rehketdoallu éåjeha ahte gaska- ja oarjej ohtolagas 70

Guovdageainnus leat 54 siidaoasi ja 88 jahkebarggu. Oktiibuot birrasii 670 olbmo leat öadnon
dien ealahussii. Alimus lobalaå mearriduvvon boazolohku dien guoktenuppelohkai orohaga
giddaealuin lea 39 800 bohcco.

Geasse  uohtumaz‘ Davvi—Romssas

Orohat Suohkan
Abboré§§a Névuotna

Ardni/Gavvir  - Skjerva

Beahce ealli Råisa

Cohkolat 'a Biertavärri Gaivuotna ja Raisa

Fåvrrosorda Råisa 'a Navuotna

Orda Nävuotna

Silvetn'är a Navuotna

Skarfvaggi Gäivuotna

S  alca Navuotna

4.7 Boazodoalu ealähusorganiseren
Norgga bealde lea boazodoallu organiserejuvvon Norgga Boazosapmelaööaid Riikkasearvvi
(NBR) bokte 71. NBR éiehtadalla stahtain jahkåsaä boazodoalloäiehtadusa. NBR:slea

7° 0a e-Finnmérkku boazodoalloguovlu lea juogaduvvon golmma sadj ai; nuonaj ohtolat,
gaskaj ohtolat ja 0a ej ohtolat.

71 htt ://www.reindriftsame.no/
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båikkalaé searvi Romssas, Romssa Boazosåpmelaööaid Fylkkasearvi. Lea maid béikké1a§

NBR searvi Guovdageainnus, Guovdageaidnu J ohttisämiid Searvi.

Ruotabeale boazosåmiid organisaåuvdna lea Ruota Sämiid Riikasearvi (RSR)72.

Orohagat mat gullet Romsii.

72 htt ://Www.sa mi.se/
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5. Plänabarggu ulbmil ja fåttåt

Plana-ja huksenlaga  §  4.1 mielde, galga plånaprogråmma öilget planabarggu ulbmila,

planaproseassa ja dan aigemeriid ja oasalastimiid, movt mieldevaikkuheapmi lagiduvvo,

earenoamaiit joavkkuid ektui maidda dat jahkkimis earenoamåiit guoska, makkar

molssaeavttut arvvoåtallojuvvoj it ja makkar öielggademiide orro darbu.

Regionala plana galgå sisttisdoallat planaéilgehusa mas leat väildcuhanöielggadeamit, vejolaé

planamearradus (at), vuhtiivaldinguovlluid faddakårta ja njuolggadusat ja strategiijat

boahttevaé eanageavaheapmai. Dasa lassin boahtå doaibmaprogramma. Doaibmaprogramma

galga årvvoétallat makkar öuovvoleami plana gåibida, meroétallat resursadårbbuid ja öujuhit

ovddasvastideaddji organa ja ovttasbargoguimmiid plåna öadaheapmai.

5.1 Ulbinil
Véldoulbmil Romssa boazodoalu regionåla planain lea oaiiut aigai guhkesaigasaé ja ollislaå

plana ekologalaé, ekonomalaå ja kultuvrralaé guoddevaé boazodollui Romssas. Plåna galga

sihkkarastit boazodoalu eatnamiid ja ealahusa ovdånandarbbuid såmi kultuvrra, arbevieruid ja

doloå Vieruid vuodul, ja seammas maid vuhtiivaldit dan ahte boazodoalu beroåtumit

vihkkedallojuvvot eara servodatberoåtumiid ektui.

Planabarggus ferte geahööat Romssa boazodoalu mihtilmasvuodaid  — dan vuolde maid

rådj erasttildeaddji boazodoalu.

Plana galga veahkehit skahppot eanet dieduid ealåhusa birra, sihke hålddahusaide ja mudui ge

albmogii.

Plana galga lahöit dili eanet ovttasbargui ja eanet ollislaé ja vuordevaé hålddaåeapmai rastå

baikkälaå, regionala ja naéuvnnalaå hålddaéan- ja sektorrajiid. Dehalaå öoavddasånit leat

ovttasdoaibma, luohttevaävuohta ja ipmardus.

Plana galga låhöit saji mahttovudot ceahkkalasti halddaäeapmai, mii vuhtiivalda boazodoalu

mihtilmasvuodaid, boazodoalu eanageavaheami ja sihkkarasta johtingeainnuid ieågudetge

jagiaiggi guohtumiidda. Dat mearkkaéa ahte Odda doaimmat galget årvvoåtallojuvvot dan

ektui makkar eatnamiid boazodoallu geavaha gudege åiggi jagis ja galget vuodduduvvot

duodaåtuvvon geavaheapmai ja mahttui. Plana galga ovdanbuktit oaiviliid huksemiidda,

doaimmaide ja rafehuhttimiidda.

Plana galgå leat vuoddun eanet darkilit planemii suohkandasis mii guoska boazodollui. Plåna

ulbmil lea ovdanbuktit dan ahte darkilit aredlapldnen boazodoalu ektui, galga dahkkot

Valdosuohkaniid plana-ja huksenlaga. (pläna-) njuolggadusaid mielde ja vejolaööat boazodoalu

regionala plana mearradusaid mielde. Dan sahttå dahkat ovdamearkkadihte dakko bokte ahte

merket guovlluid mat leat earenoamäå dehalaéöat boazodollui. Diekkår plånat såhttet leat

juohke suohkanis (suohkanplanabarggut), dahje dat sahttet öuovvut orohagaid juohkima

(suohkangaskasaé planat). Jus Vallje merket guovlluid mat eat earenoamaé dehalaööat

boazodollui, de dat ii galgga mearkkaéit dan ahte eara guovllut eai leat dehålaööat

boazodollui.

Dal meannuduvvojit jahkasaéöat 5-600 sierralohpeééåi ja 250—300 regulerenplana mat gusket

suohkanplanaide Romssas. Ollu dain guoskkahit boazodoalu. Ulbmilin lea ahte boazodoalu

regionåla plåna galggaéii leat veahkkin geahpedit sierralohpeaééiid mat öuhcet boazodollui.
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Lea maid ulbmil oaäiut eanet ollislaé hålddaäanpraksisa mii guoska sierralobiide ja

boazodoalloberoétumiide Romssa suohkaniid regulerenplånain.

Plana galga, nu guhkås go vejolaé, dan barggu mielde mii dahkko naéuvnnalaööat, nannet

digitala kartabargguid, ja oaäut kärttaid mat öajehit ieägudetlagan sisabahkkemiid

boazodoalloguovlluin. Diekkar karttat bohtet äaddat dehalaé vuoddun eanet dårkilit plånemii.

Daid sahtta geavahit hälddahusain ja odda sisabahkkemiid arvvoätallamiin. Karttat berrejit

addit vejolaévuoda arvvoätallat oktiibuot Våikkuhusaid maid ieågudetlagan

luondduduohtadeamit dahket. Kårttat gal get maid obbalaé govas öaj ehit movt boazodoallu

geavaha eatnamiid. Dat boahta leat veahkkin oaiiut eanet diehttevaévuoda sihke

boazoealahussii ja eara ealahusaide ja geavaheddjiide, ja maiddéi planaeisevalddiide.

Kértavuoddu berre oldiiheivet ealahusa ieias orohatplanaide.

Boazodoalu regionåla plana sahttå maid leat reaidun oainnusindahkat regionala darbbuid ja

naäuvnnalaé eisevalddiid hastalusaid dassaiii Odda boazoguohtunkonvenäuvdna gaskal

Norgga ja Ruota mearriduvvo (vejolaööat öuovvoluvvo). Planabargguid bokte, ja éihttojuvvon

plana dohkkehemiin, såhtta bohtosiid gaskkustit ja nu sahttit Vaikkuhit mearrädusvuddui.

Seamma darbu lea maid ovdanbuktit  j  a sirret åigeguovdilis Vattisvuodaéuolmmaid mat gusket

rådjerasttildeaddji doaimmaide, vai daid sahtta lagidit naéuvnnalaå eisevalddiide.

Radjerasttildeaddji ovttasbargu Ruota rådjeguovlluin regionåla dasis sahttå maid leat

avkkalaå. Nu maiddåi dat ahte nannet ovttasbarggu dain surggiin main ealåhusas leat oktasaå

beroétumit goappeéat bealde riikkarajiid ja fylkka-/leanarajiid.

Mii guoska dasa maid plana öallå råmmaid ja njuolggadusaid birra mat gusket boazodollui,

öujuhit kap. 2-4 öilgehusaide. Lea dehélaå ipmirdit ahte dat plånabargu ii sahte addit Odda

vuoigatvuodaid dahje valdit eret vuoigatvuodaid mat boazodoalus leat, muhto baicca

vuhtiivåldit rivttiid mat juo leat.

5.2 Plana viidodat
Romssas jodihuvvo boazodoallu rasta suohkan—, fylkka- ja riikkaråjiid. Danin ferte ge

geahööat sihke eanageavaheami ja sisabahkkemiid Våikkuhusaid, ja maiddai ealahusa

ovdånandarbbuid stuoråt oktavuodas, ge. kap. 4.

Dan plåna viidodat lea liikka duääe Romssa fylkka eatnamat. Danin ii govééa ge plana olles

dan viidodaga mii lea Romssa boazodoalloguovlu boazodoallolaga mielde. Dasto ii govööa ge

regionala plana olles dan guovllu gos ollu orohagat leat.

Dat ii leat gal buoremus öoavddus, muhto seammas éajeha dat dan ahte plåna—ja huksenlåhka

galga miha eanet Valdojuvvot atnui boazodoalu suodj alan-ja ovddidanbargguin ja ahte lea

vuosttaå geardi go råhkaduvvo regionåla plåna boazodoalu Vaste.

Plana galgä giedahallat Dålmma, Könkömä, Särevuomi ja Lävnnjitvuomi öearuid norggabeale

guohtunguovlluid Romssas, danin go lea Norgga låhkaaddin, dan vuolde maiddåi plåna-ja

huksenlahka, mii regulere sin ealahusjodiheami norgga bealde raji.

Vaikko olles Romssa fylkka ii leat ge dål boazoguohtunguovlu, de lea liikka pläna

rahkaduvvon olles Romssa fylkka våste, danin go boahtteaiggis såhttet boazoguohtunguovllut

rievdat.
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Jus mat lea Viehka stuora spiehkastat gaskal plänaviidodaga ja boazodoalu juohkima ja

organiserema, de lea hui dehalas ahte lea buorre ovttasbargu gaskal ealåhusa ja guoskevas

eisevalddiid Finnmårkkus ja Nordlanddas, ja maiddai ruota bealde. Ovttasbargu Samedikkiin

lea maid dehalas.

5.3 Plana Vaikkuhusat
Regionala plana Romssa boazodoalu Vaste galga råhkaduvvot plåna-ja huksenlåga vuodul.

Regionala plana Romssa boazodoalu våste galga phl mielde biddj ojuvvot vuoddun regionala,

suohkandési ja stahtalas planenbargguide ja doaimmaide Romssa fylkkas. Dat mearkkasa dan

ahte plana asaha gaskaneas geatnegasvuodaid dan öadaheamis ja öuovvoleamis.

Makkar juridihkalas Vaikkuhusat regionala planas sahttet leat, vuolga das makkår

Våikkuhangaskamiid loahpalaööat mearridit plänii, muhto Vaikkuhangaskaoamit leat liikkå

oaivvilduvvon dusse bagadeaddj in, suohkaniid planabargguide stivrenreaidun ja vuoddun

vuostecealkåmusaide plana-ja huksenlaga åssiin. Plänas bohtet maid ovdan

huksenberosteddjiid ja earå geavaheddjiid politihkalas signålat geat geavahit eatnamiid maid

boazodoallu geavaha. Vejolas planamearrädus lea juridihkalaöéat öadni mearradus.

5.3.1 Regionala plana areälageavaheami njuolggadusaiguin

Boazodoalu varås regionala planas galget mearriduvvot eanageavaheapmai njuolggadusat.

Ulbmilin lea valdit vuhtii nasuvnnalas ja regionala doahttalusaid ja berostumiid boazodoalu

ektui. Njuolggadusat galget leat vuoddun suohkaniid plånenbargguin. Vuostålasvuodadilli lea

vuoddun vuostecealkåmussii.

Såhttä ovdamearkkadihte leat vuogas rahkadit njuolggadusaid mat mielddisbuktet dan ahte

suohkanat ieiaset areålaplånemiin galget sirret vuhtz'ivdldinguovlluz'd gos vuhtiivaldet

202573. Plénaproseassa éielggada lea go vejolas ja/dahje såvahahtti råhkadit diekkår
vuhtiivaldinguovlluin karttaid (gö. Phl  §  l 1-8), oassin boazodoalu regionåla planii”. De

boahta leat lunddolas öuovvolit dien miha darkileappot suohkaniid planaproseassain.

5.3.2 Regionala plänamearrådusat

2008  Plana— ja huksenlåhka adda regionåla eisevålddiide vejolasvuoda dahkat gaskaboddosas

planamearrådusaid, mat galget caggat dakkar doaimmaid alggaheami dahje rievdan

eanageavaheami, mii lea regionåla planas mearriduvvon eanageavahannjuolggadusaid

vuostä.75 Regionåla plånamearrådus galga biddjojuvvot vuoddun Odda planaid råhkadeapméi

ja dan vuodul såhttå ovddidit vuostecealkåmusa jus öuoiiila vuostålasvuodadilli. Dat gusto

maiddåi ovddabeallai ovdalas regulerenplånaid, Viessohuksenplänaid, suohkanoasseplanaid ja

suohkanplånaid.

73 Romssa eanadoalu regionåla planas 2014-2025 mearkkasa regionåla plånanjuolggadus dan

ahte suohkanat galget kartet eanadoalu Valdoguovlluid ja saj aiduhttit våldoguovlluid eanadoalu

vuhtiivdldinguovlun suohkana areélaplånas.
” Dat lea dahkkon Heiplånas  -  Regional plan for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Setesdal

Austhei. Se htt ://vwvw.hei lanen.no/files/ landokument. df
75

htt s://www.reg'erin en.no/n0/dokument/de /kmd/veilednin0er bros‘ Ter/2009/temaveileder—

reindrift—om lanlecrgin -et/4-Reindrift—i- lan/id592373/
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Regionala plånamearrädus sahttå ovdamearkkadihte leat aigeguovdil boazodoalu earenoamaé

dehalaå guovlluid giedahallama oktavuodas. Viidåseappot såhtta maid leat aigeguovdil

geavahit regionåla plänamearradusa sihkkarastit boazodoalu siskkaldasstruktuvrraid, nugo

johtingeainnuid, öohkkenguovlluid jnv. ja daidda guoskevaé guovlluid maid geavahit

ealåhusas. Maiddai earå mearrädusaid ferte årvvoétallat. Plänaproseassa öilge lea go

såvahahtti geavahit regionala planamearrådusa dan plånabarggus.

5.3.3 Véikkuhusaid öielggadandarbu

Vaikkuhusaid öielggadeami låhkanjuolggadus guoskå planaide mat råhkaduvvoj it phl vuodul,

ja doaimmaide ja planaide mat råhkaduvvoj it earå lågaid vuodul, nugo dat boahté ovdan

léhkanjuolggadusa §  2  ja § 3. Väikkuhusöielggademiid lahkanjuolggadusa ulbmil lea

sihkkarastit biras—ja servodatberoätumiid plånaid ja doaimmaid rahkkananbargguin, ja go

galga mearridit galga go planaid ja doaimmaid öadahit, ja makkår eavttuid vuodul. Regionåla

plånaid ja suohkanplanaid oktavuodas, main leat boahttevaé huksemiidda dahje

regulerenplanaide njuolggadusat dahje råmmat, main sahttet leat mearkkaéahtti Vaikkuhusat

birrasii ja servodahkii, galgå planaöilgehusas earenoamåiit arvvoétallat ja öielggadit  —  dahkat

Vaikkuhuséielggadeami  — movt plana vaikkuha birrasii ja servodahkii.

Regionala plånat main leat boahttevaå huksemiidda guoski njuolggadusat dahje rammat,

galget giedahallojuvvot Vaild<uhanöielggadeami låhkanjuolggadusaid mielde, gå. phl. § 4-2 ja

FOR—2014—12-19-1726  § 2-a.

Våikkuhusöielggadeapmi galga öilget Vaikkuhusaid maid plåna sahtta dagahit ja makkår

mearkkaéupmi plånanjuolggadusain ja vejolaé planamearrådusain leat suohkandåsi dårkilit

plånabargui. Väildcuhanöielggademiid leat davja öuvvon ekonomalaé ja ekologalaå

vaikkuhusat. Nu guhkås go vejolaé berre dan plänabarggu våikkuhusöielggademiin dadj at

juoida maiddåi dan birra makkår kultuvrralaä våikkuhusaid Romssa boazodoalu. eatnamiidda

ja doaimmaide sisabahkken mielddisbukta.

5.4 Fattat ja hastalusat
Boazoealåhusas leat mai] ga buori beali, ja daid ferte loktet oidnosii plånabarggus. Romssa

boazodoallu lea dehalaé ealåhus ja lea såmi kultuvrra, giela ja servodateallima materiålalaå

vuoddu dan fylkkas ja stuorét Sami oktavuodas. Lassin eanageavaheapmåi, lea maid lunddolaå

geahööat ja oainnusindahkat boazodoalu nugo ealåhus— ja servodatresursan fylkkas ja

baikkalaä servodagain, dan oktavuodas boazodoallu nugo kultuvra- ja giellaguoddi. J a ferte

maid geahööat ealahusa ieias ovdanandårbbuid sihke ealåhussan, gielalaööat ja

kultuvrralaööat.

Ealahusa ja servodaga hastalusat, gé. pléna ulbmila, galget öuvgejuvvot öuovvovaé golmma

véldofättåin:

'  Arealahåstalusat

.  Boazodoallu nugo ealåhusoasålasti

.  Kultuvrralaé guoddevaå boazoealåhus Romssas
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5.4.1 Arealahastalusat, sisabahkkemat ja rafehuhttimat eatnamiin maid boazodoallu geavaha

Boazodoallu lea earenoamåé danin go dat jodihuvvo viiddis eanaguovlluin, ja darbbaäa alo

eatnarniid. Dat lea ra§§i råfehuhttimiid ja sisabahkkemiid vuosta, ja lea ålgoålbmotealähus

mas lea riektegåibadus oaiiut earenoamåé suodj aleami. Leat stuora håstalusat öadnon dasa

ahte nagodit sihkkarastit doarvåi eatnamiid guoddevaé boazodollui. Boazodoalloriekti adda

lobi diktit bohccuid guohtut Variin, duoddariin ja meahcceeatnamiin, ja dat adda rievtti buot

jagiaiggiid guohtumii, ja ahte galget leat dohkalaå johtingeainnut, guottetbaikkit ja

ragatbaikkit.

Boazodoalloriekta lea vuodduduvvon aiggiid öada geavaheapméi. Lassin ieéalddis

guodohanriektai, lea boazosåpmelaéöain lohpi cegget åiddiid ja gårddiid maid dérbba§it

ieiaset bargguin. Sis lea maid lohpi disponeret saji guodohanbarttaide, godiide ja masa ain lea

dérbu go galgå juosta orrut ja vurkkodit biergasiid, ja galget maid sahttit geavahit dårbbaélaé

fievrruid ja flevrredangaskaomiid, almmatge vissis råddjejuvvomiiguin ja eanemus lagi

mielde fasta luottaid mielde.

Boazodoallu lea dat mii geavaha eanemus meahcceguovlluid Romssas. OVdala§ aiggiid sahtii

boazodoallu oalle okto geavahit viiddis guovlluid, muhto dal lea miha garrasit gilvu eatnamiid
geavaheami alde. Planas ferte éilget makkar riidduid earaid meahccegeavaheamit

mielddisbuktet boazodollui ja makkar miellaguottut ja mekanismmat leat öilget diekkar

eanariidduid ja räfehisvuodaid.

Dés vuoläbealde namuhit oahpes ovdamearkkaid mat öäjehit makkär diliin boazodoallu lea

Våsihan areålariidduid:

'  Energiijahuksen, elfapmui flevrredanlinnjäid ceggen ja teleinstallaéuvnnat

'  Boraspirehålddaäeapmi
'  Eanadoallu, vuovdedoallu ja meahcastanealahusat

'  Matkeealahus
' Bivdu, guolasteapmi ja olgoeallin, falästallan ja olbmuid vånddardeapmi, måtkelahtuid

merken

'  Mohtorj ohtolat

'  Mineraladoaimmat

'  Suodjalusulbmilat

'  J ohtalusdoaimmat

'  Åhpedoallu
'  Petroleumdoaibma

Listui sahtaéii vel eanet lasihit, muhto dat öajeha beroåtumiid ja areålariidduid maid plana

ferte geahöadit.

5.4.2 Boazodoallu nugo ealahusoasalaé

Årvohåhkan

Boazodoallu ovddasta buoremus arktalaé, luonddu biebmobuvttadeami, ja Odne lea hui stuora

johtu bohcccobirgui. Dat sahttå boahtit das go bohccobiergu heive bures dan borramuåj errui

mii dal lea, namalassii go ohcalit «luondduvudot, ekologalaä ja lahka buvttaduvvon biepmu».

Årvohahkan vejolaévuodat leat miha buorebut go dat mii dål geavahuvvo. Liikka leat das

maid mearit man ollu bierggu sahttå buvttadit. Dat lea öadnon earet earå dasa ahte juohke
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orohagas lea mearriduvvon alimus boazolohku. Earå faktorat mat gusket ealahusa

ovdänanvejolaåvuodaide, leat eatnamiid duohtadeamit, mii mearkkaåa dan ahte boazodoalu

eatnamat garäiduvvoj it. Maiddai bohccuid massin boraspiriide lea garäiideaddji faktor mii

ferte namuhuvvot planas. Seamma guoska maid dasa ahte davjå lea unnan aigi ja unnån
resursat déistalit sisabahkken åéåiiguin, almmolaä planabargguiguin ja tahpaiguin maid

boraspiret dahket.

Årvovidj eanalysa (Riiseth 2016) mer0§tallé ahte Romssa boazodoalu ollislaé vuovdima

obbalaé arvvu lea sullii 50 milj ovnna ruvnno jahkéi. Vaikko leat ge lunddolaå råjit das man

ollu bierggu sahtta buvttadit, de leat stuora vejolaåvuodat bargat suorgedoaimmaiguin. Muhto

liikka leat das maid rajit man viiddis suorgedoaibma sahtta leat ovdal go dat öuohcä

arbevirolaä boazodollui. Planabarggus ferte dieid diliid öuvget, ja geahööat movt servodat

sahtaåii doarjut suorgedoaimmaid (lassin daidda mat leat boazodoalloäiehtadusas/Boazodoalu

ovddidanfoanddas).

Lotnolasealåhus

Romsii gullevaä boazodoalus leat mai] ga buorit ovdamearkkat mat öåj ehit innovatiiva ja

oddahahkan birrasiid. Dan oaidnit bohccobierggu viidaseappot gärvvisteamis, ja maiddåi das

ahte boazodoallu ja turisma lotnolasealahussan lea åaddan eanet dåbalaå. Das leat

Viidånanvej olaåvuodat go geahööå dan ektui man ollu dälveturisma lea lassånan Romssas. Dat

rahpa stuoråt vejolaåvuodaid boazosåmiide jodihit lotnolasdoaimmaid, seammas go

boazodoalu mearkkaéupmi ollislaé matkeealahusas lassåna mearkkaäahtti ollu. Maiddåi

boazosamiid giella-j a kulturmähttu såhttå leat vuoddun ealåhusovddideapmåi. Seamma

guoskå maid boazodoallu oahppan- ja fuolahanbåikin.

J ahkkimis buvttåäii viidat ovttasbargu, mii guoska oktasaé hastalusaide ieégudet surggiin ja

ieågudet osiid gaskkan Romssa boazodoalus, vel buoret ovdananvejolaåvuodaid. Dat soaittåéii

buktit buori avkki dilålaévuodaide main dal lea eanet gilvaleapmi ja riiddut. Dieid diliid ferte

dårkileappot geahöadit go barga Viidäseappot boazodoalu regionåla planain.

5.4.3Kultuvrralaå guoddevaévuohta

Årbevirolaä boazodoallu lea okta sémi servodaga va'ldoealahusain. Romssa boazodoallu lea

hui dehalaå vuoddu Sami kultuvrii, gillii ja ealahus-ja servodateallimii, ja lea maid dehälaå

Sami servodagaide Finnmarkkus ja ruota bealde.

Boazodoallo doaibma dal sihke gävppålaå  — ja kulturguoddi gaskasaå ealahussan. Dat lea

sihke ealåhus ja eallinvuohki. Ealahussan lea boazodoalus sihke barggaheaddji ja arvohåhkan

doaibma. Dat lea maid okta harvenaé kulturspesifihkka ealåhusain mii lea veahkkin

bisuheamen ja ovddideamen Samegiela ja kultuvrra viiddis ipmårdusas, ja maiddai dan ahte

årbemåhttu seailluhuvvo.

Nugo namuhuvvon2.kapihttalis, de lea ekologalaå guoddevaé, ja muhtun muddui maid

ekonomalaé guoddevaé doahpaga sisdoalu öielggadeapmi joavdan mihå guhkkeliidda go

kultuvrralaå guoddevaåvuoda doahpaga ipmirdeami ja ja sisdoalu öil gen. Kultuvrralaä

guoddevaévuoda doahpaga éilgen Romssa oktavuodas boahta leat earenoamaé dehalaé oassi

plånabarggus. Daida leat därbu geahöadit dan sihke viidodaga dafus (ieégudet osiid Romssa

boazodoalus), éiggi vuollai ja kapasitehta harrai (man ollu olbmot boazodoalus leat mielde).

Planabarggu kulturipmårdus ii siskkit duéåe ideålalaå kulturovdanbuktimiid ja materialalaé

kulturvuodu, muhto maiddäi giela, bivttasvieruid ja duoji, biebmovieruid, bearaå-ja
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fuolkearbevieruid, Véttisvuodaid éoavdinstrategiij aid ja siidadoalu ja bäikedoalu élrbeméhtu76

ja maiddai verddevuoda. Listui såhtååii vel eanet lasihit, das lea maid mielde sohkabeale— ja

buolvadimen§uvdna,dan vuolde maid kulturj oatkevaévuoda gaialdat. Plänabargu gal gå nu

guhkés go vejolaé identifiseret kultuvrralaä guoddevaåvuoda indikahtoriid Romssa

boazodoalus, regionala ja båikkålaä duogåégovas.

Siskkåldas oktiigullevaé guoddevaävuodadoahpagiid såhtta ieégudetlädje ipmirdit. Orro

leamen nu ahte stähta bidjå eanemus deattu ekologalaé guoddevaåvuhtii. Seammalädje orro

gis Sämediggi ja vejolaööat maid ieå ealéhus (NBR) bidj amin eanet deattu kultuvrralaå

guoddevaåvuhtii.

Dan planabarggus aigut mii identifiseret guoddevaévuodadoahpaga ieägudet osiid, muhto

maiddåi daid ovttasdoaimma, go muhtun dihto guovllus (orohatdåsis) sahtta ieägudet osiid

deattuheapmi spiehkastit duohta dilis.

5.4.4 Véileva§ mähttu

Boazodoallu lea méljggadéfot ealåhus. Dan jodihanvierut leat ollu fåktoriin gitta mat aiggiid

mielde rivdet. Maiddai boazodoalu halddaéeapmi ja lågat mat gusket boazodollui, dåid

searvvis maid élbmotrievttala§ vuoddu, lea ollu rievdaduvvon manemus logi jagis.

Halddahusas ja ålbmogis mudui lea ieégudetlagan mähttu ja diehtu boazodoalu birra. Seamma

lea maid ieégudetge huksenberoåteddjiin.

Guovddåä ulbmil plånabargguin lea lasihit måhtu boazodoalu birra obbalaööat ja

earenoamaiit Romssa boazodoalu birra.

5.5 Cielggadandärbbut
Plénabarggu oktavuodas lea råhkaduvvon obbalaågeahöastat mii öåj eha oasi naåuvnnalaé ja

internaéuvnnalaä låidestusain boazodoalu ektui. Dan ai gut vel buorebut odasmahttit planas,

dainna jurdagiin ahte dat galgå leat juoga man vuodul sihke hålddahus ja ålbmot mudui såhttå

skahppot eanet måhtolaåvuoda. Mii oaiiut maid oaiviliid ja måhtu öoahkkimiin ja

workshopain, ja go oaäut veahki bargojoavkkuin ja resursaolbmuin jnv. Lassin
dokumeanttaid guorahallamii, daida maid leat dårbu öohkket dieduid/öilgejumiid dihto

surggiin. Dat guoskå daidda surggiide:

.  Årvovidjeanalysa  (éadahuvvon)

Cuvget ja öilget boazodoalu mearkkaåumi servodahkii ja ealahusaide Romssa

fylkkas. Bargu galgå kartet dälå dili ja ovttas mielbargiiguin håbmet

boazoealåhusa ieias ovdänanvejolaävuodaid, ja ovttas daid ie§gudetlégan earå

ealåhus—ja servodatoasålastiiguin dan regiovnnas.

Galgå råhkaduvvot sisabahkkenkårten, mii galgå öäjehit oktii buot öoahkkanan

Véikkuhusaid mat åiggiid öada leat öuohcan boazodoalu resursavuddui,

ieågudetlagan sisabahkkemiid geaiil. Kérten galgä sisttisdoallat

76 Olles bearaä lea boazodoalus fårus siidadoalus ja båikedoalus. Siidadoallu lea ealuin bargan.

Bäikedollui gullet ollu barggut maid ferte bargat boazobargui doarjjan.
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arealasisabahkkemiid main lea stuora Våikkuhus bohccuide ja

boazobargodillai. Romssas leat diekkar aéäit elfåpmohuksen, suodjalus,

j  ohtalus, vuovde -ja eanadoallu, bartahuksen, astoaiggedoaimmat,

meahcceturisma, mohtorj ohtolat. Årvvoétallat maid Valdit mielde boraspiriid

ja dalkkådagaid.

Datat galget leat vuolggabaikin öilget eanahåstalusaid mat ealähusas leat

Romssa fylkkas. Dat galga maid ééj ehit dan goas sisabahkkemat orohagaide

leat nu garrasat ahte berre garvit eanet muosehuhttimiid.

.  Dålkkådatrievdamiid våikkuhusat guohtumiid geavaheapmåi

Daid dieduid vuodul mat juo gävdnojit, ealahusa Våsähusaid ja daid scenariaid

vuodul mat leat råhkaduvvon boahttevaé dålkkadatrievdamiid Våikkuhusaid

birra Romssas, galgä plåna govvidit ieégudetlagan doaimmaid maid ealåhus

sahtta dahkat vai birge håstalusaiguin maid dålld<adatrievdamat sahttet dahkat

oanehit ja guhkit aigai. Dat sahttet leat dakkår bealit go doaibmanvuogit,

resursaolaheapmi, jodihanmålle rievdandarbbut ja eastadandoaimmat.

.  Kultuvrralaä guoddevaävuohta Romssas

Lea dårbu oainnusindahkat boazodoalu kultuvrralaä vuodu ja kapasitehta

seailluhit boazosami kultuvrra ja Sami kultuvrra (kultuvrralaé guoddinfämu)

Romssas. Sihke de go geahööa årbemåhttui, gillii ja kultuvrii, muhto maiddåi

go geahööa dan movt samiid åiggiid öada leat heivehan ieiaset doaimmaid ja

arbevirolaööat leat geavahan Romssa luonddu ja meahcceresurssaid.

o  Kårtavuoddu

Romssa boazodoalloguovllus leat buot orohagain digitåla kårtahoiddut. Ulbmil

lea maiddåi Davvi-Romssa digitaliseret 2017 mielde. Mii guoskå

konvenäuvdnaguovllu bargui, de dat bargu däida leat oalle mealgadis

boahttevuodas. Dat materiala lea dehålaå dan oktavuodas ahte dadistaga såhttä

giedahallat orohagaid doaibman-ja orohatplånaid.

Orohagat ja suohkanat fertejit hukset måhtolaévuoda kårtareaidduid

odasmahttimis ja geavaheamis. Dan suorggi dérbbu lea dårbu kartet, seammas

go öielggada maid såhttå bargat boazodoalu regionala planas ja mii lea

naåuvnnalaé ovddasvastadus.

.  Boraspiret

Romssas lea boraspiregaialdat dehaleamos hastalus mii boazodoalus lea mii

guoskå eatnamiid geavaheapmai ja vahågiidda. Boraspiret leat eahpitkeahttå

dat mat dagahit stuoråmus tahpa boazodoalu ollislaå vahagiin. Gåvdnoj it unnan

eastadandoaimmat mat livööe avkin boazodollui. Doaimmat leat divrasat,

Vaddåsat dokumenteret ja dat bohtet davja vuostalaga boazodoalu arbevirolaå

jodihanmalliiguin. Plänabarggus åigut mii geahööat lea go vejolaå öielggadit
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movt buoremusat sahttit öohkket ja avkin atnit boazosåmiid årbemahtu mii

guoskä boazodoalu ja boraspiriid guoddevas ovttaseallimii, seammas go

geahööat makkar vasahusaid leat öohkken dutkamiin ja praktihkalas

eastadandoaimmain eara guovlluin riikkas.

Cielggadandarbbuid ferte geahööat ekonomalas rämmaid ektui. F erte iskat lea go vejolas

oaiiut olggobealde ruhtadeami.

6. Organiseren ja mieldevåikkuheapmi

Das (':ilget planabarggu organiserema ja mieldevaikkuheami.

6.1 Organiseren ja mieldevéikkuheapmi
Romssa fylkkasuohkan lea plånabarggu formalalas ovddasvåstideaddji. Plåna galgå

loahpalaööat dohkkehuvvot fylkkadikkis, mii lea regionala planaeisevaldi. Fylkkaradis lea

fåpmudus dohkkehit plånaprogramma. Fylkkaraddi mearridii assis 211/14 ahte regionala

planabargu boazodoalu birra galga ålggahuvvot".

Vuodduduvvui stivrenjoavku, mas lea baj emusdåsi ovddasvåstådus boazodoalu regionala

planabargui gitta dassaZii fylkkaraddi meannuda sihke plånaprogråmma ja plänaevttohusa.

Stivrenjoavkkus leat mielde öuovvovaöéat:

Stein Ovesen, bargoveahkahoavda, Romssa fylkkasuohkan (jodiheaddji)

Bård Pedersen, fylkkamånni, Romssa Fylkkamanni

Rune Fjellheim, direktevra, Såmediggi

Hege Walør Fagertun, råddeolmmåi, Bardu, KS Troms bealis

Johan Anders Oskal, j  odiheaddji, Romssa Boazosamiid F ylkkasearvi

Henrik A. Sara, Oarjj abeale johtolaga jodiheaddji, Guovdageainnu J ohttisémiid Searvi

Per-Gustav Idivuoma, Ruota Samediggi

Jörgen Jonsson, Ruota Samiid Riikkasearvi (RSR)78.

Stivrenjoavkkus lei ålgoöoahkkin borgemanu 20.beaivvi 2015 Romssas, ja dasto lei sis

öoahkkin juovlamanus 2016.

Lea asahuvvon oktasas öallingoddi mas leat färus Romssa fylkkasuohkan (Raimo Valle, Stine

Larsen Losvo ja Synnøve Lode) ja Romssa Fylkkamånni (Øystein Ballari ja Lill-Hege

Nergård). Céllingoddi diediha stivrenjovkui.

Leat åsahuvvon golbma bargojoavkku. Bargojoavkkut leat asahuvvon daid fattåid vuodul mat

galget giedahallojuvvon regionåla planas ja galget earenoamaiit habmet addojuvvon fattéid ja

ovddidit ulbmiliid ja strategiijaid, ja mudui buktit oaiviliid plånabargui. Joavkkuid jodiha

Romssa F ylkkamanni boazodoallohålddahusa fagajoavku. Cuovvovas bargojoavkkut leat

asahuvvon:

]  .  joavku  :  Areålahdstalusat

77 http://innsyn—vslroms lke.no/1noteda0?0ffmoteid=l254
78 Lear jean'an sälitta go RSR leat  m  Gide Slikl'ellLll'lx'llS. Hugo dat njealljc éeal'u mom bealde
ex'ttohedje. ahte galgat  Okmsaé  airasa gäx dnat.
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2.  joavku  :  Boazodoallu ealähusoasälastin

3. joavku: Kultuvrralaä guoddevaävuohta

Stivrenjoavku ja bargojoavkkuid nammadeamis leat deattuhan dan ahte galget gokéat

beroåtumiid ja geografiij a défusViidodaga ja goappeéat sohkabealit galget leat mielde. Eanet

diedut gavdnojit: htt ://Www.tromsf ike.no/#/innh01d/t'enester/ lanlevaing/ laner-OQ-

strate gier/

Cearuin jerrojuvyvui sahttet go oasålastit bargojoavkkuide ovttain oktasaä ovddasteddjiin

gudege jovkui. Cearut eai dåhto boahtit ovttaide, ja danin sis eai leat vel ovddasteaddjit

bargojoavkkuin. Fallat sierra éoahkkimiid öearuide gudet dan hélidit.

Mii deattuhit oaiiut Viiddis mielvåikkuheami ja searvama juo plana ålgobargguid raj es. 2015

gida lagiduvvo diehtojuohkinöoahkkimat buot Romssa regionalaradiiguin, ja Romssa

boazosémiid fylkkaservviin.

Juovlamånus 2015 lågiduvvui fagalaå SWOT-workshop mas ledje fårus ealahusa ja

suohkaniid ovddasteaddjit. Ulbmilin lei oaiiut oidnosii Romssa boazodoalu boahtteåiggi

dehéleamos håstalusaid ja vejolaåvuodaid. SWOT-analysa åadda leat dehalaå vuoddu go

bargat planain viidåseappot.

Guovvamanus 2016 lågiduvvui alggahanöoahkkin boazodoalu regionåla plana birra, gos lei

Viiddis oasälastin ja lei vejolaåvuohta buktit oaiviliid. Maggil ålggahanöoahkkima såddejuvvo

reivvet main aviiuheimmet buktit oaiviliid prosessii ja sisdollui. Oaööuimet 12 Vastideaddjis

oaiviliid.

Boazodoalu regionala plåna boahtå leat oassefaddan fasta lågidemiin suohkaniiguin, maid

sihke Romssa fylkkasuohkan ja Romssa F ylkkaménni lagidit.

ILO—konvenéuvdna gaibida ahte galget lågiduvvon gulahallanöoahkkimat ealåhusain. Maiddåi

earå organisaåuvnnaide ja etahtaide åigut fallat doallat éoahkkima dérbbu mielde.

6.2 Ovddosmannanplana

Regionåla plénabargu élggahuvvo go planaprogramma lea dohkkehuvvon.

2017 2018 2019

SONDJFMAMJJASONDJFM

Cielggadanbargu ja stivrenjoavkku, éallingotti

ja bargojoavkkuid/beroåtusjoavkkuid

ovttasdoaibman

Plana gulaskuddamii

Mearkkaäumiid giedahallan

Plåna meannuduvvo fylkkadikkis
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Kopi: administrasjonsgruppa

28. mars 2017

Kartlegging og verdifastsetting av friluftslivsområder

Det tas kontakt med kommunens administrative ledelse med ønske om at arbeidet med kartlegging

og verdifastsetting av friluftslivsområdene i kommunene kan prioriteres og sluttføres.

Friluftsrådet i samsvar med administrasjonsgruppa er innstilt på å sluttføre arbeidet i samsvar med

behov og fylkeskommunens anbefalinger. Det vil lette vårt arbeid dersom ledelsen i kommunen

bidrar til at dette blir gjort. Dvs. drøftet internt med de som er berørt av planfaglige oppgaver som

dette.

Vedlagt følger det brev Troms fylkeskommune sendte til kommunene i 2010. Det ble i den periode

gjort et kartleggingsarbeid ledet av en felles prosjektleder i regi av fylkeskommunen. En stor del av

arbeidet er utført. Dette i samsvar med den veileder som Miljødirektoratet utarbeidet. Det gjenstår

likevel noe arbeid før vi er i mål. Troms fylkeskommune har igjen tatt kontakt med oppfordring om å

få arbeidet avsluttet.

Oppgaver som ønskes prioritert nå:

. Gjennomgå kartleggingen som er utført.

.  Evaluer om det har skjedd endringer som gjør at områder bør få annen status i forhold til

viktighet for friluftsliv?

'  Gjør en særskilt vurdering av nærmiljøområder, som hadde begrenset fokus sist.

Etter at vi har gjort ferdig vår del av arbeidet vil Troms fylkeskommune bidra til at arbeidet blir

digitalisert og lagt ut på den nasjonale kartdatabasen for kartlagte og verdifastsatte friluftslivs-

områder.

Vårt mål er å kunne sluttføre kartleggingsarbeidet innen 1. juni. Forhåpentligvis vil dere kunne bidra

slik at vi lykkes med få avsluttet arbeidet. Friluftsrådet vil bistå så godt vi kan  i  arbeidet.

Med hilsen

NORD-TROMS FRILUFTSRÅD

Hugo Tingvoll (sign.)

Daglig leder

Et samarbeid mellom kommunene Kvænangen, Kåfjord, Nordreisa og Skjervøy

Epost: post@utinord.no Mobil: 975 20 450  Nettside:  utinord.no
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TROMS  fylkeskommune KU ltu retaten

ROMSSA  fylkkasuohkan

Kommuner i Troms
Ishavskysten friluftsråd
Midt-Troms friluftsråd

Nord-Troms regionråd
Sør-Troms regionråd

Vår ref.: Saksbehandler: Arkiv:
06/4185-13 Toril Skoglund 243  TILSK
Løpenr.: Tlf. dir.innvalg: Deres ref.: Dato:
2684/10 77 78 81 79 16.02.2010

KARTLEGGING  AV  VIKTIGE FRILUFTSOMRÅDER  I  TROMS  —
INVITASJON  TIL  SAMARBEID

Som følge av forvaltningsreformen som trådte i kraft 1.1.2010 har Troms fylkeskommune fått
økt ansvar innen friluftsliv. Troms fylkeskommune ønsker derfor å styrke samarbeidet med

kommunene og bedre kunnskapsgrunnlaget for å ivareta denne oppgaven.

Friluftsliv har stor betydning for folkehelse, trivsel, stedstilhørighet og naturforståelse. Natur
og landskapskvaliteter har stor betydning for lokal og regional verdiskaping, ikke minst
reiseliv. Naturområder tilrettelagt for skånsom bruk er grunnleggende for et bærekraftig
naturbasert reiseliv. For å sikre allmennhetens friluftsinteresser, natur og miljøkvalitet er det
viktig å få oversikt over, verdisatt og kartfestet områder med gode friluftskvaliteter.

Troms fylkeskommune ønsker å bidra til at områder i fylket som har betydning for utøvelse

av friluftsliv, blir systematisk kartlagt. Dette er viktig både for å ta hensyn til og sikre
allmennhetens friluftsinteresser, og hindre konflikt mellom friluftsliv og næringsinteresser.
Det kunnskapsgrunnlaget som framskaffes vil ha flere bruksområder. Ny plan og bygningslov
stiller krav og åpner for bedre ivaretakelse av friluftsområder i arealplanen. Det forutsetter
godt kunnskapsgrunnlag og godt kartmateriell jf kapittel 2. i plan og bygningsloven.

Metode
DN har utarbeidet veilederen Kartlegging og verdisettz'ng av friluftsområder (Håndbok 25-
2004). Denne er prøvd ut iNordland og Troms, og det er høstet gode erfaringene med den.
Håndboka beskriver organisering av arbeidet, kartleggingsmetodikk og verdisettingskriterier.
Kartlegging av viktige friluftsområder i Troms skal følge denne veilederen, men forenklet og
tilpasset regionale forhold i Troms.

De friluftsområdene som fylkeskommunen ønsker kartlagt er områder med stort nedslagsfelt
og mange brukere, enten totalt eller i forhold til folkemengden i regionen. Brukerne kan
komme fra flere kommuner, eller fra andre deler av landet eller utlandet. Det kan dreie seg om

større sammenhengende tur- og naturområder langs kysten, i skogen eller i fjellet, men det
kan også være mindre områder med spesielle kvaliteter. Større områder nær by og større
tettsteder kommer inn under denne kategorien.

Besøksadresse Telefon Telefaks Bankgiro Org.nr.

Strandveien 13 77 78 80 00 77 78 80 01 4700  04 00064 NO 864 870 732
Postadresse Epost mottak lnternettadresse

Postboks 6600, 9296 Tromsø troms@tromsfylke.no www.tromsfylke.no
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Hovedtrekkene i arbeidet med kartlegging og verdsetting er:
1. Oppstart og etablering av lokale ressursgrupper/arbeidsgrupper  — en/flere grupper pr

kommune bør ha representasjon fra aktuelle deler av kommuneadministrasjonen i
tillegg til representanter fra friluftslivs- og naturorganisasjoner. Det er viktig å finne
personer som har gode kunnskaper om ulike friluftslivsområder og friluftsliv.

2. Samle eksisterende informasjon  — grunnlagsmateriell som dokumenterer
friluftsutøvernes bruk av arealene og planer om framtidig bruk.
Avgrense lett identifiserbare friluftsområder på kartet — grovkartlegging.
Lage egenskapstabell for hvert område.
Utarbeide en verdi for hvert område.
Digitalisere arealene som er viktig for friluftsliv med bakgrunn i nasjonal standard i
SOSI-format (Statens kartverk 2010). Kartet skal vise avgrensede områder/punkter og
en fargekode angir verdien av området.

7. Ferdig kart kan brukes som temakart i kommunens arealplan, være basis for en
eventuell kommunedelplan for friluftsliv, handlingsplaner og forvaltningsplaner for
nye avgrensede områder med mer.

asyl-hw

Statens kartverks SOSI-standard for friluftsarealer skal benyttes, og være grunnlag for
digitaliseringen. Digitaliseringen kan gjennomføres av kommunen hvis det er ønskelig.
Fylkeskommunen har ansvaret for sammenstilling, digitalisering og kvalitetssikring, samt
ansvar for publisering på nettet. Dette er et arbeid som gjøres i samarbeid med Statens
kartverk.

Organisering
For kommuner som er med i interkommunalt friluftsråd (Karlsøy, Storfjord, Lyngen,
Balsfjord, Tromsø —+ Ishavskysten friluftsråd), (Målselv, Bardu, Dyrøy, Sørreisa, Lenvik,

Berg, Torsken, Tranøy ——> Midt-Troms friluftsråd) tenker vi arbeidet organisert rundt
friluftsrådene som prosjektansvarlig for regionen. I kommuner uten friluftsråd (Kvænangen,
Skjervøy, Nordreisa, Kåfjord, Salangen, Lavangen, Gratangen, Ibestad, Skånland, Harstad,

Bjarkøy og Kvæfjord), ønsker fylkeskommunen at regionrådet kan ha en koordinerende rolle.
Innhold og omfang vil konkretiseres nærmere.

I hver kommune vil det være behov for en eller flere lokale ressursgrupper/arbeidsgrupper.
Gruppene bør ha en ansvarlig kontaktperson/sekretær som sikrer forankringen i
kommuneadministrasjonen.

Kartleggingen vil i hver kommune i snitt legge beslag på ca  2  månedsverk. Av dette er det
regnet at friluftsrådet blir belastet med 1 månedsverk og den lokale innsatsen
(kommuneadministrasjonen og ressurspersoner i kommunen) med det samme.

Arbeidet er planlagt å gå over to år, med oppstart vinter/vår 2010. Etter første fase må det
påregnes fortløpende oppdateringer. Dette kommer vi tilbake til, og det vil i stor grad være
avhengig av hva som bestemmes i den enkelte kommune.

Resultat

Resultatet av kartleggingen skal presenteres på digitale kart utarbeidet med bakgrunn i
nasjonal standard. Kommuner, friluftsråd og aktuelle samarbeidspartnere vil få tilgang på
disse og bruke det som beslutningsgrunnlag i arealplanarbeidet, jf ny plan og bygningslov.

Kartleggingen gir grunnleggende kunnskap som er en forutsetning for å kunne forvalte
friluftsområdene og for å sikre allmennheten tilgang til gode og varierte friluftsopplevelser.
Kartleggingen vil gi kommunene oversikt over status, bruken av området, hvor det er behov

161



3

for ulike typer tilrettelegging, behov for å sikre adkomst osv.Den vil gi grunnlag for sti- og
løypeplaner, tiltaks- og forvaltningsplaner lokalt og regionalt. God og trafikksikker adkomst

til ulike typer friluftsområder, er ofte en nøkkelfaktor.

Finansiering

Arbeidet skal finansieres via fylkeskommunale midler og regionale utviklingsmidler. Det er
ikke forventet at kommunene skal bidra med økonomiske ressurser, utover at fagressurser fra
kommuneadministrasjonen får et ansvar for å bidra i de lokale ressursgruppene. Statens
kartverk, Direktoratet for naturforvaltning, Statskog, Fylkesmannen i Troms, Statens
vegvesen er og aktuelle samarbeidspartnere i arbeidet både økonomisk og faglig.

Dersom kommunen ønsker en ytterligere presentasjon av arbeidet stiller vi gjerne opp i et
regionrådsmøte eller annen type møte.

Vi ber med dette om at kommunene oppnevner en kontaktperson for dette arbeidet, innen 26.
mars 2010. Bekreftelsen sendes til Troms fylkeskommune avd. folkehelse, idrett og friluftsliv,
postboks 6600, 9296 Tromsø.

Vi vil komme tilbake til en mer konkret fremdriftsplan for arbeidet så snart kommunene har
gitt sin tilbakemelding.

For ytterligere informasjon, ta kontakt med:
Friluftsrådgiver, Toril Skoglund, tlf 77788179

Med vennlig hilsen

Ellen Østgård
Fylkeskultursjef Vibeke Skinstad

Avd leder folkehelse, idrett og friluftsliv
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Post Nordreisa

Fra: Hugo Tingvoll Utinord <hugo@utinord.no>
Sendt: tirsdag 28. mars 2017 14:25
Til: Post Skjervoy; Post Kafjord; Post Nordreisa; Post Kvaenangen
Emne: Brev til kommunene

Vedlegg: Brev til kommunene 28.03.17.pdf; Brev fra Troms fylkeskommune 2010.pdf

Her følger brev til kommunene. Mottaker: rådmann/administrasjonssjef.

Med hilsen

NORD—TROMS FRILUFTSRÅD

Hugo Tingvoll

Daglig leder

Mobil:  975 20 450
Epost:  hueoélutinordno

Les mer på vår nettside ulinordno

Følg oss gjerne på Facebook

1

163



h Fylkesmannen  i  Troms
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Saksbehandler Telefon Vår dato Vår  ref.  T" '” Arkivkode
Cathrine Amundsen 77642031 28.03.2017 2017/23 Bm-P? [;(—j.

Deres dato Deres r  .  ai,-

H+ APR 4m;
Til kommuneneiTroms .. .niq  ,
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Kommunale virkemidler til spesielle miljøtiltak ijordbruket (SMIL) i Troms
2017  -1.tildeling

1.  Innledning
Grunnlaget for bruk av kommunale virkemidler til spesielle miljøtiltak i jordbruket  (SMIL) er
Landbruks- og Matdepartementets ”Forskrift om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket”,
«Forskrift om endring av forskrift 4. februar  2004  nr. 448 om tilskudd til spesielle tiltak i
jordbruket», sist revidert  16.12.2016, og ”Endelig tildelingsbrev 201 7” fra
Landbruksdirektoratet til Fylkesmennene datert  21.12.2016.

Fra  2017  er forskriften endret til at tilskudd kan innvilges til foretak der det foregår en
tilskuddsberettiget produksjon på landbrukseiendommen.

Fylkesmannen skal bidra til at kommunene prioriterer tiltak med god miljøeffekt. Håndtering
av overflatevann og riktig dimensjonering av hydrotekniske tiltak er viktige
klimatilpasningstiltak, og skal derfor gis prioritet. Fylkesmannen skal sørge for en
aktivitetsfremmende forvaltning av midlene. Kommuner med god måloppnåelse,
gjennomføringsevne og tiltaksstrategier der  SMIL  og RMP sees i sammenheng, skal
prioriteres.

Virkemidlene tildeles kommunene via fylkesmannsembetene. Midlene fordeles etter følgende
kriterier:

. Behovsvurdering kommuner for  2017  (aktivitetsbudsjett)
Resultatrapport  2016

Størrelsen på ansvar (innvilgede midler), særlig tiltak med overskredet arbeidsfrist
Prosjektenes sammenheng med kommunens tiltaksstrategier for  SMIL

Prosjektenes kobling mot regional miljøsatsing (Regionalt miljøprogram)
Omfang av jordbruksvirksomhet  i kommunen

Kommuner  som ikke har tiltaksstrategier for gjeldende periode eller ikke har meldt inn behov
for  2017, har ikke blitt tildelt midler nå. Så snart tiltaksstrategi for kommunen foreligger
og/eller behov om midler meldes inn til oss, vil tildeling vurderes på nytt.

Fylkeshuset, Strandvegen 13 Telefon:  77 64 20 00 Avdeling fmtrpostmottak@fylkesmannen.no

Postboks  6105, 9291  Tromsø Telefaks: 77 64 21 39 Landbruksavdelingen  www.fylkesmannen.no/troms
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2. Rammer til fordeling

Troms er i år tildelt kr  1 200  000,- fra Landbruksdirektoratet. Kr  2  501 335,- er overført fra

2016 og kr. 45 000 er inndratte midler. Totalt er kr. 3 746 335,- disponibelt til SMIL-tiltak i
Troms i 2017. Av dette fordeles kr. 2 020  000; nå (1 .tildeling).

I tråd med opplysningene i tildelingsbrevet for  2017, er udisponerte midler fra  2016  inndratt
fra den enkelte kommune og fordelt på nytt sammen med tildelinga for  2017.  Seksten
kommuner har meldt inn et samlet behov på kr.  5  434 500,- for 2017. Dette er langt over
disponibelt beløp for Troms fylke, så ikke alle kommunene får tildelt behovet fullt ut.

3. Opprydding i saker med utgått arbeidsfrist

Det er fortsatt mange saker med utgått arbeidsfrist. Pr  15.02.2017  har 14 kommuner til
sammen 43 saker med utgått arbeidsfrist. Disse sakene utgjør totalt kr.  1  441 830.-. Vi Viser til
utsendte e-poster til aktuelle kommuner og ber om at dere fortsetter det gode arbeidet med tett
oppfølging av disse sakene.

4. Tildeling av SMIL-midler til kommunene i  2017
Oversikt over l.tildeling 2017  står i vedlegg 1.

Følgende kan be om ekstra tildeling og vil bli prioritert i denne rekkefølgen:

. Kommuner uten tildeling, som har liggende eller mottar gode søknader.

. Kommuner som har saker med utgått arbeidsfrist, kan be om mer midler når det er rydda
opp i disse sakene.

. Andre kommuner som har gode søknader, der tildelingen ikke strekker til.

Midler som trekkes inn. kan den enkelte kommune disponere videre resten av året. Midler
som ikke blir disponert i år, vil bli trukket inn ved årsskiftet og fordelt til neste år sammen
med tildelingen for  2017.  Kommuner som ønsker å spare av årets tildeling for å få
gjennomført et større prosjekt til neste år må gi beskjed om dette i aktivitetsbudsjett for  2018.

5. Revisjon av tiltaksstrategiene for perioden  2017  -  2020
Et formål med «Forskrift om tilskudd til spesielle miljøtiltak ijordbruket» er å få ei best mulig
målretting av innsatsen og tiltakene på bakgrunn av lokale miljømessige behov og
utfordringer. Tilskuddsmidlene skal derfor prioriteres på grunnlag av lokale målsetninger og
strategier. Disse bør komme tydelig fram i de lokale tiltaksstrategiene.

Kommunene skal fastsette overordnede retningslinjer for prioritering av søknader. Slike
retningslinjer skal utarbeides i dialog med Fylkesmannen og næringsorganisasjonene i
jordbruket lokalt.

Kommunene skal prioritere de tiltakene som har best effekt for miljøet, og skal ha ei
aktivitetsskapende forvaltning av midlene. Det skal gå fram hvordan SMIL og RMP kan sees
i sammenheng.

Tiltaksstrategiene for SMIL har normalt vært utarbeidet for 4—års perioder fra og med  2005.
For mange utgikk forrige periode i  2016, og ny tiltaksstrategi for perioden  2017  — 2020  må
utarbeides.
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6. Opplysningsplikt og kontroll
Kommunene må, når det gis tilsagn om tilskudd, ta forbehold om at kommunene,

Fylkesmannen, Landbruksdirektoratet eller Riksrevisjonen kan kreve nødvendige
opplysninger og kontrollere at bruken av midlene er i samsvar med regelverket.
Fylkesmannen har det regionale ansvaret for å sikre at statlige midler brukes og forvaltes i
samsvar med forutsetningene. Fylkesmannen kan gjennomføre kontroll av kommunenes
tilskuddsforvaltning med utgangspunkt i ”Reglementet for Økonomistyring i  staten  ”  av
01.01.2006, §15.

7. Frister og rapportering

Fylkesmannen har frist til l.desember 2017 med å sende inn forbruksrapport for 2017 og
behov for midler for 2018 til Landbruksdirektoratet, og må derfor ha rapporter og budsjett fra
kommunene i god tid før dette.

Vi setter frist for kommunene til 15. november 2017 for  å  sende inn:
D  I] Forbruksrapport 2017
E] DAktivitetsbudsj ett 2018
D  DSaker til registrering i Saturn
D  DTiltaksstrategi for kommende periode dersom dette ikke er sendt tidligere.

] aktivitetsbudsjettet er det også bedt om et anslag over behovet for midler til
investeringstiltak i beiteområder og til drenering av jordbruksjord.

Med hilsen

Berit Nergård Nyre
landbruksdirektør

Cathrine Amundsen
seniorrådgiver

Vedlegg:
Oversikt over 1.tildeling av SMIL-midler for 2017

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ikke håndskrevne signaturer.
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Vedlegg ]:  Tildeling (I.) av  SMIL-midler til kommunene  i  Troms  i  201 7.

Kommune

Balsf ord

Bardu

Ber

D r

Gratan en

Harstad

Ibestad

Karlsø

Kvæf ord

Kvænan  en

Kåf ord

Lavan en

Lenvik

L 11 en

Målselv

Nordreisa

Salan en

Sk'ervø

Skånland

Storf' ord

Sørreisa

Torsken

Tranø

Tromsø

Ufordelt

Sum

Tildeling Utestående Utestående
201  7 (I.) ansvar pr ansvar  med

15.  02.201 7 utgått
arbeidsfrist

15.02.] 7

0 270 843 151 760

350 000 972 913 322 761

0 O 0

0 97 212 97 212

0 379 902 130 000

350 000 198 319 0

O 0 0

0 O O

0 47 358 23 907

0 0 0

195 000 168 780 O

O 0 O

O 237 125 54 725

300 000 44 520 44 520

300 000 686 922 157 550

0 263 726 213 496

295 000 225 209 O

0 7 910 0
O 7  250 7  250

0 50 050 0

0 72 823 29 123

O 40 000 40 000

160 000 420 692 23 800

70 000 289 026 145 726

1 726 335

2 020 000 4 480 580 l 441 830

Antall saker

med  utgått
arbeidsfrist

15.02.2017

h—NNO—OOOXW-PAOOO—OOO—NOWXD
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T iltaksstrategier,
gjeldende

inneværende

periode

JA

JA

JA

JA

JA

JA

JA

JA
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Norges
vassdrags- og
energidirektorat

NVE

Johs.  H. Giæver AS

Postboks  1

9159  HAVNNES

Vår dato:  24.03.2017

Vår ref.:  201701291-5

Arkiv: 323 Saksbehandler:

Deres dato: Tommy Johan Granheim

Deres ref.:

Masseutglidning ved fiskeindustrianlegg på  Havnnes, Nordreisa
kommune.

Vi viser til din melding av  28.02.2017  med ønske om rådføring i forbindelse med utglidning av

fyllmasser  i sjøen.  I  tillegg til et tørrfisklager, består havneanlegget av  3  bolighus. NVE har vurdert

saken, og funnet at det ikke er sannsynlig at situasjonen som nå er oppstått vil true aktuell

boligbebyggelse. NVE vil derfor ikke ta ansvar for videre oppfølging i saken.

Bakgrunn

Masseutglidningen skjedde som en plutselig hendelse ved at fyllmasser gled ut undervanns helt inn til

kaianlegget. Av tilsendt bilde ser det ut som om dette dreier seg om en lokal utglidning, og at dette ikke

berører selve kaifundamenteringen. Vi har opplysninger om at hendelsen skjedde i løpet av februar
måned  2017.

Videre oppfølging

Om det ikke observeres videre utvikling som tilsier at grunnforholdene er ustabile, er det ikke

sannsynlig at evt. ny skredhendelse vil ramme aktuelle boliger. Vi vil anbefale at det likevel gjøres tiltak

for  å  hindre videre utvikling i skredpunktet. Det er da viktig at utglidd fylling reetableres og plastres slik

at den tåler de påkjenninger den vil utsettes for. NVE har kjennskap til det arbeidet Multiconsult har

gjort for Statens Vegvesen i forbindelse med prosjektering av fundament til nytt fergeleie på Havnnes.

De har i den forbindelse også fått kunnskap om grunnforholdene på stedet. Vi vil anbefale at du tar

kontakt med konsulent for videre rådføring.

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

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

  

   

Hovedkontor Region Midt-Norge Region Nord Region Sør Reglon Vest Reglon øst

Middelthunsgate 29 Vestre Rosten a1 Kongens gate  14,18  Anton Jenssensgate  7  austdalsvegen.  1B  Vangsveien  73

Postboks 5091, Majorstuen Postboks 2124 Postboks 4223
0301  OSLO ' 7075 TILLER 8514  NARVIK 3103  TØNSBERG 800  FØRDE 2307  HAMAR
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NVE

På vår hjemmeside er saksgang og det vi legger til grunn for denne type vurdering, beskrevet.

htt )s://www.nve.no/Haum-og-skred/sikrin

Med hilsen

Knut Aune Hoseth Tommy Johan Granheim

Fungerende regionsjef overingeniør

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.

Kopi til:

Nordreisa kommune

169



Post Nordreisa

Fra: nve@nve.no
Sendt: fredag 24. mars 2017 15:09
Til: Post Nordreisa
Emne: Masseutglidning ved fiskeindustrianlegg på Havnnes. Videre oppfølging i

saken.. NVEs referanse: 201701291-5
Vedlegg: 201701291-5Masseutglidning ved fiskeindustrianlegg på Havnnes. Videre

oppfølging i saken..pdf

Tii Nordreisa kommune

Vedlagt følger dokument 201701291-5 Masseutglidning ved fiskeindustrianlegg på Havnnes. Videre

oppfølging i saken. fra NVE -Norges vassdrags- og energidirektorat.

1
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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   
    
    
    
    
    
    

Nordreisa sankelag SA 
Loppevollveien 8 
9151  STORSLETT 
 
Att. Morten Fredriksen 

 

 
Delegert vedtak 

Delegert utvalg miljø-, plan og utviklingsutvalget - nr. 56/17 
 
 

Deres ref:   Vår ref (bes oppgitt ved svar): Løpenr. Arkivkode Dato 
 2015/1171-10 4837/2017 V16 08.05.2017 

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

Melding om vedtak skadefelling rødrev Nordreisa Sankelag 

Henvisning til lovverk: 
 Forskrift om felling av viltarter som gjør skade eller som vesentlig reduserer andre 

viltarters reproduksjon. 
 Naturmangfoldloven §§ 8-12 

 
Saksopplysninger:  
Søker: Nordreisa Sau & Geit 
Det søkes her om ekstraordinært uttak ved skadefelling av 15 rødrev og 10 hi-uttak. 
Søknaden er mottatt: 03.05.2017 
Det er ikke søkt om dispensasjon fra båndtvangreglene for bruk av hi-hund. For bruk av hi-hund 
må det søkes om dispensasjon fra båndtvangreglene. 
 
De skriver i søknaden: 
Skadefelling av rev 
Nordreisa sau og geit søker her om ekstraordinært uttak som skadefelling av rødrev. På vegne 
av medlemmene, ønsker vi og søke om og ta ut rødrev i tilknytning til gårdsbruk med sau og i 
områder der de slippes dyr på utmarksbeite. 
Søknaden begrunnes ved tidligere erfaringer og observasjoner der man ser at rødrev er en 
predasjonsfaktor på lam, spesielt tidlig etter lamming, når dyra går på innmark og ved 
beiteslipp til utmark. Det søkes her om ekstraordinært uttak med begrunnelse at til tross for stort 
uttak under ordinær jakt er det enda er det stor aktivitet av rev, spesielt i tilknytning til bruk med 
sau. 
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Tidligere år har vi sett at rev tar lam, og erfaringene viser ta uttak av rev er preventivt i forhold 
til lamme tap tidlig i sesongen. 
Ansvarlig for skadefellingslaget blir Morten Bergland. 
Ekstraordinært uttak er ønskelig i tilknytning til gårdsbruk og ved utslippsområder til utmarka i 
hele området til beitelaget. 
Vi søker om å ta ut: 
15 voksene rev  
10 revehi 
 
Historikk: 
Nordreisa Sau og Geit (heretter kalt NSG) har gjennom flere år hatt fokus på småfetap i 
beiteområdene. NSG har i samarbeid med kommunen og senere Norske Kadaverhunder 
gjennomført en rekke prosjekter (uro prosjekt 1997-2000, dødspeilesendere 1999-2004 og 
kadaverhund ekvipasjer 2005-2014) for å avklare tapsårsak på småfe i beiteområdene. Her er det 
avdekket at rødrødrev er en betydelig skadegjører på lam spesielt i startfasen av beitesesongen 
ved beiteslipp og de to første månedene. Grunnlaget for søknaden begrunnes i overnevnte da det 
er utprøv avbøtende tiltak etter: 
 
Forskrift om felling av viltarter som gjør skade eller som vesentlig reduserer andre viltarters 
reproduksjon 
I kapittel I pkt. 2. heter det 

«Før felling plikter eier, bruker eller rettighetshaver i rimelig utstrekning å forsøke andre 
tiltak for å avverge skader eller redusere predasjon.» 

 
Formålet med disse prosjektene som er finansiert av Fylkesmannen i Troms gjennom 
Forebyggende og konfliktdempende tiltak (FKT), er å øke kunnskapsgrunnlaget ved å 
dokumentere hva som faktisk er dødsårsaken for tap av småfe på beite. Problemet er at man 
uansett prosjekt eller tiltak har kommet i etterkant av skaden som er påført og dermed ikke hatt 
mulighet å dokumentere tilstrekkelig på grunn av at kadavrene har vært så oppspist at det kun har 
vært ullrester og bein igjen, direkte dødsårsak har ikke vært mulig å dokumentere. Prosjektene 
har ikke hatt noen direkte effekt på tapstallene. Imidlertid har man gjennom prosjektene påvist at 
rev sannsynligvis er en betydelig skadegjører i forhold til lam tidlig i sesongen, spesielt på 
innmark før beiteslipp, og i ukene etter beiteslipp. Dette er påvist ved funn av opptil tjuetalls 
kadaver omkring aktive revehi. Her er en viktig faktor at det må slippes robuste lam som er i 
stand til å følge mora, og som er under utvikling til å bli drøvtygger. Om de ikke er i stand til å 
utnytte graset er de langt mer sårbar om de kommer bort fra mora i perioder eller permanent. 
Gjennom tidligere skadefelling på rev er det observert at rev i tilfeller oppfører seg som 
gjeterhund, der den tilnærmer seg sauer med lam støtvis og ved å ligge i ro til søya mister fokus 
på reven for så å gjøre fremstøt. 
 
NSG har i 2015/2016 ikke gjennomført FKT-tiltak på grunn av at det er svært ressurskrevende og 
tiltakene har ikke direkte dokumentert effekt på tapstallene eller prosentandelen som erstattes til 
tap der dødsårsak er påført av freda rovvilt. Det er ikke søkt om FKT midler inneværende år. 
 
Ekstraordinært uttak ved skadefelling av rødrev: 
Ved uttak av rødrev gjennom ordinær jakt har vi sett effekter på tapstallene spesielt på lam der 
det har vært høy konsentrasjon av rødrev, og ved uttak av store individer. Man kan ikke utfra 
prosjektene fastsette at tap til rev i stor skala er direkte dødsårsak. Bakgrunnen er at man ikke har 
fått dokumentert ved SNO`s rovviltkontakter tilstrekkelig antall mot tapstallene som påviser at 
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rev er skadegjøreren. Som tidligere nevnt er kadavrene så oppspist at dødsårsak ikke er 
dokumenterbar. 
 
Ekstraordinært uttak gjennom skadefelling i bestemte deler av beiteområdene er det imidlertid 
påvist på besetningsnivå at tapstallene er gått ned, men det er ikke vitenskapelig dokumentert i 
prosjektene. Ved Flatvoll/Rongadalen og Klubbenes har det vært uttak av mange rødrev samt hi-
uttak der man kan ved en viss sannsynlighet dokumentert effekt ved ekstraordinær skadefelling. 
 
I perioden 2012-2017 var det årlig vært meget stort uttak av rødrev i kommunen (variert mellom 
95 til 240 rev) på bakgrunn av kursing i årte- og lokkejakt på rev. Vi så i 2014 en markant 
nedgang i revebestanden der vi i 2015 så en nedgang i tapstallene i områder med store uttak. 
Jaktkursingen var spesielt tilrettelagt for unge jegere, der lette kalibre med spesialisering på 
revejakt var gjennomgående tema. Dette gjøres bevisst for å desimere revebestanden, noe som 
ikke bare gagner småfenæringen, men man ser også en betydelig bieffekt i smågnagerbestanden 
samt hare, rype og orrfugl i områder der man over flere år ikke har hatt yngling eller hekking av 
nevnte arter. Det er i kommunen ikke dokumentert i ved forskning at uttak av rødrev er årsaken 
til økte bestander av nevnte arter, men man kan med en viss sikkerhet si at dette er en 
medvirkende faktor da det samme ikke er tilfelle i beitelagets områder der det ikke er tatt ut 
samme antallet rødrev. 
 
Uttaket det søkes om er i prioriterte områder tilliggende gårdsbruk med sau og geit, samt 
områder der det slippes lam på beite tidlig i sesongen (Rotsund, Straumfjordeidet/Rongadalen, 
Straumfjord, Røyelen og Storvik halvøya). 
 
 
Vurderinger: 
Det søkes om dispensasjon for ekstraordinært uttak ved skadefelling av rødrev, søknaden 
tidfester ikke uttaket, men fastsettes i vedtaket av forvaltningsmyndigheten ved vilkår for 
tillatelsen. Søknaden omfatter uttak av 15 enkeltindivider av rødrev og 10 hi-uttak i prioriterte 
områder. Det forutsettes at hi-uttak innbefatter mordyret i tillegg til kullet. 
Kommunen kan gi tillatelse til uttak av rødrev for å avverge skade på avling, husdyr, tamrein, 
eller annen eiendom, eller som i vesentlig grad reduserer andre arters reproduksjon. Vedtak kan 
bare treffes hvis uttaket ikke truer bestandens overlevelse og formålet ikke kan nås på annen 
tilfredsstillende måte. Til tross for stort uttak av rødrev over flere år ser man at rødrevbestanden 
fremdeles er meget stor der det etter stort uttak kommer inn nye individer fra fjellene omkring. 
Dette er en direkte årsak til at det gjennom ordinær jakt over 3-4 år er tatt ut mer enn 200 rev 
årlig i Nordreisa kommune. Bestandsfaktoren og skadepotensiale anses å veie tungt i denne 
saken. 
 
Forskrift om felling av viltarter som gjør skade eller som vesentlig reduserer andre 
viltarters reproduksjon. 
 
Under Forskrift om felling av viltarter som gjør skade eller som vesentlig reduserer andre 
viltarters reproduksjon – kapittel II Generelt om forskriften II B står følgende nevnt: 
En fellingstillatelse skal primært være begrunnet utfra en akutt skadesituasjon. Muligheten bør 
likevel holdes åpen for at en i unntakstilfeller kan gi fellingstillatelse på bakgrunn av tidligere 
skadeproblem. I slike tilfeller bør det gis betinget fellingstillatelse som iverksettes først når 
skadene igjen oppstår. Slike betingede fellingstillatelser kan gis av kommunen, fylkesmannen 
eller direktoratet. Ved bruk av betinget fellingstillatelse kan det knyttes særlige vilkår til den. 
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Forskriften sier at fellingen bør skje først når skaden oppstår. Slik saken vurderes vil en ikke 
vente til skaden igjen oppstår, men gis på et forebyggende grunnlag. 
Videre står det: 
II. Felling av viltarter som gjør skade 
A. Hettemåke, fiskemåke, gråmåke, svartbak, bydue, ringdue, svarttrost, gråtrost, måltrost, 
rødvingetrost, skjære, kråke, ravn, gråspurv, hare, rødrev, røyskatt, mink, mår og grevling, kan 
felles uten særskilt tillatelse hele året av eier/bruker/rettighetshaver eller den han bemyndiger 
når disse gjør skade av vesentlig økonomisk betydning på en eller flere av følgende verdier: Hus, 
hage, åker, plante eller frøkultur, aktivt egg- og dunvær, pelsdyrfarm, fjørfeoppdrett eller 
viltoppdrett. 
 
Som nevnt kan kommunen etter skriftlig søknad gi tillatelse til betinget fellingstillatelser av arter 
nevnt under Kapittel II, A.  
 
Betinget fellingstillatelse 
En fellingstillatelse skal primært være begrunnet utfra en akutt skadesituasjon. Muligheten skal 
likevel holdes åpen for at en i unntakstilfeller kan gi fellingstillatelse på bakgrunn av tidligere 
skadeproblem. Kommunen benytter her begrunnelse fra tidligere FKT-prosjekter fra 1997-2014 
der man ser klare konturer av rev som betydelig skadegjører på lam tidlig i sesongen. I slike 
tilfeller bør det gis fellingstillatelse ved vilkår som iverksettes når skadene igjen oppstår. Man har 
pr i dag hatt tap til rev der villsau på utegang er tatt av rev.  
Ved bruk av fellingstillatelse knyttes særlige vilkår til denne fastsatt i vedtaket.  
 
Naturmangfoldloven 
Etter naturmangfoldloven § 5 er det et mål at artene og deres genetiske mangfold ivaretas på lang 
sikt og at artene forekommer i levedyktige bestander i sine naturlige utbredelsesområder. Tiltak 
etter naturmangfoldloven skal imidlertid avveies mot andre viktige samfunnsinteresser, jamfør § 
14. En slik avveining skal ikke medføre at målet i § 5 fravikes, men at tiltaket vil kunne medføre 
at målet i § 5 nås på annen måte eller i annet tempo enn hvis naturmangfoldet hadde vært eneste 
hensynet å ta. Skadefelling er et virkemiddel for primært å avhjelpe akutte skadesituasjoner som 
kan oppstå. 
Ut fra foreliggende kunnskap om bestandssituasjonen for rødrev i dette tilfellet og erfaringer med 
akutte situasjoner der rovvilt angriper beitedyr, samt prinsippet om differensiert forvaltning 
jamfør naturmangfoldloven §§ 8 og 12, finner Nordreisa kommune grunnlag for å fastsette en 
kvote for betinget skadefelling av rødrev i sesongen 2017, avgrenset til perioden fra vedtaksdato 
til 31. mai 2017. Kommunen viser til data om rødreven sin eksplosive vekst og skadepotensiale. 
Ikke bare for beitedyr, men også negative virkninger for annet vilt og fuglearter. Etter 
jaktsesongen 2011 - 2014 ser vi en markant økning i bestander av hare og rype med bakgrunn i 
ordinært uttak av 455 rødrev i løpet av denne perioden. Til sammenligning kan det henvises til 
uttak av rødrev på Varangerhalvøya der det tas sikte på å bevare fjellrevbestanden. I likhet har 
Nordreisa kommune registrert en økende revebestand i omsøkte skadefellingsområde. Kunnskap 
basert på erfaringer fra prosjekt “Revejakta 2012“ viser svært positiv trend for øvrig småvilt i 
kommunen der jakttrykket på rødrev har vært stort. 
Nordreisa kommune anser at kravet i naturmangfoldloven § 8 om kunnskapsgrunnlaget er 
tilstrekkelig ivaretatt. Føre-var-prinsippet kommer til anvendelse i situasjoner der man ikke har 
slik tilstrekkelig kunnskap, jamfør § 9. For å sikre overlevelsen av rødrev i landet på lang sikt er 
det viktig å sikre genetisk variasjon. Samlet belastning på rødrev er godt kjent gjennom ordinær 
jakt, ulike fellinger, skadefellinger (ekstraordinære uttak), jamfør naturmangfoldloven § 10. Det 
anses ikke at en eventuell felling av noen få skadegjørende individer vil true artenes overlevelse. 
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Naturmangfoldloven § 11 gjelder kostnadene ved miljøforringelse og anses ikke relevant i denne 
saken. I forhold til viltloven og forskrift om felling av viltarter som gjør skade eller som vesentlig 
reduserer andre viltarters reproduksjon. 
 
 
Vedtak: 
Med hjemmel i Viltlovens forskrift kapittel II, A, innvilges omsøkte skadefelling på inntil 15 
enkeltindivider av rødrev og inntil 10 hi-uttak i regi av Nordreisa sau og geit innenfor perioden 
fra vedtaksdato til 10.06.2017. 
 
Angitt område er i søknaden presisert til beitelagets områder med kartfestede eiendommer der det 
skal tegnes inn hi og/eller åteplass i tilknytning til gårdsbruk med småfe, og beiteslippsområder. 
 
Det settes følgende vilkår: 

1. Før skadefelling starter skal det innhentes skriftlig tillatelse fra grunneier. 
a. Grunneiertillatelse skal utstedes til søker, med skadefellingsleder 

2. Tidsbegrensning; fra vedtaksdato til 10.06.2017 
a. All jakt skal opphøre i perioden fra valping starter til valpene begynner å trekke ut 

av hiet.  
3. Tillatelsen gjelder 15 enkeltindivider og 10 hi uttak 

a. Det forutsettes at mordyret ikke tas ut før man er helt sikker på at alle valpene er 
tatt ut kan tas ut ved hi-uttak. 

4. I hvilket nærmere avgrenset området fellingstillatelsen er gyldig 
 Søker skal sende kart med inntegnet aktivt hi til kommunen fortløpende for 

registrering ved skadefelling. 
 Tillatelsen åpner for å gjelde et avgrenset område med flere grunneiere, da må 

samtlige berørte grunneiere gi skriftlig samtykke til felling på sin del av kartfestet 
område (Jf. pk. 1). 

 Området skal da ha direkte tilknytning til gårdsbruk med småfe. 
5. Hvem tillatelsen gjelder for 

 Nordreisa Sankelag/Nordreisa Sau og geit. 
 Søker anses som skadefellingsleder og fastsetter hvem som skal stå som ansvarlig 

for at fellingen organiseres og iverksettes i samsvar med tillatelsen. 
 Fellingstillatelsen utstedes til søker (NSG), som selv er ansvarlig for at felling 

gjennomføres i tråd med forskriften og vilkår satt av forvaltningsmyndigheten. 
6. Søker bærer selv eventuelle kostnader med felling og eventuell ivaretakelse av felt vilt. 
7. Rapporteringsplikt 

 Søker plikter til å rapportere om utfallet av fellingen, her skal kart med inntegnet 
felling av enkeltindivider og hi-lokalitet fremgå. 

 
Forvaltningsmyndigheten presiserer at bruk av kunstig lys eller motorisert kjøretøy/fartøy ikke er 
tillatt brukt under betinget skadefelling. 
 
 
 
Klageadgang 
Vedtaket kan påklages til Nordreisa kommune, postboks 174, 9156 Storslett.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den 
dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 
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Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer 
som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du 
har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
 
Kristian Berg 
Saksbehandler 
 
Dette dokumentet er produsert elektronisk, og har derfor ingen signatur. 
 

Vedlegg 
1 SANKELAG revejakt (1) 

 
 

Kopi til: 
Morten Fredriksen    
Morten Bergland    
Morten Risto    
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NORDREISA SANKELAG SA.      

 

Nordreisa kommune 
Att. Kristian Berg 
9151 Storslett                                                                                   03.05.17 
 
Nordreisa sankelag SA 
v/Morten Fredriksen 
9151 Storslett 
 
 
 
 

Skadefelling av rev 
 

Nordreisa sau og geit søker her om ekstraordinært uttak som skadefelling av rødrev. På 
vegne av medlemmene, ønsker vi og søke om og ta ut rødrev i tilknytning til gårdsbruk med 
sau og i områder der de slippes dyr på utmarksbeite. 
 
Søknaden begrunnes ved tidligere erfaringer og observasjoner der man ser at rødrev er en 
predasjonsfaktor på lam, spesielt tidlig etter lamming, når dyra går på innmark og ved 
beiteslipp til utmark. Det søkes her om ekstraordinært uttak med begrunnelse at til tross for 
stort uttak under ordinær jakt er det enda er det stor aktivitet av rev, spesielt i tilknytning til 
bruk med sau. 
 
Tidligere år har vi sett at rev tar lam, og erfaringene viser ta uttak av rev er preventivt i 
forhold til lamme tap tidlig i sesongen. 
 
Ansvarlig for skadefellingslaget blir Morten Bergland. 
 
Ekstraordinært uttak er ønskelig i tilknytning til gårdsbruk og ved utslippsområder til 
utmarka i hele området til beitelaget. 
 
Vi søker om å ta ut: 
 
15 voksene rev  
10 revehi 
   
 

For 
Nordreisa sankelag SA 

 
Morten Risto 
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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   
    
    
    
    
    
    

Jarle Kiil 
Spåkenesveien 161 
9153  Rotsund 
 
 

 

 
Delegert vedtak 

Delegert utvalg miljø-, plan og utviklingsutvalget - nr. 52/17 
 
 

Deres ref:   Vår ref (bes oppgitt ved svar): Løpenr. Arkivkode Dato 
 2017/442-2 4503/2017 K49 28.04.2017 

 

Melding om vedtak, skadefelling grågås på G.nr 79 Bnr 2 og tilknyttede 
eiendommer 

 
 
Saksopplysninger:  
 
Det vises til skriftlig søknad av 17.04.2017 om skadefelling av gås på innmark som disponeres av 
søker i Nordreisa kommune.  
 
Av søknaden framgår følgende: 
Jeg søker om skadefelling på 40 stk grågås på min eiendom 79.2. / 22. pga. stor skade på enga. 
 
På søknadstidspunktet var det ikke vedlagt dokumentasjon for pågående skadesituasjon, det ble 
bedt om at søker tok bilder som dokumentasjon for skadesituasjon. Kommunen har mottatt bilder 
til ulik tidsrom over en uke der det fremgår små til store flokker grågås som beiter på innmark.  
 
Viser til delegert vedtak; nr. 84/16, sak 2016/467-2 av 23.04.2016.  
Opplysninger om skadefelling fra tidligere vedtak: 
«Felling og erfaring med skadefelling skal rapporteres skriftlig til kommunen innen 
20. mai.» 

 Kommunen har jfr. vedtak 84/16, ikke mottatt skriftlig rapport ang. vilkåret for vedtak 
etter Forskrift om felling av viltarter som gjør skade eller som vesentlig reduserer andre 
viltarters reproduksjon. 

 
 
 

178



 
 Side 2 av 2

Vurderinger: 
Først og fremst vil kommunen påpeke at det i vedtak DS - 84/16, av 23.04.2016, lagt ned krav 
om skriftlig innrapportering av felling og erfaring med skadefelling, her med tidsfrist innen 20. 
mai. 
 
Dette innebærer at søker er forpliktet iht. vedtak å rapportere inn; Antall fellinger, og Erfaringer 
knyttet til denne type skadeforebygging med frist til 20. mai. Kommunen har heller ikke mottatt 
dokumentasjon på andre avbøtende tiltak slik forskriften setter krav om.  
 
Ettersom man ikke har fått tilbakemelding på antall fellinger eller erfaringer med fellinger kan 
man vanskelig trekke noen konklusjoner hvorvidt effekten ved slike skadefellingsvedtak er 
tilstede. Innrapportering har innvirkning på vurderingen av hver enkeltsøknad og samlet 
belastning for skadepotensialet av beitende grågås. Nytteverdien av skadefelling, ikke bare på 
grågås, men alle viltarter er det spesielt viktig at slike vedtak ikke uthules ved at vilkår om 
innrapportering unnlates. Konsekvensen vil på lengere sikt være at man ikke ser et behov, eller at 
man ikke har grunnlag for å fatte vedtak om skadefelling 
 
Innvirkningen av beitende grågås på trekk, er for bonden uomtvistet avlingstap der stadig større 
eller mindre flokker kommer til, og etter en periode drar videre. Her vil det være totalt 
avgjørende for kommunen som forvaltningsorgan at man har tilstrekkelig kunnskap for 
forvaltning av gjeldende lovverk som blant annet innhentes gjennom innrapportering. 
 
På grunn av manglende innrapportering fra tidligere vedtak anses det som nødvendig at man 
benytter seg av Naturmangfoldlovens §9 (føre-var-prinsippet) der det heter: 

 «Når det treffes en beslutning uten at det foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke virkninger 
den kan ha for naturmiljøet, skal det tas sikte på å unngå mulig vesentlig skade på 
naturmangfoldet. Foreligger en risiko for alvorlig eller irreversibel skade på naturmangfoldet, skal 
ikke mangel på kunnskap brukes som begrunnelse for å utsette eller unnlate å treffe 
forvaltningstiltak.» 

 
 
Vurdering etter Naturmangfoldloven §§ 8-12, jfr. NML § 7: 
Det er ikke foretatt en bestandskartlegging av trekkende og hekkende grågås i området, men 
grågåsa er ikke en truet art hverken lokalt eller nasjonalt. Grågåsa kan imidlertid gjøre stor skade 
på innmarksarealer. Dette ved at den blir en konkurrent til bondens dyr og beiter ned arealer som 
høstes maskinelt. Kunnskapsgrunnlaget er godt nok til å kunne gi en tillatelse da man vet at det 
er tilsvarende problemstilling i nabokommunene Lyngen og Kåfjord kommuner. 
 
Det skal foretas en vurdering om vedtaket vil få en betydning for økosystemet og den samlede 
belastningen dette blir utsatt for. Bestanden av gås er såpass stor at et begrenset uttak vil ikke 
kunne desimere eller være skadelidende for bestanden. Grågås- bestanden synes å ha økt 
betydelig i området de siste årene da det er registrert hekking i områder der det tidligere ikke har 
vært registrert hekking. 
 
Tidligere år var det kun gås på høsttrekk og da primært i de ytre delene av kommunen. De senere 
årene har grågåsa også blitt vanlig om våren og trukket lengre innover i kommunen. Grågåsa har 
også begynt å hekke i kommunen de siste årene. Felling av skadegjørende viltarter skal generelt 
følge de krav til ordinær jaktutøvelse som fremgår av viltloven med tilhørende forskrifter. Det gis 
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ikke noen dispensasjon i forhold til krav til våpen og ammunisjon, det er de samme reglene for 
ordinær jakt som gjelder. 
 
Konsekvensen av beitingen av grågås er todelt. 
Den medfører et direkte avlingstap i skadeåret. Gåsebeiting og øvrig beiting endrer 
konkurranseforholdet mellom planteartene i enga, og medfører at de andre artene som har størst 
avlingspotensiale dør raskere ut. Dersom gårdbrukeren vil holde enga på et høyt nivå, må han 
kompensere med kortere omløpstid på enga. Flerårige planter, som enggrasartene, overlever 
vinteren ved å tære på opplagsnæring som ble samlet foregående vekstsesong. Om våren er 
næringsreservene i planten på et minimum, og en del næring må brukes når planten setter nye 
skudd for å begynne den vegetative veksten. Dersom planten blir nedbeita om våren er det risiko 
for at det ikke finnes tilstrekkelig opplagsnæring til å etablere nye skudd en gang til etter 
eventuell beiting, og i beste fall avlingen reduseres. Det er betydelig forskjell på enggrasartene i 
evnen til å tåle hyppige beiting. Timotei, som er den viktigste grasarten i kultureng, er svært 
ømfintlig for vårbeiting. Timotei finnes i ulike andeler i det meste av engareal i drift. 
I tillegg vil avføring fra gås forringe fòrkvaliteten og bonden risikerer å måtte dumpe mye for på 
grunn av gåseavføring, dette er meget kritisk om det benyttes silo og ikke rundballer da langt 
større kvantum fòr blir skadet. 
 
Det anses at store flokker av trekkfugl på vei til andre hekkelokaliteter og som mellomlander på 
Spåkenes er på vei til andre hekkelokaliteter, gjør skader med intensiv beiting og som medfører 
til betydelige beiteskader på eng og store tap for bøndene. Problemet med vårbeiting av gås har 
økt de senere årene. Den ordinære jakta starter den 21.08, men på dette tidspunktet er 
størsteparten av gåseflokkene trukket sørover. 
 
Søker ber om en skadefellingstillatelse for å redusere skadeomfanget på de jordene de høster. 
I medhold av gitte fullmakter i kommunens arbeids- og delegeringsreglement er saken behandlet 
administrativt og det er fattet følgende. 
 
 
Vedtak: 
Vedtaket er hjemlet i Forskrift -1997-09-01 nr. 1000. Felling av viltarter som gjør skade eller 
som vesentlig reduserer andre viltarters reproduksjon. 
 
Med bakgrunn i manglende innrapportering etter vedtak nr. 84/16, sak 2016/467-2 av 
23.04.2016, benyttes her Naturmangfoldlovens §9 (føre-var-prinsippet) og avgrenser antallet 
med 35 mot omsøkte 40 grågås. Normalt vil det ikke være tilrådelig å gi ny skadefellingstillatelse 
med bakgrunn i manglende rapportering, men på grunn av god dokumentasjon av pågående 
skadesituasjon åpnes det for et lite antall.  
 
Jarle Kiil gis tillatelse etter § 2 B til felling av inntil fem (5) grågås i perioden fra vedtaksdato til 
13.05.2017. Tillatelsen utstedes til Jarle Kiil og er gyldig på arealene som søker disponerer i 
henhold til Søknad om produksjonstilskudd sommer 2016. 
Søknaden er vurdert etter Naturmangfoldlovens §§ 8-12. Formålet med fellingen er å redusere 
skader på innmark forårsaket av grågås. 
 
Det settes følgende vilkår:  

 Felling og erfaring med skadefelling skal rapporteres skriftlig til Nordreisa 
kommune innen 20. mai, da med særlig begrunnelse for så mange som omsøkte 40 
gås. 
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o Ved manglende innrapportering vil det ikke bli utstedt skadefellingsvedtak for 
våren 2018. 

o Skriftlig innrapportering sendes til: Nordreisa kommune, postboks 174, 9151 
Storslett 

 
 Avlivingen skal skje sikkerhetsmessig og humant forsvarlig og etter forskrift om utøvelse 

av jakt, felling og fangst om våpen og ammunisjon. 
o Det er ikke tillat med skytevåpen påmontert lyddemper eller lignende. Dette 

begrunnes med at effekten ved skadefelling reduseres og man har ikke tiltenkte 
skremselseffekt på fuglene som vedtaket har til hensikt.  

 
 Fellingstillatelsen gjelder for søkers eiendommer og de arealene som søker disponerer. 

o Grunneiertillatelse må innhentes dersom felling skal skje på eiendommer som 
søker selv ikke eier, jfr. viltloven. 

 
 
 
Klageadgang 
Vedtaket kan påklages til Nordreisa kommune, postboks 174, 9151 Storslett.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den 
dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 
 
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer 
som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du 
har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
 
Kristian Berg 
Saksbehandler 
 
Dette dokumentet er produsert elektronisk, og har derfor ingen signatur. 
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Fra: kiil.jarle@gmail.com
Sendt: 17.04.2017 12:06:43
Til: Kristian Berg
Kopi: 

Emne: Skadefelling grågås
Vedlegg: 
Hei 

Jeg søker om skadefelling på 40 stk grågås på min eiendom 79.2. / 22. pga stor skade på enga.

Mvh
Jarle Kiil
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Ann Jørgunn Larsen- Sara 
Ishavsveien 52c 
9010  TROMSØ 
 
 

 

 
Delegert vedtak 

Delegert utvalg miljø-, plan og utviklingsutvalget - nr. 38/17 
 
 

Deres ref:   Vår ref (bes oppgitt ved svar): Løpenr. Arkivkode Dato 
 2015/1928-4 3699/2017  31.03.2017 

 

Midlertidig brukstillatelse Rovdas 3 nr. 7-2 1942/13/154 

MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE 
Svar på anmodning om midlertidig brukstillatelse, jf pbl § 21-10 

Vedtak hjemlet i delegasjonsreglement vedtatt av Nordreisa kommunestyre i sak 57/16 
 
 
Byggested: Storestevegen 6, 9151 

STORSLETT  
Gnr/Bnr: 13/154 

Tiltakshaver: Ann Jørgunn Larsen-Sara og 
Aleksander Hætta  

Adresse: Tunveien 25A 01, 9018 
TROMSØ 

Ansvarlig søker: 
Org. nr. 

HEDALM ANEBYHUS AS  
975384365 

Adresse: 2344, ILSENG  

Tiltakets art: Nytt bygg - boligformål - over 
70 m²  

Bruksareal: 154,3 m2  

Byggetillatelse/Igangsettingstillatelse sak-dato 15/1928-2 18.03.2016 
 
 
VEDTAK: 
 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 21-10 gis midlertidig brukstillatelse i henhold til 
ferdigmelding datert 27.03.2017 fra ansvarlig søker ved oppføring av enebolig og garasje. 
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SAKSUTREDNING/BEGRUNNELSE FOR VEDTAKET: 
Det anses at det gjenstår mindre vesentlig arbeid, det er ingen fare for sikkerhet og kommunen 
finner utsendelse av midlertidig brukstillatelse ubetenkelig. Det utsendes dermed midlertidig 
brukstillatelse. 
 
Innlevert dokumentasjon:  

 Der det kreves gjennomføringsplan er denne vedlagt søknad om ferdigattest, jf. Forskrift 
om byggesak (byggesaksforskriften) § 5-3.  

 Dersom det er foretatt justeringer i forhold til tillatelsen som ikke krever endringssøknad, 
skal søker ha sendt dette senest ved ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse sende 
oppdatert situasjonsplan, tegninger og dokumentasjon om tiltakets plassering slik den er 
utført.  

 
Brukstillatelsen gjelder følgende deler av tiltaket: 
Bolig 
 
Gjenstående arbeid frem mot ferdigattest: 
Garasje 
 
Tidsbegrenset brukstillatelse: 
Brukstillatelsen gjelder fram til 12.03.2018 og opphører uten nærmere varsel samme dato om det 
ikke foreligger søknad om forlenget brukstillatelse eller anmodning om ferdigattest. 
 
Dersom gjenstående arbeider ikke blir utført innen fristen, skal kommunen gi pålegg om 
ferdigstillelse, som kan gjennomføres ved sanksjoner etter plan- og bygningsloven kapittel 32. 
 
 
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 referansenummer2015/1928. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
 
Sigrid Birkelund 
Byggesaksbehandler 
 
Dette dokumentet er produsert elektronisk, og har derfor ingen signatur. 
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Kopi til: 
HEDALM ANEBYHUS AS 2344, ILSENG 
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Post Nordreisa
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ien:no>—-— -~-‘~¥-~Fra: Hagen Hansen, Trude <fmtrTHH@fylkesma
Sendt: mandag 24. april 2017 09:14 M
Til: *FMTR Kommuner i Troms
Kopi: Asle Lifjell (Asle.LifjellQDmalselvkommune.no); Frode Herje Løwø; Stein

Schjølberg (Stein.Schjolberg@tranoy.kommune.no); Lars—Petter Granmo
(lars.petter.granmo@balsfj0rd.kommune.no);
elisabeth.torstad@Iyngen.kommune.n0; Geir Kvammen; Inge Fredheim
(inge.fredheim@bardu.kommune.no): Dag Funderud; Svein Georg Hove; Per

Eldar Karlsen (PerEldar.Karlsen@harstad.kommune.no); Tor Håvard Sund; Alf-

Rune Hoff (Alf.Rune.Hoff@dyroy.kommune.no); Gunnar Kvaal; Leif Evje; Inge
Fredheim; Jørgensen, Brynjar; Jakobsen, Anne Sofie; Nyre, Berit Nergård

Emne: VS: Nye regler for skogbeskatning
Vedlegg: Nye regler for skogbeskatningpdf

Hei

Videresender informasjon fra Landbruksdirektoratet om skogbeskatning.

Helsing fra

Trude Hagen Hansen
Fylkesskogmester
Fylkesmannen i Troms/Romssa Fylkkamånni
Landbruksavdelinga

Besøksadresse: Fylkeshuset, Strandvegen 13, Tromsø

Postadresse: Postboks 6105, 9291 Tromsø

Telefon:  +4777642171
Telefaks:  +4777642139
Mobil:

E-post: fmtrTHH@fylkesmannen.no

Web: www.f Ikesmannen.no/troms
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Tenk på miljøet før du skriver ut denne eposten

Fra: Pollen, Vebjørn Oppegaard [mailtoebjorn.Oppegaard.Pollen@landbruksdirektoratetno]

Sendt:  mandag 24. april 2017 07:48

Emne: Nye regler for skogbeskatning

1
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Etter ønske fra noen fylker og kommuner har Landbruksdirektoratet utarbeidet en enkel oversikt over de nye
reglene for beskatning av skog. Forvaltningsansvaret for skatt ligger til Skatteetaten, men at det likevel er
nyttig å kjenne til reglene for å kunne gi generell veiledning. For mer informasjon vises det til lenkene under
punkt  3  i dokumentet. Det bes om at denne informasjonen videreformidles til riktig(e) person(er) i kommunene.

Med vennlig hilsen
Vebjørn Oppegaard Pollen
Rådgiver

Landbruksdirektoratet
Eanandoallodirektorahtta
Norwegian Agriculture Agency
Avdeling Ressurs og areal

Seksjon Skog og kulturlandskap

Telefon: +47 78 60 60 00/60 85
www.landbruksdirektoratet.no

veb'orn.o e aard. ollen@Iandbruksdirektoratemo

2
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Landbruksdirektoratet
////\\\\\\’E;/;mdoalladlrekmréhna

\\\\\\/ Versjonsdato 24.4.2017

Nye regler for skogbeskatning

Fra  noen  fylker og kommuner  er det etterlyst informasjon fra Landbruksdirektoratet
når det gjelder nye skatteregler for skogbruksvirksomhet som trer i kraft fra skatteåret
2016 og 2017. Det er ingen primæroppgave for landbruksmyndighetene  å  gi
skatteveiledning, forvaltningsansvaret for skatt ligger til Skatteetaten. Det er likevel
nyttig å  kjenne til reglene for  å  kunne gi generell veiledning, ikke minst fordi
virkemiddelet skogfond baserer seg på skattefordeler. Men for spesifikk veiledning
bør det henvises til revisor eller skattemyndighetene. Se også informasjon det er
lenket til under punkt 3.

En  hovedendring er at fra og med inntektsåret 2016 er grensen hevet for hva som
skattemessig betraktes som virksomhet. Det betyr at en rekke mindre skogeiendommer som
ikke er tilknyttetjordbruk faller utenfor virksomhetsbegrepet. Skoginntekt fra disse
eiendommene blir beskattet som kapitalinntekt og får dermed lavere skatt.
Gjennomsnittsligning for disse eiendommene opphører, og dette er det knyttet
overgangsregler til.

Den andre hovedendringen er at for eiendommer hvor aktiviteten i skog oppfyller kravene til
virksomhet, erstattes gjennomsnittsligning av tømmerkonto fra 1.1.2017. Også dette er det
knyttet overgangsregler til.

De nye reglene påvirker ikke skogfondsordningen. Skattefordel ved bruk av skogfond kan
kreves uavhengig av om eiendommen er virksomhet eller ikke.

1. Beskatning av skog

Skogbruk skal beskattes som næringsinntekt eller kapitalinntekt, avhengig av om det er  å
anse som virksomhet eller ikke. For  å  få tilgang til tømmerkonto, må skogbruket tilfredsstille
kravene til virksomhet.

1. Skogbruk som oppfyller kriteriene til virksomhet beskattes som næringsinntekt, og vil
fra 1.1.2017  kunne  benytte tømmerkonto. Der det drives skogbruk og jordbruk i
kombinasjon, skal virksomhetsbegrepet vurderes samlet dersom det ikke er oppfylt
for hvert bruk.

2. Skogbruk som alene eller sammen med jordbruk ikke oppfyller kriteriene til
virksomhet, men er egnet til å drives med overskudd over tid, beskattes som

kapitalinntekt og vil ikke ha tilgang til tømmerkonto.
3.  Skogbruk  i  tilknytning til  jordbruk, hvor skogen bare  er tilstrekkelig til å dekke gårdens

behov for brensel, gjerdematerialer og mindre husreparasjoner lignes som en del av
jordbruket og har ikke tilgang på tømmerkonto.

Beskatning av næringsinntekt avhenger av selskapsform. Vanligst i landbruket er
enkeltpersonforetak, hvor overskuddet beskattes som normal personinntekt. Kapitalinntekt
beskattes med 25  %  for 2016 og 24  %  for 2017.

2. Virksom hetsvurderinger

Det er skogeiers ansvar å vurdere om skogbruket er å anse som virksomhet eller ikke. For at
skogbruk skal regnes som virksomhet, er det fire vilkår som må være oppfylt:
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1. Krav til varighet (på grunn av skogens omløpshastighet er  krav  til varighet vanligvis

oppfylt)
2. Aktiviteten skal være drevet for skatteyters regning og risiko

3. Egnet til overskudd over tid
4. Aktivitet

Kravet til aktivitet skal skogeier vurdere utfra årlig nyttbar tilvekst i sammenheng med

aktivitetsnivå, driftsbetingelser (tilgjengelighet, avvirkningskostnader mv.) og eventuelle
tilleggsaktiviteter.

Skogbruk hvor:

o Årlig nyttbar tilvekst er høyere enn 200 m3
0 Regnes normalt som virksomhet.

.  Årlig nyttbar tilvekst i intervallet 100-200 m3
0 Skogeier må vurdere om skogbruket er å anse som virksomhet.

.  Årlig nyttbar tilvekst <100 m3
0 Regnes normalt ikke som virksomhet.

Årlig nyttbar tilvekst beregnes som summen av areal*tilvekst i hver bonitetsklasse for

eiendommen(e) som omfattes av virksomheten. Arealet henter du fra gjeldende
skogbruksplan eller årdskart å internett, og tilvekstfaktorene er:

Bonitet Tilvekst, m3 er dekar
Svært hø 0,70

Hø 0,40

Middels 0,25

Lav 0,08

I tillegg til normal skogsaktivitet anses følgende aktiviteter normalt som en del av

skogbruksaktiviteten, gitt at det ikke anses som egen virksomhet eller inngår i annen
virksomhet:

o Produksjon av juletrær og pyntegrønt.

o Biobrensel

.  Jakt— og fiskerettigheter

o Korttidsutleie av inntil to hytter

Aktiviteter som normalt ikke anses som en del av skogbruksaktiviteten:

-  Salg av foredlet trevirke og bygningsmateriell

o Tomtesalg og tomtefeste

3. Informasjon

For mer informasjon, se:

Skatteetatens retnin slin'er for sko som virksomhet

Skatteetatens svar å ofte stilte s ørsmål om skattle in av sko

Veileder om sko beskatnin fra Sko kurs
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Nordreisa Jeger og fisk 
Tømmernesveien 226 
9151  STORSLETT 
 
Att. v/ Leder Nina Bredesen 

 

 
Delegert vedtak 

Delegert utvalg miljø-, plan og utviklingsutvalget - nr. 42/17 
 
 

Deres ref:   Vår ref (bes oppgitt ved svar): Løpenr. Arkivkode Dato 
 2015/1101-15 3854/2017 K44 04.04.2017 

 

Nytt delegert vedtak - Søknad om dispensasjon fra båndtvangregnene 04.04 - 
15.04.2017 

Henvisning til Lovverk: 
 Forvaltningsloven § 35 – Omgjøring av vedtak uten klage 
 Hundeloven § 9 

 
Saksopplysninger:  
Med bakgrunn i feil sluttdato oppheves med dette delegert vedtak 41/17 og erstattes med delegert 
vedtak 42/17. Her benyttes Forvaltningslovens §35 – Omgjøring av vedtak uten klage. 
 
Omgjøringen innbefatter ikke innskrenkelse for søker, men en faktisk rettelse til omsøkt 
sluttdato. 15.04.2017. 
 
Nordreisa Jeger og Fiskerlag (NJF) søker om fritak får båndtvang på Uløya fra 03.04.17 til 15.04.17. 
Her er dispensasjonsperioden omgjort med sluttdato fra 12.04 til 15.04.2017 som er bekreftet i avtale 
med grunneier. NJF har arrangert Reisareven sesongen 2016/2017, en konkurranse der det jaktes og 
felles rev og deltakerne får poeng etter gitte regler for å øke fokuset på jakt på smårovvilt med hund.  
 
I løpet av vinteren har de hatt konkurransedager, men pga. store mengder snø og vær de siste 14 
dagene før 1. april er det noen som ikke har fått stilt sine hunder på konkurransen. Det er gjort avtale 
og inngått skriftlig tillatelse fra grunneier Giæver. 
 
 
Vurderinger: 
 
 Reisareven er et prosjekt som driver teoretisk og praktisk opplæring i revejakt.  
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Prosjektet omhandler kåring av hund på et nivå som bevisstgjør jegeren på human jakt og jaktetikk. 
Det søkes her om dispensasjon fra båndtvangreglene for å gjennomføre en samling 03.04.17 til 
15.04.17. Det er ikke fare for skade på småfe da det ikke er besetninger av småfe på Uløya. Uløya har 
i flere år hatt store problemer med mye rev. Reven etablerte seg der for noen år siden og har vært en 
stor predator på smågnagere, land-, og sjøfugler. Med bakgrunn i det er det positivt at prosjektet 
legger en samling der. Man anser reven som en svartelistet art på øyer da den kan desimere andre 
bestander til lokal utslettelse. Dette gjelder både hare, skogsfugl, rype og de fleste hekkende sjøfugler 
på øya. 
 
 
Vedtak: 
Her benyttes Forvaltningslovens §35 – Omgjøring av vedtak uten klage, og opphever med dette 
delegert vedtak 41/17 som erstattes med delegert vedtak 42/17. 
 
Med hjemmel i Hundelovens § 9 gis Nordreisa Jeger og Fisk v/Nina Bredesen tillatelse til å 
gjennomføre samling og bruk av hund på Uløya i perioden 03.04.17 til 15.04.17. Vi anmoder om 
ikke å forstyrre eventuelt rein i området. Grunneiertillatelse er gitt. 
 
 
 
Klageadgang 
Vedtaket kan påklages til Nordreisa kommune, Servicetorget, Pb. 174, 9156 Storslett.  Klagefristen er 3 uker regnet 
fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 
 
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer 
som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du 
har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
 
Kristian Berg 
Saksbehandler 
 
Dette dokumentet er produsert elektronisk, og har derfor ingen signatur. 
 

Vedlegg 
1 Jakt 2017 
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Produkslon og eksport av lsrr- & saltfisk. Anlegg i Nordland, Troms og Finnmark

Ole Nils Ailo Siri
Nordreisa Jeger og Fiskerlag
Rotsund

Bekreftelse.

vi bekrefter herved at vi godtar revejakt pi vir eiendom 80/l

N-9159 Havnnes 31-03-17

Nordreisa til 15 aPril 2017.

Jo[s It"GQeve

'0";)lFid

+4777764400
9403 15468

"All offers subiect unsold"
E-mail:

Johs. H. Giever A/S
N- 9159 Havnnes

+4777764484
9403 15468
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TESLA MOTORS NORWAY AS 
Bekkenstenveien 15 
0976  OSLO 
 
 

 

 
Delegert vedtak 

Delegert utvalg miljø-, plan og utviklingsutvalget - nr. 58/17 
 
 

Deres ref:   Vår ref (bes oppgitt ved svar): Løpenr. Arkivkode Dato 
 2017/444-3 4875/2017 1942/47/105 09.05.2017 

 

Oppheving av vedtak gitt i delegert sak 55/17 for MPU 

 
Saksopplysninger:  
 
I del.sak 55/17 for miljø-, plan og utviklingsutvalget (MPU) ble det gitt 8. mai tillatelse til 
omsøkt tiltak fra Tesla vedr. ladestasjon og leskur med tilhørende installasjoner. Søknaden var 
nabovarslet datert 27.04.2017. Tesla har mottatt naboprotest i epost datert 8. mai fra Stian Endré 
Pedersen som er eier av 47/483. Den er derfor rettidig sendt. 
 
 
Vurderinger: 
Kommunen har dermed behandlet søknaden før naboprotesten var mottatt og hadde dermed ikke 
et fullstendig saksgrunnlag for behandlingen. Dette må anses som en saksbehandlingsfeil av 
kommunen, som medfører at vedtaket i sak 55/17 må oppheves, og ny saksbehandling må gis. I 
Nordreisa kommune er praksisen at hvis det foreligger en naboprotest til søknad om tiltak, skal 
søknaden behandles av det politiske utvalget (MPU) og ikke delegert av administrasjonen. Den 
nye behandlingen vil derfor bli foretatt i MPU. 
 
 
Vedtak: 
I medhold av forvaltningslovens § 35 oppheves vedtak om tillatelse til tiltak gitt i delegert vedtak 
nr. 55/17. Søknaden vil bli gitt en ny saksbehandling og vedtak i miljø-, plan og utviklings-
utvalget. 
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Med vennlig hilsen 
 
Birger Storaas 
Fung. byggesaksbehandler 
 
Dette dokumentet er produsert elektronisk, og har derfor ingen signatur. 
 

Vedlegg 
1 Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - leskur og ladestasjon 

 
 

Kopi til: 
Einar Iversen Postboks 5, 9152 Sørkjosen 9152 Sørkjosen 
Stian Endré Pedersen Solbakkmelen 23, 9152 Sørkjosen 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   
    
    
    
    
    
    

TESLA MOTORS NORWAY AS 
Bekkenstenveien 15 
0976  OSLO 
 
 

 

 
Delegert vedtak 

Delegert utvalg miljø-, plan og utviklingsutvalget - nr. 55/17 
 
 

Deres ref:   Vår ref (bes oppgitt ved svar): Løpenr. Arkivkode Dato 
 2017/444-1 4817/2017 1942/47/105 08.05.2017 

 

Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - leskur og ladestasjon 

 
 TILLATELSE TIL TILTAK UTEN ANSVARSRETT 

BYGGETILLATELSE 
Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningsloven § 20-4. 

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

 
 
Byggested: Ringveien 45 Gnr/Bnr: 47/105 
Tiltakshaver: Tesla Motors Norway AS   
Tiltakets art:  Ladestasjon og leskur   

 
 
VEDTAK 
 
Tillatelse: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl) §§ 20-4 og 21-4 godkjennes søknad om tillatelse til 
tiltak uten ansvarsrett mottatt 28.04.2017 for oppføring av ladestasjon, leskur og tilhørende 
installasjoner. 
 
Det vises for øvrig til søknadens vedlagte tegninger, beskrivelse og situasjonskart. 
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SAKSUTREDNING/BEGRUNNELSE FOR VEDTAKET: 
 
Nabovarsling: 
Naboer og gjenboere er varslet iht. pbl 2008 § 21-3 og SAK10 § 5-2.  
 
Byggegrunn, miljøforhold mv: 
I henhold til søknad ansees byggegrunn sikret i hht pbl 2008 § 28-1 
(flom- og rasfare, forurenset grunn, natur- og miljøforhold) 
 
Atkomst/avkjørsel: 
Eiendommen anses å være sikret lovlig atkomst i samsvar med pbl 2008 § 27-4. 
 
Vannforsyning og avløp: 
Eiendommen anses for å være sikret lovlig vannforsyning og avløp i samsvar med pbl 2008 §§ 
27-1 og 27-2.  
 
Kultur- og fornminner: 
Dersom det under utgraving i marka kommer fram gjenstander eller andre levninger som viser 
eldre aktivitet i område, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget og Kulturetaten, 
Troms fylkeskommune omgående jfr. kulturminnelovens § 8 andre ledd (pbl 2008 § 21-5, 
SAK10 § 6-2). 
 
Sikringstiltak ved byggearbeid: 
Det vises til bestemmelsene i pbl 2008 § 28-2. 
 
Avfall: 
Tiltak etter pbl 2008 kap 20, skal tilfredsstille krav til forsvarlig avfallshåndtering i medhold av 
lov og forskrifter. 
 
Dokumentasjon ved tilsyn: 
Kopi av denne tillatelse sammen med beskrivelse av tiltaket, godkjent situasjonsplan for 
plassering, samt tegninger og ansvarsretter skal være tilgjengelig på byggeplassen. 
 
Anmodning om ferdigattest: 
Ved anmodning om ferdigattest, skal det sendes inn dokumentasjon for at slutt kontrollen ikke 
har avdekket feil eller mangler som hindrer ferdigattest, jf. pbl 2008 § 21-10 og SAK10 § 8-1. 
Ved endringer som ikke krever egen søknad i forhold til tillatelsen, skal det innsendes oppdatert 
situasjonsplan og tegninger samt underretning om tiltakets plassering. 
 
Bortfall av tillatelse: 
Er tiltaket ikke satt i gang senest innen 3 år etter at tillatelse er gitt, faller den bort. Det samme 
gjelder hvis tiltaket innstilles i lengre tid enn 2 år, jf. pbl 2008 § 21-9. 
 
Generell aktsomhetsplikt: 
Enhver skal opptre aktsomt og gjøre det som er rimelig for å unngå skade på naturmangfoldet i 
strid med målene i Naturmangfoldlovens §§ 4 og 5. Utføres en aktivitet i henhold til en tillatelse 
av offentlig myndighet, anses aktsomhetsplikten oppfylt dersom forutsetningene for tillatelsen 
fremdeles er til stede. 
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Klageadgang 
Vedtaket kan påklages til kommunen. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom 
fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. Klagen skal 
sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de 
endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det 
kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer 
frem. Det vises til Forvaltningslovens § 28. 
 
En slik klage kan føre til at avgjørelsen blir omgjort. Kommunen er ikke ansvarlig for tap som 
tiltakshaver måtte lide ved en slik omgjøring. 
 
Ved all kontakt med avdelingen i denne sak, vennligst referer til saksnummer 2017/444. 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Birger Storaas 
Fung. byggesaksbehandler 
 
Dette dokumentet er produsert elektronisk, og har derfor ingen signatur. 
 
 
 

Kopi til: 
Einar Iversen Postboks 5, 9152 Sørkjosen 9152 Sørkjosen 
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Fylkesmannen  i  Troms
Romssa  Fylkkamänni

 

Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode
Kristine Sørensen Ødegård 77 64 21 19 22.04.2017 2017/2004 421 .4

Deres dato ID'eresTef: *" *  "  i

Alle kommuner i Troms

Oversender kopi av brev fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet
med orientering om at departementet har endret sin tolkning av plan- og
bygningsloven § 1-8

Vi viser til vedlagte brev fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Av brevet fremgår
det at departementet har endret sin tolkning av plan- og bygningsloven  §  1-8.  Videre viser vi
til vårt brev  10.05.2015, som inneholder en nærmere redegjørelse for problemstillingene. Vi
vedlegger for ordens skyld kopi av brevet.

Den endrede tolkningen innebærer at departementet nå legger Sivilombudsmannens forståelse
av loven til grunn, og at iverksettelse av tiltak innenfor hundremetersbeltet mot sjø krever
dispensasjon i alle tilfeller hvor det ikke er satt en uttrykkelig byggegrense i gjeldende plan.
Det betyr at det ikke har noe  å  si om gjeldende reguleringsplan er vedtatt før eller etter
ikrafttredelsen av gjeldende plan- og bygningslov.

Med hilsen

Jan-Peder Andreassen

kommunaldirektør

Kristine Sørensen Ødegård
fagansvarlig

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ikke håndskrevne signaturer.

Vedlegg:
- Brev fra Kommunal- og modemiseringsdepartementet
- Kopi av Fylkesmannens brev av  10.05.2015

Fylkeshuset, Strandvegen  13 Telefon: 77 64  20  00 Avdeling fmtrpostmottak@fylkesmannen.no

Postboks 6105. 9291  Tromsø Telefaks: 77 64  21  39 Justis- og www.fylkesmannen.no/troms
kommunalavdelingen
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?:

DET  KONGELIGE  KOMMUNAL-
OG  MODERNISERINGSDEPARTEMENT

———

Fylkesmennene

Deres ref Vår ref Dato

17/1150-1 08.03.2017

Byggeforbudet  i 100-metersbeltetlangs sjøen  - virkning for eldre reguleringsplaner uten

byggegrense

Det  vises  til brev 15. april  2015  om byggeforbudet i 100-metersbeltet  langs  sjøen og

virkning for eldre planer uten byggegrense. Kommunal- og moderniserings-

departementet endrer tolking av plan- og bygningsloven, etter at forslag til lovendring

ikke ble vedtatt i Stortinget. Det betyr at byggeforbudet i 100-metersbeltet langs sjøen

vil gjelde for byggeområder avsatt i tidligere vedtatte planer dersom det ikke er fastsatt

byggegrense.

I plan- og bygningsloven  §  1-8  andre  ledd er det et generelt byggeforbud i lOO-metersbeltet

langs sjøen. Etter tredje ledd gjelder ikke forbudet dersom det er fastsatt en annen

byggegrense i kommuneplanens arealdel eller reguleringsplan.

Departementet har fram til nå lagt til grunn at reguleringsplaner vedtatt etter tidligere plan- og

bygningslov uten byggegrense gjelder inntil de blir endret, opphevet, erstattet eller satt til side

av ny plan etter plan- og bygningsloven av  2008.  Departementet opprettholdt dette

standpunktet også etter uttalelse fra Stortingets ombudsmann for forvaltningen 27. februar

2015 (sak 2014/2809). Ombudsmannen  ga her en generell uttalelse om tolking av plan- og

bygningsloven  §  1-8 tredje ledd. Han mener det av ordlyden og forarbeidene følger at når et

område er regulert til byggeformål og det ikke er fastsatt en egen byggegrense mot sjøen, vil

byggeforbudet gjelde. Han mener dette også gjelder for planer vedtatt etter tidligere lov.

Postadresse Kontoradresse Telefon* Planavdelingen Saksbehandler

Postboks  8112  Dep Akersgt. 59 22 24 90 90 Marit  Tofte

NO-0032  Oslo Org no. 22 24 59 21
postmottak@kmd.dep.n0 http://www.kmd.dep.no/ 972  417 858

199



Departementet formidlet sitt standpunktet i brevet 15. april 2015 til fylkesmennene.  I  brevet

ble det opplyst at departementet også tok sikte på å foreslå en presisering i

overgangsbestemmelsen i plan- og bygningsloven om dette.

Forslag til slik lovendring ble fremmet i Prop. 149 L (2015-2016) om endringer i plan- og

bygningsloven. Stortinget behandlet lovproposisjonen 23. februar 2017, men dette forslaget

ble ikke vedtatt. I Innst. 181 L (2016-2017) uttaler komitéens flertall at de mener

Sivilombudsmannens tolking er i tråd med prinsippene om byggeforbudet i 100-metersbeltet,

og derfor går imot forslaget.

Departementet endrer på denne bakgrunn tolkingen og vil legge Sivilbudsmannens standpunkt

til grunn. Det betyr at byggeforbudet i 100-metersbeltet langs sjøen vil gjelde for

byggeområder avsatt i tidligere vedtatte planer dersom det ikke er fastsatt byggegrense.

Bygging i samsvar med slike planer uten byggegrense kan bare tillates etter dispensasjon,

planendring eller ny plan med byggegrense.

Som understreket i brevet 15. april 2015, er det viktig at kommunene i planleggingen

framover vurderer behovet for å fastsette byggegrense mot sjøen for byggeområder i 100-

metersbeltet langs sjøen etter plan- og bygningsloven § 1-8 tredje ledd, slik loven krever.

Dette gjelder ved rullering av kommuneplanens arealdel, ved endring av reguleringsplaner og

ved vedtak av nye planer.

Vi ber om at fylkesmannen Videreformidler denne tolkingen til kommunene.

Departementet vil for øvrig ta opp spørsmålet om tidligere gitte byggetillatelser med

lovavdelingen i Justis- og beredskapsdepartementet.

Med hilsen

Jarle Jensen (ef)

ekspedisjonssjef

Bjørn Casper Horgen

avdelingsdirektør

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur.

Kopi:

Sivilombudsmannen

Klima- og milj ødepartementet

Miljødirektoratet

Fylkeskommunene

Side 2
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Fylkesmannen i  Troms
Romssa Fylkkamänni

Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode
Kristine Sørensen Ødegård 77 64 21  19 10.05.2015 2015/2185  - 3 421.4

Deres dato Deres ref.

Alle kommunene  i  Troms

Oversender kopi av Kommunal- og moderniseringsdepartementets brev
15.04.2015  angående forholdet mellom pbl.  §  1-8 tredje ledd og eldre
arealplaner

Vi viser vedlagte brev av  15.04.2015  fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet. På
oppfordring fra departementet oversendes brevet herved til samtlige kommuner  i  Troms.
Brevet gjelder forholdet mellom plan- og bygningsloven (pbl.) §  1-8  tredje ledd  og eldre
reguleringsplaner.

I  lOO-metersbeltet langs sjø gjelder som kjent et generelt forbud mot gjennomføring eller
oppføring av alle typer tiltak omfattet av pbl.  §  1-6, med  unntak  av  fasadeendringer.  Dette
forbudet er lovfestet i pbl.  §  1-8 andre ledd, som er en videreføring av plan- og bygningsloven
av 1985 (pbl.  1985) § 17-2  første ledd.

Pbl.  1985  §  17-2  andre og tredje ledd inneholdt imidlertid en rekke unntak fra hovedregelen
om forbud mot tiltak i lOO—metersbeltet. Forbudet gjaldt blant annet ikke i områder som var
omfattet av reguleringsplan eller strandplan, eller områder som var lagt ut til byggeområder
eller områder for råstoffutvinning i kommuneplanens arealdel. Ved ikrafttredelsen av ny plan-
og bygningslov ble de ovennevnte unntakene strammet inn. Det fremgår av pbl.  §  1-8  tredje

ledd  at forbudet mot tiltak i 100-metersbeltet «gjelder så langt ikke annen  b  e rense er
fastsatt i kommune lanens arealdel eller re ulerin s lan], jf. §§ 11-9  nr.  5  og 12-7  nr. 2.»

Denne innstrammingen innebærer altså at det ikke lengre er tilstrekkelig at områder innenfor
lOO-metersbeltet inngår i reguleringsplan eller er avsatt til bolig- eller råstoffutvinningsformål
i kommuneplanens arealdel for at forbudet mot tiltak i strandsonen fravikes. Det må, etter
gjeldende rett, fastsettes en uttrykkelig byggegrense i kommune- eller reguleringsplan som
fastlegger hvor nært sjø tiltak kan gjennomføres eller oppføres.

Tidligere Milj øvemdepartementet, nå Kommunal- og modemiseringsdepartementet har
imidlertid gitt uttrykk for at denne innstrammingen bare gjelder områder som er omfattet av
planer vedtatt  m  ikrafttredelsen av gjeldende plan- og bygningslov, se blant annet
departementets uttalelse datert  13.02.2013 i  sak 13/630.Denne  tolkningen har departementet
hj emlet i overgangsbestemmelsen i pbl.  §  34-2  fjerde ledd, hvor det fremgår at «gjeldende
fylkesplan, kommuneplan, herunder arealdel av kommuneplan, reguleringsplan og

1  Vår understreking

Fylkeshuset, Strandvegen  13 Telefon: 77 64 20 00 Avdeling fmtrpostmottak@fylkesmannen.no
Postboks  6105, 9291  Tromsø Telefaks: 77 64 21 39 Justis- og www.fylkesmannen.no/troms

kommunalavdelingen
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bebyggelsesplan gjelder inntil de blir endret, opphevet, erstattet eller satt til side av ny plan

etter denne lov.» Departementet har i medhold av dette lagt til grunn at rettsvirkningen av å

vedta reguleringsplaner for områder innenfor lOO-metersbeltet og å avsette areal til bygge-

eller råstoffutvinningsformål som tidligere fulgte av pbl. 1985 § 17-2 andre ledd - altså at

disse områdene er unntatt forbudet mot tiltak i strandsonen - videreføres for planer vedtatt for

ikrafttredelsen av ny lov, uavhengig av innstrammingen i pbl. § 1-8 tredje ledd. En slik

tolkning innebærer at områder som er omfattet av slike planer eller arealforrnål fortsatt vil

være unntatt byggeforbudet i lOO-metersbeltet.

Tolkningsspørsmålet kom nylig på spissen i Sivilombudsmannens sak 2014/2809, som gjaldt

tillatelse til oppføring av lysthus 12 meter fra sjøen på en eiendom i Lier kommune. Området

hvor lysthuset skulle oppføres var avsatt til boligformål i gjeldende reguleringsplan.

Reguleringsplanen for området var fra 1985, og det var ikke fastsatt byggegrense mot sjø i

området, verken i reguleringsplanen eller i kommuneplanens arealdel. Tiltakshaver søkte Lier

kommune om dispensasjon fra byggeforbudet i pbl. § 1—8 andre ledd og tillatelse til oppføring

av tiltaket. Kommunen ga dispensasjon og tillatelse på vilkår av at lysthuset ble plassert

lengre fra sjøen, noe tiltakshaver påklaget. Ved underinstansbehandlingen tok kommunen

klagen til følge, etter å ha blitt gjort kjent med departementets forståelse av forholdet mellom

pbl. § 1-8 andre ledd og eldre planer, som vi har redegjort for over. Etter klage fra naboen

stadfestet Fylkesmannen i Buskerud kommunens vedtak.

I Sivilombudsmannens uttalelse i saken, datert 27.02.2015, uttalte ombudsmannen følgende

om forholdet mellom pbl.  §  1-8 andre ledd og eldre planer:

Kommunal- og moderniseringsdepartementet fastholdt i svaret hit at byggeforbudet i pbl. § l-

8 annet ledd ikke gjelder i områder som omfattes av eldre reguleringsplaner uten byggegrense

mot sjø. Med eldre planer forstås planer som er vedtatt før plan- og bygningsloven 2008 trådte

i kraft. Til støtte for standpunktet Viste departementet til overgangsbestemmelsen i pbl.  §  34-2

fjerde ledd. Av bestemmelsen følger at gjeldende fylkesplaner, kommuneplaner,

reguleringsplaner og bebyggelsesplaner gjelder inntil de blir endret, opphevet, erstattet eller

satt til side av ny plan etter plan- og bygningsloven. Ifølge departementet går pbl. § 34-2

fjerde ledd foran pbl. § 1-8. At pbl. § 1-8, og kommentarene til denne i

odelstingsproposisjonen, ikke eksplisitt omtaler forholdet til eldre planer, talte etter

departementets syn for en slik løsning. Departementet viste også til at dette gir en fornuftig

løsning i praksis.

Departementets standpunkt er ikke i samsvar med lovens ordlyd. Etter ordlyden i pbl.  §  1-8

tredje ledd gjelder byggeforbudet i annet ledd så langt ikke annen byggegrense er fastsatt i

kommuneplanens arealdel eller i reguleringsplan. Kravet til byggegrense i plan gjelder

generelt. Bestemmelsen tar ikke forbehold om at kravet kun gjelder for planer etter 2008-

loven. Heller ikke forarbeidene tar noe slikt forbehold.

Å  tolke en bestemmelse i strid med ordlyden, forarbeidene og bestemmelsens formål krever

klare holdepunkter i andre rettskilder. Plan— og bygningsloven  §  34-2 fjerde ledd er generelt

utformet og omhandler videreføring av planer etter tidligere plan- og bygningslov.

Bestemmelsen retter seg ikke særskilt mot byggeforbudet i 100-metersbeltet langs sjøen.

Verken ordlyden i pbl. § 34-2 fjerde ledd eller forarbeidene til bestemmelsen gir støtte for at

byggeforbudet i pbl. § 1-8 annet ledd ikke skal gjelde for eldre planer.
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Pbl. § 1-8 tredje ledd innebar en innstramming sammenlignet med l985-loven. En endring i

loven vil normalt få virkning også for eksisterende planer, med mindre noe annet fremgår av
loven eller forarbeidene. Etter ombudsmannens syn gir pbl. § 34-2 fjerde ledd ikke

tilstrekkelige holdepunkter for å fravike ordlyden i pbl.  §  1-8 tredje ledd.

Ombudsmannens standpunkt har for øvrig klar støtte i juridisk teori, jf. Frode Innjord (red.),
Plan- og bygningsloven med kommentarer (Gyldendal 2010) bind 1 s. 31 og Fredrik Holth og

Nikolai K. Winge: Byggeforbudet langs sjø, og forholdet til eldre planer, Kart og plan, nr. 1
2014. Heller ikke Pedersen m.fl. Plan- og bygningsrett (2. utg. 2010) s. 376-377 skiller

mellom planer vedtatt før eller etter 2008-lovens ikrafttredelse.

Etter dette kan ombudsmannen vanskelig se det annerledes enn at oppføring av lysthuset er i

strid med byggeforbudet i plan- og bygningsloven § 1-8 annet ledd. Tillatelse til oppføring av

lysthuset krever da dispensasjon fra pbl. § 1-8 annet ledd.

Som det fremgår over, er Sivilombudsmannen av den oppfatning at innstrammingen av

unntaket fra forbud mot tiltak i 100-metersbeltet som fremgår av pbl. § 1-8 tredje ledd får

virkning også for eldre planer vedtatt før lovens ikrafttredelse.

I brev 15.04.2015, vedlagt her, redegjør imidlertid Kommunal- og

moderniseringsdepartementet for at departementet  — i lys av Sivilombudsmannens uttalelse  —

har gjort en grundig vurdering av tolkningsspørsmålet, men at departementet ikke ser grunn til

å endre dets syn på saken. Departementet opprettholder dermed sin forståelse av forholdet

mellom forbudet i pbl. § 1-8 andre ledd og eldre planer. Videre fremgår det at departementet

tar sikte på å foreslå en presisering i overgangsbestemmelsen  — forutsetningsvis pbl. § 34-2

fjerde ledd  — som klargjør rettstilstanden. Denne presiseringen vil bli foreslått i forbindelse

med de øvrige endringene av plan- og bygningsloven som nå er oppe til vurdering.

Departementet ber avslutningsvis fylkesmennene om å videreformidle brevet til kommunene.

Vi viser for øvrig til det vedlagte brevet i dets helhet.

Oppsummeringsvis innebærer dette at Sivilombudsmannens avgjørelse ikke medfører en

endring av den praksis som har vært ført etter pbl.  §  1-8 tredje ledd, jf. pbl. § 34-2 fjerde ledd,

i områder innenfor 100-metersbeltet som er omfattet av eldre reguleringsplaner eller avsatt til

bolig- eller råstoffutvinningsformål i eldre kommuneplaner. I slike områder le er vi etter

de artementets brev til runn at det fortsatt ikke kreves dis ensas'on fra forbudet i bl. 1-8

andre ledd.

Avslutningsvis gjør vi oppmerksom på at Fylkesmannen i Buskerud har bedt departementet

om å utdype dets syn på saken i brev av 28.04.2015. For ordens skyld vedlegger vi en kopi av

dette brevet. Departementet har, så vidt vi er kjent med, ikke besvart Fylkesmannens

henvendelse per dags dato. Dersom departementets svar i saken får betydning for den

forståelsen av forholdet mellom pbl.  §  1-8 andre ledd og eldre planer som vi har redegjort for

over, vil vi orientere kommunene om dette så snart som mulig.
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Med hilsen

Marianne Hovde

fagansvarlig

Kristine Sørensen Ødegård

rådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ikke håndskrevne signaturer.

Vedlegg:

—  Kommunal— og moderniseringsdepartementets brev av 15.04.2015

-  Brev fra Fylkesmannen i Buskerud til Kommunal- og modemiseringsdepartementet av
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Praktisk informasjon om  registrering av konsesjon i  matrikkelen
Praktisk informasjon om konsesjon  i  matrikkelen.docx

Vi viser  til tidligere  informasjon om at kommunene med virkning fra 18.  april  2017 skal  registrere  informasjon

vedørende konsesjon og konsesjonsfrihet  i  matrikkelen.

Vedlagt  oversendes  i  denne forbindelse  praktisk  informasjon om:

. Registrering av konsesjonsinformasjon  i  matrikkelen og endring i  saksflyt for slik informasjon

. Hvilken konsesjonsinformasjon som skal registreres  i  matrikkelen og hva som fortsatt skal sendes inn på papir

. Overgangsperioden

. Øvrige praktiske elementer.
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Helen  Rossvoll
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Introduksion
Kartverket setter 18 april igang det nye systemet for tinglysing av rettigheter i fast eiendom og boretter:

Elektronisk tinglysing. Dette medfører større og mindre endringer med konsekvenser både for Kartverket,

for de som sender inn dokumenter til tinglysing og også for kommunene.

En større endring i denne sammenhengen er behandlingen av informasjon vedrørende konsesjon og

konsesjonsfrihet: Med den nye ordningen skal det meste av konsesjonsinformasjon registreres  i

matrikkelen. Dette gjelder imidlertid ikke i alle tilfeller; noen ganger må slik informasjon fortsatt sendes inn

til oss. Derfor er det viktig at de av dere som jobber både administrativt og praktisk med konsesjon,

inkludert de som veileder erververe, leser dette dokumentet for å få et overblikk over hvilken

konsesjonsinformasjon som i fremtiden skal registreres i matrikkelen, hva som må sendes inn til tinglysing i

brev eller på annen måte også i framtiden.

Dette er hovedtema i dokumentet. Formålet er å gi en nærmere beskrivelse av en hvordan

konsesjonsinformasjon må formidles til kartverket i ulike typetilfeller. Dette er en nokså detaljert

gjennomgang. Vi håper og tror den kan være til hjelp for dere i kommunene både i forbindelse med

registrering av konsesjonsinformasjon, organisering av eget arbeid, og ved veiledning av

eiendomserververe.

I  tillegg påpeker vi i brevet en del andre praktiske forhold som kan være viktig for kommunene å tai

betraktning knyttet til dette arbeidet.

Vi sender dette brevet ut til postmottaket i kommunene. Vi sender det også til dere som ble registrert som

kontaktpersoner knyttet til de mer administrative sidene ved konsesjonsmodulen.  I  tillegg mottas det av

dere som skal føre konsesjon i matrikkelen.

Vi vet ikke om dere som fører konsesjon nødvendigvis har behov for denne kunnskapen også, men sender

den ut for sikkerhets skyld, da vi vet at noen av dere har flere arbeidsoppgaver som er knyttet til

konsesjonssakene.

Dere kan begynne å registrere konsesjonsinformasjon i matrikkelen nå. For spørsmål knyttet til innholdet i

dette brevet, se helt sist i dokumentet.

Kort om re istrerin av konses'onsinformas'on i matrikkelen o endrin eri

saksfl ten for slik informas'on.
Den største endringen er at de aller fleste e enerklærin ssk'ema o konses'onsvedtak nå skal registreres i

matrikkelen.

Merk altså at noe informas'on ikke kan re istreres i matrikkelen. Når registrering i matrikkelen ikke er

mulig, må konsesjonsinformasjonen sendes inn til oss sammen med dokumentet som skal tinglyses. Dette

står det mer informasjon om lenger nede i dette dokumentet.

Konsesjonsinformasjonen får altså i stor grad en annen flyt enn i dag, men noen ganger må fortsatt

egenerklæringer om konsesjonsfrihet sendes inn til tinglysingen i original, og noen ganger må vi ellers

motta bekreftelser fra kommunen på at et erverv er konsesjonsfritt.
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Saksfl hittil  i  alle tin lsin ssaker hvor det li er ved konses'onsinformas'on:

1. Kommunen fatter et konsesjonsvedtak eller bekrefter et ferdig utfylt egenerklæringsskjema om

konsesjonsfrihet, eventuelt lager annen uttalelse om at ervervet er konsesjonsfritt der det er

påkrevd og egenerklæring ikke kreves.

2. Erververen sender inn dokumentet som skal tinglyses til oss og legger ved

konsesjonsvedtak/egenerklæring om konsesjonsfrihet, eventuelt annen dokumentasjon på at

eiendommen kan erverves konsesjonsfritt.

3. Tinglysingsmyndigheten mottar dokumentene. Saksbehandler hos oss kontrollerer at

konsesjonsforholdet dekker det ervervet som skal tinglyses.

4. Når dokumentet er tinglyst, returneres det til innsender. Egenerklæringsskjema sender vi til

kommunen eiendommen ligger i. Dersom det foreligger annen dokumentasjon på

konsesjonsforholdet, returnerer vi denne til innsender sammen med det tinglyste dokumentet.

N saksfl —i de sakene der konses'onsinformas'on kan Ia res i matrikkelen:

1. Kommunen fatter et konsesjonsvedtak eller bekrefter og signerer et egenerklæringsskjema om

konsesjonsfrihet som erverver har fylt ut på vanlig måte. Kommunen arkiverer

egenerklæringsskjemaet for senere oppfølging av eventuelle vilkår.

2. Kommunen registrerer informasjonen i matrikkelen så raskt som mulig og underretter innsender

om at forholdet er lagret umiddelbart etter at registrering er fullført, jf. forskrift om

konsesjonsfrihet §  4  (endring av bestemmelsen er vedtatt, den trår i kraft 18. april).

3. Dokumentet som skal tinglyses sendes inn til oss (elektronisk eller på papir).

4. Når dokumentet registreres hos oss, spør tinglysingssystemet matrikkelen elektronisk om det

foreligger et konsesjonsforhold for det aktuelle ervervet. Ved positivt svar er kontrollen av

konsesjon ferdig. Er dokumentet ellers i orden blir det da tinglyst.

Ide sakene der tinglysingen trenger dokumentasjon på konsesjonsforholdet, men hvor dette ikke kan

registreres i matrikkelen, blir saksflyten som før, se forrige delkapittel.

Hvilken konses'onsinformas'on skal fortsatt sendes inn å a ir etter 18.

a ril o hva skal re istreresimatrikkelen?
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Det som kan re istreres  i  matrikkelen er

1. Vedtak om konsesjon

DERSOM vedtaket gjelder erverv av matrikkelenhet/er, eller en ideell andel av matrikkelenhet/er.

2. Egenerklæringer om konsesjonsfrihet som er fylt ut på vanlig måte hvor det blant annet er krysset

av for en av konsesjonsfrihetsgrunnene som finnes på skjemaet,

DERSOM egenerklæringsskjemaet gjelder erverv av matrikkelenhet/er, eller en ideell andel av

matrikkelenhet/er.

Det må med andre ord være snakk om erverv av hele eller ideelle andeler av hjemmel til grunn eller feste på en

matrikulert grunneiendom, eller hjemmel til feste på en matrikulert festegrunn for at konsesjonsinformasjonen skal

kunne registreres i matrikkelen. Dette er den de initivt st rste massen av konses'onsin ormas'on.

Det som da faller utenfor, er all dokumentasjon knyttet til konsesjon for erverv av rettigheter som ikke er særskilt

matrikulert, hvor tinglysingen har behov for å avklare om det kreves konsesjon i medhold av konsesjonsloven  §  3.

Herunder: De tilfellene hvor et egenerklæringsskjema er fylt utfor en borettslagsandel i en kommune med nedsatt

konsesjonsgrense. Da må egenerklæringsskjemaet sendes inn til kartverket i original som før; borettslagsande/er er

ikke matrikkelenheter, og denne konsesjonsinformasjonen kan dermed ikke registreres i matrikkelen.

Tilfeller hvor tin lsin en fortsatt må motta ori inale e enerklærin er om konses'onsfrihet som

tidligere:

1. Egenerklæringsskjema om konsesjonsfrihet for erverv av borettslagsandeler i kommuner MED

nedsatt konsesjonsgrense.

2. Egenerklæringsskjema som gjelder arealoverføring som ikke faller inn under forskrift om

konsesjonsfrihet  § 1  bokstav g.

Det som for vri må sendes inn skriftli tiltin I sin en er:

1. Erklæring fra kommunen om at ervervet er konsesjonsfritt etter forskrift om konsesjonsfrihet  § 1

bokstav g) — o)

UNNTAK: Konsesjonsfritt erverv etter forskriften § 1 bokstav i) i kommuner med nedsatt

konsesjonsgrense (her er det krav om egenerklæringsskjema, dette kan registreres i matrikkelen).

2. Egenerklæringsskjema om konsesjonsfrihet som er fylt ut og gjelder forhold der

egenerklæringsskjema ikke kan registreres i matrikkelen.

Under neste overskrift utdypes særskilt dokumentasjonskravet for konsesjonsfrihetsgrunnene som står i forskrift om

konsesjonsfrihet  §  1.

E  enerklærin ssk'ema or orhold som ikke kan re istreresimatrikkelen:
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Dersom det er fylt ut et egenerklæringsskjema for erverv av en rettighet som ikke er matrikulert, må denne sendes inn

til tinglysing av innsenderen som før. Eksempelvis dersom det er fylt ut et egenerklæringsskjema vedrørende erverv av

en særskilt men ikke matrikulert rett til fast eiendom.

I disse tilfellene er det ikke krav om egenerklæringsskjema, og skjemaet passer ikke nødvendigvis godt på forholdet.

Tinglysingen har imidlertid opplevd å motta slike skjema som dokumentasjon på at rettigheter kan erverves

konsesjonsfritt. Dersom denne løsningen velges, må vi motta det i original.

Særskilt om konses'ons rihet etter orskri tom konses'ons rihet § 1.

Denne  bestemmelsen inneholder mange forskjellige konsesjonsfrihetsgrunner. Noen av dem har vilkår som

tinglysingen enkelt kan kontrollere. Andre har derimot flere vilkår som må være oppfylt, og som vi ikke kan

undersøke på egen hånd.

Hva som må sendes inn som dokumentasjon avhenger også av om den kommunen eiendommen liggeri har

lokal forskrift om nedsatt konsesjonsgrense eller ikke:

Kommune uten nedsatt konsesjonsgrense

Her er det ikke noe krav om egenerklæring for å

dokumentere at erverv er konsesjonsfrie etter

forskriften  §  1.

Tinglysingen kan kontrollere vilkårene for

konsesjonsfrihet etter bokstav a) — f) på egen

hånd, uten ekstra dokumentasjon.

Konsesjonsfrihet etter bokstav g) — 0) er det

derimot ikke enkelt for tinglysingsmyndigheten

å fastslå ved enklere undersøkelser. ldisse

tilfellene  må kommunen bekrefte at vilkårene

er oppfylt. Slik er det også i dag. Se under

forrige overskrift.

I www.kartverket.no

Kommune  med  nedsatt  konsesjonsgrense

Her er det krav om at konsesjonsfriheten etter  §

1  dokumenteres iform av utfylt og attestert

egenerklæringsskjema.

Egenerklæringsskjema kan imidlertid kun

benyttes for erverv etter bokstav a) — f) og

bokstav I); de øvrige konsesjonsfrihetsgrunnene

kan det ikke krysses av for på

egenerklæringsskjemaet.

Av disse konsesjonsfrihetsgrunnene er det bare

bokstav a), f) og l) som kan registreres i

matrikkelen; det er bare disse som kan gjelde

matrikkelenheter.

Konsesjonsfrihet etter bokstav g) — k) og m) — 0)

må vi dermed dokumenteres ved en bekreftelse

fra kommunen som spesifiserer hvilken

fritaksbestemmelse som kommer til

anvendelse. Denne må sendes inn til oss som

tidligere.

Konsesjonsfritt erverv av borettslagsandel  i

disse kommunene  må dokumenteres med

egenerklæringsskjema som sendes inn i original;

det er krav om skjema, men disse kan ikke

registreres i matrikkelen, da de gjelder erverv

av annet enn matrikkelenheter.
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Hvordan blir over an s erioden? — tiden før 0 etter 18. a ril
Den nye ordningen har blitt vedtatt ved endringer  i  forskrift om konsesjonsfrihet §  4  (17. mars 2017) og i

matrikkelforskriften §§  3  og 62a (8. mars. 2017). Disse endringene trer i kraft 18. april, og innebærer at

konsesjonsinformasjonen skal registreres i matrikkelen fra og med 18. april i de tilfellene det er mulig.

Vi anbefaler at dere allerede fra nå av legger inn konsesjonsopplysningene i matrikkelen, dette for å sikre at

dere kommer i gang med nye arbeidsrutiner og finner hensiktsmessige løsninger før det er et absolutt krav

at det skal gjøres.

Dersom dere registrerer egenerklæringer i tidsrommet mellom 1. og 18. april, er det viktig å huske at

egenerklæringen i det tidsrommet fortsatt må leveres ut til erververen slik at det kan sendes inn til

tinglysingen på papir. Dersom skjøter sendes inn til oss før 18. april, må vi fortsatt motta originalt

egenerklæringsskjema i de tilfellene det er påkrevd med slikt skjema. En måte å løse dette på kan være at

dere i denne perioden tar en kopi av egenerklæringsskjemaet som dere har bekreftet og signert, leverer ut

originalen, og registrerer konsesjonsforholdet i matrikkelen basert på kopien.

Dersom vi etter 18. april mottar hjemmelsdokumenter hvor konsesjonsinformasjon skulle vært lagret  i

matrikkelen, kan det påregnes at dokumentet blir nektet tinglyst. len kort periode etter 18. april, vil vi ta

kontakt med kommunen for å sjekke om det foreligger et ferdig utfylt egenerklæringsskjema eller et

konsesjonsvedtak hos kommunen som ikke har blitt registrert.

ltillegg vil vi i alle tilfeller godta egenerklæringsskjema og konsesjonsvedtak på papir som er datert før 18.

april 2017.

vri e raktiske elementer:

E enerklærin ssk'emaene beståro "elder somf r

Den nye ordningen med registrering av konsesjonsinformasjon i matrikkelen endrer ikke

egenerklæringsskjemaene eller kommunens behandling av disse for øvrig. Når det gjelder dem er altså

forskjellen kun at de (i all hovedsak) ikke skal sendes inn til kartverket, men registreres i matrikkelen når

dette er mulig.

Det som er registrert i matrikkelen tjener to funksjoner: Det ene er å gi tinglysingsmyndigheten informasjon

om at det foreligger konsesjon/konsesjonsfrihet for ervervet, jf. konsesjonsloven § 15. Det andre er å sikre

at erverv av eiendom mv. ikke blir tinglyst i strid med jordlovens delingsbestemmelse, jf. tinglysingslovenå

12a.

Egenerklæringsskjemaet bidrar til at kommunen får riktig informasjon fra erverver og til at erverver selv blir

klar over sine forpliktelser. Erververs bekreftelse på at gitte opplysninger er riktig og kommunens

bekreftelse på enkelte punkter, slik som fremgår av egenerklæringsskjemaet, forblir uforandret.

Skjemaet bidrar også til at erverver blir klar over hvilke lovbestemte vilkår som knytter seg til

konsesjonsfrihet for det aktuelle ervervet. Kommunen vil samtidig ivareta sin kontrollfunksjon og følge opp

eventuelle brudd på vilkår.

S Ørsmål kn et til arkiverin

Det er mulig at kommunene bør se på dagens rutiner for arkivering og om de er praktiske i lys av den nye

ordningen. På dette området har Kartverket ingen myndighet, men vi ønsker å belyse forholdet:

Det vil kunne skje at en skjema/vedtak blir registrert feil i matrikkelen (eksempelvis ved at det blir angitt feil

gårds- og bruksnummer), eller at en innsender/erverver hevder at konsesjonsinformasjonen har blitt
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registrert feil. Det kan  i  slike tilfeller oppstå behov for å kontrollere registreringen opp imot

egenerklæringsskjema/vedtak og eventuelt rette registreringen.

Dette vil kunne medføre behov for å ha lett tilgang på egenerklæringsskjemaene, eventuelt en digital eller

fysisk kopi, slik at man lett kan hente opp det aktuelle skjemaet og kontrollere om registreringen har blitt

riktig.

Vi har også fått noen spørsmål knyttet til arkivering og kartverkets arkivansvar. Vi ønsker derfor å presisere

at arkivansvaret  i  disse tilfellene ikke skiller seg fra det som gjelder for matrikkelsaker for øvrig. Kommunen

er konsesjonsmyndighet og har ansvar for arkivering knyttet til vedtak og egenerklæringer. Kartverket

forvalter Matrikkeldatabasen og har dermed et ansvar for å forvalte den datamengden som har blitt

registrert av kommunene.

Kontakt ersoner ved s ørsmål:
Har du spørsmål knyttet til innholdet i dette brevet eller andre administrative spørsmål rundt konsesjon i

matrikkelen, kan du ta kontakt med

Ola Høydal, OIa.Ho dal kartverket.no

Kristin Schnell Rolfsøn, Kristin.Schnell.Rolfson kartverket.no

Helen Marie Rossvoll, Helen.Marie.Rossvoll kartverket.no

Vi vil forsøke å svare på henvendelsene fra dere så raskt som mulig. Vi gjør oppmerksom på at dersom vi nå

får mange henvendelser, kan det ta noe tid å besvare disse nå i den første perioden etter at dette brevet er

sendt ut.
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Til:

, lø
(tofu %hmå

w  .mpu,

Emne:

Hei,

'engenhaakon@hotmail.com'; 'Terese.Nyborg@Tana.kommune.no';
'monahen@online.no'; 'jenny@sapmi.se';
'Unni.HelIebo.Andreassen@bondelaget.no'; 'gry.gaard@gmail.com';
'hans.fjeldstad@gmail.com'; 'beriniko@online.no'; 'monahen@online.no'; 'jan-
paul.bolstad@dirnat.no'; 'Lars Bendik Austmo'; Knut Morten Vangen;
postmottak@dirnat.no; Knut.OysteinJohansen@mattilsynet.no;

Arne.Mjos@mattilsynetno; Gjølme, Torhild; arne.mjos@mattilsynet.no;
Katrine.Flostrand@mattilsynet.no; Remmen, Jørgen; fred.roald@gmail.com;
troms@smabrukarlaget.no; Sara, Gunn Anita Skoglund;
torbjorn.Iange@kld.dep.no; Balto, Ingolf; Guttormsen, Anne;
thomasstromsethQmiljodirho; annadanell(Ølensstyrelsense; Ballari, Øystein;
Hilde Haug; kato@radiosystemer.com; erlend.winje@nibio.no;
ulf.trygve.ballo@ffk.no; Veronica.Sahlen@miljodir.no;
Terje.Storseth(Ølyngenkommune.no; Elisabeth.Torstad@Iyngen.kommune.no;
Michaelsen, Christer; geir.rune.rauset@miljodir.no
Protokoll fra møtet i rowiltnemnda for region 8 den 17.3.2017

Rowiltnemnda  i  region 8 hadde møte i Tromsø den 17.3.2017.

Protokoll fra dette møtet finner du her:

htt s: www. Ikesmannen.no Troms Mil'o-o -klima Rovvilt Protokoll-fra—mote—i—rovviltnemnda-i-re ion-8

Med vennlig hilsen

Andreas Vikan Røsæg
Rådgiver
Fylkesmannen  i  Troms/Romssa Fylkkamånni
Miljøvernavdelingen

Besoksadresse: Fylkeshuset, Strandvegen 13, Tromso

Postadresse: Postboks 6105, 9291 Tromsø

Telefon: +4777642117
Telefaks: +4777642139

Mobil:

E—post: fmtravr@fylkesmannen.no

Web: www.f Ikesmannen.no/troms

'»!— 'I ;. . - ,N. .,,
«år x’

Tenk pa miljøet før du skriver ut denne eposten
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Post Nordreisa

Fra:

Sendt

Til:

Røsæg, Andreas Vikan <fmtravr@fylkesmannen.no>
onsda929.nmr5201714fl5
'postmottak@fmtr.no'; FMFI, Arkiv; 'postmottak@tromsfylke.no';
'postmottak@ffk.no'; 'postmottak@mattilsynet.no'; 'Gørill Hogseth';
'samediggiösamediggino'; 'post@fef0.no'; 'post@statskog.no';
'postmottak@dirnat.no',‘ 'norrbotten@Iansstyrelsen.se'; tsg@ston‘jord.net;
'snsg@nsg.no'; 'bondelaget@bondelaget.no'; 'troms@bondelaget.no';
finnmark@bondelaget.no; 'per.slettmo@yahoo.no'; 'idar—ole@online.no‘;
'johanson.arne@gmail.com'; trf.nrl@gmail.com;
lena.bondestad@lansstyrelsen.se; britta.wannstrom@lansstyrelsen.se; p-
gidivuoma@telia.com; nmmsara@hotmail.com;

'naturvern@naturvernforbundet.no'; 'nmf@nmf.no'; holm@nmf.no;
'sabima@sabima.no'; 'aksjonen@rovdyr.org'; post@wwf.no; Odden, John;
'post@balsfjord.kommune.no'; Bardu kommune;
'postmottak@berg.kommune.no'; Dyrøy kommune; Gratangen kommune;

Harstad kommune; Ibestad kommune; Karlsøy kommune; Kvæfjord kommune;

'post@kvanangen.kommune.no'; 'postCØkafjordkommuneno';
'postmottakCéDlavangen.kommune.no'; Lenvik kommune; Lyngen kommune;

Målselv kommune; Post Nordreisa; Salangen kommune; Post Skjervoy; Skånland
konnnune;PostSUnGord;SøneEakonunune;Tomkenkonnnune;Tmnøy
konnnunairomsøkonwnunefposUnouaMQaHakonununenot

'postmottak@berlevag.kommune.no‘; 'postmottak@batsfj0rd.kommune.no';
'postmottak@tana.k0mmune.no'; 'postmottak@gamvik.kommune.no'; 'e-

postökautokeinokommune.no'; 'postmottak@hammerfest.kommune.no';
'post@hasvik.kommune.n0'; 'postmottak@karasjok.kommune.no';

'posUnofiak@Hebesbykonwnunenot'posUnouak@Hoppakonwnunenot
'posUnouakGHnasoykonununenot'posUnonakékuwdkappkonununenot
'postmottak@porsanger.kommune.no'; 'postmottak@sor—
varanger.kommune.no'; 'postmottak@nesseby.kommune.no';

'postmottaqDvadsokommune.no'; 'postmottak@vard0.kommune.no';
'norskott@online.no'; 'tronnso@online.no'; 'pm—tob@online.n0';

jHUGPonhneiwot'UenesnesGPhoUnanconf;tovehan3cpäartnot
'hedjo@0nline.no'; 'gunnselvli@yahoo.no'; 'peterbru@online.no';
‘evensteinlien@hotmail.com'; 'sam@dataen.com'; g.hegst4@online.no;
'je.nik@online.no'; Bernhardt Halvorsen; 'stigbjornm@gmail.com'; 'ann-
lt@0nline.no'; 'rmormyre@online.no'; 'John Karlsen'; Gabler, Heidi Marie;

'gos@fmfi.no'; 'Gunhild.Breidalen@mattilsynet.no'; 'Sigrun Hestad'; 'Trine Nodt';
Wigelius, Elle-Risten; Einarsen, Gøril; 'trf.nrl@gmail.com';
'hans.fjeldstad@gmail.com'; 'troms@naturvern.no'; 'steinar.storelv@ks.no';
'finnmark@njff.org'; 'bardufoss@libris.no'; 'tsg@storfjord.net';
'pbechGDoaeno2'oddvanflkGPoaeot'bernbyggépbvangennef;
'robertsev@yahoo.no'; 'finnmark@bondelaget.no';

'nasjonalparkens.venner(é>gmail.com'; 'magneklingsheim@online.no';
'h0lm@nmf.no'; 'jenny@sapmi.se'; 'ji.smuk@gmail.com';
'stigrunesmuk@me.com'; 'nmmsara@hotmail.com'; 'trf.nrl@gmail.com';
'johanson.arne@gmail.com'; 'keberntsen@hotmail.com'; 'p-
gidivuoma@telia.com'; 'egutsi@gmail.com'; 'Gørill Hogseth'; 'Lise Svenning';
'SvehtIvemenä'ThornasJohansenGpdnnatnot'VWdarSkoganBVVhUe,EHend;
magne.asheim@dirnat.n0; srsletten@hotmail.com; viggoree©online.n0;
Skogstad, Øyvind; skarps@broadpark.no; np efternamn; 'Per Mathis Oskal';
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Protokoll fra rovviltnemndsmøte i region  8  den 17.3.2017

Sted: Møterom 1814, 4. etg. Fylkeshuset, Tromsø
Tid: 12:00—15:00 (tre timer møte og to timer forberedelse)

Til stede:

Rovviltnemnda Andre

John Karlsen, leder (forlot møtet før vedtak i sak 15/17) Anne Guttormsen, FMFI

Margit Mathisen, nestleder Tore Johan Olsen, FMFl

Ulf Ballo Christer Michalsen, FMFI

Sigrund Hestdal Saga Svavarsdottir, NRF]
Trine Noodt Thomas Johansen, SNO Troms

Per Mathis Oskal (på telefon, forlot møtet som inhabil Berit Gjerstad, Mattilsynet
ved behandling av sak 15/17) Gøril Einarsen, FMTR

Heidi-Marie Gabler, FMTR

Andreas Vikan Røsæg

Sakliste

12/17 Godkjenning av innkalling og sakliste s. 1
13/17 Orienteringssaker s. 1
14/17 Referatsaker s. 2
15/17 Fordeling av FKT-midler s.  2
16/17 Kvoter for betinga skadefelling påjerv og ulv 2017/2018 s. 16
17/17 Anmodning om kvote for betinga skadefelling av bjørn 2017 s. 20
18/17 Anmodning om kvote for betinga skadefelling av gaupe 2017/20] 8 s. 22

12/17 Godkjenning av innkalling og sakliste

Vedtak:

Godkjent som innstilt.

Innstilling til vedtak:
Rovviltnemnda for region 8 godkjenner innkalling og sakliste til møte den 17.3.2017.

13/17 Orienteringssaker
— Nemnda orienterer om aktiviteten siden forrige møte
— Kort orientering fra Fylkesmannen i Finnmark
-  Kort orientering fra Fylkesmannen i Troms
-Kort orientering fra andre instanser/interessenter som deltar på møtet
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14/ 1  7  Referatsaker
Innhold Dato

Avgjørelse på klage på tillatelse til felling av kongeørn ved Sørreisa, Salangen og Dyrøy kom.. 30.12017
Beslut om licensj akt på lodjur i Norrbottens län 2017 26.12017
Beslutning om uttak avjerv av eget tiltak i deler av region 8  — Finnmark 20.2.2017
Betingede fellingstillatelser på gaupe 2017 16.2.2017

Betinget skadefellingstillatelse på gaupe i Porsanger kommune rbd14a —utvidelse av fellingsom.. 24.2.2017
Betinget skadefellingstillatelse på gaupe i Porsanger kommune rbd14a 2107 20.2.2017
Endret lisensfellingsperiode for ulv 14.22017
Forslag til endringer i rowiltforskriften  —  lisensfellingsperiode ulv 32.2017
Forslag til endringer i naturmangfoldloven § 18 og rowiltforskrifien — lisensfelling av ulv 23,2.2017
Klage på vedtak om skuddpremier på gaupe i Lyngen kommune 10,2.2017
Reindriftsavtalen 1.juli 2017—30.juni 2018 feb. 2017
Vedtak om skadefelling av jerv av eget tiltak  — Nesseby og Sør-Varanger kommune 20.2.2017

15/17 Fordeling av FKT-midler

Vedtak:

Enstemmig vedtatt som innstilt.

Innstilling til vedtak:

I brev av fra Miljødirektoratet, datert 7.3.2017, planleggingsrammer for regionale
rovviltnemnder 2017, går det frem at region 8 vil bli tildelt 13 000 000 kroner til kap.
1420.73 — forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfiiktdempende tiltak, 1 500 000
kroner til kap. 142021  — tjenestekjøp og 1 100 000 kroner til kap. 142021  — drift av
nemnder og sekretariat.

I henhold til planleggingsrammer i brev fra Miljødirektoratet av 7.3.2017 velger
rovviltnemnda å fordele midlene slik mellom fylkene:

Fylkesmannen i Finnmark blir tildelt  6  500 000 kroner til kap. 1420.73 — forebyggende
tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak og 750 000 kroner til kap 1420.21 —
tjenestekjøp. Fylkesmannen i Troms blir tildelt 6 500 000 kroner til kap. 142021  —
forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak, 750 000 kroner til kap.
1420.21 — tjenestekjøp og 1 100 000 kroner til kap. 1420.21 — drift av nemnder og
sekretariat.

I henhold til retningslinjer i forvaltningsplan for rovvilt i region 8, datert 10.10.2013,
prioriterer nemnda en fordeling av midlene etter saksframleggets skisserte rammer i tabell
4 og 5.

Saksfremstilling
Rapportering til nemnda  — bruk av FKT-midler i Finnmark 2016
Fylkesmannen ble tildelt følgende midler i 2016:
-5 720 000 kroner til forebyggende og konfliktdempende tiltak innen rovviltforvaltningen
(FKT), kapittel 1420 post 73 prosjektnummer 14A15001.
— 500 000 kroner til styrking av kapasitet hos Fylkesmannen på rovvilt, kapittel 1420 post 21.
-  750 000 kroner til tjenestekjøp og FOU, kapittel 1420 post 21.
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FKT tilskudd for sau og rein  i 2016
En rekke tiltakshavere kunne ikke forevise tilstrekkelig dokumentasjon til at vi kan utbetale
hele beløpet. En del søkere mangler rapportering og fikk derfor ikke utbetalt tilskudd. For
2017 vil mangelfulle rapporter og manglende bilag medføre avkortning eller avslag på
utbetalinger av tilskudd.

Skadefellinger i  2016
I 2016 var det flere kommunale skadefellingslag operative før sommeren. Dette var i

Porsanger kommune, Sør-Varanger kommune, Nesseby kommune og Tana kommune.

Det var satt av kr 700 000 til skadefellingsoppdrag i  2016.  Av budsjettert ramme ble kr
87 128 benyttet. Det lave forbruket skyldes få akutte skadesituasjoner der det ble gitt betinget
skadefellingstillatelse.

Følgende fellingstillatelser og avslag ble gitt i  2016:
1. Njeiddan siida i Reinbeitedistrikt 16 C, Porsanger kommune  —

skadefellingstillatelse  1  jerv  — kommunalt lag

2.  Klubbvik beitelag i Nesseby kommune og Vadsø kommune  — skadefellingstillatelse 1

gaupe  — lokalt lag

3. Avslag på søknad om skadefelling av gaupe i Stippanåvii  — Karasjok og Porsanger

kommune

4. Avslag på søknad om skadefelling av gaupe i Reinbeitedistrikt 14— Porsanger

kommune

Kommentarer til de ulike typene tiltak

Rein  — rovvilt
Totalt var det 69 søknader om planlagte tiltak og akutte tiltak fra reindriften i Finnmark. De

som fikk tilsagn fikk tilskudd til föring av tamrein, flytting av tamrein til mindre rovviltutsatte

områder. Begge tiltakene gjerne i kombinasjon med utvidet tilsyn.

En del av midlene som er avsatt til reindriften går til akutte tiltak fra januar til juni hvor

tiltaket er foring for å samle flokken i perioder med store tap, dette i kombinasjon med ekstra

tilsyn. Noen av de akutte søknadene ble gitt under kalvingsperioden.

Fylkesmannen låner ut e-bjeller til reindrifta i perioden  2014—2016.  Målsettingen med

prosjektet er å se om e-bjeller i reindrifta kan bidra til å øke graden av dokumenterte

tapsårsaker på rein og avsløre evt. problemperioder med tanke på tap til rovvilt. En viktig

grunn er også å ha muligheten til å delta i utviklingen på e-bjellene for å tilpasse dem til bruk i

reindrifta. Prosjektet «Næring og rovvilt i Finnmark -Ealähus ja boraspiret Finnmärkkus» har

fått ansvar for programmering og utlevering av bjeller samt opplæring. E—bjelleprosjektet er

nå avsluttet. Det ble avgjort å betale abonnement for alle deltakerne for 2017 med restmidler

og avvikle prosjektet i løpet av våren 2017 med levering av sluttrapport i mars 2017.

Deltakere i e-bjelleprosjektet får tilbud om å overta utstyret dem har brukt i e-bjelleprosjektet.

Vilkår for overtakelse vil være de samme som for overtakelse av radiobjeller i 2015.
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Husdyr — rovvilt

Totalt var det 19 søknader om planlagte tiltak og akutte tiltak fra sauedriften i Finnmark.

Fylkesmannen ga i 2016 tilsagn om tidlig nedsanking til de besetninger som ligger i

forvaltningsområdet A  — for gaupe, eller besetninger som er berørt av jerv eller grenser til A—

området for jerv eller bjørn. Vår erfaring er at bønder som har fast eller sporadisk forekomst

av jerv i beiteområdet og sanker tidlig i tilskuddsperioden har lave tapsprosenter på

utmarksbeite. Forskning viser at tapsomfang av sau drept av jerv øker utover høsten. Tiltaket

har også god effekt i områder med bjørn.

Andre større tiltak innen sauedriften inkluderer først og fremst flytting til øy-beitene

Stjernøya og Sørøya. Erfaringene med flytting til øy er god med betydelig lavere tap enn på

fastlandet, men gir en del utgifter til transport fra gård til beiteland med båt. Det ble gitt

tilskudd til å dekke dette.

I Neiden beitelag ble det gitt midler til beredskapsareal, midler til forsinket beiteslipp og tidlig

nedsanking. Radiobjeller ble benyttet i Neiden.  I  Klubbvik beitelag ble det innvilget akutte

midler til kortvarig intensivt tilsyn i kombinasjon med kadaversøk med hund fra slutten av

august til september. I dette området ble det dokumentert sau drept av gaupe og kongeørn i

løpet av beitesesongen. Kadaver av sau ble funnet ved hjelp av kadaverhunder.

Fylkesmannen brukte noen ressurser på møter med beitelagene i Varanger i 2016.  I  Persfjord

beitelag i Vardø kommune opplevde  2  besetninger akutte tap til jerv, og her valgte de å sanke

sau tidligere ned fra utmarkbeite for å forebygge flere skader. Det ble innvilget midler til akutt

tidlig nedsanking fra Fylkesmannen.

Både innenfor rein- og sauenæringen oppstår det akutte tap gjennom sesongen. For å redusere

ytterligere tap raskest mulig, treffer Fylkesmannen gjennom hele året vedtak med tildeling av

akutte forebyggende midler til beitelag, siidaer og reinbeitedistrikter. Midlene går i hovedsak

til forsterket tilsyn i en kortere periode i spesielt tapsutsatte områder.
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Tabell  1. Finnmark: Midler til foreb ende  o  konfliktdem ende tiltak 2016, ost 1420.73

Forebyggende tiltak rein Tilsagn Utbetalt

Andre tiltak rein 60 000 30 000

Foring/Gjeting/utvidet tilsyn rein/Flytting til annet beite 1 060 000 964 684

Kalving i gjerdet 40 000 20 000

Bruk av tekniske tiltak rein 244 104

Akutt rein 155 000 153 080

sum rein 1 411 867

Forebyggende tiltak sau

Tidlig nedsanking sau 631 407 461 569

Bruk av tekniske tiltak sau

Forsinket slipp sau 103 560 90 060

Gjeting/utvidet tilsyn sau 40 000 40 000

Andre tiltak sau

Flytting av sau til annet beite 100 000 100 000

E—gjerder

Beredskapsareal 50 000 35 000

Gjeterhund/vokterhund

Beiting på inngjerdet areal

Akutt sau 151 516 99 574

Sum sau 826 203

Forebyggende tiltak felles

Kadaverhåndteringi Pasvik 30 033

Diverse, tilskuddsannonser 37 848

Jakttiltak bjørn, jerve— og gaupejakt-kurs, båser 200 000 122 800

Utgifter fellingslag og fellingsforsøk 15 000

Dusør for rovviltyngling/kongeørnhekking 60 000

FoU -prosjekter rovvilt 684 450 708 911

Godtgjøring interkommunale fellingslag 109 760 100 478

Kompetanseheving skadefellingslag, dialogsmøter 210 000 188 583

Tiltak stillinger Næring og Rovvilt i Finnmark 1 476 103 1 146 725

Sum forebyggende tiltak felles 2  395 378

Total sum 4 633 448

Andre tiltak
FKT-midler ble benyttet til annonseringen om tilskuddsordninger i fylkets aviser.

Jaktrelaterte tiltak
Relativt stor innsats er brukt på  å  øke oppslutning om kvotejakt på gaupe og lisensjakt påjerv

og bjørn.  I 2016  ble det bevilget til midler til flere jaktkurs  i  regi av NJFF Finnmark med

fokus på  å  holde kurs og temakvelder om rovviltjakt  i  fylket. Bare et konkret tiltak ble

gjennomført. Det var kurs i bjørnejakt som ble arrangert i Neiden i Sør-Varanger kommune.

Her var det en stor deltakelse fra flere medlemmer av ulike kommunale skadefelling lag fra

Øst-Finnmark.

Også andre tiltak som skal stimulere til mer effektiv jakt og felling av rovvilt har fått støtte,

blant annet bygging av tre flyttbare jervejaktbuer og flere SMS-viltkamera til utplassering på

jerveåter. Nesseby og Porsanger kommune har fått støtte til kompetanseheving av kommunale

skadefellingslag (støtte til utstyr, trening, ammunisjon og leie av skytebane).
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Fylkesmannen  støttet  et treningsprogram for hundeekvipasjer for sporing av bjørn. Tre

ekvipasjer fra Finnmark har etter avtale deltatt på trening i regi av SWDI. Tiltaket har vært

organisert av «Dyr i Drift» prosjektet hos Fylkesmannen i Troms. To av ekvipasjene trener i

Tana og har også tilknytning til det nyopprettede skadefellingslaget. Ved god framgang denne

sesongen, vil en av disse ekvipasjene være godkjent for oppdrag allerede til neste vår. Den

andre ekvipasjen er ny av året og vil gjennomføre grunnleggende steg i løpet av sesongen.

Den siste ekvipasjen har tilholdssted i Alta og disponerer for øyeblikket en hund eid av

fellingspersonell i SNO. Tanken bak denne ekvipasjen er at hundeføreren i Alta skal få god

nok kontakt med hunden til å kunne gjennomføre skarpe oppdrag hvis personell fra SNO ikke

har mulighet til å stille.

Prosjektet «Næring og rovvilt i Finnmark  — Ealdhus ja boraspiret F innmärkkus

Det ble innvilget 20 søknader med tilsagn til prosjektet i Vest og Øst-Finnmark. Den ene

prosjektkoordinatorstillingen som var i Vest-Finnmark ble avviklet oktober 2016. Dette

medførte at en del av tiltakene som var tildelt midler ikke ble gjennomført, og at en god del av

midlene som var avsatt til fullfinansiering av prosjektstillingen ikke ble benyttet i 2016.

Bestandsovervåking

Det ble utbetalt dusør for en innmelding av binne i følge med unger (dokumentert av SNO i

etterkant)), en dusør kongeørnhekking og tre dusører for innmelding av familiegrupper av

gaupe i 2016. Det er innvilget midler til fem gavekort blant de som har levert inn bjømemøkk

til positiv analyse.

Fylkesmannen oppfordret elgjegere til å samle inn bjømemøkk, i samarbeid med

Finnmarkseiendommens elgveiestasjoner og SNO. Via elgveiestasjoner i Alta, Kautokeino og

Karasjok blir det levert noen få prøver pr. år.

I flere områder av Finnmark vil det være behov for å øke ressursene til bestandsovervåking, vi

mener FKT-midlene bør kunne benyttes til dette i avgrensede satsningsområder. Prosjektet

Næring og Rovvilt i Finnmark fikk bevilget kr  30.000  i 2015 for å arrangere

gaupesporingsaksjon i Tana og Lebesby kommuner for sporing sesongen 2016. Tiltaket ble

gjennomført i samarbeid med Statens Naturoppsyn. Målsetninger om differensiert forvaltning

i områder med forekomst av gaupe og jerv, og områder uten forekomst er kun delvis oppnådd

i fylket. Områdevis er det yngling av både gaupe og jerv utenfor forvaltningsområdene deres.

Rapportering til nemnda  —  bruk av FKT-midler i Troms 2016

Alle midler til drift av nemnder og sekretariat samt til tjenestekjøp ble brukt opp. Av de

tildelte 7 280 000 kroner på kap. 1420.73, ble det utbetalt 6 135 975 kroner (Tabell 3). Dette

betyr at det ble 1 144 025 kroner i restmidler. Det ble nesten 300 000 i restmidler avsatt for

akutte tiltak. Det var avsatt 600 000 til fellingsvederlag, her ble det også nesten 300 000 i

restmidler (Tabell 2), likeledes hadde tiltak gjennom Dyr i drift rundt 300 000 i samlede

restmidler, det fikk vi beskjed om så tidlig at en del av disse midlene ble omfordelt. Videre

var det flere tiltak som ikke ble gjennomført i det hele tatt, eller som hadde mindre utgifter
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enn det som var innvilget. Innen rovviltforvaltning er høsten den mest hektiske perioden. Det

gjør at Fylkesmannen ikke har kapasitet til å følge opp de enkelte søknadene så godt som vi

ønsker for å veilede og skaffe oversikt over restmidler.

Søknader som har fått tilskudd har vært i henhold til forskrift om tilskudd til forebyggende

tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak. Vi har vektlagt føringer i regional

forvaltningsplan for rovvilt. Ved fordeling av midler innenfor de rammene rovviltnemnda

vedtok om fordeling av FKT-midler for 2016 har Fylkesmannen lagt til grunn nemdas vedtak

i sak 7/16 der rovviltnemnda evaluerer sin oppfølging av forvaltningsplanen.

Tabell 2.  Skadefellingstillatelser  og avslag i Troms 2016

Administrator Tidsrom

Cohkolat reinbeitedistri  kt  13.01.2016

Lyngen kommune 8.1.2016—18.1.2016

Lyngen kommune 19.1.2016—25.1.2016

Lyngen kommune 28.1.2016—31.1.2016

Per Mathis Oskal siida 10.01.2016

Lyngen kommune 7.4.2016—15.4.2016

Bardu kommune 22.6.2016—15.8.2016

Art

jerv

gaupe

gaupe

gaupe

gaupeherv

gaupe

bjørn

Felling

Avslag

Nei

Ja

Ja

Avslag

Ja

nei

Utbetalt kr.

102 809

68 313

58 382

56 395

41 365
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Tabell 3.  Bruk  av  F KT .mldler  2016  — Troms

llr. ”har

1  Hmm! Ilil vlLIrl Ame. John M og PW IL Olhl

2 Rhlan Tun Akin-nurse"

3  G'lill  lldl Wald  DIKIIEII

4 Giel-: ud- vIAnuer- Ills En

5  mama lid: vmelpe oml

e Mammen Bul m.
1  Mildrid Im el Me. John H  w  PI! Ll Oil-Il

a Hunndun uuunuhg vim:  Harm-w  Gama!

0 llh Mlnnnø Gums!

10 Anu-v 5 Dhen

11 Cum. blue"

12 Blrdu : "mug

13 Jm Gunn" renn-ug

14 Saunier:

15 Sumner:

1e  Dynam  mm map, unna

17 Dyr mm vim vinje. "en

13 Dyr . enn mum: mus. mm

19 mun  immun:  "Geir Kvinnen
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Forebyggende  rein

I følge forvaltningsplanen for rovvilt i region 8, er det i utgangspunktet ønskelig å balansere

tildelingen av midler til sau og rein i regionen. Når det gjelder forebyggende tiltak i reindrifta

er det få tiltak med dokumentert effekt. 2016 var et oppstartsår for pilotprosjekter i reindrifta,

der vi i 2017 Vil se en videre satsning på disse. Videre ble det for to siidaer gitt tilskudd til

kalving i gjerde. En siida ble gitt tilskudd til utvidet tilsyn og foring under kalving. Det ble

også gitt tilskudd til foring og tilsyn i kombinasjon, og det ble gitt akuttmidler til foring og

kortvarig intensivt tilsyn. Totalt ble det utbetalt litt over 1 000 000 kroner til forebyggende

tiltak rein.

Forebyggende sau og tiltak for å øke kunnskapsgrunnlaget

I 2016 ble det gitt i overkant av 500 000 kroner til planlagt tidlig nedsanking. Det ble gitt

85 000 kroner til akutt tidlig nedsanking i forbindelse med tap til bjørn i Bardu, her ble det

også gitt omtrent 170 000 til akutt tilsyn/uro ved bjørneskader på sau. Manndalen sausankelag

ble gitt ca. 100 000 kroner til tiltakene planlagt utvidet tilsyn før tidlig sanking og kadaversøk.

Til Gratangen kommune ble det gitt 315 000 kroner til utvidet tilsyn med godkjent

kadaversøkekvipasje. Det ble brukt omtrent 150 000 kroner til organisering og administrasjon

av radiobjeller gjennom Troms radiobjeller. 200 000 ble utbetalt til opparbeiding av

beredskapsarealer for tre ulike sauebesetninger.

Andre tiltak som kan være direkte tapsreduserende
Det ble satset videre på jervejaktprosjektet i Troms, for å forsøke å nå målet om at
jervebestanden skal reguleres gjennom ordinær lisensfelling. Dette ser det ut til at vi nå
nærmer oss i Troms. Det har blitt gitt midler til kompetanseheving for skadefellingspersonell
og til utdanning av sporingsekvipasjer bjørn. Av de fire interkommunale skadefellingslagene
var det i 2016 bare det med sete i Målselv som gjennomførte samling med støtte fra F KT-
midler. Prosjektet grunneiertillatelser i Nord-Troms ble avsluttet, og lærdom fra dette
prosjektet er videreført til det pågående prosjektet i Sør-Troms, hvor det nå satses på å få
jakttillatelser tilgjengelig på Inatur.no

Forebyggende tiltak

For andre året ble det gitt tilskudd til prosjektet tiltakspakke Lyngen, det ble gitt 280 000
kroner. Dette er et område med mye tap, der vi mener årsaker til tap kan være sammensatt.
Dette kan også ha nytteverdi når det gjelder valg av andre forebyggende tiltak. Vi tror dette
kan være med på å øke kunnskapsgrunnlaget vedrørende tap av beitedyr i kystnære områder.

Det ble forskuddsutbetalt midler til NIBIO for utarbeidelse av en föringsveileder reinsdyr og
for innkjøp av to stasjonærantenner med GPRS for avlesning av RflD som skal brukes i
prosjektene «pilot reindrift innland» og «pilot reindrift kyst» for å kunne følge reinen på
individnivå, for å få oversikt over når tapene av dyr skjer.

Det ble gitt 20 000 i støtte til drift av Norske kadaverhunder. Det ble gitt ca. 240 000 til et
prosjekt på Åkerøya i Harstad der NIBIO utprøver lysreflekterende prismer for å hindre tap til
kongeørn. NINA ble gitt 300 000 kroner til prosjekt med overvåking av gaupe med
viltkamera. Dyr i drift ble utbetalt ca. 35 000 kroner til kadaverhundprosjekt med fokus på
opplæring av ekvipasjer på hvordan de skal organisere søket på en mest mulig effektiv måte
for å øke mulighetene for å finne ferske kadaver. Samtidig ble NIBIO Tjøtta gitt 15 0 000
kroner til et forskningsprosjekt der en testet hvor effektivt kadaversøk med hund er.
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Til skadefellingsvederlag for skadefellingslag på oppdrag ble det utbetalt omtrent 330 000

kroner.

Konfliktdempende tiltak

Rovviltnemnda hadde satt av nesten 1 500 000 kroner til prosjektet Dyr i drift.

Hovedmålsettingen med prosjektet er å bidra til å redusere skader fra rovvilt på beitedyr og på

den måten bidra til å redusere konflikten mellom næringsutøvelse og forvaltning av rovvilt.

Denne målsettingen skal nås gjennom effektive forebyggende og konfliktdempende tiltak,

kompetanseoppbygging og informasjonstiltak.

Øvre Pasvik nasjonalparksenter ble gitt 60 000 kroner til formidling og informasjonsarbeid

ang. brunbjørn. Det ble også utbetalt omtrent 110 000 kroner til Barnas naturpark og Polar

Park.

Det ble utbetalt fem ganger 15 000 kroner for meldinger om gaupefamilier. For innlevering av

DNA-prøver fra bjørn ble det utbetalt tre gavekort, hvert på  5000  kroner.

Regional tildeling og fordeling mellom fylkene 2017

Fordeling av midler mellom  fylkesmennene i Finnmark  og Troms, kap.  1420.73

Rovviltnemnda i region 8 har fått i oppgave å fordele 13 millioner kroner til forebyggende og

konfliktdempende tiltak mellom Fylkesmannen i Finnmark og Fylkesmannen i Troms. Disse

midlene ligger under kap. 1420.73. Forskrift om tilskudd til forebyggende tiltak mot

rovviltskader og konfliktdempende tiltak, ble fastsatt av Miljødirektoratet l.januar  2013.

Forskriftens §§ 5—7 angir de tiltakstypene det kan søkes midler til.

I 201 l vedtok rovviltnemnda en fordelingsnøkkel der antall ynglinger av jerv, antall

gaupefamilier, antall bjørn og antall beitedyr foregående registreringssesong skulle beskrive

behovet for forebyggende og konfliktdempende tiltak i hvert fylke. Denne fordelingen har vist

seg å variere en del mellom år, men i snitt de seks årene den har vært i bruk har fordelingen

vært 52,5 prosent av midlene Troms og 47,5 prosent til Finnmark. Når vi legger til grunn at

særlig gauperegistreringer i Finnmark kan være mer problematiske i Finnmark enn i Troms

taler dette for at fordelingsnøkkelen tilsier gjennomsnittlig omkring 50/50—fordeling.

Fylkesmannen i Finnmark og Fylkesmannen i Troms er enige om at registreringer forrige

registreringssesong i liten grad indikerer behovet kommende sesong. Sekretariatet mener det

vil være bedre og mer forutsigbart å fordele midlene under kap. 1420.73 likt mellom fylkene.

Dette er foreslått i innstilling til vedtak.

Generelt om prioritering av midler i Troms og Finnmark

Fordelingen innad i Troms og Finnmark er baserte på innkomne søknader om tilskudd til

forebyggende tiltak, samt praksis mht. fordeling i fylket. Vi prioriterer områder som er

rovviltutsatt, har ynglinger, mye tap og dokumenterte skader.

Miljødirektoratet presiserer gjennom forskriften at utvidet tilsynsaktivitet alene ikke kan få

støtte, men at en kan gi tilskudd til dette i kombinasjon med andre tiltak. I tillegg skal

søknader som omfatter hele beitelag, sidaer og reinbeitedistrikt prioriteres ved behandling av
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søknader. Betydelige midler vil bli avsatt til å dekke utgifter ved skadefellingsoppdrag.

Prioriteringer for bruk av FKT-midler  2017  for Finnmark

Vi har enda ikke fått supplerende tildelingsbrev fra Miljødirektoratet på FKT midler.

Rovviltnemdene har fått foreløpige planleggingsrammer fra Miljødirektoratet. Fylkesmannen

i Finnmark har i samråd med Fylkesmannen i Troms blitt enig om at tildelingsbeløpet bør

deles likt mellom fylkene.

I forhold til tildeling av F KT-tilskudd vil Fylkesmannen i Finnmark prioritere

beitelag/sankelag og reinbeitedistrikter eller større siidagrupper der det er mulig. Det er satt av

400 000 kroner i akutte midler på rein for 2017. Det har allerede vært en del akutte

skadesituasjoner som har gjort at Fylkesmannen har bevilget støtte til akutte forebyggende

tiltak.

Av erfaring vet vi at omfanget av skader på rein og sau varierer fra år til år. På bakgrunn av

dette anbefaler Fylkesmannen i Finnmark at det settes av tilstrekkelig med midler til å dekke

eventuelle utgifter forbundet med skadefellinger. Det er flere kommuner som har etablert

skadefellingslag og utgiftene vil dermed være høyere dersom omfanget av skader i årets

beitesesong blir stort. Nyetablering av skadefellingslag gjør også at søknader om

kompetansehevende til kommunale lag prioriteres, denne potten er satt til kr 280 000.

Det er satt av 83 100 kroner til lønn og tiltak etter søknader fra Næring- og rovviltprosjektet i

Finnmark i 2017. Det ble brukt restmidler fra FKT på slutten av året i fjor til å fullfinansiere

prosjektet, da de ikke fikk økonomisk støtte fra andre. Styringsgruppen i prosjektet ønsker å

videreføre prosjektet. Forslaget er en 100 % stilling som prosjektleder og at denne knyttes til

et etablert fagmiljø i Finnmark. Foreløpig forslag til kontorsted er Stabbursnes naturhus med

tilknytning til NIBIO eller tilsvarende. Fylkesmannen i Finnmark får ansvar for å utrede

muligheter for organisering. Det er satt av 300 000 kroner til en ny stilling i prosjektet.
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Tabell  4. Foreløpig budsjett for FKT  —  Finnmark 2017

Tiltak Antall søknader  Omsøkt Foreløpig budsjett

Andre tiltak rein 9

Foring/Gjeting/utvidet tilsyn rein 24 1450000

Kalvingi  gjerdet 7 200000

Flytting til annet beite rein 10 200 000

Omsøkt ordinære tiltak 28 6 150 976

Akutt rein 8 954 150 400 [DO

29 7  105 126 2  250 000

Tidlig nedsanking sau 18 1 092 640 1 150000

Bruk av tekniske tiltak sau 7 193 700

Forsinket slipp sau S 63 300 131 200

Gjeting/utvidet tilsyn sau i kombinasjon med andre tiltak 5 63 700 50000

Andre tiltak sau

Flytting av sau til annet beite 2 160 000 130000

E-gjerder 2 112 000 30000

Beredskapsareal 5 94 100 80000

Gjeterhund/vokterhund

Beiting på inngjerdet areal 1

Akutt sau 150000

19 1 779 440 1 721 200

Kadaverhåndtering i Pasvik/Sør—Varanger 30000

Jakttiltakjerve- og gaupejakt-ku rs, båser, jervejaktbu, viltkamera 7 252 200 205 000

Dusør for rovviltyngling/kongeørnhekking 80000

FoU -prosjekter rovvilt 11 1 666 000 1 310 000

Godtgjøring kommunale og interkommunale fellingslag og private fellingslag 700000

Informasjon, kompetanseheving, dialog 2 277 890 280 000

Prosjekt Næring og Rovvilti Finnmark, stillinger' og søknader gjennom prosje 5 83100 383100

2  279 190 2  958 100

*her ligger også innel finansiering av fortsettelse av prosjektet med 1 stilling

. 25 11 163 756

Behov  av FKT  midleri  Finnmark 2017 ,post  1427.73: 6  499 300

Behov  av FKT midler i Finnmark 2017, post  1427.21: -

Kan bli endringer i budsjettet når vi får endelig bevilgning

Prioriteringer for bruk av  FKT-midler  2017 for Troms
Fylkesmannen i Troms har sett at det årlig blir restmidler, og at vi på tampen av året har
problemer med å finne gode tiltak  å  bruke dem på. Derfor har vi i budsjettet for 2017
strammet inn på akuttmidler og midler til fellingsvederlag (Tabell 5). Dette gjør vi da vi har
erfart at det uansett blir andre restmidler til gode. Vi regner altså med et overforbruk på
akuttmidler og fellingsvederlag, og et tilsvarende underforbruk av resterende midler. Videre
er det i skrivende stund uavklart om vi kan bruke tjenestekjøpmidler til pilotprosjektene i
reindrifta. Kan vi det, vil vi kunne sette av 400—500-tusen av tjenestekjøpmidlene til dette, og
har da et slakkere budsjett for akuttmidler og fellingsvederlag.

Reindrift
Med bakgrunn i innkomne søknader foreslår sekretariatet å budsjettere med 825 000 kroner til
tiltak med direkte tapsreduserende effekt i reindrifta. Det er i hovedsak foring i kombinasjon
med tilsyn, og tiltak knyttet til kalving vi foreslår å støtte.

Det er ikke mange tiltak i reindrifta som virker forebyggende eller tapsreduserende.

Fylkesmannen kommenterte derfor ved forslag til prioriteringer for bruk av midler i  2016  at vi

ønsket å undersøke om det er mulig å utvikle en tiltakspakke, for å forebygge/redusere tap av
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rein på beite, som vi kan tilby næringen. Det kan være en kombinasjon av ulike tiltak, for

eksempel økt slakteuttak, foring, kalving i gjerde, økt tilsyn, flytte rein ned i skogen før

kalving mm. Utvikle godt og rett för til rein er også et sentralt tema. Vi sa at Dyr i drift ved

NIBIO ønsket å se på dette. I 2016 startet NIBIO et pilotsamarbeid med Ole Nils Aslak Baal i

Helligskogen reinbeitedistrikt, pilot innland. Dette ønsker Fylkesmannen å videreutvikle i

2017. NIBIO har også søkt om midler til en pilot kyst, som er planlagt gjennomført på

Tjeldøya. Til sammen har vi foreslått et budsjett på 1097 100 kroner til disse pilotene. Det er

en betydelig satsning på reindriften i Troms.

Sau

Vi har budsjettert med 1 226 033 kroner til tiltak med direkte tapsreduserende effekt i

sauedrifta. Som tidligere har Fylkesmannen i Troms foreslått å sette av midler til

opparbeiding av beredskapsarealer. Vi mener dette er et godt tiltak som gjør det mulig å sanke

tidligere, planlagt eller akutt, i områder som er utsatt for jerv og/eller bjørn.

Andre tiltak som kan være direkte tapsreduserende

Til denne posten har Fylkesmannen budsjettert å støtte tiltak med til sammen 981 065 kroner.

Fylkesmannen i Troms ønsker fortsatt å bruke midler på jervejaktprosjekt og andre tiltak som

stimulerer til rovviltjakt, samt kompetanseheving og samlinger for skadefellingslag. Vi

foreslår fortsatt støtte til prosjekt grunneiertillatelser med Senja vgs. Vi mener det er viktig å

fortsette arbeidet med å få grunneiertillatelser i områder en ikke har god nok tilgang til å jakte.

Nå jobbes det med å utarbeide standardavtaler som skal gjøre det enkelt for grunneiere å gå

sammen å registrere jakttilbudet på lnatur.no.

Øke kunnskapsgrunnlaget

Vi har budsjettert med 1 598 500 kroner til denne posten. I 2017 har vi foreslått ikke å støtte

planlagt bruk av kadaversøkekvipasjer, dette da vi over flere år har erfart at dette tiltaket ikke

har tilstrekkelig tapsreduserende eller tapsavklarende effekt. Dette underbygges også av

resultatene fra kadaverhundprosjektet som NIBIO i 2016 gjennomførte for å kartlegge

effektiviteten med bruk av hund i kadaversøk. Kadaverhundekvipasjer klarer i liten grad å

finne kadaver så tidlig at tapsårsaker avdekkes, da får vi heller ikke økt kunnskapsgrunnlaget.

Derfor vil vi heller prioritere disse midlene på andre tiltak. Troms radiobjeller ønsker ikke

lenger å ha ansvar for administrasjon av radiobjeller. Avtalen med Fylkesmannen blir dermed

ikke forlenget. Fylkesmannen har derfor vurdert ulike måter å løse dette på. Vi landet på at

enkelte av de eksisterende lag/brukere i rovviltutsatte områder skulle få tilbud om å overta de

eldste radiobjellene. Vi har prioritert beitelag/brukere som har sau i områder med tap til bjørn.

Betingelsene er at de fra neste år tar ansvar for oppgradering, abonnement, kostnader ved

batteri m.m. De som ble prioritert høyest i fjor fikk tilbud om å overta bjellene til odel og eie.

Samtlige brukere som fikk tilbud har sagt ja til å overta radiobjellene. Til sammen dreier dette

seg om 950 radiobjeller.

Fylkesmannen har holdt tilbake 500 radiobjeller for FKT «tiltakspakker», evt. andre

forskningsprosjekter med fokus på tapsårsaker. NlBlO disponerer radiobjellene fra og med

2017 . NIBIO skal prioritere radiobjeller i tilknytning til prosjekter Fylkesmannen har gitt
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tilsagn til først.

Vi tilråder ikke å prioritere å bruke FKT-midler til søknader om nyinnkjøp av radiobjeller

dette året.

Fylkesmannen har budsjettert med å gi omtrent 400 000 kroner til videreføring av tiltakspakke

Lyngen i  2017.

Konfliktdempende tiltak

Under denne posten har vi budsjettert med  1  488 000 til prosjektet Dyr i drift v/NIBIO.

Hovedmålsettingen med prosjektet er å bidra til å redusere skader fra rovvilt på beitedyr og på

den måten bidra til å redusere konflikten mellom næringsutøvelse og forvaltning av rovvilt.

Denne målsettingen skal nås gjennom effektive forebyggende og konfliktdempende tiltak,

kompetanseoppbygging og informasjonstiltak. Vi har budsjettert med å gi tilskudd til Barnas

naturpark og Polar park til formidling.

Fellingsvederlag

For dekning av fellingsvederlag har vi budsjettert med et behov på 260  902.  Her regner vi

med å dekke inn eventuelt overforbruk med underforbruk på øvrige poster.
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Tabell  5. Forslag til  budsjett  for fordeling av FKT-midler 2017 — Troms. Beløp i orange celler  i  F-

kollonen er inkludert  i  den enkelte post sin «Sum». «Sum Troms» er summen av de enkelte postene
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16/17 Kvoter for betinga skadefelling på jerv og ulv 2017/2018

Vedtak:
Enstemmig vedtatt som innstilt.

Innstilling til vedtak:
Med hjemmel i naturmangfoldloven § 18 første ledd b) og §  77 jf. rovviltforskriften § 8 jf.
§§ l og 3  gir rovviltnemnda i region 8 følgende kvote for betinget skadefelling for
perioden 1.6.2017—15.2.2018: Sju betingede fellingstillatelser påjerv og 3 betingede
fellingstillatelser på ulv

Vedtaket er fattet på grunnlag av at bestandsmålet for jerv i regionen er oppfylt, store tap
av rein til jerv siste år, samt vitenskapelig- og forvaltningsbasert kunnskap om at et uttak
av denne kvoten ikke vil true jerven sin overlevelse, eller genetiske mangfold innenfor
naturlige utbredelsesområder i Troms og Finnmark.

I vedtaket om kvote for skadefelling av ulv er det lagt til grunn at denne arten ikke skal ha
fast bestand i regionen.

Nemnda vil vurdere å trekke tilbake betingede fellingstillatelser, for eksempel hvis det
blir registrert eller fattet mistanke om annen avgang i løpet av perioden, eller hvis kjønns-
og alderssammensetningen blant skutte dyr er uheldig.

Fellingstillatelse som gis av fylkesmannen, bør om mulig gis til et
kommunalt/ interkommunalt fellingslag dersom dette er etablert for det området
fellingstillatelsen gis.

Betingede skadefellingstillatelser
Målet med en fellingstillatelse er i utgangspunktet å felle bestemte individer knyttet til
bestemte situasjoner, og ikke å regulere en rovviltbestand. Fellingstillatelser avgrenses derfor
i tid og rom. Skadefelling er et virkemiddel for å avhjelpe akutte skadesituasjoner som kan
oppstå, mens regulering av bestandsstørrelsen i regelen skal skje gjennom lisensfelling eller
kvotejakt. For jerv og bjørn er det ønskelig at skadefelling skal benyttes også der
lisensfellingskvoten ikke blir tatt ut.

Betinget skadefelling er vedtak med hjemmel i naturmangfoldlovens  §  18 om felling av
enkeltindivid av rovvilt for å stanse eller forhindre skader på bufe eller tamrein, der det på
forhånd er fastsatt kvote og vilkår av overordnet myndighet. Fylkesmannen kan av eget tiltak
eller etter søknad, fatte vedtak om iverksetting av felling innenfor rammen av kvote for
betinget skadefelling gitt av rovviltnemnda eller Miljødirektoratet. Ved vurderingen av om det
skal gis tillatelse til skadefelling skal det legges vekt på føringene i regional forvaltningsplan.

Felling kan bare gjennomføres dersom det ikke finnes annen tilfredsstillende løsning ut fra
prinsippet om geografisk differensiert forvaltning. Det skal særlig tas hensyn til:

— områdets betydning som beitemark
- skadenes omfang og utvikling
- potensialet for framtidige skader
-  mulighetene for å gjennomføre forebyggende tiltak
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En fellingstillatelse kan iverksettes i flere områder samtidig, forutsatt at nødvendig

kommunikasjon er etablert for å hindre at det skytes flere individer enn vedtatt kvote.

Det kan gis godtgjøring til medlemmer av kommunale/interkommunale skadefellingslag som
deltar når det gis skadefellingstillatelse. Det er fastsatt en døgnsats på kr 1400,— per deltaker.
Fylkesmannen setter en økonomisk ramme for hver fellingstillatelse som gis. Direkte og
dokumenterte kostnader dekkes for alle fellingslag, også de som ikke er kommunalt eller
interkommunalt oppnevnte lag, begrenset oppad til kr 15000,—.

Bestandsmål og myndighet til å fastsette kvote for betingede fellingstillatelser

Etter forskriften om forvaltning av rovvilt av 18.03.05 er landet delt inn i åtte

forvaltningsregioner. Hver region har tilhørende nasjonale mål for ynglinger innenfor
regionens grense. Finnmark og Troms er slått sammen til region 8 med følgende bestandsmål:
-  10 ynglinger av gaupe, hvorav 4 ynglinger i Finnmark
-  10 ynglinger av jerv, hvorav  3  ynglinger i Finnmark
-  6  ynglinger av bjørn
-  0 ynglinger av ulv

Når bestanden ligger over eller på de nasjonalt fastsatte målene for den enkelte region kan en
rovviltnemnd, tildele kvote for betinget skadefelling på gaupe, jerv, bjørn og ulv til
Fylkesmannen, for å forhindre at disse artene gjør skade på bufe eller tamrein. Vurdering av
om nemnda har myndighet baseres på tall fra det nasjonale overvåkningsprogrammet. For
bjørn og ulv baseres dette på dokumenterte data om siste års ynglinger. For jerv og gaupe
baseres det på gjennomsnittet av dokumenterte data om ynglinger de siste tre årene. Kvota for
betinget skadefelling gjelder fra 1. juni til og med 15. februar. Etter at kvote for lisensjakt er
vedtatt, vil dyr som felles på skadefelling belastes lisensfellingskvoten.

Samarbeidsavtale mellom rovviltnemndene i region  7  og 8

Fylkesgrensa mellom Troms og Nordland er ingen naturlig barriere for rovvilt. Rombaken er
en mer naturlig grense, derfor har rovviltnemnda i region  7  og rovviltnemnda i region 8
inngått en samarbeidsavtale:

Rovviltnemnda i region 7 og rovviltnemnda i region 8 har inngått følgende avtale om
kvotejakt på gaupe, lisensfelling av jerv, samt kvoter for betingede skadefellinger av jerv,
gaupe, bjørn og ulv:
1. Ved fastsetting av:

0 kvote forjakt på gaupe,
o kvote for lisensfelling av jerv,
o kvoter for betingede skadefellinger av jerv, gaupe, bjørn og ulv

i grenseområdene mellom Nordland og Troms, skal følgende område i Nordland omfattes av
kvotevedtak for Troms:

F astlandsdelen av Tjeldsund kommune, hele Evenes kommune og den delen av Narvik

kommune som ligger nord for Rombaken ma  Rombaksbotn  går grensa for området i
Norddalen opp til Ofotbanen og langs Ofotbanen til svenskegrensa).

2. Kvotevedtak i dette området fastsettes av rovviltnemnda i Troms, som en del av

fellingsområdene på Troms-sida av grenseområdet.
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3. Sekretariatet for rovviltnemnda i region 8 skal ved utarbeidelse av saksframlegg for
fastsetting av kvoter, legge vekt på:

0 bestandssituasjonen for de aktuelle artene i området,
0 fastsatt bestandsmål for de aktuelle artene i Nordland,

0 føringer i gjeldende forvaltningsplan for rovvilt i Nordland
0 tapssituasjonen for sau og rein i området

4. Rovviltnemnda i region 7 skal gis anledning å komme med merknader til saken før det
fattes vedtak om slike kvoter.

5. Kvotejakt og lisensfelling i dette området administreres av Fylkesmannen i Troms.
Søknader om skadefelling av jerv, gaupe, ulv og bjørn i dette området skal behandles av
Fylkesmannen i Troms i nært samarbeid med Fylkesmannen i Nordland.

6. I de tilfeller der Direktoratet for naturforvaltning har myndigheten til å fastsette slike
kvoter i en eller begge rovviltregionene, oppfordres det til at DN fatter vedtak i samsvar
med denne avtalen. Det legges til grunn at rovviltnemnda i region 8 kan fatte vedtak om
kvoter i det aktuelle området i Nordland også i tilfeller hvor myndigheten til å fastsette
slike kvoter i region 7 er tillagt DN.

7. Avtalen kan oppheves umiddelbart dersom en av nemndene ønsker dette.

Utdypende om samarbeidsavtale mellom region  7  og region  8
Rovviltnemnda ønsker å oppklare at samarbeidsavtalen med region  7  ikke rører ved
bestandsmålene for de ulike regionene, den rører heller ikke ved regiongrensen når en
beregner hvor mange ynglinger en har i de ulike regionene. Samarbeidsavtalen gir
rovviltnemnda i region  8  myndighet til å fatte vedtak om kvote for et område nord i Nordland,
når rovviltnemda gjør dette ser den til bestandssituasjonen for jerv i området, fastsatt
bestandsmål for jerv i Nordland, føringer i gjeldende forvaltningsplan for rovvilt i Nordland
og til tapssituasjonen for sau og rein i området. Jerveyngl inger som registreres i
samarbeidsområdet regnes ikke inn i antall ynglinger i region 8, de telles fortsatt inn i
antall ynglinger i region 7. Det nye er at kvoten administreres fra region 8, skuttejerver
belastes kvoten for region 8. En viktig årsak til denne ordningen er at det i dette området, i
stor grad er de samme jervene som bruker begge regionene, Rombaken—svenskegrensa er en
mer naturlig forvaltningsgrense.

Vurdering av  kvote  for skadefelling av jerv
Etter naturmangfoldloven § 7 skal prinsippene i lovens §§ 8 til 12 legges til grunn som
retningslinjer ved utøvelse av offentlig myndighet. Utgangspunktet for beslutninger som kan
påvirke naturmangfoldet er at beslutningsgrunnlaget skal være best mulig jf.
naturmangfoldloven  §  8. Det er god kunnskap om jervebestanden i Skandinavia, vi vil vise til:
Bestandsstatus for store rovdyr i Skandinavia nr.  3  2016, NINA rapport 1291,
Yngleregistrering av jerv i Norge i 2016 og NINA rapport 1306, DNA-basert overvåking av
den norske jervebestanden 2016, og til Gaupe og jerv i reinbeiteland, NINA Rapport 1200.
Videre vil vi vise til rovbase for kjent avgang av jerv.
De siste årene har den registrerte jervebestanden i region 8 ligget over bestandsmålet.
Bestandsmålet er et eksakt mål som det skal tilstrebes å ligge på. Gjennomsnittlig antall
registrerte ynglinger over årene 2014—2016 er 14,3 ynglinger. I Skandinavia ble det i 2016
registrert 108 ynglinger av jerv. INordland ble det i 2016 antatt/dokumentert 10 ynglinger, I
Nordland er gjennomsnittet de siste tre år 12 ynglinger.
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Analyser har vist at jerven i nord er genetisk forskjellig fra jerv lenger sør. Den genetiske
variasjonen i Troms og Finnmark er relativt lav sammenlignet med mer jervetette områder i
Sverige. Dette kan tyde på relativt lave bestander over tid her nord.  I  NINA rapport 498
fremgår det at det likevel er liten grunn til å bekymre seg over nivået av genetisk variasjon på
sikt. Dette siden jerven i Finnmark og Nord-Finland hører til samme delbestand, og at
immigranter fra Nord-Finland fra tid til annen potensielt vil kunne ta med seg nytt genetisk
materiale fra den mer variable bestanden lenger sør i finsk Karelen.
Fylkesmannen har vurdert beslutningsgrunnlaget jf. naturmangfoldloven § 8 som godt i denne
saken.
Naturmangfoldloven § 10 sier at en påvirkning av et økosystem skal vurderes ut fra den
samlede belastningen som økosystemet er eller vil bli utsatt for. Sekretariatet mener den
samlede påvirkningen på økosystemet, ved å regulere jervebestanden rundt nasjonale og
regionale bestandsmål er vesentlig. Sekretariatets syn er at det gjennom rovviltforliket av
2011, hvor det nasjonale bestandsmålet for jerv opprettholdes på 39 årlige ynglinger, er
foretatt en vurdering av økosystemets samlede belastning. Dette i lys av den todelte

målsettingen om beitedyr og rovvilt.

Dersom beslutningsgrunnlaget ikke er tilstrekkelig, kommer naturmangfoldloven § 9 (føre-
var-prinsippet) til anvendelse. Beslutningsgrunnlaget blir vurdert som godt, føre-var-
prinsippet blir dermed ikke tillagt vesentlig vekt.

Tross et godt beslutningsgrunnlag er det stor usikkerhet knyttet til hvor mange ynglinger som
kommer til å bli registrert i inneværende sesong, dette da det varierer mellom år hvor stor del
av de voksne tispene som går til yngling. Med denne bakgrunn vil sekretariatet tilrå en kvote
på sju jerv.
Naturmangfoldloven § l 1 sier at kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver.

Sekretariatet vurderer at det ikke er relevant å vurdere dette i denne saken som gjelder
skadefellingskvote for jerv.

Når det gjelder naturmangfoldloven § 12 om miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder har
sekretariatet lagt til grunn at rovviltnemnda gjennom forvaltningsplan for rovvilt i
region 8, vedtatt 10.10.2013, med sin geografiske differensiering har ivaretatt de hensyn som
er nedfelt i naturmangfoldloven § 12.

Vurdering av kvote for skadefelling av ulv
Etter naturmangfoldloven  §  7 skal prinsippene i lovens §§ 8 til 12 legges til grunn som
retningslinjer ved utøvelse av offentlig myndighet. Utgangspunktet for beslutninger som kan
påvirke naturmangfoldet er at beslutningsgrunnlaget skal være best mulig jf.
naturmangfoldloven § 8. Sekretariatet har vurdert beslutningsgrunnlaget som godt. Det er god
kunnskap om ulvebestanden i Skandinavia, sekretariatet vil vise til følgende rapporter
tilgjengelig på www.rovdata.no: Ulv i Norge pr. 15. februar 2017  — foreløpige konklusjoner
for vinteren 2016—2017, og til Bestandsovervåking av ulv vinteren 2015—2016  —

Bestandsstatus for store rovdyr i Skandinavia nr. 1. 2016.

Det har vært flere meldinger om ulv i region 8, men få er dokumentert. I 2011 ble fire reiner
dokumentert tatt av ulv i Kautokeino. Den ] l.10.2014 var en GPS-merket ulv innom
Finnmark. Denne hadde vandret fra Hedmark. 1 tidsperioden 2.11.2014—14.11.2014 fikk 15
undersøkte reinkadaver i Sør-Varanger status antatt tatt av ulv og en fikk status usikker tatt av
ulv. I november 2015 fikk ett reinkadaver i Sør—Varanger vurderingen antatt sikker ulv. I
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mars/april 2016 var det dokumentert en ulv i Troms og sørlige Finnmark, trolig samme dyret.

Naturmangfoldloven  §  10 sier at en påvirkning av et økosystem skal vurderes ut fra den

samlede belastningen som økosystemet er eller vil bli utsatt for. Sekretariatet mener den

samlede påvirkningen på økosystemet, ved å regulere ulvebestanden til å være innenfor

ulvesonen er vesentlig. Sekretariatets syn er at det gjennom rovviltforliket av 201 1, med

videre evaluering og revidert mål som sier at region 4 og 5 har felles forvaltning av 4—6

ynglinger av ulv hvorav tre skal ha skjedd i revir som i sin helhet ligger iNorge, er foretatt en

vurdering av økosystemets samlede belastning. Dette i lys av den todelte målsettingen om

beitedyr og rovvilt. Det er ikke bestandsmål for ulv i region 8. Dersom det oppstår

skadesituasj on på grunn av ulv skal det vurderes om denne må felles. Dette vil true artens

overlevelse i regionen som er et naturlig utbredelsesområde for ulv og kan redusere sjansen

for å opprettholde ønsket genetisk mangfold hos ulv. Siden det ikke er satt mål om ulv i

region 8 er dette imidlertid i tråd med gjeldene politikk og en aksept for at det ikke skal være

ynglende ulv her.

Dersom beslutningsgrunnlaget ikke er tilstrekkelig, kommer naturmangfoldloven  §  9 (føre—

var-prinsippet) til anvendelse. Beslutningsgrunnlaget blir vurdert som godt, føre-var-

prinsippet blir dermed ikke tillagt vesentlig vekt.

Sekretariatet vil understreke viktigheten av eventuelt genetisk verdifulle individer, og at dette

må vurderes i hvert enkelt tilfelle. Vi mener likevel det er riktig å ha en skadefellingskvote på

ulv, dette sett opp mot tapspotensialet som ligger i evt. ulv i reinbeiteland, eller i sauebeiter.

Sekretariatet vil tilrå en betinget skadefellingskvote på tre ulver.

Naturmangfoldloven § 1 1 sier at kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver.

Sekretariatet vurderer at det ikke er relevant å vurdere dette i denne saken som gjelder

skadefellingskvote for ulv.

Når det gjelder naturmangfoldloven § 12 om miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder har

sekretariatet lagt til grunn at nasjonal forvaltning, med sin geografiske differensiering har

ivaretatt de hensyn som er nedfelt i naturmangfoldloven § 12.

Konklusjon

Etter en samlet vurdering av bestandssituasjonen for jerv og ulv, erfaringer med store tap av

beitedyr og etter naturmangfoldlovens prinsipper §§ 8—1 2 vil sekretariatet tilrå en kvote for

betinga skadefelling påjerv, og ulv for sesongen 2016/2017. Kvoten bør settes til sjujerv, og

tre ulv.

17/17 Anmodning om kvote for betinga skadefelling av bjørn 2017

Vedtak:

Enstemmig vedtatt som innstilt.

Innstilling til vedtak:
Rovviltnemnda i region 8 anmoder Miljødirektoratet om å fatte skadefellingskvote på seks

— 6 — bjørner i region 8 og samarbeidsområdet med Nordland for 2017.
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Saksfremstilling
Det er Miljødirektoratet som setter kvote for skadefelling av bjørn i region 8. Rovviltnemnda
ønsker likevel å gi sin anmodning til direktoratet om kvote for skadefelling av bjørn i
regionen på grunnlag av bestandssituasjon og skadebildet i regionen.

Bestandssituasjon

Det skandinaviske bjørneprosjektet estimerte at det i 2015 var 1,9 ynglinger av bjørn i region
8.  I  2015 ble det funnet DNA fra 63 individer av bjørn i region 8, 49 (18 hunner) individer i
Finnmark og fra 12 individer (6 hunner) i Troms. I samarbeidsområdet med Nordland
(samarbeidsavtale mellom rovviltnemndene i region  7  og 8, se forvaltningsplan for rovvilt i
region 8 vedtatt 10.10.2013 side 90) har det ikke blitt samlet DNA fra bjørn de siste årene.

Antall Antall Antall Antall

ynglinger individer individer individer

region 8 region 8 Finnmark Troms

(binner) (binner) (binner)

2015 1,9 61 (24) 49 (18) 12(6)

2014 2,3 51 (25) 34 (16) 17(9)

2013 2,4 62 (27) 50 (23) 12 (5)

2012 2,3 55 49 (26) 6(1)

Kjent avgang

Siden l.juni 2016 har det vært kjent avgang av to bjørn i region 8. En hannbjørn ved
lisensfelling i Sør-Varanger i september 2016, og én hannbjørn på særlige tilfeller i samme
kommune samme måned. I 2015 ble to binner og en hann felt i Sør-Varanger, to hanner ble
felt i Tana og en hann ble felt i Nesseby. De siste årene har det ikke blitt registrert avgang på
bjørn i Nordland nord for Saltfjellet.

Skadesituasjonen

I perioden fra 1. april 2016 er det i Finnmark etter undersøkelse fra SNO dokumentert/antatt
at én rein og ingen sau drept av bjørn. I Troms ble 22 sau dokumentert/antatt tatt av bjørn
beitesesongen 2016. I samarbeidsområdet i Nordland ble det ikke dokumentert tap til bjørn i
denne perioden.

Konklusjon

Sekretariatet viser til at rovviltforliket er tydelig på at man skal ta ut bjørn utenfor
binneområdene. Det er viktig å ha en kvote som gir handlingsrom for å ta ut skadevoldende
bjørn i sommersesongen. Sekretariatet viser til at antallet registrerte individer av bjørn ligger
forholdsvis stabilt og at skader forårsaket av bjørn forekommer årlig i Troms. I Finnmark er
skadene fra bjørn mindre regelmessige, men erfaring viser at man enkelte år kan få svært
omfattende skader på sau forårsaket av bjørn. På samme tid ligger man under bestandsmålet
for bjørn i region 8 og det er dermed viktig at man i lys av dette gjør grundige vurderinger i
forhold til den enkelte skadefellingssøknad. Sekretariatet anbefaler en skadefellingskvote på 6
bjørner i 2017.
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18/17 Anmodning om kvote for betinga skadefelling av gaupe 2017/2018

Vedtak:

Enstemmig vedtatt som innstilt.

Innstilling til vedtak:

Rovviltnemnda i region 8 anmoder Miljødirektoratet om å fatte skadefellingskvote på tre
— 3 — gauper i region 8 og samarbeidsområdet med Nordland i perioden 1.6.2017—
15.2.2018.

Saksfremstilling
Når gjennomsnittet av registret bestand over de tre siste årene ligger under bestandsmålet for
regionen er det Miljødirektoratet som setter kvote for skadefelling av gaupe. I region 8 ble det
i årene 2014, 2015 og 2016 registrert henholdsvis 5,5, 8 og 9 familiegrupper. Dette gir et
gjennomsnitt over de siste tre år på 7,5 familiegrupper. Altså under bestandsmålet for
regionen som er ti ynglinger.

Bestandssituasjonen for gaupe i region  8
Resultatet for registreringsperioden 2016/2017 foreligger ikke enda. Ut fra sekretariatets
tolkninger av data i rovbasen ser det ut til at registreringene vil tilsi at det blir registrert rundt
fem—seks familiegrupper i Troms, men ingen i Finnmark, Dokumenterte tap viser imidlertid at
det er betydelig gaupeaktivitet også i Finnmark.
Området Store Haugfjell er det eneste området i Nordland, administrert av rovviltnemnda i
region 8 som er forvaltningsområde for gaupe, dette området er del av fellingsområdet
«nordfylket», som skal legges til grunn ved målstyring av uttak i samsvar med kriteriene for
kvotejakt på gaupe. Nordfylket har mål om tre årlige ynglinger av gaupe. Det ser ut til at det
blir dokumentert en yngling i Nordfylket i 2016/2017, denne er utenfor samarbeidsområdet.

Kjent avgang

Siden 1.6.2016 har vi i region 8 en kjent avgang på fire gauper, hvorav to voksne hunner, to i
Nordreisa, en i Kåfjord og en i Porsanger (rovbase per 13.3.2017). Før det, hadde vi siden
1.6.2015 en kjent avgang på to gauper, begge i Troms. Mellom 1.6.2014 og 31.5.2015 hadde
vi en kjent avgang på sju gauper, fire i Troms (to hanner og to hunner) én i
samarbeidsområdet med Nordland (hann) og to i Finnmark (én hann og én hunn). Kjent
avgang 1.6.2013—3 1 .5.2014 i region 8 var på elleve gauper, sju i Finnmark (tre hunner og fire
hanner) og fire i Troms (én hunn og tre hanner), i tillegg er det kjent avgang på én hunngaupe
i Evenes, som inngår i samarbeidsområdet mellom region 7 og 8. Avgang mellom 1.6.2012 og
31.5.2013 i region 8 var på 16 gauper, hvorav ti hanner og seks hunner. Avgang mellom
1.6.2011 og 31.5.2012 var på 19 gauper, fordelingen var på ni hunner og ti hanner.

Skadesituasjonen
Siden 1.1.2016 er det etter kadaverundersøkelse dokumentet/antatt at gaupe har tatt 70 rein og
ni sau i Finnmark, og 72 rein og 18 sau i Troms. Samme periode året før var det
dokumentert/antatt at gaupe hadde tatt 66 rein og tre sau i Finnmark, og 77 rein og 1 1 sau i
Troms. NINA rapport 1200, Gaupe og jerv i reinbeiteland  — Sluttrapport for Scandlynx Troms
og Finnmark  2007—2014  viste at tamrein er det viktigste byttedyret for gaupa i Nord-
Skandinavia. Alle gauper som har tilgang til rein, og som ikke samtidig har tilgang på rådyr,
dreper tamrein. Rapporten viste at gaupeindivider som hadde rein tilgjengelig drepte mellom
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3,6 og 10 reinsdyr per måned, mens den  i  gjennomsnitt drepte 1,2 sau per måned om
sommeren. Dersom sekretariatet forenkler og går ut fra at hver gaupe i region 8 dreper fem
rein i måneden gjennom hele året. Og at beitesesongen for sau er tre måneder. Og at vi har 10
ynglinger av gaupe, tilsvarende omtrent 60 gauper. Så vil dette bety at tapet av beitedyr til
gaupe gjennom året er omtrent 3600 rein og 216 sau.

Vurdering av  kvote  for skadefelling
Registreringene over registreringssesongene 2011/2012—2013/2014 har vist en nedadgående
trend i regionen som helhet, mest markant har denne trenden vært sør i regionen.
Registreringen for sesongen 2014/2015 til 2015/2016 viste en liten økning i registrerte
familiegrupper i Midt- og Nord-Troms, denne trenden ser ut til å fortsette i sesongen
2016/2017. Men det ser ikke ut til at det blir registrert ynglinger i Finnmark i 2016/2017 og
heller ikke sør i Troms. Sekretariatet mener fortsatt det er riktig å ha en høy terskel for å
innvilge skadefelling på gaupe, spesielt i A-områdene og sør i regionen. Sekretariatet tilrår en
skadefellingskvote på tre gauper for perioden 1.6.2017—15.2.2018.
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SAKSBEHANDLER INNVALGSTELEFON TELEFAKS
Lise Evjen +47 22 94 04 04

Å postmottak@ra.no
V R REF. DERES REF. www.riksantikvaren.no
16/01264-27 DERES DATO

ARK.  Forvaltningsarkivet
VÅR  DATO

351.6 05.04.2017

»  »_,,Adresseliste
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Til alle kommuner

Riksantikvaren sender nå ut vår bystrategi til  alle norske kommuner. Bystrategien  er  utarbeidet  av

Riksantikvaren  på  oppdrag fra Klima- og miljødepartementet.

Strategien gir føringer for forvaltning av kulturminner og kulturmiljøer i byer og tettsteder, og

anbefalinger for  å  sikre en byutvikling som ivaretar de verdier som knytter seg til våre historiske by- og

bygningsmiljøer. De anbefalingene som gis, er også et signal til kommunal- og regional

kulturminneforvaltning om tålegrensen for tiltak i de viktigste historiske bymiljøene.

Kulturminnene og kultu rmiljøene i byene bør forvaltes i et langsiktig perspektiv og samtidig tas i bruk

som ressurser og fellesgoder for  å  utvikle et godt samfunn og attraktive byer. Dette skal gjøres ved både

å  styrke vernet og videreføre eksisterende kvaliteter i de viktigste historiske bymiljøene. Samtidig er det

et mål å styrke kulturminnenes rolle og betydning i det grønne skiftet og åpne for utvikling og

transformasjon der dette er mulig.

Kommunene har ansvar for bruk og vern av ressurser i sin samfunns- og arealplanlegging, og for å

forvalte kulturminner, kulturmiljøer og landskap i plan- og byggesaksbehandlingen. Kommunen er

planmyndighet lokalt og skal se til at arealplanlegging og byutvikling ivaretar overordnede

samfunnsinteresser.

Gjennom denne strategien ønsker Riksantikvaren å bidra til god forvaltning av kulturminner og

kulturmiljøer i alle byer og tettsteder, til beste for samfunnet, kommunen, innbyggere, besøkende og

næringsdrivende.

Vi ønsker lykke til i det videre arbeidet med å forvalte kulturminner og kulturmiljøer i kommunen.

Dersom det er spørsmål om strategien, ta kontakt med: leidulf.m dland ra.no

Strategien kan også lastes ned fra følende link:

htt  :  www.riksantikvaren.no Tema  B  er-o -tettsteder Riksantikvarens—b strate i

Med hilsen

Jørn Holme

Riksantikvar

Riksantikvaren - Direktoratet for kulturminneforvaltimig A: 1613

Drormingensgate 13  '  Pb. 8196 Dep.  '  0034  Oslo  '  Tlf: 22 94  04  00  '  www.ra.no
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Nordreisa kommune

Postboks 174

9156  STORSLETT

Se vedlagt skriv vedrørende bystrategi.

Riksantikvaren  -  Direktoratet for kulturminneforvaltnjng

Dronningensgate 13  '  Pb. 8196 Dep.  ' 0034Oslo ° Tlf: 22 94 04 00  '  www.ra.no239



Nordreisa kommune 

 

Brannvesenet 
  

 

 

 
Postadresse: Besøksadresse: Telefon: + 47 77 58 00 00 Bankkonto: 4740.05.03954 
Postboks 174, N- 9156 Storslett Sentrum 17 Telefaks: + 47 77 77 07 01 Org.nr: 943 350 833 
E-post: Internett:   
postmottak@nordreisa.kommune.no  www.nordreisa.kommune.no   
    
    
    
    
    
    

Sørkjosen Lavpris AS 
Industriveien 4 
9152  Sørkjosen 
 
Att. Christian Halvorsen 

 

 
Delegert vedtak 

Delegert utvalg miljø-, plan og utviklingsutvalget - nr. 57/17 
 
 

Deres ref:   Vår ref (bes oppgitt ved svar): Løpenr. Arkivkode Dato 
 2015/1218-24 4851/2017 M77 09.05.2017 

 

Svar på søknad pyroteknisk 

 
Saksopplysninger:  
Jfr. Forskrift av 26.juni 2002 om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff § 2-11 og Kap.9  
Samt veiledning til forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff. 
 
Vurderinger: 
Søknad om tillatelse til handel med pyroteknisk vare. 
 
Vedtak: 
Søknad om tillatelse til oppbevaring/ handel med pyroteknisk vare i perioden 27.-31.desember  
2017 Innvilges. 
 
Klageadgang 
Vedtaket kan påklages til Utvalg miljø, plan og utviklingsutvalget. Klagefristen er 3 uker regnet fra den 
dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen 
fristens utløp. 
 
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer 
som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du 
har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem. 
 
Med vennlig hilsen 
 
Erlend Mjåtvedt Sylta 
Leder forebyggende 
Dette dokumentet er produsert elektronisk, og har derfor ingen signatur.
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Nordreisa kommune 

 

Brannvesenet 
  

 

 

 
Postadresse: Besøksadresse: Telefon: + 47 77 58 00 00 Bankkonto: 4740.05.03954 
Postboks 174, N- 9156 Storslett Sentrum 17 Telefaks: + 47 77 77 07 01 Org.nr: 943 350 833 
E-post: Internett:   
postmottak@nordreisa.kommune.no  www.nordreisa.kommune.no   
    
    
    
    
    
    

Reisa bilpleie 
Loppevoll 
9151  STORSLETT 
 
Att. Knut Fredriksen 

 

 
Delegert vedtak 

Delegert utvalg næringsutvalg - nr. 20/17 
 
 

Deres ref:   Vår ref (bes oppgitt ved svar): Løpenr. Arkivkode Dato 
 2015/1218-25 4869/2017 M77 09.05.2017 

Svar på søknad pyroteknisk 

 
Saksopplysninger:  
Jfr. Forskrift av 26.juni 2002 om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff § 2-11 og Kap.9  
Samt veiledning til forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff. 
 
Vurderinger: 
Søknad om tillatelse til handel med pyroteknisk vare. 
 
Vedtak: 
Søknad om tillatelse til oppbevaring/ handel med pyroteknisk vare i perioden 27.-31.desember  
2017 Innvilges. 
 
Klageadgang 
Vedtaket kan påklages til Utvalg miljø, plan og utviklingsutvalget. Klagefristen er 3 uker regnet fra den 
dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen 
fristens utløp. 
 
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer 
som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du 
har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem. 
 
Med vennlig hilsen 
 
Erlend Mjåtvedt Sylta 
Leder forebyggende 
 
Dette dokumentet er produsert elektronisk, og har derfor ingen signatur.
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Nordreisa kommune 

 

Brannvesenet 
  

 

 

 
Postadresse: Besøksadresse: Telefon: + 47 77 58 00 00 Bankkonto: 4740.05.03954 
Postboks 174, N- 9156 Storslett Sentrum 17 Telefaks: + 47 77 77 07 01 Org.nr: 943 350 833 
E-post: Internett:   
postmottak@nordreisa.kommune.no  www.nordreisa.kommune.no   
    
    
    
    
    
    

HAVNA HANDEL AS 
Postboks 5 
9152  SØRKJOSEN 
 
Att. Thomas Iversen 

 

 
Delegert vedtak 

Delegert utvalg miljø-, plan og utviklingsutvalget - nr. 59/17 
 
 

Deres ref:   Vår ref (bes oppgitt ved svar): Løpenr. Arkivkode Dato 
 2015/1218-26 4908/2017 M77 09.05.2017 

 

Svar på søknad pyroteknisk 

 
Saksopplysninger:  
Jfr. Forskrift av 26.juni 2002 om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff § 2-11 og Kap.9  
Samt veiledning til forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff. 
 
Vurderinger: 
Søknad om tillatelse til handel med pyroteknisk vare. 
 
Vedtak: 
Søknad om tillatelse til oppbevaring/ handel med pyroteknisk vare i perioden 27.-31.desember  
2017 Innvilges. 
 
Klageadgang 
Vedtaket kan påklages til Utvalg miljø, plan og utviklingsutvalget. Klagefristen er 3 uker regnet fra den 
dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen 
fristens utløp. 
 
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer 
som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du 
har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem. 
 
Med vennlig hilsen 
Erlend Mjåtvedt Sylta 
Leder forebyggende 
 
Dette dokumentet er produsert elektronisk, og har derfor ingen signatur.
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Post Nordreisa

Fra: Berit Fjellberg
Sendt: torsdag 18. mai 2017 10:13
Til: Post Kvænangen; Post Kafjord; Lyngen kommune (post@lyngen.kommune.no);

Post Nordreisa; Post Skjervoy; Post Storfjord
Kopi: Dan Håvard Johnsen; Eirik Losnegaard Mevik; Knut Jentoft; Svein Oddvar Leiros;

Ørjan Albrigtsen; Øyvind Evanger; Anne—Marie Gaino; Cissel Samuelsen; Einar
Pedersen; Frank Pedersen; Leif Lintho (Leif.Lintho@lyngen.kommune.no);
Trond-Roger Larsen

Emne: Særutskrift — høringsprosess planprogram regional plan for reindrift
15.05.17.docx

Vedlegg: Særutskrift -høringsprosess planprogram regional plan for reindrift
15.05.17.docx; Innspill til regionalt plan for reindriftpdf

Til kommunene i Nord—Troms

Det vises til vedlagte særutskrift vedr prosess i Nord—Troms for å avgi høring til planprogram

reindriftsplan i Troms;

Kommunene i Nord—Troms bes gjennomgå tidligere innspill fra regionrådet og gjøre eventuelle

endringer i forkant av regionrådets møte 19. juni 2017.

Saken behandles i regionrådet før uttalelse sendes innen frist 7.7.17.

FRIST FOR INNSPILL TIL REGIONRÅDET: 15. JUNI!

Vedlagt finnes også tidligere innspill fra regionrådet basert på uttalelse fra Kvænangen kommune.

Hilsen i V, ,
l .  ,,

BERIT FJELLBERG __ ‘ ”TA 0) i:

Wm
DAGLIG LEDER ; l »:

Nord-Troms Regionråd DA

mob  /  97 56 73 66

tlf/77 58 82 79

web/www.nordtroms ortalen.no

I  .  o.  I  ..  n  .

.... ;.
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N  ord-Troms  Regionråd  DA
Gau-uz!

hun:  5mm“:  Emmi sum Nudm'm basum

eeewwg
Til

Fylkesrådet  i  Troms

Troms fylkeskommune

9296 Tromsø

Dato: 15.04.16

E—post: postmottakéötromsfylkeho

Innspill til regional plan for reindrift
Vi viser til brev der det inviteres til innspill til videre arbeid med planprogrammet for

regional plan for reindrift (deres ref 13/9876—47). Nord—Troms Regionråd slutter

seg til uttalelsen fra Kvænangen kommune vedrørende innspill til videre arbeid med

planprogrammet;

Medvirkning og deltake/se:

Utvidet høringsfrist kan bidra til at kommunene får behandlet planene i

ordinære politiske møter i kommunene.

Ta høyde for arbeidsintensive perioder i reindrifta, som vår og høstflytting.

Høringer bør tilpasses slik at man unngår disse tidspunktene.

i Nord—Troms (og store deler av Troms forøvrig) er reindrifta på besøk om

sommeren og bor til vanlig i Finnmark. Utøverne er derfor i begrenset grad

representert i politiske organ i nedslagsfeltet til planen. Det bør derfor være

dialog direkte med reinbeitedistriktene og forvaltningsmyndigheten i

Finnmark i prosessen.

Tema som bør belyses i planen:

Planen bør gi en grunnleggende innføring i reindriftsnæringa.

Faktaopplysninger kan bidra til å skape forståelse for reindriftas behov. Vi har

utfordringer knytta til ulik tolkning i rettighetsspørsmål, og hva som inngår i

det næringsmessige behovet i reindrifta med tanke på særordninger og

råderett. En slik plan bør derfor bidra til å tydeliggjøre kriteriene på en

objektiv måte. Videre så bør den se på hvordan reindrifta og samfunnet

forøvrig har utvikla seg, og bidra til å tolke regelverket i lys av hvilken

utvikling man ønsker.

Arealforvaltning og planlegging. Differensiering og verdsetting av areal i

reindriften, i form av kjerneområdekartlegging, kan bidra til mer effektiv

arealplanlegging. Planen bør også si noe om strategier og krav i forhold til

Adr.: Hovedveien 2, 97  5  ] Stars/ert . .

T/fi 77 77 05 86, Org. nr. 979 470 452 /  '  .
E —p05t.' regionradØntroms. no

www.nordrroms  orta/en.no

A  D.. ..

.‘I '.
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andre næringer og annen arealutnytting som berører reinbeite. Eksempelvis

mineralutvinning, kraftanlegg og samferdselsutbygging.

Verdikonflikter og interessekonflikter  i  arealplanlegging og øvrig forvaltning.

Avklaringer av beiterett iforhold til øvrige grunneierrettigheter. Hvilke

verktøy kan benyttes for å rydde opp i uklarheter og konflikter? Mangler vi

noen verktøy? Det bør synliggjøres hvilke forhold som er privatrettslige og

hvilke som er styrt av det offentlige.

Kommunenes vertskapsansvar og —rolle i forhold til reindriftens befolkning.

Hvordan kan vertskommuner gi gode tilbud til reindriftsutøvere som er i

området på sommeren, og hvordan kan kostnadene til dette fordeles

rettferdig.

Økologiske konsekvenser av reindrift. Kartlegging av bæreevne og fastsetting

av produksjonsmål. Hvor mye rein ønsker vi på beite i Troms?

Verdiskaping i reindriftsnæringa. Hvordan kan vi få størst mulig verdiskaping

og lønnsomhet i næringa? Hvordan skape positive ringvirkninger for lokalt

næringsliv. Hvilke driftsformer og tilleggsnæringer skal få økt fokus og

satsing? Hvordan få til bedre samordning og nettverksbygging mellom

aktørene?

Rovvilt og reindrift. Hvordan påvirker roviltforvaltningen reindriften?

Reindriftsutøverne er også mye ute i terrenget, og kan bidra til

rovviltforvaltningen både med kunnskap og

gjennomføring av praktiske oppdrag.

Landbruk og reindrift. Begge er arealkrevende næringer, og ofte er

utfordringene de samme. Andre ganger kan det være motsetninger, som i

forbindelse med rein som går på innmark og i plantefelt, eller i forbindelse

med bygging av skogsveier eller nydyrking i viktige reinbeiteområder.

Friluftsliv og reindrift. Tilrettelegging for friluftsliv kanaliserer mye av

ferdselen, og kan dermed ha både negativ og positiv effekt for reindrifta.

Kunnskap og dialog mellom partene vil trolig bidra til bedre løsninger.

Kjøreskader etter motorisert ferdsel i forbindelse med reindrift har et stort

omfang flere plasser. Hvordan kan vi forebygge dette? Omfanget av

reingjerder i utmark er etter hvert blitt stort. Gjerdene er vandringshinder for

folk og ville dyr. Det bør derfor belyses hvor stort omfang av gjerder

som er nødvendig for ei effektiv drift.

Adr.: Hovedveien 2, 915/  Stars/err

T/f. 77 77 05 86, Org. nr. 979 470 452

E—postr regionradØha/t/ig /  ' '  .  ' '  '  .  '  ' .
www.nordrroms Ofra/enno . '  I
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Hensyn  /  planarbeidet:

Planen  bør differensiere mellom ulike regioner i Troms som har ulike

utfordringer. Områder med helårsbeiter har gjerne andre utfordringer enn

områder som bare benyttes på sommeren.

'l '!

"oil/Å 522,4,
Øy ind Evanger %

Rådsordfører

(mob  91789548)

Kopi til:

0 Media

Adr. .' Hovedveien 2, 9/5  I  Stars/ert

Tlf. 77 77 05 86, Org. nr. 979 470 452

E—posr: reg/onradéäna/tzno '  '  .  ' '  '  .  '  '  .
www.nordrroms Ofra/enno O  '  I '  c
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N  ord-Troms  Regionråd  DA
141mm Smifjoitl Kmart! Sigh—rm Nnrdrdm halm-gu

MELDING OM VEDTAK

NORD—TROMS REGIONRÅD DA

EMNE: S remøte Nord—Troms Re ionråd nr 4—201 7

STED: Sk e

TIDSPUNKT: 15. mai 2017

Sak 24/17 Høring —  planprogram og varsel om oppstart av regional plan for

reindrift

Saksdokumenter:

o  Innspill fra Nord—Troms Regionråd til regional plan for reindrift av 15.04.16

o  Høringsbrev og planforslag fra fylkesrådet i Troms 12.04.17

Saksopplysninger:

Fylkesrådet i Troms har utarbeidet et forslag til planprogram  — regional plan for

reindrift i Troms. Dette er sendt på høring med frist 7. juli i år.

Nord—Troms Regionråd har i april 2016 gitt innspill til videre arbeid med

planprogrammet, hvor vi sluttet oss til forslaget til innspill fra Kvænangen

kommune.

lforkant av dette deltok Nord—Troms i første fase (201 5/2016) av arbeidet med

planprogrammet. Vi ble invitert til å delta i ulike arbeidsgrupper. Det var lagt opp til

3 arbeidsgrupper, hvor hvert regionråd kunne delta med 1 representant.

Rådmannsutvalget oppnevnte følgende representanter:

i . Tema arealutfordringer: Svein Solberg, Skjervøy

2. Tema reindrifta som næringsaktør: Kåre Pedersen, Kåfjord

3. Tema kulturell bærekraft: Anne Berit Bæhr, Kvænangen

Det er også utarbeidet en verdikjedeanalyse for næringen av Norut ijuni 2016.

Innstillin til vedtak:

Kommunene i Nord—Troms bes gjennomgå tidligere innspill fra regionrådet og gjøre

eventuelle endringer i forkant av regionrådets møte 19. juni 2017. Saken behandles

i regionrådet før uttalelse sendes innen frist 771 7.

Adr.: Hovedveien 2, 9757  Storslett

Tlf. 77 58 82 79, Org.  nr. 979 470 452
E—post: re  ionrad@ntr0ms.no

www.nordtrom$  orm/enno . ' l ' o
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Vedtak: innstillingen ble enstemmig bifalt.

Rett protokollutskrift bevitnes

1 5.05.] 7

Berit Fjellberg

Referent

Adr.  .' Hovedveien  2, 9157 Storslett
Tlf.  77 77 05 86, Org.  nr. 979 470 452

E—post: regionrad@halti.no
www. nordtroms  orta/en.  no

A
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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   
    
    
    
    
    
    

Nord-Troms fuglehundklubb 
Høgegga 16 
9151  STORSLETT 
 
Att. Ola Dyrstad| 

 

 
Delegert vedtak 

Delegert utvalg miljø-, plan og utviklingsutvalget - nr. 44/17 
 
 

Deres ref:   Vår ref (bes oppgitt ved svar): Løpenr. Arkivkode Dato 
 2015/1101-16 3860/2017 K44 05.04.2017 

 

Søknad om dispensasjon fra båndtvangreglene etter Lov om Hundehold 
(Hundeloven) 

Søknad mottatt: 07.03.2017 
 
Henvisning til lovverk: 

 Lov om hundehold §9 (Hundeloven) 
 
Saksopplysninger:  
Nord-Troms Fuglehund klubb søker dispensasjon fra bandtvangreglene etter Lov om Hundehold 
(Hundeloven) §9 i forbindelse med klubbmesterskap 2. påskedag. 
 
De skriver i sin søknad:  
Nord Troms Fuglehundklubb vil med dette søke om dispensasjon fra båndtvangsreglene for å 
avholde klubbmesterskap for stående fuglehunder den 17. april. 
Klubbmesterskapet ønskes avholdt i Kildalsområdet (Kildal/Cilladal). 
På den tiden skal det ikke være noen konflikt med reindrifta. 
For Nord Troms Fuglehundklubb 
Leder; Ola Dyrstad 
 
Ved tilleggsopplysninger ønsker de å ha litt «slingringsmonn» innenfor påsken med tanke på vær 
og føre for å kunne gjennomføre klubbmesterskapet. 
 
Vurderinger: 
Nord Toms Fuglehundklubb søker dispensasjon fra bandtvangreglene i forbindelse med 
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gjennomføring av klubbmesterskap 17. april 2017, dvs. andre påskedag. Men det legges opp til at 
det kan tilpasses innenfor påskeuken (12.-18. april) med tanke på siste tids vær med påfølgende 
skredfare.  
 
Området er et viktig friluftsområde og er mye i bruk som utfartsområde spesielt i forbindelse 
med påskeutfarten. Det er derfor særlig viktig at arrangøren tar hensyn og holder seg innenfor det 
godkjente området, Kildal/Cilladal. 
 
Om arrangementet kommer i konflikt men reindrifta i området skal arrangementet umiddelbart 
innstilles. 
 
 
Vedtak: 
Med hjemmel i Hundelovens § 9 gis Nord Troms Fuglehundklubb ved Ola Dyrstad tillatelse 
til å gjennomføre Klubbmesterskap med slipp av hund en av dagene, fortrinnsvis 17.04 men 
tillatelsen gjelder innenfor perioden 12.-18. april 2017 i Kildalen/Cilladalen. Vi anmoder om ikke 
å forstyrre eventuelt rein i området. 
 
 
Klageadgang 
Vedtaket kan påklages til Nordreisa kommune, Postboks 174, 9156 Storslett.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den 
dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 
 
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer 
som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du 
har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
 
Kristian Berg 
Saksbehandler 
 
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   
    
    
    
    
    
    

«MOTTAKERNAVN» 
«ADRESSE» 
«POSTNR»  «POSTSTED» 
 
«KONTAKT» 

 

 
Delegert vedtak 

Delegert utvalg miljø-, plan og utviklingsutvalget - nr. 46/17 
 
 

Deres ref:   Vår ref (bes oppgitt ved svar): Løpenr. Arkivkode Dato 
«REF» 2017/313-5 4053/2017 1942/51/6 07.04.2017 

 

Tillatelse til Ett- trinns søknad 1942/51/6 Tilbygg 

BYGGETILLATELSE 
Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens 2008, § 20-1, § 20-2 

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

 
 
Byggested: Bakkebyveien 456 Gnr/Bnr: 51/6 
Tiltakshaver: Alberthe Johanne Eriksen  Adresse: Bakkebyveien 456, 9153 

ROTSUND   
Ansvarlig søker: 
Org. nr.  

BERTELSEN BYGG AS 
915 812 120 

Adresse: Bakkebyveien 346, 9153 
ROTSUND   

Tiltakets art:  Nytt bygg- boligformål- over 70m2 Bruksareal: 23,4 m² 
 
 
 
 
VEDTAK: 
 
Tillatelse: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven 2008 (pbl 2008) §§ 20-1, 20-2 og 21-4 godkjennes 
søknad om byggetillatelse mottatt 13.03.2017 for oppføring av tilbygg av enebolig. 
 
Det vises for øvrig til søknadens vedlagte tegninger, situasjonskart og erklæring om ansvarsrett. 
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Godkjenning av foretak for ansvarsrett: 
Foretak med eller uten sentral godkjenning som søker ansvarsrett, bekrefter ved søknad at de 
oppfyller pbl 2008 § 23-3 og SAK10 §§ 9-1 og 9-2 til ansvarsrett for omsøkte fagområder. Det er 
ansvarlig søkers ansvar å påse at alle fag er dekket med ansvarsrett før arbeidet igangsettes jf pbl 
§ 23-4.  
 
Til arbeid som krever ansvarsrett og som ansvarlig foretak selv ikke utfører eller har 
nødvendig kompetanse for å utføre, skal ansvarlig foretak forvisse seg om at innleid foretak 
tilfredsstiller forskrifters krav til kompetanse for sitt fag og har kontrollsystemet på plass. 
 
Foretak med sentral godkjenning: 
Foretak som har sentral godkjenning for ansvarsrett etter pbl § 22-1 og SAK10 § 13-1 og som er 
godkjent registrert av godkjenningsorganet Direktoratet for byggkvalitet. 
 

Foretak Godkjenningsområde 
BERTELSEN BYGG AS 
 
Org. nr. 915 812 120 

SØK -         Ansvarlig søker, tiltakskl. 1 
PRO - Ansvarlig prosjekterende 
                    for prosjektering, tiltakskl. 1. 
UTF - Ansvarlig utførende  
                    av utførelsen, tiltakskl. 1. 
 
Ansvarsområde: Fullstendig ansvarsområdet ligger hos 
ansvarlig søker, som ansvarlig prosjekterende og 
ansvarlig utførende.  

 
 
SAKSUTREDNING/BEGRUNNELSE FOR VEDTAKET: 
 
Planstatus: 
LNFR- område. 
 
Gjennomføringsplan: 
Gjennomføringsplan foreligger jf pbl 2008 § 21-2, og SAK10 § 5-3 
  
Uttalelse/krav fra andre myndigheter: 
Dispensasjon fra byggegrense mot fylkesvei, for oppføring av tilbygg til eksisterende bygning, 
av Statens Vegvesen.  
  
Byggegrunn, miljøforhold mv: 
I henhold til søknad ansees byggegrunn sikret i hht pbl 2008 § 28-1 
(flom- og rasfare, forurenset grunn, natur- og miljøforhold) 
Minner om krav om radonsperre mot grunnen i bygninger beregnet for varig opphold jfr. 
byggeteknisk forskrift TEK10 § 13-5. 
 
Atkomst/avkjørsel: 
Eiendommen anses å være sikret lovlig atkomst i samsvar med pbl 2008 § 27-4. 
 
Vannforsyning og avløp: 
Eiendommen anses for å være sikret lovlig vannforsyning og avløp i samsvar med pbl 2008 §§ 
27-1 og 27-2.  

252



 
 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). 
 
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. 
 
Anmodning om ferdigattest: 
Ved anmodning om ferdigattest, skal det sendes inn dokumentasjon for at slutt kontrollen ikke 
har avdekket feil eller mangler som hindrer ferdigattest, jf pbl 2008 § 21-10 og SAK10 § 8-1. 
Ved endringer som ikke krever egen søknad i forhold til tillatelsen, skal det innsendes oppdatert 
situasjonsplan og tegninger samt underretning om tiltakets plassering. 
 
Bortfall av tillatelse: 
Er tiltaket ikke satt i gang senest innen 3 år etter at tillatelse er gitt, faller den bort. Det samme 
gjelder hvis tiltaket innstilles i lengre tid enn 2 år, jf pbl 2008 § 21-9. 
 
 
ØVRIGE LOVBESTEMMELSER: 
 
Generell aktsomhetsplikt: 
Enhver skal opptre aktsomt og gjøre det som er rimelig for å unngå skade på naturmangfoldet i 
strid med målene i «Lov om forvaltning av naturens mangfold» (Naturmangfoldloven) §§ 4 og 5. 
Utføres en aktivitet i henhold til en tillatelse av offentlig myndighet, anses aktsomhetsplikten 
oppfylt dersom forutsetningene for tillatelsen fremdeles er til stede. 
 
Klageadgang 
Vedtaket kan påklages til kommunen. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom 
fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. Klagen skal 
sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de 
endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det 
kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer 
frem. Viser til Forvaltningslovens § 28. 
 
En slik klage kan føre til at avgjørelsen blir omgjort. Kommunen er ikke ansvarlig for tap som 
tiltakshaver måtte lide ved en slik omgjøring. 
 
Ved all kontakt med avdelingen i denne sak, vennligst referer til saksnummer 2017/313. 
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Med vennlig hilsen 
 
 
 
Sigrid Birkelund 
Byggesaksbehandler 
Direkte innvalg: 77 58 80 48 
Sigrid.birkelund@nordreisa.kommune.no 
 
Dette dokumentet er produsert elektronisk, og har derfor ingen signatur. 
 
 

Likelydende brev sendt til: 
Alberthe Johanne Eriksen Bakkebyveien 456  Rotsund 
BERTELSEN BYGG AS Bakkebyveien 346  ROTSUND 
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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 
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«MOTTAKERNAVN» 
«ADRESSE» 
«POSTNR»  «POSTSTED» 
 
«KONTAKT» 

 

 
Delegert vedtak 

Delegert utvalg miljø-, plan og utviklingsutvalget - nr. 68/17 
 
 

Deres ref:   Vår ref (bes oppgitt ved svar): Løpenr. Arkivkode Dato 
«REF» 2017/317-2 3426/2017 1942/86/45 18.05.2017 

 

Tillatelse til tiltak 86/4 Nybygg hytte 

 
BYGGETILLATELSE 

Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens 2008, § 20-1, § 20-2 
Vedtak hjemlet i delegeringsreglement vedtatt av kommunestyre i sak 57/16. 

 
 
Byggested: Gråsandvegen 58, 9181 

HAMNEIDET 
Gnr/Bnr: 86/4 

Tiltakshaver: Dag Trætten Adresse: Torsrudveien 78, 3430 
SPIKKESTAD   

Ansvarlig søker: 
Org. nr.  

BYGGSØK NORGE AS 
813 181 282 

Adresse: Notveien 3B, 8013 BODØ   

Tiltakets art: Nytt bygg- Fritidsbolig  Bruksareal: 87 m² 
 
 
VEDTAK: 
 
Tillatelse: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven 2008 (pbl 2008) §§ 20-1, 20-2 og 21-4 godkjennes 
søknad om byggetillatelse mottatt 14.03.2017 for oppføring av hytte på gnr bnr 86/4 på 
Hamneidet.  
 
Det vises for øvrig til søknadens vedlagte tegninger datert 18.01.2017, situasjonskart og 
godkjente søknader om ansvarsrett. 

255



 
 Side 2 av 2

Godkjenning av foretak for ansvarsrett: 
Foretak med eller uten sentral godkjenning som søker ansvarsrett, bekrefter ved søknad at de 
oppfyller pbl 2008 § 23-3 og SAK10 §§ 9-1 og 9-2 til ansvarsrett for omsøkte fagområder. Det er 
ansvarlig søkers ansvar å påse at alle fag er dekket med ansvarsrett før arbeidet igangsettes jf pbl 
§ 23-4.  
 
Til arbeid som krever ansvarsrett og som ansvarlig foretak selv ikke utfører eller har 
nødvendig kompetanse for å utføre, skal ansvarlig foretak forvisse seg om at innleid foretak 
tilfredsstiller forskrifters krav til kompetanse for sitt fag og har kontrollsystemet på plass. 
 
Foretak med sentral godkjenning: 
Foretak som har sentral godkjenning for ansvarsrett etter pbl § 22-1 og SAK10 § 13-1 og som er 
godkjent registrert av godkjenningsorganet Direktoratet for byggkvalitet. 
 

Foretak Godkjenningsområde 
BYGGSØK NORGE AS 
Org. nr. 813 181 282 

SØK -         Ansvarlig søker, tiltakskl. 1 
 
Ansvarsområde: Komplette søknader 

RUSÅNES FABRIKKER AS 
Org. nr. 928 759 393 

PRO - Ansvarlig prosjekterende og kontrollerende 
                    for prosjektering, tiltakskl. 1. 
UTF - Ansvarlig utførende og kontrollerende 
                    av utførelsen, tiltakskl. 1. 
 
Ansvarsområde: Fundamentlaster og 
fundamentplassering og utførende arbeid av byggesett 
på fabrikk 

LATO BYGG OG 
PROSJEKTERING AS 
Org. nr. 928 759 393 

PRO - Ansvarlig prosjekterende og kontrollerende 
                    for prosjektering, tiltakskl. 1. 
UTF - Ansvarlig utførende og kontrollerende 
                    av utførelsen, tiltakskl. 1. 
 
 
Ansvarsområde: Grunnfundamentering og terrengarbeid, 
utvendig vann og avløp  

 
Foretak uten sentral godkjenning: 
Med hjemmel i pbl 2008 § 23-3 og SAK10 §§ 9-1 og 9-2, gis ansvarsrett i forbindelse med 
omsøkte tiltak til følgende foretak:  
   

Foretak Godkjenningsområde 
LATO BYGG OG 
PROSJEKTERING AS 
Org. nr. 928 759 393 
 
 

PRO - Ansvarlig prosjekterende og kontrollerende 
                    for prosjektering, tiltakskl. 1. 
UTF - Ansvarlig utførende og kontrollerende 
                    av utførelsen, tiltakskl. 1. 
 
Ansvarsområde: Innvendig sanitæranlegg 
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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: 
Gnr bnr 86/45 ble godkjent under delegert vedtak- Søknad om deling av tomt, saksnr.16/243. Det 
er gjort en grundig vurdering av tomta, og det er gjort vurdering i forhold til:  

- Utsatt rasområdet der det er gjort grunnundersøkelser av Multiconsult.  
- Kultur- og forminner eksisterer i nærheten. Saken har vært på høring hos 

Fylkeskommunen og Sametinget, samt tatt stikkprøver av tomten.  
- Dispensasjon fra deling- og byggeforbudet i 100- meters beltet i strandsonen godkjennes 

jfr. plan- og bygningsloven § 1-8 og kommuneplanens arealdel pkt 6.2.2. Det er 
begrunnet med tomten ligger på oversiden av bygdeveien.  

Ny beliggenhet av bygg er endret i ettertid av godkjent søknad om deling av tomt.   
 
Byggegrunn, miljøforhold mv: 
I henhold til søknad ansees byggegrunn sikret i hht pbl 2008 § 28-1 
(flom- og rasfare, forurenset grunn, natur- og miljøforhold). 
 
Minner om krav om radonsperre mot grunnen i bygninger beregnet for varig opphold jfr. 
byggeteknisk forskrift TEK10 § 13-5. 
 
Atkomst/avkjørsel: 
Eiendommen anses å være sikret lovlig atkomst i samsvar med pbl 2008 § 27-4.  
 
Vannforsyning og avløp: 
Eiendommen anses for å være sikret lovlig vannforsyning og avløp i samsvar med pbl 2008 §§ 
27-1 og 27-2. Ved innlevert situasjonskart er det merket av med brønn ovenfor huset og 
septiktank på nedsiden av fritidsboligen.   
 
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. 
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Dokumentasjon ved tilsyn: 
Kopi av denne tillatelse sammen med beskrivelse av tiltaket, godkjent situasjonsplan for 
plassering, tegninger og ansvarsretter skal være tilgjengelig på byggeplassen. 
 
Anmodning om ferdigattest: 
Ved anmodning om ferdigattest, skal det sendes inn dokumentasjon for at slutt kontrollen ikke 
har avdekket feil eller mangler som hindrer ferdigattest, jf pbl 2008 § 21-10 og SAK10 § 8-1. 
Ved endringer som ikke krever egen søknad i forhold til tillatelsen, skal det innsendes oppdatert 
situasjonsplan og tegninger samt underretning om tiltakets plassering. 
 
Bortfall av tillatelse: 
Er tiltaket ikke satt i gang senest innen 3 år etter at tillatelse er gitt, faller den bort. Det samme 
gjelder hvis tiltaket innstilles i lengre tid enn 2 år, jf pbl 2008 § 21-9. 
 
 
ØVRIGE LOVBESTEMMELSER: 
 
Generell aktsomhetsplikt: 
Enhver skal opptre aktsomt og gjøre det som er rimelig for å unngå skade på naturmangfoldet i 
strid med målene i «Lov om forvaltning av naturens mangfold» (Naturmangfoldloven) §§ 4 og 5. 
Utføres en aktivitet i henhold til en tillatelse av offentlig myndighet, anses aktsomhetsplikten 
oppfylt dersom forutsetningene for tillatelsen fremdeles er til stede. 
 
Klageadgang 
Vedtaket kan påklages til kommunen. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom 
fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. Klagen skal 
sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de 
endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det 
kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer 
frem. Viser til Forvaltningslovens § 28. 
 
En slik klage kan føre til at avgjørelsen blir omgjort. Kommunen er ikke ansvarlig for tap som 
tiltakshaver måtte lide ved en slik omgjøring. 
 
Ved all kontakt med avdelingen i denne sak, vennligst referer til saksnummer 2017/317. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
 
Sigrid Birkelund 
Byggesaksbehandler 
Direkte innvalg: 77 58 80 48 
Sigrid.birkelund@nordreisa.kommune.no 
 
Dette dokumentet er produsert elektronisk, og har derfor ingen signatur. 
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Likelydende brev sendt til: 
 
BYGGSØK NORGE AS Notveien 3B 8013 BODØ 
Dag Trætten Torsrudveien 

78 
3430 SPIKKESTA

D 
 

Kopi til: 
LATO BYGG AS Postboks 388 9254 TROMSØ 
RUSÅNES FABRIKKER AS Rusånes 8255 RØKLAND 
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Ole Mahtte Olsen Magga 
Hánnoluohkká 42 
9520  Kautokeino 
 
 

 

 
Delegert vedtak 

Delegert utvalg miljø-, plan og utviklingsutvalget - nr. 73/17 
 
 

Deres ref:   Vår ref (bes oppgitt ved svar): Løpenr. Arkivkode Dato 
 2017/467-3 5434/2017 1942/29/1 24.05.2017 

 

Tillatelse til tiltak gnr 1942/29/1-9017 Oppføring av gjeterhytte 

 
BYGGETILLATELSE 

Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens 2008, § 20-1, § 20-2 
Vedtak hjemlet i delegeringsreglement vedtatt av kommunestyre i sak 57/16. 

 
 
Byggested: Ràisjàrvi  Gnr/Bnr: 29/1 
Tiltakshaver/ 
ansvarlig søker: 

Ole Mahtte Magga Adresse: Hànnoluohkka 42, 9520 
KAUTOKEINO   

Tiltakets art: Nytt bygg- ikke boligformål- under 
70 m2 

Bruksareal: 65 m² 

 
 
VEDTAK: 
 
Tillatelse: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven 2008 (pbl 2008) §§ 20-1, 20-2 og 21-4 godkjennes 
søknad om byggetillatelse mottatt 03.05.2017 for oppføring av gjeterhytte på gnr bnr 29/1 ved 
Ràisjàrvi. 
 
Det vises for øvrig til søknadens vedlagte tegninger, situasjonskart og godkjente søknader om 
ansvarsrett. 
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Godkjenning av foretak for ansvarsrett: 
Foretak med eller uten sentral godkjenning som søker ansvarsrett, bekrefter ved søknad at de 
oppfyller pbl 2008 § 23-3 og SAK10 §§ 9-1 og 9-2 til ansvarsrett for omsøkte fagområder. Det er 
ansvarlig søkers ansvar å påse at alle fag er dekket med ansvarsrett før arbeidet igangsettes jf pbl 
§ 23-4.  
 
Til arbeid som krever ansvarsrett og som ansvarlig foretak selv ikke utfører eller har 
nødvendig kompetanse for å utføre, skal ansvarlig foretak forvisse seg om at innleid foretak 
tilfredsstiller forskrifters krav til kompetanse for sitt fag og har kontrollsystemet på plass. 
 
Tiltakshaver som selvbygger: 
Tiltakshaver som selvbygger av egen bolig eller fritidsbolig, jf SAK10 § 6-8 gis personlig 
ansvarsrett da han sannsynliggjør at arbeidet vil bli utført iht. plan- og bygningslovens 
bestemmelser. 
 

Selvbygger Godkjenningsområde 
Eier Ole Mahtte Magga 
 
Mikkel Olsen Nilut  
 
Mihkkal Johan Heandarat 
Nilut 

SØK -         Ansvarlig søker, tiltakskl. 1 
UTF – Ansvarlig utførende, tiltakskl. 1  
 
 
Ansvarsområde: Ansvarlig for alt av søknad og bygning. 

 
 
SAKSUTREDNING/BEGRUNNELSE FOR VEDTAKET: 
 
Planstatus: 
LNFR område, samt også i reinbeitedistrikt 42 Beahcegealli. 
 
Administrasjonens drøfting/begrunnelse: 
Tidligere gjeterhytte er nedbrent. Oppføring av ny gjeterhytte på samme plass. Gjeterhytta har en 
plassering sørsiden mot Ràisjàrvi med koordinater N 7693225 E 792090. 
  
Uttalelse/krav fra andre myndigheter: 
Festekontrakt for reindriftsformål (gjeterhytte) med Statskog SF.  
 
Byggegrunn, miljøforhold mv: 
I henhold til søknad ansees byggegrunn sikret i hht pbl 2008 § 28-1 
(flom- og rasfare, forurenset grunn, natur- og miljøforhold) 
Minner om krav om radonsperre mot grunnen i bygninger beregnet for varig opphold jfr. 
byggeteknisk forskrift TEK10 § 13-5. 
 
Atkomst/avkjørsel: 
Eiendommen anses å være sikret lovlig atkomst i samsvar med pbl 2008 § 27-4. 
 
Vannforsyning og avløp: 
Eiendommen anses for å være sikret lovlig vannforsyning og avløp i samsvar med pbl 2008 §§ 
27-1 og 27-2. Ved privat ordning: Det vil ikke være innlagt vann eller avløpssystem.  
 
Kultur- og fornminner: 
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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. 
 
Anmodning om ferdigattest: 
Ved anmodning om ferdigattest, skal det sendes inn dokumentasjon for at slutt kontrollen ikke 
har avdekket feil eller mangler som hindrer ferdigattest, jf pbl 2008 § 21-10 og SAK10 § 8-1. 
Ved endringer som ikke krever egen søknad i forhold til tillatelsen, skal det innsendes oppdatert 
situasjonsplan og tegninger samt underretning om tiltakets plassering. 
 
Bortfall av tillatelse: 
Er tiltaket ikke satt i gang senest innen 3 år etter at tillatelse er gitt, faller den bort. Det samme 
gjelder hvis tiltaket innstilles i lengre tid enn 2 år, jf pbl 2008 § 21-9. 
 
 
ØVRIGE LOVBESTEMMELSER: 
 
Generell aktsomhetsplikt: 
Enhver skal opptre aktsomt og gjøre det som er rimelig for å unngå skade på naturmangfoldet i 
strid med målene i «Lov om forvaltning av naturens mangfold» (Naturmangfoldloven) §§ 4 og 5. 
Utføres en aktivitet i henhold til en tillatelse av offentlig myndighet, anses aktsomhetsplikten 
oppfylt dersom forutsetningene for tillatelsen fremdeles er til stede. 
 
Klageadgang 
Vedtaket kan påklages til kommunen. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom 
fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. Klagen skal 
sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de 
endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det 
kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer 
frem. Viser til Forvaltningslovens § 28. 
 
En slik klage kan føre til at avgjørelsen blir omgjort. Kommunen er ikke ansvarlig for tap som 
tiltakshaver måtte lide ved en slik omgjøring. 
 
Ved all kontakt med avdelingen i denne sak, vennligst referer til saksnummer 2017/467. 
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Med vennlig hilsen 
 
 
 
Sigrid Birkelund 
Byggesaksbehandler 
Direkte innvalg: 77 58 80 48 
Sigrid.birkelund@nordreisa.kommune.no  
 
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   
    
    
    
    
    
    

«MOTTAKERNAVN» 
«ADRESSE» 
«POSTNR»  «POSTSTED» 
 
«KONTAKT» 

 

 
Delegert vedtak 

Delegert utvalg miljø-, plan og utviklingsutvalget - nr. 70/17 
 
 

Deres ref:   Vår ref (bes oppgitt ved svar): Løpenr. Arkivkode Dato 
«REF» 2017/415-2 4227/2017 1942/57/72 23.05.2017 

 

Tillatelse til tiltak gnr 1942/57/72 Oppføring av enebolig 

 
BYGGETILLATELSE 

Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens 2008, § 20-1, § 20-2 
Vedtak hjemlet i delegeringsreglement vedtatt av kommunestyre i sak 57/16. 

 
 
Byggested: Oksfjord Gnr/Bnr: 57/72 
Tiltakshaver: Karin og Børt- Erik Kristoffersen Adresse: Bærsletta 9, 9151 

STORSLETT   
Ansvarlig søker: 
Org. nr.  

BETONGSERVICE AS 
944 896 600 

Adresse: Industriveien 24, 9152 
SØRKJOSEN   

Tiltakets art: Nytt bygg- over 70 m2- boligformål Bruksareal: 135m²  
 
 
VEDTAK: 
 
 
Tillatelse: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven 2008 (pbl 2008) §§ 20-1, 20-2 og 21-4 godkjennes 
søknad om byggetillatelse mottatt 11.04.2017 for oppføring av enebolig på gnr bnr 57/72. 
 
Det vises for øvrig til søknadens vedlagte tegninger, situasjonskart og godkjente søknader om 
ansvarsrett samt kontrollerklæringer. 
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Godkjenning av foretak for ansvarsrett: 
Foretak med eller uten sentral godkjenning som søker ansvarsrett, bekrefter ved søknad at de 
oppfyller pbl 2008 § 23-3 og SAK10 §§ 9-1 og 9-2 til ansvarsrett for omsøkte fagområder. Det er 
ansvarlig søkers ansvar å påse at alle fag er dekket med ansvarsrett før arbeidet igangsettes jf pbl 
§ 23-4.  
 
Til arbeid som krever ansvarsrett og som ansvarlig foretak selv ikke utfører eller har 
nødvendig kompetanse for å utføre, skal ansvarlig foretak forvisse seg om at innleid foretak 
tilfredsstiller forskrifters krav til kompetanse for sitt fag og har kontrollsystemet på plass. 
 
Foretak med sentral godkjenning: 
Foretak som har sentral godkjenning for ansvarsrett etter pbl § 22-1 og SAK10 § 13-1 og som er 
godkjent registrert av godkjenningsorganet Direktoratet for byggkvalitet. 
 

Foretak Godkjenningsområde 
BETONGSERVICE AS 
 
Org. nr. 944 896 600 

SØK -         Ansvarlig søker, tiltakskl. 1 
PRO - Ansvarlig prosjekterende og kontrollerende 
                    for prosjektering, tiltakskl. 1. 
UTF - Ansvarlig utførende og kontrollerende 
                    av utførelsen, tiltakskl. 1. 
 
Ansvarsområde: Ansvarlig søker, innmåling og 
utstikking, bygning og konstruksjoner. 

AKTIV VVS  
 
Org. nr. 974 532 913 

PRO - Ansvarlig prosjekterende og kontrollerende 
                    for prosjektering, tiltakskl. 1. 
UTF - Ansvarlig utførende og kontrollerende 
                    av utførelsen, tiltakskl. 1. 
 
Ansvarsområde: Sanitærinstallasjoner 

TØMRER OG BETONG AS 
 
Org. nr. 987147946 

KONT- Ansvarlig kontrollerende for prosjektering og 
utføring, tiltakskl. 1 
 
 
Ansvarsområde: Kontroll av våtrom og lufttetthet 

 
 
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: 
Det vises til vilkår satt i delegert vedtak- søknad om deling gnr bnr 57/1. Referansenummer 
2015/2459. Der blant annet vilkår om undersøkelse av grunnforholdene før utbygging av tomt.  
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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) 
Minner om krav om radonsperre mot grunnen i bygninger beregnet for varig opphold jfr. 
byggeteknisk forskrift TEK10 § 13-5. 
 
Atkomst/avkjørsel: 
Eiendommen anses å være sikret lovlig atkomst i samsvar med pbl 2008 § 27-4. 
Tillatelse til utvidet bruk av eksisterende avkjørsel er gitt av Statens Vegvesen 29.04.2017.   
 
Vannforsyning og avløp: 
Eiendommen anses for å være sikret lovlig vannforsyning og avløp i samsvar med pbl 2008 §§ 
27-1 og 27-2. Privat ordning: Egen vannforsyning og avløp. 
 
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. 
 
Anmodning om ferdigattest: 
Ved anmodning om ferdigattest, skal det sendes inn dokumentasjon for at slutt kontrollen ikke 
har avdekket feil eller mangler som hindrer ferdigattest, jf pbl 2008 § 21-10 og SAK10 § 8-1. 
Ved endringer som ikke krever egen søknad i forhold til tillatelsen, skal det innsendes oppdatert 
situasjonsplan og tegninger samt underretning om tiltakets plassering. 
 
Bortfall av tillatelse: 
Er tiltaket ikke satt i gang senest innen 3 år etter at tillatelse er gitt, faller den bort. Det samme 
gjelder hvis tiltaket innstilles i lengre tid enn 2 år, jf pbl 2008 § 21-9. 
 
 
ØVRIGE LOVBESTEMMELSER: 
 
Generell aktsomhetsplikt: 
Enhver skal opptre aktsomt og gjøre det som er rimelig for å unngå skade på naturmangfoldet i 
strid med målene i «Lov om forvaltning av naturens mangfold» (Naturmangfoldloven) §§ 4 og 5. 
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Utføres en aktivitet i henhold til en tillatelse av offentlig myndighet, anses aktsomhetsplikten 
oppfylt dersom forutsetningene for tillatelsen fremdeles er til stede. 
 
Klageadgang 
Vedtaket kan påklages til kommunen. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom 
fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. Klagen skal 
sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de 
endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det 
kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer 
frem. Viser til Forvaltningslovens § 28. 
 
En slik klage kan føre til at avgjørelsen blir omgjort. Kommunen er ikke ansvarlig for tap som 
tiltakshaver måtte lide ved en slik omgjøring. 
 
Ved all kontakt med avdelingen i denne sak, vennligst referer til saksnummer 2017/415. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
 
Sigrid Birkelund 
Byggesaksbehandler 
Direkte innvalg: 77 58 80 48  
Sigrid.birkelund@nordreisa.kommune.no 
 
Dette dokumentet er produsert elektronisk, og har derfor ingen signatur. 
 
 

Likelydende brev sendt til: 
BETONGSERVICE AS Industrivegen 24  SØRKJOSEN 
Børt-Erik Kristoffersen Bærsletta 9  Storslett 

 
Kopi til: 
AKTIV VVS AS Gammelveien 9143 SKIBOTN 
TØMMER OG BETONG AS Postboks 105 9189 SKJERVØY 
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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   
    
    
    
    
    
    

Arild Sundby 
Reisadalen 3964 
9151  Storslett 
 
 

 

 
Delegert vedtak 

Delegert utvalg miljø-, plan og utviklingsutvalget - nr. 53/17 
 
 

Deres ref:   Vår ref (bes oppgitt ved svar): Løpenr. Arkivkode Dato 
 2017/293-2 4601/2017 1942/13/160 03.05.2017 

 

Tillatelse til tiltak på 1942/13/160 - nybygg enebolig 

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: Storestevegen 10, 9151 

STORSLETT 
Gnr/Bnr: 13/160 

Tiltakshaver: Arild Sundby Adresse: Reisadalen 3964, 9151 
Storslett 

Ansvarlig søker: RAMBØLL NORGE AS Adresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 
OSLO 

Tiltakets art: Nytt bygg - boligformål - over 
70 m²  

Bruksareal: 294,6 m² 

 
 
VEDTAK 
 
Tillatelse: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl) §§ 20-1 og 21-4 godkjennes søknad om tillatelse i 
ett trinn mottatt 21.03.2017 for oppføring av nybygg enebolig med garasje. 
 
Det vises for øvrig til søknadens vedlagte tegninger, situasjonskart, gjennomføringsplan og 
erklæringer om ansvarsrett.  
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Vilkår: 
Tiltaket skal utføres i samsvar med ovennevnte dokumentasjon. 
 
 
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 
KUT –        Uavhengig kontroll, tiltakskl. 1. 
Ansvarsområde: Uavhengig kontroll av fuktsikring og 
lufttetthet. 

GEONORD AS 
 
Org.nr. 997024311 

PRO/UTF -  Ansvarlig prosjekterende og utførende, 
tiltaksklasse 2. 
Ansvarsområde: Prosjektering oppmålingsteknisk, 
utearealer og landskapsutforming. Utførelse av 
innmåling og utstikking av tiltak. 

E&E TØMRER TEK AS 
Org.nr. 917325316 

UTF – Ansvarlig utførende, tiltakskl. 1 
Ansvarsområde: Utførelse av betong- og tømrerarbeid. 

Nordbohus AS 
Org.nr. 986953612 

PRO – Ansvarlig prosjekterende, tiltakskl. 1 
Ansvarsområde: Prosjektering av markisolasjon, 
grunnmur, og bolighuset med garasje. 

Rør og Bad AS 
Org.nr. 889583762 

PRO/UTF – Ansvarlig prosjekterende og utførende, 
tiltakskl. 1 
Ansvarsområde: Prosjektering og utføring av 
sanitærinstallasjoner. 

JOWA Maskin AS 
Org.nr. 989434632 

UTF – Ansvarlig utførende, tiltakskl. 1 
Ansvarsområde: Utføring av grunn- og terrengarbeider 

 
 
Foretak uten sentral godkjenning: 
 

Foretak Godkjenningsområde 
Alta Fargehandel AS 
Org. nr. 959827214 

UTF – Ansvarlig utførende, tiltakskl. 1 
Ansvarsområde: Utføring av flis- og våtromsarbeider 

 
 
SAKSUTREDNING/BEGRUNNELSE FOR VEDTAKET: 
 
Planstatus: 
Reguleringsplan 19422009_004, boligformål 
 
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). 
 
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. 
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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 2017/293. 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Birger Storaas 
Fung. byggesaksbehandler 
 
Dette dokumentet er produsert elektronisk, og har derfor ingen signatur. 
 
 
 
 

Kopi til: 
RAMBØLL NORGE AS Postboks 427 Skøyen 0213 OSLO 
ALTA FARGEHANDEL AS Postboks 1258 9505 ALTA 
E&E TØMRER TEK AS Gargiaveien 51 9518 ALTA 
GEONORD AS Humleveien 11 9514 ALTA 
JOWA MASKIN AS  9151 STORSLETT 
NORDBOHUS AS Strandveien 43 7067 TRONDHEIM 
RØR OG BAD AS Gakoriveien 17 9512 ALTA 
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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   
    
    
    
    
    
    

Bjørnar Kristiansen 
Straumfjord Øst 533 
9151  STORSLETT 
 
 

 

 
Delegert vedtak 

Delegert utvalg miljø-, plan og utviklingsutvalget - nr. 61/17 
 
 

Deres ref:   Vår ref (bes oppgitt ved svar): Løpenr. Arkivkode Dato 
 2017/456-2 4979/2017 1942/65/52 10.05.2017 

 

Tillatelse til tiltak på gnr. 1942/65/52 - rivning, personlig ansvarsrett 
selvbygger og oppføring av campinghytter 

RIVNINGS- OG 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: Strømfjord øst 544, 9151 

STORSLETT 
Gnr/Bnr: 65/52 

Tiltakshaver: Bjørnar Kristiansen Adresse: Straumfjord Øst 533, 9151  
Ansvarlig søker: Bjørnar Kristiansen Adresse: Straumfjord Øst 533, 9151  
Tiltakets art: Nytt bygg - boligformål under 

70 m²  
Bruksareal: 60 m² 

 
 
VEDTAK 
 
Tillatelse: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl) §§ 20-1 og 21-4 godkjennes søknad om tillatelse i 
ett trinn mottatt 27.04.2017 for oppføring av 2 campinghytter. 
 
I medhold av plan- og bygningslovens § 20-4 godkjennes rivning av 2 campinghytter, 
bygningsnumrene 192207606 og 192207657 på gnr. 65 bnr. 52. 
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Alt avfall som tiltaket genererer, og som ikke gjenbrukes i egen virksomhet, må leveres til mottak 
godkjent av forurensningsmyndighetene. Det vises forøvrig til avfallsforskrift kap. 15, Byggavfall. 
 
Det vises for øvrig til søknadens vedlagte tegninger, situasjonskart og erklæringer om 
ansvarsrett. 
 
 
Vedlagte erklæringer om ansvarsrett etter pbl § 23-3: 
 
Foretak med sentral godkjenning: 
 

Foretak Godkjenningsområde 
Betongservice AS 
Org. nr. 944896600 

PRO - Ansvarlig prosjekterende bygningskonstruksjon, 
tiltakskl. 1. 

 
 
Bjørnar Kristiansen gis personlig ansvarsrett som selvbygger av hyttene og ansvarlig søker. 
 
SAKSUTREDNING/BEGRUNNELSE FOR VEDTAKET: 
 
Planstatus: 
Regulert til campingformål. 
 
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. 
 
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. 
 
Byggegrunn, miljøforhold mv: 
I henhold til søknad ansees byggegrunn sikret i hht pbl 2008 § 28-1 
(flom- og rasfare, forurenset grunn, natur- og miljøforhold) 
 
Atkomst/avkjørsel: 
Eiendommen anses å være sikret lovlig atkomst i samsvar med pbl 2008 § 27-4. 
 
Vannforsyning og avløp: 
Eiendommen anses for å være sikret lovlig vannforsyning og avløp i samsvar med pbl 2008 §§ 
27-1 og 27-2.  
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Kultur- og fornminner: 
Dersom det under utgraving i marka kommer fram gjenstander eller andre levninger som viser 
eldre aktivitet i område, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget og Kulturetaten, 
Troms fylkeskommune omgående jfr. kulturminnelovens § 8 andre ledd (pbl 2008 § 21-5, 
SAK10 § 6-2). 
 
Sikringstiltak ved byggearbeid: 
Det vises til bestemmelsene i pbl 2008 § 28-2. 
 
Avfall: 
Tiltak etter pbl 2008 kap 20, skal tilfredsstille krav til forsvarlig avfallshåndtering i medhold av 
lov og forskrifter. 
 
Dokumentasjon ved tilsyn: 
Kopi av denne tillatelse sammen med beskrivelse av tiltaket, godkjent situasjonsplan for 
plassering, samt tegninger og ansvarsretter skal være tilgjengelig på byggeplassen. 
 
Anmodning om ferdigattest: 
Ved anmodning om ferdigattest, skal det sendes inn dokumentasjon for at slutt kontrollen ikke 
har avdekket feil eller mangler som hindrer ferdigattest, jf. pbl 2008 § 21-10 og SAK10 § 8-1. 
Ved endringer som ikke krever egen søknad i forhold til tillatelsen, skal det innsendes oppdatert 
situasjonsplan og tegninger samt underretning om tiltakets plassering. 
 
Bortfall av tillatelse: 
Er tiltaket ikke satt i gang senest innen 3 år etter at tillatelse er gitt, faller den bort. Det samme 
gjelder hvis tiltaket innstilles i lengre tid enn 2 år, jf. pbl 2008 § 21-9. 
 
Generell aktsomhetsplikt: 
Enhver skal opptre aktsomt og gjøre det som er rimelig for å unngå skade på naturmangfoldet i 
strid med målene i Naturmangfoldlovens §§ 4 og 5. Utføres en aktivitet i henhold til en tillatelse 
av offentlig myndighet, anses aktsomhetsplikten oppfylt dersom forutsetningene for tillatelsen 
fremdeles er til stede. 
 
 
Klageadgang 
Vedtaket kan påklages til kommunen. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom 
fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. Klagen skal 
sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de 
endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det 
kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer 
frem. Det vises til Forvaltningslovens § 28. 
 
En slik klage kan føre til at avgjørelsen blir omgjort. Kommunen er ikke ansvarlig for tap som 
tiltakshaver måtte lide ved en slik omgjøring. 
 
Ved all kontakt med avdelingen i denne sak, vennligst referer til saksnummer 2017/456. 
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Med vennlig hilsen 
 
Birger Storaas 
Fung. byggesaksbehandler 
 
Dette dokumentet er produsert elektronisk, og har derfor ingen signatur. 
 
 
 
 

Kopi til: 
BETONGSERVICE AS Industrivegen 24 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   
    
    
    
    
    
    

«MOTTAKERNAVN» 
«ADRESSE» 
«POSTNR»  «POSTSTED» 
 
«KONTAKT» 

 

 
Delegert vedtak 

Delegert utvalg miljø-, plan og utviklingsutvalget - nr. 74/17 
 
 

Deres ref:   Vår ref (bes oppgitt ved svar): Løpenr. Arkivkode Dato 
«REF» 2017/545-3 5452/2017 1942/78/15 24.05.2017 

 

Tillatelse til tiltak på gnr. 1942/78/15 Påbygg/ Vesentlig endring av enebolig 

 
BYGGETILLATELSE 

Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens 2008, § 20-1, § 20-2 
Vedtak hjemlet i delegeringsreglement vedtatt av kommunestyre i sak 57/16. 

 
 
Byggested: Rotsundveien 988, 9153 

ROTSUND  
Gnr/Bnr: 78/15 

Tiltakshaver: Ruth Lillian Nilsen Adresse: Rotsundveien 988, 9153 
ROTSUND   

Ansvarlig søker: 
Org. nr.  

MPS BYGG AS 
999560555 

Adresse: Terminalgata 54, 9019 
TROMSØ   

Tiltakets art: Påbygg- Vesentlig endring av bygg Bruksareal:  6,7 m² 
 
VEDTAK: 
 
Tillatelse: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven 2008 (pbl 2008) §§ 20-1, 20-2 og 21-4 godkjennes 
søknad om byggetillatelse mottatt 03.05.2017 for oppføring av ark på bygning, samt innsetting 
av vinduer på bygg.  
 
Det vises for øvrig til søknadens vedlagte tegninger, situasjonskart og godkjente søknader om 
ansvarsrett. 
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Fravik fra TEK10:  
Med hjemmel i pbl 2008, § 31-2 gis det fravik fra kapittel 14 Energi i TEK10.  
 
Godkjenning av foretak for ansvarsrett: 
Foretak med eller uten sentral godkjenning som søker ansvarsrett, bekrefter ved søknad at de 
oppfyller pbl 2008 § 23-3 og SAK10 §§ 9-1 og 9-2 til ansvarsrett for omsøkte fagområder. Det er 
ansvarlig søkers ansvar å påse at alle fag er dekket med ansvarsrett før arbeidet igangsettes jf pbl 
§ 23-4.  
 
Til arbeid som krever ansvarsrett og som ansvarlig foretak selv ikke utfører eller har 
nødvendig kompetanse for å utføre, skal ansvarlig foretak forvisse seg om at innleid foretak 
tilfredsstiller forskrifters krav til kompetanse for sitt fag og har kontrollsystemet på plass. 
 
Foretak med sentral godkjenning: 
Foretak som har sentral godkjenning for ansvarsrett etter pbl § 22-1 og SAK10 § 13-1 og som er 
godkjent registrert av godkjenningsorganet Direktoratet for byggkvalitet. 
 

Foretak Godkjenningsområde 
MPS BYGG AS 
 
Org. nr. 999560555 

SØK -         Ansvarlig søker, tiltakskl. 1 
PRO - Ansvarlig prosjekterende, tiltakskl. 1. 
UTF - Ansvarlig utførende, tiltakskl. 1. 
 
Ansvarsområde: Har fullstendig ansvar i byggesak.  

 
 
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: 
Loft er ikke registret i matrikkel. Da de opprinnelige bygningstegninger viser at det mest 
sannsynlig har vært tilrettelagt for loft, registreres dette inn i matrikkel som en eksisterende 
bygningsendring.   
  
Byggegrunn, miljøforhold mv: 
I henhold til søknad ansees byggegrunn sikret i hht pbl 2008 § 28-1 
(flom- og rasfare, forurenset grunn, natur- og miljøforhold) 
Minner om krav om radonsperre mot grunnen i bygninger beregnet for varig opphold jfr. 
byggeteknisk forskrift TEK10 § 13-5. 
 
Atkomst/avkjørsel: 
Eiendommen anses å være sikret lovlig atkomst i samsvar med pbl 2008 § 27-4. 
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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. 
 
Anmodning om ferdigattest: 
Ved anmodning om ferdigattest, skal det sendes inn dokumentasjon for at slutt kontrollen ikke 
har avdekket feil eller mangler som hindrer ferdigattest, jf pbl 2008 § 21-10 og SAK10 § 8-1. 
Ved endringer som ikke krever egen søknad i forhold til tillatelsen, skal det innsendes oppdatert 
situasjonsplan og tegninger samt underretning om tiltakets plassering. 
 
Bortfall av tillatelse: 
Er tiltaket ikke satt i gang senest innen 3 år etter at tillatelse er gitt, faller den bort. Det samme 
gjelder hvis tiltaket innstilles i lengre tid enn 2 år, jf pbl 2008 § 21-9. 
 
 
ØVRIGE LOVBESTEMMELSER: 
 
Generell aktsomhetsplikt: 
Enhver skal opptre aktsomt og gjøre det som er rimelig for å unngå skade på naturmangfoldet i 
strid med målene i «Lov om forvaltning av naturens mangfold» (Naturmangfoldloven) §§ 4 og 5. 
Utføres en aktivitet i henhold til en tillatelse av offentlig myndighet, anses aktsomhetsplikten 
oppfylt dersom forutsetningene for tillatelsen fremdeles er til stede. 
 
Klageadgang 
Vedtaket kan påklages til kommunen. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom 
fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. Klagen skal 
sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de 
endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det 
kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer 
frem. Viser til Forvaltningslovens § 28. 
 

278



 
 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 2017/545. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
 
Sigrid Birkelund 
Byggesaksbehandler 
Direkte innvalg: 77 58 80 48 
Sigrid.birkelund@nordreisa.kommune.no 
 
Dette dokumentet er produsert elektronisk, og har derfor ingen signatur. 
 
 

Likelydende brev sendt til: 
MPS BYGG AS Terminalgata 54  TROMSØ 
Ruth Lillian Nilsen Rotsundveien 988  Rotsund 
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TESLA MOTORS NORWAY AS 
Bekkenstenveien 15 
0976  OSLO 
 
 

 

 
Delegert vedtak 

Delegert utvalg miljø-, plan og utviklingsutvalget - nr. 55/17 
 
 

Deres ref:   Vår ref (bes oppgitt ved svar): Løpenr. Arkivkode Dato 
 2017/444-1 4817/2017 1942/47/105 08.05.2017 

 

Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - leskur og ladestasjon 

 
 TILLATELSE TIL TILTAK UTEN ANSVARSRETT 

BYGGETILLATELSE 
Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningsloven § 20-4. 

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

 
 
Byggested: Ringveien 45 Gnr/Bnr: 47/105 
Tiltakshaver: Tesla Motors Norway AS   
Tiltakets art:  Ladestasjon og leskur   

 
 
VEDTAK 
 
Tillatelse: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl) §§ 20-4 og 21-4 godkjennes søknad om tillatelse til 
tiltak uten ansvarsrett mottatt 28.04.2017 for oppføring av ladestasjon, leskur og tilhørende 
installasjoner. 
 
Det vises for øvrig til søknadens vedlagte tegninger, beskrivelse og situasjonskart. 
 
 
 
 

280



 
 Side 2 av 2

SAKSUTREDNING/BEGRUNNELSE FOR VEDTAKET: 
 
Nabovarsling: 
Naboer og gjenboere er varslet iht. pbl 2008 § 21-3 og SAK10 § 5-2.  
 
Byggegrunn, miljøforhold mv: 
I henhold til søknad ansees byggegrunn sikret i hht pbl 2008 § 28-1 
(flom- og rasfare, forurenset grunn, natur- og miljøforhold) 
 
Atkomst/avkjørsel: 
Eiendommen anses å være sikret lovlig atkomst i samsvar med pbl 2008 § 27-4. 
 
Vannforsyning og avløp: 
Eiendommen anses for å være sikret lovlig vannforsyning og avløp i samsvar med pbl 2008 §§ 
27-1 og 27-2.  
 
Kultur- og fornminner: 
Dersom det under utgraving i marka kommer fram gjenstander eller andre levninger som viser 
eldre aktivitet i område, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget og Kulturetaten, 
Troms fylkeskommune omgående jfr. kulturminnelovens § 8 andre ledd (pbl 2008 § 21-5, 
SAK10 § 6-2). 
 
Sikringstiltak ved byggearbeid: 
Det vises til bestemmelsene i pbl 2008 § 28-2. 
 
Avfall: 
Tiltak etter pbl 2008 kap 20, skal tilfredsstille krav til forsvarlig avfallshåndtering i medhold av 
lov og forskrifter. 
 
Dokumentasjon ved tilsyn: 
Kopi av denne tillatelse sammen med beskrivelse av tiltaket, godkjent situasjonsplan for 
plassering, samt tegninger og ansvarsretter skal være tilgjengelig på byggeplassen. 
 
Anmodning om ferdigattest: 
Ved anmodning om ferdigattest, skal det sendes inn dokumentasjon for at slutt kontrollen ikke 
har avdekket feil eller mangler som hindrer ferdigattest, jf. pbl 2008 § 21-10 og SAK10 § 8-1. 
Ved endringer som ikke krever egen søknad i forhold til tillatelsen, skal det innsendes oppdatert 
situasjonsplan og tegninger samt underretning om tiltakets plassering. 
 
Bortfall av tillatelse: 
Er tiltaket ikke satt i gang senest innen 3 år etter at tillatelse er gitt, faller den bort. Det samme 
gjelder hvis tiltaket innstilles i lengre tid enn 2 år, jf. pbl 2008 § 21-9. 
 
Generell aktsomhetsplikt: 
Enhver skal opptre aktsomt og gjøre det som er rimelig for å unngå skade på naturmangfoldet i 
strid med målene i Naturmangfoldlovens §§ 4 og 5. Utføres en aktivitet i henhold til en tillatelse 
av offentlig myndighet, anses aktsomhetsplikten oppfylt dersom forutsetningene for tillatelsen 
fremdeles er til stede. 
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Klageadgang 
Vedtaket kan påklages til kommunen. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom 
fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. Klagen skal 
sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de 
endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det 
kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer 
frem. Det vises til Forvaltningslovens § 28. 
 
En slik klage kan føre til at avgjørelsen blir omgjort. Kommunen er ikke ansvarlig for tap som 
tiltakshaver måtte lide ved en slik omgjøring. 
 
Ved all kontakt med avdelingen i denne sak, vennligst referer til saksnummer 2017/444. 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Birger Storaas 
Fung. byggesaksbehandler 
 
Dette dokumentet er produsert elektronisk, og har derfor ingen signatur. 
 
 
 

Kopi til: 
Einar Iversen Postboks 5, 9152 Sørkjosen 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 
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postmottak@nordreisa.kommune.no  www.nordreisa.kommune.no   
    
    
    
    
    
    

«MOTTAKERNAVN» 
«ADRESSE» 
«POSTNR»  «POSTSTED» 
 
«KONTAKT» 

 

 
Delegert vedtak 

Delegert utvalg miljø-, plan og utviklingsutvalget - nr. 50/17 
 
 

Deres ref:   Vår ref (bes oppgitt ved svar): Løpenr. Arkivkode Dato 
«REF» 2017/414-2 4221/2017 1942/57/72 19.04.2017 

 

Utslippstillatelse for mindre avløpsanlegg gnr 1942/57/72 

UTSLIPPSTILLATELSE FOR MINDRE AVLØPSANLEGG 
Etter lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) og forskrift om 

begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) §§ 13-3 og 13-4 
Vedtak hjemlet i delegasjonsreglement vedtatt av Nordreisa kommunestyre i sak 57/16. 

 
Byggested: Oksfjord Gnr/Bnr: 57/72 
Tiltakshaver: Karin og Børet Erik Kristoffersen Adresse: Bærsletta 9, 9151 

STORSLETT   
Ansvarlig søker: 
Org. nr.  

BETONGSERVICE AS  
944 896 600 

Adresse: Industriveien 24, 9151 
STORSLETT   

Tiltakets art:  Nytt avløpsanlegg- slamavskiller 
og infiltrasjonsanlegg   

Bruksareal: 30 m2 + 4 m3 

Type avløpsvann:  Svartvann (WC) Total antall 
pe:  

5  

 
VEDTAK: 
 
Tillatelse: 
I medhold av forurensningsloven § 13-4 godkjennes søknad om oppføring av mindre 
avløpsanlegg på enebolig mottatt 10.04.2017 og utslipp av avløpsvann i grunnen på gnr bnr 
57/72. 
 
Det vises for øvrig til søknadens vedlagte situasjonskart og innleverte dokumentasjon på hvordan 
utslippet skal etableres og drives.  
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Godkjenning av foretak for ansvarsrett: 
Foretak med eller uten sentral godkjenning som søker ansvarsrett, bekrefter ved søknad at de 
oppfyller pbl 2008 § 23-3 og SAK10 §§ 9-1 og 9-2 til ansvarsrett for omsøkte fagområder. Det er 
ansvarlig søkers ansvar å påse at alle fag er dekket med ansvarsrett før arbeidet igangsettes jf pbl 
§ 23-4.  
 
Til arbeid som krever ansvarsrett og som ansvarlig foretak selv ikke utfører eller har 
nødvendig kompetanse for å utføre, skal ansvarlig foretak forvisse seg om at innleid foretak 
tilfredsstiller forskrifters krav til kompetanse for sitt fag og har kontrollsystemet på plass. 
 
Foretak uten sentral godkjenning: 
Med hjemmel i pbl 2008 § 23-3 og SAK10 §§ 9-1 og 9-2, gis ansvarsrett i forbindelse med 
omsøkte tiltak til følgende foretak:  
   

Foretak Godkjenningsområde 
 
BETONGSERVICE AS 
Org. nr. 944 896 600 

SØK -         Ansvarlig søker, tiltakskl. 1 
PRO - Ansvarlig prosjekterende, tiltakskl. 1. 
UTF – Ansvarlig utførende, tiltakskl. 1 
Ansvarsområde: Mindre avløpsanlegg 

 
 
SAKSUTREDNING/BEGRUNNELSE FOR VEDTAKET: 
 
Administrasjonens drøfting/begrunnelse: 
Det er innlevert dokumentasjon som bekrefter hvordan utslipp skal etableres og drives. Det er 
bekreftet av ansvarlig eier at han/hun er ansvarlig for forskriftmessig drift og vedlikehold. 
 
Forhold som søker/prosjekterende/utførende må være oppmerksom på:  

 Det skal monteres slamavskiller og jordrenseanlegg i samsvar med Norsk standard 
eller VA/Miljøblad 

 Utslippet skal etableres og drives i samsvar med kravene i Forurensningsforskriften 
kapittel 12 

 Før jordrenseanlegget lukkes etter legging av infiltrasjonsrør mv, skal kommunen gis 
et varsel på minst 2 arbeidsdager slik at forurensningsmyndigheten kan kontrollere 
anlegget. 

 Ferdigattest skal sendes til kommunen når arbeidet er utført.  
 
Renseanlegg:  
Innkommet dokumentasjon av rensegrad er dokumentert av nøytral fagkyndig, samt med 
beskrivelse av utslippsstedet, utslippsanordningen- og dyp, for bruks av:   

 Minirenseanlegg skal ha dokumentasjon som tilfredsstiller NS-EN-12566-3.   
 Øvrige renseanlegg skal ha dokumentasjon på at anerkjent dimensjonering og utforming 

er benyttet. 
 Renseanlegg med naturlig infiltrasjon i grunnen skal i tillegg ha dokumentasjon på at 

anleggets størrelse og plassering er tilpasset de aktuelle vannmengdene og 
grunnforholdene på stedet. Dokumentasjonen omfatter grunnundersøkelser og inneholder 
informasjon om hydraulisk kapasitet, infiltrasjonskapasitet, løsmassenes egenskaper som 
rensemedium og risiko for forurensning. Løsmassenes egenskaper som rensemedium kan 
unnlates fra dokumentasjonen dersom renseanlegget kun renser gråvann.  

Det henvises til Forurensningsforskriften §12-10.  
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Utslippssted: 
Utslippssted for avløpsvann fra renseanlegg har: 

a) Utslipp til sjø og ferskvann lokaliseres minst 2 m under laveste vannstand. 
b) Utslipp til elv kun forekommer til elv med helårsavrenning. 
c) Utslipp til grunnen kun forekommer til stedegne løsmasser.  

Det henvises til forurensningsforskriften § 12-11 
  
Byggegrunn/Atkomst: 

 Forholdene på stedet vurderes slik at det at slamavskiller og jordrenseanlegg kan bygges i 
samsvar med Norsk standard eller VA/Miljøblad 

 Det er avlagt tilstrekkelig plass på eiendom til oppstillingsplass for tømmebil.  
 Anlegg er plassert slik at det ikke kommer i konflikt med vannforsyningsanlegg.  

 
Øvrige opplysninger: 
For ordens skyld minnes det på at tiltakshaver skal være oppmerksom på Nordreisa kommunens 
renovasjonsforskrift: 

 Slamavskiller for boligbebyggelse skal i tømmes minst en gang hvert andre år.  
 Slamavskiller for hyttebebyggelse skal i tømmes hvert 4 år. 
 Slamavskiller for offentlig bygg eller næringsbygg skal i tømmes hvert år. 
 Septikkummen/anlegget skal merkes med ei stake hvor eiendommens gårdsnummer 

og bruksnummer er påført. 
 Tømming foretas i perioden 1. mai til 15. oktober. 
 Tiltakshaver skal sørge for at anleggene som tømmes er lett tilgjengelig for tømming 

med bil. Overdekking av kumlokk med snø, is, jord, plantekasser mv. fjernes av 
abonnenten før tømming utføres. Den som tømmer anlegget har rett til å plassere 
nødvendig utstyr på eiendommen for å få utført tømmingen. 

 
Dokumentasjon ved tilsyn: 
Kopi av denne tillatelse sammen med situasjonskart skal være tilgjengelig på byggeplassen. 
 
Bortfall av tillatelse: 
Er tiltaket ikke satt i gang senest innen 3 år etter at tillatelse er gitt, eller innstilles arbeidet i 
lengre tid enn 2 år, faller retten til å etablere utslippet bort. jf forurensningsforskriften § 13-5. 
 
 
ØVRIGE LOVBESTEMMELSER: 
 
Generell aktsomhetsplikt: 
Enhver skal opptre aktsomt og gjøre det som er rimelig for å unngå skade på naturmangfoldet i 
strid med målene i «Lov om forvaltning av naturens mangfold» (Naturmangfoldloven) §§ 4 og 5. 
Utføres en aktivitet i henhold til en tillatelse av offentlig myndighet, anses aktsomhetsplikten 
oppfylt dersom forutsetningene for tillatelsen fremdeles er til stede. 
 
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). 
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Klageadgang 
Vedtaket kan påklages til kommunen. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom 
fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. Klagen skal 
sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de 
endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det 
kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer 
frem. Viser til Forvaltningslovens § 28. 
 
En slik klage kan føre til at avgjørelsen blir omgjort. Kommunen er ikke ansvarlig for tap som 
tiltakshaver måtte lide ved en slik omgjøring. 
 
Ved all kontakt med avdelingen i denne sak, vennligst referer til saksnummer 2017/414. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
 
Sigrid Birkelund 
Byggesaksbehandler 
Direkte innvalg: 77 58 80 48 
Sigrid.birkelund@nordreisa.kommune.no 
 
Dette dokumentet er produsert elektronisk, og har derfor ingen signatur. 
 
 

Likelydende brev sendt til: 
BETONGSERVICE AS Industrivegen 24  SØRKJOSEN 
Karin Kristoffersen Bærsletta 9  Storslett 
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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   
    
    
    
    
    
    

«MOTTAKERNAVN» 
«ADRESSE» 
«POSTNR»  «POSTSTED» 
 
«KONTAKT» 

 

 
Delegert vedtak 

Delegert utvalg miljø-, plan og utviklingsutvalget - nr. 69/17 
 
 

Deres ref:   Vår ref (bes oppgitt ved svar): Løpenr. Arkivkode Dato 
«REF» 2017/398-2 4030/2017  19.05.2017 

 

Utslippstillatelse hytte 1942/86/4 

UTSLIPPSTILLATELSE FOR MINDRE AVLØPSANLEGG 
Etter lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) og forskrift om 

begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) §§ 13-3 og 13-4 
Vedtak hjemlet i delegasjonsreglement vedtatt av Nordreisa kommunestyre i sak 57/16. 

 
Byggested: Gråsandveien 58, 9181 

HAMNEIDET 
Gnr/Bnr: 86/4 

Tiltakshaver: Dag Trætten Adresse: Torsrudveien 78, 3430 
SPIKKESTAD   

Ansvarlig søker: 
Org. nr.  

NESS RØRMONTASJE AS 
818 666 772 

Adresse: Tromsøysundveien 244, 
9024 TOMASJORD   

Tiltakets art:  Nytt avløpsanlegg  
  

Bruksareal: 4m3  

Type avløpsvann:  Svartvann (WC) Total antall 
pe:  

3 

 
VEDTAK: 
 
Tillatelse: 
I medhold av forurensningsloven § 13-4 godkjennes søknad om oppføring av mindre 
avløpsanlegg på fritidsbolig mottatt 04.04.2017 for oppføring av nytt avløpsanlegg på gnr bnr 
86/45. 
 
Det vises for øvrig til søknadens vedlagte situasjonskart og innleverte dokumentasjon på hvordan 
utslippet skal etableres og drives.  
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Godkjenning av foretak for ansvarsrett: 
Foretak med eller uten sentral godkjenning som søker ansvarsrett, bekrefter ved søknad at de 
oppfyller pbl 2008 § 23-3 og SAK10 §§ 9-1 og 9-2 til ansvarsrett for omsøkte fagområder. Det er 
ansvarlig søkers ansvar å påse at alle fag er dekket med ansvarsrett før arbeidet igangsettes jf pbl 
§ 23-4.  
 
Til arbeid som krever ansvarsrett og som ansvarlig foretak selv ikke utfører eller har 
nødvendig kompetanse for å utføre, skal ansvarlig foretak forvisse seg om at innleid foretak 
tilfredsstiller forskrifters krav til kompetanse for sitt fag og har kontrollsystemet på plass. 
 
Foretak med sentral godkjenning: 
Foretak som har sentral godkjenning for ansvarsrett etter pbl § 22-1 og SAK10 § 13-1 og som er 
godkjent registrert av godkjenningsorganet Direktoratet for byggkvalitet. 
 

Foretak Godkjenningsområde 
NESS RØRMONTASJE AS 
 
Org. nr. 818 666 772 

SØK -         Ansvarlig søker, tiltakskl. 1 
PRO - Ansvarlig prosjekterende 
                    for prosjektering, tiltakskl. 1. 
UTF - Ansvarlig utførende 
                    av utførelsen, tiltakskl. 1. 
 
Ansvarsområde: Ansvarlig søker og prosjekterende av 
avløpsanlegg.  

 
Foretak uten sentral godkjenning: 
Med hjemmel i pbl 2008 § 23-3 og SAK10 §§ 9-1 og 9-2, gis ansvarsrett i forbindelse med 
omsøkte tiltak til følgende foretak:  
   

Foretak Godkjenningsområde 
VIDAR MYRSETH MASKIN 
AS 
 
Org. nr. 994 464 248 

UTF - Ansvarlig utførende og kontrollerende 
                    av utførelsen, tiltakskl. 1. 
 
Ansvarsområde: Ansvarlige utførende av avløpsanlegg 

 
 
SAKSUTREDNING/BEGRUNNELSE FOR VEDTAKET: 
 
Administrasjonens drøfting/begrunnelse: 
Det er innlevert dokumentasjon som bekrefter hvordan utslipp skal etableres og drives. Det er 
bekreftet av ansvarlig eier at han/hun er ansvarlig for forskriftmessig drift og vedlikehold. 
 
Forhold som søker/prosjekterende/utførende må være oppmerksom på:  

 Det skal monteres slamavskiller og jordrenseanlegg i samsvar med Norsk standard 
eller VA/Miljøblad 

 Utslippet skal etableres og drives i samsvar med kravene i Forurensningsforskriften 
kapittel 12 

 Før jordrenseanlegget lukkes etter legging av infiltrasjonsrør mv, skal kommunen gis 
et varsel på minst 2 arbeidsdager slik at forurensningsmyndigheten kan kontrollere 
anlegget. 

 Ferdigattest skal sendes til kommunen når arbeidet er utført.  
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Renseanlegg:  
Innkommet dokumentasjon av rensegrad er dokumentert av nøytral fagkyndig, samt med 
beskrivelse av utslippsstedet, utslippsanordningen- og dyp, og for bruks av:   

 Minirenseanlegg skal ha dokumentasjon som tilfredsstiller NS-EN-12566-3.   
 Øvrige renseanlegg skal ha dokumentasjon på at anerkjent dimensjonering og utforming 

er benyttet. 
 Renseanlegg med naturlig infiltrasjon i grunnen skal i tillegg ha dokumentasjon på at 

anleggets størrelse og plassering er tilpasset de aktuelle vannmengdene og 
grunnforholdene på stedet. Dokumentasjonen omfatter grunnundersøkelser og inneholder 
informasjon om hydraulisk kapasitet, infiltrasjonskapasitet, løsmassenes egenskaper som 
rensemedium og risiko for forurensning. Løsmassenes egenskaper som rensemedium kan 
unnlates fra dokumentasjonen dersom renseanlegget kun renser gråvann.  

Det henvises til forurensningsforskriften §12-10.  
 
Utslippssted: 
Utslippssted for avløpsvann fra renseanlegg har: 

a) Utslipp til sjø og ferskvann lokaliseres minst 2 m under laveste vannstand. 
b) Utslipp til elv kun forekommer til elv med helårsavrenning. 
c) Utslipp til grunnen kun forekommer til stedegne løsmasser.  

Det henvises til forurensningsforskriften § 12-11 
  
Byggegrunn/Atkomst: 

 Forholdene på stedet vurderes slik at det at slamavskiller og jordrenseanlegg kan bygges i 
samsvar med Norsk standard eller VA/Miljøblad 

 Det er avlagt tilstrekkelig plass på eiendom til oppstillingsplass for tømmebil.  
 Anlegg er plassert slik at det ikke kommer i konflikt med vannforsyningsanlegg.  

 
Øvrige opplysninger: 
For ordens skyld minnes det på at tiltakshaver skal være oppmerksom på Nordreisa kommunens 
renovasjonsforskrift: 

 Slamavskiller for boligbebyggelse skal i tømmes minst en gang hvert andre år. 
 Slamavskiller for hyttebebyggelse skal i tømmes hvert 4 år. 
 Slamavskiller for offentlig bygg eller næringsbygg skal i tømmes hvert år. 
 Septikkummen/anlegget skal merkes med ei stake hvor eiendommens gårdsnummer og 

bruksnummer er påført. 
 Tømming foretas i perioden 1. mai til 15. oktober. 
 Tiltakshaver skal sørge for at anleggene som tømmes er lett tilgjengelig for tømming med 

bil. Overdekking av kumlokk med snø, is, jord, plantekasser mv. fjernes av abonnenten 
før tømming utføres. Den som tømmer anlegget har rett til å plassere nødvendig utstyr på 
eiendommen for å få utført tømmingen. 

 
Dokumentasjon ved tilsyn: 
Kopi av denne tillatelse sammen med situasjonskart skal være tilgjengelig på byggeplassen. 
 
Bortfall av tillatelse: 
Er tiltaket ikke satt i gang senest innen 3 år etter at tillatelse er gitt, eller innstilles arbeidet i 
lengre tid enn 2 år, faller retten til å etablere utslippet bort. jf forurensningsforskriften § 13-5. 
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ØVRIGE LOVBESTEMMELSER: 
 
Generell aktsomhetsplikt: 
Enhver skal opptre aktsomt og gjøre det som er rimelig for å unngå skade på naturmangfoldet i 
strid med målene i «Lov om forvaltning av naturens mangfold» (Naturmangfoldloven) §§ 4 og 5. 
Utføres en aktivitet i henhold til en tillatelse av offentlig myndighet, anses aktsomhetsplikten 
oppfylt dersom forutsetningene for tillatelsen fremdeles er til stede. 
 
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). 
 
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 2017/398. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
 
Sigrid Birkelund 
Byggesaksbehandler 
Direkte innvalg: 77 58 80 48 
Sigrid.birkelund@nordreisa.kommune.no 
 
Dette dokumentet er produsert elektronisk, og har derfor ingen signatur. 
 
 

Likelydende brev sendt til: 
Dag Trætten Torsrudveien 78  Spikkestad 
NESS RØRMONTASJE AS Tromsøysundvegen 244  TOMASJORD 
VIDAR MYRSETH 
MASKIN 

Pellevegen 7  BIRTAVARRE 
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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   
    
    
    
    
    
    

Dagfinn Kristiansen 
Straumfjord øst 533 
9151  STORSLETT 
 
 

 

 
Delegert vedtak 

Delegert utvalg miljø-, plan og utviklingsutvalget - nr. 60/17 
 
 

Deres ref:   Vår ref (bes oppgitt ved svar): Løpenr. Arkivkode Dato 
 2017/419-2 4934/2017 1942/65/52 09.05.2017 

 

Utslippstillatelse på gnr. 1942/65/52 

 
Saksopplysninger:  

 Søknaden gjelder utslippstillatelse for avløpsanlegg på eiendommen gbr.1942/65/52 for 2 
campinghytter.  

 Søknaden gjelder også ansvarsrett for Dagfinn Kristiansen 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 57/16. 
 
 
Vedtak: 

1. Utslippstillatelse gis for gråvann og svartvann på eiendommen gbr.1942/65/52 for 2 
campinghytter. 

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. Dagfinn Kristiansen org.nr: 978 634 575 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 
 
Birger Storaas 
Fung. byggesaksbehandler 
 
Dette dokumentet er produsert elektronisk, og har derfor ingen signatur. 
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Post Nordreisa

Fra: nve@nve.no
Sendt: torsdag 4. mai 2017 13:24
Til: Post Nordreisa
Emne: Viktig informasjon til kommuner som vurdere å søke tilskudd til flom- og

skredforebygging og miljøtiltak langs vassdrag .  NVEs referanse: 201702614—1

Vedlegg: 201702614-1Viktig informasjon til kommuner som vurdere å søke tilskudd til
flom- og skredforebygging og miljøtiltak langs vassdragpdf

Til Nordreisa kommune

Vedlagt følger dokument 201702614-1 Viktig informasjon til kommuner som vurdere å søke tilskudd til flom-

og skredforebygging og miljøtiltak langs vassdrag fra NVE  -  Norges vassdrags— og energidirektorat.

 1
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; Norges
m  vassdrags- og

& energidirektorat

NVE  I

Alle  landets  kommuner

Vår dato:  04.05.2017

Vår ref.: can

Arkiv: Saksbehandler:

Deres dato: Camilla Asperheim Nestegard.

Deres ref.: 22 95 94 27  can@nve.n0

Viktig informasjon  til kommuner som vurdere  å  søke tilskudd til flom-
og skredforebygging og miljøtiltak langs vassdrag

Ny søknadsfrist for tilskudd til flom- og skredsikring og miljøtiltak langs vassdrag: 1.juli  2017

Fra og med i år er søknadsfristen for  å  søke NVE om tilskudd til flom- og skredsikring og miljøtiltak

langs vassdrag satt til l.juli. Vi vil deretter behandle søknadene samlet. Hvis dere blir tildelt støtte, vil

dere få tilsagn om tilskudd i  2018.

Informasjon  om nytt regelverk på nve.n0

Regelverk for tilskudd til flom— og skredforebygging og miljøtiltak langs vassdrag er revidert. Oversikt

over alle endringer ligger på NVEs nettsider: htt s://wwn .nve.no/flaum-og-skred/sikrinu/

På nve.no finner dere også

- utfyllende informasjon om bistand og tilskudd til flom- og skredsikring generelt

- krav til innhold i søknaden

—  kontaktpersoner ved eventuelle spørsmål

Bruk elektronisk søknadsskjema

NVE har også lansert et elektronisk Søknadskjema for tilskuddsordningen, og vi ber om at dere bruker

dette skjemaet hvis dere ønsker  å  søke om tilskudd.

Søknaden vil gå via Altinn, og link til søknadsskjema ligger på NVEs

nettsider: htt s://www.nve.no/flaum—og—skred/sikring/tilskudd-og-bistand-soknads rosess—oc-

saksbehandlinO/

 

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

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

Region Midt-Norge Region Nord Region Sør Region Vest Region øst

Middelthunsgate 29 estre Rosten 81 Kongens gate  14—18  Anton Jenssensgate  7  Naustdalsvegen. 1B Vangsveien 73

Postboks 5091. Majorstuen Postboks 2124 Postboks 4223
0301 OSLO 7075 TILLER 8514 NARVIK 3103 TØNSBERG 6800 FØRDE 2307  HAMAR

Hovedkontor    
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NVE

Søknadsskjemaet firmer dere også her: htt s://www.altinn.no/no/Sk'ema-OO—t'enester/Etater/Norges-

vassdraosnov-enerOidirektorat-NVE/Soknad-om—tiIskudd—tii—flom—og—skredforeb wing—0 -mil'0tiltak—

langs-vassdrag/

Med hilsen

Grethe Helgås Camilla Asperheim Nestegard

seksjonssjef seniorrådgiver

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er god/gent i henhold til interne rutiner.
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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 

11. mai 2017 Sektor for drift og utvikling Dag Funderud 

 

   

STATUS – MÅLOPPNÅELSE IFT ØKONOMIPLAN/VIRKSOMHETSPLAN 

   

    

Målsettinger fra Virksomhetsplanen 

Virksomhetsplanen ble sluttført 1.mars i år og under vil vi rapportere i forhold til den. 

Felles for sektoren 

Virksomhetsplan er ferdig, er i gang med å innføre tidsregistrering.  

Anleggsdrift 

Er i gang med flere av tiltakene inne VA. På grunn av sykefravær er det blitt noe forskyvninger i tidsplanen for noen 
av tiltakene. Årsplan vann/avløp følges i hovedsak.  Vei og løyper som normalt. 

Byggdrift  

Er ferdig med ombygging Lillebo, EPC prosjekter er ferdig med fase II og starter nå på fase III. Skifte av dør andre 
etasje Halti ferdig. 

Påbegynt arbeid:  Startet opp ombygging Voksenopplæringen. Startet opp montering av nytt varslingsanlegg 
Omsorgssenter, tilpassing for kulturskolen i Samfunnshuset, ombygging skranke Halti i gang, ombygging NAV 
planlagt, starter i mai. Er ellers i gang med flere av tiltakene. Sliter med gjennomføring av tiltak pga stor utskifting 
av vaktmestre. 

Renhold 

Er ferdig med klargjøring av Lillebo, og oppgradere Idrettshallen og er ellers i gang med flere av tiltakene. 

Utvikling 

Er ferdig med forskrift motorferdsel, åpning for rasting på vann sluttbehandlet i mpu og kst. Planlegging og 
gjennomføring av Påskelandsbyen.  Jobber fortløpende med forvaltningssaker, og er ellers i gang med flere av 
tiltakene som reguleringsplaner for Storslett og Sørkjosen, trafikksikkerhetsplan, forprosjekt Hjellnes, og flere av 
prosjektene innen næring mm. 

Investering 

Er i gang med flere av tiltakene: Ombygging Oksfjord skole godt igang, ombygging skoler og barnehager for å 
forhindre overgrep, ombygging glassgang Storslett skole og sluttføring Guleng III. Veg Moan skole planlegging igang. 
Byggekomiteen behandlet utredning heldøgnsbemannede omsorgsboliger for eldre, og oversendte den til Helse og 
omsorg. Videre, Leonard Isaksens veg, anbudsdokumenter utarbeides både for renovering og riving og oppbygging. 
Forprosjekt ny kirkegård i gang. Prosjektering ny svømmehall i startfasen. Sluttarbeid Storslett skole uteområde 
under planlegging. Jobber med kostnadsoverslag Samfunnshuset ombygging til kulturskolen. Rotsundelv skole tak, 
vurderer utsettelse til 2018 pga mangel på egne folk. 
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Side 2 

STATUS - ØKONOMI 

ANSVAR 6 REGNSKAP BUDSJETT FORBRUK I % AVVIK

Lønn 8 818 946,78 24 336 698,00 36,24 38 939

Øvrige utgifter 10 532 575,00 24 960 919,00 42,19 -2 219 026

Inntekter -5 033 989,13 -11 732 448,00 42,91 -1 127 488

ANSVAR 5 REGNSKAP BUDSJETT FORBRUK I % AVVIK

Lønn inkl sosiale utg 1 554 909 4 575 523 33,98 110 581

Øvrige utgifter 1 830 503 5 845 630 31,31 116 091

Inntekter -9 623 015 -18 710 796 51,43 -3 392 320

 
KOMMENTARER TIL AVVIK: 

Pr april skal lønnsutgiftene være 36,4 %, mens øvrige skal være inntil 33,3 %.  Inntektene skal ligge pa  33,3 %. 

 

KAP 6 

Totalt sa  ligger lønnsutgifter pa  36,24 %, dvs 0,16 % under prognosen. Sektoren har noen vakanser inn byggdrift. 
Ånleggsdrift er sterkt sesongpreget, og det vil ogsa  regnskapet bære preg av. Utvikling ligger noe over. Det er totalt 
utbetalt sykepenger som utgjør mer enn merforbruket. Sykepengerefusjoner kommer en mnd pa  etterskudd.  

Brann har kvartalsvis oppgjør lønn for all variabel tid og for ca 30 % av vaktgodtgjørelsen. Vei har 
vaktgodtgjørelse for vinterhalva ret, men ikke om sommeren.   

 

ØVRIGE UTGIFTER ligger 8,89 % over prognosen. Dette skyldes innkjøp gjort ba de inne byggdrift og renhold tidlig 
pa  a ret, forsikring for hele a ret betalt i januar, kjøp av interkommunal tjenester mm. Kostnad mva er tatt hensyn 
til. Vei har store utgifter i vinterhalva ret til brøyting mv. 
 
INNTEKTER: ligger 9,61 % over prognosen. Ekstra inntekter for gods over havn 660’ og statstilskudd veterinær 
896’ som kommer en gang i a ret. Den reelle inntekter ligger derfor litt under prognosen, men flere av 
inntektspostene har store variasjoner fra mnd til mnd. Inntekt mva er tatt hensyn til. 
Havn, brann og park har budsjetterte inntekter.  Brann og park sine inntekter posteres vanligvis pa  høsten 

 

KAP 5 

LØNN VANN OG AVLØP: Hjemmevakt VÅ gjøres opp hvert kvartal med utbetaling i mars, juni, september og 
desember.   Lønnsutgifter under budsjett da 40 % stilling sta r ubesatt pga bemanning løypekjører/driftsoperatør. 
Disse midlene vil benyttes til noe ekstrahjelp i sesongen. 

 
ØVRIGE UTGIFTER VA: Ingen spesielle forhold sa  langt. 

 

INNTEKTER VA: Åvgifter faktureres hver 3 ma ned, og vil derfor være skjev i forhold til forbrukstabellen. 
Inntekter ligger pa  51 % og ansees som normalt for perioden. 

 
ANSVAR 551 FEIING INTERKOMMUNALT: 
Inntekter faktureres 4 ganger pr a r.   
Utgifter betales en gang pr a r etter faktura fra interkommunalt samarbeid Nord Troms Brannvesen. 
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Side 3 

KONTERINGSLISTE LØNN 

 

  

Lønnslister er gjennomga tt. 

Renhold, en er kontert feil i januar. Det er rettet opp sees fra februar. 

Innen Utvikling har det skjedd en endring av lønn i januar og et seniortillegg er ikke kommet med i Årena. 
Prosjektledere er kontert pa  feil prosjekt. Det er rettet opp i februar sees fra mars. 
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Side 4 

MEDARBEIDERE 

SYKEFRAVÆR 6,25 % 

  

Januar totalt 6,80 % fordelt pa  

Staben 1,52 % 

Ånleggsdrift, 1,44 % 

Byggdrift 0,33 % 

Renhold 12,35 % 

Utvikling 14,2 % 

Innen renhold 1 som er langtids SM (30% stilling). 4 stk som var korttids SM i januar. 

Korttidsfraværet utgjør: 2,12%. Innen Utvikling er to langtidssykemeldt 

 

Februar totalt 6,25 % fordelt pa  

Staben 5,83 % 

Ånleggsdrift, 7,54 % 

Byggdrift 0,00 % 

Renhold 5,35 % 

Utvikling 14,1 % 

Innen renhold er det en langtids og to korttids sm. Korttidsfravær utgjør: 1,63% 

Innen Utvikling er to langtidssykemeldt 

 

Mars totalt 5,74 % fordelt pa  

Staben 1,81 % 

Ånleggsdrift, 1,73 % 

Byggdrift 1,02 % 

Renhold 8,02 % 

Utvikling 13,6 % 

Innen Renhold er en langtids sykemeldt, noen korte sykemeldte,  korttidsfravær utgjør: 1,21% 

Innen Utvikling er to langtidssykemeldt 
Ånleggsdrift gjelder en kortere sykemelding. 
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Side 5 

SIST GJENNOMFØRTE MEDARBEIDERUNDERSØKELSE:  

 

 

 

  

MEDARBEIDERSAMTALER (sett kryss)   

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

Årbeidet med medarbeidersamtalene har sa  vidt startet opp.  Hoveddelen av samtalene vil gjennomføres etter at 
medarbeiderundersøkelsen er gjennomført. 

 

 

 

 

 

  

   

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 planlegges en ny undersøkelse i a r. Årbeidet er ikke 
startet opp. 

Ny medarbeiderundersøkelse planlegges i mai 2017. 

 

Januar  Februar  
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 0 av 10 gjennomført  
Byggdrift 0 av 15 gjennomført Byggdrift 0 av 15 gjennomført Byggdrift 0 av 15 gjennomført 
Renhold 0 av 26 gjennomført Renhold 5 av 26 gjennomført Renhold 0 av 26 gjennomført 
Utvikling 0 av 5 gjennomført Utvikling 0 av 5 gjennomført Utvikling 0 av 5 gjennomført 

 

   
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 0 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 
   
   
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 0 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 
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Side 6 

RESULTATOPPNÅELSE  

Sektorens ma lsettinger deles inn organisasjon og tjenestetilbud. Innen organisasjon er ma lsettingene: 
 100 % gjennomføring av medarbeidersamtaler 

 92% arbeidsnærvær 

 Stolthet over egen arbeidsplass, 4. 

 

Ma lsetting om a  levere tjenester og utføre forvaltningsoppgaver av høy kvalitet slik at antall klager blir pa  et minimum.     

 

Ma l om arbeidsnærvær er na dd i mars med 94,26 % 

 

  

STATUS PÅ INTERN KONTROLL 

OPPFØLGING AV POLITISKE VEDTAK        

Møtedato Snr Tittel Vedtak Status Merknader 

25.01.2017 PS 3/17 

Felles gebyrregulativ for 
tjenester innenfor 
brannområdet med virkning fra 
01.01.17 - Kommunene 
Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy 
og Kåfjord 

Kommunene Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy og 
Kåfjord, innfører felles gebyrregulativ for tjenester 
innenfor brannområdet med virkning fra 01.01.17 

Ferdig 

Sluttbehandlet i 
KST 

25.01.2017 PS 8/17 Opprettelse av stilling som driftsleder Byggdrift Ferdig 

Stillingen besatt, 
oppstart 1.august 
2017 

25.01.2017 PS 9/17 

Oppstart av lokal forskrift om 
utvidet båndtvang, Nordreisa 
kommune 

I medhold av forvaltningsloven § 37 legges starter 
arbeidet opp med lokal forskrift for utvidet 
båndtvang for hunder i Nordreisa kommune.  

Forslag lages og tas 
opp i Mpu før det 
senes på høring 

25.01.2017 PS 11/17 

Oversendelsesforslag fra 
kommunestyret -endringer av 
betalingssatser  

Ferdig 
Gebyrregulativ 
oppdatert 

25.01.2017 PS 12/17 

Samarbeidsavtale mellom 
Nordreisa scooter og 
båtforening og Nordreisa 
kommune om stikking og 
merking av scooterløyper 

Miljø, plan og utviklingsutvalget godkjenner 
vedlagte forslag til samarbeidsavtale mellom 
Nordreisa scooter og båtforening og Nordreisa 
kommune om stikking, merking og skilting av alle 
scooterløypene i kommunen samt brøyting av 
parkeringsplassene ved løypestart/slutt. 

Ferdig 

Avtale 
underskrevet av 
ordfører og sendt 
ut 

  
Orienteringssaker/spørsmål: 

   

  
Ungdomsrepresentant stilte 
spørsmål om utelys ved 
Storslett skole.  

Administrasjonen opplyste at det skulle settes opp 
to lyskastere på nordveggen av samfunnshuset. 
Dette vil bli gjort snart. Videre planlegges det å 
settes opp to lysstolper på uteområdet, en ved 
Tufteparken og en ved basketballbanen. Dette vil 
bli gjort til våren/sommeren. 

 

Prosjektledere 
følger opp 
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Side 7 

  
Parkeringsproblemer bak Coop 
og Marits butikk. Erfaringene 
etter utsendt brev i desember 
er gode. 

 Flere har flyttet seg, men det er fortsatt noen 
biler igjen. Utvalget drøftet saken og anbefalte at 
hvis de siste ikke flytter seg så er neste steg lapp 
på ruta og til slutt borttauing. 

 

Anleggsdrift følger 
opp  

 
KST febr  Trespråklig administrasjonsnavn Kommunestyret vedtar oppstart av arbeidet med 

trespråklig kommunenavn for Nordreisa kommune 

med mål om å søke Kommunal- og 

moderniseringsdepartement om å få ta i bruk 

parallellnavn på samisk og kvensk for 

kommunenavnet Nordreisa kommune. Endelig 

skrivemåter forelegges for kommunestyret før det 

sendes søknad til departementet. Følgende 

rekkefølge skal brukes på skiltene; norsk, samisk 

og kvensk  

 

Sendt på høring til 
lag og foreninger 

 
KSt Trespråklig navn på bygde og 

grendenavn 
Sak fra 2009 

 
Sendt på høring til 
lag og foreninger 

09.03.2017 PS 18/17 
Innkomne for slag til veinavn til 
Moan skole og boligfelt på 
Lunde. 

Nordreisa kommune fremmer følgende forslag til 
navn: Rosaveien, på ny vei fra Muoniovegen til 
Moan skole. Endelig vedtak gjøres etter at 
navneforslaget har vært inne hos 
navnekonsulentene 

 

Oversent 
navnekonsulenter 

 

24/17 

Budsjettregulering drift og 
utvikling 1-2017 

  

 

Ferdig Videresendt fsk og 
kst 

 

25/17 

Driftsutgifter vintervedlikehold 
2017-2022 - Finansiering 

1. Rådmannen gis fullmakt til å inngå kontrakter 
basert på alternativ 1, samt innkjøp/leasing av 
kjøretøy etter dette alternativ. 2. Merkostnader kr 
1952000 innarbeides i budsjett 2018 

Ferdig Videresendt fsk og 
kst. Avtaler 
underskrevet 

 

26/17 

Hovedplan vann 2017-2025 - 
Høring 

Hovedplan vannforsyning 2017-2025 legges ut til 
offentlig ettersyn i perioden 07.04 – 08.05.2017. 

 

Er sendt på høring, 
ta opp andre gang i 
juni 

 

27/17 

Avløpspumpestasjon Guleng - 
sanering og flytting 

Flytting av tiltak «Guleng pumpestasjon, sanering 
og flytting» fra 2020 til 2017 godkjennes. Tiltaket 
finansieres gjennom avløpsgebyrer som dekker 
kapitalkostnader. Gebyrnivå endres ikke som følge 
av endret tidspunkt for tiltaket. 

 

Planlegging i gang 

 

29/17 

Høring av revisjonsdokument 
for Kvænangen-reguleringen i 
Kvænangen og Nordreisa 
kommuner 

Nordreisa kommune ber NVE om å vurdere om 
minstevannføring kan være aktuelt, vurdere om 
det er andre tiltak som kan forbedre 
miljøforholdene i Mollešjohka istedenfor eller i 
tillegg til minstevannføring, samt innføre moderne 
miljøvilkår. 

Ferdig 

Videresendt kst, 
høringssvar sendt 
til NVE 
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Side 8 

 

31/17 Prosjekt "Øya ved Storslett bru" 

Miljø-, plan- og utviklingsutvalget stiller seg positiv 
til prosjektidéen og til å utvikle den videre. 
Nordreisa kommune påtar seg rollen som 
prosjekteier i nært samarbeid med Halti-miljøet. 
Sektorleder peker ut hvem som skal delta i 
arbeidsgruppen fra kommunens side. 

 
Det er gjennomført 
møte med SVV der 
planene ble 
presentert  

 

32/17 
 
Kst 
15/17 
 
 
 

Salg av Solvoll ungdomshus 
 
 
 
 
 

KST vedtak: 
 1. Det igangsettes et utredningsarbeid for å ivareta de 
aktiviteter som i dag er i Solvoll gamle skole. Alternative 
lokaler er Storslett samfunnshus og gamle kinosalen. 
Saken med kostnadsoverslag legges fram for 
kommunestyret i juni 2017. Brukerne involveres.  
2. Eventuelt salg av Solvoll gamle skole legges fram for 
kommunestyret etter at pkt 1 er ivaretatt.  
Til en eventuell sak om salg må det gjøres en vurdering 
av byggets verneverdi og byggets kulturhistoriske verdi 
som et av kommunens få bygg fra før 2. verdenskrig.  
I den sammenheng må det også utredes hvilke 
muligheter der finnes for tilskudd fra ulike instanser til 
oppgradering og eventuell flytting av bygget. 

 
Følges opp av 
prosjektleder 

 

33/17 
Sluttbehandling: Lokal forskrift 
om motorferdsel med snøskuter 
på islagte vann for å raste i 
Nordreisa kommune, Troms 

Lokal forskrift om motorferdsel med snøskuter på 
islagte vann for å raste i Nordreisa kommune, 
Troms, vedtas jf. Forskrift for bruk av 
motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 
4a. 

 

Oversendt Kst og 
sluttbehandlet. 
Vedtaket er 
kunngjort. 

 

 

Lekeplass i Trekanten, det er 
gjort en risikovurdering av å ha 
lekeplass i trekanten. 
Konklusjonen er at det ikke er 
mulig å sikre dette tilstrekkelig. 
Det foreslås derfor å flytte den 
til våren 

MPU bifalt  
 

Sektor for 
Oppvekst og kultur 
har gjennomført en 
prosess og 
lekeapparatet blir 
flyttet til Oksfjord 
oppvekstsenter 

 

STATUS PÅ INNMELDTE OG LUKKEDE AVVIK 

        

GJENNOMFØRTE KONTROLLER, RESULTATER OG IVERKSATTE TILTAK 

 

       

Det er ikke meldt inn avvik i 2017  

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

Det ble gjennomført et prosjekt fra mai til august 2016 med a  digitalisere alle byggtegninger.  
Det gjensta r fortsatt noe arbeid, men vi planlegger a  bruke interne ressurser for a  ferdigstille 
arbeidet.  
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Side 9 

UTFØRTE RISIKOANALYSER: 

 

       

        

 

Ingen i 2017 
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Nordreisa kommune 
           

 Arkivsaknr:       2017/70-4 

Arkiv:                K44  

Saksbehandler:  May Halonen 

 Dato:                 11.05.2017 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
37/17 Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg 01.06.2017 

 

Forslag til forskrift: Utvidet båndtvang for hunder i Nordreisa 

Henvisning til lovverk: 
Hundeloven § 6- båndtvang utover båndtvangstiden 
 
Delegasjon: Delegasjonsreglement vedtatt i kommunestyret i Nordreisa i sak 57/16. 
 
 

Vedlegg 
1 Forslag til forskrift om utvidet båndtvang for hunder i Nordreisa, Troms 

 

Rådmannens innstilling 
I medhold av forvaltningsloven § 37 legges forslag om forskrift for utvidet båndtvang for 
hunder ut til høring. 
 
 
 
 

Saksopplysninger 
Nordreisa sau og geitalslag og Nordreisa sankelag har sammen oppfordret kommunen om å 
igangsette arbeidet med en lokal forskrift om utvidet båndtvang. Bakgrunnen er at den generelle 
båndtvangperioden er fra 1. april – 20. august og at det pr 20. august ennå er mange dyr på beite 
utover høsten. De ønsket primært at utvidet båndtvang fram til og med 25. september. 
 
MPU gjorde følgende vedtak i sak 9/17: I medhold av forvaltningsloven § 37 starter arbeidet 
opp med lokal forskrift for utvidet båndtvang for hunder i Nordreisa kommune. 
 
Reglene om båndtvang fremgår av hundelovens kap 2 og reindriftsloven § 66. 
 
Den generelle båndtvangregelen er hjemlet i hundeloven § 6: 
I tiden fra og med 1. april til og med 20. august skal en hund bli holdt i bånd eller forsvarlig 
inngjerdet eller innestengt, slik at ikke den kan jage eller skade storfe, sau, geit, fjærfe, rein, 
hest eller vilt, herunder viltets egg, reir og bo. 
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I samme lov § 9 står det: 
§ 9.Unntak fra sikringsreglene 
Båndtvang fastsatt i eller i medhold av §§ 4, 6 og 7 gjelder ikke for 

a) hund når den brukes i reindrift,  
b) dressert bufehund når den brukes til å vokte storfe, sau eller geit,  
c) hund i aktiv politi-, toll-, militær- og redningstjeneste eller under trening eller prøving 

for slik tjeneste,  
d) hund i aktiv bruk som ettersøkshund etter såret eller sykt vilt,  
e) særlige bruksformål, avgrensede områder eller nærmere angitte hunderaser eller 

hundetyper eller for hunder som har særskilt trening, når dette er fastsatt av kommunen 
ved forskrift eller enkeltvedtak. Ved dette kan kommunen bl.a. legge ut et område som 
dressurområde for hunder, dersom samtykke som nevnt i § 8 første ledd foreligger  

f) hund når den brukes for jakt, jakthundtrening og jaktprøver mellom 20. august og 1. 
april eller når båndtvang er fastsatt i medhold av § 6 annet ledd bokstavene c, d og e. 

 

Hund som nevnt i første ledd bokstav a til d eller i bestemmelse som gjelder særlige bruksformål 
etter bokstav e, kan på en aktsom måte slippes slik det er naturlig ut fra bruksformålet. 
 
En hund som nyttes som jakthund eller er under trening eller prøve for dette, kan slippes på en 
aktsom måte slik det er naturlig ut fra bruksformålet, når dette ikke er i strid med viltloven, 
naturmangfoldloven eller regler om båndtvang. Det samme gjelder for trening og prøving av 
ettersøkshunder. 
 
Dette betyr at f.eks at blant annet jakthunder og ettersøkshunder ikke kommer inn under utvidet 
båndtvang.  
 
Annet i hundeloven: 
I hundelovens § 3 er et Generelt aktsomhetskrav presisert slik: 
En hundeholder skal vise aktsomhet for å unngå at hunden volder skade på folk, dyr, eiendom 
eller ting. Hundeholderen skal sørge for at hunden eller hundeholdet ikke er til urimelig ulempe 
for folk, miljø eller andre interesser. Blant annet skal hundeholderen søke å avverge at hunden 
eller hundeholdet skaper utrygghet for andre. 
Den som er berørt, kan kreve overfor hundeholderen at en varig tilstand eller varige forhold 
som ikke gir tilstrekkelig sikkerhet, eller som volder urimelig ulempe, blir rettet. 
 
Definisjon: 
Jfr hundeloven § 2, pkt a; hundeholder: den som eier eller har tatt omsorg for eller hånd om en 
hund for kortere eller lengre tid. 
 
Vi vil presisere at det kan iverksettes sterke reaksjoner på hunder som er utenfor eiers eller 
hundeholders kontroll. Jfr § 15. Hund som utgjør klar fare for husdyr, tamrein og hjortevilt 
En hund som uten ledsager går løs i utmark eller landbruksområder i båndtvangstid og utgjør 
en klar fare for husdyr og tamrein, kan opptas av grunneieren, festeren, forpakteren, 
beiteberettigede, en berørt reineier eller noen som opptrer på vegne av disse. Dersom det ikke 
lar seg gjøre å oppta hunden eller få politiet til stedet så raskt som situasjonen krever, kan 
vedkommende om nødvendig avlive hunden på stedet. 

Kommunen har ikke erfart at løshunder er et generelt problem i kommunen ellers og velger 
derfor i denne sammenhengen og holde oss til utvidet båndtvangtid med bakgrunn i den mottatte 
henvendelsen. 
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Vurdering 
I oppfordringen til kommunen om å gå i gang med forskriften om utvidelse av 
båndtvangperioden, ble det sagt at båndtvangen burde utvides til 25. september med hensyn til 
beitedyr. Kommunens oppfatning er at når det f.eks er gode beiteforhold på høsten, kan det 
fortsatt være en del beitedyr ute den 25. september og synes det derfor blir mer riktig å sette 
utvidet båndtvang på inn- og utmark til 15. oktober slik Lyngen kommune har valgt å gjøre.  
 
I Nordreisa var det sommeren 2016 ca 10000 småfe på beite og i tillegg en god del rein. 
Innenfor kommunegrensene har vi fire reinbeitedistrikt og vi har de siste årene opplevd et større 
antall beitende rein i fjell- og utmark enn det som var vanlig tidligere. Vi ser også at 
reinflyttingen har foregått seinere på høsten enn det hittil har vært tradisjon for. Selv om antall 
beitedyr/småfe totalt er redusert de siste årene, er det stort sett beitedyr over hele kommunen og 
det er derfor vanskelig å sette begrensninger kun i visse områder.  
 
Ved sanking av beitedyr fra utmarka blir det et større antall dyr i bygdenære områder. I denne 
perioden kan de generelle båndtvangbestemmelsene som er fram til 20. august, gi et svakere 
vern av beitedyr og vilt. En utvidelse av båndtvangen vil derfor gi beitedyr og vilt et sterkere 
vern på inn- og utmark og derfor foreslås båndtvangtiden utvidet til 15. oktober. På ca denne 
tiden bør sanking av beitedyr i hovedsak være ferdig. 
 
Utvidet båndtvang utover høsten kommer ikke i konflikt med jakttidene. I hundeloven er 
jakthunder unntatt fra sikringsreglene jfr § 9 pkt f.  
 
Når det gjelder § 9, pkt e, gjorde Nordreisa driftsutvalg - 19.06.2012 i sak 27/12 følgende 
vedtak: 

Driftsutvalget viser til Hundelovens § 9 e og godkjenner område Liland til Potka som 
treningsområde for hunder. Se kart. Videre gis dispensasjon for båndtvangsreglene for bruk av 
området fra 25. juli til 20. august. 
Det settes følgende betingelser: 

 Før området tas i bruk skal det settes opp informasjonstavle med kart over området og 
informasjon ved parkeringsplassen ved naturlige innfallsporter. 

 Alle hundeekvipasjer må ha godkjent avisjonsbevis (bufe/rein bevis) 
 Alle hunder skal bruke markeringsdekken. 

Det er altså gjort et enkeltvedtak om dispensasjon fra båndtvangregelen i dette spesifikke 
treningsområdet, jfr § 9, pkt f, og det er derfor ikke nødvendig å ta med dette punktet særskilt i 
forskriften. Men for at det ikke skal oppstå misforståelser, synes vi det likevel bør tas med slik at 
alt finnes på et sted.
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Forslag til forskrift om utvidet båndtvang for hunder, Nordreisa kommune, Troms 
 
§ 1 
I Nordreisa kommune er det båndtvang i hele kommunen i perioden 1. april til og med 15. 
oktober på all inn- og utmark. Alle hunder skal til enhver tid holdes i bånd, være forsvarlig 
inngjerdet, eller være innestengt slik at ikke den kan jage eller skade storfe, sau, geit, fjærfe, 
rein, hest eller vilt, herunder viltets egg, reir og bo, jfr hundelovens § 6 e. 
 
§ 2 
Bestemmelsene i §1 gjelder ikke: 

a) i området Liland til Potka som er avsatt til treningsområde for hunder i perioden 25. juli 
til og med 15. oktober. I forbindelse med trening i dette område skal alle hunder ha 
markeringsdekken og ha godkjent avisjonsbevis for bufe og rein.  

b) for unntakene jfr hundelovens § 9.  
 
§ 3 
Enhver kan oppta løs hund i båndtvangstiden. Hunden skal leveres til hundeholderen. Hvis dette 
ikke lar seg gjøre, skal hunden snarest leveres til politiet, jfr. hundelovens § 15. 
 
§ 4 
Hundeholder som forsettelig eller uaktsomt overtrer båndtvangen gitt i denne forskrift kan 
straffes med bøter og/eller fengsel i tråd med hundelovens § 28. En hund som uten ledsager går 
løs i utmark eller landbruksområder i båndtvangstid og utgjør en klar fare for husdyr og tamrein, 
kan opptas av grunneieren, festeren, forpakteren, beiteberettigede, en berørt reineier eller noen 
som opptrer på vegne av disse. Dersom det ikke lar seg gjøre å oppta hunden eller få politiet til 
stedet så raskt som situasjonen krever, kan vedkommende om nødvendig avlive hunden på 
stedet, jfr hundelovens § 15. 
 
§ 5 
Kommunen kan dispensere fra denne forskriften, jfr hundelovens § 9. 
 
§ 6 
Denne forskrift trer i kraft straks. 
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Framtidig bruk av Bergmo bru 

Vedlegg 
1 Rapport spesialinspeksjon 2016 Bergmo bru 

 

Rådmannens innstilling 
Bergmo bru stenges for biltrafikk ved skilting fra og med september 2017. 
Utbedringstiltak for fagverk og betong-/armeringsskader gjennomføres innen 2022. Tiltakets 
kostnad på kr 1,68 mill kroner innarbeides i økonomiplanen for 2019-2022. 
 
 

Saksopplysninger 
Det utføres inspeksjoner av kommunalt eide bruer jevnlig.  På grunnlag av tidligere 
inspeksjonsrapporter, er det i 2016 gjennomført spesialinspeksjon av Bergmo bru. 
Inspeksjonen i 2016 konkluderer med at det er et reparasjons- og vedlikeholdsbehov på ca 2,5 
mill kroner. 
 
Bergmo bru er bygget i 1924/1925 og tilhørte riksveinettet fram til begynnelsen av 1980-tallet. 
Da ble det bygget ny veistrekning på daværende Rv 865 fra Einevoll til Bergmo.  Tidligere 
riksveistrekning inkludert Bergmo bru ble omklassifisert til kommunal vei.  I perioden etter 
omklassifisering er det utført minimalt vedlikehold. 
 
Bergmo bru er en fagverksbru i ett spenn med total lengde 49,5 meter og føringsbredde 2,8 
meter.  Brua som riksveibru var klassifisert til bruksklasse (Bk) T8-40.  Som kommunal bru er 
den klassifisert til Bk 8-32. 
 
Kommunen har sendt henvendelse til Reisadalen grendelag og Snemyr og Kjelderen grendelag 
der det er bedt om innspill fra lokalmiljøet til framtidig bruk av Bergmo bru.  Det er også sendt 
tilsvarende henvendelse til aktuelle busselskap som bl a driver skolebusskjøring. 
Innen fristens utløp er det ikke kommet noen skriftlig tilbakemelding i saken.  
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Vurdering 
Bergmo bru er smal og brukes i dag til gang- og sykkeltrafikk og av enkelte personbiler. 
Muntlige tilbakemeldinger fra enkeltpersoner bekrefter dette.  Landbruksaktører fra øvre del av 
dalen som høster jorder langs Gamle Dalavei, har gitt muntlig uttalelse om at de ikke bruker 
Bergmo bru i deres næringskjøring.  De kjører via Nybrua på Einevoll på grunn av at Bergmo 
bru er så smal. 
 
Bergmo bru har fortsatt en viktig funksjon i aktiviteten langs elva, herunder fisketurisme.  Brua 
har i dag ikke lenger en viktig funksjon for biltrafikken da bredden er en begrensning for 
moderne kjøretøy. Manglende tilbakemeldinger fra lokalsamfunnet tolker administrasjonen som 
at det ikke er noen innvendinger mot å stenge brua for biltrafikk, men beholde den som gang- og 
sykkelbru. 
 
Bergmo bru ligger langt fra sjøen og det er ikke salting på kommunale veier. Det tilsier at 
korrosjonsprosessen går langsomt.  
Bergmo bru vurderes som bevaringsverdig i tillegg til at den har betydning for aktiviteten lang 
elva som gang- og sykkeltrafikk.  Ved å stenge for biltrafikk, kan reparasjonskostnadene 
reduseres. For å bevare brua for ettertida er det viktig å gjøre tiltak på bærende konstruksjoner 
som fagverk og utbedre blottlagt armering.  I følge rapporten fra inspeksjonen i 2016 vil 
overflatebehandling av fagverk beløpe seg til 1,28 mill kroner inkl mva.  Påkrevet utbedring av 
betong- og armeringsskader anslås til ca 0,4 mill kroner inkl mva. 
 

 
 
Demontering og fjerning av brua kan vurderes.  Slikt tiltak har et kostnadsoverslag på ca 2 -4 
mill kroner eks.mva avhengig av hvilke miljøtiltak som blir påkrevd under riving pga at 
Reisaelva er et vernet vassdrag. 
Samtidig som tiltaket koster vesentlig mer enn å beholde brua som gangbru, vil fjerning medføre 
mer tungvint ferdsel for fiskere og andre brukere av miljøet langs elva i dette området. Den 
historiske verdien av brua taler også mot riving.  
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Administrasjonen anbefaler at Bergmo bru stenges for biltrafikk og benyttes som gang- og 
sykkelbru for ettertida.  Stenging for biltrafikk gjøres ved skilting. Det foreslås ikke å etablere 
nye snuplasser, men at det skiltes for blindvei i kryss Gamle Dalavei - Vinnelysveien og i kryss 
Reisadalen - Gamle Dalavei. 
Det anbefales at det gjøres utbedringsarbeid for 1,68 mill kroner slik at bærende konstruksjoner 
ikke skades ytterligere. Kostnaden bør innarbeides i økonomiplanen og nødvendige tiltak være 
ferdig utført innen 2022. 
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B 001 – Bergmo bru 0-1 

Spesialinspeksjon 
Nordreisa kommune 

 

Safe Control Engineering AS 
 

0 INNHOLDSFORTEGNELSE 
 
Rapporten er oppbygget i henhold til struktur for spesialinspeksjon i Statens Vegvesens håndbok V441, og 

består av følgende dokumenter og vedlegg: 

 
0 INNHOLDSFORTEGNELSE ................................................................................................. 0-1 
1 SAMMENDRAG ..................................................................................................................... 1-1 
2 INNLEDNING ......................................................................................................................... 2-1 

2.1 Aktører ............................................................................................................................... 2-1 
2.2 Bakgrunn for oppdraget ..................................................................................................... 2-1 
2.3 Målsetning og oppbygging av rapport ............................................................................... 2-1 

3 GRUNNLAGSDATA .............................................................................................................. 3-1 
3.1 Beskrivelse av konstruksjonen .......................................................................................... 3-1 
3.2 Tidligere inspeksjoner ....................................................................................................... 3-1 
3.3 Akseinndeling .................................................................................................................... 3-2 

4 TILSTANDSBESKRIVELSE ................................................................................................. 4-3 
4.1 Innledning .......................................................................................................................... 4-3 
4.2 Visuelle registeringer ......................................................................................................... 4-3 
4.3 Oppmålinger ...................................................................................................................... 4-4 

5 VURDERING AV SKADER OG FORSLAG TIL TILTAK .................................................. 5-1 
5.1 Generelt skadebilde ........................................................................................................... 5-1 
5.2 Skadevurdering og tiltak for de enkelte elementene ......................................................... 5-1 

6 MENGDER OG KOSTNADER .............................................................................................. 6-1 
6.1 Mengde og kostnadskalkyle .............................................................................................. 6-1 

VEDLEGG A – TEGNINGSGRUNNLAG ......................................................................................... I 
VEDLEGG B – FOTODOKUMENTASJON ...................................................................................... I 
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1 SAMMENDRAG 
 
Bruas tilstand er vurdert på bakgrunn av inspeksjon utført i mai 2016, samt data fra tidligere utførte 

inspeksjoner. Etter gjennomgang av skadeomfang og årsakssammenheng bekreftes tidligere konklusjoner 

om at skadene er av en slik karakter at tiltak er påkrevd.  

 

Fagverket har omfattende korrosjon i knutepunkter og konstruksjonsdeler, spesielt i områder som ligger 

inn mot veibane. Dette kan få betydning for bæreevne dersom tiltak uteblir. Slitelag bærer kraftig preg av 

slitasje og har synlige armeringsjern. Det foreslåes å rehabilitere brudekket/slitelaget i en bredde på 1 

meter fra begge kanter (Hjulspor) med mekanisk reparasjon (Pigging av løs og skadet betong, 

overflatebehandling av armering og ny påstøp i berørt område). Grunnet usikkerhet knyttet til kapasitet 

anbefales det ikke å asfaltere over brua, da dette vil tilføre økt egenvekt på brudekket. Rekkverk har 

betydelige skader mangler som bør utbedres i forbindelse med tiltakene. 

 

På bakgrunn av funnene er det gjort kostnadsestimater (Anbefalt budsjetteringskost) for foreslåtte tiltak, 

samt en anbefalt vedlikeholdsplan for brua. Vedlikeholdsplan med tilhørende kostnadsestimat 

oppsummeres slik: 
 
 

Anbefalt 

vedlikeholdsplan 

Beskrivelse av tiltak Entreprise inkl. mva. (Avrundet) 

Snarest Rehabilitering av bru ihht. til beskrivelse  kr 2 525 000 

3-5 år Vedlikeholdsrutiner, inspeksjoner  kr 10 000/år 

5-   år Vedlikeholdsrutiner, inspeksjoner  kr 10 000/ år  

 
 
Vedlikeholdsplanen er en veiledende løsning, konstruksjonseier velger selv hvilken rekkefølge og når de 

ulike tiltakene skal utføres. I dette tilfellet anbefales det at arbeidene utføres snarest. I tillegg til anbefalte 

tiltak, bør det utføres årlig bruvask og fjerning av begroing ved brua for å hindre unødvendig belastning, 

samt rutinemessig inspeksjon og tilsyn med brua. 
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2 INNLEDNING 
 

2.1 Aktører 
 
Oppdragsgiver:   Nordreisa kommune 

Oppdragsansvarlig: Safe Control Engineering AS v/Ommund Hansen, Andreas Jahren 

 

2.2 Bakgrunn for oppdraget 
 

Etter oppdrag gitt av Nordreisa kommune, har Safe Control Engineering gjennomført spesialinspeksjon med 

utvidet tilstandsvurdering inkludert forslag til tiltak, ved Bergmo bru. 

 

Bakgrunn for oppdraget er funn fra tidligere inspeksjoner hvor konklusjonen har vært at skadene på broen 

er av en slik karakter at det ble anbefalt spesialinspeksjon for å danne grunnlag for en videre vedlikeholds 

strategi.  

 

2.3 Målsetning og oppbygging av rapport 
 
Målsetningen med rapporten er å fastsette nåværende tilstand, og på bakgrunn av dokumenterte funn, 

finne den mest hensiktsmessige metoden for utbedring av registrerte skader. Resultatene av denne 

drøftingen skal fungere som beslutningsgrunnlag for videre arbeid.  

 

Fremsatte alternativer vil i rapporten beskrives med utbedringstiltak for de enkelte elementene, estimerte 

mengder og kostnader, samt tilhørende skisser.  

 

Rapporten er basert på retningslinjer for innhold i Spesialinspeksjoner, fra Statens vegvesens Håndbok 

V441. Grunnlagsdata for brua blir presentert i kapittel 3. Registrerte skader og avvik fra utvidet 

tilstandskontroll kan leses i kapittel 4. Anbefalte tiltak blir beskrevet, mengdeberegnet og kostnadsestimert 

i rapportens kapittel 5 og 6. Løsninger er skissert og vedlagt i VEDLEGG A – TEGNINGSGRUNNLAG.  

Fotodokumentasjon fra tilstandskontroll er vedlagt i vedlegg b. 
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3 GRUNNLAGSDATA 
 

3.1 Beskrivelse av konstruksjonen 
 
Brua ligger ved Fjellstad på Gamle Dalaveien mot 

Øverslåtta i Nordreisa kommune. Avkjørsel fra 

Fylkesvei 865 (Reisadalen) Nærmeste adresse er 

Gamle Dalaveien 595. (Koordinater: N 69 38.067, E 

21 17.458) 

 

Brua er en fagverksbru i 1 spenn. Brua har en total 

lengde på 49,5 meter, og føringsbredde på 2,8 

meter. Fri høyde til elva er rundt 3 meter. 

Brudekke/slitelag består av betong. Landkar og 

vinger av tørrmurt stein. Slitelag av asfalt på begge 

sider av tilstøtende veier. Bruas byggeår er 1924/1925. 

 
Dokumentasjon fra byggeår eller senere tiltak foreligger ikke ved tidspunktet for inspeksjon. 

3.2 Tidligere inspeksjoner 
 
Det er tidligere gjennomført hovedinspeksjoner i 2009 og 2014. Hovedfunn fra siste inspeksjon er 

oppsummert under: 

 

Hovedinspeksjon 2014 

Hovedinspeksjon er registrert i Sinus 29.08.2014, av Safe Control Engineering AS. 

 

Hovedfunn: 

Det er ikke utført tiltak siden forrige inspeksjon. Fagverket har omfattende korrosjon i knutepunkter og 

konstruksjonsdeler som ligger inn mot veibane. Dette kan få betydning for bæreevne dersom tiltak uteblir. 

Slitelag bærer kraftig preg av slitasje og har synlige armeringsjern og deformasjon i fuger. Nytt slitelag bør 

legges og nye brufuger etableres. Rekkverk har deformasjoner og mangler som bør utbedres. Samlet sett er 

skadeomfanget ved brua av en slik karakter at det anbefales spesialinspeksjon for å kartlegge nødvendige 

tiltak og kostnader som må inngå i et rehabiliteringsprogram for utbedringer av brua. 

Figur 1: Situasjonskart over området (Norgeskart.no) 
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3.3 Akseinndeling 
 
Brua er ved registrering delt inn i akser. Sett fra oppstrøms er akse 1 plassert ved landkar mot vest, akse 2 

ved landkar mot øst.  

 

 
Figur 2: Akseinndeling - sett fra oppstrøms (Safe Control Engineering AS)  
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4 TILSTANDSBESKRIVELSE 

4.1 Innledning 
 

Målsetting for inspeksjonen er å fastslå tilstanden – kvaliteten på bæresystemet og øvrige elementer, samt 

å utarbeide et forslag til tiltak. Beslutning om gjennomføring av inspeksjonen er basert på observasjoner i 

forbindelse med hovedinspeksjon fra august 2014. Tilstandskontrollen ble utført 30. mai 2016. Kontrollen 

ble utført av Ommund Hansen og Andreas Jahren, Safe Control Engineering AS. Utstyr som ble benyttet var 

vanlig utstyr for fotografering og oppmåling.  

 

Identifiserte skader er listet opp i dette kapittelet med henvisning til relatert fotodokumentasjon i vedlegg 

B. Skadevurdering, mulige tiltak og våre anbefalinger følger i kapittel 5. Kostnader er estimert i kapittel 6.  

4.2 Visuelle registeringer 
 
Statens Vegvesens Håndbok V441, Inspeksjonshåndbok for bruer, er lagt til grunn for den etterfølgende 

visuelle registrering og skadevurdering. 

 

Definisjon av skadegrad: 

1: Liten skade/mangel Ingen tiltak nødvendig 

2: Middels skade/mangel  Tiltak innen 4 – 10 år 

3: Stor skade/mangel  Tiltak innen 1 – 3 år 

4: Kritisk skade   Tiltak straks eller innen ½ år 

 

Definisjon av skadekonsekvens: 

B: Skade/mangel som truer Bæreevnen 

T: Skade/mangel som truer Trafikksikkerheten 

V: Skade/mangel som kan øke Vedlikeholdskostnadene 

M: Skade/mangel som kan påvirke miljø/estetikk 

 

Følgende inndeling av elementer er benyttet: 

Element C 1  - Landkar  

Element D 2 1  - Hovedbjelke 

Element D 6  - Fagverk 

Element E 1  - Brudekke (sekund. bæresystem) 

Element E 2  - Slitelag/fuktisolasjon 
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Element H 15  - Fuge/fugekonstruksjon 

Element H 1 5  - Rekkverk 

 

Kun elementer der det er påvist skader eller mangler er medtatt i den følgende skadebeskrivelsen. Bilder 

som viser utvalgte detaljer er vist i rapportens vedlegg B, med henvisninger gitt i skadebeskrivelsen. 

 

BERGMO BRU 

 

Skade 

nr. 

Skadebeskrivelse Skadegrad Foto 

(Vedl. B) B V T M 

C 1 - Landkar (Stein/betong) 

C 1-1 Det er registrert noen mindre bevegelser/ utglidning av stein men ikke av betydelig 

omfang. Begroing i fylling bør fjernes. 

- 3 -  - 1,2 

D 6/H11 – Fagverk/Lager (Stål) 

C 1-1 Korrosjon med tverrsnittsreduksjon, spesielt ved opplegg og knutepunkter. 2 3 - - 3,4,5,7,8,

9 

E 1 – Brudekke (Betong) 

E 1 -1 Mindre avskalinger    1 - - 6 

E 2 – Slitelag (Betong/asfalt) 

E 2 – 1 Slitasje med synlige armeringsjern i betong slitelag. Brud og avskallingsskader i 

betongkant. 

 3 2 - 10,11,12,

13,14 

E 2 – 2 Sprekker, hull og ujevnheter i asfaltslitelag.  3 2   

H 13 – Fuge/fugekonstruksjon (Stål) 

H 13 -1 Deformasjon i fuger - 3 3 -  

H 1 5 – Rekkverk (Stål) 

H 1 5 -1 Brudd og deformasjoner i rekkverk. Bevegelse og manglende betongstabber. - 3 3 - 15,16,17,

18,19,20,

21,22 

4.3 Oppmålinger 
 

Det ble foretatt nødvendige plan og snittmål ved brua. Hensikten var å få et godt grunnlag for inntegning av 

konstruksjonen for mengdeberegning og beskrivelse av tiltak. 
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5 VURDERING AV SKADER OG FORSLAG TIL TILTAK 
 

På bakgrunn av visuelle registreringer og målinger presentert under kapittel 4, vurderes i dette kapitlet 

skadenes omfang, årsak og eventuelt behov for tiltak.  

5.1 Generelt skadebilde 
 
De mest fremtredende skadene på brua er brudd deformasjoner i rekkverk, samt betydelig 

korrosjonsutvikling på knutepunkt i fagverk, lager og bjelker. Slitelaget over brua har også omfattende 

skader, og i behov av utbedring.  Skadene har betydning for trafikksikkerheten og vil på sikt få betydning for 

bæreevnen til brua.   

5.2 Skadevurdering og tiltak for de enkelte elementene 

5.2.1 C1 – Landkar 
 

Be
sk

riv
el

se
 

Landkar har til oppgave både å stabilisere bakenforliggende fyllmasser, beskytte fylling og fungere 

som opplegg for bruoverbygging. Begge landkar med bakvegg og lageravsatser er utført i tørrmurt 

stein. Fundamentering mot fjell eller av grove steinmasser. 

 

Ti
ls

ta
nd

 

Ingen bevegelse fra opprinnelig form og både landkar og fundamentering fremstår uten større 

skader eller mangler av betydning. Av observasjoner gjort i forbindelse med inspeksjonen kan det 

blant annet nevnes mindre utglidning/bevegelse i stein samt en del begroing med kratt og busker 

rundt begge landkar. 

 

Ti
lta

k 

Forslag til tiltak her vil være å rydde bort trær og busker nært inntil brua for å unngå unødvendig 

belastning fra røtter og fuktsamling. Fjerning av begroing bør for øvrig inngå i en årlig 

vedlikeholdsrutine. 

 

5.2.2 D6 – Fagverk/H 11 Lager 
 

Be
sk

riv
el

se
 

Fagverk utgjør sammen med brudekke bruas hovedbæresystem og har til hensikt å understøtte 

overliggende konstruksjoners egenlast samt brukslaster som påføres slitelag. Stålfagverket er 

opplagt over steinlandkar på fastlager av stål ved akse 1, og rullelager av stål ved akse 2. 
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nd

 

Fagverket er generelt preget av manglende vedlikehold, mekanisk påførte skader i deler som vender 

mot vegbane og generell elde.  Overflatebehandlingen (maling) er slitt og det er betydelig 

overflatekorrosjon og til dels påbegynt tverrsnittsreduksjon enkelte steder, spesielt mot opplegg, 

knutepunkter og på laskeplater. Tilsvarende skader gjenfinnes på lager. Slike skader oppstår gjerne 

over tid som følge av fuktbelastning, mangelfull eller manglende korrosjonsbeskyttelse.  

 

Ti
lta

k 

Slik fagverks tilstand fremstår ved tidspunktet for inspeksjon, anbefales det at tiltak utføres før 

skadene utvikler seg til en slik grad at bæreevnen blir betydelig redusert. Anbefalte tiltak vil 

innebære en komplett overflatebehandling av stålfagverk og lager. Overflatebehandlingen utføres i 

flere steg, først avfetting/vask og blåserensing av korroderte områder. Videre påføring av 

korrosjonsbeskyttelse bestående av zinkrik primer på behandlede områder. Mellomstrøk og 

dekkstrøk etter vegvesenets vedlikeholdssystem-1   i henhold til prosesskode 2 på hele stålarealet. 

Det er estimert at overflatearealet av hele fagverk er ca. 650m². 

 

5.2.3 E 1 – Brudekke 
 

Be
sk

riv
el

se
 

Brudekke fungerer som sekundært bæresystem og fordeler laster som påføres brua til underliggende 

elementer. Brudekket over brua består av plasstøpt plate av betong, lagt direkte over underliggende 

stålbjelker. Brudekket har en tykkelse på 155 mm. 

 

Ti
ls

ta
nd

 Visuelle observasjoner har ikke avdekket skader av betydning i underkant av dekket. 

 

Ti
lta

k 

Se punkt 5.2.4 for vurdering av overkant dekke/ slitelag.  

 

5.2.4 E 2 – Slitelag/ Fuger 
 

Be
sk

riv
el

se
 

 

Slitelaget skal hindre slitasje på underliggende bærende elementer, og fordele laster fra trafikk og 

ferdsel på konstruksjonen til øvrige bærende elementer. Slitelaget består av asfalt på tilstøtende veg 

begge sider av brua. 
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Det er registrert betydelige skader i form av hull og setninger i vegbanen over begge landkar 

Overkant av brudekke/betongplate fungerer som slitelag over brua. Slitelaget i betong er svært 

nedslitt, og er preget av skader som hull, forvitring og avskallinger med påfølgende blottlagt 

armering. Hull og forsenkinger i betongplaten fører til ansamling av fuktighet som ytterligere bidrar til 

skadeutviklingen. Betongkant langs kanter av slitelaget er i større områder borte, med gjenstående 

oppstikkende armering.  

 

Ti
lta

k 

Det anbefales på det sterkeste at tiltak for utbedring av slitelaget gjennomføres. En løsning som ofte 

benyttes er ny påstøp over eldre slitelag, eller asfaltering for å hindre ytterligere slitasje. En slik 

løsning vil imidlertid øke egenvekten, og dermed påføre brua ytterligere last. I og med at brua har et 

forholdvis stort spenn (ca. 49 meter), og det er knyttet usikkerhet til hvorvidt brua har kapasitet for 

den økte egenlasten, frarådes dette. Anbefalt løsning innebærer ny betongkant på begge sider av 

brudekke. Videre anbefales det at hele slitelaget i betong blåserenses og utbedres med mekanisk 

reparasjon i hjulsporene (ca. 1 meter x 2) hvor skadene er mest fremtredende. For å få et varig og 

slitesterkt resultat bør betongen fjernes slik at hele overkantarmeringen blir tilgjengelig for 

overflatebehandling, eventuelt erstatning med ny dersom dette er påkrevd. Det estimeres behov for 

fjerning av eksisterende betong på en dybde på inntil 55 mm.  Betongplaten har en total tykkelse på 

kun 155 mm slik at dette arbeidet bør gjøres med ekstra varsomhet og planlegges utført i egnede 

seksjoner for å unngå unødvendig belastning på brudekket under rehabiliteringen. System for 

vannavrenning, samt valg av fugeløsninger vurderes i forbindelse med prosjektering av tiltaket. 

 

5.2.5 H 1 5 – Rekkverk 
 

Be
sk

riv
el

se
 

Rekkverket skal sørge for at trafikksikkerheten blir ivaretatt ved å hindre ulykker som følge av 

utforkjøring ved og på brua. Brurekkverket består av føringsskinner og rørprofiler med 

betongstabber over landkar. 

 

Ti
ls

ta
nd

 

Betydelig korrosjonsskader, samt brudd og deformasjoner fra brøyteskader og/eller påkjørsler. 

Samtlige betongstabber er løse og kan rase ned. En betongstabbe mangler. Samlet sett gir skadene 

på rekkverket nedsatt trafikksikkerhet. 

 

Ti
lta

k 

Det anbefales at eksisterende rekkverk over brua og inn på landsider fjernes i sin helhet og erstattes 

med nytt i forbindelse med øvrige tiltak ved brua.  
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6 MENGDER OG KOSTNADER 
 

6.1 Mengde og kostnadskalkyle 
 

Estimerte kostnader og mengder er summert opp i dette kapitlet. Det angis summer eksklusive og inklusive 

merverdiavgift, samt med og uten rigg/drift og uspesifisert.1 

 

Element Beskrivelse Enhet Mengde Enhetspris  Pris  

            

Fylling Fjerning av begroing ved og rundt brua, 

rengjøring 

RS 1 50000 kr 50 000 

Fagverk Overflatebehandling av fagverk/lagre m2 650 1100 kr 715 000 

Slitelag Standard mekanisk reparasjon i hjulspor 

slitelag 

RS 1 300 000 kr 300 000 

 Reetablering betongkant, akse 1-2 begge 

sider 

RS 1 100000 kr 100 000 

 Ny asfalt på brua og begge landkar m2 200 300 kr 60 000 

Rekkverk Fjerning og deponering av eksist. rekkverk RS 1 25000 kr 25 000 

  Nytt brurekkverk RS 1 100000 kr 100 000 

  Avslutninger på land  m 48 1500 kr 72 000 

 Utbedring av betongstabber RS 1 20000 kr 20 000 

       
  Sum mengdeoppstilling eks. mva.    kr 1 442 000 

  Uspesifisert/reserve/prosjektadm.  15 %  kr 216 300 

  Rigg og drift  25 %  kr 360 500 

       
  Sum entreprisekostnad eks. mva.    kr 2 018 800 

  Sum entreprisekostnad Inkl. mva. 

(Avrundet, anbefalt budsjettpris) 

 25 %  kr 2 525 000 

            

      

 

                                                 
 
1 Prisene er basert på erfaringstall fra tidligere gjennomførte entrepriser, men det presiseres at det kan være store variasjoner på 
entreprenørenes priser for slike oppdrag i ulike deler av landet og ulike regioner grunnet varierende konjunkturer og lokale forhold. 
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Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
39/17 Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg 01.06.2017 

 

Framtidig bruk av Rotsundelv bru 

Vedlegg 
1 Rapport spesialinspeksjon 2016 

 

Rådmannens innstilling 
Utbedring av skader på Rotsundelv bru innarbeides som tiltak i budsjett 2018 med kr 1,04 mill 
kroner. 
Rotsundelv bru stenges fra og med september 2017 for større kjøretøy med unntak av brøytebil 
og skolebuss. 
Ytterligere trafikkbegrensninger over Rotsundelv bru vurderes i sammenheng med tiltak langs 
E6 på senere tidspunkt. 
 
 

Saksopplysninger 
Det utføres inspeksjoner av kommunalt eide bruer jevnlig.  På grunnlag av tidligere 
inspeksjonsrapporter, er det i 2016 gjennomført spesialinspeksjon av Rotsundelv bru. 
Inspeksjonen i 2016 konkluderer med at det er et reparasjons- og vedlikeholdsbehov på ca 1,8 
mill kroner. 
 
Rotsundelv bru tilhørte riksveinettet fram til 1980-tallet. Da ble det bygget ny veistrekning fra 
Rotsund gård til sør for Rotsundelva.  Tidligere riksveistrekning inkludert Rotsundelv bru ble 
omklassifisert til kommunal vei.  I perioden etter omklassifisering er det utført minimalt 
vedlikehold. 
 
Rotsundelv bru er en fagverksbru i ett spenn med total lengde 28 meter og føringsbredde 3,95 
meter.  Brua som riksveibru var klassifisert til bruksklasse (Bk) T8-40.  Som kommunal bru er 
den klassifisert til Bk 8-32. 
 
Kommunen har sendt henvendelse til Rotsund og omegn grendelag der det er bedt om innspill 
fra lokalmiljøet til framtidig bruk av Rotsundelv bru.  Det er også sendt tilsvarende henvendelse 
til aktuelle busselskap som bl a driver skolebusskjøring. 
Innen fristens utløp er det kommet 3 tilbakemeldinger i saken, fra Rotsund og omegn grendelag, 

337



Anne-Lise E. Hoaas og fra Kurt Wiik.  Hoaas driver campingplass og Wiik har skolebusskjøring 
har hatt brøytekontrakt på kommunale veier. 
 
Kommunal vei Rotsundelv mellom begge kryss mot E6 er av lav standard, gjelder særlig fra og 
med brua over Lensmannselva til Rotsund kapell og fra Rotsundelv bru og sør til E6. 
 
 

 

 
Tilbakemelding fra Rotsund og omegn grendelag om Rotsundelv bru kan summeres slik: 
- Viktig for drift av campingplassen 
- Bør stenges for tungtrafikk med unntak av skolebuss og brøytebil 
- Tilgang til skog, utmark og fjell 
- Adkomst for preparering av turløypenett 
- Stengt bru gir økning i trafikkmengde på nedslitt kommunal vei fra nord 
- Trafikk i forbindelse med aktiviteter og offentlige tjenester 
Grendelaget henviser også til at kommunikasjon har stor betydning for bolyst og trivsel i bygda. 
 
Tilbakemelding fra Anne-Lise E. Hoaas kan summeres slik: 
- Besøkstall ved Rotsundelv camping har økt siste 3 år. 
- Nye eiere er interessert i å overta campingen med planer om helårsdrift 
- Brua ønskes brukt både sommer og vinter 
- Tilgang til skogvirke, utmark og fjell 
- Tilgang til preparering og vedlikehold av turløyper som er viktige for bolyst og trivsel 
- Trafikk i forbindelse med jordbruk 
- Stengt bru vil gi økt trafikk på nedslitt kommunal vei fra nord 
- Trafikk i forbindelse med aktiviteter, offentlige tjenester og næringsliv 
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I sin tilbakemelding skriver Kurt Wiik: 
«Helt greit at brua stenges omgjøres til gangbro.  
Bare det fylles en større snuplass ved skolen, der er plass for det. 
Vegen på sørsiden av brua er også av slik standard at vi ikke savner omkjøringen» 
 

Vurdering 
To av tre tilbakemeldinger argumenterer for å beholde Rotsundelv bru til biltrafikk og beskriver 
brua som viktig for lokalsamfunnets aktiviteter. 
Dagens standard på kommunal vei Rotsundelv defineres som nedslitt.  Stort sett hele 
veistrekningen har behov for opprustning, gjelder særlig to strekninger på til sammen ca 2 
kilometer, og strekningen ligger på hver side av Rotsundelv der barnehage, skole, kapell, 
samfunnshus og turløypestart er lokalisert. 
Når tunellen gjennom Sørkjosfjellet tas i bruk, vil sannsynligvis Rotsundområdets attraktivitet 
som boligområde øke. Tunellen vurderes derfor å forsterke beskrevet behov for å ivareta 
lokalmiljøets argumenter for trivselsfaktorer. 
 
Riksveistrekningen Olderdalen –Langslett er medtatt i Nasjonal Transportplan 2018-2029 i 
planens siste periode. Om dette vil ha og eventuelt hvilken innvirkning det vil ha på antall og 
beliggenhet for avkjøringer fra E6 til Rotsundelv er ikke kjent i dag. 
 
Rapport fra spesialinspeksjonen i 2016 beskriver noen alvorlige saker som bør utbedres uansett 
hvordan brua skal benyttes for ettertida.  Dette gjelder betongavskalling på undersiden av dekket 
(estimert volum 700 liter), overflatebehandling av fagverket, etablering av rørutkast fra 
drenering og utbedring av utrast steinvinge.   
Rotsundelv bru har en beliggenhet relativt nær sjø noe som kan ha betydning for 
korrosjonsutvikling.  Kostnadene for disse utbedringene er i rapporten beregnet til 1,04 mill 
kroner inkl mva.  Øvrige beskrevne utbedringer kan utsettes eller frafalles ved 
trafikkbegrensende tiltak. 
 
Tiltak som kan redusere belastningen på brua er å stenge den for større kjøretøy med unntak av 
brøytebil og skolebusser.   
Et annet tiltak kan være å stenge strekningen fra og med Rotsundelv bru og sørover for kjøring 
med unntak av kjøring til utmarkseiendommer samt brøyting. Slikt tiltak vil betinge etablering 
av snuplass ved siste bebygd eiendom som ligger ca 0,6 kilometer sør for brua.  
 
Om tiltak langs E6 gjennom NTP 2018-2029 får betydning for Rotsundelvveien, kan kommunen 
på senere tidspunkt vurdere tiltak som gir ytterligere reduksjon i belastning på brua.  
 
Demontering og fjerning av Rotsundelv bru sees ikke som et alternativ ut fra grendelagets 
tilbakemelding. 
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0 INNHOLDSFORTEGNELSE 
 
Rapporten er oppbygget i henhold til struktur for spesialinspeksjon i Statens Vegvesens håndbok V441, og 

består av følgende dokumenter og vedlegg: 
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4.3 Oppmålinger ...................................................................................................................... 4-4 
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1 SAMMENDRAG 
 
Tilstanden er vurdert på bakgrunn av inspeksjon utført i mai 2016, samt data fra tidligere utførte 

inspeksjoner. Etter gjennomgang av skadeomfang og årsakssammenheng bekreftes tidligere konklusjoner 

om at skadene er av en slik karakter at tiltak er påkrevd.  

 

Brudekket har kraftig armeringskorrosjon og avskalling. Disse skadene vil få konsekvenser for bruas 

bæreevne dersom tiltak uteblir. Det er observert betydelig korrosjon på fagverk, spesielt ved knutepunkter. 

Brua mangler vegrekkverk på 3 sider, dette har betydning for trafikksikkerheten. Manglende utkast på 

vannavløp fører til fuktbelasting på underliggende konstruksjonsdeler. Utkast bør monteres. Hull og 

sporslitasje på slitelag over landkar og inn på veien begge sider bør utbedres. 

 

På bakgrunn av funnene er det gjort kostnadsestimater for foreslåtte tiltak, samt en anbefalt 

vedlikeholdsplan for brua. Vedlikeholdsplan med tilhørende kostnadsestimat oppsummeres slik: 
 
 

Anbefalt 

vedlikeholdsplan 

Beskrivelse av tiltak Entreprise inkl. mva. (Avrundet) 

Snarest Rehabilitering av bru ihht. til beskrivelse  kr 1 820 000 

3-5 år Vedlikeholdsrutiner, inspeksjoner  kr 10 000/år 

5-   år Vedlikeholdsrutiner, inspeksjoner  kr 10 000/ år  

 
 
Vedlikeholdsplanen er en veiledende løsning, konstruksjonseier velger selv hvilken rekkefølge og når de 

ulike tiltakene skal utføres. I dette tilfellet anbefales det at arbeidene utføres snarest. I tillegg til anbefalte 

tiltak, bør det utføres årlig bruvask og fjerning av begroing ved brua for å hindre unødvendig belastning, 

samt rutinemessig inspeksjon og tilsyn med brua. 
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2 INNLEDNING 
 

2.1 Aktører 
 
Oppdragsgiver:   Nordreisa kommune 

Oppdragsansvarlig: Safe Control Engineering AS v/Ommund Hansen, Andreas Jahren 

 

2.2 Bakgrunn for oppdraget 
 

Etter oppdrag gitt av Nordreisa kommune, har Safe Control Engineering gjennomført spesialinspeksjon med 

utvidet tilstandsvurdering inkludert forslag til tiltak, ved Rotsundelv bru. 

 

Bakgrunn for oppdraget er funn fra tidligere inspeksjoner hvor konklusjonen har vært at skadene på broen 

er av en slik karakter at det ble anbefalt spesialinspeksjon for å danne grunnlag for en videre vedlikeholds 

strategi.  

 

2.3 Målsetning og oppbygging av rapport 
 
Målsetningen med rapporten er å fastsette nåværende tilstand, og på bakgrunn av dokumenterte funn, 

finne den mest hensiktsmessige metoden for utbedring av registrerte skader. Resultatene av denne 

drøftingen skal fungere som beslutningsgrunnlag for videre arbeid.  

 

Fremsatte alternativer vil i rapporten beskrives med utbedringstiltak for de enkelte elementene, estimerte 

mengder og kostnader, samt tilhørende skisser.  

 

Rapporten er basert på retningslinjer for innhold i Spesialinspeksjoner, fra Statens vegvesens Håndbok 

V441. Grunnlagsdata for brua blir presentert i kapittel 3. Registrerte skader og avvik fra utvidet 

tilstandskontroll kan leses i kapittel 4. Anbefalte tiltak blir beskrevet, mengdeberegnet og kostnadsestimert 

i rapportens kapittel 5 og 6. Løsninger er skissert og vedlagt i VEDLEGG A – TEGNINGSGRUNNLAG.  

Fotodokumentasjon fra tilstandskontroll er vedlagt i vedlegg b. 
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3 GRUNNLAGSDATA 
 

3.1 Beskrivelse av konstruksjonen 
 
Brua ligger på Rotsundelveien rett vest for 

Rotsundelv skole i Nordreisa kommune. 

Nærmeste gateadresse er Rotsundelva 121. 

(Koordinater: N 69 47.080, E 20 42.061). Brua 

har en total lengde på 28 meter, og 

føringsbredde på 3,95 meter. Fri høyde til elva 

er rundt 4,0 meter. Hovedbæresystemet er 

stålfagverk i 1 spenn, opplagt på landkar av 

stein.  Brudekke/slitelag består av betong. 

Slitelag av asfalt på begge sider av tilstøtende 

veier.  

 

Dokumentasjon fra byggeår eller senere tiltak foreligger ikke ved tidspunktet for inspeksjon. 

3.2 Tidligere inspeksjoner 
 
Det er tidligere gjennomført hovedinspeksjoner i 2009 og 2014. Hovedfunn fra siste inspeksjon er 

oppsummert under: 

 

Hovedinspeksjon 2014 

Hovedinspeksjon er registrert i Sinus 29.08.2014, av Safe Control Engineering AS. 

 

Hovedfunn: 

Brudekket har kraftig armeringskorrosjon og avskalling. Disse skadene vil få konsekvenser for bruas 

bæreevne dersom tiltak uteblir. Det er observert betydelig korrosjon på fagverk, spesielt ved knutepunkter. 

Brua mangler vegrekkverk på 3 sider, dette har betydning for trafikksikkerheten. Manglende utkast på 

vannavløp fører til fuktbelasting på underliggende konstruksjonsdeler. Utkast bør monteres. Hull og 

sporslitasje på slitelag bør utbedres. Det anbefales spesialinspeksjon av brua for utredning av konkrete 

forslag til tiltak med tilhørende kostnadskalkyle. 

 

Figur 1: Situasjonskart over området (Norgeskart.no) 
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3.3 Akseinndeling 
 
Brua er ved registrering delt inn i akser. Sett fra oppstrøms er akse 1 plassert ved landkar mot sør/vest, akse 

2 ved landkar mot nord/øst.  

 

 
Figur 2: Akseinndeling - sett fra oppstrøms (Safe Control Engineering AS)
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4 TILSTANDSBESKRIVELSE 

4.1 Innledning 
 

Målsetting for inspeksjonen er å fastslå tilstanden – kvaliteten på bæresystemet og øvrige elementer, samt 

å utarbeide et forslag til tiltak. Beslutning om gjennomføring av inspeksjonen er basert på observasjoner i 

forbindelse med hovedinspeksjon fra august 2014. Tilstandskontrollen ble utført på stedet 30. mai 2016. 

Kontrollen ble utført av Ommund Hansen og Andreas Jahren, Safe Control Engineering AS. Utstyr som ble 

benyttet var vanlig utstyr for fotografering og oppmåling.  

 

Identifiserte skader er listet opp i dette kapittelet med henvisning til relatert fotodokumentasjon i vedlegg 

B. Skadevurdering, mulige tiltak og våre anbefalinger følger i kapittel 5. Kostnader er estimert i kapittel 6.  

4.2 Visuelle registeringer 
 
Statens Vegvesens Håndbok V441, Inspeksjonshåndbok for bruer, er lagt til grunn for den etterfølgende 

visuelle registrering og skadevurdering. 

 

Definisjon av skadegrad: 

1: Liten skade/mangel Ingen tiltak nødvendig 

2: Middels skade/mangel  Tiltak innen 4 – 10 år 

3: Stor skade/mangel  Tiltak innen 1 – 3 år 

4: Kritisk skade   Tiltak straks eller innen ½ år 

 

Definisjon av skadekonsekvens: 

B: Skade/mangel som truer Bæreevnen 

T: Skade/mangel som truer Trafikksikkerheten 

V: Skade/mangel som kan øke Vedlikeholdskostnadene 

M: Skade/mangel som kan påvirke miljø/estetikk 

 

Følgende inndeling av elementer er benyttet: 

Element C 1  - Landkar  

Element D 2 1  - Hovedbjelke 

Element D 6  - Fagverk 

Element E 1  - Brudekke (sekund. bæresystem) 
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Element E 2  - Slitelag/fuktisolasjon 

Element H 15  - Fuge/fugekonstruksjon 

Element H 1 5  - Rekkverk 

 
Kun elementer der det er påvist skader eller mangler er medtatt i den følgende skadebeskrivelsen. Bilder 

som viser utvalgte detaljer er vist i rapportens vedlegg B, med henvisninger gitt i skadebeskrivelsen. 

 

ROTSUNDELV BRU 

                          

Skade 

nr. 

Skadebeskrivelse Skadegrad Foto 

(Vedl. B) B V T M 

C 1 - Landkar (Stein/betong) 

C 1-1 Det er registrert utrasing av stein i landkarvinge ved akse 1, oppstrøms side. Begroing i 

fylling bør fjernes. 

- 3 -  - 1,2,3,4 

D 6/H11 – Fagverk/Lager (Stål) 

C 1-1 Korrosjon med tverrsnittsreduksjon, spesielt ved knutepunkter. 

Deformasjon, tverravstiver mellom overgurt. 

- 3 - - 5,6,7,8,9, 

10,15 

E 1 – Brudekke (Betong) 

E 1 -1 Avskalling, armeringskorrosjon 1 3 - - 11,12,13,

14 

E 2 – Slitelag (Betong/asfalt) 

E 2 – 1 Hull og sporslitasjeslitasje  2 - - 15,16,17 

E 2 – 2 Sprekker, hull og ujevnheter i asfaltslitelag.  3 2   

H 13 – Fuge/fugekonstruksjon (Stål) 

H 13 -1 Mindre deformasjon/korrosjon - 1 - -  

H 1 5 – Rekkverk (Stål) 

H 1 5 -1 Forkort/mangler på land. Betongstabber, akse 1 oppstrøms, mangler. - 3 3 - 17,18,19,

20 

 

4.3 Oppmålinger 
 
Det ble foretatt nødvendige plan og snittmål ved brua. Hensikten var å få et godt grunnlag for inntegning av 

konstruksjonen for mengdeberegning og beskrivelse av tiltak. 
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5 VURDERING AV SKADER OG FORSLAG TIL TILTAK 
 

På bakgrunn av visuelle registreringer og målinger presentert under kapittel 4, vurderes i dette kapitlet 

skadenes omfang, årsak og eventuelt behov for tiltak.  

5.1 Generelt skadebilde 
 
Brua er preget av skader i overflatebehandling og korrosjon på alle deler av stål. Dette har ingen 

umiddelbar betydning for bæreevnen, men bør utbedres innen tverrsnittsreduksjon og andre følgeskader 

utvikler seg så langt at man må begynne å erstatte deler. Videre har brua betydelige avskallingsskader og 

områder med blottlagt armering i underkant av betongbrudekke. Samlet sett gjør skadene at brua fremstår 

nedslitt og gir et negativt inntrykk for forbipasserende, og tiltak for å utbedre skadene før dette får direkte 

konsekvenser for bæreevnen anbefales. 

5.2 Skadevurdering og tiltak for de enkelte elementene 
 

5.2.1 C1 – Landkar 
 

Be
sk

riv
el

se
 

Landkar og vinger har til oppgave både å stabilisere bakenforliggende fyllmasser, beskytte fylling og 

fungere som opplegg for bruoverbygging. Begge landkar med bakvegg og lageravsatser er utført i 

tørrmurt stein. Fundamentering mot fjell eller av grove steinmasser.  

 

Ti
ls

ta
nd

 

Frontvegger fremstår stabile uten synlige tegn til setninger eller bevegelse. I en av vingene, ved akse 

1 nedstrøms, er det observert utraste stein. Dette har lite å si for bruas bæreevne, men dersom 

øvrige deler av vingen skulle rase ut kan dette føre til setninger og utrasing fra bakenforliggende 

vegfylling. For øvrig er det observert en del begroing av busker og kratt rundt brua, dette kan gi økt 

belastning i form av fukt eller «sprengning» fra røtter dersom dette ikke fjernes. 

 

Ti
lta

k 

Skadene i vingen er ikke umiddelbart kritiske for bæreevne, men tiltak for å hindre videre utrasing 

av stein bør utføres. Anbefalt løsning vil være å plukke ned stein rundt skadestedet, etablere en 

pukkpute/ fundament før steinen stables/tørrmures på nytt. Eksisterende stein benyttes i den grad 

dette er mulig. Fjerning av begroing bør inngå i en årlig vedlikeholdsrutine. 
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5.2.2 D6 – Fagverk 
 

Be
sk

riv
el

se
 

Fagverk utgjør sammen med brudekke bruas hovedbæresystem og har til hensikt å understøtte 

overliggende konstruksjoners egenlast samt brukslaster som påføres slitelag.  Bruas 

hovedbæresystem består av stålfagverk opplagt på steinlandkar. 

 

Ti
ls

ta
nd

 

Fagverket er generelt preget av manglende vedlikehold og slitasje fra vær og vind over tid. 

Fagverket har betydelig overflatekorrosjon og til dels påbegynt tverrsnittsreduksjon enkelte steder, 

spesielt i utsatte områder som ved opplegg, knutepunkter og på laskeplater.  

 

Ti
lta

k 

Anbefalt tiltak for rehabilitering av fagverket er fullstendig overflatebehandling av alle deler, med 

avfetting og blåserensing, påføring av korrosjonsbeskyttelse og mellomstrøk samt dekkstrøk etter 

statens vegvesens vedlikeholdssystem-1   i henhold til prosesskode 2 på hele stålarealet. Fagverkets 

estimerte samlede overflateareal er 330m². 

 

5.2.3 E 1/H16 – Brudekke/Vannavløp 
 

Be
sk

riv
el

se
 

Brudekke fungerer som sekundært bæresystem og fordeler laster som påføres brua til 

underliggende elementer. Brudekket består av støpt betongplate opplagt direkte på underliggende 

stålbjelker. Platen har en tykkelse på 160mm. Overkant av brudekke fungerer som slitelag over 

brua. (se pkt. 5.2.4) som vannavrenningssystem er det etablert 16 gjennomgående hull i 

betongplaten i hele brudekkets lengde. 

Ti
ls

ta
nd

 

Undersiden av brudekke er preget av større områder med avskalling av betong og blottlagt 

armering. Årsaken antas å være en utilfredsstillende løsning for vannavrenning med manglende 

utkast fra dreneringshull og for liten overdekning på armeringen. Over tid har fuktbelastningen på 

underkant av dekket ført til nevnte skader. Disse skadende vil få en akselererende utvikling hvis 

tiltak ikke iverksettes. 

Ti
lta

k 

Rehabilitering av skadene gjøres ved nedhugging av løs/delaminert betong og standard mekanisk 

reparasjon. I forbindelse med at underkantarmeringen frigjøres må det vurderes om tilstanden på 

eksisterende armering er slik at det bør legges i ny armering enkelte steder. Totalt estimert volum 

for mekanisk reparasjon er 700 liter. I forbindelse med arbeider på brudekket anbefales det å sette 

inn avløpsrør i dreneringshull. Det kan enten benyttes plast eller stålrør. Det er viktig at rørene er 

betydelig lenger enn brudekkets tykkelse, slik at fuktighet ikke ledes langs underkant av brudekket, 

men rett ned i elven. 
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5.2.4 E 2 – Slitelag 
 

Be
sk

riv
el

se
 

Slitelaget skal hindre slitasje på underliggende bærende elementer, og fordele laster fra trafikk og 

ferdsel på konstruksjonen til øvrige bærende elementer. Slitelag på landsider består av asfalt, over 

brua direkte på brudekke av betong.  

 

Ti
ls

ta
nd

 

På landsider (vegbane) er det registrert en del ujevnheter og setninger i slitelaget. Over brua er det 

observert generell slitasje på betongdekke, men foreløpig ikke av en slik karakter at tiltak vil være 

nødvendig. Eventuell asfaltering over brua vil påføre konstruksjonen ekstra egenvekt og dette bør 

ikke gjøres uten en egen vurdering av bruas bæreevne/ lastkapasitet. 

 

Ti
lta

k 

Foreløpig anbefaling for rehabilitering av slitelag er asfaltering av veg over landkar, og generell 

rengjøring av slitelaget over brua. 

 

5.2.5 H 1 5 – Rekkverk 
 

Be
sk

riv
el

se
 

Rekkverket skal sørge for at trafikksikkerheten blir ivaretatt ved å hindre ulykker som følge av 

utforkjøring ved og på brua. Brurekkverket over brua i horisontale stålprofiler montert direkte på 

fagverk. På landsider er det montert betongstabber på 3 sider, vegrekkverk på en side. 

 

Ti
ls

ta
nd

 

Rekkverket over brua har betydelig korrosjonsskader og endel deformasjoner fra brøyteskader 

og/eller påkjørsler. En betongstabbe mangler. I tillegg mangler det rekkverk på begge landkar. 

Samlet sett gir skadene på rekkverket nedsatt trafikksikkerhet. 

 

Ti
lta

k 

Eksisterende brurekkverk overflatebehandles i forbindelse med overflatebehandling av fagverket. I 

tillegg anbefales det etablering av nytt vegrekkverk på begge landkar. Steinstabbe reetableres. 
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6 MENGDER OG KOSTNADER 
 

6.1 Mengde og kostnadskalkyle 
 

Estimerte kostnader og mengder er summert opp i dette kapitlet. Det angis summer eksklusive og inklusive 

merverdiavgift, samt med og uten rigg/drift og uspesifisert.1 

 

Element Beskrivelse Enhet Mengde Enhetspris  Pris  

            

Landkar Utbedring av utrasing av steinvinge, akse 1 

oppstrøms 

RS 1 25000 kr 25 000 

Fagverk Overflatebehandling av fagverk/lagre/rekkverk m2 330 1100 kr 363 000 

Brudekke Standard mekanisk reparasjon av punktskader Liter 2500 200 kr 500 000 

Slitelag Ny asfalt på begge sider av landkar m2 100 300 kr 30 000 

Rekkverk Nytt vegrekkverk  m 48 1500 kr 72 000 

Vannavløp Etablering rør/utkast, 16 stk. Stk. 16 3000 kr 48 000 

       

  Sum mengdeoppstilling eks. mva    kr 1 038 000 

  Uspesifisert/reserve/prosjektadm.  15 %  kr 155 700 

  Rigg og drift  25 %  kr 259 500 

       

  Sum entreprisekostnad eks. mva.     kr 1 453 200 

  Sum entreprisekostnad Inkl. mva. (Avrundet, 

anbefalt budsjettpris) 

 25 %  kr 1 820 000 

            
      

 
 
 
 
 

                                                 
 
1 Prisene er basert på erfaringstall fra tidligere gjennomførte entrepriser, men det presiseres at det kan være store variasjoner på 
entreprenørenes priser for slike oppdrag i ulike deler av landet og ulike regioner grunnet varierende konjunkturer og lokale forhold. 
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VEDLEGG A – TEGNINGSGRUNNLAG 
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VEDLEGG B – FOTODOKUMENTASJON 
 
Bildeliste fra tilstandsvurdering: 
 
Bilde 1: Landkar, akse 0-1 .................................................................................................................. II 
Bilde 2: Landkar, akse 0-1, utrasing i vinge ....................................................................................... II 
Bilde 3: Landkar, akse 0-1, utrasing i vinge ...................................................................................... III 
Bilde 4: Landkar, akse 2-3 ................................................................................................................. III 
Bilde 5: Fagverk ................................................................................................................................ IV 
Bilde 6: Fagverk, brudekke ............................................................................................................... IV 
Bilde 7: Fagverk .................................................................................................................................. V 
Bilde 8: Fagverk .................................................................................................................................. V 
Bilde 9: Fagverk ................................................................................................................................ VI 
Bilde 10: Fagverk .............................................................................................................................. VI 
Bilde 11: Brudekke ........................................................................................................................... VII 
Bilde 12: Brudekke ........................................................................................................................... VII 
Bilde 13: Brudekke .......................................................................................................................... VIII 
Bilde 14: Brudekke .......................................................................................................................... VIII 
Bilde 15: Fagverk, slitelag ................................................................................................................ IX 
Bilde 16: Slitelag, fuge ...................................................................................................................... IX 
Bilde 17: Slielag, rekkverk .................................................................................................................. X 
Bilde 18: Rekkverk .............................................................................................................................. X 
Bilde 20 Rekkverk ............................................................................................................................. XI 
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Bilde 1: Landkar, akse 0-1 

 
 
 
 
 
Bilde 2: Landkar, akse 0-1, utrasing i vinge 
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Bilde 3: Landkar, akse 0-1, utrasing i vinge  

 
 
 
 
Bilde 4: Landkar, akse 2-3 
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Bilde 5: Fagverk 

 
 
 
 
Bilde 6: Fagverk, brudekke 
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Bilde 7: Fagverk 

 
 
 
 
Bilde 8: Fagverk 
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Bilde 9: Fagverk 

 
 
 
 
 
Bilde 10: Fagverk 
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Bilde 11: Brudekke 

 
 
 
Bilde 12: Brudekke 

 
 
 
 
 
 

359



 
B 005 – Rotsundelv bru VIII 

Spesialinspeksjon 
Nordreisa kommune 

 

Safe Control Engineering AS 
 

 
Bilde 13: Brudekke 

 

 
 
 
 
Bilde 14: Brudekke 
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Bilde 15: Fagverk, slitelag 

 
 
 
 
Bilde 16: Slitelag, fuge 
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Bilde 17: Slielag, rekkverk 

 
 
 
 
Bilde 18: Rekkverk 
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Bilde 19: Rekkverk 

 
 
 
 
Bilde 20 Rekkverk 
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Henvisning til lovverk: 
FOR-2016-12-22-1868 Forskrift om vannforsyning og drikkevann (drikkevannsforskriften) 
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Vedlegg 
1 Hovedplan vannforsyning 2017 - 2025 
2 Gebyrberegning - Hovedplan vannforsyning 2017 - 2025 
3 Storslett - sonevanninnmålinger - Hovedplan vannforsyning 2017 - 2025 
4 Sørkjosen - Rehabilitering - Hovedplan vannforsyning 2017 - 2025 

 

Rådmannens innstilling 
Nordreisa kommune godkjenner Hovedplan vannforsyning 2017 – 2025. 
Handlingsprogram innarbeides i budsjett og økonomiplan. 
 
 

Saksopplysninger 
Forslag til hovedplan vann 2017-2025 har vært ute til offentlig høring i perioden 07.04-
08.05.2017. 
Innen fristens utløp er det kommet inn uttalelse fra Mattilsynet.  Det er ikke kommet inn andre 
uttalelser. 
 
Mattilsynet skriver i sin uttalelse: 
«Planen har hovedfokus på kartleggjing av lekkasjer og tilstand på ledningsnettet for Låni, Rotsund 
og Oksfjord Vannverk og utifrå resultata laga ei prioriteringsliste og gjennomføra sanering av 
ledningsstrekk der det er mest behov. 
Mattilsynet støtter denne prioriteringa. I Helse- og omsorgs-departementet, Mattilsynet og 
vannbransjen har det lenge vore fokus på den risikoen dårlig ledningsnett representerer for 
vannkvaliteten og leveringssikkerheten. Sjå «Nasjonale mål for vann og helse.» 
Nødvendig utskifting av ledningsnettet er ein svært stor og krevjande sak. Det er viktig og bra at 
dette blir prioritert i Hovedplan Vann og fulgt opp i kommuneplan, økonomiplan og handlingsplan. 
Mattilsynet har også fatta vedtak med pålegg til Låni Vannverk om å kartleggja tilstanden på 
ledningsnettet og å laga ein plan med tidsfrister for nødvendig sanering av nettet. Tidsfristen for 
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gjennomføring av vedtaket er 30 juni 2017. 
Hovedplanen har i tillegg fått med nokre mindre tiltak som også er viktige.» 
 

Vurdering 
Mattilsynets høringsuttalelse taler for seg selv og trenger ikke ytterligere kommentarer. 
 
 
Noen mindre tiltak beskrevet i saksutredningen forut for høringen, er tatt inn i plandokumentet 
som er vedlagt sluttbehandlingen.  I tillegg til beskrivelse i plandokument og saksutredning før 
høring, kan det gis følgende kommentarer til disse tiltakene. 
- Justering av pH vil gi mindre korrosjon av installasjoner innomhus hos vannverkets 
abonnenter og lavere innhold av tungmetaller i drikkevannet. 
- Nødstrømsaggregat for Rotsund vannverk ble ikke medtatt i leveransen for 
vannbehandlingsanlegget da dette ble bygget i 2012. Godkjenningen av vannverket forutsetter at 
nødstrømsaggregat skal være i drift på anlegget slik at vannverket også leverer tilfredsstillende 
vannkvalitet også ved strømstans. 
- Nødvannforsyning for Sørkjosen skal sammen med andre tiltak sikre at alle abonnenter ved 
Låni vannverk skal ha sanitærvann dersom en kritisk hendelse gjør at ordinær vannforsyning 
ikke fungerer.   Kritisk hendelse i denne sammenheng kan være ødelagt vannledning som følge 
av eksempelvis jordras. Sanitærvann medfører at abonnentene kan ha ordnede toalettforhold 
selv om ordinært drikkevann ikke leveres uten eksempelvis kokepåbud. 
- Driftsutgifter kr 0,45 mill kroner som beskrevet, gjelder løpende årlige utgifter. 
 
 
 
 
Tidligere behandling: 

Saksprotokoll i Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg - 06.04.2017  

Behandling: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt 

Vedtak: 
Hovedplan vannforsyning 2017-2025 legges ut til offentlig ettersyn i perioden 07.04 – 
08.05.2017. 
 

Rådmannens innstilling 
Hovedplan vannforsyning 2017-2025 legges ut til offentlig ettersyn i perioden 07.04 – 
08.05.2017. 
 

Saksopplysninger 
Hovedplan vannforsyning skal være kommunens politisk styrende dokument for 
vannforsyningssektoren.  Den skal gi grunnlag for de overordnede politiske beslutningene på 
sektoren og skal være bidrag ved revisjon av kommuneplan, økonomiplan og handlingsprogram.  
Nordreisa kommunes hovedplan for vannforsyning 2006-2011 er i store trekk gjennomført. De 
tiltak som denne planen omfatter og som ikke er gjennomført, er etter ny vurdering tatt med i 
forslag til ny hovedplan.   
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Det er avsatt midler for utarbeidelse av ny hovedplan vannforsyning. 
Etter tilbudskonkurranse ble Aquapartner as engasjert som konsulent. Arbeidet med hovedplan 
vannforsyning 2017-2025 ble påbegynt i 2016 og forslag ferdigstilt i mars 2017. 
 
Hovedplan vannforsyning består av hoveddokument med tiltaksplan, gebyrberegning, kart 
Storslett sonevanninnmålinger og kart Sørkjosen rehabilitering.    

Vurdering 
Hovedplan vannforsyning 2017-2025 kan summeres slik: 
- Hovedplan vannforsyning er kommunens overordnede mål- og strategidokument for 
vannforsyningen. 
- Hovedmål er å sikre en vannforsyning som dekker både husholdningenes og næringslivets 
behov for drikkevann av godkjent kvalitet. Fokus på kundens opplevelse av levert produkt er 
viktig. 
- I planperioden anbefales det investeringer på tilsammen 32 mill.  Kostnader er usikre da 
omfang av sanering ledningsnett avhenger av resultat fra sonevannmålinger og 
tilstandsvurdering av ledningsnett.  
- Hovedutfordringer i planperioden er ledningsnettet (transportsystem).  Andel lekkasje ligger på 
50%-70% av produsert vannmengde, varierer mellom de forskjellige vannverk.  Det er viktig å 
få redusert tapt vannmengde for å redusere kostnad for vannbehandling, unngå at drikkevann 
belaster avløpsnettet, og oppnå nok vann til alle abonnenter. Målsetting i hovedplan 
vannforsyning 2017-2022 er å redusere lekkasjeandelen til 35 % noe som krever langvarig og 
personellkrevende innsats. 
 
Hovedplan vannforsyning 2017-2025 inneholder statusbeskrivelse for kommunale vannverk.   
Kommunen har ingen oversikt over private vannverk og brønner. 
 
I planutkastet er gebyrnivået beregnet uendret for perioden 2017-2019, økning på 5 % fra 2019 
til 2020 og deretter holdt uendret til 2025.  Slik gebyrutvikling betinger nedtrapping av 
selvkostfond fra 3,62 mill pr 31.12.2017 til 0,97 mill pr 31.12.2025.  Fondet bør beholdes på 
rundt 2 mill slik at kommunen har reserver ved uforutsette hendelser. Eksempler er frostvinteren 
2010 og sørpeskredhendelsen 2012 som begge ga store skader på vannforsyningssystemet med 
høye ikke-planlagte kostnader. 
Framtidig kalkulatorisk rentenivå vil ha stor betydning for gebyrutviklingen, særlig er gebyrnivå 
i siste del av planperioden svært usikre.  
 
 
Nærmere vurderinger av tiltak i planutkastet: 
- Sanering ledningsnett Sørkjosen: 
Nordreisa kommune har vannledninger av støpejern i Sørkjosen, lagt på 1950-tallet.  Kvaliteten 
på støpejernsledningene gjør at det ikke utføres rengjøring av de. Det meste av disse ledningene 
ligger langs E6.  Aktuelle abonnenter merker tidvis farge/grums på drikkevannet sitt som er 
forårsaket av støpejernsledningene. 
 
- Sonevannmålere Storslett og Sørkjosen: 
Ledningsnettet i sentrumsområdet er omfattende og for å få kontroll over lekkasjemengde i ulike 
områder er det nødvendig å montere inn en del sonevannmålere.  Sonevannmålere gir 
forutsetning for å iverksette tiltak i riktig prioriteringsrekkefølge. 
 
- UV-anlegg Straumfjord: 
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Straumfjord vannverk er det eneste kommunale vannverket uten behandling.  Det gjør at det 
leveres vann som ikke er desinfisert, og kan medføre potensiell fare for avvik i levert kvalitet til 
abonnentene.  
 
- Søke etter feilkoblinger og sanering ved punkttiltak: 
Lekkasjesøk og annen detaljert analysering av eksisterende ledningsnett gir grunnlag for 
utbedringstiltak.  Punkttiltak kan gi forholdsmessig stor reduksjon av lekkasjeandel når tiltaket 
settes på riktig sted.  Disse tiltakene er av stor betydning for å redusere lekkasjeandelen og ha 
kontroll med vannstrøm. 
 
- Rehabilitering kummer: 
Mange kummer av eldre dato trenger rehabilitering.  Formål er å sikre vannforsyning til 
abonnent og ivareta fysisk arbeidsmiljø for driftsoperatører.  Eksisterende sikring av armatur i 
mange eldre kummer er av svært varierende kvalitet, og hydrauliske krefter kan gi utblåsninger 
med store følgeskader. 
 
- Sanering ledningsnett: 
Tiltakene er avhengige av resultat fra sonevannmålinger, lekkasjesøk og driftsanalyser av nettet. 
Omfang av sanering ledningsnett er usikre, og avklaring vil ikke foreligge før sonevannmålere 
er etablert. 
 
- Nytt overbygg Jubelen: 
Eksisterende overbygg på vannbehandlingsanlegget er svært lite og lavt.  Tiltaket er nødvendig 
for å ivareta fysisk arbeidsmiljø for driftspersonell. 
 
 
Andre vurderinger: 
Gjennomføring av nødvendige tiltak krever ikke økt bemanning.  Nødvendig bemanning for 
drift av kommunens vannforsyning og avløpstjeneste er ivaretatt og iverksatt gjennom vedtatt 
hovedplan avløp 2015-2021. 
 
Utkast til hovedplan vannforsyning 2017 – 2025 dekker det vesentlige av utfordringer for 
vannforsyningen i Nordreisa.  Enkelte tiltak som administrasjonen anser nødvendig er ikke 
beskrevet i planutkastet.  Disse er ikke av avgjørende betydning for eksempelvis gebyrutvikling 
eller for tiltaksrekkefølge. For å unngå forsinkelser i planprosessen, beskrives de kort her og tas 
inn i planen før politisk behandling etter offentlig ettersyn. 
 
- Justering av pH ved Låni vannverk: 
Surhetsgrad for Låni vannverk er beskrevet i planutkastets pkt 5.8.   
pH heving krever investering på 0,2 mill og driftskostnad på 0,1 mill. 
- Nødstrømsaggregat Rotsund er ikke anskaffet.  Vannverket er godkjent med 
nødstrømsaggregat og dette må derfor monteres. Tiltaket sikrer god vannkvalitet også ved 
strømbrudd.  Investeringskostnad på 0,2 mill.  
- Reetablering av nødvannforsyning for Sørkjosen, investeringskostnad 0,25 mill. 
Gjelder reetablering av ledning over Jernelva fra tidligere inntak. 
- Driftstiltak 0,45 mill. Gjelder oppgradering dataverktøy for bedre driftskontroll, driftsdagbok, 
oppdatering kart og overvåkningsanlegg, service nødstrømaggregater vannbehandlingsanlegg, 
prisstigning analyser vannkvalitet.    
 
Rådmannen anbefaler å legge hovedplanen ut til offentlig ettersyn i perioden 07.04. – 
08.05.2017.  Videre prosess er sluttbehandling i miljø-, plan og utviklingsutvalget i møte i juni 
2017 med påfølgende behandling i kommunestyret også i juni 2017.

367



 
 
  

Postadresse: Besøksadresse: Telefon:  77 58 80 00 Bankkonto: 4740 05 03954
Postboks 174 Sentrum 17 Telefaks: 77 77 07 01
9156 Storslett Organisasjonsnr: 943 350 833
E-post: postmottak@nordreisa.kommune.no www.nordreisa.kommune.no

Nordreisa
kommune

Hovedplan vannforsyning 
2017-2025
Nordreisa kommune

368



1 

1. Innledning .....................................................................................................................................4 

2. Hovedutfordringer ........................................................................................................................4 

3. Rammebetingelser ........................................................................................................................5 

4. Mål for vannforsyningen i Nordreisa kommune .............................................................................5 

4.1 Hovedmål .......................................................................................................................................................5 
4.2 Delmål ............................................................................................................................................................6 
4.3 Resultater/tiltak gjennomført i forrige planperiode ......................................................................................8 
4.4 Nasjonale målsettinger for vann og helse ......................................................................................................8 
4.5 Helse, Miljø og Sikkerhet (HMS) .....................................................................................................................8 

5. Tilstandsbeskrivelse vannforsyning ...............................................................................................9 

5.1 Historikk .........................................................................................................................................................9 
5.2 Røyelen VBA ...................................................................................................................................................9 
5.3 Saga VBA ......................................................................................................................................................14 
5.4 Rotsund VBA ................................................................................................................................................19 
5.5 Oksfjord VBA ................................................................................................................................................23 
5.6 Straumfjord vannverk (borebrønn) ..............................................................................................................27 
5.7 Jubelen VBA ..................................................................................................................................................31 
5.8 Vannkvalitet .................................................................................................................................................35 
5.9 Vannproduksjon og forbruk .........................................................................................................................36 
5.10 Sikringssoner – nedslagsfelt vannforsyning .............................................................................................36 
5.11 Vannforsyning til brannslokking ..............................................................................................................37 

5.11.1 Lover og forskrifter m.m. .....................................................................................................................37 
5.11.2 Retningslinjer for slokkevann i Nordreisa ............................................................................................38 

5.12 Private vannbehandlingsanlegg ...............................................................................................................39 
5.13 Grensesnitt mot private anlegg ..............................................................................................................39 
5.14 Krisevannforsyning ..................................................................................................................................40 
5.15 Kommunal forvaltning, drift og vedlikehold ..........................................................................................40 
5.16 Transportsystem ......................................................................................................................................40 

5.16.1 Tilstand og behov for sanering av vannledningsnettet .......................................................................40 
5.16.2 Lekkasjer og lekkasjekontroll ...............................................................................................................41 
5.16.3 Strategi for reduksjon av lekkasjer ......................................................................................................42 
5.16.4 Sonevannmåling ..................................................................................................................................43 
5.16.5 Sanering/metodikk ..............................................................................................................................43 
5.16.6 Prioriteringer .......................................................................................................................................44 
5.16.7 Strategier for gjennomføring ...............................................................................................................44 
5.16.8 Trykkøkningsstasjoner .........................................................................................................................44 

6. Utviklingsmål, prognoser, dimensjonering ...................................................................................45 

6.1 Vann .............................................................................................................................................................45 
6.2 Framtidsutsiktene ........................................................................................................................................45 

7. Tiltaksplan ...................................................................................................................................46 

7.1 Tiltak .............................................................................................................................................................46 

369



2 

7.2 Handlingsplan ...............................................................................................................................................46 

8. Forhold til kunder og abonnenter ................................................................................................48 

8.1 Leveringsbetingelser/tilknytningsvilkår ...................................................................................................48 
8.2 Vaktordning, klager og avvik ....................................................................................................................49 

9. Økonomi og gebyr .......................................................................................................................50 
 
  

370



3 

1. Innledning 
Hovedplan vann skal være kommunens politisk styrende dokument for vannforsyningssektoren. Den skal 
gi grunnlaget for de overordnede politiske beslutningene på sektoren og være til hjelp ved revisjon av 
kommuneplan, økonomiplan og handlingsprogram. 
 
I henhold til Lov 2008-06-27-71 Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plandelen) skal Nordreisa 
kommune revidere hovedplan for vann.  
 
Ansvarlig for planprosessen: Nordreisa kommune v/Sektor for drift og utvikling. 
 
Ansvarlig myndighet: Nordreisa kommune 
 
Hovedplan vann og avløp 2017-2025 er en kommunedelplan.  
 
Planen beskriver først de statlige og kommunale rammebetingelsene som gjelder for 
vannforsyningssektoren. Deretter beskrives kommunens vannforsyningssystem. 
 
Målsettinger for vannkvalitet og vannforsyningsanleggene vurderes og fastsettes. 
Til slutt er det fastsatt en handlingsplan for hovedplanperioden. 

 
Handlingsplanen rulleres hvert år i forbindelse med budsjettarbeidet, og gjelder for 4 år av gangen. 
 
Oddvar Mythe fra Aquapartner AS har vært engasjert som rådgivende ingeniør for prosjektet. 
Hilde Henriksen fra Nordreisa kommune har vært kommunens representant i forbindelse med 
utarbeidelse av planen. 
 

2. Hovedutfordringer 
Hovedutfordringen innenfor vannforsyningen er å avdekke lekkasjetap i tillegg til oppgradering av 
eksisterende ledningsnett.   
 
Lekkasjeandelen på vannledningsnettet er høy; fra ca. 50 til 70 %. Kommunen har et omfattende 
ledningsnett for vann. For å redusere lekkasjeomfanget har kommunen et mål om å gjøre nødvendige 
tiltak for å sikre vannkvaliteten til abonnent, samtidig som en har kontroll på økonomien. Videre er det 
behov for større innsats mht. oppfølging/drift og lekkasjesøking for ledningsnettet samt oppfølging av 
stikkledninger. 
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3. Rammebetingelser 
En rekke lover og forskrifter regulerer kommunens levering av drikkevann. De viktigste statlige 
rammebetingelsene er:  
 
 Lov om vassdrag og grunnvann (Vannressursloven) 
 Næringsmiddelloven 
 Lov om helsemessig og sosial beredskap 
 Lov om helsetjenesten i kommunene (Kommunehelsetjenesteloven). 
 Plan- og bygningsloven. 
 Lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 
 Forskrift om vannforsyning og drikkevann 
 Forskrift om internkontroll for å oppfylle næringsmiddellovgivningen 
 
Nordreisa kommune har dessuten fattet egne vedtak som gir føringer for sektoren. De viktigste lokale 
vedtakene gjelder: 
 
 Kommunal VA-norm (Norsk vann) 
 Forskrift om vann og kloakkgebyrer Nordreisa kommune 
 Kommunalt gebyrregulativ 
 Økonomiplan og årsbudsjetter 
 Hovedplaner for vann og avløp 
 Standard abonnementsvilkår (KS) gjeldende fra 01.01.2010 
 
 

4. Mål for vannforsyningen i Nordreisa kommune 
4.1 Hovedmål 

Mens hovedplan for vannforsyning tidligere i det alt vesentlige var å anse som et teknisk/økonomisk 
basert dokument med dertil hørende beregninger og analyser, tilsier dagens samfunnssituasjon at fokus 
dreies mer og mer i retning av kunden og hans/hennes behov. 
 
Vann regnes som vårt viktigste næringsmiddel. Kundens opplevelse av det leverte produkt blir det 
vesentligste aspektet for kommunen. Dette innebærer at kommunens vannforsyningssystem ikke bare 
må være teknisk og økonomisk vurdert, men også ha et klart kundeperspektiv. 
 
Med kundens forventninger og behov i fokus vil hovedmålet for vannforsyningen naturlig være at 
Nordreisa kommune skal garantere en vannforsyning som dekker innbyggernes – så vel husholdningenes 
som næringslivets – behov for drikkevann av godkjent kvalitet. 

 
  

372



5 

Hovedmålet for vannforsyningen er: 
 

 Nok vann 
 Godt vann 
 Sikker og effektiv vannforsyning 
 Vann til alle 

 
 

4.2 Delmål 
 

Måloppnåelse 
før / etter gj. 
føring av 
handlingsplanen 

Mål 
nr. Beskrivelse av målsettinger 

Før Etter 

Kommentarer 

1 NOK VANN 
Kommunen skal sikre at alle abonnenter tilknyttet kommunale vannforsyningsanlegg får nok vann. 

1.1 Kommunen skal sikre utbygging av 
vannforsyningssystemer som medfører at 
det er nok vann for alt boligforbruk og 
industriforbruk. 

 
Ja 

 
Ja 

 

1.2 Kommunen skal ved utbygging av 
vannforsyningssystemer sikre at det er nok 
vann til slokkevannforsyning. 
Nye anlegg skal normalt dimensjoneres 
etter anbefalinger i foreliggende 
forskrifter: 

 20 l/s i regulerte boligområder 
 50 l/s i sentrumsområder/ større 

industriområder etc 
I områder med spredt boligbebyggelse 
legges det normalt opp til 
slokkevanndekning med tankbil. 

 
 
 
 
 
Ja 

 
 
 
 
 
Ja 

Slokkevannskapasitet skal vurderes etter 
foreliggende forskrifter og stedlige forhold mm. 
Slokkevannskapasitet vurderes i nært samarbeid 
med brannvesenet. 
 
Ledningsnettet er bygd etter gjeldende krav på 
byggetidspunkt. 

1.3 Kommunen skal sikre utbygging av 
vannforsyningssystemer som medfører at 
hagevanning kan tillates fra kommunalt 
nett hos alle abonnenter, men med evt. 
nødvendige restriksjoner. 

 
 
Ja 

 
 
Ja 

 

1.4 Kommunen skal påse at tiltak 
gjennomføres slik at vannforbruket kan 
overvåkes og kontrolleres. 

 
Nei 

 
Ja 

Det skal etableres sonevannmåling hvor 
driftskontrollanlegget benyttes for å få oversikt 
over og overvåke og redusere lekkasjer. 

1.5 Tiltak for å redusere lekkasjetapet skal 
gjennomføres. 
Målsettingen å redusere lekkasjeandelen 
fra ca. 70/50 % til 35 % av den samlede 
vannproduksjonen innen 2025. 

 
 
Nei 

 
 
Ja 

Arbeider for å redusere lekkasjer skal intensiveres 
framover og gjennomføres bl.a. ut fra 
økonomiske betraktninger. 

2 GODT VANN 
Kommunen skal sikre at alle abonnenter tilknyttet kommunale vannforsyningsanlegg får 
vann av tilfredsstillende kvalitet. 

2.1 Kvalitetskravene til drikkevann iflg. 
“Forskrift om vannforsyning og drikkevann 
m.m.” skal oppfylles. 

 
 

Ja 

 
 

Ja 

Oppgradering av vannbehandlingsanleggene ble 
ferdigstilt i 2013.  
Vannbehandlingsanleggene skal følges opp mht til å 
overvåke og dokumentere vannbehandling og 
hygieniske barrierer og redusere risiko for tekniske 
svikt / uhell. 
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2.2 Vannforsyningsanleggene skal være utformet 
slik at risiko for reduksjon av vannkvaliteten 
gjennom transportsystemet fram til 
abonnentene skal være lav. 

 
(Ja) 

 
Ja 

Man skal ha fokus på tiltak for å redusere risiko for 
forurensning av vann i transportsystemet ved 
situasjoner med trykkløst nett. 
Det er pr. i dag mye lekkasjer som gir høy risiko for 
innsug ved trykkløst nett. Innsug kan gi dårlig 
vannkvalitet til abonnent.  

3 SIKKER VANNFORSYNING 
Kommunen skal sikre at alle abonnenter tilknyttet kommunale vannforsyningsanlegg har 
en tilfredsstillende sikker vannforsyning. 

3.1 Kommunale vannverk skal være godkjent 
iht. forskriftene. 

Ja Ja Alle kommunale vannverk er godkjent. 

3.2 Kommunen skal ha et system for 
internkontroll ved de kommunale 
vannverkene som tilfredsstiller forskriftene. 

 
Ja 

 
Ja 

 
IK- system er etablert og revideres årlig. 

3.3 Kommunen skal ha kontinuerlig operativ 
vaktordning for vannforsyning og avløp. 

Ja Ja Vaktordning er etablert. 

3.4 Beredskapsplan for vannforsyning skal 
foreligge. 

 
Ja 

 
Ja 

 

3.5 Kommunen skal sikre at det er 
bassengkapasitet for et totalt normalt 
forbruk i minimum 24 timer i tilfelle avbrudd i 
vannforsyningen. 

 
Ja 

 
Ja 

Høydebassenger på Storslett ble bygget i forrige 
planperiode. 
 

3.6 Kommunen skal ha opplegg for 
krisevannforsyning i forsyningsområdene. 
Krisevannforsyningen skal være operativ så 
snart det er gitt varsel til abonnentene og 
slik at man beholder trykket og unngår å 
tømme ledningsnettet. 

 
 
 

Ja 

 
 
 

Ja 

Krisevannforsyning er basert på enten 
a) For Storslett og Sørkjosen blir Saga VBH 

benyttet som krise/reservevannforsyning. 
Sørkjosen kan også benytte Jernelva som 
krisevannkilde. 

b) For vannverkene Rotsund, Oksfjord 
har kommunen fått godkjent 
reservannforsyning via tankbil. 

c) Kommunen har en tank som kan leies 
ut til private i forbindelse med 
krisevannforsyning.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.3 Resultater/tiltak gjennomført i forrige planperiode  
 

374



7 

Følgende større tiltak og investeringer er utført etter forrige plan: 
Nr. Tiltak 
1 Vannanalyseprogram 
2 Overføringsledning Storslett-Sørkjosen 
3 Vannbehandlingsanlegg i Oksfjord 
4 Inntaksledning Lånivatnet 
5 Overføringsledning Lånivatnet-Snemyr 
6 Vannbehandlingsanlegg Røyelen 
7 Overføringsledning Storslett - Nordkjosen 
8 Sikkerhets- og beredskapsplan 
9 Godkjenning av alle vannverk 
10 Internkontrollsystem 
11 Ny inntaksdam i Oksfjord 
12 Høydebasseng Storslett 
13 Vannbehandlingsanlegg Rotsund 
14 Oppgradert inntaksdam Rotsund 
15 Etablert abonnementsvarsling 
16 Utvidelse av ledningsnett til Reisadalen, Røyelen og Kildal 

 

Samlet er det investert ca. 75 mill. kr. i vannforsyning i perioden 2007-2013. 
  
 

4.4 Nasjonale målsettinger for vann og helse 
Regjeringen vedtok i mai 2014 nye Nasjonale mål for vann og helse i overensstemmelse med WHOs 
protokoll for vann og helse. Dette er til dels ambisiøse mål og forventninger til måloppnåelse med gitte 
frister i perioden fram til 2020. 
I følge Mattilsynet vil det i løpet av høsten 2014 bli utarbeidet en plan for hvordan sentrale myndigheter 
skal informere om målene og hvordan behovet for rapportering skal bli ivaretatt. Mattilsynet har 
oppfordret kommuner og andre aktuelle aktører til å allerede nå legge de nasjonale målene til grunn for 
sitt arbeid. 
 
 

4.5 Helse, Miljø og Sikkerhet (HMS) 
Vannforsyningen har mange utfordringer i forhold til hygiene og sikkerhet. Derfor er også HMS svært 
viktig for disse områdene. Det er egen Risiko- og Sårbarhetsanalyse med tiltaksplaner for 
vannbehandlingsanleggene og ledningsnett som skal ivareta dette. Det er også sikre rutiner for renhold, 
forhindring av smitte og overføring av mulig forurensing ut fra kloakkanlegg til vannbehandlingsanlegg 
samt i forbindelse med sanering av ledningsnett og innsug på vannettet.  
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5. Tilstandsbeskrivelse vannforsyning 
5.1 Historikk 

Det er i alt 5 kommunale vannverk. De kommunale vannbehandlingsanleggene Røyelen (Låni vannverk), 
Saga VBA, Oksfjord, Rotsund og Jubelen forsyner i størrelsesorden 80% av kommunens ca. 4900 
innbyggere samt de fleste institusjoner og virksomheter. 
Alle de kommunale vannbehandlingsanleggene er godkjent, og stort sett alle holder en god standard. 
Det er investert mye i vannbehandling ved vannbehandlingsanleggene de siste årene slik at de 
tilfredsstiller gjeldende sentrale krav.  

 
 

5.2 Røyelen VBA  
Røyelen VBA er hovedanlegg som forsyner både Tenketanken HB og forbrukere i Reisadalen og    
delvis Kildalen. Forbrukere i Reisadalen og delvis i Kildalen får ikke vannet sitt via Tenketanken HB   
men direkte fra Røyelen VBA. Alle abonnenter på Sørkjosen, Storslett, Nordkjosen og delvis Kildal som 
utgjør de fleste forbrukere, får vannet sitt via Tenketanken HB.  
 
Tenketanken HB har en kapasitet på 1335 m3. Vannbehandlingsanlegget ble etablert i 2011. Det er 
tilknyttet 1361 abonnenter (ca. 3360 personer). Råvannkilde er Lånivatn som ligger på kote 208 moh.  
I arealdelen i kommuneplanen er det vedtatt hensynssone rundt råvannskilde.  
 
Midlere forbruk over døgnet er 1352 m3/d. Middelforbruk pr. person og døgn ligger på ca. 400 liter, og 
det er nesten dobbelt så mye som normalt. 

I grove trekk er vannbehandlingsanlegget bygd opp slik: 

- Råvannsinntak med trykksil, UV-rensing (dobbel linje) 

- Strømaggregat 

- Automatisk innkobling når UV anlegget er ute av funksjon 

- Forsyningsnett ca. 75 700 m, stort sett plast PVC og PE 160 mm og 110 mm. Det er ca. 1500 m 
med gamle støpejernsrør i Sørkjosen.  

 

376



9 

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61 63 65 67 69 71
6

6.5

7

7.5

8

8.5

9

9.5

10

pH etter behandling 2014 pH etter behandling 2015

pH etter behandling 2016 Drikkevannsforskriftens øvre grense

Drikkevannsforskriftens nedre grense

pH etter behandling 2014-2016

Prøve

pH

 
Figur 1: pH etter behandling 2014-2016.  
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Figur 2: Turbiditet etter behandling 2014-2016. 
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Figur 3: Fargetall etter behandling 2014-2016. 
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Figur 4: Kimtall etter behandling 2014-2016. 
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Figur 5: Koliforme bakterier etter behandling 2014-2016. 
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Figur 6: E.Coli etter behandling 2014-2016. 
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Figur 7: UV-transmisjon før behandling 2014-2016. 
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5.3 Saga VBA 
 
Saga VBA er reserveforsyning for Låni vannbehandlingsanlegg som forsyner direkte ut på nett.  Det  
er manuell registrering av vannmengde. Vannbehandlingsanlegget var opprinnelig 
vannbehandlingsanlegg for Storslett og Sørkjosen. Råvannskilden er Sagelva.  I arealdelen i 
kommuneplanen er det vedtatt hensynssone rundt råvannskilde. Døgnforbruket er ca. 115 m3. 
 
Årsforbruk Saga: 
2013:     28 385 m3 
2014:     33 333 m3 
2015:     23 975 m3 
2016:     42 507 m3 
 

I grove trekk er vannbehandlingsanlegget bygd opp slik: 

- Råvannsinntak med trykksil, UV-rensing (dobbel linje) 
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Figur 8: pH etter behandling 2014-2015. 
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Figur 9: Turbiditet etter behandling 2014-2015. 
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Figur 10: Fargetall etter behandling 2014-2015. 
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Figur 11: Kimtall etter behandling 2014-2015. 
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Figur 12: Koliforme bakterier etter behandling 2014-2015.  
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Figur 13: E.Coli etter behandling 2014-2015. 
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Figur 14: UV-transmisjon før behandling 2014-2016. 
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5.4 Rotsund VBA 
 

Vannbehandlingsanlegget ble etablert i 2012. Det er tilknyttet ca. 300 personer + skole. Råvannskilde 
er elv med inntaksdam. I arealdelen i kommuneplanen er det vedtatt hensynssone rundt råvannskilde. 
Døgnforbruket er ca. 168 m3. 
 
Forbruk pr. person og døgn er ca. 500 liter. Dette er over dobbelt så stort som normalforbruk.   

I grove trekk er vannbehandlingsanlegget bygd opp slik: 

- Råvannsinntak med trykksil, UV-rensing (dobbel linje) 

- Strømaggregat 

- Automatisk innkobling når UV anlegget er ute av funksjon 

- Forsyningsnett, stort sett plast PVC 160 mm og 110 mm.  
 
Vannkvalitet: 
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Figur 15: pH etter behandling 2014-2016. 
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Figur 16: Turbiditet etter behandling 2014-2016. 
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Figur 17: Fargetall etter behandling 2014-2016. 
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Figur 18: Kimtall etter behandling 2014-2016. 
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Figur 19: Koliforme bakterier etter behandling 2014-2016. 
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Figur 20: E.Coli etter behandling 2014-2016. 
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Figur 21: UV-transmisjon før behandling 2014-2016. 
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5.5 Oksfjord VBA 
 

Vannbehandlingsanlegget ble etablert i 2010. Det er tilknyttet ca. 250 personer. I arealdelen i 
kommuneplanen er det vedtatt hensynssone rundt råvannskilde. Døgnforbruket er ca. 175 m3. 
 
Forbruk pr. person og døgn er ca. 700 liter. Dette er tre ganger så stort som normalforbruk.   

I grove trekk er vannbehandlingsanlegget bygd opp slik: 

- Råvannsinntak med trykksil, UV-rensing (dobbel linje) 

- Strømaggregat 

- Automatisk innkobling når UV anlegget er ute av funksjon 

- Forsyningsnett består utelukkende av plast. Hovedparten av ledningsnettet består av PVC 160 
mm. Samt en sjøledning PE 110 på ca. 2,8 km. Mindre strekninger har PE 110 mm og 63 mm.  

 
Vannkvalitet: 
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Figur 22: pH etter behandling 2014-2016. 
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Figur 23: Turbiditet etter behandling 2014-2016. 
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Figur 24: Fargetall etter behandling 2014-2016. 

391



24 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
0

20

40

60

80

100

120

Kimtall etter behandling 2014 Kimtall etter behandling 2015

Kimtall etter behandling 2016 Drikkevannsforskriftens grenseverdi

Kimtall etter behandling 2014-2016

Prøve

/m
l

 
Figur 25: Kimtall etter behandling 2014-2016. 
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Figur 26: Koliforme bakterier etter behandling 2014-2016. 
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Figur 27: E.Coli etter behandling 2014-2016. 
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Figur 28: UV-transmisjon før behandling 2014-2016. 
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5.6 Straumfjord vannverk (borebrønn) 
 
  Det er tilknyttet 16 personer til vannverket. Vannkilde er borebrønn i løsmasser (2 stk). 

I arealdelen i kommuneplanen er det vedtatt hensynssone rundt råvannskilde. 
 
Det er ikke registrert vannforbruk. 

Ingen vannbehandling. 
 
Forsyningsnett, stort sett plast PE 63 mm og 32 mm.  

 
Vannkvalitet: 
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Figur 29: pH før behandling 2014-2016. 
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Figur 30: Turbiditet før behandling 2014-2016. 
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Figur 31: Fargetall før behandling 2014-2016. 
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Figur 32: Kimtall før behandling 2014-2016. 
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Figur 33: Koliforme bakterier før behandling 2014-2016. 
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Figur 34: E.Coli før behandling 2014-2016. 
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Figur 35: UV-transmisjon før behandling 2014-2016. 
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5.7 Jubelen VBA 
 

Det er tilknyttet 10 personer til vannverket. Vannkilde er en borebrønn. Vannbehandling består av 
filter (grovfilter og fargefjerningsfilter) og UV-anlegg. Det er ingen registrering av vannforbruk. 
 
Forsyningsnett, plast PE 40 mm og 32 mm. 
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Figur 36: pH etter behandling 2014-2016. 
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Figur 37: pH etter behandling 2014-2016. 
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Figur 38: Fargetall etter behandling 2014-2016. 
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Figur 39: Kimtall etter behandling 2014-2016. 
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Figur 40: Koliforme bakterier etter behandling 2014-2016. 
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Figur 41: E.Coli etter behandling 2014-2016. 
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Figur 42: UV-transmisjon før behandling 2014-2016. 

 
  

401



34 

5.8 Vannkvalitet 
Generelt er vannkvaliteten god for alle vannbehandlingsanleggene. Litt varierende på Straumfjord VBA. 
Surhetsgraden ved Røyelen VBA ligger i nedre del av skalaen, men innenfor kravene. Så lenge det er 
plastledninger stort sett overalt vil dagens surhetsgrad være helt OK. Imidlertid er den noe lav for å 
virke beskyttende på støpejernsrør, innvendige installasjoner og armatur i kummer.  
 
Det er også generelt noe variabelt fargetall ved alle vannverkene, men de ligger innenfor kravene, 
unntatt ved Jubelen. 
 
Naturlig nok er overflatekilder sårbare i forhold til værvariasjoner. Det vises av vannanalysedata at det 
er økning i koliforme bakterier og kimtall samtidig med at fargetallet øker. Dette har sammenheng med 
at store nedbørsmengder som påvirker nedslagsfelt drar med seg jord og bakterier ned til vassdragene.  
 
Vannprøver tas fortløpende av både råvann, rentvann fra anlegget og ute på forsyningsnettet. 
Vannprøvene viser at råvannet blir renset på en god måte, og det ikke er mange tilfeller av urenheter 
eller farget vann på nettet. 
 
Ved Røyelen vannverk skal det etableres vannglass som pH-heving (noe lav pH). Svømmebassengene 
som får vann fra Låni vannverk må bruke mye klor. Når pH-heving er foretatt kan de spare klorforbruk. 
Tiltaket gjøres også for å redusere korrosjon på innvendige husinstallasjoner. 
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5.9 Vannproduksjon og forbruk 
Det er litt forskjeller i døgnforbruk på de ulike vannbehandlingsanleggene. Oksfjord og Rotsund har det 
største vannforbruk med henholdsvis 700 og 500 l/pe. døgn. For Sørkjosen og Storslett ligger 
vannforbruket på ca. 400 l/pr.pe og døgn. For Straumfjordnes og Jubelen har en ikke registrert 
vannmengder og en kan derfor ikke vurdere om det er høyt eller lavt forbruk på disse stedene. 
 
Det er forholdsvis høye forbrukstall på de fleste vannbehandlingsanleggene, men Oksfjord utmerker 
seg mest. Det er antas at det må være en del lekkasjer på ledningsnettet. Det bør gjøres noen grep for 
å komme ned på et mer akseptabelt nivå.   
 

5.10 Sikringssoner – nedslagsfelt vannforsyning 
Alle nedbørsområder for vannverkene er avsatt i kommuneplanen som hensynsområder. 
De fleste hensynssonene er lokalisert i høyfjellet og er ikke spesielt konfliktfylt i forhold til 
utbyggingsinteresser. Områdene må imidlertid ikke utsettes for trafikk og virksomheter som skaper 
forurensning. Se dokumentene “Konsekvensutredning” og “Planbestemmelser”. 

 
 

Kode Tema Sted Kommunaltekniske anlegg 
H110-1 Nedslagsfelt Låni 1 stk. vannbehandlingsanlegg og 1 stk. vann-

fordelingsbasseng på Storslett. 1 stk. 
vannpumpestasjon 

H110-2  Sagelva 1 stk. reservevannsforsyning på Storslett 
H110-3  Tverrelva 1 stk. vannbehandlingsanlegg i Rotsund 
H110-4  Arildselva 1 stk. vannbehandlingsanlegg i Oksfjord 
H110-5  Straumfjordnes 1 stk. grunnvannsbrønn (sandspiss) 
H110-6  Jubelen 1 stk vannbehandlingsanlegg/borebrønn 

 
Tabell 5.10 Nedslagsfelter og kommunaltekniske anlegg for vannforsyning 
 
 
  

403



36 

5.11 Vannforsyning til brannslokking 
Kommunen har ulike ansvar og roller i forbindelse med slokkevannforsyning: 
 

 Kommunen som beredskapsansvarlig: 
Kommunen har det overordnede sikkerhetsansvaret i kommunen. 
Brann- og eksplosjonsvernloven krever at kommunen som beredskapsansvarlig har ansvaret for å 
utarbeide ROS-analyser og må dermed forsikre seg om at det er tilstrekkelig tilgang på vann til 
brannslokking. Kommunen har vedtatt ROS-analyse for brann- og beredskap. 

 
 Kommunen som planmyndighet og byggesaksmyndighet: 

Kommunen skal tilrettelegge for næringsvirksomhet. Slokkevann kan i denne sammenheng være 
et viktig punkt. 
Oppføring av bygninger, planering av grunn mv. skal etter nærmere regler i Plan- og 
bygningsloven behandles av kommunens byggesaksbehandlere. 
Vannforsyning til brannslokking er et vesentlig punkt og bør avklares tidlig i et byggeprosjekt (jfr. 
§27-1). 

 
 Kommunen som tilsynsetat: 

Tilsyn som utføres av brannvesenet er det offentliges periodiske tilsyn av eier og brukers 
systematiske internkontrollarbeid i forbindelse med brannsikring. 

 
Videre har kommunen og andre ansvar som: 
 

 Vannverkseier: 
Kommunen har slokkevannforsyning innenfor vannverksområdene. 

 
 Bygningseier/anleggseier: 

Kommunen eier mange viktige bygninger/brannobjekter. Eier har ansvaret for det 
bygningsmessige brannvernet. 

  

5.11.1 Lover og forskrifter m.m. 
Grunnlaget mht. slokkevannforsyning er angitt i: 
 

 Plan- og bygningsloven § 27-1 setter krav til tilstrekkelig forsyning av slokkevann. Teknisk forskrift 
til Plan og bygningsloven (TEK 10) med veileder § 11-1, §11-17 og §15-9 gir nærmere grunnlag. 

 
 Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn med veiledning fra Direktoratet for 

Samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Se § 5.4. 
 

 NS-EN 12845:2004+A2:2009 Faste brannslokkesystemer – Automatiske sprinklersystemer 
– Dimensjonering, installering og vedlikehold. 

 
 NS-INSTA 900-1:2009 Boligsprinkler: Del 1: Dimensjonering, installering og vedlikehold. 

 
Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn med veileder angir at den kommunale vannforsyningen 
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frem til tomtegrense i tettbygd strøk skal være tilstrekkelig til å dekke brannvesenets behov for 
slokkevann: 
 

 "Preaksepterte løsninger" i TEK 10 angir generelt følgende vannmengder:  
Boligbebyggelse: 20 l/s 
Annen bebyggelse: 50 l/s 

 
 I boligstrøk og lignende hvor spredningsfaren er liten er det tilstrekkelig at kommunens 

brannvesen disponerer passende brannbil. 
 

 I områder som reguleres til virksomhet hvor sprinkling er aktuelt, skal kommunen sørge for at det 
er tilstrekkelig vannforsyning til å dekke dette behovet. Det skal ikke regnes med samtidig uttak 
av slokkevann til sprinkleranlegg og brannvesen. 

 
 Muligheter for bruk av åpne kilder bør inngå i vurderingene som følge av krav til økonomi, 

drikkevannskvalitet i ledningsnettet mm. 
 
Sprinkleranlegg 
 

Det er i dag flere sprinkleranlegg som er tilknyttet det kommunale ledningsnettet i Nordreisa 
kommune.  
 
Der det legges opp til virksomheter med krav til sprinkling må vannforsyningen vurderes i hvert 
enkelt tilfelle ut i fra type virksomhet. 
 
For nye områder der det er aktuelt med sprinkleranlegg, bør vannforsyningen legges opp slik at 
ledningsnettet tåler uttak fra sprinkleranlegg. 
 

5.11.2 Retningslinjer for slokkevann i Nordreisa 
Ved utbygging nye områder og framføring av hovedledninger skal kapasiteten for slokkevannforsyning 
vurderes ut fra foreliggende forskrifter med veiledere.  
 
Følgende forutsetninger legges til grunn: 
 
A. Sentrumsområder, tette boligområder og regulerte områder der det kan forventes virksomheter 

med behov for større uttak til slokkevann (industri) mm. 
• dimensjonerende vannmengde 50 l/s 
• min. trykk 1,5 bar 

 
B. Sprinkleranlegg i sentrumsområder og næringsområder. Store bygninger. 

• Dimensjonerende vannmengde 50 l/s. 
Trenger sprinkleranlegget mer vann enn 50 l/s, må bygget ha egen tank og pumpe 

 
C. Boligbygg/rekkehus med 3 til 9 boenheter og opp til 3 plan/etasjer over terreng. 

• dimensjonerende vannmengde 40 l/s 
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• min. trykk 1,5 bar 
 
D. Boligområder med 1- og 2 mannsboliger. 

• dimensjonerende vannmengde 20 l/s 
• min. trykk 1,5 bar 

 
E. Spredt bebyggelse. 

• Slokkevann skal normalt tas fra tankbil. 
• Det skal etableres fyllepunkter for tankbil på steder med god kapasitet på hovedledning 

 
I regulerte industriområder der kommunen vil stå fritt til å ta imot ulike typer industrivirksomhet kan det i 
særskilte tilfeller være aktuelt å vurdere dimensjonerende kapasiteter utover det som er angitt i pkt. A og 
B. 
I utgangspunktet skal det opprettholdes positivt trykk i øvrige deler av ledningsnettet ved uttak av 
slokkevann. 

 

5.12 Private vannbehandlingsanlegg 
Situasjonen for de private vannverkene er ikke kartlagt. Det antas at flere av vannverkene har 
utfordringer mht. hygienisk sikkerhet og kapasitet. Utenom private fellesanlegg er det for det meste 
private brønner og borehull som er vannkilder. 
 
 

5.13 Grensesnitt mot private anlegg 
Kommunale ledninger ligger som oftest i offentlig veg og har dimensjoner over 50 mm. Ledning mellom 
anboring på kommunal ledning og den enkelte eiendom er privat og benevnes som stikkledning.  
Kommunale institusjoner mv. har stikkledninger på samme måte. Kommunen har ikke ansvar for 
stikkledninger hverken for bolighus eller institusjoner.  
 
Skille mellom offentlig ledning og privat stikkledning er definert i standard abonnementsvilkår. 
 
Plan- og bygningsloven §27 gir kommunen rett til å koble private eiendommer til kommunale 
vannledninger. Dette gjelder når offentlig vannledning går over eiendommen eller i veg som støter til 
den, eller over nærliggende areal. Dersom det etter kommunens skjønn vil være forbundet med 
uforholdsmessig stor kostnad, eller særlige hensyn tilsier det kan kommunen godkjenne en annen 
ordning. Denne rettigheten har kommunen valgt å ikke benytte. 
 
 
 
 
 
 

5.14 Krisevannforsyning 
 For Låni vannverk er det etablert reservevann/krisevann i Saga VBA. Det er videre etablert høydebasseng   
 for de to tettstedene på Storslett og Sørkjosen. Ved brudd på overføringsledningen fra Låni/Røyelen vil   
 abonnentene ha ca. ett døgns forbruk uten at Saga VBA blir koblet inn. 

 
For vannverkene Rotsund og Oksfjord skal krisevannkilde være tankbil. Felles for vannverkene skal det 
benyttes vannslanger, portabelt desinfeksjonsanlegg og evt. pumpe med aggregatdrift.  
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For Straumfjord og Jubelen vannverk, som er veldig små og som har en etter forholdene sikker kilde, 
legges det opp til tilkjøring av vann i tanker som krisevannforsyning.  

 
  Blant de mange private vannverkene bør en krisevannkilde finnes for det relativt store   
  Straumfjordeidet vannverk. For de øvrige private vannverkene, bør det aksepteres at de selv sørger  
  for tilkjøring av drikkevann fra andre vannverk. 
 

5.15 Kommunal forvaltning, drift og vedlikehold 
De kommunale vannverkene har til disposisjon personell med relevant kompetanse på både 
administrativt og operativt nivå. Personellsituasjonen er tilfredsstillende og det er tilstrekkelig 
bemanning til å utføre oppgaver samt følge opp sentrale krav i drikkevannsforskriften.  
 
Det er følgende bemanning innenfor VA-sektoren: 
100 % virksomhetsleder innenfor Anleggsdrift 
100 % driftsleder på deling med vei, grøntanlegg og anleggsdrift for øvrig.    
630 % driftsoperatører VA.   
Samt personell i stabsfunksjon som deles med sektoren for øvrig. 
 
Bemanningen er dimensjonert ut fra anlegg og ledningsnett som skal driftes i kommunen. 

 
Vannforsyning i kommunen omfatter på den ene siden planlegging, utbygging og drift av kommunale 
vannverk. I dette ligger både en bestiller- og en utførerfunksjon. Videre løses forvaltningsmessige 
oppgaver som fastlegging og innkreving av vanngebyr samt disponering av inntektene. I tillegg 
behandles saker overfor publikum om tilknytning, kapasitet og tekniske løsninger samt i enkelte tilfeller 
pålegg om utskifting av anlegg. 
 

5.16 Transportsystem 

5.16.1 Tilstand og behov for sanering av vannledningsnettet 
Transportsystemet for vannforsyning omfatter ledningsnettet med trykkøkningsstasjon (Oksfjord), 
reduksjonsventiler og basseng (Storslett). 

 
Nettet som distribuerer vann fra behandlingsanlegget består i dag i hovedsak av plastledninger. Det er 
noe støpejern i sentrum i Sørkjosen. De eldste ledningene er fra begynnelsen av 50-tallet.  

 
  Det er kommet henvendelser fra publikum som har registrert rust (partikler og farge) på de som er  
  tilknyttet de gamle støpejernsledningene i Sørkjosen. 
 

Det er foretatt litt utskifting av dårlig ledningsnett i Sørkjosen. Det er imidlertid begrenset, og det bør 
gjøres en innsats i sanering av ledningsnettet i årene fremover.  
 

Sanerte vannledninger ligger i området Meierivn-Nedre Baisit. Nye vannledninger er DN 100 med  
lengde 575 meter. Gjennomført i 2010-2011. 
  
I løpet av hovedplanperioden er det området som har høyest prioritet med tanke på sanering i Sørkjosen, 
der det er to ulike ledningsstrekk (ca. 1500 m til sammen) med støpejernsledning fra 1950-tallet. Videre   
er det behov for sanering av gamle plastledninger på Storslett, Oksfjord og Rotsund. Hvor stort omfang  
dette er vil først bli avdekket når en har gjennomført tilstandsvurderinger og sett resultater av  
sonevannmåling.  
 
Det må også gjøres systematisk rehabilitering av vannkummer, spesielt i Sørkjosen og Storslett. 
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Det må videre etableres sonevannmålere på ledningsnettet, slik at det oppnås bedre kontroll over  
Vannforbruket, og at det lettere kan kartlegges eventuelle lekkasjer og saneringsbehov. 
 

 
Materiale Lengde (m) Lengdefordeling (%) 

PE(L) 51 470 46 
PVC 56 250 51 
Grått støpejern 3 410 3 
Sum 111 400 100 

Tabell 5.16.1  Oversikt ledningsnett, materiale, alder og fordeling  
 

Det er til sammen 111 000 m vannledninger i kommunen. Andel ledningsnett etablert før 1980 er ca. 58 
%, andel etablert mellom 1980 og 2000 er ca. 18 % og andel etter 2000 er ca. 24 %. Det vil si at den 
største andelen er fra før 1980.   
 
Målsetting er å redusere andelen av vannproduksjonen som forsvinner gjennom lekkasjer fra 50 % til ca. 
35% fram til 2025. Dette innebærer at lekkasjetapet fordelt på lengde kommunale vannledninger skal 
reduseres fra gjennomsnittlig 0,15 l/s og km til 0,08 l/s og km, dvs. ca 50 % reduksjon av 
lekkasjemengdene. 
 
Målsettingen krever: 
 

- At arbeidet med lekkasjekontroll/lekkasjereduksjon intensiveres. 
Det skal prioriteres å etablere et fungerende opplegg for sonevannmåling samt opprette et 
lekkasjelag som hovedsakelig skal arbeide med oppfølging av lekkasjer og lekkasjereduksjon. 
 

- Økt sanering av kommunale vannledninger 
Utbedring av private vannledninger (stikkledninger) er en viktig del av arbeidet med reduksjon av 
lekkasjer. Sanering av private vannledninger skal gjøres samtidig med sanering av 
hovedvannledninger eller ved pålegg som enkeltvedtak. 

 

5.16.2 Lekkasjer og lekkasjekontroll 
Det må være en prioritet å redusere antall ledninger med lekkasjer. For å avdekke disse ledningene kan   
det tas i bruk følgende metoder/hjelpemidler: 
 

 Sonevannmåling 
 Trending i driftskontrollanlegg/analyse av driftsdata 
 Lekkasjelytting 
 Avviksstatistikk fra drift og informasjon fra driftsdagbok 
 Intervju med driftspersonell 

 
Det første som bør gjøres for å avdekke avvik er å analysere driftsdata fra driftskontrollanlegget.  
Driftsdataene viser raskt hvor det kan antas å være avvik, og dermed hvor det er fornuftig å sette i gang  
med nærmere undersøkelser. 
 
Ved å installere strategisk plasserte sonevannmålere kan man få en god indikasjon på om det er  
lekkasjer i området.  
   
Avvik som avdekkes skal registreres i GIS-line (driftsdagbok el.l.). Ved å ha en grundig utfylt og oppdatert  
driftsdagbok kan det lettere avdekkes forhold på ledningen som tilsier at ledningen er utett eller har     
andre skader som bør utbedres. Kommunens driftspersonell innehar også mye relevant kunnskap og  
erfaring som bør utnyttes.   

408



41 

 
Det er et kjent problem at stikkledninger ofte er gamle og har lekkasjer i større eller mindre omfang.  
I forbindelse med sanering av hovedledninger er det viktig å sjekke tilstand til stikkledninger på strekket  
og samtidig sanere/utbedre stikkledninger der det er behov.  

 

5.16.3 Strategi for reduksjon av lekkasjer 
Arbeid med å redusere lekkasjene skal intensiveres. Lekkasjesøking skal innarbeides som en del av drift    
av vannforsyningsanleggene. Det er viktig med realistiske målsettinger og systematisk tilnærming for å  
oppnå langsiktige forbedringer. 
 
Lekkasjene fordeler seg på kommunale vannledninger og private stikkledninger. Utbedring av lekkasjer i   
private vannledninger er en viktig del av arbeidet med reduksjon av lekkasjer. Sanering  
av private vannledninger skal gjøres sammen med sanering av hovedvannledninger og/eller ved pålegg  
som enkeltvedtak etter standard abonnementsvilkår eller lokal forskrift. 
 
Målsetting om reduksjonen i lekkasjeandeler/lekkasjeprosent til 35 % vil kreve betydelig en innsats pga.  
omfattende vannledningsnett. Nasjonale målsettinger om 25 % lekkasjeandel ville innebære at man skal 
ned på et lekkasjenivå på 0,05 l/s pr km hovedvannledning og redusere lekkasjevannmengden med ca. 70 
%. Dette vurderes ikke å  
være praktisk mulig innen 2020. 
 
I tillegg til økt omfang av sanering av vannledningsnettet forutsettes følgende tiltak: 
  1. Intensivere arbeider med systematisk lekkasjesøking og utbedring av lekkasjer. 
  2. Utvikle fungerende opplegg for sonevannmåling. 
  3. Oppfølging mht. sanering av stikkledninger/reduksjon av lekkasjer på stikkledninger. 
 
Kommentarer til tiltakene: 
 
Utvikling / utvidelse av opplegg for sonevannmåling 
Områder med høye lekkasjer prioriteres mht. lekkasjereduksjon. Systematisk oppfølging av sonevise  
lekkasjevannmengder er nødvendig for å redusere lekkasjenivåer. Etablering av et fungerende  
opplegg for sonevannmåling er derfor viktig. 
Prinsippet som legges til grunn er at det foretas mengdemåling inn og ut av ulike målesoner/trykksoner.    
Det vil si at det monteres mengdemålere ved strategisk riktige steder og to-veismåling ved 
høydebassenger. Vannmålere skal tilknyttes driftskontrollanlegget. Opplegget skal være slik at 
driftspersonalet kontinuerlig får tilgang til og oversikt over sonevise vannforbruk, og lekkasjeforhold skal 
etter hvert etableres. Driftskontrollanlegget skal ha et automatisert opplegg for lekkasjekontroll og 
systematisering av driftsdata fra sonevannmålere. Via fjernkontrollsystemet skal da sonemålerne etter 
hvert benyttes til kontinuerlig overvåking av lekkasjesituasjonen (nattforbruk), til lekkasjesøking, 
rørbruddsvarsling samt lagring av måledata som er viktige for planleggingsformål. 
 
Sanering og oppfølging av vannledningsnett 
Man har inntrykk av at en betydelig del av lekkasjene i hovedledningsnettet er knyttet til punktfeil som  
er mulig å lokalisere og utbedre. Man planlegger en betydelig økt innsats på arbeider med lokalisering og  
utbedring av punktfeil/lekkasjepunkter på ledningsnettet. 
Det skal etableres lekkasjelag som skal arbeide med lekkasjesøking. Det skal benyttes egnet utstyr  
og sørges for opplæring av personalet.   
 
Oppfølging av private stikkledninger 
Utbedring av private vannledninger (stikkledninger) er en viktig del av arbeidet med reduksjon av  
lekkasjene. Tiltak for oppfølging og reduksjon av lekkasjer på stikkledninger bør utføres parallelt med  
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tiltak på hovedledningsnettet. 
Utbedringer av private stikkledninger gjøres sammen med sanering av hovedvannledninger eller ved  
pålegg som enkeltvedtak. "Standard abonnementsvilkår for vann og avløp" er innført.  
   
Vurdering av tiltak for å redusere vanntrykket 
Deler av forsyningssystemet har høyt vanntrykk i vannledningsnettet. Reduksjon av vanntrykk vil kunne  
medføre reduksjon av lekkasjer og redusere belastninger på vannledningsnettet. Dette er vurdert og  
kommunen ser ikke at det er områder der det er aktuelt å redusere trykket mer. 

 

5.16.4 Sonevannmåling 
Hensikten med soneinndeling er å skape oversikt over hvor vannet går. Dette er en viktig  
forutsetning for å kunne lokalisere lekkasjer og dermed redusere vannforbruket.  
  
Det er planlagt utsetting av i alt 8 sonevannmålere i Sørkjosen og Storslett. Det må etableres nye   
kummer for å få plass til vannmålere og nødvendig kringutstyr. Kostnad pr. kum inkl. vannmåler,  
batteripakke, kommunikasjon, oppkoblinger, graving og kum er ca. kr. 150.000,- eks.mva.  
 
 

5.16.5 Sanering/metodikk 
NoDig-metodikk 
NoDig-metodikk er gravefrie løsninger som er egnet der rørstrekkene har behov for tetting og 
forsterkning og omfatter strømpe-foring, utblokking og inntrekning av rør. Dette er egnede metoder der 
det er kostbart eller vanskelig å grave, f.eks. i områder med urbanisert overflate. Denne type renovering 
er ofte økonomisk fordelaktig, og bør benyttes der det er mulig. NoDig-metodikk egner seg godt som 
foretrukket løsning i Nordreisa da kommunen hovedsakelig har separat-system. Gravefrie løsninger er 
miljømessig fordelaktige, de har liten innvirkning på samfunnet og krever i liten grad trafikkdirigering. Da 
arbeidene foregår i eksisterende rør med kartlagte tilstander blir det lettere å kalkulere og man får 
mindre usikkerhet. I tillegg er NoDig-metodikk en god løsning i prosjekter der vannverkene ikke ønsker å 
bidra. Ved å benytte NoDig kan man arbeide med kun avløpsledningene uten å komme i kontakt med 
vannledningene. For rehabilitering er denne metodikken egnet for større rehabiliteringsprosjekt pga. 
kostnader. 
 
Grave og legge nye rør 
Ved omfattende skader som ikke kan utbedres ved NoDig-metodikk anbefales det å sanere    
ledningsstrekket ved å grave opp ledningene og legge ned nye rør. Skader som kan antyde 
saneringsbehov kan være deformasjoner som følge av dårlig komprimerte omfyllingsmasser,   
rørkollaps, svært gamle, slitte rør med omfattende skader jevnt over hele strekket, etc. Dersom det  
er behov for f.eks. ny veioppbygging, veiutvidelse eller oppgradering av annen infrastruktur langs    
ledningsgrøfta kan dette bidra til at valget faller på denne metoden. 
 

 

5.16.6 Prioriteringer 
Ved å prioritere ledningsstrekk blir det mulig å fordele midlene riktig. Det må fokuseres på å følge kost-   
/nytteprinsippet ved at saneringsprosjekter prioriteres der de kan få størst avkastning. Da informasjon 
om tilstand mangler for de fleste ledningene blir det tatt utgangspunkt i leggeår og materiale for å 
vurdere prioritet.   
 
I tillegg til å gjennomføre prosjektene som er planlagt, må de øvrige vannledningene undersøkes og, ved 
behov, saneres fortløpende.  Det synes hensiktsmessig å starte med sonevannmåling og utfra de 
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resultatene en får legge opp prioriterte planer for tilstandsvurdering og senere rehabiliteringstiltak. 
Deretter følger ledningene mellom 1980-tallet og 2000-tallet. Det vil være viktig å arbeide for å få tette 
ledninger som fungerer i mange år framover. Fortløpende tilstandsvurdering og innsamling og evaluering 
av driftsdata vil være viktig med hensyn til prioritering. 

 

5.16.7 Strategier for gjennomføring 
Det er fastlagt følgende strategier i forbindelse med arbeidet:  
 

 Det er helt sentralt at faglige vurderinger og bruk av beste tilgjengelige teknologi alltid skal være 
styrende for å oppnå målsetting. 

 Fornyelse av vannledninger skal søkes koordinert med spillvanns- og overvannsledninger for 
fornyelse av disse der det er aktuelt.  

 Det skal tilstrebes fornyelse av lengre strekninger for å heve effektiviteten. 

 

5.16.8 Trykkøkningsstasjoner 
Nordreisa kommune har 1 trykkøkningsstasjon ute på ledningsnettet (Oksfjord). 
Stasjonen representerer gjennomgående ikke noe driftsproblem for kommunen i dag. Stasjonene 
besøkes en gang hver måned.  
 
Det er ikke foretatt nøyaktige målinger av stasjonens kapasitet.  

 
 
Navn 

 
Kapasitet (l/s) 

 
Tilløp (m3/år) 
 

 
Byggeår 

Oksfjord      3,3 Ukjent 1992 
 

Tabell 5.16.2 Oversikt trykkøkningstasjoner. 
 
 
 

6. Utviklingsmål, prognoser, dimensjonering 
6.1 Vann 

Det er ingen private vannverk som har tatt kontakt om kommunal overtakelse. Det er få private 
fellesanlegg. 
For fremtidig vannforsyning til planlagte boligfelt så har kommunen tilstrekkelig kapasitet i dagens 
vannbehandling. Det er kun etablering av nytt distribusjonsnett som er nødvendig.  
 

6.2 Framtidsutsiktene 
Scenario for hvor nye boligområder som skal tilkobles VA-nettet innen år 2025 vil komme: 
Boligområde Estimert antall personer 
Betesta, Storslett vest 120 
Lunde, Storslett 65 
«Gartnertom», Sørkjosen 20 
Tømmernes, Storslett 40 
Magnatunet 20 
Sum 265 
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7. Tiltaksplan 
7.1 Tiltak 

Sted Beskrivelse av tiltak 
Storslett   Avdekke behov og utskifting av gammelt ledningsnett (plast) 

    Etablere sonevannmålere på eksisterende vannledningsnett 
 Sørkjosen   Utskifting av gammelt ledningsnett (støpejern) 

   Etablere sonevannmålere på eksisterende vannledningsnett 
   Reetablere nødvannforsyning (ledning over Jernelva) 
Straumfjord   UV-anlegg 
Oksfjord   Avdekke behov og sanering ledningsnett 
Rotsund   Avdekke behov og sanering ledningsnett 
   Anskaffe nødstrømsaggregat 
Jubelen   Nytt overbygg 
Låni VV   Justering av pH 
Rotsund   Nødstrømsaggregat 
Sørkjosen   Nødvannsforsyning 
Driftstiltak   Oppgraderinger 

    Gjennomarbeide og revidere rutiner for oppfølging og    
  vedlikehold 

   Etablere journal for driftsavvik 
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 Oppgradering dataverktøy, driftsdagbok, oppdatering av kart og 
overvåkningsanlegg, service nødstrømsaggregat 
vannbehandlingsanlegg, prisstigning analyser vannkvalitet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2 Handlingsplan 
 

   
 Pri Tiltak/investeringer 2017 2018 2019 2020 

 
2021-25 Sum 

1 Sanering ledningsnett Sørkjosen  4,0 4,0 3,0 3,0 14,0 
2 Sonevannmålere Storslett 0,4  0,5   0,9 
3 Sonevannmålere Sørkjosen          0,3      0,3 
4 UV-anlegg Straumfjord    0,1  0,1 
5 Søke etter feilkoblinger*  0,2 0,2 0,2 0,2 0,8 
6 Sanering ved punkttiltak*   0,2 0,2 0,5 0,9 
7 Rehabilitering kummer 0,1 0,1 0,1 0,1 0,4 0,8 
8 Sanering ledningsnett Storslett*     5,0 5,0 
9 Sanering ledningsnett Oksfjord*    2,0 2,0 4,0 
10 Sanering ledningsnett Rotsund*    2,0 2,0 4,0 
11 Nytt overbygg Jubelen   0,1   0,1 
12 Justering pH Låni VV   0,2 0,1 0,5 0,8 
13 Nødstrømsaggregat Rotsund  0,2    0,2 
14 Nødvannforsyning Sørkjosen  0,25    0,25 
15 Driftstiltak, oppgraderinger  0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 
 Sum 0,5 5,5 5,75 8,15 14,05 32,6 
 Adminstrative oppgaver       
 Oppdatere GIS line VA Adm. Adm. Adm. Adm.  Adm. 
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 Driftsdagbok Adm. Adm. Adm. Adm.  Adm. 
 Private stikkledn. Pålegg til 

hjemmelshavere Adm. Adm. Adm. Adm. 
 

Adm. 
 

Tabell 7.2 Handlingsplan for økonomiplanperioden 2017-2025. Tall i mill. kr. 32.6 
* Omfanget av sanering av ledningsnett avhenger av resultat fra sonevannmåling tilstandsvuredring av ledningsnettet                                                                                                                                     
 
Når det gjelder årlige driftsutgifter for ledningsanlegg kan en regne 0,5% av anleggskostnad.                                                                                             
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8. Forhold til kunder og abonnenter 
 
Vann- og avløpsvirksomhetens kunder omfatter i tillegg til tilknyttede abonnenter også profesjonelle 
kunder som planleggere, entreprenører, rørleggere og utbyggere. Det er av stor viktighet at abonnenter 
og kunder er fornøyde med de tjenester vi skal bidra med. Dette krever blant annet: 
 

 Gode systemer for å håndtere henvendelser og formidle informasjon 
 

 God kompetanse internt i organisasjonen 
 

 Hensiktsmessig organisering av virksomheten samt tilstrekkelig ressurser i form av 
personer og systemer. 

 
Kundeservice omfatter henvendelser om leverte tjenester (vann og avløp), veiledning i forbindelse med 
tiltak på private stikkledninger mm. Abonnenter og andre som trenger det, blant annet rørleggere og 
utbyggere, skal få informasjon om gebyrer, ledningsnett, vannkvalitet, mengde og trykk.  
 
Ved uregelmessigheter skal berørte abonnenter varsles. Virksomheter med særlig krav til 
vannforsyningen skal varsles og følges opp spesielt. 
 
Gjennom ledningskartverket, GIS-system og andre databaser har man oversikt over ledningsnettet og 
abonnementsregistre mm. 
 
Varsling av abonnenter via SMS og telefonoppringing er innført. 
 
Det skal arbeides med å videreutvikle bruken av systemene og ytterligere forbedre tjenestene. 
 

8.1 Leveringsbetingelser/tilknytningsvilkår 
Kommunen leverer vann til den enkelte abonnent, og har det faglige og forvaltningsmessige ansvaret for 
vannforsyningssystemene og leveransene. 
 
For å bli koblet til kommunens offentlige vann- og avløpsanlegg må det søkes kommunen om tilknytning. 
Det kan gjelde for nye byggetiltak eller hvis ved pålegg om tilknytning etter plan- og bygningslovens 
regler. Hver abonnent ansvarlig for at deres private vann- og avløpsanlegg (slik som stikkledninger og 
utstyr på utsiden av husveggen som knyttes til det offentlige anlegget) er i forskriftsmessig stand. 
Kommunen har ansvar for å bygge, drifte og vedlikeholde det kommunale vann- og avløpsanlegget. 
  
At abonnentene overholder sine forpliktelser er viktig blant annet for å oppnå en hygienisk sikker 
vannforsyning til den enkelte abonnent. 
 
Bestemmelser vedrørende krav om sikring mot forurensning ved tilbakesug fra privat 
vannledning/stikkledning framgår av "Standard abonnementsvilkår for vann og avløp" mm. 
 
Vanntrykket skal være minst 2 bar ved tilknytningspunktet på den kommunale vannledningen. 
Abonnenten skal få varsel fra kommunen hvis det skjer vesentlige endringer i vanntrykk eller vannkvalitet. 
Under vannmangel eller når andre forhold krever det, kan kommunen innføre restriksjoner på 
vannforbruk til spesielle formål, for eksempel hagevanning. 
 
Offentlige vann- og avløpsanlegg skal ikke overbygges. Parallelle kabeltraseer skal ligge minst. 2,5 fra 
senter nærmeste enkeltledning i VA-grøft. Ny bebyggelse, inklusive garasjer og støttemurer, skal ikke 
plasseres slik at bebyggelsen er til ulempe for drift og vedlikehold av offentlige vann- og avløpsanlegg. Slik 
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bebyggelse skal ha en avstand til offentlig vann- og/eller avløpsanlegg på minst fire meter. 
 

8.2 Vaktordning, klager og avvik 
Kommunen har etablert kontinuerlig vaktordning for VA-anleggene. Abonnentene har hele døgnet 
mulighet til å melde om avvik i leveransen.  Kommunens VA vakttelefon er 905 69 989 (hele døgnet). 
 
Normalt vil det ikke være adgang til å klage til en overordnet instans. Ved uenighet om 
abonnementsvilkårene kan det reises sivilt søksmål for domstolene. 
 
Er det mangler ved vannkvalitet eller trykk, kan abonnenten etter nærmere regler kreve prisavslag 
og/eller erstatning (se forbrukerkjøpsloven). 
 
Klager og andre meldinger følges opp med korrigerende tiltak. Registreringene danner en del av 
beslutningsgrunnlaget for ledningsfornyelser og andre tiltak. 
 
 

9. Økonomi og gebyr 
Investeringer i eksisterende ledningsnett som planlegges for økonomiplanperioden 2017-2025 vil 
medføre en økning i vanngebyrene. På bakgrunn av budsjettet har vi utført beregning av gebyrutvikling 
for økonomiplanperioden 2017-2025. Utregningene kan sees i tabell 1 – 4 i vedlegg nr. 1. 
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Vedlegg nr. 1  
Hovedplan vann – Nordreisa kommune.  
Gebyrberegning 
 
Tabell nr. 1, prod. selvkost 
Feltnavn Enhet 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Vannproduksjon   
Prod. Indir.driftskostnader 1000 kr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Prod. Direkte driftskostnader 1000 kr 1 514 1 514 1 514 1 514 1 514 1 514 1 514 1 514 1 514 1 514 
Prod. Avskrivninger eks. komm.anlegg 1000 kr 560 560 560 560 560 560 560 560 560 560 
Prod. Avskrivn. Nye investeringer 1000 kr 0 0 0 0 5 10 10 10 10 10 
Prod. Kalk.renter eks. komm.anlegg 1000 kr 120 117 113 108 96 85 74 63 52 40 
Prod. Kalk.renter nye investeringer 1000 kr 0 0 0 2 4 4 4 3 3 3 
Prod. Andre inntekter 1000 kr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Prod. Selvkost 1000 kr 2 194 2 191 2 187 2 184 2 179 2 173 2 162 2 150 2 139 2 127 
Restverdi eksisterende investeringer 1000 kr 7 059 6 499 5 939 5 379 4 819 4 259 3 699 3 139 2 579 2 019 
Restverdi nye investeringer 1000 kr   0 0 100 195 185 175 165 155 145 

 
Tabell nr. 2, distr. selvkost 
Feltnavn Enhet 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Vanndistribusjon   
Distr.Indir.driftskostnader 1000 kr 722 722 722 722 722 722 722 722 722 722 
Distr. Direkte driftskostnader 1000 kr 2 966 2 966 2 966 2 966 2 966 2 966 2 966 2 966 2 966 2 966 
Sanere punkttiltak (6) 1000 kr       200 200 200 200 100     
Søke etter feilkoplinger (5) 1000 kr   200 200 200 200 200 200 200 200 200 
Distr. Avskrivninger eksist. komm.anlegg 1000 kr 1 933 1 933 1 933 1 933 1 933 1 933 1 933 1 933 1 933 1 933 
Distr. Avskrivn. Nye investeringer 1000 kr 0 0 0 100 200 375 435 495 555 615 
Distr. Kalk.renter eksisterende kom.anlegg 1000 kr 929 949 965 977 938 900 861 822 784 745 
Distri. Kalk.renter nye anlegg 1000 kr 0 0 76 158 294 335 374 412 449 485 
Distr. Andre inntekter 1000 kr 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
Distr. Selvkost 1000 kr 6 546 6 766 6 858 7 252 7 449 7 627 7 687 7 646 7 605 7 662 
Restverdi eksisterende investeringer   54 647 52 714 50 781 48 848 46 915 44 982 43 049 41 116 39 183 37 250 
Restverdi nye investeringer     0 4 000 7 900 14 700 16 725 18 690 20 595 22 440 24 225 
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Tabell nr. 3, selvkost vannf. 
Feltnavn Enhet 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Vannforsyningen   
Indir.driftskostnader 1000 kr 722 3 526 3 526 3 526 3 526 3 526 3 526 3 526 3 526 3 526 
Direkte driftskostnader 1000 kr 4 480 2 133 2 133 2 333 2 338 2 343 2 343 2 243 2 143 2 143 
Avskrivninger eksisterende komm.anlegg 1000 kr 2 493 117 113 208 296 460 509 558 607 655 
Avskrivn. Nye investeringer hovedplan 1000 kr 0 949 965 979 942 904 865 825 787 748 
Kalk.renter eksisterende kom.anlegg 1000 kr 1 049 0 76 158 294 335 374 412 449 485 
Kalk.renter nye anlegg hovedplan 1000 kr 0 2 195 2 191 2 188 2 183 2 177 2 166 2 154 2 143 2 131 
Andre inntekter 1000 kr 4 13 265 12 797 12 631 12 268 11 886 11 386 10 785 10 184 9 681 
Selvkost vannforsyning 1000 kr 8 740 8 957 9 045 9 436 9 628 9 800 9 849 9 796 9 744 9 789 
Selvkost vannforsyning kr/innb.tilkn 2 389 2 435 2 445 2 537 2 575 2 607 2 606 2 579 2 551 2 550 
% endring i selvkost % 7 % 2 % 0 % 4 % 2 % 1 % 0 % -1 % -1 % 0 % 

 
Tabell nr. 4, årsgebyr 
Feltnavn Enhet 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Kalkylerente % 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
Folketallet i kommunen   4 919 4 939 4 959 4 979 4 999 5 019 5 039 5 059 5 079 5 099 
Befolkningsvekst, antall   24 20 20 20 20 20 20 20 20 20 
Antall innbyggere tilknyttet komm. forsyning   3 659 3 679 3 699 3 719 3 739 3 759 3 779 3 799 3 819 3 839 
Gebyrinntekter inkl. vannmålerleie 1000 kr 9 254 8 805 8 840 8 875 9 370 9 407 9 443 9 480 9 517 9 553 
Årets selvkostresultat kommunen 1000 kr 514 -152 -205 -561 -258 -393 -406 -316 -227 -236 
Saldo selvkostfond pr. 1.1 1000 kr 3 703 3 551 3 347 2 786 2 528 2 135 1 730 1 414 1 187 951 
Kalk.renter selvkostfond 1000 kr 62 70 66 62 54 47 39 32 26 22 
Saldo selvkostfond pr. 31.12 1000 kr 4 279 3 621 3 413 2 848 2 582 2 182 1 769 1 446 1 213 973 
Antall abonnenter snitt   2 096 2 105 2 113 2 121 2 130 2 138 2 146 2 155 2 163 2 171 
Årsgebyr 150 m3/år inkl.målerleie /120 m2 kr eks.mva 4 600 4 184 4 184 4 184 4 400 4 400 4 400 4 400 4 400 4 400 
Sum årsgebyr totalt per år 

kr eks.mva 
9 641 

600 
8 807 

320 
8 840 

792 
8 874 

264 
9 372 

000 
9 407 

200 
9 443 

867 
9 480 

533 
9 517 

200 
9 553 

867 
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Nordreisa kommune 
           

 Arkivsaknr:       2017/501-1 

Arkiv:                M74  

Saksbehandler:  Hilde 
Henriksen 

 Dato:                 16.05.2017 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
41/17 Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg 01.06.2017 
 Nordreisa kommunestyre  

 

Høyderedskap ved redningsinnsats - næringsutvikling 

Henvisning til lovverk: 
LOV-2008-06-27-71 Lov om planlegging og byggesaksbehandling 
LOV-2002-06-14-20 Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om 
brannvesenets redningsoppgaver  
 

Rådmannens innstilling 
1. Nordreisa kommune anskaffer brukt liftbil innen utgangen av 2019.   
2. Investeringen på inntil 1,5 millioner dekkes ved bruk av disposisjonsfond 
3. Bygging av garasje med kostnadsramme på 1,75 mill kroner innarbeides som tiltak i 

budsjett for 2018.  
4. Årlige driftsutgifter totalt kr 115.000 innarbeides i budsjett fra 2019. 

 
 

Saksopplysninger 
Nordreisa kommune har i dag beredskap for slukkeinnsats for bygninger på inntil 3 etasjer. 
Dette setter begrensning for oppføring av høyere bygninger, også utvidelse i høyden for 
eksisterende bygninger. 
 
Lokalt næringsliv arbeider på mange ulike måter med utvikling av sin næring, svært ofte i tett 
samarbeid med kommunen.  I enkelte tilfeller er manglende høydeberedskap for brannvesenet 
en begrensende faktor for næringslivet. 
 
Beredskap for slukkeinnsats i høye bygninger løses ved anskaffelse av liftbil eller stigebil.   
Skal lift- eller stigebil benyttes som alternativ rømningsvei fra høye bygninger, kreves det 
rullerende vaktordning for kjøretøyet. Dette anbefales ikke. 
 
Tilrettelegging for høyere bygninger enn 3 etasjer i Nordreisa er lagt fram for brannsjefen som 
har gitt denne tilbakemeldingen: 
«Ved utbygging av en ny etasje, må dette prosjekteres etter TEK10. I denne forskriften åpnes det 
ikke for å bruke liftbil som rømningsvei, så dette vil ikke kunne prosjekteres eller gjennomføres.  
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Man kan derimot bruke liftbil ved slukking og redningsinnsats ved brann. Dersom kommunen 
ønsker å legge til rette for bygging av høyhus, vil det være på sin plass å investere i liftbil for 
brannvesenet.» 
 

Vurdering 
I dag har ikke brannvesenet muligheter for innsats i bygninger over 3 etasjer.  Innsats i 
takkonstruksjon over 3. etasje vil i enkelte tilfeller kunne være en utfordring da stiger er eneste 
utrustning som brannvesenet har for slik innsats. 
 
Om det ønskes å legge til rette for utvikling av næringsaktivitet som fordrer høyere bygninger, 
må det anskaffes høyderedskap for slukkeinnsats for en høyde på 32 meter.  
Stige – eller liftbil er spesielle kjøretøy med mye elektroniske komponenter og krav til 
sertifisering. Denne type kjøretøy har krav om særskilte kontroller etter et gitt antall brukstimer. 
Ved anskaffelse av brukt lift- eller stigebil kan det være risiko for store kostnader i ettertid. 
Dette forholdet må være avklart før eventuell anskaffelse av brukt høyderedskap, slik at en 
kjenner omfang av forventet driftskostnad for konkret kjøretøy i løpet av eksempelvis 5-10 år.   
Etter den erfaring andre større brannvesen har, er drifts-/ kontrollkostnader større for stigebiler 
enn for liftbiler siden det er mer elektrohydrauliske komponenter på stigebiler.  Stigebil vurderes 
derfor i etterfølgende som et mindre aktuelt alternativ enn liftbil. 
 
Driftskostnader vil være årlig pålagt service på ca 35 tusen kroner i tillegg til forsikring og andre 
løpende driftsutgifter, totalt 80 tusen kroner. 
Hvert 10. år må det gjennomføres en større service av liften der kostnaden vil ligge i 
størrelsesorden 2-300 tusen kroner.  
 
Det er lite brukte kjøretøy av denne type tilgjengelig på markedet, dette gjelder kjøretøy der 
større service er utført eller ligger noen år fram i tid. Ofte blir det inngått kjøpsavtaler for slike 
innbyttebiler så snart et brannvesen har inngått kontrakt for nybil. 
 
Det må påregnes anskaffelseskostnad i størrelsesorden 0,6-1,5 mill kroner for en liftbil med 
forventet akseptabel driftskostnad.  Ny liftbil koster omlag 7 mill kroner i anskaffelse og ansees 
derfor ikke som et alternativ. 
Dersom anskaffelse av liftbil kan gjøres over tid, vil man kunne oppnå kjøp av gunstig bil.  Kjøp 
over tid innebærer at det settes av midler til anskaffelsen, og at kommunen benytter anledningen 
til anskaffelse av brukt liftbil når muligheten byr seg.  Etter informasjonen brannvesenet har fått, 
er det flere byer som planlegger å bytte sin liftbil for 32 meters høyde til ny lift for 42 meters 
høyde.  Dette grunnet utviklingen i byene med høyere bygninger. Det kan derfor åpne seg 
mulighet for anskaffelse av brukt liftbil med gjennomførte timetallsservicer eller tilfredsstillende 
antall brukstimer til servicekravet inntrer. 
 
En eventuell framtidig liftbil for beredskap i Nordreisa, kan også benyttes til vedlikehold av 
veilys.  Bruk til vedlikehold av veilys i distriktet må skje i konkrete tidsrom og i nært samarbeid 
med aktuelle bygningseiere.  I sentrum vil det ikke være lang responstid ved alarm selv om 
liften er i bruk til veilys.  I dag drifter kommunen veilys både ved tjenestekjøp og i egenregi ved 
innleie av lift. Egenregi krever at kommunen har personell med nødvendig og oppdatert 
kompetanse. Leie av lift skjer 2 ganger i året og maksimalt 2 uker pr gang, avhengig av 
disponibelt veilysbudsjett. 
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Beredskap for slukkeinnsats krever utrykningsklart kjøretøy gjennom hele året og til alle tider på 
døgnet.  Med lang vintersesong og store snømengder, krever det oppvarmet garasjeplass ved 
brannstasjonen.   
Det er ikke plass for liftbil i dagens branngarasje.  En garasje med plass til to større kjøretøy kan 
etableres der den gamle Gulbrakka står i dag bak Meieriet.  Gulbrakka brukes i dag til lager av 
ulikt utstyr for Anleggsdrift sin virksomhet. Gulbrakka er i dårlig bygningsmessig forfatning 
grunnet fravær av vedlikehold gjennom flere tiår. 
Garasje med plass til to større kjøretøy og noe lagerplass med et areal på tilsammen 170 m2 har 
et kostnadsoverslag på tilsammen 1,75 mill kroner inkl rivingskostnad for Gulbrakka.  
Driftsutgifter for garasje er beregnet til ca 35 tusen pr år.  
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Nordreisa kommune 
           

 Arkivsaknr:       2015/2072-5 

Arkiv:                233  

Saksbehandler:  May Halonen 

 Dato:                 03.05.2017 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
42/17 Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg 01.06.2017 

 

Kjøp av tilleggsareal - klage på pris 

Vedlegg 
1 Kart tilleggsareal til eiend 1942/47/117 

 

Rådmannens innstilling 
Nordreisa kommune tar klagen delvis til følge.  
 
Prisen pr m2 korrigeres fra kr 100 til kr 80 pr m2.  
 
Nordreisa kommune selger et areal på inntil 300 m2 fra gnr 47/8 som tilleggsareal til 
eiendommen 47/117 der følgende vilkår legges til grunn: 
1. Pris for areal kr 80 - åtti kroner - pr m2 
2. Offentlige avgifter og gebyrer for fradeling må betales av kjøper 
 
 
 
 
 

Saksopplysninger 
Jørn Hugo Lunde eier gnr 47/117 og har påklaget vedtaket i mail av 29.06.16. Vedtaket ble gjort 
den 19.11.15 og sendt ut den 04.12.15. Klagen er mottatt seks måneder etter at klagefristen er 
utløpt. Men siden kjøper fortsatt er interessert i å kjøpe arealet, men til en annen pris, og kjøper 
og selger (kommunen) derfor ikke har vært enig om prisen, tar vi saken opp til ny behandling. 
Vi beklager at saken ikke er tatt opp tidligere. 
 
Jørn Hugo Lunde skriver i sin klage: 
Vil klage på vedtaket som er gjort p.g.a prisen på kvadraten er mye høyere en jeg ble forespeilet 
når jeg tok kontakt pr. telefon. Prisen som ble nevnt da var på ca. 20 kr for kvadraten. Vil å 
nevne at jeg aldri har fått noe igjen for det arealet jeg mangler i front der veien er i dag. (Prisen 
naboene har betalt er en symbolsk sum.)  
 
Vurderinger 
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Denne rekka med boligtomter i Bjørklysvingen ble alle opprettet i 1974. I 1988 ble antakelig 
veien mellom boligrekka, Bjørklysvingen 2 (47/114), 4 (47/115), 6 (47/116), 8 (47/118) og 10 
(47/117), og Ymber bygget. I saksframstillingen i saken til møte den 19.11.15 står det: Ut fra 
skylddelingspapirene ser det ut til at halve veiarealet er tatt fra disse tomtene. Samme år kjøpte 
eierne av Bjørklysvingen 4, 6 og 8 ca 3 meter i bakkant da dette var innenfor daværende 
gjeldende reguleringsplan. I kommunestyresak 113/88 framgår det at prisen ble fastsatt til kr 15 
pr m2.  Vi vet ikke om dette var samme prisen som tomtene ble solgt for i 1974, men det er 
mulig.  
 
Daværende eier av gnr 47/117 kjøpte ikke tilleggsarealet slik eierne av de tre nabotomtene 
gjorde. Jørn Hugo Lunde skriver i sin klage at han var blitt forespeilet en annen pris og at han 
aldri har fått noe igjen for arealet i front der veien er i dag. Vi har ingen opplysninger om 
hvilken pris han har fått opplyst. Han kjøpte tomta i november 2010 slik den framstår i dag og 
kan ikke kreve kompensasjon for arealendringer som ble gjort i 1988.  
 
Kr 15 i 1974 utgjør i dag kr 90,35. I januar 2016 ble ei boligtomt solgt på Solbakken etter 
opsjon til kr 80 pr m2. De som kjøper areal i dag kan ikke forvente å få samme pris som i 1988, 
eller 1974 for den saks skyld.  
 
I sak 44/15 gjorde MPU et vedtak om kr 100 pr m2 slik prisen er på Høgegga. Vi vil foreslå at 
prisen settes til kr 80 pr m2 slik annet areal er blitt solgt for i Sørkjosen, seinest for et år siden.  
 
Det omsøkte arealet er pr i dag avsatt til park men er lite i bruk. Vi ser ikke at en omdisponering 
av det omsøkte arealer har konsekvenser for bruken pr i dag. Flere av naboene har også meldt 
sin interesse for å kjøpe tilleggsareal til sine tomter slik at bakgrensen for tomtene blir lik.  
 
------------------------ 
 
Saksprotokoll i Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg - 19.11.2015 – sak 44/15 
Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Nordreisa kommune selger et areal på inntil 300 m2 som tilleggsareal til eiendommen 
1942/47/117 der følgende vilkår legges til grunn: 
1. Pris for areal kr 100 - etthundre kroner - pr m2 
2. Offentlige avgifter og gebyrer for fradeling må bekostes av kjøper 
 
Rådmannens innstilling 
Nordreisa kommune selger et areal på inntil 300 m2 som tilleggsareal til eiendommen 
1942/47/117 der følgende vilkår legges til grunn: 
1. Pris for areal kr 100 - etthundre kroner - pr m2 
2. Offentlige avgifter og gebyrer for fradeling må bekostes av kjøper 
 
Saksopplysninger 
Jørn-Hugo Lunde søker om å få kjøpe tilleggsareal til egen boligtomt 1942/47/117 
Bjørklysvingen 10. 
 
Søknaden begrunnes med behov for plass til ny garasje. Dette da tomta er lavere enn veien og 
eksisterende garasje fylles derfor med vann og derfor blir ubrukelig vinterstid. 
 
Vurdering 
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Omsøkt areal ligger vest for tomt 1942/47/117, og er i reguleringsplan Sørkjosen Vest C avsatt 
til formål park. 
 
Tomtene Bjørklysvingen 2-12 ble skylddelt før veien ble bygget. Ut fra skylddelingspapirene ser 
det ut til at halve veiarealet er tatt fra disse tomtene. Øvrige boligtomter langs samme 
veistrekning er tidligere justert mot friområdet. Omsøkt område ligger i et hjørne av areal avsatt 
til park. Det vurderes at salg av inntil 300 m2 som tilleggsareal vurderes som mindre vesentlig. 
Etter total vurdering av områdets benyttelse og reguleringsformål, konkluderes det med at salg 
av tilnærmet omsøkt område ikke vil gi noen negative konsekvenser. 
 
Pris: Tomter på tidligere utbygde boligfelt, eksempelvis Høgegga, selges i dag for kr 100,- pr 
m2. Salgbart område utgjør inntil 300 m2 og vil ha en kostnad på kr. 30000. Gebyrer for 
fradeling og eiendomsoverdragelse kommer i tillegg. Arealets størrelse fastsettes nøyaktig ved 
oppmålingsforretning.
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Nordreisa kommune 
           

 Arkivsaknr:       2017/483-2 

Arkiv:                1942/47/8
  

Saksbehandler:  May Halonen 

 Dato:                 16.05.2017 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
43/17 Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg 01.06.2017 

 

Kjøp av tilleggsareal fra gnr 47/8 

Henvisning til lovverk: 
 

Vedlegg 
1 Kjøp av tilleggsareal fra gnr 1942/47/8 
2 Kart 
3 Kjøp av fra gnr 47/8 - kart 

 

Rådmannens innstilling 
Nordreisa kommune selger areal fra gnr 47, bnr 8 som tilleggsareal til følgende eiendommer: 

 Gnr 47/118: 221,6 m2 
 Gnr 47/116: 222,3 m2 
 Gnr 47/115: 236,9 m2 
 Gnr 47/114: 147,1 m2 

 
Vilkår: 
1. Pris for tilleggsareal til boligtomt kr 80 – åtti kroner - pr m2. 
2. Offentlige avgifter og gebyrer for fradeling og tinglysning må betales av kjøpere. 
 
 
 

Saksopplysninger 
Vi har fått henvendelse fra tre grunneiere i Bjørklysvingen om kjøp av tilleggsareal fra gnr 47/8 
til egne eiendommer. Dette gjelder: 
Torbjørn Evanger, eier av gnr 47/115 
Sture B. Hansen, eier av gnr 47/116 
John Nyheim, tidligere eier av gnr 47/118 (eies i dag av barna Vanja og Karl Mattis Nyheim) 
 
I brevet skriver de følgende:  
«Som oppsittere av overnevnte tomter søker vi herved om å få kjøpe tilleggsareal til våre tomter. 
Vi er også kjent med at det pågår en tilsvarende sak på tomt 47/120. Vi ønsker å kjøpe ca 300 

429



m2 i bakkant av våre tomter fra friarealet som ligger mellom våre tomter og Sørkjosen 
barnehage. Dette friarealet er ikke i bruk av noen og arealet vil derfor ha en størrelse som 
tilfredsstiller en grønn lunge i nærområdet fortsatt. Etter at veien ble lagt om midt på 80-tallet, 
ble vil tilbudt en regulering i bakkant på 3 meter. Dette ble gjennomført i 1988 (k.sak 113/88) 
og da til en pris av ca 24 kr. Vi legger til grunn at denne prisen danner grunnlag for 
prisfastsettelsen, men da indexregulert fram til i dag. Håper på en hurtig avgjørelse og en 
mindre reguleringsendring som gjør dette mulig.» 
 
Vi kommenterer først at den andre saken ikke angår gnr 47/120 slik de sier, men gnr 47/117, se 
sak om klage på pris ved kjøp av tilleggsareal, arkivsak 15/2072.  

Vurdering 
Det skrives i henvendelsen at de tre tomteeierne ønsker å kjøpe ca 300 m2 hver i bakkant av 
tomtegrensene pr i dag. Saken angående tilleggsarealet til 47/117 er på ca 300 m2. Eier av 
47/117 i 1988, kjøpte ikke 3 meter ekstra da, slik eierne av disse tre naboeiendommene gjorde. 
Hvis eierne av bruksnr 115, 116 og 118 nå skal kjøpe 300 m2, vil de få de eventuelle nye 
tomtegrensene ulik i forhold til gnr 47/117. Vi mener at bakkanten av tomtene må være rett og 
på vedlagte kart (vedlegg 3) viser vi hvordan. Her har vi satt en rett strek bak tomterekka og 
også tatt med den siste tomta på rekka, gnr 47/114, selv om eier der Britt Kari Pedersen, ikke er 
med på denne henvendelsen. Selv om hun i denne omgangen ikke ønsker å kjøpe tilleggsareal, 
tar vi likevel denne tomta med i saken, hvis det skulle komme en senere henvendelse.  
 
Tilleggsarealene på tomtene på hele rekke blir da slik: 
Gnr 47/117: 300 m2 
Gnr 47/118: 221,6 m2 
Gnr 47/116: 222,3 m2 
Gnr 47/115: 236,9 m2 
Gnr 47/114: 147,1 m2 
 
De legger videre til grunn i sin henvendelse en oppgitt pris fra 1988 på kr 24 pr m2 og viser til at 
indeksregulert til dagens krone utgjør det kr 45,21. I saken angående tilleggsarealet til 47/117 er 
det innstilt på kr 80 pr m2 som er samme pris som ei tomt ble solgt for i Sørkjosen i januar 2016.  
 
Arealet som ble gjort om til vei på åttitallet ble ordnet opp i 1988. At de nå ønsker mer areal, 
kan ikke settes i sammenheng med saken fra 1988, snart 30 år siden. De som kjøper areal i dag 
kan ikke forvente å få samme pris som i 1988. Samtidig ønsker kommunen å ha en rett linje i 
bakkant av tomtene og har derfor redusert arealet i forhold til det som er ønsket i henvendelsen.  
 
Det omsøkte arealet er i dag avsatt til park. Området er ikke i bruk og det er derfor mindre 
vesentlig at arealet omdisponeres til boligformål. Det jobbes nå med oppstart av utvidet 
planområde for Sørkjosen og det omsøkte arealet vil i denne sammenheng bli tatt med i den nye 
reguleringsplanen til omsøkte formål.  
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r 77

Nordreisa Kommune

Teknisk avdeling v/ May Halonen

9151 Storslett

Sørkjosen 2.mai 2017

Kjøp av tillegstomteareal 47/ 115—47/ 116-47/ 118

Som oppsittere av overnevnte tomter søker vi herved om å få kjøpe tilleggsareal til våre tomter. Vi er

også kjent med at det pågår en tilsvarende sak på tomt 47/120. Vi ønsker å kjøpe ca 300 m2  i

bakkant av våre tomter fra friarealet som ligger mellom våre tomter og Sørkjosen barnehage. Dette

friarealet er ikke i bruk av noen og arealet vil derfor ha en størrelse som tilfredsstiller en grønn lunge

i nærområdet fortsatt.

Etter at veien ble lagt om midt på 80 tallet, ble vi tilbudt en regulering i bakkant på 3 meter. Dette ble

gjennomførti 1988 (K.sak 113/88) og da til en pris av ca 24 kroner. Vi legger til grunn at denne

prisen danner grunnlag for prisfastsettelsen men da indexregulert fram til idag.

Håper på en hurtig avgjørelse og en mindre reguleringsendring som gjør dette mulig.

Med hilsen

Torbjørn vang ture Hansen Mattis Nyheim
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m = Fulldyrka jord 0.0 bakgrunnskart for gjenkjennelse. Areal-

Målestokk 1  :  500 ved A4  utskrift 1! Overflatedyrkajord 0.0 statistikken viser arealer i  dekar for alle

Utskriftsdato:  11.04.2017 LLl innmarksbeite teiger på eiendommen. Det kan forekomme

. Sk°9 av særs høg bonitet 0-0 avrundingsforskjelleri arealtallene.

 

GRUNNEIENDOM 1942-47/1 15 Sk°g av høg ”mat °”
M  Skog av mlddele bonitet 0'0 Ajourføringsbehov meldes til kommunen.
L  Skog av lav bonitet 0.0
i Uproduktiv skog 0.0 0.0 —  Arealressursgrenser

% Myr 0-0 %2 Eiendomsgrenser

Åpen jorddekt fastmark 0.0

N I B  l  O Åpen grunnlendtfastmark .0 0.

Bebygd, samf, vann, bre 0.8

i NOR5K 'NST'TUTT FOR Ikke klassifisert 0.0 0.8: BlOØKONOMi Sum. 0.8 0.8
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Konsumprisindeksen  -  SSB

e  Statistisk sentralbyrå
Statistics Norway

BEREGN PRISENDRING SELV

Nye månedstall kommer den 10. hver  måned.

Kronebeløp
24 NOK

Fra

År
1988

Måned ,, ,
Alle (gjennomsnitt) i,

Til
År
2016

Måned
Alle (gjennomsnitt) i]

Beregn endringen

Resultat av  utregning

24 kri  1988  tilsvarte  45,21  kr i  2016.

NOK 1988 24

NOK 2016 45,21

% Prisstigning 88,4

Merk!
Beregningene viser utviklingen i kroneverdien
når en tar utgangspunkti konsumprisindeksen.
Beregnin ene viser ikke hva enkeltvarer bør
eller skal oste når prisen reguleres med
konsumprisindeksen.

Les mer om riskalkulatoren

Fant du det du lette etter?

0  Ja

O  Nei

Hva lette du etter?

https://www.ssb.no/priser—og-prisindekser/statistikker/kpi

Side  1  av  2

02.05.2017433



Målestokk 1:500    

12.05.2017434



 

Nordreisa kommune 
           

 Arkivsaknr:       2017/350-3 

Arkiv:                233  

Saksbehandler:  Bente Fyhn 

 Dato:                 05.05.2017 

 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
44/17 Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg 01.06.2017 

 

Klage på antall fastavgifter på kommunal vann- og kloakkavgift 

Henvisning til lovverk: 
Forskrift om vann- og kloakkgebyrer, Nordreisa kommune 
 

Rådmannens innstilling 
Nordreisa kommune opprettholder krav om betaling av fastavgift for 4 boenheter på eiendom 
gnr 13 bnr 139. 
 
 
 

Saksopplysninger 
Rodner Nilsen klager på fastsettelsen av antall fast avgift for vann og kloakk for eiendom 
13/139 datert 20.mars 2017. 

Vurdering 
Rodner Nilsen skriver i sin klage datert 20.mars 2017 at boligen er en flermannsbolig som 
inneholder fire leiligheter. Han skriver at de bruker to av boenhetene under ett som egen bolig 
og leier ut de andre to. Han søker derfor om å få redusert faste årsavgifter for vann og kloakk fra 
fire til tre boenheter. Han sammenligner dette med skattereglene hvor det står at dersom 
husstanden bruker flere boenheter under ett til egen bolig, skal disse enhetene anses som èn 
boenhet.  
 
Boligen på eiendom 13/139 er matrikkelført som en frittliggende bolig med 4 boenheter som 
fikk ferdigattest juli 2015. Det er matrikkelføringen som er lagt til grunn ved fastsetting av hvor 
mange bo-/bruksenheter som skal betal faste årsavgifter for vann og kloakk.  
 
I forskrift for vann- og kloakkgebyrer, Nordreisa kommune står det i 
§7.Arealberegningsmetode:  
« Når gebyrene beregnes etter bebyggelsens størrelse skal bruksareal(BRA) anvendes. BRA 
beregnes etter NS-3940. 
Unntatt fra beregning etter BRA er driftsbygninger i landbruket som regnes etter bygningens 
grunnflate. 
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Ved seksjonering regnes hver seksjon som et selvstendig bygg. 
Separate boenheter på samme eiendom regnes som selvstendige abonnenter.» 
 
Ut fra likebehandling av kommunens abonnenter finner administrasjonen det ikke riktig å 
anbefale imøtekommelse av klagen. 
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Nordreisa kommune 
           

 Arkivsaknr:       2015/1688-13 

Arkiv:                1942/13/75
  

Saksbehandler:  Sigrid 
Birkelund 

 Dato:                 22.05.2017 
 

 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
45/17 Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg 01.06.2017 

 

Klage på sak 1942/13/75 Stenging av avkjørsel pynteveien 

Henvisning til lovverk: 
Plan- og bygningsloven, PBL08: Kapittel 19 Dispensasjon. 
Forskrift om byggesak, SAK10: § 4-1 Bokstav d. Nr. 10. 
Veglova, lov om vegar: § 40 Avkjørsel fra offentlig vei. 
Reguleringsbestemmelser: Plannavn «Boligområde Rovdas 1 og 2» med Planidentifikasjon 
19421986_001.  

Rådmannens innstilling 
Søknad om dispensasjon jf. Plan- og bygningsloven § 19-1 fra reguleringsplan til opprettelse av 
ny avkjørsel fra vei Pynten til boligeiendom avslås.  
Dette begrunnes med at åpning for flere avkjørsler per boligeiendommer kan skape uryddighet 
ved gjennomkjøring i boligfelt og skape presedens. 

Saksopplysninger 
Dette gjelder tidligere utvalgssak 65/16 høst 2016. Da saksfremlegget ble sendt til eier, fikk de 
ikke opplyst klagerett i samsvar med Forvaltningsloven. Av den grunnen får de rett til å klage på 
saken selv om klagetiden er utgått. Dette kom frem da det ble utsendt brev 28.03.2017, varsel 
om tvangsmulkt, til eiere for å imøtekomme vedtakene i utvalgssak 65/16.  
 
Innkommet klage gjelder stenging av avkjørsel mot vei Pynten. Eier av tomt sier at dette ikke er 
forbudt i reguleringsplanen. Det er heller ikke til hinder for brøyting. Den er på god avstand, 
nærmere bestemt 7-10 meter fra gjeldende nabos avkjørsel. De sier at i forrige saksfremlegg var 
det oppgitt til 1 meter fra eiendom.  De begrunner dette med at avkjørselen er en viktig del for 
eierne og for parkeringsplassen til leieboerne. Dette for å unngå mye rygging på eiendom ved 
eksisterende avkjørsel.   
Vei Pynten er en utstikkervei som inneholder seks avkjørsler fra ulike tomter. Vei Utsikten er en 
ferdselsvei i boligfeltet, men noe mer større trafikk.  

Vurdering 
I tidligere utvalgssak 65/16 ble dette nevnt av veien:  
Tiltak 6 og 7:  
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Med opprettelse av kjellerleiligheter er det også lagt inn 2 nye avkjørsler som det ikke er gitt 
tillatelse til. Se situasjonskart nedenfor. Den ene som er opprinnelig, ligger ved garasje på forsiden. 
De to andre er tatt i bruk uten tillatelse av kommunen.  
Det er lov med intern veg på tomt og biloppstillingsplasser etter SAK10§ 4-1 bokstav d nr. 10, uten 
å måtte søke på dette. Dette gjelder ikke avkjørsler ut fra tomten. Avstanden til nabogrensen må 
minst være 1,0 meter. Endringer i terreng må ikke hindre sikten i frisiktsoner mot vei.  
Reguleringsplanen for Rovdas 2, 7. Fellesområder: Områder merket FA1 skal nyttes som felles 
avkjørsel for tomtene nr.14-19. FA1 er vei Pynten. Dermed går det i strid med reguleringsplanen å 
gi tillatelse til avkjørsel i vei Utsikten. Den andre nye avkjørselen ligger på vei Pynten og kommer 
ikke i strid med reguleringsplan. Det er oppført fra reguleringsplan vei inn til eiendom, slik at å 
godta en ekstra vei inn til tomta bør vurderes. Det som man kan se i forhold til den nye avkjørselen 
er at den ligger tett inntil Tore Yttregård sin tomt. Den ligger innenfor en meter fra 
eiendomsgrensen til Tore Yttregård der hvor Tore Yttregård har sin avkjørsel. Det er uheldig å ha 
avkjørsler i et boligfelt så nært hverandre, da det kan skape nabokonflikter, f.eks. på vinterstid. Ved 
opprettelse av to avkjørsler på en eiendom i et regulert boligfelt, kan gi flere problemer; Blant annet 
kan eier lage en sammenhengende vei som vil skape forvirring for f.eks. brøytebiler. Dermed 
frarådes det å ha flere avkjørsel på eiendommen. 
 
I saksfremlegg 65/16 og klage fremgår det at avkjørslene mellom naboene ligger nært 
hverandre. Saksfremlegget kan oppfattes misvisende da det er 7-10 meter mellom disse veiene. 
Nært er et beskrivelsesord der sammenhengen kan ha forskjellige betydning. I et boligfelt kan 
disse 7-10 meter ansees som nært, mens på en større tomt utenfor et boligfelt vil med større 
avstander mellom avkjørslene, kan oppfattes som grei avstand mellom avkjørsler. Avstanden til 
en nabogrense skal det være 1 meter imellom for at en avkjørsel skal være innenfor regelverk. 
Dette er etter regelverk og gjelder ikke beliggenhet på vei til den spesifikke saken. Forøvrig 
viser situasjonskart avstandene mellom veiene ved de ulike avkjørslene i saksfremlegget.  
 
Avkjørslene gjelder ikke kun om beliggenhet til nabo og eventuell påvirkning til naboavkjørsel. 
Dette gjelder også om et visuelt syn som når f.eks. en brøytebilkjører kjører gjennom boligfeltet, 
eller andre. Åpner man opp for flere avkjørsler i boligfelt, kan det bli uoversiktlig. Det er også 
lett å ta i bruk vei internt på eiendom til gjennomkjøring når to avkjøringsvei ligger så nært 
hverandre. Formålet med intern vei menes adkomstvei eller vei mellom forskjellige byggverk på 
eiendommen. Ved en tillatelse til dette bør disse to ulike veiene fra avkjørsler inn på eiendom, 
ikke kobles sammen og skal brukes uavhengig av hverandre.     
 
Da det allerede er gitt tillatelse til to boenheter i kjeller vil dette medføre større behov for 
parkeringsplass. Ved å gi tillatelse til ny avkjørsel ved vei Pynten gir det den ene boenheten 
parkeringsplass direkte mot dørinngang. Et argument som eier fremhever, er at det er viktig å få 
bruke denne avkjørselen slik at de ikke behøver å rygge ved eksisterende avkjørsel, som ligger 
nært ett veikryss. Det vil være flere parkeringsplasser ved bruk av samme avkjørsel per dags 
dato. Det er opp mot 5 biler som står parkert på eiendommen daglig. Dette er en problemstilling 
eier må forholde seg til. Det påminnes at avkjørsel som er satt opp i reguleringsbestemmelsene 
har tatt stilling til avstand til kryss. Dette endres ikke utover hvor mange biler som er parkert på 
en eiendom. Det er plass til bruk av parkeringsplasser på tomt.     
 
Ved oppsummering til en konklusjon:  
... Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller 
hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt .... § 19-2 Plan- og 
bygningsloven. 
 
Formålet med reguleringsbestemmelser er at det skal skape forutsigbarhet og stabilitet i regulert 
boligfelt. Da det allerede er regulert én avkjørsler til boligeiendommer, anbefales det å følge 
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denne bestemmelsen. Det ansees at det å åpne opp for endring av eksisterende bestemmelser, 
ikke er forøvrig en god ide for fremtidige avgjørelser i et regulert boligfelt.  
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Post Nordreisa M  .. ,,
.,.
v

Fra: ken—tore johansen <superkentbré,@gmail.com  >

Sendt: torsdag 20. april 2017 14:25 ”y— — »  ,,
Til: Post Nordreisa ,? L  . .,.
Emne: Klage  på sak nr  2015/1688—11 'a ' “ ' '

Vedtak 1942/13/75 La,, .

Tillegg søknad om bod 20 m2 på etablert betong. Boden blir 2delt, av totalt betong på 25 m2 etableres ny bod
15 m2 side om side med gamle fine lekestue 5 m2, under samme tak og frihjørne av betongen gir  2  meter

avstand til huset.

Klagen gjelder stengning avkjørsel mot Pyntenveien.

Det er ikke forbudt i reguleringsplan. Den er heller ikke til hinder for brøyting som dere begrunnet stengning

med. Den er på god avstand mærmere bestemt 7—10 meter fra gjeldende nabos avkjørsel. I deres begrunnelse

oppga dere 1 meter og det er feil.

Avkjøringen mot Pyntenveien er veldig viktig for oss og spesielt leieboerne for blant annet unngå mye rygging

uti krysset og bli sperret inne. Vi ber dere innstendig om å få beholde den.

Håper på positivt svar ©

Med vennlig hilsen

Astrid Irene og Ken Tore Johansen

1
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Blått felt markert for ny avkjørsel
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Nordreisa kommune 
           

 Arkivsaknr:       2017/519-1 

Arkiv:                614  

Saksbehandler:  Wenche 
Johannessen 

 Dato:                 18.05.2017 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
46/17 Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg 01.06.2017 

 

Klisterreglement for Nordreisa idrettshall 

Henvisning til lovverk: 
 

Vedlegg 
1 Klisterreglement for Nordreisa idrettshall 

 

Rådmannens innstilling 
Nordreisa Miljø-, plan og utviklingsutvalg vedtar klisterreglement for Nordreisa idrettshall slik 
det foreligger. 
 
 

Saksopplysninger 
Nordreisa idrettshall blir brukt til mange ulike arrangementer, treninger og kamper. I høst ble 
dekket inne i selve idrettshallen skiftet. Det nye gulvet krever mye vedlikehold, og erfaringen 
fra den første sesongen er at det er et veldig mye klisterbruk som er vanskelig å få vekk. Det 
brukes også feil klister (klister med harpiks) som er nesten umulig å fjerne. Renholder bruker 
mye tid på dette, og det brukes mye renholdsmidler. Dette har resultert at det allerede er mange 
svarte flekker som det ikke er mulig å få vekk. I forbindelse med nytt gulv ble det også malt og 
rundvasket i garderober og dusjer da det også der var mye klister på vegg og dører. Vi ønsker 
derfor å ha ett reglement for bruk av klister som holder klisterbruket på ett avgrenset område og 
det brukes rett klister.  
 
Reglementet vært ute til høring hos Nordreisa IL v/ håndballgruppa. De hadde ingen 
innvendinger til vedlagte reglement. 
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Klisterreglement i Nordreisa idrettshall 
   

Generelt  

Klister er ikke lovlig til og med 15-årsklassen. Det er imidlertid en forutsetning at klisteret har 

tilsvarende karakteristika og kan fjernes/vaskes vekk på samme måte som Select Profcare 

Håndballklister med grønn skrift og AssistSport Håndballklister er merket med «Naturklister».  

 

1. Hver og en har et selvstendig ansvar for å sørge for at det ikke blir sølt klister på dørhåndtak, 

i garderoben, på rekkverk, vegger osv. Klister skal kun brukes på banen. Påføres fingrene i 

innbyttersonen – aldri i garderoben. Fjern klisteret før man går inn i garderoben eller til andre 

deler av hallen.  

 

2. All bruk av venetiansk terpentin (harpiks) ER FORBUDT. Lovlige Klister type er f. eks. 

Select Profcare Håndballklister MÅ være med grønn skrift og AssistSport Håndballklister 

«Naturklister», tilfredsstiller begge disse kriteriene.  

 

3. Bruk av klister i klassene frem til J/G-15 år. (ref. reglement for lag tilsluttet Norges 

Håndballforbund) er forbudt.  

 

4. Det er ikke tillatt med bruk av klister på skoene (evt. «gammelt» klister skal dekkes med 

tape). Av hensyn til motspillerne er det ikke tillatt å bære med seg klister andre steder på 

kroppen (håndledd, knær, osv.). Spiller som gjør dette skal bortvises fra banen og kan ikke 

ankomme banen/området igjen før alt klister er fjernet.  

 

5. Det er ikke tillatt å påføre klister direkte på ball. Håndball som er merkbart preget i 

overflaten av gammelt klister er ikke tillatt å bruke i hallen. Denne skal gjøres ren før den kan 

brukes. Å bruke skitten ball vil bli sett på som et brudd på reglementet (bruk av skitten ball er 

største årsak til at ”klaser” med klister legger seg på gulv/vegger). Mørk brun eller tilnærmet 

svart i boksen betyr mye Harpix. Det er totalforbud med de mørke typene. Den enkleste 

forklaringen er at klisteret skal være lyst i fargen.  

 

6. Det er ikke tillatt å forlate spille banen uten å fjerne klister fra fingrene.  

 
7. Laget skal umiddelbart etter trening og kamp fjerne klaser med klister. Bruk vaskestasjon for 
ball og hender. 
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Klubbenes/trenernes/lærerens/brukernes ansvar 
 

1. Alle ansvarlig brukere er forpliktet å gjøre sine utøvere kjent med reglementet for bruk av 

klister i Nordreisahallen, hver enkelt klubb skal kunne dokumentere (med møteinnkallelse og 

protokoll) hvilke trenere og lag som har deltatt på infomøte i klubben.  

 

2. Som arrangør, å sørge for at klisterstativer er plassert ved siden av innbytterbenken før 

kampstart. I disse stativene skal det også være klister- fjerner tilgjengelig. Arrangerende lag har 

ansvar for å påse at gjestene bruker riktig type klister, og at dette skal tas av/fjernes fra utøveren 

før en forlater området ved sekretariatet. Arrangør er også ansvarlig for at utstyr for fjerning av 

klister etter kamp er tilgjengelig før en forlater banen. 

 

3. Hjemmelag / arrangør sørger for at tilreisende lag og dommer er informert om retningslinjene 

for bruk av klister i Nordreisahallen. Dersom gjestende lag har «feil» klister skal hjemmelaget 

tilby godkjent klister. 

 

4. Sørge for at reglene for bruk av riktig type klister blir overholdt på alle treninger og kamper i 
regi av klubben. 

 

5. Ved kamper er det hjemmelaget som plikter å sende ut informasjon om godkjent klister og 
klisterfjerner for gjestende lag, samt å informere om klisterreglementet i Nordreisahallen. 
Arrangørklubben er den part som ved disse kamper plikter å sørge for at reglementet overholdes 
av gjestende lag.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

447



 

 

Varsel og straffereaksjoner ved kamper:  
Rengjøringsgebyr på kr.1500,-  
• 1. gang: Varsel  
• 2. gang: Rengjøringsgebyr på kr.1500,- sender ut.  
 
 
Varsel og straffereaksjoner ved trening:  
• 1. gang: Advarsel  
• 2. gang: Laget utestenges fra trening i 1 uke  
• 3. gang: Laget utestenges fra trening i 1 mnd.  
Utestengelsen gjelder fra Nordreisahallen 
 
 
 
 
 
 
HÅNDBALL OG KLISTER:  
Håndballhallen skal være ren, ryddig og trivelig å være i. Vi må alle føle ansvar for å 
finne fram til gode rutiner m. h.t. klisterbruk.  
 

 

 

Eksempel på klister stasjon 
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KLUBBENS ANSVAR:  

 

Se bilde: Dette bildet viser godkjente produkter.  
 
 

 
 
 
AssistSport sitt klister er merket med «Naturklister». Select sin type MÅ være med grønn 

skrift.  

Alle andre typer er IKKE tillat i vår hall 

 

• Som arrangør, å sørge for at klisterstativer er plassert ved siden av innbytterbenken før 

kampstart. I disse stativene skal det også være klisterfjerner 

 

 Sørge for at reglene for bruk av klister blir overholdt på alle treninger i regi av klubben.  

 

• Sørge for at klisterfjerner er tilgjengelig dersom eget lag ønsker å benytte klister  

 
 
Reglementet er lest og forstått:  
 
 
Ansvarlig: __________________________________  
 
 
Dato/år: _________________________ Signatur: __________________________________  
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Nordreisa kommune 
           

 Arkivsaknr:       2017/546-1 

Arkiv:                Q07  

Saksbehandler:  Hilde 
Henriksen 

 Dato:                 24.05.2017 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
47/17 Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg 01.06.2017 

 

Opprensking overvannsgrøft sentrum Storslett 

 

Rådmannens innstilling 
Opprensking av overvannsgrøft mellom Nordreisa kirke og Reisaelva iverksettes.  
Kostnader dekkes innenfor driftsbudsjett. 
 
 

Saksopplysninger 
Det er tidligere etablert åpne overvannsgrøfter flere steder i og rundt sentrum.  Disse skal sørge 
for at overflate- og smeltevann skal ledes til Reisaelva uten skader på bygninger.  Flere av 
grøftene graves opp om våren for å sikre avrenning for å forebygge bygningsskader.   

Vurdering 
På grunn av årets sene vår sammen med kombinasjon av lite smelting og svært mye snø i 
fjellene, kan det forventes store smeltevannsmengder etterhvert.  Med lave temperaturer lengre 
ut over våren, øker faren for høye temperaturer opp mot 20 grader og tilhørende kraftig smelting 
over kort tid.  Slik situasjon vil gi store utfordringer for å unngå overflatevannsskader på 
bygninger og annen infrastruktur. 
 
Opprensking av beskrevne overvannsgrøfter har forekommet etter tilstopping. En nylig befaring 
med forebyggende hensyn, viser at en av de viktige overvannsgrøftene gjennom sentrum er 
tilnærmet grodd igjen og at enkelte stikkrenner i grøfta er underdimensjonert. Dette gjelder 
grøfta fra Nordreisa kirke og til Reisaelva der stor del av denne må renskes opp. 
Befaringen viser at stikkrenne gjennom Kirkeveien og ved Mestas strøsandlager ikke har stor 
nok dimensjon.  Allerede nå fungerer disse som oppdemningspunkt for vannstrømmen. 
Mesta har fått melding om at de må fjerne renna som stenger ved deres sandlager.  
I tillegg er en jordbruksovergang skadet i forbindelse med oppgraving av del av grøfta tidligere i 
mai, utført etter bestilling fra kommunen. Her må det legges ny renne. 
 
Berørte private grunneiere vil varsles før arbeid påbegynnes. 
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Kostnadene for opprensking av grøfta inkludert skogrydding og oppdimensjonering av 
stikkrenner, er kostnadsberegnet til kr 200tusen. Pristilbud innhentes fra eksterne entreprenører. 
Kostnader for overvann dekkes av avløpsbudsjettet. Opprenskingskostnad for aktuell grøft er det 
ikke budsjettdekning for. Kostnaden kan dekkes gjennom driftsbudsjett, og påregnelig 
underskudd dekkes av fondet ved årsoppgjør. 
 
Området som trenger opprensking: 
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Nordreisa kommune 
           

 Arkivsaknr:       2017/357-2 

Arkiv:                1942/69/1
  

Saksbehandler:  May Halonen 

 Dato:                 08.05.2017 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
48/17 Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg 01.06.2017 

 

Søknad om deling av nausttomt gnr 69/1 

Henvisning til lovverk: 
Jordloven §§ 9 og 12 
Matrikkellovens § 6 
Plan- og bygningsloven §§ 1-8, 20-1, 26-1, 27-1, 28-4 
 

Vedlegg 
1 Søknad om deling av grunneiendom gbn 1942/69/1 
2 Kart 

 
Delegasjon: I hht til delegasjonsreglement vedtatt av kommunestyret i sak 57/16. 
Administrasjonen har ikke delegert myndighet til å fradele i strandsonen. 

Rådmannens innstilling 
Vedtak: 
Nordreisa kommune godkjenner deling av omsøkte parsell på ca 100 m2 fra gnr 69, bnr 1 til 
nausttomt, jfr jordlovens § 12. Videre godkjennes omdisponering av 0,1 daa overflate dyrka jord 
jfr jordlovens § 9. Arealet ligger slikt til at det vanskelig kan utnyttes i moderne drift og 
omdisponering og fradeling har lite å si for ressursgrunnlaget på eiendommen og landbruket i 
området.  
 
Videre godkjennes delingen jfr følgende: 

 Deling godkjennes jfr matrikkellovens § 6 
 Deling godkjennes jfr plan- og bygningsloven §§ 20-1-m 
 Dispensasjon fra plan- og bygningslovens § 1-8 godkjennes. 

 
Ved avgjørelsen er det lagt vekt på at fradeling ikke vil komme i konflikt med natur- og 
kulturmiljø, landbruksinteresser, reindriftsforvaltning eller friluftslivet i området.  
 
For delingene settes det følgende generelle vilkår: 

 Byggetiltak kan ikke igangsettes før byggesøknad/melding er levert, søknaden er 
behandlet og godkjenning er gitt. 
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 Ved eventuelt bygging skal det sikres god estetisk utforming i samsvar med tiltakets 
funksjon og i samspill med omgivelser og stedlig byggeskikk. Det skal ikke brukes 
farger på tak eller vegg som skiller seg ut fra omgivelsene på en negativ måte. 

 Dersom det under eventuelt arbeid i marken oppdages gjenstander eller spor etter 
tidligere menneskelig aktivitet i omsøkte areal, må arbeidet stanses og melding straks 
sendes Sametinget og Troms fylkeskommune, kulturetaten jf. kulturminnelovens § 8, 
2. ledd. 

 Jfr plan- og bygningslovens § 21-9 vil tillatelse til tiltak etter § 20-1 første ledd 
bokstav m falle bort dersom det ikke er rekvirert oppmålingsforretning etter lov om 
eigedomsregistrering § 6 innen 3 år etter at tillatelsen ble gitt, eller dersom 
matrikkelføring vil være i strid med lov om eigedomsregistrering. 

 
For nausttomta gjelder disse vilkårene spesielt: 

 Tillatelsen er gitt til fradeling av tomt til et tradisjonelt naust til oppbevaring av båt 
og utstyr. 

 Parsellen må sikres lovlig og kartfestet atkomst ved tinglyst dokument selv om det 
bare skal være gangatkomst.  

 Naustet skal ikke isoleres, ha ekstra etasjer, karnapper og sanitæranlegg. 
 Naustet skal ikke brukes til boformål eller overnatting og skal heller ikke 

tilrettelegges for annen fritidsbruk. 
 Tomta må ikke gjerdes inn slik at dette blir til hinder for allmennhetens ferdsel i 

strandsonen. 
 
 
 
 

Saksopplysninger 
Søker: Magnus Jensen, Ravelseidet indre 102, 9153 Rotsund 
 
Det søkes om deling av ca 100 m2 nausttomt fra gnr 69, bnr 1. Eiendommen 69/1 ligger på 
Ravelseidet, om lag 15 km sør for Storslett sentrum, mot Skjervøy. I følge gårdskart fra Nibio 
har eiendom gnr 69/1 et totalareal på 1290,5 daa. Av dette er 26,1 daa fulldyrka jord, 2,9 daa 
overflatedyrka jord, 62,8 daa skog på middels bonitet, 16,2 daa skog på lav bonitet, 953,1 daa 
uproduktiv skog og resten annet areal. 
 
Planstatus 
I kommuneplanens arealdel står det i pkt 6.2.2 at i 100-metersbeltet langs sjø er det byggeforbud 
med unntak for bygninger, mindre anlegg og opplag som skal tjene til landbruk, reindrift, fiske, 
fangst, akvakultur, eller ferdsel til sjøs. Det forutsettes at tiltakene av hensyn til deres funksjon 
må ligge i 100-metersbeltet.  
 
Det er likevel nødvendig med dispensasjon fra plan- og bygningsloven § 1-8. 
I plan og bygningsloven av 27.06.08 § 19-2 heter det: ”at dispensasjon ikke kan gis dersom 
hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, 
blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn 
ulempene etter en samlet vurdering. Det kan ikke dispenseres fra saksbehandlingsregler.” 
Før det gjøres vedtak skal blant annet fylkeskommunen og statlig myndighet, hvis saksområde 
blir direkte berørt, være gitt mulighet til å uttale seg. Ved vurderingen av om det skal gis 
dispensasjon fra planer skal statlige og regionale rammer og mål tillegges særlig vekt. 
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I brev av 05.03.2007 omtaler Fylkesmannen i Troms den type saker som ikke er nødvendig å 
sende til høring fordi de ikke berører nasjonale eller regionale interesser, og som gjelder 
fradeling av tomt hvor arealet gjelder bebygde tomter eller tilleggsarealer som allerede er tatt i 
bruk og ikke søknaden ellers berører andre høringsparters områder. Her er tradisjonelle naust 
ved sjø nevnt ved visse forutsetninger. Se under dispensasjon. 
 
Vurderinger: 
Landbruk 
I jordlovens § 1 står det at: Arealressursane bør disponerast på ein måte som gir ein tenleg, 
variert bruksstruktur ut frå samfunnsutviklinga i området og med hovudvekt på omsynet til 
busetjing, arbeid og driftsmessig gode løysingar. Ein samfunnsgagnleg bruk inneber at ein tek 
omsyn til at ressursane skal disponerast ut frå framtidige generasjonar sine behov. 
 
Etter Jordlovens § 12 kan man gi delingsforbud eller samtykke. Formålet med forbud er å sikre 
og samle ressursene på bruket for nåværende og framtidige eiere. For å samtykke til deling må 
enten samfunnsmessige interesser av stor vekt tale for det, eller at deling er forsvarlig ut i fra 
hensynet til den avkastning eiendommen kan gi. Hensynet til eiendommens avkastningsevne 
kan ikke tillegges like stor vekt mot fradeling når eiendommen er ute av drift, og det ikke er 
realistisk å tro at eiendommen vil komme i drift igjen, som når eiendommen er i drift, eller det 
er grunn til å regne med at den vil bli drevet i overskuelig framtid. 
 
På gnr 69/1 høstes dyrka marka på øversiden av veien av et nabobruk. Av flyfoto ser vi at 
arealene på sjøsiden av veien ikke har vært høstet på en stund. Nausttomta er plassert på areal 
som benevnes som overflatedyrka jord og ligger utenfor arealet som er fulldyrka. I og med at 
arealet er dyrkbart skal delingen også vurderes i forhold jordlovens § 9.  
 
Etter Jordlovens § 9 går det fram at dyrka jord ikke må brukes til formål som ikke tar sikte på 
jordbruksproduksjon, og at dyrkbar jord heller ikke må omdisponeres slik at den ikke er egna til 
jordbruksproduksjon i framtida. Formålet med omdisponeringsforbudet er å verne produktive 
arealer og jordsmonnet. Det grunnleggende formålet med bestemmelsen er jordvern, dvs. å sikre 
matproduserende areal.  
 
Forbudet på omdisponering gjelder dyrka og dyrkbar jord uansett størrelsen på arealet. En 
forutsetning for at forbudet kommer til anvendelse er imidlertid at det areal som søkes 
omdisponert, enten alene eller sammen med annet jordbruksareal på eiendommen, kan gi 
grunnlag for jordbruksproduksjon. Det må objektivt sett ligge til rette for jordbruksproduksjon. 
Produksjonen må samtidig være av et visst omfang, enten for salg eller for eget bruk. Områdets 
karakter vil spille en viss rolle. Det er relevant å trekke inn i vurderingen om eiendommen ligger 
i et typisk jordbruksområde. 
 
Den omsøkte naustparsellen er plassert i kanten av tidligere fulldyrka jord. Arealet mellom 
veien og sjøen er her ca 30 m. Ut i fra dagens krav til moderne drift er arealet så godt som 
uegnet til maskinell høsting. Vi kan ikke se at det ligger til rette for at dette arealet kan være 
egnet for jordbruksproduksjon. Vi kan derfor samlet sett ikke se at delingen av nausttomta har 
noe å si for landbruket i området og eiendommen har for små ressurser for framtidig selvstendig 
og lønnsom jordbruksdrift. 
 
Vurdering i forhold til plan- og bygningsloven: 
I flg. plan- og bygningslovens § 26-1 må det ikke opprettes en ny grunneiendom, ny 
anleggseiendom eller endring av eksisterende eiendomsgrense på en slik måte at det oppstår 
forhold som strider mot denne lov, forskrift, vedtekt eller plan. Dette må ikke gjøres på en slik 
måte at det dannes tomter som er uegnet til bebyggelse på grunn av sin størrelse, form eller 
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plassering etter reglene i denne lov. 
 
I flg. § 27-1 skal opprettelse eller endring av eiendom til bygningsformål for opphold av 
mennesker eller dyr ikke gjennomføres med mindre det er forsvarlig adgang til hygienisk 
betryggende og tilstrekkelig drikkevann, samt slokkevann. I flg. § 27-2 skal bortføring av 
avløpsvann være sikret i samsvar med forurensningsloven før opprettelse eller endring av 
eiendom til bebyggelse skjer.  
 
Denne saken gjelder delingen av areal til et naust. Naust skal ikke ha innlagt vann og avløp og 
nærmere vurderinger i forhold til § 27-1 og 2 er derfor ikke relevant.  
 
I flg. § 27-4 må det før opprettelse eller endring av eiendom til bebyggelse blir godkjent enten 
være sikret lovlig atkomst til veg som er åpen for alminnelig ferdsel eller ved tinglyst dokument 
eller på annen måte være sikret vegforbindelse som kommunen godtar som tilfredsstillende. 
 
Det er opplyst at nausttomta ikke skal ha avkjørsel fra rv 866. Atkomst trenger nødvendigvis 
ikke være kjørbar vei. I søknaden er det krysset for at tomta kun skal ha gangatkomst. Dette må 
likevel sikres med tinglyst rett over 69/1.  
 
I flg. § 28-1 kan grunn bare bebygges, eller eiendom opprettes eller endres, dersom det er 
tilstrekkelig sikkerhet mot fare eller vesentlig ulempe som følge av natur- eller miljøforhold. Det 
samme gjelder for grunn som utsettes for fare eller vesentlig ulempe som følge av tiltak.  
Disse forholdene er ikke relevant i deling og bygging av naust som ikke er et bygg som er ment 
til overnatting og beboelse.  
 
Vurdering i forhold til naturmangfoldloven: 
Alle tiltak må vurderes opp mot naturmangfoldsloven som tok til å gjelde fra 1.7.2009. I 
naturmangfoldslovens § 1 heter det: Lovens formål er at naturen og dens biologiske, 
landskapsmessige og geologiske mangfold og økologiske prosesser tas vare på ved 
bærekraftig bruk og vern, også slik at den gir grunnlag for menneskenes virksomhet, kultur, 
helse og trivsel, nå og i fremtiden, også som grunnlag for samisk kultur. 
 
Det er gjort søk i Artdatabanken og Naturbasen og det er ikke gjort funn av noen lokaliteter i 
området som kan ha innvirkning på utfallet av tiltaket. Vi kan derfor ikke se at prinsippene i 
naturmangfoldloven er relevant og har noe å si for at det omsøkte arealet godkjennes fradelt. 
 
Dispensasjon: 
Iflg kommuneplanens arealdel kommer dette tiltaket inn under kategorien at funksjonen med 
tiltaket må ligge i 100-metersbeltet, og at saken derfor ikke skal behandles som en dispensasjon 
fra kommuneplanens arealdel.  
 
Med naust forstås uthus i strandsonen for oppbevaring av båter, båtutstyr og fiskeredskaper. 
Naustet skal ikke innredes eller benyttes som fritidsbolig, bolig eller annet rom for varig 
opphold. Selvstendige tomter skal ikke være over 150 m2. Tomta skal ikke gjæres inn og det er 
ikke anledning til bygging av plattinger eller andre utvendige faste innretninger, utover 
nødvendig båtopptrekk.  
 
Samlet vurdering: 
For å samtykke til deling må enten samfunnsmessige interesser av stor vekt tale for det, eller at 
deling er forsvarlig ut fra hensynet til den avkastning eiendommen kan gi. Eiendommen har små 
ressurser for framtidig selvstendig og lønnsom jordbruksdrift. Fradelingen vil trolig ikke føre til 
konsekvenser for friluftsliv, kulturminner, kulturlandskap eller reindriftsforvaltningen. 
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SØKNAD  OM DELING AV GRUNNEIENDOM

Kommunens stempel og saksnummer:

Søknaden/rekvisisjonen
framsettes  i  medhold av plan-
og bygningslovens §  20-1, m)
-jf. Kap 20, og
matrikkellovens ka  3 o  7.

Nordreisa kommune Rekvisisjon av oppmålingsforretning:

Postboks 174 5 Rekvisisjon av oppmålingsforretning ved godkjenning

El Utsettelse av oppmålingsforretning til dato

9156 STORSLETT El Oppretting av ny matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning

Oppmålingsforretning er en gebyrbelagt tjeneste som kreves inn etterskuddsvis

Gnr.  ' ' '  Bnr.  .  °  Eiendomsadresse .  .

66; l

'; .l ' I I  ". . I‘

. Altemativene er:
Alternatlv: 1. Fradeling av tomt/parsell med oppmålingsforretning

2. Fradeling av tilleggsparsell med oppmålingsforretning
3. Fradeling av  anleggseiendom (volum)
4. Arealoverføring

Eventuell merknad.

Selvstendig tomt/bruksenhet: & JA D NEI Dersom svaret er NEI, angi gårds- og bruksnummer på
eiendommen tilleggsarealet skal legges til

Tilleggsparsell til eiendommen:

A  .  . .  _  ...  ......... .. ... .... ... .

H'emmelshaver — bruk blokkbokstaver Adresse Postnrl-sted

. ' _ .  4 . ')  '  v I

H  rrLLLB 1361/1 Ecuamcéw 016015 ”392  67/53  1657.3  LUlC/
Under rift Dato Telefon Merknader

N/‘D (SW
H'emmelshaver — bruk blokkbokstaver Adresse Postnrl-sted

Underskrift Dato Telefon Merknader

H'emmelshaver — bruk blokkbokstaver Adresse Postnrl-sted

Underskrift Dato Telefon Merknader

Eventuell kontaktperson Adresse Postnrl-sted Telefon
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'  ' l  ’1  '  .I‘ '. I.  ' ' '  ..

Parsell r_1r. Formål Areal  i m2 Antall Navn og adresse på evt kjøper/fester
(merk P3 kalt) Nolum  i  m' arseller

Naa M- 5,/ d /

I  .  l  .  ’1  '  . .  .  ' .

Alternativer:
-  . .., 1. Arealbruken  i  kommune)plan eller kommunedelplan

Alter natlv. ?) 2. Arealbruken l mgulerings- eller bebyggelsesplan
Annet 3. Bygge- og deleforbud i 100-metersbeltet langs sjøen -  §  1-8

4. Annet

. l : - l  -  - o  o o  -  .  .

Angi begrunnelse her eller bruk eget ark

'  .  '  l  '  ':

Europa—, riks- eller fylkesveg D  Kommunal veg El Privat veg D  Avkjørselstillatelse gitt El JA
nr:

Anlegge ny avkjørsel D

u
O  .  . III. ’1.

Vannforsyning tilknyttes offentlig nett:

Beskriv vannforsyning:

Avløp tilknyttes offentlig nett:

Beskriv avløpsløsning:

Utvidet bruk av eksisterende B’JAD  Kun gangatkomst

El JAR’NEI

Hvis Nei, beskriv vann- og
avløpsløsningen nærmere

El  JAMNEI
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Markslag (ARS) 13 klasser Kartet viser en  presentasjon  av valgt  type

TEGNFORKLARING AREALTALL (DEKAR) gårdskart for valgt eiendom. l tillegg Vises

0  5  10 15m :  Fulldyrka jord 26.1 bakgrunnskart for gjenkjennelse. Areal—

Målestokk 1 i 500 ved A4 UtSkfifi % Overflatedyrka jord 2.9 statistikken viser arealeri dekar for alle
Utskriftsdato: 23.03.2017 M lnnmarksbeite teiger på eiendommen. Det kan forekomme

Skog av særs høg bonitet 0-0 avrundingsforskjeller i arealtaliene.
ft  ;  Skog av høg bonitet 0.0

GARDSKART 1947-439“ M  Skog av middels bonitet 62.8 . . .
Tilknyttede grunneiendommer: L Skog av lav bonitet 16 2 Ajourfønngsbehov meldes til kommunen.

69/1 i Uproduktiv skog 953.1 103 .1 Arealressursgrenser

%  Myr 1208 i : Eiendomsgrenser
Åpen jorddekt fastmark 5.4

N I B I O Åpen grunnlendt fastmark 47. 173.4

_  P Bebygd, samf, vann, bre 55.9

SEJFESKKOISSWUTT ”OR Ikke klassifisert 0.0 55.9
Sum: 1290.4 1290.4
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Nordreisa kommune 
           

 Arkivsaknr:       2016/1410-6 

Arkiv:                1942/18/6
  

Saksbehandler:  May Halonen 

 Dato:                 03.05.2017 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
49/17 Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg 01.06.2017 

 

Søknad om deling gnr 18, bnr 6 

Henvisning til lovverk: 
Plan og bygningslov, jordlov, matrikkellov. 
 
Delegasjon: Delegasjonsreglement kommunestyresak 57/16 
 

Vedlegg 
1 Søknad om deling av grunneiendom på gnr. 1942/18/6 til bebygd hytte 
2 Skjøte 

 

Rådmannens innstilling 
Nordreisa kommune godkjenner fradeling av inntil 1 daa bebygd tomt til fritidsformål fra 
eiendom gnr 18, bnr 6 i Nordreisa kommune. Dette gjelder fra parsellen som ligger inntil 
Reisaelva på Krakenes.  
 
Dette gjøres jfr følgende regelverk: 
 Deling godkjennes jfr jordlovens § 12  

 Deling godkjennes jfr matrikkellovens § 6 

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

 Dispensasjon fra delings- og byggeforbudet i 100 metersbeltet fra Reiaelva godkjennes jfr 
plan- og bygningsloven § 1-8  

 Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel godkjennes jfr plan- og bygningslovens 19-2.  
 
Ved avgjørelsen er det lagt vekt på at fradeling trolig ikke vil komme i konflikt med 
landbruksinteresser, natur- og kulturmiljø og friluftslivet i området siden tomta allerede er 
bebygd. Delingstillatelsen er vurdert i forhold til formål og forvaltningsmål i 
Naturmangfoldloven og tiltaket har ingen innvirkning på prinsippene som skal vurderes i §§ 8-
12 i og med parsellen allerede er bebygd. Fradelingen har lite å si for ressursgrunnlaget på 
eiendommen i og med at grunneier ikke har disponert arealet og at den har vært bebygd siden 
1970. 
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Det settes følgende vilkår: 
 Tomtegrensene skal ikke krysse ferdselsveien som går langs elvebredden. Det vil si at 

hele parsellen skal trekkes litt fra elva i forhold til slik det var søkt. 

 Hytten ligger innenfor flomutsatt område og tilfredsstiller derfor ikke kravene i TEK 
10 § 7-2. Ved eventuelle seinere tiltak på hytten eller endret bruk kan det ikke gis 
tillatelse før kravene i TEK 10 vedrørende sikkerhet for flom er ivaretatt. 

 Den nye parsellen må sikres tinglyst rett til adkomst over eiendommer som blir berørt av 
adkomsten. Iflg søknaden gjelder dette eiendommene gnr 18/5, 18/10, 18/15 og 18/32.Hvis 
det skal legges inn vann og septikanlegg på det søkes om utslippstillatelse. 

 Dersom det under arbeid i marken oppdages gjenstander eller spor etter tidligere 
menneskelig aktivitet i omsøkte areal, må arbeidet stanses og melding straks sendes 
Sametinget og Troms fylkeskommune, kulturetaten jf. kulturminnelovens § 8, 2. ledd. 

 Jfr plan- og bygningslovens § 21-9 vil tillatelse til tiltak etter § 20-1 første ledd bokstav m 
falle bort dersom det ikke er rekvirert oppmålingsforretning innen tre år etter at tillatelsen 
ble gitt, eller dersom matrikkelføring vil være i strid med lov om matrikkelloven. 

 
 
 
 

Saksopplysninger 
 
Søker:   Arnold Olsen, Tømmernesveien 230, 9151 Storslett  
Erverver:  Aashild Olsen, Gammelbruveien 27, 9151 Storslett  
 
Gnr 18/6 og gnr 17/3 er en driftsenhet består av seks parseller. Disse ligger på Tømmernes, 
Krakenes og Galsomælen. Parsellen som søkes fradelt ligger ved Reisaelva på Krakenes, er 
bebygd med ei hytte fra 1970 og består delvis av produktiv lauvskog på middels bonitet. 
Begrunnelsen for delingssøknaden er at eier av hytta, Aashild Olsen (tante til Arnold), ønsker 
hytta på egen tomt på inntil 1 daa.  
 
I følge gårdskart fra Nibio har driftsenheten gnr 18/6 et totalareal på 416,4 daa. Av dette er 99,4 
daa fulldyrka jord, 160,4 daa skog på middels bonitet, 7,9 daa skog på lav bonitet, 88,9 daa 
uproduktiv skog, og resten annet areal.  
 
Planstatus  
Tomten er i kommuneplanen definert som LNFR, områder som skal brukes og sikres for 
landbruksproduksjon, herunder jordbruk, skogbruk og reindrift, og/eller som skal bli liggende 
som naturområder og områder for friluftsliv. Det er derfor nødvendig med dispensasjon fra plan- 
og bygningsloven § 19-2. Tomten ligger innenfor 100 metersonen til Reisaelva, og det er 
nødvendig med dispensasjon fra plan- og bygningsloven § 1-8.  
 
I plan og bygningsloven av 27.06.08 § 19-2 heter det: ”at dispensasjon ikke kan gis dersom 
hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, 
blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn 
ulempene etter en samlet vurdering. Det kan ikke dispenseres fra saksbehandlingsregler.”  
Før det gjøres vedtak skal blant annet fylkeskommunen og statlig myndighet, hvis saksområde  
blir direkte berørt, være gitt mulighet til å uttale seg.  
 

460



Ved vurderingen av om det skal gis dispensasjon fra planer skal statlige og regionale rammer og 
mål tillegges særlig vekt. Kommunen bør heller ikke dispensere fra planer, lovens bestemmelser 
om planer og forbudet i § 1-8 når en direkte berørt statlig eller regional myndighet har uttalt seg 
negativt om dispensasjonssøknaden.  
 
I plan og bygningsloven § 1-8. - Forbud mot tiltak mv. langs sjø og vassdrag – heter det:  
I 100-metersbeltet langs sjøen og langs vassdrag skal det tas særlig hensyn til natur- og 
kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser.  
Siden omsøkte parsell er helt inntil Reisaelva som er et verna vassdrag, skal tiltaket også 
vurderes etter vannressursloven og saken sendes derfor til høring til NVE.  
 
Høring: 
Saken ble sendt på høring til Fylkesmannen i Troms og NVE den 28.03.17 med høringsfrist 
28.04.17 
 
NVE har i brev av 18.04.17 gitt følgende svar:  
Søknaden gjelder fradeling til uendret bruk. Hytten ligger innenfor flomutsatt område og 
tilfredsstiller derfor ikke kravene i TEK 10 § 7-2. Da det i det her tilfellet kun er fradeling av 
tomt til eksisterende bygg, har vi ingen merknader men vi minner om at hytten ligger bak et 
sikringsanlegg og det er lite sannsynlig at staten vil prioritere vedlikehold av sikringsanlegget 
utfra dagens kriterier for sikring av områder. Ved eventuelle seinere tiltak på hytten eller 
endret bruk kan det ikke gis tillatelse før kravene i TEK 10 vedrørende sikkerhet for flom er 
ivaretatt. 
 
Andre opplysninger:  
Søknaden er vedlagt kopi av et skjøte fra 1972 der Aashilds mor overdrar eiendommen til 
Aashilds bror (far til dagens eier). Der går det fram at hytta eies av Aashild og at hun skal få rett 
til å få utskilt tomt av eiendommen der hytta står, med nødvendig adkomstveg. Dette er altså 
ikke gjort og kan derfor ikke vektlegges i saksbehandlingen. Saken må behandles etter dagens 
regel- og lovverk.  
 
Nabovarsling:  
Det foreligger dokumentasjon for nabovarsling i hht. plan- og bygningslovens § 21-3. Det er 
ikke innkommet bemerkninger til saken.  
 
Vurderinger 
 
Landbruk  
I jordlovens § 1 står det: Arealressursane bør disponerast på ein måte som gir ein tenleg, variert 
bruksstruktur ut frå samfunnsutviklinga i området og med hovudvekt på omsynet til busetjing, 
arbeid og driftsmessig gode løysingar.  
 
Ein samfunnsgagnleg bruk inneber at ein tek omsyn til at ressursane skal disponerast ut frå 
framtidige generasjonar sine behov. Forvaltinga av arealressursane skal vera miljøforsvarleg 
og mellom anna ta omsyn til vern om jordsmonnet som produksjonsfaktor og ta vare på areal og 
kulturlandskap som grunnlag for liv, helse og trivsel for menneske, dyr og planter.  
 
I jordlovens § 12 står det: Deling av eigedom som er nytta eller kan nyttast til jordbruk eller 
skogbruk må godkjennast av departementet. Det same gjeld forpakting, tomtefeste og liknande 
leige eller bruksrett til del av eigedom når retten er stifta for lengre tid enn 10 år eller ikkje kan 
seiast opp av eigaren (utleigaren). Med eigedom meiner ein òg rettar som ligg til eigedomen og 
partar i sameige.  
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Skal dyrka jord takast i bruk til andre formål enn jordbruksproduksjon, eller skal dyrkbar jord 
takast i bruk slik at ho ikkje vert eigna til jordbruksproduksjon i framtida, kan samtykke til 
deling ikkje givast utan at det er gitt samtykke til omdisponering etter § 9.  
 
Ved avgjerd av om samtykke til deling skal givast, skal det leggjast vekt på om delinga legg til 
rette for ein tenleg og variert bruksstruktur i landbruket. I vurderinga inngår mellom anna 
omsynet til vern av arealressursane, om delinga fører til ei driftsmessig god løysing, og om 
delinga kan føre til drifts- eller miljømessige ulemper for landbruket i området. Det kan leggjast 
vekt på andre omsyn dersom dei fell inn under formålet i jordlova.  
Sjølv om det etter tredje ledd ikkje ligg til rette for å gi samtykke til deling, kan samtykke givast 
dersom deling vil vareta omsynet til busetjinga i området.  
 
Driftsenheten gnr 18/6 er i drift med kumelkproduksjon. Driftssenteret er på Tømmernes og den 
omsøkte bebygde tomta ligger på Krakenes, på den andre siden av Reisaelva. På den omsøkte 
tomta står det ei lita hytta som er oppført i ca 1970. Parsellen av gnr 18/6 hvor den omsøkte 
tomta ligger, grenser til 36/1 og 36/5. Her er dyrkamarka i drift som leiejord. Vi kan ikke se at 
fradelinga har noen konsekvenser for landbruket i området eller på hovedeiendommen.  
 
Pr i dag er hyttas eier, tante til grunneier. Ved en evt godkjenning av delingssøknaden vil tomta 
bli fritt omsettelig og kan selges utenom familien. Selv om grunneier eller familie får 
forkjøpsrett ved et evt framtidig salg, er forkjøpsretten gjeldene så lenge partene er enige om 
kjøpesummen. Slike eventuelle heftelser skal derfor ikke vektlegges i delingssammenheng.  
 
Kulturminner  
I følge økonomisk kartverk, www.kulturminnesok.no og Askeladden er det ikke registrert 
kulturminner innenfor 100 m fra omsøkte området.  
 
Kulturlandskap  
En eventuell fradeling av tomten skal i utgangspunktet ikke føre til mer bygging. Det er derfor 
ingen grunn til å tro at kulturlandskapet blir påvirket av fradelingen.  
 
Friluftsinteressene  
Den omsøkte tomta ligger helt inntil Reisaelva og hytta ble bygget i 1970. Reisaelva har 
forebygging her og på elvekanten går det en vei/traktorvei/gåvei. Området er attraktivt for 
fiskere men det har ikke hittil vært konflikter med at hytta står helt inntil elva. I dette området er 
de fleste fiskerne på andre siden av elva.  
 
På kartet som er vedlagt og hvor den omsøkte tomta er tegnet inn, er grensene tegnet slik at 
ferdselsveien blir innpå tomta. Det skrives i søknaden at ferdselsveien langs elva vil bli holdt 
åpen for almen ferdsel. Det er likevel ikke heldig at grensene til den omsøkte tomta går over 
veien og vi derfor kreve at grensen flyttes slik at den ikke omfatter ferdselsveien. Dette for at 
ikke framtidige konflikter skal oppstå.  
 
Adkomst  
På vedlagte kart er det tegnet inn adkomst fra den kommunale Krakenesveien over tre 
eiendommer langs en eksisterende skogsbilvei. Den er tegnet inn over gnr 18/5, 18/10, 18/15 og 
18/32. Ved en eventuell godkjenning av delingssøknaden må det nye bruksnummeret få tinglyst 
rett til adkomst over de gjeldene eiendommene.  
 
Miljø  
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Ved opprettelse av eiendom til bygningsformål til mennesker og dyr ikke gjennomføres med 
mindre det er forsvarlig adgang til hygienisk betryggende og tilstrekkelig drikkevann, samt 
slokkevann og at bortføring av vann og avløpsvann må være sikret i samsvar med 
forurensningsloven. Siden omsøkte tomt er bebygd tar vi ikke stilling til det dette momentet.  
 
Reindrift  
Reindriftsinteressene vil ikke bli berørt av denne fradelingen fordi det ellers er en del 
bebyggelse og mye dyrka mark i området.  
 
Risikovurdering  
Iflg NVEs flomkart kan den omsøkte tomta bli berørt av 20 års flom. Men hytta har stått der 
siden 1970 og det er forebygging på denne strekningen. Nve har i sin høringsuttalelse gitt 
følgende uttalelse: 
Hytten ligger innenfor flomutsatt område og tilfredsstiller derfor ikke kravene i TEK 10 § 7-2. 
Da det i det her tilfellet kun er fradeling av tomt til eksisterende bygg, har vi ingen merknader 
men vi minner om at hytten ligger bak et sikringsanlegg og det er lite sannsynlig at staten vil 
prioritere vedlikehold av sikringsanlegget utfra dagens kriterier for sikring av områder. 
Ved eventuelle seinere tiltak på hytten eller endret bruk kan det ikke gis tillatelse før kravene i 
TEK 10 vedrørende sikkerhet for flom er ivaretatt. 
 
Naturmangfoldet:  
Alle tiltak som berører natur må vurderes etter prinsippene i naturmangfoldlovens §§ 8-12 som 
tok til å gjelde fra 1.7.2009. I naturmangfoldlovens § 1 heter det: Lovens formål er at naturen og 
dens biologiske, landskapsmessige og geologiske mangfold og økologiske prosesser tas vare på 
ved bærekraftig bruk og vern, også slik at den gir grunnlag for menneskenes virksomhet, kultur, 
helse og trivsel, nå og i fremtiden, også som grunnlag for samisk kultur.  
 
Dette vil si at når natur er berørt skal formålet og forvaltningsmålet i denne loven vurderes. 
Reglene for bærekraftig bruk og vern av naturen skal være førende. Prinsippene i §§ 8 – 12 skal 
vurderes vedrørende naturmangfold, dvs biologisk mangfold, landskap og geologi, og 
vurderingene skal framgå i framstillingen av saken.  
 
Siden dette gjelder bebygd areal, kan vi ikke se at prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12 er 
relevant og har noe å si for at det omsøkte arealet godkjennes fradelt.  
 
Oppsummering  
Tomtene er i kommuneplanen definert som landbruk, natur- eller friluftsområde, og det er 
nødvendig med dispensasjon fra plan- og bygningsloven § 19-2. Tomten ligger innenfor 100 
metersonen til Reisaelva, og det er nødvendig med dispensasjon fra plan- og bygningsloven § 1-
8 og en tillatelse i forhold til Vannressursloven,  
 
I kommuneplanens arealdel pkt 2.3.5 omtales eksisterende, lovlig oppført fritidsbebyggelse som 
ikke inngår i reguleringsplan eller områder som er avsatt til LNFR-spredt bebyggelse. Her står 
det: Dispensasjon: Tillatelse til utvidelse av eksisterende, lovlig oppført fritidsbebyggelse i 
områder hvor det ikke er åpnet for dette gjennom kommuneplan eller reguleringsplan, 
forutsetter at det er innvilget dispensasjon, jf pbl § 19. I 100-metersbeltet langs sjø og vassdrag, 
samt på snaufjellet, bør det føres en restriktiv praksis mht. å innvilge i dispensasjon.  
 
Hytta har stått her siden 1970 og har vært brukt i alle år. En eventuell fradeling av omsøkt areal 
vil trolig ikke føre til konsekvenser for naturmangfoldet, kulturlandskapet, jordbruket og 
reindrifta. Den omsøkte tomta grenser helt inntil Reisaelva og ferdselsveien langs elvekanten må 
ved en eventuell deling forbli utenfor tomta. De fleste fiskerne i området, fisker fra andre siden 
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av Reisaelva og delingen vil trolig heller ikke komme i konflikt med allmennhetens ferdsel 
og bruk av området så lenge ferdselsveien blir utenfor tomta.  
 
I følge NVE ligger hytta innenfor flomutsatt område og tilfredsstiller derfor ikke kravene i TEK 
10 § 7-2. Hytta ligger bak et sikringsanlegg og det er lite sannsynlig at staten vil prioritere 
vedlike hold av sikringsanlegget utfra dagens kriterier for sikring av områder. NVE setter derfor 
krav at det ved eventuelle seinere tiltak på hytten eller endret bruk kan det ikke gis 
tillatelse før kravene i TEK 10 vedrørende sikkerhet for flom er ivaretatt. 
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Nordreisa kommune

Drift og utvikling

Postboks 174

9156 STORSLETT

Storslett 25.11.2016

SØKNAD OM FRADELING AV TOMT TIL BEBYGD HYTTE

Søker herved om fradeling av inntil 1 mål tomt til bebygd hytte på eiendommen gnr.18, bnr.6 på

Krakenes.

Bakgrunn


I 1970 bygde jeg ei hytte på min mors eiendom 18/6 på Krakenes. Hytta ble registrert av kommunen i

1990.
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Mi Mor Gunnvor Olsen solgte i 1972 eiendommen til min bror Terje Olsen, se kopi av tinglyst skjøte

fra 13.07.72. Eiendommen er i senere tid overført til Arnold Olsen.

I skjøte er det fastsatt at hytta som jeg eier ikke var en del av dette salget. Jeg skulle

ha rett til å få utskilt tomt med nødvendig adkomstveg. Jeg søker derfor om fradeling av inntil 1 mål

tomt til den hytta som ble bygd i 1970, slik det fremkommer av kartet.

Adkomst til hytta går over eiendommene 18/10, 18/15 og 18/32 /

Ferdselsveien langs elva vil bli holdt åpen for almen ferdsel.

Håper på et positivt utfall av saken

Med hilsen

-kTt;/f,
kshild)UC&I-a,Olsen

Gammelbruveien 27

9151 STORSLETT
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Vedlegg:

• Kopi av skjøte 13. juli 1972
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Skjøte.

Undertegnede Gunvor Olsen, Storslett,

Dagbokni::2Sqs19

Lynnen sorenskriverembete

	 født 716 1911
(Datum og Irstall)

skjøter og overdrar herved til  min sønn Terje Olsen,

adn 	 Storslett 	født 23/6 1948
(Datum og Irstall)

minlvår eiendom  Tømmernes

g.nr.  18 	hnnr  6  av skyld ,mk Nordreisa 	herred9

matr.nr 


for en kjøpesum stor kr  10.000. -

som er avgjort på omforenet måte.

zsr,eg-GunvorCasyl,sicalharetttilftbihuse.t.så'1enge jeg, 1.ggre

og måtte ønske aet. Slin-datter Anbjørg Olsen skal ha samme rett

så Lenge hun .er-ugift, Den 5.4r-lige verdl herav set.t•s••il

kr. 1.pao.-Denne rett skal ha prioritet etter påhvilende lån

i Husbanken til enhver tid.

Hytte på-ei-endømmen tilhørende-min-datter-Isbi.ld-So1vang går

ikke med i salget. Hun skal ha rett til å få utskilt tomt av

eiendommen der hytten står, med nødvendig adkomstveg. For tomten

_skal_hun-ikke-betale-nee ~lewlag-

Mine døtre Annbjørg Olsen og Gudveig Olsen skal ha rett til

nå nærmere tilvcist plass på eiendommen og få tomt for oppføring

av_hytter - hver_før aeg - an.demåtte.zuske-.det-- 


NB. Skjete eller kjøpekontrakt må være pålert stempel innen 1 måned etter kontraktens opprettelse.

r- 41Enerew S•rn Seemn« Ogio 9-66. 468



Rmicanståx~ De i dette skjøte inntatte ydelser og rettigheter

selger m.v. godtas av meg som kjøper.

Storslett 	den 7
10•jU1i X 1972

enkeuT ier.176V 'lgt4t bo

Vil jeg bekrefter herved at  Gunvor Olsen og Terje Olsen
. —

har underskrevet dokumentet i vårtImitt nærvær og at underskrzveren er over
21 'år.

(Attesten undertegnes, enten av to vitterlighetsvitner eller av notarius, lensmann, autorisert lensmanns-
fullmektig, namsmann, namsmaniisfullmektig godtatt av namsretten, forliksmann, sakfører, autorisert sakfører-
fullmektig eller autorisert eiendomsmekler.)

(Til underskrift av den annen ektefelle, for så vidt eiendommen tilhører felleseiet og tjener til fellesbolig
eller den annens eller begge ektefellers ervervsvirke er knyttet til eiendommen; jfr. lov om ektefellers formues-
forhold av 20. mai 1927 nr. I, 5 14.)

Jeg samtykker herved i skjøtningen.

	 den 	

Til vitterlighet for ektefelles underskrift:
(Utstederensektefelle)

2. 


Det som ikke passer strykes.
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rp,r ,-4.,u.wic.:n3en Kr.
Fori: dar;be!;en ved

oports'riverernbete

don /03.O ?. /f
vedk."Tommernes"gnr. 18 bnræ 6, skyld 73 ør i Nordreisa.-

Ä&or ,wimerkes mot gebyr kr.
Anmerkes:

 ''''''g,_,.
., ,..2.,4-..,,,;,,,;..-..:-:-.Z.--5.

.'!',?';'_ ' - , -
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Nordreisa kommune 
           

 Arkivsaknr:       2017/284-5 

Arkiv:                1942/47/80
  

Saksbehandler:  Sigrid 
Birkelund 

 Dato:                 19.05.2017 
 

 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
50/17 Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg 01.06.2017 

 

Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan gnr bnr 47/80 

Henvisning til lovverk: 
Plan- og bygningsloven, Pbl: Kapittel 19 Dispensasjon,   
Reguleringsbestemmelse plannavn «Sørkjosen øst 3 Havna», planidentifikasjon 19421987_003. 

Rådmannens innstilling 
Dispensasjon fra reguleringsplanbestemmelsen 1. b) Bruksareal for oppføring av kaldlager på 
gnr 47/80 på 306 m2 tillates etter Plan- og bygningsloven § 19-2.  
 
Reguleringsplanen ansees foreldet sammenlignet med andre reguleringsplaner og kommunens 
arealdel bestemmelser som eksisterer i dag, og hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra 
blir dermed ikke vesentlig tilsidesatt.  
 
 

Saksopplysninger 
Kyrre Løvoll søker dispensasjon for oppføring av kaldlager på gnr bnr 47/80 i Sørkjosen. Dette 
er et område regulert til formål forretning/industri under reguleringsplan plannavn «Sørkjosen 
øst 3 Havna», planidentifikasjon 19421987_003. 
 
De søker dispensasjon fra reguleringsplanen om tillatt utnyttelsesgrad av tomt. Dette er per dags 
dato på 0,15 for tomt til forretning/industri. Eksisterende bygg som står på tomten i dag er 
allerede utbygget maksimalt etter bestemmelsene.  
 
Vedtak og samtykke fra Arbeidstilsynet foreligger. Nabovarsel foreligger.  
 
Reguleringsbestemmelsene for området langs E6 i Sørkjosen, er under endring av kommunens 
arealplanleggere. Dette medfører mest sannsynlig at nåværende utnyttelsesgrad i regulert 
området blir høyrere når den nye reguleringsplanen er ferdig. Dette på grunn av at 
reguleringsplanen ikke har vært oppdatert siden 1987.  
 
Kaldlageret de har tenkt å sette opp på eiendom utgir et BRA på 306 m2. Eksisterende 
bebyggelse er på 477,80 m2. Tilsammen tilsvarer dette utbygd eiendom på 783,8m2 i BYA.   
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Vurdering 
Dette vurderes til en grei og enkel sak da reguleringsbestemmelsene skal endres i nærmeste 
framtid. En dispensasjon for reguleringsplanen er søkt da de vil framskynde bygningsprosessen 
slik at de kan bygge nå. På tettstedet Storslett er det i sentrum en utnyttelsesgrad 50%. 
Boligeiendommer har en maksimal utnyttelsesgrad på 30% etter kommuneplanens arealdel 
bestemmelser 2.2.5 Arealkrav, boligtomter. Dette for å gi en sammenligning til utnyttelsesgrad 
av tomten. En høyrere grad av utnyttelse av forretning- industritomt er viktig for næringen. 
 
Parkeringsplassene for området blir uendret, slik det er i dag. Det vil være noe grøntareal rundt 
bygget, samt en større grøntareal på forsiden mot E6.      
 
Eiendommen er på 2450m2. Beregnet i BYA tilsvarer 0,27 tilsammen 661,5m2, 0,32 tilsvarer 
784 m2 og 0,50 tilsvarer 1225m2 i utnyttingsgrad av tomten.  
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© Norkart AS

1:1000 22.05.2017
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)

Søknad om dispensasjon etter  plan- og bygningsloven kap. 19
Tiltakshavers/ søkers navn Telefon Mobil

Løvoll as 9019906452...; )

Adresse Postnr Poststed

Hovedveien 43 9152 Sørkjosen

2. Det søkes om dispensasjon for følgende eiendom:
Gnr. Bnr. Fnr. Snr Eiendommens  adresse

47 80

3. Det søkes dispensasjon fra (sett kryss):

Kommuneplan Lokal forskrift (vedtekter for parkering, skilting mm.)

X Reguleringsplan Vegloven (byggegrense utenfor regulerte områder: 15 m for
kommunal ve  ,  50 m fra Fv o Rv - målt fra senter i ve  )

Teknisk forskrift (TEKl 0) Annet:

4. Det søkes om dispensasjon etter pbl.  §  19-1. (sett  kryss),

eller fra midlertidig dispensasjon etter pbl.  §  19-3  l:l (sett  kryss) fram til dato:.............. for

følgende bestemmelse/forskrift og for følgende tiltak:

Dersom det søkes dispensasjon fra byggegrense i regulerte områder,

angi avstand til midt veg:  ...........  m

5. Begrunnelse for  å  søke dispensasjon: (Privatrettslige og personlige grunner er normalt ikke

ansett som tilstrekkelige grunner). Angi fordeler og ulemper en dispensasjonen medfører:
SE  EGET BREV

(Bruk baksiden av arket om du ikke får plass i feltet).

Tiltakshavers/søkers underskrift:

Sted og dato Unders ri , ')

SØRKJOSEN 06.04.2017 L}

6.  Vedlagt  følger (sett kryss):

X  O  lysnin  er itt  i  nabovarsel
X  Kvitterin for nabovarsel

Andre vedle søknad

(Søknad om dispensasjon skal alltid følge som vedlegg til nabovarsel)
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s-f'l-Løvoll Adresse 3 Hovedveien 43

Poststed : 9152 Sørkjosen

Telefon I  77 76 41 11

Org.nr. : 984 960 026

E-Mail 3 kyrre@mmlovoll.no

Nordreisa Kommune

v/ Sigrid Birkelund

Postboks 174

9151  STORSLETT

Søknad om dispensasjon etter plan- og bygningsloven

kap.19. Byggesak  1942/47/80.

Viser til byggesøknad datert  30.03.2017, —tilbygg lager/garasje Hovedveien 43, 9152

Sørkjosen.

Vi har fått tilbakemelding på søknaden om at utnyttelsesgraden blir overskredet følge

reguleringsplan «Sørkjosen Øst 3-Havna»  19421979_003. Utnyttelsesgraden  på

eiendommen er  0,15, og per dags dato er eiendommen utbygget maksimalt etter

reguleringsbestemmelsene.

Vi søker om dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene (Plan- og bygningsloven kapittel

19).

Arealet som vi ønsker  å  bebygge har tidligere bestått av krattskog, men er de senere årene

blitt ryddet. Idag brukes  området bare til sporadisk parkering av maskiner og oppbevaring

av skrapbiler for nabobedrift.

Vi trenger garasje og lager som blir samlokaliseres med Norsjø Ide  &  Design (butikk) og

Løvoll as (entreprenør bedrift). Siden arealet ikke benyttes i dag ønsker vi å bruke denne
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eiendommen. En ny garasje og lagerbygg vil gjøre arbeidshverdagen for de ansatte enklere

og mer praktisk.

Vi kan ikke se at bygget kan skape ulemper for naboene, og vi mener dette heller vil

forskjønne området. Det har ikke vært noen innsigelser på nabovarselet.

Og siden arealet ligger på baksiden av bygget, vil dette heller ikke komme i konflikt med

avkjøringen til E6.

Hensyn til helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet blir ivaretatt ved utbyggingen.

Vi sender ut nye nabovarsler i forbindelse med denne søknaden (se vedlegg).

l,
Mvh. If

NV

[UM/— /
\IY

RE LØVOLL
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VAR  DATO VAR  REFERANSE

f 16.03.2017 2017/11776  112455/2017

. DERES  DATO DERES REFERANSE

Arbeidstilsynet VAR SAKSBEHANDLER

Alf Bratteng tlf 950 55 551

JODA  EIENDOM  AS
Hovedvegen 43
9152  SØRKJOSEN

Vedtak om samtykke og gebyr
Behandling av søknad om samtykke etter arbeidsmiljøloven  §  18-9

Gnr 47 Bnr 80 Nordreisa  -  Hovedveien 43 Sørkjosen  -  Joda Eiendom AS  -  nybygg kaldlager

Vi viser til søknad av  09.02.2017  om samtykke etter arbeidsmiljøloven  § 18-9  mottatt fra
Malermester Løvoll AS med Betongservice AS som ansvarlig søker.

Følgende dokumenter ble mottatt:
. Byggblankett  5177, Søknad om Arbeidstilsynets samtykke

Vurdering av aktuelle arbeidsmiljøfaktorerjf vår 17 punkts liste

Underskrili av arbeidsgiver om verneombud

Situasjonsplan

Plantegning

Fasadetegninger

Kopi av søknad til kommunen om tillatelse til tiltak

......

Videre viser vi til vårt brev av  27.02.20] 7  hvor vi ha om følgende tilleggsinformasjon:
l. I henhold til arbeidsplassforskriften  §  2-9 skal det finnes dør for gående i umiddelbar

nærhet av kjøreport. Vi ber om at kravet imøtekommes og dokumenteres på plan- og
fasadetegning

Endelig viser vi til e-post av  13.03.2017  mottatt fra Malermester Løvoll AS vedlagt følgeskriv og
fasadetegning og plantegning som dokumenterer plasseringen av dør for gående i umiddelbar
nærhet av kjøreport.

Søknaden gjelder samtykke til oppføring av tilbygg —  kaldlager for oppbevaring av sesongutstyr
og verktøy.

Personalrom finnes i eksisterende bygning.

Arbeidstilsynets vurdering
Arbeidstilsynet finner etter dette at det omsøkte tiltaket oppfyller de krav som arbeidsmiljøloven
med tilhørende forskrifter stiller til fysisk arbeidsmiljø i denne type virksomhet.

Arbeidstilsynets vedtak
Arbeidstilsynet gir med hjemmel i arbeidsmiljøloven  §  18-9  samtykke til planene.

POSTADRESSE E—POST ”TELEFON ORGANISASJONSNR ”
Postboks  4720  Sluppen post@arbeidstilsynet.no 73 19 97 00 974761211

7468 INTERNETT

Norge www.arbeidstilsynetno
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.  . VAR REFERANSE 2
. 1 12455/2017

Samtykke gis på bakgrunn av de opplysningene og planene som forelå på tidspunktet for vedtaket.
Samtykket er ikke en godkjenning av lokalene eller arbeidsplassen. At Arbeidstilsynet gir samtykke

til planene betyr ikke at tilsynet går god for at alle krav til fysisk arbeidsmiljø er ivaretatt. Det er
tiltakshaver/arbeidsgiver som har ansvaret for at lov/forskrihskrav blir overholdt og at arbeidsmiljøet
er tilfredsstillende under bruk.

Innbetaling av gebyr
I følge forskrift om utforming og innretning av arbeidsplasser og arbeidslokaler  §  9-1 og forskrift om
administrative ordninger på Arbeidstilsynets område § 14-1, skal det betales gebyr til Arbeidstilsynet

ved behandling av søknad etter arbeidsmiljøloven § 18-9 første ledd. Gebyrsatsene avhenger av
tiltakets type og byggets størrelse. For nærmere informasjon om gebyrordningen, se

www.arbeidstils net.no/ eb r.

Ut fra opplysninger i søknaden har vi plassert tiltaket i kategori 1b og fastsatt gebyret til kr l407,—.

Faktura vil bli sendt i egen forsendelse til deg som tiltakshaver. Hvis gebyret ikke betales innen

betalingsfristen, vil kravet bli tvangsinndrevet med tillegg av omkostningsgebyrer.

Dere kan klage

Dere kan klage på vedtak og gebyr fra Arbeidstilsynet etter reglene i forvaltningsloven  §  28.
Fristen for å klage er tre uker fra dere mottar dette brevet. For nærmere informasjon om

klageinstans, fremgangsmåte ved klage og retten til å se sakens dokumenter, se
www.arbeidstils net.no/kla e.

Behov for mer informasjon?

Dere finner mer informasjon om Arbeidstilsynet og krav til arbeidsmiljøet på

www.arbeidstils met.no eller www.regelhjelp.n  ,  eller dere kan kontakte oss på telefon

73 19 97 00.

Vi ber om at det henvises til vår referanse 2017/11776 ved senere kontakt/korrespondanse i denne
saken.

Med hilsen

Arbeidstilsynet Nord-Norge

Angela Westphal

tilsynsleder Alf Bratteng

(sign.) seniorinspektør

(sign.)

Dette brevet er godkjent elektronisk i Arbeidstilsynet og har derfor ingen signatur.
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7 A

Kopi til:

MALERMESTER LØVOLL AS Nina Wahlmann Moan 33

MALERMESTER LØVOLL

AS, VO Jonny Østerholm

BETONGSERVICE AS
NORDREISA KOMMUNE

Moan 33

Industrivegen 24
Postboks 174

VÅR  REFERANSE

11245512017

9151
9151

9152
9156

STORSLETT
STORSLETT

SØRKJOSEN
STORSLETT

3
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Nordreisa kommune 
           

 Arkivsaknr:       2015/288-78 

Arkiv:                L12  

Saksbehandler:  Hanne 
Henriksen 

 Dato:                 19.05.2017 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
51/17 Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg 01.06.2017 

 

Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan med plan ID 19422014_002 - 
Detaljregulering Betesda boligområde 

Henvisning til lovverk: 
Plan- og bygningsloven 
 

Vedlegg 
1 Søknad om dispensasjon fra planbestemmelser Betesda boligområde 

 
2 Planbestemmelser – Detaljregulering Betesda boligområde (lenke) 
3 Plankart (lenke) 

 

Rådmannens innstilling 
Søknad om dispensasjon jf. plan- og bygningslovens § 19-2 fra reguleringsplan med plan ID 
19422014_003 – Detaljregulering Betesda boligområde for endring av planbestemmelsenes § 
2.1.8 avslås. 
 
Vedtaket begrunnes med at bygging av flatt tak medfører større fare for vanninntrenging/ 
lekkasjer/fuktskader, frostskader som følge av vannansamling, og takene må måkes oftere ved 
snøfall, og at det byggeteknisk ikke er noe som tilsier at lavenergihus eller passivhus må bygges 
med flate tak. 
 
 

Saksopplysninger 
Betongservice søker i brev datert den 10. april 2017 om dispensasjon fra planbestemmelsene for 
Detaljregulering Betesda boligområde § 2.1.8 om takform og vinkler. Bestemmelsen ønskes 
endret til at det også kan bygges flatt tak, og at dispensasjonen må gjelde for hele planområdet.  
 
Planbestemmelsens § 2.1.8 lyder: Bygg kan oppføres med saltak med takvinkel mellom 22° og 
40° eller pulttak (skråtak) med takvinkel mellom 15° og 40°. Dette gjelder også garasjer. 
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http://www.nordreisa.kommune.no/getfile.php/3098102.1386.svuwpaepea/Planbestemmelser++Detaljregulering+Betesda+boligomr%25C3%25A5de+-+Plan+ID++19422014_002.PDF
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Søknaden begrunnes slik: «I dag må en kunne bygge lavenergihus og passiv hus i nye 
boligområder. Dette vil i de aller fleste tilfeller innebærer et flatt kompakt tak, dvs. minimalt 
takfall.». 
 
Om plan og bygningsloven og dispensasjon 
Det fremgår av Plan og bygningslovens § 19-2 at «Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene 
bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir 
vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene 
etter en samlet vurdering. Det kan ikke dispenseres fra saksbehandlingsregler.» 

Vurdering 
Planformålet er å tilrettelegge området til boligformål. Dispensasjon fra planen som omsøkt vil 
ikke endre vesentlig på formålet med planen selv om planbestemmelsen om takform og –vinkler 
endres.  
 
Da dispensasjonssøknaden kun berører areal som tidligere er regulert med formål om å etablere 
et boligområde, og det kun gjelder en endring av planbestemmelser om takform og -vinkler, 
vurderer vi det slik at naturmangfoldlovens §§ 8-12 ikke kommer til anvendelse i denne saken. 
Samlet belastning på naturen vurderer vi at ikke vil øke som følge av en eventuell dispensasjon 
innenfor planområdet. 
 
Når det gjelder PBL § 19-1 2. punktum om nabovarsling, er det ikke foretatt nabovarsling i 
denne saken. Kommunen mener at søknaden faller inn under siste del av unntaksregelen i PBL 
§19-1 3. punktum som sier at «Særskilt varsel er likevel ikke nødvendig når 
dispensasjonssøknad fremmes samtidig med søknad om tillatelse etter kapittel 20, eller når 
søknaden åpenbart ikke berører naboens interesser.». 
 
Byggeteknisk er det ikke noe som tilsier at lavenergihus eller passivhus må bygges med flate 
tak. De kan bygges med alle typer tak. Ved prosjektering av slike hus, må man gjøre 
beregninger for hvert enkelt prosjekt. Både formen på bygget og lokalt klima påvirker hvordan 
kravene i TEK 10 kan oppfylles. 
 
Kostnadsmessig kan det nok være mer gunstig med flate tak enn med skrå- eller saltak. Samtidig 
mener vi at det er flere ulemper med flate tak. Alle typer belastninger vil være større på flate tak 
sammenliknet med skrå-/saltak. Det vil blant annet være fare for 
vanninntrenging/lekkasjer/fuktskader, frostskader som følge av vannansamling, og takene må 
måkes oftere ved snøfall.  
 
De klima-, vind- og værforhold vi har gjør det at det kreves takkonstruksjoner som kan motstå 
store snømengder, mye nedbør, snø, sludd og regn som ofte presses oppunder gesimsene av 
vindforholdene, veksling mellom frost og tining med mer. Ved prosjektering av nybygg må man 
også ta høyde for de kommende klimaendringer med mer ekstremvær. I Troms er det beregnet at 
vi frem mot år 2100, sammenliknet med normalen for 1971-2000, får en økning i 
årstemperaturen på ca. 5 grader, en økning i årsnedbør på ca. 15 prosent, at antall dager med 
mye nedbør øker både i intensitet og hyppighet og at temperaturen øker mest om vinteren og 
minst om sommeren. 
 
Vi mener det vil være fare for at de kostnadene som spares ved bygging av flate tak, vil medføre 
ekstrakostnader for huseier på et senere tidspunkt.  
 
Etter en samlet vurdering mener kommunen at en dispensasjon vil gi flere ulemper enn fordeler, 
og anbefaler ikke at dispensasjon gis. 
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Adresse .' Industriveien  24

BYGG” Betongservice AS (3633 52;???" I: 2375224s53-zg-35en
FAG Telefon :  77 77 03 00

faghumskap girnj'ggher- W  Org. nr.  :  944  8  96 600  [VIVA

E—Mail  .'reidm‘@belongservice.nel

Nordreisa kommune l"*-——--//ä/Zf<f Dhal”;

Sektor for drift og utvikling

Postboks 174 I  l APR Lot)"

  

9156 Storslett ***» '

Vedr. planbestemmelser Betesda boligområder.

Vi planlegger oppstart av grunnlagsinvesteringene i inneværende år i vårt område. Det har

også meldt seg noen aktuelle som ønsker å etablere seg der.

Ved gjennomgang av planbestemmelsene nå i ettertid ser en at det absolutt er en bestemmelse
som må endres.
Det gjelder § 2.1.8 Takform og vinkler. I dag må en kunne bygge lavenergihus og passiv hus
i nye boligområder. Dette vil i de aller fleste tilfeller innebære flatt kompakt tak  ,  dvs.

minimalt takfall.

Vi henstiller derfor til planmyndighet at dette punktet i bestemmelsen endres til at det også
kan bygges flatt tak og at det bør gjelde hele boligområdet.

Dette bør endres så snart som mulig siden det allerede er kunder som har påbegynt
planlegging av ny bolig.

Med hilsen

B gservice A/S

I %

Reidar Bakkehaug

FERDIGBETONG TRELnlST/B  YGNINGSAR  TIKLER al Lr'T.E.VTREPRE/VOR
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Nordreisa kommune 
           

 Arkivsaknr:       2015/1229-22 

Arkiv:                K46  

Saksbehandler:  Dag Funderud 

 Dato:                 10.05.2017 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
52/17 Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg 01.06.2017 

 

Tildeling av elg i Nordreisa kommune 2017 

Henvisning til lovverk: 
Viltlovens § 16 og tilhørende forskrift om adgang til jakt etter elg for Nordreisa kommune datert 
29.april 04 og forskrift om forvaltning av hjortevilt og bever § 14 
 

Rådmannens innstilling 
I medhold av viltlovens § 16 og tilhørende forskrift om adgang til jakt etter elg for Nordreisa 
kommune datert 29.april 04 og forskrift om forvaltning av hjortevilt og bever § 14 og 
Forvaltningsplan for elg i Nordreisa 2010-2019, gis det følgende fellingstillatelser i Nordreisa 
for 2017 
Minstearealet for tildeling av elg er 5.000 daa. for områdene nord/vest for Reisafjellet, Oksfjord 
og Straumfjord øst. Ut fra variasjonene i elgstammen i kommunen gis det dispensasjon fra 
minstearealet til valdene nord/vest for Reisafjellet, og i Oksfjord. 
 
Tildelingen i Nordreisa kommune jaktåret 2017 blir da:  
Ytre Oksfjord/Molvik 3 dyr, 1 kalv, 1 okse og 1 ku 
Rotsundelv 8 dyr; 4 kalv, 2 okser og 2 kuer 
Bakkeby/Langslett 6 dyr; 3 kalv, 2 okser og 1 ku  
Spåkenes/Djupvik 6 dyr; 3 kalv, 2 okse 1 ku  
Havnnes; 2 dyr, 1 kalv og 1 okse 
Vest-Uløya 2 dyr, 1 kalv og 1 okse  
Ytre Bakkeby 3 dyr, 1 okse, 1 kalv og 1 ku 
Hamneidet 3 dyr, 1 okse, 1 kalv og 1 ku 
 
Tildeling for perioden 2012-2017 i hht bestandsplan 
Storeste/Auko elgvald 60 dyr fordelt på 12 dyr hvert år i hht. bestandsplan  
 
Tildeling for perioden 2016-2018 i hht bestandsplan 
Statskog Reisadalen elgvald 40 dyr fordelt på 13, 13 og 14 dyr hvert år i hht bestandsplan 
 
Tildeling for perioden 2015-2017 i hht bestandsplan  
Oksfjord grunneierlag 45 dyr fordelt på 15 dyr hvert år i hht bestandsplan 
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Vedtaket kan påklages innen 3 uker, jfr forvaltningsloven § 28. Klagen sendes Nordreisa 
kommune. 
 
 

Saksopplysninger 
Nordreisa kommune har et minsteareal på 5.000 da for områdene nord/vest for Reisafjellet, 
Oksfjord og Straumfjord øst. I Reisadalen og Kildalen er minstearealet 15.000 da 
Det er mulighet til å benytte seg av 50% regelen, dvs å fravike minsteareal med inntil 50 % opp- 
eller nedover. Dette har blitt gjort i deler av kommunen de siste årene.  
 
Valdstrukturen har hatt følgende utvikling  
2016   2017   
Rotsundelv  24.300 daa   Rotsundelv  24.300 daa   
Spåkenes/Djupvik  16.000 daa   Spåkenes/Djupvik  16.000 daa   
Havnnes 6.500 daa  Havnnes  6.500 daa  
Bakkeby/Langslett  28.000 daa   Bakkeby/Langslett  28.000 daa   
Ytre Oksfjord/ Molvik 12.300 daa  Ytre Oksfjord/ Molvik 12.300daa  
Ytre Bakkeby 10.200 daa  Ytre Bakkeby 10.200 daa  
Hamneidet 12.100 daa  Hamneidet 12.100 daa  
Vest-Uløy 5.100 daa  Vest-Uløy 5.100 daa  
Bestands- 
planområder   Bestands- 

Planområder  308.000 daa  

Statskog Reisadalen 308.000 daa  Statskog Reisadalen   
Store ste/Auko  104.100 daa   Store ste/Auko  104.100 daa   
Oksfjord/Vaddas  82.500 daa   Oksfjord/Vaddas  82.500 daa   
SUM 609.100 daa  SUM 609.100 daa   
 
Endringer/brev siden siste år: 
Ingen endringer siste år. 
 
Tildelingen av elg har de siste åra vært ganske stabil i de ytre områder, men den har gått noe opp 
i Reisadalen, etter noen dårlige år tidlig på 2000-tallet. Tildeling og avskyting har de siste åra 
vært følgende: 
2012 ble det tildelt 74og felt 55 dyr 
2013 ble det tildelt 73 og felt 59 dyr 
2014 ble det tildelt 77 og felt 64 dyr 
2015 ble det tildelt 74 og felt 61 dyr 
2016 ble det tildelt 73 og felt 61 dyr 
 
Kommunen gjennomførte våren 2004 en prosess og vedtok en ny forskrift for jakt av elg og nytt 
minsteareal for elg i Nordreisa kommune. Minstearealet for ytterområdene ble her satt ned fra 
10.000 daa til 5.000 daa. 
Staten har vedtatt ny jakttidsforskrift for perioden 2017 til 2022. Jaktiden for elg er nå fastsatt 
fra 25.september til 23.desember. 
 
Kommunen vedtok i 2010 forvaltningsplan for elg i Nordreisa kommune 2010-2019. 
Tettheten i elgstammen i kommunen er fortsatt ulik og vi mener derfor den må forvaltes ulikt. 
Under følger en vurdering av de tre ulike områdene. 
 
Sett elg 
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En samlet Sett elg statistikken for hele Nordreisa kommune gir liten informasjon fordi 
elgbestanden i de forskjellige deler av kommunen er veldig forskjellig. Vi velger derfor å se på 
de tre hovedområdene Vest for Reisafjellet, Reisadalen og Kildalen og Oksfjord hver for seg. 
 
Oksfjord  
År  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  Gj.snitt 

Sett elg pr. jegerdag  0,62  0,34  0,40  0,71  0,44  0,28  0,44  0,46 
Sett ku pr. okse  1,86  1,09  1,57  2,18  3,33  1,80  1,09  1,85 
Sett kalv pr. ku  0,76  0,55  0,70  0,72  0,78  0,56  0,71  0,68 
Sett kalv pr. kalvku  1,47  1,14  1,15  1,13  1,26  1,05  1,21  1,20 
Prosent ku m/kalv av alle 
kyr  

51,65  48,33  60,61  63,51  62,00  52,78  59,18  56,87 

Prosent okse felt av sette 
okser  

18,37  9,09  19,05  20,59  40,00  15,00  4,44  18,08 

Prosent ku felt av sette kyr  1,10  11,67  6,06  2,70  4,00  13,89  2,04  5,92 
Prosent kalv felt av sette 
kalver  

14,49  24,24  26,09  9,43  23,08  25,00  11,43  19,11 

Antall jegerdager  386  583  275  330  246  330  363  359,00 
Jaktfelt som har levert 
skjema  

6  6  5  6  6  6  4  5,57 

 
Tabellen viser de viktigste indexene fra sett elg de siste 7 åra. Slik jeg tolker tabellen så har vi 
en produktiv elgstamme med god fordeling i alder og kjønn.  
 
Reisadalen og Kildalen 
År 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Gj.snitt 
Sett elg pr. jegerdag 0,49 0,58 0,39 0,48 0,39 0,44 0,70 0,50 
Sett ku pr. okse 1,77 2,31 1,78 2,14 1,36 1,85 1,98 1,89 
Sett kalv pr. ku 0,98 0,81 0,77 0,80 0,80 0,83 0,49 0,78 
Sett kalv pr. kalvku 1,32 1,38 1,26 1,32 1,32 1,34 1,20 1,31 
Prosent ku m/kalv av alle 
kyr 74,55 58,65 60,94 59,05 60,20 60,92 39,20 59,07 

Prosent okse felt av sette 
okser 16,13 24,44 19,44 18,37 11,11 14,89 9,52 16,27 

Prosent ku felt av sette kyr 1,82 0,96 1,56 2,86 3,06 1,15 1,60 1,86 
Prosent kalv felt av sette 
kalver 16,67 8,33 20,41 10,71 12,82 18,06 14,75 14,54 

Antall jegerdager 310 446 425 553 703 523 384 477 
Jaktfelt som har levert 
skjema 10 10 10 11 13 9 8  

 
 
Tabellen viser de viktigste indexene fra sett elg de siste 7 åra. Slik jeg tolker tabellen så har vi 
en produktiv elgstamme i vekst med god fordeling i alder og kjønn. Denne tendensen stemmer 
også med bakketellinga på Store Ste/Auko i vinter. 
 
 
 
Vest for Reisafjellet 
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År 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Gj.snitt 
Sett elg pr. jegerdag 0,82 0,49 0,60 0,64 0,55 0,82 0,55 0,64 
Sett ku pr. okse 2,78 2,49 2,30 2,00 1,63 1,69 1,76 2,09 
Sett kalv pr. ku 0,61 0,20 0,66 1,11 0,78 0,70 0,79 0,69 
Sett kalv pr. kalvku 1,26 1,06 1,16 1,54 1,48 1,36 1,35 1,32 
Prosent ku m/kalv av alle 
kyr 48,54 18,39 56,58 72,22 52,50 50,54 58,62 51,06 

Prosent okse felt av sette 
okser 21,62 20,00 18,18 27,78 14,29 16,36 24,24 20,35 

Prosent ku felt av sette kyr 1,94 4,60 3,95 8,33 7,50 4,30 6,90 5,36 
Prosent kalv felt av sette 
kalver 17,46 47,06 20,00 20,00 19,35 13,85 21,74 22,78 

Antall jegerdager 260 314 299 157 381 297 279 283,86 
Jaktfelt som har levert 
skjema 6 7 6 4 6 5 6  

 
Tabellen viser de viktigste indexene fra sett elg de siste 7 åra. Slik jeg tolker tabellen så har vi 
en produktiv elgstamme med grei fordeling i alder og kjønn. Det er noen ulikheter internt i dette 
området, og at disse ulikhetene tar vi hensyn til i tildelinga. 
 
 
Bestandstellinger 
Det er i Nordreisa tidligere gjennomført 2 helikoptertellinger, i 1994 og 1999. I de senere år har 
jegere og grunneiere gjennomført bakketellinger. 
 
Bakketellinger 
 2011 2012 2013 2014 

 
2015 2016 2017 

Oksfjord 
grunneielag 

43 
 

ikke telt  33 
 

40 27 34 

Storste  
 

 43 46 47 40 43 52 

Spåkenes  
 

25 16 38 15  27 31 

Rotsundelv  
 

13 21 25 29 22 24 32 

Bakkeby/Langslett  
 

15 8 14 13 13  22 

Ytre Bakkeby ikke telt 5 5 5 7 5 7 
Hamneidet  3 0  2 ikke telt   
Havnnes  12 9 10 9 8  12 

 
For de fleste valdene ble det gjennomført bakketellinger. Tallene er ganske stabile, men med en 
en liten økning i hele kommunen.  
 
 
Elgmøte: 
Det er ikke avhold elgmøte i vår. 
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Fallvilt: 
I løpet av jaktåret 2016/2017 var det 3 fallvilt. De fordelte seg slik: 
 Skadefelling Felt i 

nødverge 
 

Felt 
ulovlig 
 

Påkjørt 
av bil, mc, 
o.l. 

Andre 
årsaker 

I alt 
 

Hann 0 0 0 0 1 1 
Hunn 0 0 0 0 0 0 
Kalv 0 0 0 1 1 2 
Ukjent 0 0 0 0 0 0 

 
 
Som tabellen viser hadde vi en irregulær avgang på 3 dyr. Dette er det samme som i fjor.  
 
 
Vurdering: 
I MD/DN sine mål for hjorteviltforvaltningen ønsker de all forvaltning skal være bestandsplan 
basert innen 2006. I Nordreisa har vi nå tre vald som forvaltes gjennom bestandsplan. Det utgjør 
80 % av jaktarealet i kommunen. I forvaltningsplan for elg oppfordres de andre valdene om å 
arbeide for bestandsplaner. Det ble avhold elgmøter i Rotsundelv for å drøfte mulighetene for 
tettere samarbeid på den siden av fjellet, men det er ikke kommet til noen avklaring. 
 
Oksfjord 
Oksfjord grunneierlag er inne i sin treårs bestandsplan fra 2015-17. Den har en øvre grense på 
uttak av 15 dyr pr år. Med bakgrunn i sett elg og bestandsdata tok de bare ut 10 dyr i 2015 og 7 
dyr i 2016. Dette viser at stammen har gått noe ned i Oksfjord, og at styret har fanget opp dette. 
De søkte om lavere avskyting enn i forhold til forrige planperiode, og i tillegg holder de seg 
under. Bakketellingen viser en liten økning i antall dyr.  
For området Molvik og Ytre Oksfjord, kom to grunneier tilbake i 2014.  Det jobbes for at de 
resterende grunneierne, som gikk ut for fire år siden, også skal komme tilbake til valdet. Ideelt 
sett burde hele Oksfjord blitt forvaltet gjennom en bestandsplan. 
 
Vest for Reisafjellet. 
Minstearealet er 5.000 da og 50% regelen er også her nyttet maksimalt de siste åra. Det er litt 
forskjeller i dette området, men bakketellingen viser godt med dyr. 
Avskytingen i fjor var på 100 %. Dette indikerer at det er godt med dyr. Det legges opp til noe 
skyting av kyr for flere av valdene, dette gjøres for å unngå at det blir tatt ut for mange okser, 
slik at fordelingen mellom kyr og okser blir for skjev. Dette tiltaket reduserer også veksten i 
stammen. Vest Uløy hadde i fjor jakt etter flere års opphold.  
 
Reisadalen. 
Statskog Reisadalen fikk i fjor vedtatt ny bestandsplan for perioden 2016-2018. De ønsker et 
uttak på 13- 14 dyr pr år i planperioden. Dette er samme antall dyr som i forrige planperiode. 
Uttaket i fjor var på 11 dyr. 
 
Storeste/Auko har en godkjent bestandsplan for perioden 2012-2017. De ønsker et uttak på 12 
dyr pr år i planperioden. Uttak i fjor var på 10 dyr. 
Bakketellingen viser økning og det kan se ut til at elgstammen i dalen er i svak vekst, og vi 
mener det er viktig at begge driftsplanområdene tar ut planlagt/vedtatt kvote. 
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Nordreisa kommune 
           

 Arkivsaknr:       2017/502-1 

Arkiv:                Q10  
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Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
53/17 Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg 01.06.2017 

 

Utbedring Nordkjosveien 

Vedlegg 
1 Kart utbedring Nordkjosveien 

 

Rådmannens innstilling 
Utbedring av strekning på Nordkjosveien med en kostnadsramme på kr 900.000,- 
tas med som tiltak i budsjettbehandlingen for 2018. 

 

Saksopplysninger 
Nordkjosveien er kommunal vei med total lengde på 3,6 kilometer. Ytterste kilometeren av 
veien gir adkomst til kommunalt avløpsrenseanlegg og 3 fritidsboliger. I tillegg gir veien 
adkomst til utmark og områder benyttet til fritidsaktiviteter. 
 
Nordkjosveien er asfaltert de første 2,6 km fram til avkjøring kommunalt renseanlegg.   
Den nordligste kilometeren er grusvei av lav kvalitet.  Grusveien ble rustet noe opp i forbindelse 
med anleggsarbeider i 2007-2008.  Grunnforholdene langs grusveien består av leireholdige 
masser med en del vannårer i terrenget.   
Nordkjosveien er sannsynligvis etablert som kjerrevei og med tiden oppgradert til bilvei. 
Vedlikehold av grusveien har stort sett vært fraværende siden området ble fraflyttet. 
 
Under anleggsarbeider i 2007-2008 ble det skiftet et par stikkrenner, grøftet og nytt grusdekke 
lagt ut.  I årene etter dette har det vært mindre vedlikehold utført av private. 
 
I dag er tilstanden på veien slik at den ikke kan betegnes som kjørbar offentlig vei lenger. 
Grunnforholdene i området har medført at veigrøfter ovenfor veien er tettet til av leire- og 
jordmasser slik at vannet renner ut på veien og medført utrasinger på deler av veien.  Dette har 
igjen medført at hele veien i en lengde på ca 200meter må skiftes ut.   
Noen stikkrenner som ikke ble skiftet i 2008 fungerer dårlig i dag, og dette i tillegg til gjenfylte 
grøfter forsterker vannproblemene i veien. 
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Nordreisa kommune er kontaktet av næringsaktører i forbindelse med mulig næringsutvikling i 
området.  Forutsetning for næringsutvikling er fungerende infrastruktur som vei, vann og avløp. 
Området er i dag avsatt til LNFR formål i arealplanen noe som betinger dispensasjon eller  
planendringer dersom det skal kunne etableres næringsvirksomhet. 
 
 
 

Vurdering 
Nordkjosveien er kommunalt eiet vei helt ut til snuplass ved Nordkjosen. 
Aktuell strekning grusvei på ca 1km er i dag ikke åpen i vinterhalvåret. Kommunen åpner ikke 
veien på våren, den tiner naturlig fram.  Dagens bruk av området begrunner ikke vinterdrift av 
veistrekningen. 
 
Dersom veien skal holdes åpen for alminnelig ferdsel og som kjørbar adkomstvei til private 
fritidsboliger og utmarkseiendommer, er det nødvendig å utbedre veien noe.   
Det mest påkrevede vedlikeholdet er utskifting av masser i veibanen i en lengde på ca 200 
meter, bytte av 6 stikkrenner, grøfte-rensk rundt ca 1000 meter.  I tillegg må det kjøres på nytt 
grusdekke langs store deler av strekningen.  
 
Området lengst ute i Nordkjosen brukes i dag til rekreasjon, fiske og fottur. Så lenge veien ikke 
er fysisk stengt, vil det være bilkjøring til snuplass.  Bilkjøring langs veien som den er i dag, gir 
større slitasje og forverrer kvalitet på veien. 
 
Det er følgende alternativer for veistrekningen 
- omklassifisering til privat vei 
- stenge for motorferdsel 
- utføre tilstrekkelig vedlikehold for å holde veien åpen for allmenn ferdsel 
 
Omklassifisering til privat vei er i 2011 behandlet av driftsutvalget. Det ble vedtatt at veien skal 
forbli kommunal, og at det skal skiltes for ferdsel på eget ansvar.  
Med bakgrunn i driftsutvalgets vedtak fra 2011 vurderes ikke omklassifisering som et aktuelt 
alternativ i dag. 
 
Stenging for motorferdsel kan vurderes som alternativ.  Veien må da stenges fysisk slik at 
kjøretøy ikke kan passere. Det vil ha negative konsekvenser for eksisterende fritidsboliger da 
stenging må utføres 0,85 km fra nærmeste fritidsbebyggelse.   
 
Minste vedlikehold av veien som beskrevet er kostnadsberegnet til 900.000,- kr eks.mva.   
Før utskifting av masser skjer, må det gjennomføres en geoteknisk vurdering/undersøkelse.  
Dette er medtatt i kostnadsoverslaget. 
 
Ut fra helhetlig vurdering av dagens bruk av området, anbefales det å utføre helt nødvendig 
vedlikehold av veien. 

Forhold til annet veivedlikehold 
Kommunen eier og drifter 142 km vei. Av disse er mange i dårlig forfatning. 
Vedlikeholdsetterslepet er stort. Administrasjonen mener det er riktig å vurdere denne 
investeringen av Nordkjosveien opp imot etterslep på andre kommunale veier. Det anbefales 
derved å vurdere dette i forbindelse med tiltak for 2018   
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Nordreisa kommune 
           

 Arkivsaknr:       2016/218-160 

Arkiv:                K01  

Saksbehandler:  Kristian Berg 

 Dato:                 24.05.2017 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
54/17 Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg 01.06.2017 

 

Oppstart av lokal forskrift for vannscooter, Nordreisa kommune 

Henvisning til lovverk: 
 Forvaltningsloven 
 Motorferdselloven 
 Forskrift om fartsbegrensinger i sjø, elv og innsjø 
 Havne- og farvannsloven 

 

Rådmannens innstilling 
I medhold av forvaltningsloven § 37 startes arbeidet opp med lokal forskrift for vannscooter i 
Nordreisa kommune. 
 
 

Saksopplysninger 
Staten har det siste året gjennomført en prosess i forhold til forskrift om bruk av vannscooter. 
Saken var på høring tidligere i år og Nordreisa kommune ga høringsuttalelse i sak 4/2017.  
Den 18.mai 2017 vedtok Staten en forskrift som opphever den sentrale forskriften. 
 
Forskrift 18. mai 2017 nr. 609 om oppheving av forskrift om bruk av vannscooter og lignende 
opphever forskrift 21. juni 2013 nr. 701 om bruk av vannscooter og lignende. Den var hjemlet i 
lov 26. juni 1998 nr. 47 om fritids- og småbåter (småbåtloven) § 40. Forskriften ble vedtatt for å 
regulere bruken av vannscootere, både med generelle regler for bruk og fastsettelse av 
forbudssoner.  
Etter opphevelsen av forskriften vil kommunene ha hjemmel i lov 10. juni 1977 nr. 82 om 
motorferdsel i utmark og vassdrag (motorferdselloven) til å fastsette lokale forskrifter om bruk 
av vannscootere i vassdrag og innsjøer der dette ikke allerede er forbudt. I tillegg har 
kommunene i forskrift 15. desember 2009 nr. 1546 om fartsbegrensninger i sjø, elv og innsjø 
hjemmel til å gi lokale forskrifter med fartsgrenser. Denne forskriften har også generelle krav 
om aktsomhet, sikkerhet og hensyn til badende. Kommunene har også hjemmel i lov 17. april 
2009 nr. 19 om havner og farvann (havne- og farvannsloven) til å begrense bruk av fartøy på 
sjøen av hensyn til friluftsliv, miljø, fremkommelighet, trygg ferdsel og forsvarlig bruk. Det vil 
fortsatt være forbudt å bruke vannscooter i enkelte verneområder. 
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Vurdering 
Opphevingen medfører at regjeringen har overført ansvaret til kommunene for evt opprettelse av 
lokal vannscooterforskrift. Oppheving av vannscooterforskriften vil etter all sannsynlighet føre 
til økt vannscootertrafikk i alle kystkommuner. Dette vil kunne føre til økt potensiale for 
konflikter mellom friluftsinteresser, hytte folk, fast boende, båtfolk, fugle- og dyreliv. Det vil 
være flere trafikanter på sjøen som vil kunne påvirke fugle - og dyrelivet spesielt på våren. 
Kommunen ser at oppheving av forskriften kan oppfattes som en liberalisering av bruken av 
vannscootere, noe som i strandsonen kan øke graden av areal- og interessekonflikter mellom 
mange brukere. 
 
Som føre-var prinsipp er dette særlig viktig med hensyn til verneområder, støy og ferdsel i folks 
nærmiljø, viktige friluftsområder, sårbare områder for fugle- og dyrelivet, og som ivaretar 
brukernes sikkerhet og lovgivers intensjon om håndheving av gjeldende regelverk. 
 
Etter oppheving av vannscooterforskriften har regjeringen åpnet for at vannscooter nå kan 
brukes på lik linje med båter i de aller fleste områder.  
 
Nordreisa kommune kan ved behov fastsette lokale forskrifter om bruk av vannscooter jf. nevnte 
regelverk. Bruk av vannscooter kan medføre ulemper for blant annet naturmangfold og 
friluftsliv, avhengig av hvor det skjer. Det kan variere innen kommunen. 
 
Hjemmelsgrunnlag: 

 Kommunene har hjemmel i motorferdselloven til å fastsette lokale forskrifter om bruk av 
vannscootere i vassdrag og innsjøer der det ikke allerede er forbudt. 

 Kommunene har i den sentrale fartsforskriften hjemmel til å gi lokale forskrifter med 
fartsgrenser. Den sentrale fartsforskriften har også generelle krav om aktsomhet, 
sikkerhet og hensyn til badende. 

 Kommunene har hjemmel i havne- og farvannsloven til å begrense bruk av fartøy på 
sjøen av hensyn til friluftsliv, miljø, fremkommelighet, trygg ferdsel og forsvarlig bruk 

 I enkelte verneområder er bruk av vannscooter forbudt gjennom verneforskriftene. Disse 
reguleringene blir videreført. 

Klima- og miljødepartementet har ansvaret for motorferdselloven. Samferdselsdepartementet 
har ansvar for havne- og farvannsloven og den sentrale fartsforskriften. 
 
Administrasjonen ser behovet for at kommunen tar tak i denne saken og anbefaler derfor at det 
startes opp et arbeid med å lage en lokal forskrift for bruk av vannscooter. 
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Nordreisa kommune 
           

 Arkivsaknr:       2015/656-1 

Arkiv:                Q84  

Saksbehandler:  Dag Funderud 

 Dato:                 26.05.2017 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
55/17 Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg 01.06.2017 

 

Oppsetting av skilt og monument for markering av nasjonalparklandsbyen 

Henvisning til lovverk: 
 
 

Rådmannens innstilling 
Miljø, plan og utviklingsutvalget vedtar følgende plassering for Stakebåtmonumentet og skilt på 
innfartsveien fra sør ved Flomstad 
Videre plasseres skilt langs FV 865 ved innkjøringen til Lundefjellvegen. 
 
 

Saksopplysninger 
Gjennom merkevaren for Norges nasjonalparker ble det i 2015 vedtatt ny designmal for skilt, 
informasjonstavler og annet materiell. Med den som bakgrunn ble det søkt vegdirektoratet om 
tillatelse til oppsett av skilt ved hver nasjonalparklandsby. Etter en lang saksbehandling fikk 
kommunene tillatelse i 2016. Det ble da satt opp et skilt på Rovdas.  
Denne saken omhandler oppsett av de to siste skiltene. Et skilt på E6 fra sør og et skilt på  
FV 865 ned fra Reisadalen. 
 

 
Skiltet som planlegges satt opp 
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Videre har kommunen to monumenter, Stakebåten. Et på Rovdas og et som sto ved moloen i 
Sørkjosen, men som ble tatt ned da SVV startet arbeidet med ny E6 og tunell gjennom 
Reisafjellet.  
Planen hele tiden har vært at monumentet skulle settes opp igjen omtrent på samme plass ved 
moloen i Sørkjosen. Kommunen har nå imidlertid fått beskjed fra SVV om at det ikke lar seg 
gjøre pga av at arealet ved moloen ble vesentlig redusert etter raset i 2015. Tanken var å bygge 
det opp igjen, men det er ikke mulig pga sikkerhetskravene som ble bestemt etter raset. 
 
I samarbeid har en sett på alternative plasseringer i Sørkjosen. Den eneste plasseringen som er 
funnet er ved siden av A brygga, se kart 
 

 
 
Videre har en sett på muligheten for å sette både monumentet og skiltet opp ved Storslett skiltet 
ved Flomstad. 
Arealet eies av Nybo. De er kontaktet og stiller seg positive til at det kan settes opp på deres 
eiendom.  
 

 
Kart og bilde over område ved Flomstad 
 
 
 
 
 
 
 
 

500



 
Skiltet ved FV 865 er planlagt satt opp ved innkjøringen til Lundefjellvegen 
Arealet eies av kommunen.  
 

 
 

Vurdering 
Kommunen ønsker med disse skiltene og stakebåtmonumentet å markere Storslett 
nasjonalparklandsby for alle reisende. Skiltene er lagd gjennom merkevarestrategien for Norges 
nasjonalparkkommuner og skal brukes for alle de fem landsbyene i landet. 
 
Det er derfor viktig å få avklart plassering slik at de kan settes opp i sommer. 
 
Det er vurdert å sette opp symbolene i Sørkjosen ved Moloen fordi en ser Storslett og Sørkjosen 
som ett sentrum for Nasjonalparkkommunen Nordreisa, men plassmangel gjør at dette er 
vanskelig. Det er plass ved A brygga, men det blir langt fra og dårlig utsyn fra E6. 
 
Det anbefales derfor at Stakebåten og skilt settes opp ved Flomstad og at et skilt settes opp ved 
Lundefjellvegen på Høgegga. 
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Nordreisa kommune 
           

 Arkivsaknr:       2017/517-2 

Arkiv:                  

Saksbehandler:  Dag Funderud 

 Dato:                 29.05.2017 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
56/17 Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg 01.06.2017 

 

Høring - anmodning om merking til søknad om utvidelse av eksisterende 
deponi 

Henvisning til lovverk: 
 

Vedlegg 
1 Søknad fra Avfallservice AS 

 

Rådmannens innstilling 
Nordreisa kommune ingen anmerkninger til søknaden om utvidelse av deponi på Galsomælen. 
 
Kommunen vil anmode om at sikringen mot flygeavfall styrkes når utvidelsen av deponiet 
anlegges.  
 
 

Saksopplysninger 
Avfallsservice AS har søkt Fylkesmannen i Troms om utvidelse av eksisterende deponi for 
ordinært avfall på Galsomelen i Nordreisa kommune. 
Fylkesmannen i Troms sender nå saken på høring til Nordreisa kommune 
 
Eksisterende deponi fikk i 2009 tillatelse etter forurensningsloven til å ta imot totalt 60 000 
tonn ordinært avfall. I totalmengden inngår også deponering av farlig avfall som tilfredsstiller 
kravene i avfallsforskriften kapittel 9 vedlegg II, pkt 2.3.1 og 2.3.2, eller hvor det er gitt 
særskilt tillatelse med til sammen inntil 2000 tonn i deponiets levetid. 
 
I perioden 2009-2016 har Avfallsservice tatt imot over 52 000 tonn ordinært avfall ved 
deponiet på Galsomelen. Avfallsservice søker nå om å få utvide deponiet på Galsomelen slik 
at total fyllingsmengde blir på 95 000 tonn ordinært avfall. Den nye delen av deponiet skal 
bygges opp med dobbel sidetetting som sveises fast i toppen av eksisterende duk til deponiet 
som ble anlagt i 2008/2009. 
I forbindelse med Fylkesmannens behandling av søknaden etter forurensningsregelverket, har 
berørte parter mulighet til å uttale seg. Se vedlagt søknad for detalj er i saken. 
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Vurdering 
Dagens deponi ble anlagt i 2008/2009. Utvidelsen medfører ikke utvidelse av området. Dvs 
deponiet vil fortsatt ligge innenfor godkjente reguleringsplan. Før utbygging ble det gjennomført 
grunnboringer som avklarte det det var stabil grunn i området.  
 
Erfaringene fra driften siden 2009 har vært bra. Etter det vi kjenner til har det ikke vært 
problemer i forhold til driften av deponiet. Det eneste som Avfallservice sliter med er 
flygeavfall. De har nett som fanger opp det meste, men det er også mye som ikke blir fanget opp 
og som ender i skogen rundt deponiet. De har rutiner for organisering av plukking av søppel 
hvert år, men de sliter med å få plukket opp alt. Ved oppsett av nytt gjerde bør de jobbe for at 
det fanger enda større andel av flygeavfallet. Videre få enda bedre rutiner for overdekking av 
avfall slik at det ikke fyker bort. 
 
Ut over dette har ikke Nordreisa kommune noen flere anmerkninger til søknaden om utvidelse 
av deponiet. 
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1.

2.

3.

4.

‘1

lnnledning

Avfallsservice AS er et offentlige eiet selskap med hovedanlegg på Galsomelen i
Nordreisa kommune..

Galsomelen avfallsanlegg består av et optisk smteringsanlegg, deponi, anlegg for
mellomlagring av avfall og en miljøstasjon.

Eksisterende deponi ble ferdigstilt ijanuar 2009 og har tillatelse til å ta inn 60 000 tonn
avfall.  I  perioden 2009 til 2016 er det lagt 52 671 tonn avfall i deponiet.

Selskapet ønsker å utvide sitt deponi med en volumøkning på 35 000 tonn.

Opplysninger om søker:

Daglig leder:

Sigleif Pedersen

Styrets leder:

Johnny Hansen

Organisasjonsnummer:

964 180 644

Postadresse:

Hovedvegen 62

9152 SØRKJOSEN

Grunnlaget for søknad

Dette søknadsdokumentet bygger på tilgjengelige data og rapporter som:

' Godkjent reguleringsplan.

. Grunnundersøkelse utarbeidet av Multiconsult i 2008

' Eksisterende utslippstillatelse gitt av Fylkesmannen i Troms

Bakgrunn

Deponiet ligger på eiendommen Gnr. 19, Bnr. 1 i Nordreisa kommune. Grunneier er Ottar

Seljelund.

Galsomelen er lokalisert ca 1,8 km fra boligområdet på Høgegga, og ca 400m fra
bebyggelsen i Andsjøen. Deponiet er ca 500 meter fra Reisaelva, se fig 1.

Det regulerte området for avfallsanlegget har et totalareal på ca 92 da.

Gjeldende utslippstillatelse er på 60 000 tonn, slik at restmengden er på 7.392 tonn. Det
tilsvarer ca ett og et halvt års driftstid.
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5.

5.1

6.

Fig I. Kartutsnitt som viser avstand til bebyggelsen  i  området
.  ”*

M.

., l-  ' " ”M.
3" ,..» "  ""-,,- .,  . . ..

/ .  '

\
"L.

k,.

‘..

l

;*.

= \ _
i" - ' n..:i'N-q - '  .,"- . V.. . .

\w‘“

NK!-

%. ._\
"o.
.  x x.

k.
. _  «  , '.

mu  .
”w.-u..."...-  ' ' 5

Søknad  om utslippstillatelse

Det forutsettes at eksisterende utslippstillatelse videreføres, men at mengde inn til
deponietjusteres  opp fra  60.000  tonn til  95.000  tonn. Volumøkningen blir på  33.000
kubikk

Sortering og lagring av  avfall

Det er avsatt arealer for  nødvendig sortering og kontroll av  avfall  før deponering.
Likeledes areal for lagring av sortert avfall som skal videresendes til gjenvinning.

Reguleringsplan og grunnundersøkelse

Reguleringsplan for området er vedtatt av Nordreisa kommunestyre i møte den 14.
desember  2006, sak  61/06.

Grunnundersøkelser er utført av Multiconsult  i 2008.  Rapporten har følgende
konklusjon:

Stabiliteten av de naturlige skråningene i den ravinen som kommer nærmest
vollen vurderes å være tilfredsstillende.

Stabiliteten vurderes også å være tilf'edsstillende ved byggingen av en  4  -5 m
høy voll, da massene ved foten av vollen og i skråningen nedenfor synes å være
meget faste.

Vollen anbefales erosjonssikret.

Det er ikke avdekket forhold som tyder på endringer i grunnen etter  8  års drift.

2
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7.

3

Miljømål
Avfallsplassen skal drives på en miljømessig forsvarlig måte, slik at virksomheten ikke
forurenser nærmiljøet.

Grunnvannet utenfor influensområdet påvirkes ikke utover relevante normer for
vannkvalitet.

Det er etablert et prøvetakingsregime med kvartalsvise prøver fra grunnvannsbrønner,

bekker og sigevannskummer.

Det er et biologisk renseanlegg som renser alt av vann fra deponier og produksjonshall.

Figur  2  gir en oversikt over pumper, prøvetakingssteder, rensedam og infiltrasjonsanlegg

Fig.2 .Belmna’ling 0 g  overvåking av sigevann
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4

Beskrivelse  av  planlagt utvidelse  av eksisterende deponi
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F  ig.  3 Skisse  av  planlagt utbygging. Figuren  er ikke målsaft.

Eksisterende skråning mellom de to deponiene ryddes og det anlegges en slak skråning
(stigning) på  1:3.  Det tiltransportere masser for  å  få en fin bunn  i  skråningen. Det skal
etableres en terrengvoll rundt utvidelsesområdet slik det fremkommer av figur 3.

Deponiet bygges opp med dobbel sidetetting. Ett lag bentonitt opp til topp
gammelfylling. Det monteres HDPE-duk over bentonitten som sveises fast i toppen av
eksisterende duk til deponiet som ble anlagt  i 2008/2009.  Duken legges over hele
skråningen slik at det oppnås et tett basseng som forankres på toppen av den gamle
fyllingen mot nord-vest ca.  5  meter høyere enn deponiet fra  08/09.  Det legges så et lag

med geoduk . Mellom lagene monteres masser med graderinger i henhold til krav til
massene
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8.1

5

Eksisterende nettboks må flyttes slik at den planlagte utvidelsen av deponiet er innenfor
nettboksen.

Sidetetting

Deponiet skal bygges med dobbel sidetetting. Metoden som er valgt er tilsvarende for
det som er valgt i det eksiterende deponi.

EU direktivets og avfallsforskriftens krav til dobbe bunn- og sidetetting er utfyllende
forklart i veilederen til deponiforskriften og veieder om bunntetting av avfallsdeponier.

Det skal være en naturlig geologisk barriere og i tillegg en kunstig barriere.
Forskriften benevner ingen krav til den kunstige tettingen som ofte omtales som ”liner”
i deponiet. I Norge brukes vanligvis en HDPE membran.
Den naturlige geologiske barrieren kan være tett leire (eller morene).
Mektigheten av den geologiske barrieren skal være minimum 1 m og det er stilt krav til

permeabilitet. < lxlO-9 m/s

Slik er ikke grunnforholdene på stedet og det er ikke tilgang til leire som oppfyller

kravene.

Avfallsforskriftene åpner for at den geologiske barrieren kan forsterkes, eller at det kan
konstrueres en geologisk barriere. En konstruert geologisk barriere skal uansett ha
samme tetthet som beskrevet i forskriftene og ha en minimums mektighet på 0,5 m.

Det er altså stilt krav til hvor mektig og tett den naturlige geologiske barrieren skal være
for å oppfylle kravet direkte. Dette er viktig fordi permeabiliteten av leire kan variere
betydelig.

En leire eller bunnmorene kan være 10  —  100 ganger tettere enn en annen leire eller
bunnmorene. Norsk leire og bunnmorene er ofte ikke så tett som formskriften krever, og
er ofte forholdsvis uhomogen, eller har ujevn kvalitet.

På lokaliteten består byggegrunn av sandige fluviale masser som ikke kan betraktes som
en geologisk barriere iht. definisjonen i avfallsforskriften. Verken EU direktivet, den
norske avfallsforskriften eller SF  T  veilederen beskriver hvordan en skal definere hva
som er bunnen i et deponi, eller hva som er sider i et deponi osv. Dette må vurderes i
hvert enkelt tilfelle og vil være avhengig av om deponiet er bygd opp som en
forhøyning i terrenget eller en terrengoppfylling av en ravinedal eller forsenkning i
terrenget, eller som på i Skibotn tenkt gravd ut i fluviale masser.

Noen aktuelle metoder for å konstruere en geologisk barriere er beskrevet i SFT

veilederen (2005) om bunntetting av deponier.
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Fig. 4 Illustrerer hvordan deponiet er bunntettel og skal sidefeiles ved utvidelse.

8.2 Drenering av sigevann

I  avfallsforskriften heter det at deponiet skal ha en drenering på  minst  0,5 m.

Eksisterende deponi er prosjektert med 0,5  m drenerende  masser i bunn og sider. Bunnen har en
V-profil  og fall mot avløpspunktet. Avløpet er dimensjonert slik at vannstanden i deponiet ikke
kan overstige ] m.

I  tillegg er det separat drenering av den konstruerte geologiske barrieren mellom
bentonittmembranene. Dette anses som beste praksis for membrantetting av deponier (JP
Giroud på Sardinia workshop )

Fig. 5 Illustrerer drenering og avløp
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8.2.1 Kontroll og oppsamling av lekkasje

I  sandlaget mellom bunntettingen i deponiet og bentonittmembranen (som er en del av
den konstruerte geologiske barrieren) ligger det et drensrør som via et avløpsrør føres
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9.

10.

11.

12.

gjennom bentonittmembranen og terrengvollen til en inspeksjons kum og videre til
pumpesump.

Utslipp fra avfallsdeponiet

Deponering av avfall vil medføre dannelse av:

'  Sigevann

.  Deponi gasser

Konseptmodell

Beskrivelsene kan oppsummeres i følgende konseptmodell.

Deponiet tilføres vann via nedbør. Det er ikke overvannstilrenning til deponiet og

deponiet ligger i grop i umettet sone slik at grunnvann ikke kan trenge inn i deponiet.

Nedbør som infiltreres i deponiet vil danne sigevann.

Sigevann samles opp og ledes via behandlingsanlegg til infiltrasjon i stedlige masser.

Sigevann

Beregnet mengde sigevann tar utgangspunkt i Thorntwaites formel og klimadata fra
nærmeste klimastasjon.

Mengden sigevann forventes å være å være svært lav pga. av lite nedbør og ingen areal
tilrenning eller grunnvannsinntrenging til deponiet.

.  700000
— N  kke!((us/l)

6000,0D
——Sink (ug/I)

5000,00
«- N  kkel, nytelle (ug/I)

4000,00 .« —Slnk nycelle (ug/l)

'  300030 ' -—Arsen ny celle

2000,00 * «— — krom ny celle

1000,00 I * »  Arsen nv celle

0’00 .  cw g...—l.,  ,  .mx—. råner—«d... ,  krom

2C09 2010 2011 2013 2014

Fig. 7  er hentet fra  firsrapportenefi‘a  sigevannsovervåkning av Galsomelen
avfallsdeponi.

Det utarbeides årlige miljørapporter som også inneholder en del som omhandler vannbalanse.
Miljørapporten for 2016 vil oversendes så snart den foreligger.

Deponigasser

Det deponeres uorganisk avfall, med TOC lavere enn 10 %. Gassproduksjonen er
derfor svært lav.

Det er ikke påvist en gassmengde som er tilstrekkelig for å kunne ta dette ut for
produksjon. Dette dokumenteres årlig ved å måle oksiderbare gasser på overflaten av
deponiet.

7
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13.

14.

8

Sigevannsdisponering

Sigevannsdisponering omfatter alle trinn fra og med oppsamling av sigevann til
sluttdisponering. Eksisterende system som er etablert vil bli benyttet til oppsamling og
rensing av sigevannet.

Program for overvåkning
Det er etablert et program for overvåkning i henhold til SFT sin veileder om overvåking
av sigevann fra avfallsdeponi TA-2077/2005, samt krav i utslippstillatelsen.

Programmet dokumenterer;

Kvalitet og mengde sigevann som genereres

Dokumentere renseeffekt og utslippskvalitet

Overvåkning grunnvannskvaliteten nedstrøms og oppstrøms deponiet

Overvåkning lokal effekt på grunnvannet innenfor et definert influensområde.

Overvåkning og dokumentere eventuelt utslipp av oksiderbare gasser
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Nordreisa kommune 
           

 Arkivsaknr:       2015/194-4 

Arkiv:                Q04  

Saksbehandler:  Ketil Jensen 

 Dato:                 29.05.2017 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
57/17 Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg 01.06.2017 

 

Midlertidig nedgradering av Gamle Dalaveg og Vinnelysvegen fra 
bruksklasse Bk8 til Bk6 

Henvisning til lovverk: Vegloven § 9 andre ledd 
 
 

Rådmannens innstilling 
Gamle Dalavei i Nordreisa kommune nedgraderes midlertidig fra bruksklasse Bk8 til Bk6 fra 
KM 3,3 til veienden, gjelder ikke for buss i rutetrafikk. 
Vinnelysveien i Nordreisa kommune nedgraderes midlertidig fra bruksklasse Bk8 til Bk6 fra 
KM 0,0 til veienden, gjelder ikke for buss i rutetrafikk. 
 
Reduksjonen gjelder til veien er rustet opp eller til det er slutt på tele i bakken. 
 
Vedtaket gjøres i henhold til vegloven § 9 
 
 

Saksopplysninger 
I henhold til Statens vegvesens Vegliste 2017 Fylkes- og kommunale veger Troms er alle 
kommunale veger i Nordreisa kommune i bruksklasse Bk8. 
Øvre del av Gamle Dalavei og Vinnelysveien har nå svært dårlig dekke og redusert bæreevne. 
 

Vurdering 
Kommunen vurderer at veidekket og bæreevnen på de overnevnte strekninger er i så dårlig stand 
at man må begrense kjøring med tyngre kjøretøyer på disse med å midlertidig redusere 
bruksklassene til Bk6. Denne bruksklassereduksjonen kan ikke gjelde for buss i rutetrafikk.   
Reduksjonen gjelder til veien er rustet opp eller til det er slutt på tele i bakken. 
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