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Utvalg: Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg 
Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset 
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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.
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PS 80/17 Referatsaker



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 KOMMUNE 
v/ avd. drift og utvikling 
Postboks 174 
9156  STORSLETT 
 
 

 

 
Delegert vedtak 

Delegert utvalg miljø-, plan og utviklingsutvalget - nr. 145/17 
Vedtaket er gjort i henhold til delegasjonsreglement gitt av Nordreisa kommunestyre i sak 57/16 

 
Deres ref:   Vår ref (bes oppgitt ved svar): Løpenr. Arkivkode Dato 
 2017/1058-2 9255/2017 15/10 26.09.2017 

 

Tillatelse til rivning av bygg 1942/15/10 

Saksopplysninger:  
 
Det er gitt forhåndsvarsel på rivning av bygg før byggetillatelse er gitt. Eier av bygget 
«Doktorgården» er Nordreisa kommune. Byggesaken er opplyst og det foreligger ingen 
bemerkninger fra byggesaksbehandler til rivningen av bygget.   
 
Vurderinger: 
 
Dette i forbehold om at dokumentasjon skjer underveis, byggesøknad sendes inn fortløpende og 
at det tas hensyn til plan- og bygningsloven og gjeldende forskrifter.   
 
Vedtak: 
 
Det gis tillatelse til rivning av bygg på gnr bnr 15/10.  
 
Klageadgang 
Vedtaket kan påklages til Nordreisa kommune.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til 
påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 
 
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer 
som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du 
har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem. 
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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. 
 
 

Interne kopi mottakere: 
Olaf Erling Nilsen Drift- og utvikling stab 
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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. 163/17 
Vedtaket er gjort i henhold til delegasjonsreglement gitt av Nordreisa kommunestyre i sak 57/16 

 
Deres ref:   Vår ref (bes oppgitt ved svar): Løpenr. Arkivkode Dato 
«REF» 2016/1471-14 10210/2017 1942/52/55 27.10.2017 

 

Endringstillatelse av gitt byggetillatelse 1942/52/55 

 
ENDRINGSTILLATELSE AV GITT 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: Høgegga 66 Gnr/Bnr: 52/55 
Tiltakshaver: Johanne Marie Olaussen  Adresse: Høgegga 66, 9151 

STORSLETT   
Ansvarlig søker: 
Org. nr.: 

BETONGSERVICE AS 
944 896 600 

Adresse: Industrivegen 24, 9152 
SØRKJOSEN    

Tiltakets art: Tilbygg- over 50 m2 Bruksareal: 167,2 m² 
 
 
VEDTAK: 
 
Tillatelse: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven 2008 (pbl 2008) §§ 20-1, 20-2 og 21-4 godkjennes 
søknad om endring av gitt byggetillatelse mottatt 16.10.2017 for vesentlige endringer av gitt 
tillatelse til tilbygg av bolig, tilleggsdel over garasje som en fremtidig boenhet og garasje på 
eksisterende enebolig.  
 
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. 
 
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, tiltakskl. 1. 
UTF - Ansvarlig utførende, tiltakskl. 1. 
 
Ansvarsområde: Ansvarlig søker, ansvarlig for 
prosjektering og utføring av bygning og konstruksjoner. 

 
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 
RØRLEGGER HELGESEN 
AS 
Org. nr. 989 976 028 

PRO - Ansvarlig prosjekterende, tiltakskl. 1. 
UTF - Ansvarlig utførende, tiltakskl. 1. 
 
Ansvarsområde: sanitærinstallasjoner 

 
 
SAKSUTREDNING/BEGRUNNELSE FOR VEDTAKET: 
 
Planstatus: 
Boligtomt i regulert området. Boligfelt B3 i «Boligområdet Høgegga» planidentifikasjon 
19421985_0. 
 
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: 
Den tidligere gitte byggetillatelsen var behandlet politisk av Miljø-, plan- og utviklingsutvalget, 
PS 14/17. Tidligere byggetillatelse er datert 26.01.2017.  
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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. 
 
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. 
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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. Viser til Forvaltningslovens § 28. 
 
En slik klage kan føre til at avgjørelsen blir omgjort. Kommunen er ikke ansvarlig for tap som 
tiltakshaver måtte lide ved en slik omgjøring. 
 
Ved all kontakt med avdelingen i denne sak, vennligst referer til saksnummer 2016/1471. 
 
 
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 9152 SØRKJOSEN 
Johanne Marie Olaussen Høgegga 66 9151 STORSLETT 

 
Kopi sendt til: 
RØRLEGGER 
HELGESEN 

Havnegata 30 9180 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   
    
    
    
    
    
    

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

 

 
Delegert vedtak 

Delegert utvalg miljø-, plan og utviklingsutvalget - nr. 153/17 
Vedtaket er gjort i henhold til delegasjonsreglement gitt av Nordreisa kommunestyre i sak 57/16 

 
Deres ref:   Vår ref (bes oppgitt ved svar): Løpenr. Arkivkode Dato 
«REF» 2017/1015-2 9097/2017 1942/77/67 12.10.2017 

 

Tillatelse til ett trinn på gnr. 1942/77/67 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: Rotsundveien 924 Gnr/Bnr: 77/67 
Tiltakshaver: Linda Bakke Adresse: Rotsundveien 924, 9153 

ROTSUND 
Ansvarlig søker: 
Org. nr.: 

SANDØY BYGG AS 
898 003 612 

Adresse: Rotsundelvdalen 161, 9153 
ROTSUND   

Tiltakets art: Tilbygg under 50 m2- 
boligformål-  
Bruksendring fra fritidsbolig til 
bolig 

Bruksareal: 20 m² 

 
VEDTAK: 
 
Tillatelse: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven 2008 (pbl 2008) §§ 20-1, 20-2 og 21-4 godkjennes 
søknad om byggetillatelse mottatt 14.09.2017 for bruksendring av fritidsbolig til enebolig og for 
oppføring av tilbygg til boligen.  
 
Det vises for øvrig til søknadens vedlagte tegninger, situasjonskart og godkjente søknader om 
ansvarsrett, samt ettersendt ansvarsrett for kontroll av våtrom.  
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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 
SANDØY BYGG AS 
 
Org. nr. 898 003 612 

SØK -         Ansvarlig søker, tiltakskl. 1 
PRO - Ansvarlig prosjekterende, tiltakskl. 1. 
UTF - Ansvarlig utførende, tiltakskl. 1. 
 
Ansvarsområde: Ansvarlig søker og ansvarlig for hele 
byggeprosjektet.  

AKTIV VVS 
 
Org. nr. 974 532 913 

PRO - Ansvarlig prosjekterende, tiltakskl. 1. 
UTF - Ansvarlig utførende, tiltakskl. 1. 
 
Ansvarsområde: Rørleggerarbeid 

ENTREPRENØR STORESTÈ 
 
Org. nr. 998 056 519 

KONT- Anvarlig kontrollerende, tiltakskl. 1 
 
Ansvarsområde: Ansvarlig kontrollerende for våtrom 

 
 
SAKSUTREDNING/BEGRUNNELSE FOR VEDTAKET: 
 
Planstatus: 
LNFR 
 
Nabovarsling: 
Naboer og gjenboere er varslet iht. pbl 2008 § 21-3 og SAK10 § 5-2.  
 
Gjennomføringsplan: 
Gjennomføringsplan foreligger jf pbl 2008 § 21-2, og SAK10 § 5-3 
  
Byggegrunn, miljøforhold mv: 
I henhold til søknad ansees byggegrunn sikret i hht pbl 2008 § 28-1 
(flom- og rasfare, forurenset grunn, natur- og miljøforhold) 
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 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. Viser til Forvaltningslovens § 28. 
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En slik klage kan føre til at avgjørelsen blir omgjort. Kommunen er ikke ansvarlig for tap som 
tiltakshaver måtte lide ved en slik omgjøring. 
 
Ved all kontakt med avdelingen i denne sak, vennligst referer til saksnummer 2017/1015. 
 
 
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: 
Sandøy bygg AS Rotsundveien 924 9153 ROTSUND 
Linda Bakke Rotsundveien 924 9153 Rotsund 

 
Kopi til: 
AKTIV VVS AS Gammelveien 9143 SKIBOTN 
STORESTÈ 
ENTREPRENØR 
AS 

Hovedvegen 
16 

9151 STORSLETT 
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«MOTTAKERNAVN» 
«ADRESSE» 
«POSTNR»  «POSTSTED» 
 
«KONTAKT» 

 

 
Delegert vedtak 

Delegert utvalg miljø-, plan og utviklingsutvalget - nr. 146/17 
Vedtaket er gjort i henhold til delegasjonsreglement gitt av Nordreisa kommunestyre i sak 57/16 

 
Deres ref:   Vår ref (bes oppgitt ved svar): Løpenr. Arkivkode Dato 
«REF» 2017/1051-3 9316/2017 1942/40/12 24.10.2017 

 

Tillatelse til tiltak gnr 1942/40/12 Oppføring av garasje 

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: Kildalveien 224  Gnr/Bnr: 40/12 
Tiltakshaver: Morten Elveskog og Carina 

Jensen 
Adresse: Steallivegen 25, 9151 

STORSLETT   
Ansvarlig søker: 
 
Org. nr.: 

BM PER STRAND 
STORSLETT AS 
947 560 832 

Adresse: Hovedveien 16, 9151 
STORSLETT   

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

Bruksareal: 87,8 m² 

 
 
VEDTAK: 
 
Tillatelse: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven 2008 (pbl 2008) §§ 20-1, 20-2 og 21-4 godkjennes 
søknad om byggetillatelse mottatt 25.09.2017 for oppføring av garasje på gnr bnr 40/12, samt 
endring på gesims- og mønehøyden av eksisterende garasje til samme høyde som søkt garasje. 
 
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. 
 
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 
BM PER STRAND 
STORSLETT AS 
 
Org. nr. 947 560 832 

SØK -         Ansvarlig søker, tiltakskl. 1 
PRO - Ansvarlig prosjekterende, tiltakskl. 1. 
 
Ansvarsområde: Ansvarlig søker og ansvarlig 
prosjekterende av bygget 

 
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 
Morten Elveskog 
+ medhjelper 
 

UTF - Ansvarlig utførende, tiltakskl. 1. 
 
Ansvarsområde: Ansvarlig utførende av hele bygget. 

 
 
SAKSUTREDNING/BEGRUNNELSE FOR VEDTAKET: 
 
Planstatus: 
LNFR området.  
 
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: 
Eier er ansvarlig for utførelsen av bygget. Dette da det bygges større garasje enn det som er som 
er av hva tiltakshaver kan bygge selv. Det skal brannisoleres i retning av eksiterende garasje. Det 
skal også omreguleres av eksisterende garasje til samme høyde som nye garasje.  
  
Uttalelse/krav fra andre myndigheter: 
Dispensasjon fra Statens vegvesen angående byggegrense til fylkesvei.  
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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. 
 
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. 
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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. 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 17/1051. 
 
 
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: 
PER STRAND STORSLETT AS Hovedvegen 16 9151 STORSLETT 
Morten A Elveskog Steallivegen 25 9151 Storslett 
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Henry T. Rikardsen 
Nørrby Pedersen Toft 19 
6720  Fanø, Danmark 
 
 

 

 
Delegert vedtak 

Delegert utvalg miljø-, plan og utviklingsutvalget - nr. 155/17 
Vedtaket er gjort i henhold til delegasjonsreglement gitt av Nordreisa kommunestyre i sak 57/16 

 
Deres ref:   Vår ref (bes oppgitt ved svar): Løpenr. Arkivkode Dato 
 2017/1082-2 9754/2017 1942/47/58 11.10.2017 

 

Tillatelse til tiltak gnr 1942/47/58 Bruksendring 

Saksopplysninger:  
 
Det søkes om bruksendring av «våningshus, benyttet som fritidsbolig» til «fritidsbolig». Dette 
gjelder bygg med bygnings nr. 192200180 på gnr bnr 47/58. Bygget er et SEFRAK- registrert 
bygg som er oppført mellom 1920-25, altså et kulturminnebygg.  Det er lagt med i søknad 
begrunnelse om hvorfor det skal gjøres en bruksendring til en fritidsbolig. Boligen har ved 
tidligere tidspunkt i 1989, ikke fått innvilget søknad om bruksendring til fritidsbolig. Saken var 
da behandlet av fylkesmannen.    
 
Vurderinger: 

 Tiltaket er eldre og har ikke blitt oppgradert i den senere tid. Dette gjør at kravene fra å 
være en bolig er blitt større.  

 Endringer for området har skjedd i den siste tiden. Det blir laget tunnel i nærheten. Dette 
gjør at avkjørsel fra hus kommer til å gå til kommunal vei eller fylkesvei i den nærmeste 
fremtid. Dette gjør også at det skiller seg mer fra boligfeltene i Sørkjosen enn det har 
gjort i de tidligere årene.  

 Området er ikke regulert til boligformål og er i LNFR- området.  
 Tiltakshaver skal være oppmerksom på at et slik tiltak gjør det vanskeligere å omgjøre 

bygget tilbake til bruksformålet bolig. Det vil da kreve en byggesøknad med en 
heloppgradering av bygget.  

 
Vedtak: 
 
Det gis tillatelse til bruksendring av bygg til fritidsbolig på gnr bnr 47/58. Tiltaket vil bli 
registrert i matrikkel i løpet av de nærmeste dagene.  
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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 
 
 
 
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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Morten Risto 
Straumfjord Øst 1031 
9151  Storslett 
 
 

 

 
Delegert vedtak 

Delegert utvalg miljø-, plan og utviklingsutvalget - nr. 161/17 
Vedtaket er gjort i henhold til delegasjonsreglement gitt av Nordreisa kommunestyre i sak 57/16 

 
Deres ref:   Vår ref (bes oppgitt ved svar): Løpenr. Arkivkode Dato 
 2017/1100-3 9813/2017 1942/65/33 24.10.2017 

 

Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett gnr 1942/65/33 - Utvidelse fjøs 

 
BYGGETILLATELSE UTEN ANSVARSRETT 

Etter plan og bygningsloven av 2008 (pbl.08) § 21-4 og 20-4 
Vedtak hjemlet i delegasjonsreglement vedtatt av Nordreisa kommunestyre i sak 57/16. 

 
Byggested: Straumfjord øst 1031 Gnr/Bnr: 65/33 
Tiltakshaver: Morten Risto Adresse: Straumfjord øst 1031, 9151 

STORSLETT   
Tiltakets art: Tilbygg landbruksbygg/fjøs Bruksareal: 233 m² 

 
 
 
 
VEDTAK: 
 
Tillatelse: 
I medhold av pbl. 08 § 21-4 godkjennes søknad om tiltak uten ansvarsrett etter pbl. 08 § 20-4 
mottatt 06.10.2017 om tillatelse til oppføring av tilbygg til landbruksbygg på nevnte gnr bnr 
65/33. 
 
Det vises for øvrig til søknadens vedlagte tegninger og situasjonskart. 
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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.  
 
Administrasjonens drøfting/begrunnelse: 
Tiltaket faller på grunn av sin størrelse inn under pbl. § 20-4 jfr. SAK10 § 3-1 hvor tiltakshaver 
selv kan stå for søknad, prosjektering, utførelse og kontroll. Selv om tiltakshaver etter denne 
bestemmelsen kan stå for disse oppgavene selv, er det ikke til hinder for at han lar oppgavene 
utføres av andre på sine vegne. 
 
Det er tiltakshaver ansvar og påse at tiltaket oppføres iht. bestemmelser gitt i og i medhold av 
plan- og bygningsloven. 
  
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. 
 
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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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. Tiltaket skal ikke tas i 
bruk før ferdigattest foreligger. 
 
 
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 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. 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 2017/1100. 
 
 
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. 167/17 
Vedtaket er gjort i henhold til delegasjonsreglement gitt av Nordreisa kommunestyre i sak 57/16 

 
Deres ref:   Vår ref (bes oppgitt ved svar): Løpenr. Arkivkode Dato 
«REF» 2016/1394-10 9940/2017 1942/43/132 02.11.2017 

 

Tillatelse til tiltak gnr 1942/42/132 Bofellesskap for enslige mindreårige 
flyktninger 

 
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: Kampevoll Gnr/Bnr: 43/132 
Tiltakshaver: 
Org. nr.: 

Stiftelsen Nybo  
948 195 003 

Adresse: Flomstadvegen 1, 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: 592 m² 

 
VEDTAK: 
 
Tillatelse: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven 2008 (pbl 2008) §§ 20-1, 20-2 og 21-4 godkjennes 
søknad om byggetillatelse mottatt 23.11.2016 for oppføring av bygninger for bofelleskap for 
unge mindreårige flyktninger på gnr bnr 43/132.  
 
Det vises for øvrig til søknadens vedlagte tegninger, situasjonskart og godkjente søknader om 
ansvarsrett og uavhengige kontroller.  
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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, tiltakskl. 1. 
UTF - Ansvarlig utførende, tiltakskl. 1. 
 
Ansvarsområde: Ansvarlig søker, ansvarlig for bygning 
og konstruksjoner, vei og grunnarbeid.  

AKTIV VVS 
Org. nr. 974 532 913 

PRO - Ansvarlig prosjekterende, tiltakskl. 1. 
UTF - Ansvarlig utførende, tiltakskl. 1. 
 
Ansvarsområde: Sanitær anlegg  

FLEXIT AS 
Org. nr. 926 398 806 

PRO - Ansvarlig prosjekterende, tiltakskl. 1. 
 
Ansvarsområde: Ventilasjonsanlegg; innenfor 
boenhetens brannceller.  

TOTAL BRANNSIKRING AS 
Org. nr. 891 465 882  

PRO - Ansvarlig prosjekterende, tiltakskl. 1. 
 
Ansvarsområde: Brannteknisk prosjektering  

RIB I NORD 
Org. nr. 992 320 885 

KONT - Ansvarlig kontrollerende, tiltakskl. 1. 
 
Ansvarsområde: PRO brannsikkerhet 

ING. ØYVIND ISAKSEN  
Org. nr. 992 376 848 

KONT - Ansvarlig kontrollerende, tiltakskl. 1. 
 
Ansvarsområde: Våtrom og lufttetthet 

 
 
SAKSUTREDNING/BEGRUNNELSE FOR VEDTAKET: 
 
Planstatus: 
Boligformål. Reguleringsplaner: Planid. 19421995_002 «Endring av avkjørsel Fosseng/ 
Gammen» og planid: 19421992_001 «Storslett vest revidert» 
 
Nabovarsling: 
Naboer og gjenboere er varslet iht. pbl 2008 § 21-3 og SAK10 § 5-2.  
 
Gjennomføringsplan: 
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Gjennomføringsplan foreligger jf pbl 2008 § 21-2, og SAK10 § 5-3 
 
Administrasjonens drøfting/begrunnelse: 
Bygget skal brukes som hjem for enslige mindreårige flyktninger og har arbeidstakere til å følge 
disse opp. Dermed foreligger det samtykke fra arbeidstilsynet. Området er regulert til 
boligformål. Bygget har en ekstra uavhengig kontroll på brannteknisk prosjektering som er krevd 
av kommunen etter plan- og bygningsloven § 24-1 bokstav b. Bygget er mulig tiltenkt på sikt til 
å brukes som studentboliger. Prosjektering og utforming av parkeringsplasser på eiendommen 
bør tas hensyn til, til nåværende bruk og fremtidig bruk som studentboliger.       
  
Uttalelse/krav fra andre myndigheter: 
Samtykke av Arbeidstilsynet. 
 
Byggegrunn, miljøforhold mv: 
I henhold til søknad ansees byggegrunn sikret i hht pbl 2008 § 28-1 
(flom- og rasfare, forurenset grunn, natur- og miljøforhold) 
Minner om krav om radonsperre mot grunnen i bygninger beregnet for varig opphold jfr. 
byggeteknisk forskrift TEK10 § 13-5. 
 
Atkomst/avkjørsel: 
Eiendommen anses å være sikret lovlig atkomst i samsvar med pbl 2008 § 27-4. 
 
Vannforsyning og avløp: 
Eiendommen anses for å være sikret lovlig vannforsyning og avløp i samsvar med pbl 2008 §§ 
27-1 og 27-2. Tilknyttes kommunalt vannverk og avløpsledninger.  
 
Kultur- og fornminner: 
Dersom det under utgraving i marka kommer fram gjenstander eller andre levninger som viser 
eldre aktivitet i område, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget og Kulturetaten, 
Troms fylkeskommune omgående jfr. kulturminnelovens § 8 andre ledd. (pbl 2008 § 21-5, 
SAK10 § 6-2). 
 
Sikringstiltak ved byggearbeid: 
Det vises til bestemmelsene i pbl 2008 § 28-2. 
 
Avfall: 
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. 
 
Ved nybygg over 300 m2 BRA og restaurering i bygg på over 100 m2 BRA skal det foreligge 
avfallsplan i tiltaket jfr. SAK10 § 5-5 bokstav h. 
 
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. 
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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 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. Viser til Forvaltningslovens § 28. 
 
En slik klage kan føre til at avgjørelsen blir omgjort. Kommunen er ikke ansvarlig for tap som 
tiltakshaver måtte lide ved en slik omgjøring. 
 
Ved all kontakt med avdelingen i denne sak, vennligst referer til saksnummer 2016/1394. 
 
 
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: 
STIFTELSEN NYBO Flomstadvegen 1  STORSLETT 
BETONGSERVICE AS Industrivegen 24  SØRKJOSEN 

 
Kopi til: 
FLEXIT AS Televeien 15 1870 ØRJE 
AKTIV VVS AS Gammelveien 9143 SKIBOTN 
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RIB INORD AS Sorenskriverveien 
11 

9513 ALTA 

ING. ØYVIND 
ISAKSEN AS 

Skoleveien 21 9180 SKJERVØY 

TOTAL 
BRANNSIKRING AS 

Postboks 1189 9504 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   
    
    
    
    
    
    

SANDNES FJORD CAMPING  
v/ VIVI-ANN SANDNES EGGUM 
Dramsvegen 125A 
9010  TROMSØ 
 
 

 

 
Delegert vedtak 

Delegert utvalg miljø-, plan og utviklingsutvalget - nr. 164/17 
Vedtaket er gjort i henhold til delegasjonsreglement gitt av Nordreisa kommunestyre i sak 57/16 

 
Deres ref:   Vår ref (bes oppgitt ved svar): Løpenr. Arkivkode Dato 
 2017/1156-3 10423/2017 1942/65/68 30.10.2017 

 

Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett 1942/65/68 Tilbygg 

BYGGETILLATELSE UTEN ANSVARSRETT 
Etter plan og bygningsloven av 2008 (pbl.08) § 21-4 og 20-4 

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

 
Byggested: Strømfjord øst 406 Gnr/Bnr: 65/68 
Tiltakshaver: SANDNES CAMPING AS v/ Vivi 

Ann Sandnes Eggum 
Adresse: Dramsvegen 125 A, 9010 

TROMSØ   
Tiltakets art: Tilbygg- ikke boligformål- under 

50 m2 
Bruksareal: 49,9 m² 

 
 
VEDTAK: 
 
Tillatelse: 
I medhold av pbl. 08 § 21-4 godkjennes søknad om tiltak uten ansvarsrett etter pbl. 08 § 20-4 
mottatt 20.10.2017 om tillatelse til oppføring av tilbygg til fellesbygning/kjøkken/toaletter på 
campingplassen. Bygnings nr.: 192207274. 
 
Det vises for øvrig til søknadens vedlagte tegninger og situasjonskart. 
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SAKSUTREDNING/BEGRUNNELSE FOR VEDTAKET: 
 
Planstatus: 
Kommuneplanens arealdel: Fritids- og turistformål, BFT 10.  
 
Administrasjonens drøfting/begrunnelse: 
Tiltaket faller på grunn av sin størrelse inn under pbl. § 20-4 jfr. SAK10 § 3-1 hvor tiltakshaver 
selv kan stå for søknad, prosjektering, utførelse og kontroll. Selv om tiltakshaver etter denne 
bestemmelsen kan stå for disse oppgavene selv, er det ikke til hinder for at han lar oppgavene 
utføres av andre på sine vegne. 
 
Det er tiltakshaver ansvar og påse at tiltaket oppføres iht. bestemmelser gitt i og i medhold av 
plan- og bygningsloven. 
  
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. 
 
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. 
 
Anmodning om ferdigattest: 
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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. Tiltaket skal ikke tas i 
bruk før ferdigattest foreligger. 
 
 
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 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. 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 2017/1156. 
 
 
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   
    
    
    
    
    
    

Morten Risto 
Straumfjord Øst 1031 
9151 Storslett 
 
 

 

 
Delegert vedtak 

Delegert utvalg miljø-, plan og utviklingsutvalget - nr. 156/17 
Vedtaket er gjort i henhold til delegasjonsreglement gitt av Nordreisa kommunestyre i sak 57/16 

 
Deres ref:   Vår ref (bes oppgitt ved svar): Løpenr. Arkivkode Dato 
 2017/1100-4 9927/2017 1942/65/33 16.10.2017 

 

Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett gnr 1942/65/33 - Ysteri 

 
 

BYGGETILLATELSE UTEN ANSVARSRETT 
Etter plan og bygningsloven av 2008 (pbl.08) § 21-4 og 20-4 

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

 
Byggested: Straumfjord øst 1031 Gnr/Bnr: 65/33 
Tiltakshaver: Morten Risto Adresse: Straumfjord øst 1031,   
Tiltakets art: Nytt bygg- ikke boligformål- over 

50 m2  
Bruksareal: 166 m² 

 
 
VEDTAK: 
 
 
Tillatelse: 
I medhold av pbl. 08 § 21-4 godkjennes søknad om tiltak uten ansvarsrett etter pbl. 08 § 20-4 
mottatt 06.10.2017 om tillatelse til oppføring av ysteri på gnr bnr 65/33. 
 
Det vises for øvrig til søknadens vedlagte tegninger og situasjonskart. 
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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.  
 
Administrasjonens drøfting/begrunnelse: 
Tiltaket faller på grunn av sin størrelse inn under pbl. § 20-4 jfr. SAK10 § 3-1 hvor tiltakshaver 
selv kan stå for søknad, prosjektering, utførelse og kontroll. Selv om tiltakshaver etter denne 
bestemmelsen kan stå for disse oppgavene selv, er det ikke til hinder for at han lar oppgavene 
utføres av andre på sine vegne. 
 
Det er tiltakshaver ansvar og påse at tiltaket oppføres iht. bestemmelser gitt i og i medhold av 
plan- og bygningsloven. 
  
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. Privat ordning: Avløpet tilknyttes til eksisterende avløpsanlegg på eiendom.  
 
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. 
 
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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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. Tiltaket skal ikke tas i 
bruk før ferdigattest foreligger. 
 
 
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 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. 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 17/1100 
 
 
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. 160/17 
 
 

Deres ref:   Vår ref (bes oppgitt ved svar): Løpenr. Arkivkode Dato 
«REF» 2017/1096-3 9956/2017 1942/15/10 17.10.2017 

 

Tillatelse i ett trinn gnr 1942/15/10 Dagsenter for rus- og psykiatribrukere 

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

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

 
 
Byggested: Leonard Isaksen vei 10  Gnr/Bnr: 15/10 
Tiltakshaver: NORDREISA KOMMUNE Adresse: Pb 174, 9156 STORSLETT   
Ansvarlig søker: 
Org. nr.: 

SANDØY BYGG AS 
898 003 612 

Adresse: Rotsundelvdalen 161, 9153 
ROTSUND   

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

Bruksareal: 140 m² 

 
 
VEDTAK 
 
Tillatelse: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl) §§ 20-1 og 21-4 godkjennes søknad om tillatelse i 
ett trinn mottatt 05.10.2017 for oppføring av dagsenter for rus- og psykiatribrukere på gnr bnr 
15/10. 
 
Det vises for øvrig til søknadens vedlagte tegninger, situasjonskart og godkjente søknader om 
ansvarsrett og kontrollerklæringer. 
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Godkjenning av foretak for ansvarsrett: 
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 
SANDØY BYGG AS 
 
Org. nr. 898 003 612 

SØK - Ansvarlig søker, tiltakskl. 1 
PRO - Ansvarlig prosjekterende, tiltakskl. 1. 
UTF - Ansvarlig utførende, tiltakskl. 1. 
 
Ansvarsområde: Ansvarlig søker og ansvar for hele 
byggprosjektet.  

AKTIV VVS AS 
 
Org. nr. 974 532 913  

PRO - Ansvarlig prosjekterende, tiltakskl. 1. 
UTF - Ansvarlig utførende, tiltakskl. 1. 
 
Ansvarsområde: Rørleggerarbeid  

 
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 
IVERSEN EIENDOM  
 
Org. nr. 989 488 902 
 

PRO - Ansvarlig prosjekterende, tiltakskl. 1. 
UTF - Ansvarlig utførende, tiltakskl. 1. 
 
Ansvarsområde: Gravearbeid 

ELEKTROKJØL AS 
 
Org. nr. 947 213 873 

PRO - Ansvarlig prosjekterende, tiltakskl. 1. 
UTF - Ansvarlig utførende, tiltakskl. 1. 
 
Ansvarsområde: Ventilasjonsarbeid 

 
 
SAKSUTREDNING/BEGRUNNELSE FOR VEDTAKET: 
 
Planstatus: 
Reguleringsformål: O5, offentlig bygg- Institusjon. Reguleringsplan: «Storslett sentrum» med 
planid: 19421997_001. 
 
Nabovarsling: 
Naboer og gjenboere er varslet iht. pbl 2008 § 21-3 og SAK10 § 5-2.  
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Gjennomføringsplan: 
Gjennomføringsplan foreligger jf pbl 2008 § 21-2, og SAK10 § 5-3 
  
Uttalelse fra andre kommunale avdelinger: 
Politisk vedtak om oppføring av nytt bygg i utvalgssak 13/17 i Nordreisa kommunestyre, datert 
20.04.2017. 
 
Byggegrunn, miljøforhold mv: 
I henhold til søknad ansees byggegrunn sikret i hht pbl 2008 § 28-1 
(flom- og rasfare, forurenset grunn, natur- og miljøforhold) 
Minner om krav om radonsperre mot grunnen i bygninger beregnet for varig opphold jfr. 
byggeteknisk forskrift TEK10 § 13-5. 
 
Atkomst/avkjørsel: 
Eiendommen anses å være sikret lovlig atkomst i samsvar med pbl 2008 § 27-4. 
 
Vannforsyning og avløp: 
Eiendommen anses for å være sikret lovlig vannforsyning og avløp i samsvar med pbl 2008 §§ 
27-1 og 27-2. Tilknyttes kommunalt vannverk og avløpsledninger.  
 
Kultur- og fornminner: 
Dersom det under utgraving i marka kommer fram gjenstander eller andre levninger som viser 
eldre aktivitet i område, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget og Kulturetaten, 
Troms fylkeskommune omgående jfr. kulturminnelovens § 8 andre ledd. (pbl 2008 § 21-5, 
SAK10 § 6-2). 
 
Sikringstiltak ved byggearbeid: 
Det vises til bestemmelsene i pbl 2008 § 28-2. 
 
Avfall: 
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 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. 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 2017/1096. 
 
 
 
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: 
SANDØY BYGG AS Rotsundelvdalen 161  ROTSUND 
NORDREISA KOMMUNE Postboks 174  STORSLETT 

 
Kopi til: 
STORESTÈ ENTREPRENØR AS Hovedvegen 16 9151 STORSLETT 
IVERSEN EIENDOM Postboks 5 9152 SØRKJOSEN 
ELEKTRO KJØL AS Postboks 25 9152 SØRKJOSEN 
AKTIV VVS AS Gammelveien 9143 SKIBOTN 

 
Interne kopi mottakere: 
Olaf Erling Nilsen Drift- og utvikling stab 
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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   
    
    
    
    
    
    

Aksel Vilhelm Larsen 
Ramfjordgata 25 
9007  Tromsø 
 
 

 

 
Delegert vedtak 

Delegert utvalg miljø-, plan og utviklingsutvalget - nr. 152/17 
 
 

Deres ref:   Vår ref (bes oppgitt ved svar): Løpenr. Arkivkode Dato 
 2017/1087-2 9685/2017 1942/66/36 09.10.2017 

 

Ferdigattest på gnr. 1942/66/36 

 
 

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

Vedtak hjemlet i delegasjonsreglement vedtatt av Nordreisa kommunestyre i sak 57/16 
 
 
Byggested: Straumfjord vest 819 Gnr/Bnr: 66/36 
Tiltakshaver: Aksel Vilhelm Larsen Adresse: Ramfjordgata 25, 9007 

TROMSØ   
Tiltakets art:  Nytt bygg- ikke boligformål- 

under 50 m2 
Bruksareal: 20 m2 

Byggetillatelse/Igangsettingstillatelse sak-dato 28.06.2010 
 
 
VEDTAK: 
 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 21-10 gis ferdigattesten i henhold til ferdigmelding 
datert 03.10.2017 fra ansvarlig søker på uthus på hyttetomt. Dette gjelder tidligere sak 10/2982 
som er en meldingssak i eldre plan og bygningsloven §86 på det tidspunktet det ble utsendt. 
Tiltaket vil bli registrert i matrikkel med status «Tatt i bruk».  
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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 2017/1087. 
 
 
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. 
 
 
 
 

41



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   
    
    
    
    
    
    

Stein-Viggo Pedersen 
Utsikten 12 
9151 STORSLETT 
 
 

 

 
Delegert vedtak 

Delegert utvalg miljø-, plan og utviklingsutvalget - nr. 171/17 
 
 

Deres ref:   Vår ref (bes oppgitt ved svar): Løpenr. Arkivkode Dato 
 2016/1395-4 10848/2017 1942/13/99 08.11.2017 

 

Ferdigattest gbn 1942/13/99 Bruksendring av tilleggsdel til hoveddel 

 
 

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

Vedtak hjemlet i delegasjonsreglement vedtatt av Nordreisa kommunestyre i sak 57/16 
 
 
Byggested: Utsikten 12 Gnr/Bnr: 13/99/ 
Tiltakshaver: Stein- Viggo Pettersen  Adresse: Utsikten 12, 9151 

STORSLETT   
Tiltakets art: Bruksendring  Bruksareal: 60,6 m2 

Byggetillatelse/Igangsettingstillatelse sak-dato 236/16 25.11.2016 
 
 
VEDTAK: 
 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 21-10 gis ferdigattesten i henhold til ferdigmelding 
datert 06.11.2017 fra ansvarlig søker for bruksendring av fire rom, fra tilleggsdel til hoveddel i 
kjeller.  
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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.  
 
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 2016/1395. 
 
 
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   
    
    
    
    
    
    

Ragnhild Hammari 
Tømmernesvegen 56 
9151 Storslett 
 
 

 

 
Delegert vedtak 

Delegert utvalg miljø-, plan og utviklingsutvalget - nr. 178/17 
Vedtaket er gjort i henhold til delegasjonsreglement gitt av Nordreisa kommunestyre i sak 57/16 

 
Deres ref:   Vår ref (bes oppgitt ved svar): Løpenr. Arkivkode Dato 
 2017/1320-2 11161/2017 1942/16/5 17.11.2017 

 

Ferdigattest 1942/16/5 Carport 

 
 

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

Vedtak hjemlet i delegasjonsreglement vedtatt av Nordreisa kommunestyre i sak 57/16 
 
 
Byggested: Tømmernesveien 56 Gnr/Bnr: 16/5 
Tiltakshaver: Ragnhild Hammari Adresse: Tømmernesveien 56, 9151 

STORSLETT   
Tiltakets art: Nytt bygg- ikke boligformål- 

under 70 m2  
Bruksareal: 45,5 m2 

Byggetillatelse/Igangsettingstillatelse sak-dato 163/11 22.07.2011 
 
 
 
VEDTAK: 
 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 21-10 gis ferdigattesten i henhold til ferdigmelding 
datert 13.11.2017 fra tiltakshaver for oppført carport på gnr bnr 16/5. Tidligere referansenummer 
på saken er 2011/2993. 
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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 2017/1320. 
 
 
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 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   
    
    
    
    
    
    

Arvid Henning Boltås 
Boltås 
9440  Evenskjer 
 
 

 

 
Delegert vedtak 

Delegert utvalg miljø-, plan og utviklingsutvalget - nr. 162/17 
 
 

Deres ref:   Vår ref (bes oppgitt ved svar): Løpenr. Arkivkode Dato 
 2016/692-4 10330/2017 1942/71/30 26.10.2017 

 

Ferdigattest 1942/71/30 Tilbygg 

 
 

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

Vedtak hjemlet i delegasjonsreglement vedtatt av Nordreisa kommunestyre i sak 57/16 
 
 
Byggested: Rotsundveien 159, 9153 

ROTSUND 
Gnr/Bnr: 71/30 

Tiltakshaver: Arvid Boltås Adresse: Boltås, 9440 EVENSKJER   
Tiltakets art: Endring av bygg - utvendig 

tilbygg mindre enn 50 m²  
Bruksareal: 24 m2 

Byggetillatelse/Igangsettingstillatelse sak-dato 133/16 17.06.2016 
 
 
VEDTAK: 
 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 21-10 gis ferdigattesten i henhold til ferdigmelding 
datert 20.10.2017 fra tiltakshaver på tilbygg til enebolig på gnr bnr 71/30.  
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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 2016/692. 
 
 
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 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   
    
    
    
    
    
    

Knut Erik Gamst 
Storestevegen 26 
9151  Storslett 
 
 

 

 
Delegert vedtak 

Delegert utvalg miljø-, plan og utviklingsutvalget - nr. 147/17 
 
 

Deres ref:   Vår ref (bes oppgitt ved svar): Løpenr. Arkivkode Dato 
 2016/463-10 9410/2017 1942/13/157 02.10.2017 

 

Ferdigattest utsendt 13.12.2016 utgår og ny ferdigattest er gjeldende 
1942/13/157 

 
FERDIGATTEST 

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

 
 
Byggested: Storestevegen 26, 9151 

STORSLETT 
Gnr/Bnr: 13/157 

Tiltakshaver: Ruth og Knut Gamst Adresse: Rovdas 3, 9151 
STORSLETT 

Ansvarlig søker: 
Org. nr. 

BERTELSEN BYGG AS Adresse: Bakkebyveien 346, 9153 
ROTSUND 

Tiltakets art: Nytt bygg - boligformål - over 
70 m²  

Bruksareal:  152 m2 

Byggetillatelse/Igangsettingstillatelse sak-dato 94/16 06.05.2016 
 
 
VEDTAK: 
 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 21-10 gis ferdigattesten i henhold til ferdigmelding 
datert 10.12.2016, samt ettersendte tegninger av endringer av bygg datert 29.09.2017, fra 
tiltakshaver for oppført enebolig med garasje på gnr bnr 13/157. 
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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.  

 
Event. tilleggsinformasjon: 
Oppdaterte tegninger er ettersendt 29.09.2017. Dermed utgår tidligere ferdigattest som ble 
utsendt 13.12.2016. 
 
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 2016/463. 
 
 
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. 169/17 
Vedtaket er gjort i henhold til delegasjonsreglement gitt av Nordreisa kommunestyre i sak 57/16 

 
Deres ref:   Vår ref (bes oppgitt ved svar): Løpenr. Arkivkode Dato 
«REF» 2017/693-4 10665/2017 1942/65/12 03.11.2017 

 

Ferdigattest 1942/65/12 Rivning av brannskadd driftsbygg 

 
FERDIGATTEST 

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

 
 
Byggested: Straumfjordnes 198 Gnr/Bnr: 65/12 
Tiltakshaver: Widar Marvik Adresse: Straumfjordnes 198, 9151 

STORSLETT   
Ansvarlig søker: 
Org. nr. 

AF DECOM AS 
992 097 442 

Adresse: Leirfossvegen 27, 7038 
TRONDHEIM   

Tiltakets art: Rivning av bygg Bruksareal: --- 
Byggetillatelse/Igangsettingstillatelse sak-dato 113/17 11.07.2017 

 
 
VEDTAK: 
 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 21-10 gis ferdigattesten i henhold til ferdigmelding 
datert 02.11.2017 fra ansvarlig søker for rivning av driftsbygning i landbruket som har vært 
brannskadet, bygningsnr. 192209145. 
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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 2017/693. 
 
 
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: 
AF DECOM AS Postboks 6272 Etterstad 0603 OSLO 
Widar Marvik Straumfjordnes 198 9151 Storslett 

51



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. 173/17 
 
 

Deres ref:   Vår ref (bes oppgitt ved svar): Løpenr. Arkivkode Dato 
«REF» 2017/1288-3 10845/2017 1942/29/1/29 08.11.2017 

 

Ferdigattest gnr bnr 1942/29/1/29 Fritidsbolig 

 
 

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

Vedtak hjemlet i delegasjonsreglement vedtatt av Nordreisa kommunestyre i sak 57/16 
 
 
Byggested: Gapparuslia Gnr/Bnr: 29/1/29 
Tiltakshaver: Jan Brostrøm Adresse: Reisadalen 1350, 9151 

STORSLETT   
Ansvarlig søker: 
Org. nr. 

BIRKELUND SAGBRUK AS 
979 760 612 

Adresse: Industriveien 6, 9152 
SØRKJOSEN   

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

Bruksareal: 32 m2 

Byggetillatelse/Igangsettingstillatelse sak-dato 0044/06 25.10.2006  
 
 
VEDTAK: 
 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 21-10 gis ferdigattesten i henhold til ferdigmelding 
datert 07.11.2017 fra ansvarlig søker for oppført fritidsbolig. 
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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 2017/1288. 
 
 
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: 
BIRKELUND SAGBRUK AS Industrivegen 6  SØRKJOSEN 
Jan Erik Broström Haugsetveien 154  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   
    
    
    
    
    
    

John Edvin Johansen 
Rongadalveien 58 
9151  Storslett 
 
 

 

 
Delegert vedtak 

Delegert utvalg miljø-, plan og utviklingsutvalget - nr. 165/17 
Vedtaket er gjort i henhold til delegasjonsreglement gitt av Nordreisa kommunestyre i sak 57/16 

 
Deres ref:   Vår ref (bes oppgitt ved svar): Løpenr. Arkivkode Dato 
 2016/630-2 10542/2017 V13 31.10.2017 

 

Delegert vedtak, Søknad om tilskudd til drenering av jordbruksjord 1942/8/4 

Vi beklager at søknaden ikke ble behandlet i 2016, men på grunn av mange omstendigheter ble 
den ikke tatt med i saksbehandlingsrunden. 
 
Lovhjemmel: 
Forskrift om tilskudd til drenering av jordbruksjord FOR-2013-06-25-769. 
 
Saksopplysninger:  
Viser til søknad om tilskudd til drenering fra John Edvin Johansen, mottatt 26.05.2016. 
Johansen leier  
Søknaden gjelder tiltak på gnr 8, brn 3 og er levert med kart for grøfteplan. 
 
 
 I forskrift om tilskudd til drenering av jordbruksjord står det:  
§ 4.Beregning av tilskudd  
Tilskudd til drenering av jordbruksjord, avgrenset til systematisk grøfting, profilering og 
omgraving utgjør 2 000 kroner per dekar. Ved annen grøfting kan det gis 30 kroner per 
løpemeter grøft begrenset oppad til 2 000 kroner per dekar.  
 
I følge forskriften kan det bevilges maksimum kr 2000 pr daa og tilskuddet blir da slik:  
Det søkes om tilskudd til: drenering av 20 daa á kr 2000. Sum tilskudd blir kr 40.000.  
Saksframstillingen i delegert vedtak nr 127/15 er riktig (se vedlegg). Delegert vedtak nr 127/15 
erstattes med dette med påfølgende vedtak og vilkår. 
 
 
Vurderinger: 
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Gunhild Skogstad eier og driver driftsenheten gnr 65, bnr 21 i Nordreisa. Driftsenhetens dyrka 
areal utgjør 127 daa fulldyrka og 3 daa overflatedyrket jord, samt 81 daa innmarksbeite. I tillegg 
leier foretaket 35 daa fulldyrka jord og 37 daa innmarksbeite. Det drives med kjøttfe/utegangere 
og pr 31.07.15 hadde bruket 14 ammekyr og 23 øvrige storfe. 
I henhold til søknaden er arealene tidligere grøftet og foretaket som søker er også eier av 
arealene. Søker ønsker å regrøfte et areal på 6 daa, arealene er tidligere grøftet på begynnelsen av 
80- tallet. Det skal graves 187 m dreneringsgrøfter. 
Kulturminneloven 
Kommunen har kontrollert om at det er registrert automatisk fredede kulturminner i 
kulturminnemyndighetens database Askeladden på grøftearealet eller i umiddelbar nærhet. 
På eiendommen er det ikke registrert enkeltminner. 
Vi minner om at tiltakshavers aktsomhets- og meldeplikt, jf Lov om kulturminner av 1978 § 8, 
som sier at arbeidet skal stoppes og kulturvernmyndighetene varsles umiddelbart, dersom det 
under arbeidet kommer frem gjenstander eller andre spor etter tidligere menneskelig aktivitet. 
Naturmangfoldloven 
§ 8 Kunnskapsgrunnlaget 
Dreneringstiltak inne på fulldyrka areal, som har vært drenert tidligere, vil normalt ikke være i 
konflikt med naturmangfoldet. I følge artsdatabanken og naturbasen er det ikke registrert sårbare 
arter eller naturtyper i direkte påvirkning til grøftearealet som påvirkes av selve grøfteutløpene på 
eiendom gnr 65/21. Kommunen anser kunnskapsgrunnlaget som tilstrekkelig for å kunne ta 
stilling til søknaden. 
§ 9 Føre-var-prinsippet 
Ettersom kunnskapsgrunnlaget vurderes som tilstrekkelig, tillegges derfor føre-var-prinsippet 
ikke vekt i vurderingen. 
§ 10 Prinsippet om økosystemtilnærming og samlet belastning 
Målet med dreneringstiltakene er å redusere overflateavrenningen av jord og næringsstoffer, og 
tiltakene vil være positive for den økologiske tilstanden i tilliggende vassdrag. 
§ 11 Prinsippet om hvem som skal bære kostnadene ved miljøforringelse 
Tiltakshaver er ansvarlig for å sette i stand eventuelle skader tiltaket forårsaker på naturmiljøet. 
§ 12 Prinsippet om miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder 
Området er søkt opp i Artstatabanken som er en nasjonal kunnskapskilde for biologisk mangfold 
og i naturbasen til Direktoratet for naturforvaltning. Det er på den omsøkte parsellen eller i 
området ikke gjort funn av rødlistearter i kategoriene sårbar, nær truet, sterkt truet eller kritisk 
truet. Arealet er fulldyrket og har vært pløyd opp mange ganger. 
Dreneringstiltaket vil øke kvaliteten på jordbruksjorda ved drenering av dårlig drenert jord som 
har potensiale for økt produksjon. Sannsynligvis redusere avrenningen av jordpartikler og fosfor 
ut i sjøen pga. mindre avrenning på overflaten. Grøftingen øker avlingspotensialet og 
avrenningen blir dermed mindre per produsert enhet. Grøftingen er ingen trussel for kjente 
kulturminner eller liv i fjorden. 
Selve grøfteutløpene vil utformes slik at de i minst mulig grad påvirker fisk eller andre 
organismer, planter, dyr eller insekter. Redskaper og arbeidsmetoder vil være godt tilpasset 
tiltaket, og ikke skade naturmiljøet i tilgrensende områder. 
Vannforskriften 
Dreneringstiltakene forringer ikke miljøtilstanden i tilliggende vann og vassdrag. 
Overflateavrenningen reduseres og grøfteutløpene skal ikke føre til økt erosjon. 
Vannressursloven 
Dreneringstiltakene gjennomføres slik at de er til minst mulig skade eller ulempe for allmenne og 
private interesser. Der det er et naturlig vegetasjonsbelte, langs vassdrag med årsikker 
vannføring, blir dette opprettholdt. 
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Konklusjon 
Jfr forskrift om tilskudd til drenering av jordbruksjord oppfyller søknaden vilkårene slik: 

 Foretaket er eier av det omsøkte arealet. 
 Det omsøkte arealet har tidligere vært grøftet. 
 Søknaden er vedlagt grøfteplan med kart og miljøplan trinn 2 der tiltaket og virkningene 

av tiltaket er beskrevet. 
 
Det søkes om tilskudd til:  20 daa systematisk grøfting á kr 1000 kr 6000 
187 m grøfter á kr 15 kr 2805 
Sum tilskudd: kr 8805 
 
Vedtak: 
Jfr forskrift om tilskudd til drenering av jordbruksjord innvilges søknaden med et tilskudd på kr 
8805 for drenering av fulldyrka jord på gnr 65, bnr 21 i Nordreisa kommune. 
Vilkår: 
 Tiltaket må være sluttført innen 1.11.2017. 
 Søkeren er selv ansvarlig dersom tiltakene får privatrettslige konsekvenser, f.eks 
drikkevannskilder, beiterettigheter og stikkrenner. 
 Innvilget tilskudd utbetales ved innlevering av en skriftlig rapport og 
utbetalingsanmodning etter at tilskuddsmottaker har dokumentert at tiltaket er 
gjennomført. 
 Hele eller deler av tilskuddet kan avkortes dersom foretaket uaktsomt eller forsettelig har 
gitt feil eller mangelfulle opplysninger i søknad eller rapportering som danner grunnlag 
for urettmessig utbetaling av tilskuddet. 
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. 
 
 
 
 
Klageadgang 
Vedtaket kan påklages til [Klikk her og skriv klageinstans] .  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 
Oppmålingsingeniør 
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Dette dokumentet er produsert elektronisk, og har derfor ingen signatur. 
 

Vedlegg 
1 Søknad om tilskudd til drenering av jordbruksjord på gnr. 1942/8/3 
2 Kart/tegninger 

 
 

Kopi til: 
FYLKESMANNEN I TROMS Postboks 6105 9291 TROMSØ 
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Statens landbruksforvaltning I Søknad om tilskudd til drenering
Norwegian Agrwuttural AuthorLty

av jordbruksjord
Stortingsgaten 28
Postboks 8140 Dep
N-0033 Oslo
Telefon 24 13 10 00
Telefaks 24 13 10 05
postmottak@slf.dep.no

Søknad om tilskudd til drenering av jordbl'UktjOrd •- -

Alle som søker om tilskudd til drenering av jordbrukSjdi'd:skål fylle-ut dette skjemaet. Dersom det søkes om tilskudd til drenering på flere
eiendommer må det fylles ut ett skjema for hver eiendom. Kommunen fastsetter søknadsfrist. Send skjemaet til den kommunen der drener-
ings-arealet ligger. Les veiledningen på side 4 før søknaden fylles ut. Fyll også ut vedleggslisten på side 2 i skjemaet, og legg ved påkrevd og
relevant dokumentasjon.

Tilskudd til drenering kan ikke gis til tiltak som er påbegynt før kommunen har innvilget tilskudd. Dersom det under gjennomføringen av tiltaket
påtreffes automatisk fredete kulturminner, skal arbeidet stanses og regional kulturminneforvaltning (fylkeskommunen og/eller Sametinget)
kontaktes. Dersom tiltaket er i konflikt med automatisk fredete kulturminner, ansees denne søknaden også som søknad om dispensasjon fra
kulturminneloven, jf. § 8, 1. ledd i loven.

1 Grunnopplysninger
Søkerensmajeffterg for- oy..iint) ‘? /27?»6.-7p6/1. ,,,t)

/ \--)•
jy.9 srer)f Fødselr. (11ffer) (fyllesbareut nårsøkerikkeharorg.nr.)

6sie diFk 1>16161.\) ,g-

E-postailis OA)(INiu, A)6

-....
Ko7m12(Viff3.,. Eiendommensøknadeng elder (GåSsnr.,Br!r., Festenr.)

0
Koq. knier 0 10 Telefozfr, siffer) ,...7404,,,,(//

r(7

2. Tiltak

Det kan bare gis tilskudd til areal som tidligere har vært grøftet.

Når ble tidligere grøfting utfArt?

cf.4 nio —tLicio
Type tiltak Areal, dekar Løpemeter grøft, meter

Systematisk grøfting
'.13 140/(4.3! 1Qb41_:5- ---—(_76%fr'it

Profilering

Omgraving




Avskjæringsgrøft




Annen grøfting (usystematisk)




Sum alle tiltak




Deka 00,9Areal berørt av avskjeringsgrøft/usystematisk grøfting

Merknader'

i+a-61.&7pt,) A--fC9Rp--7[/
i{K FOMs&ref-Ar?

Tiltaket skal gjennomføres på (kryss av) Leid arealEget areal

Planlagt a ,rt,g31.s.daty, Plata)frprps
n5crt»11/ .29- &( -C
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VEDLEGGSLISTE




Søknaden skal inneholde:




Plan for drenering av arealet




Vedlagtrå




Kart i hensiktsmessig målestokk der dreneringsarealet er tegnet inn, og kjente automatisk fredete kulturminner
og eventuelle biologiske verdier skal være avmerket på kartet




Vedlagt

Miljøplan trinn 2 for det arealet som det blir søkt om tilskudd til




Vedlagt

Søknaden kan også inneholde:




Dokumentasjon av tidligere utført grøfting, hva:




Vedlagt

Annet, hva:




Vedlagt

4. Kommunens saksbehandling




Se rundskriv fra Statens landbruksforvaltning til kommuner og fylkesmenn for rettledning til felt 4.




Områdets planstatus i kommuneplanens arealdel:




Områdets planstatus i en eventuell reguleringsplan:




Er området vernet eller foreslått vernet etter naturmangfoldloven. I tilfelle, hvilken verneform?

Ja Nei

Er det registrert biologiske verdier i området (herunder prioriterte arter og utvalgte naturtyper etter naturmangfold-
loven)? I tilfelle, hvilke?

Ja Nei

Er arealet (hele eller deler) fredet eller foreslått fredet etter kulturminneloven?
I tilfelle, hvilken vernestatus og/eller hvilke kulturminner?

Ja Nei

4.1 Automatisk fredete kulturminne

Hvilke søk/undersøkelser har kommunen gjort med hensyn til kjente og ikke kjente automatisk fredete kulturminner i det aktuelle området?

Er det kjente automatisk fredete kulturminner i området? Ja W Nei

Avstand til nærmeste kjente automatisk fredete kulturminne: meter

Kan tiltaket berøre ikke kjente automatisk fredete kulturminner? Ja JA Nei

Hvis ja (på minst et av spørsmålene), skal kommunen sende søknaden til regional kulturminneforvaltning for uttalelse, jf. felt 5.

St X1,72(-7 (L- fi -/S

3. Underskrift

Jeg forsikrer at opplysningene i søknaden er fullstendige og korrekte.

Jeg er kjent med at
kommunen og fylkesmannen kan kontrollere opplysningene.
feil eller mangelfulle opplysninger kan føre til at tilskuddet holdes tilbake eller avkortes.
feil utbetalt tilskudd kan kreves tilbakebetalt.
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6. Uttalelse fra regional kulturminneforvaltning




Se informasjon fra Riksantikvaren til regional kulturminneforvaltning for rettledning til felt 5.




Er det automatisk fredete kulturminner på omsøkt areal?Ja Nei

Hvis ja, hvilke(t)?




Merknader (ved behov for mer plass, legg ved uttalelse):




Uttalelse følger vedlagt:Ja Nei

Tilråding (kryss av):

Tiltaket kan gjennomføres som planlagt

LII Tiltaket er i konflikt med automatisk fredet(e) kulturminne(r). Søknaden er oversendt Riksantikvaren for avgjørelse.




Sted og dato Underskrift




6. Rettledning for utfylling av skjema

Det kan gis tilskudd til eier av, eller foretak som leier, tidligere grøftet jordbruksareal.
Dersom du søker om tilskudd til drenering på flere eiendommer, skal du fylle ut et skjema for hver eiendom. Søknaden skal
sendes den kommunen hvor eiendommen ligger.

Felt 1
Oppgi organisasjonsnummer. Unntak fra dette er eiere av landbrukseiendom som ikke har organisasjonsnummer, men som
skal benytte fødselsnummer.

Felt 2
Tidligere grøfting
Tilskuddet omfatter bare areal som tidligere har vært grøftet. Ofte vil gamle grøfter og grøfteutløp med mer være synlige.
Dersom det er tvil om arealet tidligere har vært grøftet, må eier/søker sannsynliggjøre dette. Aktuell dokumentasjon kan for
eksempel være tidligere grøfteplaner, tilskuddsbrev om grøfting med grøftekart eller relevante fakturaer. Annen dokumenta-
sjon kan være, bekreftelse fra entreprenør eller andre personer, foto som viser effekt av gamle grøfter osv.

Ulike dreneringstiltak og krav knyttet til tiltakene
Søknad om tilskudd til systematisk grøfting, profilering og omgraving skal oppgis i antall dekar jord som skal dreneres, og
følgende menes med tiltakene:

Systematisk grøfting:
Drenering med en bestemt intensitet (avstand mellom grøftene) som dekker et gitt areal, tilstrekkelig til å sikre en
tilfredsstillende dreneringstilstand på arealet.
Profilering:
Overflateforming der et system av åpne grøfter med møneformete teiger mellom sikrer overflateavrenning på arealet.
Omgraving:
Omsnuing av jordprofilet på myrarealer, slik at torvjord legges under og et lag av undergrunnsjord legges på toppen.
Omgraving skal drenere arealet og bedre bæreevnen.

Søknad om tilskudd til avskjæringsgrøfting og annen (tilfeldig) grøfting skal oppgis i antall løpemeter grøft. Avskjæringsgrøfter
hindrer at vannsig fra overforliggende arealer kommer inn på jordbruksarealet. Med annen grøfting menes usystematisk eller
tilfeldig grøfting/drenering for å tørrlegge mindre partier på jordet.

Det kan ikke gis tilskudd til tiltak som medfører vesentlig skade for annen eiendom og naturmangfold, vesentlig fare for flom
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4.2 Innvilging av tilskudd

For beregning av tilskudd og rapportering til fagsystemet:

Type tiltak Areal, dekar Løpemeter grøft, meter

Systematisk grøfting




Profilering




Omgraving




Avskjæringsgrøft




Annen grøfting (usystematisk)




Sum alle tiltak




Sum innvilget :

Antall dekar: X 1000 kr/daa= Kr

Antall meter: X 15 kr/meter *= Kr

Sum innvilget tilskudd, kr Kr

*Begrenset til kr 1000 pr daa berørt areal

Tiltaket skal gjennomføres på (kryss av) Eget areal Leid areal

4.3 Utbetaling av tilskudd




Dato for skriftlig anmodning fra søker om utbetaling:




Følgende dokumentasjon for gjennomføring av tiltak foreligger:

Faktura fra entreprenør, som viser hva som er gjort JaNei

Kvitteringer for innkjøp av rør og annet materiell JaNei

Annen dokumentasjon (fotografi, befaringsrapport, mv.) JaNei

Tilskudd på kranvises for utbetaling fra fylkesmannen

Ev. merknader:

a

Sted og dato Underskrift
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og vannforurensning eller fare for skade på automatisk fredete kulturminner. Det kan heller ikke gis tilskudd til tiltak som
allerede er påbegynt eller utført før tilskudd er innvilget.

Automatisk fredete kulturminner
Kulturminner er i kulturminneloven definert som alle spor etter menneskelig virksomhet. Alle kulturminner fra før 1537, samt
samiske kulturminner eldre enn 100 år, er automatisk fredete. Kjente kulturminner er registrert i kulturminnedatabasen
Askeladden, og er filgjengelig via http://www.skogoglandskap.no/temaer/gardskart. I dyrka mark ligger imidlertid et høyt
antall ikke kjente kulturminner under markoverflaten. Bosettings- og dyrkingsspor kan fortelle om gårdens historie, ofte tilbake
til middelalder og jernalder.

Det er forbudt å gjøre inngrep i automatisk fredete kulturminner (jf kulturminneloven § 3) uten særskilt tillatelse. Det er tiltaks-
havers ansvar dersom det skulle oppstå skade på automatisk fredete kulturminner, selv om kommunen har gitt tilsagn om
tilskudd til drenering.

Ferdigstilling av tiltak
Frist for gjennomføring av tiltak er tre år fra søknaden ble innvilget. Når tiltaket er ferdig utført, skal du dokumentere dette
(faktura fra entreprenør som viser hva som er gjort, kvitteringer for innkjøp av rør og annet materiell) og skriftlig anmode kom-
munen om å få utbetalt tilskudd. Dersom du har gjennomført tiltaket selv, kan dokumentasjon for eksempel være kvitteringer
for innkjøp av rør og annet materiell, fotografi, rapport fra befaring, el.l.

Vedleggsliste
Legg ved dreneringsplan og kart i hensiktsmessig målestokk(for eksempel 1:1000 eller 1:2000). Du finner kart på http://www. 
skogoglandskap.no/temaer/gardskart. Planen må inneholde en beskrivelse av hvordan dreneringen er planlagt utført (lukkede
grøfter, åpne grøfter, profilering eller omgraving). Planen bør angi grøfteavstand og -dybde, rørdimensjon, filtermatenale og
sikringstiltak for kummer og utløp. På kartet skal du skissere et omriss av arealet hvor det skal dreneres. Grøfter, kummer og
utløp skal merkes av på kartet. I tillegg skal kjente automatisk fredete kulturminner, ev. biologiske verdier mm tegnes inn.

Legg ved miljøplan trinn 2 for det aktuelle arealet. Miljøplan trinn 2 skal angi målsetting for miljøinnsats, og vise miljøverdier
og -utfordringer på det aktuelle arealet. For det arealet som er planlagt drenert, skal du med eventuell bistand fra kommunen
vurdere effekter av dreneringen på naturmangfold, kulturminner og vannforekomster oppstrøms og nedstrøms.

Dersom du ikke har miljøplan (kan for eksempel være eiere av landbrukseiendom som ikke driver jorda selv), må du vedlegge
tilsvarende informasjon som beskrevet ovenfor til søknaden.

Hva skjer i søknadsbehandlingen?

Kommunen vil behandle søknaden din og innvilge eventuelt tilskudd til drenering.

Dersom dreneringstiltaket kan berøre automatisk fredete kulturminner, må også regional kulturminneforvaltning (fylkes-
kommunen og/eller Sametinget) vurdere søknaden. Kommunen vil da oversende søknaden din til kulturminneforvaltningen.

I enkelte saker kan det være nødvendig med en arkeologisk registrering før endelig uttalelse kan gis. Hvis arealet som du
søker om tilskudd til utgjør mindre enn 100 dekar, regnes tiltaket i denne sammenheng som et mindre, privat tiltak, og staten
dekker alle utgifter til arkeologiske undersøkelser, jf. kulturminneloven § 10.

Dersom tiltaket er i konflikt med automatisk fredete kulturminner, skal kulturminneforvaltningen avgi endelig uttalelse i saken
innen 3 måneder fra de har mottatt søknaden.
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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   
    
    
    
    
    
    

Walter Gamst 
Rotsundveien 862 
9153  Rotsund 
 
 

 

 
Delegert vedtak 

Delegert utvalg miljø-, plan og utviklingsutvalget - nr. 177/17 
Vedtaket er gjort i henhold til delegasjonsreglement gitt av Nordreisa kommunestyre i sak 57/16 

 
Deres ref:   Vår ref (bes oppgitt ved svar): Løpenr. Arkivkode Dato 
 2017/1066-2 11157/2017 1942/77/1 17.11.2017 

 

Administrativ vedtak - søknad om deling gnr 77, bnr 1 

Henvisning til lovverk:  
Jordloven § 12, Matrikkellovens § 6, Plan- og bygningsloven §§ 20-1, 26-1, 27-1 og 27-2. 
Det søkes om fradeling av om lag 600 m2 bebygd nausttomt fra gnr 77, brn 1 i Nordreisa.  
 
Saksopplysninger:  
Grunneier:  Walter Gamst, Rotsundveien 862, 9153 Rotsund 
Erverver:  Idar Johannessen, Rotsundveien 866, 9153 Rotsund 
 
Eiendommen gnr 77, bnr 1 ligger i Rotsund. Totalarealet på eiendommen er i følge gårdskart hos 
Nibio på totalt 264,8 daa. Arealet er fordelt på 6,6 daa, 0,4 daa overflatedyrka jod, 57,6 daa skog 
høy bonitet, 56,8 daa skog middels bonitet, 89,2 daa uproduktiv skog, 42,5 daa jorddekt 
fastmark, 9,7 daa skrinn fastmark og resten bebygd og annet areal. Eiendommen har en parsell i 
Rotsundelvdalen og en i Rotsund.  
 
Sjøparsellen av 77/1 har to naust og det er det eldste som søkes fradelt. Den opptegnede parsellen 
ligger inntil eiendommen som Idar og Gøril Johannessen eier. Eiendommen ligger i et LNFR-
område (landbruk, natur- og friluftsområde, samt reindrift). Formålet med fradelingen er naust og 
det er i kommuneplanens arealdel gitt følgende retningslinjer:  
I retningslinjene i kommuneplanens arealdel punkt 4.4.5 står det:  
 
Det skal ikke føres opp boliger eller tilhørende anlegg, unntatt naust, nærmere strandlinjen målt 
fra middel flomål enn 50 meter. I plan og bygningsloven § 1-8 Forbud mot tiltak mv. langs sjø og 
vassdrag - står det: I 100-metersbeltet langs sjøen og langs vassdrag skal det tas særlig hensyn til 
natur- og kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser. Andre tiltak etter § 1-6 
første ledd enn fasadeendringer kan ikke settes i verk nærmere sjøen enn 100 meter fra 
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strandlinjen målt i horisontalplanet ved alminnelig høyvann. Forbudet etter andre ledd gjelder 
så langt ikke annen byggegrense er fastsatt i kommuneplanens arealdel eller reguleringsplan, jf. 
§§ 11-9 nr. 5 og 12-7 nr. 2.  
 
Forbudet etter andre ledd gjelder ikke der kommunen i kommuneplanens arealdel har tillatt 
oppføring av nødvendige bygninger, mindre anlegg og opplag som skal tjene til landbruk, 
reindrift, fiske, akvakultur eller ferdsel til sjøs, jf. § 11-11 nr. 4.  
 
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. 
 
Det er altså ikke nødvendig med dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for bygging og 
deling av naust i strandsonen. Det skal heller ikke foretas nybygg som medfører markinngrep og 
vi kan derfor ikke se at delingen berører nasjonale eller regionale interesser.  
 
Vurderinger i forhold til jordloven og landbruket:  
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 forhold til jordlovens § 12 har bestemmelsen om deling i jordloven nær sammenheng med 
lovens formål som er å sikre at arealressursene blir disponert på en måte som gir en tjenlig, 
variert bruksstruktur ut fra samfunnsutviklingen i området og med hovedvekt på hensynet til 
bosetting, arbeid og driftsmessig gode løsninger. Formålet med delingsbestemmelsen er å sikre 
og samle ressursene som grunnlag for landbruksdrift for nåværende og fremtidige eiere.  
 
Den omsøkte arealet består av jorddekt fastmark. Av gårdskart framgår det at er arealet på 
øversiden av husene består av 5,4 daa fulldyrka jord, men av flytoto ser man at det er lenge siden 
arealet har vært i drift. Det er lite sannsynlig at eiendommen kommer i selvstendig drift og vi kan 
ikke se at delingen reduserer eiendommens avkastningsevne vesentlig i og med at naustet 
allerede står der, ligger på nedsiden av veien, inntil nabogrensen og er bygd for mange år siden. 
Kjøper er yrkesfisker. 
 
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  
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eiendom til bebyggelse skjer. Saken gjelder fradeling til et eksisterende naust og av søknaden 
framgår det at det ikke skal legges inn vann eller sanitært anlegg, noe som heller ikke skal gjøres 
i naust.  
 
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.  
 
Dette vil si at når natur er berørt skal formålet og forvaltningsmålet i denne loven vurderes. Den 
omsøkte tomta er allerede bebygd med et naust og det søkes om en tomt på 600 m2 til denne slik 
at arealet går helt til nabogrensen som eies av kjøper. Vi kan ikke se at det er relevant at 
naturmangfoldloven kommer til anvendelse i dette tilfellet siden arealet allerede er i bruk til det 
omsøkte formålet.  
 
Samlet vurdering:  
Siden fradelingen gjelder et eksisterende naust kan vi ikke se at delingen er en dispensasjonssak.  
En eventuell fradeling av omsøkt areal vil ikke føre til konsekvenser for kulturlandskapet, 
naturmangfoldet, landbruket og reindrifta. Vi antar at en fradeling av tomta ikke vil føre til mer 
privatisering av området enn det er pr i dag. Adgang til fri ferdsel i strandsonen må 
opprettholdes. Siden dette gjelder bebygd og etablert naust, kan vi ikke se at prinsippene i 
naturmangfoldloven §§ 8-12 er relevant og har noe å si for at det omsøkte arealet godkjennes 
fradelt.  
 
Vedtak:  
Nordreisa kommune godkjenner fradeling av inntil ca 600 m2 daa bebygd med naust fra eiendom 
gnr 77, brn 1 i Nordreisa kommune.  
Dette gjøres jfr følgende:  

 Deling godkjennes jfr jordlovens § 12  
 Deling jfr matrikkellovens § 6  
 Deling godkjennes jfr plan- og bygningsloven §§ 20-1-m, 26-1, 27-1 og 27-2  

 
Ved avgjørelsen er det lagt vekt på at fradeling ikke vil komme i konflikt med 
landbruksinteresser, natur- og kulturmiljø og friluftslivet i området siden dette gjelder fradeling 
av eksisterende naust. Kjøper er yrkesfisker. Fradelingen har ingenting å si for ressursgrunnlaget 
på eiendommen.  
 
Det settes følgende vilkår:  

 Hvis tomtegrensen på nausttomta ikke blir å gå helt til sjøen, må nausttomta sikres 
tinglyst rett til båtopptrekk/støe på 77/1. Dette kan tas med på utstedelse av skjøtet.  

 Hvis adkomsten til nausttomta blir å gå over annen eiendom, må nausttomta sikres 
tinglyst rett til bruk av adkomst.  

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

 Ved evt bygging skal det sikres god estetisk utforming i samsvar med tiltakets funksjon 
og i samspill med omgivelser og stedlig byggeskikk. Det skal ikke brukes farger på tak 
eller vegg som skiller seg ut fra omgivelsene på en negativ måte.  

 Jfr plan- og bygningslovens § 21-9 vil tillatelse til tiltak etter § 20-1 første ledd bokstav m 
falle bort dersom det ikke er rekvirert oppmålingsforretning etter lov om 
eigedomsregistrering § 6 innen 3 år etter at tillatelsen ble gitt, eller dersom 
matrikkelføring vil være i strid med lov om eigedomsregistrering.  

 
 
Klageadgang 
Vedtaket kan påklages til Nordreisa kommune.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til 
påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 
 
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer 
som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du 
har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
 
May Halonen 
Virksomhetsleder 
77 58 80 42 
 
Dette dokumentet er produsert elektronisk, og har derfor ingen signatur. 
 
 
 

Kopi til: 
Idar Asbjørn Johannessen Rotsundveien 866 9153 Rotsund 

 
 
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 og ca til november. For nærmere info kan oppmålingsingeniør kontaktes på tlf 77 58 
80 54 / 40 41 92 91. Når oppmåling er gjort og matrikkelbrev er tinglyst, har tomtene fått eget 
bruksnummer. Grunneier må så utstede skjøter til de nye eierne. 
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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. 179/17 
Vedtaket er gjort i henhold til delegasjonsreglement gitt av Nordreisa kommunestyre i sak 57/16 

 
Deres ref:   Vår ref (bes oppgitt ved svar): Løpenr. Arkivkode Dato 
«REF» 2017/1092-2 11188/2017 1942/67/2 17.11.2017 

 

Administrativt vedtak - søknad om deling gnr 67/2 

Henvisning til lovverk: Jordloven § 12, matrikkellovens § 6, plan- og bygningsloven § 20-1.  
 
Saksopplysninger:  
Grunneiere:  Nancy og Roy Jørgensen, Storvikveien 128, 9151 Storslett 
Erververe:  Anette og Trond Roger Isaksen, Storvikveien 129, 9151 Storslett 
 
Det søkes om deling av 134 m2 fra gnr 67, bnr 2 til en bebygd garasje som tilhører erververne.  
 
Eiendommen 67/2 ligger i Steinsvika og i Landbruksregisteret har eiendommen et totalareal på 
254 daa. Arealet er fordelt på 8 daa fulldyrka jord, 16 daa overflate dyrka jord, og resten 
uproduktiv skog og annet areal. Eiendommen er drives som sauebruk.  
 
Planstatus  
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.”  
 
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.  
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Søknaden gjelder fradelingen av et eksisterende bygg som har stått der lenge. 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 rundt garasjen er et veldig lite areal. Søknaden har 
derfor ikke vært på høring.  
 
Landbruk og naturmangfold  
All dyrka mark i området er i drift, men den omsøkte delingen har ikke innvirkning på dette 
siden garasjen har stått der siden 60-70 tallet. Det opplyses at den er restaurert i 2008 av de nye 
eierne av gnr 67, bnr 12. Garasjen har alltid tilhørt eierne av boligen som nå står på gnr 67, bnr 
12. Fradelingen av den omsøkte tomta vil derfor ikke på noen måte komme i konflikt med 
landbruksdrift og vi velger derfor å ikke gjøre videre utredning i forhold til jordloven.  
Siden arealet har vært i bruk til garasje i omlag 40 år, lar vi også være å vurdere forholdet opp 
mot naturmangfoldloven.  
 
Vurdering i forhold til plan- og bygningsloven:  
I flg. plan- og bygningslovens § 26-1 må det ikke opprettes en ny grunneiendom, ny 
anleggseiendom eller endring av eksisterende eiendomsgrense på en slik måte at det oppstår 
forhold som strider mot denne lov, forskrift, vedtekt eller plan. Dette må ikke gjøres på en slik 
måte at det dannes tomter som er uegnet til bebyggelse på grunn av sin størrelse, form eller 
plassering etter reglene i denne lov.  
 
I flg. § 27-1 skal opprettelse eller endring av eiendom til bygningsformål for opphold av 
mennesker eller dyr ikke gjennomføres med mindre det er forsvarlig adgang til hygienisk 
betryggende og tilstrekkelig drikkevann, samt slokkevann. I flg. § 27-2 skal bortføring av 
avløpsvann være sikret i samsvar med forurensningsloven før opprettelse eller endring av 
eiendom til bebyggelse skjer. Dette gjelder fradeling av areal til en eksisterende garasje, og det i 
søknaden står det at det ikke skal knyttes til vann og avløp til garasjen.  
 
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 søknaden står det at den omsøkte tomta skal ha samme avkjørsel fra fv 355 som den har pr i dag 
og felles med gnr 67/12 og resten av 67/2 på samme siden av veien. Det ser ut som at parsellen 
ikke skal gå helt til fv 355 og den nye eiendommen må derfor sikres tinglyst rett til adkomst over 
gnr 67/2.  
 
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. Vi kan 
ikke se noen momenter i forhold til dette i denne saken. Dette punktet er heller ikke nærmere 
vurdert i og med at bygget allerede står der og det ikke skal brukes til overnatting.  
 
Samlet vurdering:  
Fradelingen gjelder et lite areal rundt en garasje. En fradeling av omsøkt areal vil ikke føre til 
konsekvenser for kulturlandskapet, naturmangfoldet, friluftslivet, landbruket eller reindrifta. Vi 
ser heller ikke at andre forhold som er negativ for delingen. Garasjen eies pr i dag ikke av 
grunneierne og eierforholdet blir ordnet opp i med delingen.  
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Vedtak:  
Nordreisa kommune godkjenner fradeling av om inntil 150 m2 bebygd areal fra eiendom gnr 67, 
brn 2 som omsøkt.  
 
Dette gjøres jfr følgende:  

 Deling godkjennes jfr jordlovens § 12  
 Deling jfr matrikkellovens § 6  
 Deling godkjennes jfr plan- og bygningsloven §§ 20-1-m, 26-1 og 2, 27-4 og 28-1.  

 
Vi kan ikke se at hensynet til bestemmelsene dispensasjonen skal vurderes opp mot blir vesentlig 
tilsidesatt, eller at ulempene med dispensasjon fra kommuneplanens arealdel er større enn 
fordelene. Dispensasjon jfr plan- og bygningslovens § 19-2 innvilges derfor.  
 
Det settes følgende vilkår:  

 Den nye eiendommen må sikres tinglyst rett til adkomst over gnr 67, bnr 2. Dette kan tas 
med i skjøtet.  

 Jfr plan- og bygningslovens § 21-9 vil tillatelse til tiltak etter § 20-1 første ledd bokstav m 
falle bort dersom det ikke er rekvirert oppmålingsforretning etter lov om 
eigedomsregistrering § 6 innen 3 år etter at tillatelsen ble gitt, eller dersom 
matrikkelføring vil være i strid med lov om eigedomsregistrering.  

 
Klageadgang  
Vedtaket kan påklages til Nordreisa kommune. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da 
brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den 
eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent 
at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding 
kommer frem.  
 
Den videre saksgangen: 
Søknaden er oversendt oppmålingsansvarlig. Kartforretninger som krever arbeid i marken 
gjennomføres bare på snø- eller telefri mark. Normal oppmålingssesong er derfor i perioden fra 
og med juni og ca til og med november. For nærmere info kan oppmålingsingeniør kontaktes på 
tlf 77 58 80 54 / 40 41 92 91. Når oppmåling er gjort og matrikkelbrev er tinglyst, har tomten fått 
eget bruksnummer. Grunneierne må så utstede skjøter til de nye eierne. 
 
Med vennlig hilsen 
 
May Halonen 
Virksomhetsleder 
Tlf 77 58 80 42 
 
Dette dokumentet er produsert elektronisk, og har derfor ingen signatur. 
 
 

Likelydende brev sendt til: 
Nancy Mari Jørgensen Storvikveien 128 9151 Storslett 
Roy Jørgensen Storvikveien 128 9151 Storslett 
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Kopi til: 
Trond-Roger Isaksen Storvikveien 129 9151 Storslett 
Anette Jørgensen Isaksen Storvikveien 129 9151 Storslett 
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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 
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. 135/17 
Vedtaket er gjort i henhold til delegasjonsreglement gitt av Nordreisa kommunestyre i sak 57/16 

 
Deres ref:   Vår ref (bes oppgitt ved svar): Løpenr. Arkivkode Dato 
«REF» 2016/247-24 8805/2017 1942/86/4 28.09.2017 

 

Administrativt vedtak - søknad om deling gnr 86/4 

 
Saksopplysninger:  
I delegert vedtak 202/16 ble det godkjent deling av tre tomter på gnr 86, bnr 4. Dette gjaldt to 
bebygde og en ubebygd. 
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Ved muntlig forespørsel ble tomtene utvidet og flyttet mer gunstig da oppmåling ble gjort. Vi har 
ikke rukket å gjøre vedtak om det før nå.  
 
Oppmåling er gjort slik: 
Gnr 86/45 1436,2 m2 
Gnr 86/46 1951 m2 
Gnr 86/47 1973,1 m2 

 
 
De oppmålte arealene skal eies av de tre sønnene til grunneier Signe Trætten. Hjemmelen til 
eiendommene er ikke overdratt og tinglyst pr i dag.  
 
Vurderinger: 
Vurderinger på alle områder er de samme som ble gjort i vedtak 202/16.  
 
Alle de oppmålte tomtene er større enn de først ble søkt om, men vi ser ikke at vurderingene eller 
vedtaket hadde blitt annerledes om det hadde vært søkt om dette fra starten av. Fra starten var 
ikke plasseringene av tomtene optimale i og med at det ble arealer imellom som ikke kunne 
nyttes til annet bruk. Tomt nr 3 ble også flyttet etter at kulturminnemyndighetene hadde vært på 
befaring og har nå fått en mer gunstig plassering lengere unna kulturminnefeltet og ned mot 
Gråsandveien. 
 
Eiendommen har lite ressurser for selvstendig og økonomisk drift og vi kan ikke vektlegge 
landbrukshensynet i nevneverdig grad. Totalarealet er på 46,2 daa, med totalt 5,4 daa 
overflatedyrka jord. I tillegg er eiendommen delt av Rv 866. Eiendommen vil med dette bli uten 
bolig, men formålet med fradelingen av bolighuset er til boligformål og dette er hensyn som må 
vektlegges i vurderingen. Pr i dag er eiendommen ikke bebodd. I tillegg ble det søkt om deling av 
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bebygd tomt hvor det står en garasje/hytte, og en tomt til en ny hytte. Gnr 86/4 har etter deling av 
de tre tomtene nå totalt 40,8 daa, noe som ikke er vesentlig endring fra det opprinnelige vedtaket.  
 
Oppsummering  
Tomtene er i kommuneplanen definert som landbruk, natur- eller friluftsområde, og det er 
nødvendig med dispensasjon fra Plan- og bygningsloven § 19-2. Tomtene ligger innenfor 100 
metersonen til sjøen, og det er nødvendig med dispensasjon fra plan- og bygningsloven § 1-8.  
Det er ikke er ressurser på eiendommen til selvstendig og økonomisk landbruksdrift. Det er heller 
ikke landbruksdrift i området.  
 
Boligen søkes fradelt til boligformål og dette er positivt i forhold til bosettingen i dette området 
og distriktene for øvrig. Grunnforholdene er vurdert som byggesikker grunn, og risiko for et 
potensiell skred sees som minimale. Kulturminner i området er befart og slik den nye tomta er 
plassert og flyttet, vil disse ikke bli berørt negativt. Fra kulturminnemyndigheten er det presisert 
at sikringssonen til synlig kulturminne ytterkant må være minst 5 meter.  
 
Tomtene ligger på øversiden av bygdeveien og vil ikke komme i konflikt med allmennhetens 
interesser og ferdsel i strandsonen. Vi kan heller ikke se at delingene kommer i konflikt med 
reindriftas virksomhet.  
 
Oppsummert kan vi ikke se at ulempene ved en dispensasjon fra kommuneplanens arealdel til de 
omsøkte tomtene, er større enn fordelene og vi er positive til dispensasjon og deling. 
 
Vedtak: 
Nordreisa kommune godkjenner deling jfr jordlovens § 12 av de tre omsøkte tomtene fra gnr 86, 
bnr 4.  
 
Det begrunnes med at eiendommen har lite ressurser for selvstendig og økonomisk drift og vi kan 
ikke vektlegge landbrukshensynet i nevneverdig grad. Det er heller ikke aktive bruk i drift i 
området og vernet av dyrka og dyrkbar mark er derfor ikke like sterkt.  
 
Jfr plan- og bygningsloven §§ 20-1-m og 20-2 og matrikkellovens § 6 godkjenner Nordreisa 
kommune deling av tre tomter fra gnr 86, bnr 4 som følgende:  
 Tomt nr 1 inntil 1951 m2 bebygd med den gamle boligen, driftsbygning og uthus.  
 Tomt nr 2 inntil 1973,1 m2 bebygd med garasje/hytte  
 Tomt nr 3 inntil 1436,2 m2 ubebygd til hytte  
 
Det settes følgende vilkår: 

 Dispensasjon fra delings- og byggeforbudet i 100 meters beltet i strandsonen godkjennes 
jfr plan- og bygningsloven § 1-8, og kommuneplanens arealdel pkt 6.2.2. Det begrunnes 
med at alle de omsøkte tomtene ligger på øversiden av bygdeveien.  

 Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel godkjennes jfr plan- og bygningslovens 19-2. 
Det begrunnelsen med at vi oppsummert ikke kan se at ulempene ved en dispensasjon fra 
kommuneplanens arealdel til de omsøkte tomtene, er større enn fordelene og vi er 
positive til dispensasjon og deling.  

 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.  

 De to omsøkte bebygde parsellene må sikres tinglyst rett til adkomst over eiendommen 
gnr 86, bnr 4.   
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 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.  

 
Ved avgjørelsen er det lagt vekt på at fradelingen trolig ikke vil komme i konflikt med 
landbruksinteresser, natur- og kulturmiljø og friluftslivet i området siden to av tomter allerede er 
bebygd. Den ubebygde tomta er flyttet ned til Gråsandveien og vil da bli på rekken med 
bebyggelse som allerede er der fra før.  
 
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. En av tomtene 
gjelder etablering av en selvstendig boligtomt, noe som er positivt for bosettingen i området.  
 
 
Klageadgang 
Vedtaket kan påklages til Nordreisa kommune.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til 
påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 
 
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 
77 58 80 42 
 
Dette dokumentet er produsert elektronisk, og har derfor ingen signatur. 
 
 

Likelydende brev sendt til: 
Terje Trætten Lars Hallens Vei 24 9180 Skjervøy 
Stig Håkon Trætten Strandveien 92 B 9180 Skjervøy 
Dag Trætten Torsrudveien 78 3430 Spikkestad 
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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   
    
    
    
    
    
    

Knut Jørgen Johansen 
Ringvegen 7 
9152  Sørkjosen 
 
 

 

 
Delegert vedtak 

Delegert utvalg miljø-, plan og utviklingsutvalget - nr. 180/17 
Vedtaket er gjort i henhold til delegasjonsreglement gitt av Nordreisa kommunestyre i sak 57/16 

 
Deres ref:   Vår ref (bes oppgitt ved svar): Løpenr. Arkivkode Dato 
 2017/1063-2 11290/2017  21.11.2017 

 

Administrativt vedtak - søknad om deling gnr 22, bnr 14 

Det søkes om fradeling av ca 750 m2 tilleggsareal fra gnr 22, bnr 14 til den bebygde 
fritidseiendom gnr 22, bnr 61.  
 
Søker:   Knut J. Johansen, Ringveien 7, 9152 Sørkjosen 
Erverver:  Ronny Løvoll, Skoleveien 41, 1389 Heggedal 
Eiendommen ligger i Reisadalen omlag 8 km fra Storslett sentrum. Parsellen som søkes fradelt 
består av ca 400 m2 uproduktiv skog og resten produktiv skog på middels bonitet. 
 
I følge gårdskart fra Nibio har eiendom gnr 22, bnr 14 et totalareal på 217 daa. Av dette er 0,9 
daa skog på høy bonitet, 74,6 daa skog på middels bonitet, 61,7 daa skog på lav bonitet, 30,4 daa 
uproduktiv skog, 24,5 daa myr og resten skrinn fastmark og annet areal.  
Gnr 22, bnr 61 er fradelt i 2011 og er på 239,1 m2. Med det omsøkte arealet er det planlagt at 
hyttetomta blir på ca 1000 m2. Det er oppgitt at det tilleggsarealet skal brukes til opparbeiding av 
bedre utearealer.  
 
Planstatus  
Eiendommen som søkes delt er i området som i kommuneplanens arealdel er definert som LNFR, 
det vil si at landbruk, natur, friluftsliv, samt reindrift skal ha særlige fortrinn. 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.  
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Søknaden har ikke vært på høring fordi dette gjelder fradeling av et tilleggsareal til bebygd 
hyttetomt. Vi kan heller ikke se at delingen i dette tilfeller berører nasjonale eller regionale 
interesser som gjør at høring er nødvendig.  
 
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.  
 
Bestemmelsen om deling i jordloven har nær sammenheng med lovens formål som er å sikre at 
arealressursene blir disponert på en måte som gir en tjenlig, variert bruksstruktur ut fra 
samfunnsutviklingen i området og med hovedvekt på hensynet til bosetting, arbeid og 
driftsmessig gode løsninger. Formålet med delingsbestemmelsen er å sikre og samle ressursene 
som grunnlag for landbruksdrift for nåværende og fremtidige eiere.  
 
Gnr 22, bnr 14 har ikke dyrka arealer og ellers ikke arealer og ressurser som er egnet til dyrka 
mark og jordbruk. Det er ikke planlagt oppsett av bygg på den omsøkte tilleggsparsellen, kun 
kjøp av tilleggsareal.  
 
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 parsellen skal ikke bebygges og det er derfor ikke 
relevant å gjøre nærmere vurderinger i forhold til dette.  
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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. 
Siden dette blir en tilleggsparsell til allerede etablert og bebygd tomt, er det ikke aktuelt med ny 
avkjørsel.  
 
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.  
Det er ikke relevant å vurdere søknaden i forhold til dette.  
 
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.  
 
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 vedtak som gjøres om fast eiendom skal vurderes opp mot prinsippene i §§ 8 – 12 
og vurderingen skal framgå av vedtaket. Det er opplyst at det ikke holder å si at prinsippene er 
vurdert, men det skal framgå hvilke vurderinger som er gjort. Vedtak kan påklages hvis 
prinsippene ikke er vurdert.  
 
Området er søkt opp i Miljødirektoratet sin Naturbase som er en offisiell oversikt over 
verneområde, statlig sikra friluftslivsområder og kartlagte områder med utvalgte naturtyper og  
økologiske funksjonsområde for prioriterte artar. 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.  
 
Samlet vurdering  
For å samtykke til dispensasjon fra arealplanen i medhold av pbl. § 19-2 er det ifølge 
bestemmelsen to vilkår som må være oppfylt for at dispensasjon skal kunne innvilges.  
Det første vilkåret er at hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i 
lovens formålsbestemmelse, ikke blir vesentlig tilsidesatt. Ordlyden tilsier at ulemper eller 
skadevirkninger ved dispensasjonen må være betydelige sett i forhold til hensynene loven eller 
bestemmelsen det dispenseres fra, er ment å ivareta.  
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Det andre vilkåret som må være oppfylt for at dispensasjon skal være aktuelt, er at fordelene ved 
å gi dispensasjon er klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. I tillegg skal det legges 
særlig vekt på dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø, jordvern, sikkerhet og 
tilgjengelighet. 
 
Vi kan ikke se at delingen har konsekvenser for hverken landbruket, reindrifta eller 
friluftsinteresser i området. Ved dispensasjon fra kommuneplanens arealdel kan ikke 
dispensasjon gis hvis hensynene i lovens formålsbestemmelse blir vesentlig tilsidesatt. Vi kan 
ikke se at dette er tilfelle i denne søknaden og er positiv til dispensasjon og deling.  
 
 
Vedtak:  
Nordreisa kommune godkjenner deling av omsøkte tilleggsparsell på ca 750 m2 fra gnr 22, bnr 
14 som tilleggsareal til gnr 22, bnr 61, jfr jordlovens § 12.  
 
Videre godkjennes delingen jfr følgende:  
 Deling godkjennes jfr matrikkellovens § 6  
 Deling godkjennes jfr plan- og bygningsloven §§ 20-1-m.  
 Dispensasjon fra plan- og bygningslovens § 19-2 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 delingen settes det følgende generelle vilkår:  
 Dersom det under eventuelt arbeid i marken oppdages gjenstander eller spor etter tidligere 

menneskelig aktivitet i omsøkte areal, må arbeidet stanses og melding straks sendes 
Sametinget og Troms fylkeskommune, kulturetaten jf. kulturminnelovens § 8, 2. ledd.  

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

 
Klageadgang 
Vedtaket kan påklages til Nordreisa kommune.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til 
påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 
 
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer 
som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du 
har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
May Halonen 
Virksomhetsleder 
77 58 80 42 
 
Dette dokumentet er produsert elektronisk, og har derfor ingen signatur. 
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Annen info:  
Faktura for saksbehandlingsgebyr vil bli sendt til søker/grunneier. 
I tillegg kommer det gebyrer vedrørende oppmåling og tinglysning. Normalt sendes de ut i 
forkant av oppmålingen og må være betalt før jobben gjøres. Hvis andre enn grunneier skal ha 
dette gebyrer, bør oppmålingsingeniør få beskjed om det. 
 
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 og ca til og med november. For nærmere info kan oppmålingsingeniør kontaktes på 
tlf 77 58 80 54 / 40 41 92 91.  
 
 
 

82



Nordreisa kommune 

 

Utvikling 
  

 

 

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

Rolf Magne N Larsen 
Fossmoveien 69 
9151  Storslett 
 
 

 

 
Delegert vedtak 

Delegert utvalg miljø-, plan og utviklingsutvalget - nr. 149/17 
Vedtaket er gjort i henhold til delegasjonsreglement gitt av Nordreisa kommunestyre i sak 57/16 

 
Deres ref:   Vår ref (bes oppgitt ved svar): Løpenr. Arkivkode Dato 
 2017/982-2 9421/2017 1942/43/5 03.10.2017 

 

Administrativt vedtak - søknad om konsesjon på erverv av andel av gnr. 
1942/43/5 

Saksopplysninger:  
Søker:   Rolf Magne Larsen, Fossmoveien 69, 9151 Storslett 
Selgere: Hagbart Arne Severinsen, Peru 
 
Saksopplysninger: 
 
Hagbart Arne Severinsen bor i Peru og eier 1/180 del av gnr 43, bnr 5. I følge 
konsesjonssøknaden har han gitt denne andelen av eiendommen til Rolf Magne Larsen i gave.   
 
Gnr 43/5 er ubebygd og på totalt 272,5 daa. Av dette er 21 daa produktiv skog på middels bonitet 
og resten uproduktiv skog og annet areal. Eiendommen er ikke bebygd eller i bruk. Erverv av gnr 
43/5 krever konsesjon på grunn av eiendommens areal, beskaffenhet og at det ikke foreligger 
nært slektsforhold mellom kjøper og selgerne. 
 
Kjøper har ingen konkrete planer med eiendommen 43/5 som totalt har 22 andre eiere, hvorav 10 
er døde og 1 til er utvandret. 
 
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. Søkerens 
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 
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loven har ingen krav på konsesjon, men konsesjon må gis med mindre det er saklig grunn til å 
avslå. 
 
I utgangspunktet bør det ikke gis konsesjon til sameie. I dette tilfellet vil ikke dette bli vektlagt i 
og med at det allerede er mange eiere på eiendommen og at det med dette kjøpet ikke blir flere 
eiere. 1/180 del av eiendommen bytter eier fra en som er utvandret til en som bor i kommunen og 
det er positivt.  
 
Vedtak: 
Nordreisa kommune viser til konsesjonsloven §§ 1, 2 og 9 og innvilger Rolf Magne Larsen 
konsesjon for erverv av 1/180 deler av eiendom gnr. 43 bnr. 5 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. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
May Halonen 
Virksomhetsleder 
77 58 80 42 
 
Dette dokumentet er produsert elektronisk, og har derfor ingen signatur. 
 
Faktura på behandlingsgebyr vil bli sendt konsesjonssøker.  
 
Informasjon om vedtaket:  
Fra og med 18.04.17 er det kommunene som legger inn konsesjonsvedtak elektronisk i 
matrikkelen før eiendomsoverdragelser skjer, dvs ved at et skjøte tinglyses. Konsesjonsforholdet 
er registrert i matrikkelen den 03.10.17 og det er derfor ikke nødvendig legge ved kopi av 
konsesjonsvedtaket når dere sender skjøtet for tinglysning til Kartverket. 
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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   
    
    
    
    
    
    

Ole Heggelund 
Hamneideveien 181 
9181  Hamneidet 
 
 

 

 
Delegert vedtak 

Delegert utvalg miljø-, plan og utviklingsutvalget - nr. 150/17 
Vedtaket er gjort i henhold til delegasjonsreglement gitt av Nordreisa kommunestyre i sak 57/16 

 
Deres ref:   Vår ref (bes oppgitt ved svar): Løpenr. Arkivkode Dato 
 2017/1076-2 9455/2017 1942/86/5 03.10.2017 

 

Administrativt vedtak - søknad om konsesjon for erverv av gnr 1942/86/5 

Lovhjemmel: Konsesjonsloven 
 
Søker:   Ole og Heike Heggelund, Hamneidetveien 181, 9181 Hamneidet 
Selger:  Anita Heggelund, Sørumveien 47A, 1408 Krogstad 
 
Ole og Heike Heggelund søker om konsesjon for kjøp av gnr 86, bnr 5 som er en 
utmarkseiendom. Selger er Anita Heggelund, som har kjøpt eiendommen fra grunneier Ann 
Margareth Burring (utvandret), og Anita selger den videre til sin bror umiddelbart.  
 
Ekteparet Ole og Heike Heggelund har nylig flyttet fra Nittedal til Hamneidet og de har overtatt 
/kjøpt eiendommene som Oles far, Tormod Heggelund, har eid der. Det er følgende eiendommer: 
gnr 86/3, 86/6, 86/10 og 86/14. Gnr 86/5 ligger innimellom de andre eiendommene som ekteparet 
allerede har overtatt den 20.09.17. 
 
Iflg gårdskart hos Nibio har eiendommen gnr 86/5 følgende arealer: 8,2 daa overflate dyrka jord, 
1,4 daa innmarksbeite, 25,5 daa uproduktiv skog, 49 daa myr, 26,7 daa jorddekt fastmark, 5,4 daa 
skrinn fastmark (fjell) og 0,5 daa annet areal, totalt 116,8 daa. Kjøpesummen er satt til kr 50000 
og eiendommen er ubebygd.  
 
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.  
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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 
generasjoners behov, landbruksnæringen, behovet for utbyggingsgrunn, hensynet til miljøet, 
allmenne naturverninteresser og friluftsinteresser og hensynet til bosettingen.  
 
Eiendommen har små arealressurser. Den har ingen produktiv skog og eiendommen har ellers 
ikke drivverdige ressurser. Det er ingen aktive gårdsbruk på Hamneidet. 
 
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 86, bnr 5 er fortsatt LNFR, altså uendra bruk ut i fra nåværende og 
tidligere bruk. Det er positivt at det blir lokale eiere på eiendommer. Det er også positivt at folk 
flytter til kommunen og om mulig kan utnytte eiendommen til noe lokalt.  
 
Vedtak:  
Nordreisa kommune viser til konsesjonsloven §§ 1 og 2 og innvilger Ole og Heike Heggelund 
konsesjon med ½ del hver for erverv av eiendommen gnr. 86, bnr. 5 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. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
May Halonen 
Virksomhetsleder 
77 58 80 42 
 
Dette dokumentet er produsert elektronisk, og har derfor ingen signatur. 
 

Kopi til: 
Anita Heggelund Sørumveien 47 A 1408 Kråkstad 

 
 
Faktura på behandlingsgebyr vil bli sendt konsesjonssøker.  
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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 03.1017 med en halvdel hver på de nye eierne og det er derfor ikke nødvendig 
legge ved kopi av konsesjonsvedtaket når dere sender skjøtet for tinglysning til Kartverket. Husk 
å sende inn begge skjøtene samtidig, både det fra Burring til Anita Heggelund og det fra Anita 
Heggelund til Ole og Heike Heggelund.  
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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   
    
    
    
    
    
    

Arnulf Johannes Vangen 
Svartfossveien 260 
9151  Storslett 
 
 

 

 
Delegert vedtak 

Delegert utvalg miljø-, plan og utviklingsutvalget - nr. 168/17 
Vedtaket er gjort i henhold til delegasjonsreglement gitt av Nordreisa kommunestyre i sak 57/16 

 
Deres ref:   Vår ref (bes oppgitt ved svar): Løpenr. Arkivkode Dato 
 2017/905-2 10694/2017  03.11.2017 

 

Administrativt vedtak - søknad om deling av grunneiendom gnr 1942/29/98 

 
Saksopplysninger:  
Eiendommen gnr 29, bnr 98 ligger på Svartfoss i Reisadalen 38 km fra Storslett. Eier er Arnulf 
Vangen som også bor på eiendommen. Parsellen som søkes fradelt er til fritidsformål er oppgitt 
til 500 m2. Gnr 29/98 er på totalt ca 5,3 daa og ble fradelt fra gnr 29/8 i 2011, da Arnulf datter 
overtok gårdsbruket. Det er ikke dyrka eller dyrkbar mark på eiendommen. 
 
Planstatus  
Eiendommen er i kommuneplanen definert som landbruk, natur- eller friluftsområde, samt 
reindrift. Deling som medfører annet bruk er en dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og 
skal i utgangspunktet sendes for høring slik at statlig og/eller regional myndigheter kan komme 
med uttalelser i saker som angår nasjonale og regionale interesser.  
 
I plan- og bygningslovens § 19-2 står det: Regionale og statlige myndigheter hvis saksområde 
blir direkte berørt, skal få mulighet til å uttale seg før det gis dispensasjon fra planer, plankrav og 
forbudet i § 1-8.  
 
Eiendommen hvor det søkes delingstillatelse er på ca 2,3 daa og kan ikke regnes som 
jordbrukseiendom selv om arealet ligger i LNFR. Eiendommen er heller ikke dyrket eller dyrkbar 
mark og saken sendes derfor ikke på høring.  
 
Vurdering i forhold til Jordloven:  
I jordlovens § 1 står det at: Arealressursane bør disponerast på ein måte som gir ein tenleg, 
variert bruksstruktur ut frå samfunnsutviklinga i området og med hovudvekt på omsynet til 
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busetjing, arbeid og driftsmessig gode løysingar. Ein samfunnsgagnleg bruk inneber at ein tek 
omsyn til at ressursane skal disponerast ut frå framtidige generasjonar sine behov.  
 
Delingssøknader i LNFR-område skal behandles etter jordlovens § 12 hvor det står: Deling av 
eiendom som er bruk eller kan brukes til jordbruk eller skogbruk må godkjennes av 
departementet. Det samme gjelder forpakting, tomtefeste og lignende leie eller bruksrett til del av 
eiendom når retten er stifta for lengere tid enn 10 år eller ikke kan sies opp av eieren (utleieren).  
 
Gnr 29/98 er ikke en landbrukseiendom og er ikke i bruk, og kan heller ikke brukes til jordbruk 
eller skogbruk. Det er derfor ikke relevant å behandle saken i hht jordloven.  
 
Naturmangfoldet:  
Alle tiltak må vurderes opp mot naturmangfoldloven som tok til å gjelde fra 1.7.2009. I  
naturmangfoldlovens § 1 heter det: Lovens formål er at naturen og dens biologiske,  
landskapsmessige og geologiske mangfold og økologiske prosesser tas vare på ved bærekraftig 
bruk og vern, også slik at den gir grunnlag for menneskenes virksomhet, kultur, helse og trivsel, 
nå og i fremtiden, også som grunnlag for samisk kultur.  
 
Området er søkt opp i Artsdatabanken som er en nasjonal kunnskapskilde for biologisk mangfold 
og på miljostatus.no. Det er på den omsøkte parsellen eller i området ikke gjort funn av 
rødlistearter i kategoriene sårbar, nær truet, sterkt truet eller kritisk truet. Det er heller ikke 
registrert sårbare naturtyper i området. Ut i fra de prinsippene som skal vurderes kan vi ikke se at 
den omsøkte parsellen kommer i konflikt med hovedformålet i det som naturmangfoldloven skal 
verne om.  
 
Vurdering i forhold til plan- og bygningsloven:  
I flg. plan- og bygningslovens § 26-1 må det ikke opprettes en ny grunneiendom, ny 
anleggseiendom eller endring av eksisterende eiendomsgrense på en slik måte at det oppstår 
forhold som strider mot denne lov, forskrift, vedtekt eller plan. Dette må ikke gjøres på en slik 
måte at det dannes tomter som er uegnet til bebyggelse på grunn av sin størrelse, form eller 
plassering etter reglene i denne lov.  
 
I flg. § 27-1 skal opprettelse eller endring av eiendom til bygningsformål for opphold av 
mennesker eller dyr ikke gjennomføres med mindre det er forsvarlig adgang til hygienisk 
betryggende og tilstrekkelig drikkevann, samt slokkevann. I flg. § 27-2 skal bortføring av 
avløpsvann være sikret i samsvar med forurensningsloven før opprettelse eller endring av 
eiendom til bebyggelse skjer.  
 
Det er opplyst at hytta omsøkte parsellen skal knyttes til ha privat anlegg både for vann og septik.  
Så fremt det skal legges inn vannforsyning må det også være avløpsanlegg.  
Når det gjelder avløp er det gjort en generell vurdering fra kommunens anleggsenhet som 
følgende: Med bakgrunn i kunnskap om lokale forhold, kan slamavskiller og jordrenseanlegg 
bygges i samsvar med Retningslinjer for utforming og drift av separate avløpsanlegg. Etter 
søknad vil utslippstillatelse kunne gis i samsvar med Forurensningsforskriften.  
 
I flg. § 27-4 må det før opprettelse eller endring av eiendom til bebyggelse blir godkjent enten 
være sikret lovlig atkomst til veg som er åpen for alminnelig ferdsel eller ved tinglyst dokument 
eller på annen måte være sikret vegforbindelse som kommunen godtar som tilfredsstillende. 
Avkjørsel fra offentlig veg må være godkjent av vedkommende vegmyndighet, jf. veglova §§ 40 
til 43.  
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Adkomsten til 29/98 går via den kommunale Svartfossveien og hvis adkomsten til den omsøkte 
tomta blir på gnr 29/98 bør den sikres med tinglyst vegrett. Dette kan tas med i skjøtet når det 
sendes for tinglysning. Vedlagt skjøtet må det også være et kartutsnitt som viser hvor den 
tinglyste rettigheten skal gå.  
 
I flg § 28-1 kan grunn bare bebygges eller eiendom opprettes dersom det er tilstrekkelig sikkerhet 
mot fare eller vesentlig ulempe som følge av natur- eller miljøforhold. Det samme gjelder for 
grunn som utsettes for fare eller vesentlig ulempe som følge av tiltak.  
 
NGUs løsmassekart viser at det i området er breelveavsetning som regnes som trygg byggegrunn. 
Det er heller ikke skredfare i området. Det er ikke registrerte kulturminner i dette området. Det er 
ellers spredt tradisjonell bebyggelse i området. Et eventuelt nytt bygg bør tilpasses den 
eksisterende byggestilen med tanke på farge, vinkler, utforming og plassering. Vi kan ikke se at 
den omsøkte tomta er til hinder for evt andre spesielle friluftsinteresser i området. 
Reindriftsinteressene vil ikke bli berørt av denne fradelingen siden området allerede er mye 
bebygd.  
 
Dispensasjon  
Den omsøkte tomta ligger i LNFR-området og deling av omsøkte tomta til hytteformål medfører 
dispensasjon fra kommuneplanens arealdel jfr plan- og bygningslovens § 19-2. Vi kan ikke se at 
delingen fører til motstridende forhold sett i henhold til de hensynene som skal ivaretas. Det er 
også flere andre hytter i området. I dette tilfellet kan vi ikke se at ulempene med en dispensasjon 
er større enn fordelene og dispensasjon innvilges.  
 
Vedtak:  
Nordreisa kommune godkjenner fradeling av totalt ca 0,5 dekar ubebygd areal til hytteformål fra 
gnr 29, brn 98 i Nordreisa.  
 
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.  

 
Vi kan ikke se at ulempene med en dispensasjon fra kommuneplanens arealdel er større enn 
fordelene.  
 
Det settes følgende vilkår:  

 Den godkjente tomta må sikres tinglyst rett til adkomst til egen eiendom over gnr 29, bnr 
98. Dette må tas med på skjøtet når det sendes for tinglysning. Vedlagt skjøtet må det 
også være et kartutsnitt som viser hvor den tinglyste rettigheten skal gå.  

 Det må søkes om utslippstillatelse før byggetiltaket igangsettes.  
 Eventuelle byggetiltak kan ikke igangsettes før byggesøknad er levert, søknaden er 

behandlet og godkjenning er gitt.  
 Skulle det under arbeid i marken komme frem gjenstander eller andre levninger som viser 

eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget og Troms 
fylkeskommune, Kulturetaten omgående, jf. Lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner 
(kml.) § 8 andre ledd. Vi forutsetter at dette pålegget formidles til den som skal utføre 
arbeidet i marken.  
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 Ved evt framtidig bygging skal det sikres god estetisk utforming i samsvar med tiltakets 
funksjon og i samspill med omgivelser og stedlig byggeskikk. Det skal ikke brukes farger 
på tak eller vegg som skiller seg ut fra omgivelsene på en negativ måte.  

 Jfr plan- og bygningslovens § 21-9 vil tillatelse til tiltak etter § 20-1 første ledd bokstav m 
falle bort dersom det ikke er rekvirert oppmålingsforretning etter lov om 
eigedomsregistrering § 6 innen 3 år etter at tillatelsen ble gitt, eller dersom 
matrikkelføring vil være i strid med lov om eigedomsregistrering.  

 
Klageadgang 
Vedtaket kan påklages til Nordreisa kommune.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til 
påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 
 
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer 
som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du 
har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
May Halonen 
Virksomhetsleder 
Tlf 77 58 80 42 
 
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 og ca til og med november. For nærmere info kan oppmålingsingeniør kontaktes på 
tlf 77 58 80 54 / 40 41 92 91. 
 
Når oppmåling er gjort og matrikkelbrev er tinglyst, har tomtene fått eget bruksnummer. 
Grunneier må så utstede skjøter til de nye eierne. Før skjøtene sendes for tinglysning må nye 
eiere fylle ut skjemaet «egenerklæring om konsesjonsfrihet» som må leveres kommunen for 
registrering. 
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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. 170/17 
Vedtaket er gjort i henhold til delegasjonsreglement gitt av Nordreisa kommunestyre i sak 57/16 

 
Deres ref:   Vår ref (bes oppgitt ved svar): Løpenr. Arkivkode Dato 
«REF» 2017/993-2 10700/2017 1942/54/10 03.11.2017 

 

Administrativt vedtak - søknad om deling gnr 1942/54/10 feste nr 1 

 
Saksopplysninger:  
Vi viser til søknad om deling av inntil 2000 m2 bebygd festetomt nr 1 til boligformål fra gnr 54, 
brn 10.  
 
Saksopplysninger:  
Søkere:  Olaug Haugene, Aud Basso og Jorunn Henriksen v/Asbjørn Henriksen 
Erververe:  Mona Karlsen m.fl. 
 
Den bebygde festetomta ligger i Oksfjorden, ca 28 km fra Storslett sentrum. Gnr 54, bnr 10 er i 
dag et dødsbo og det er arvingene etter Jenny Karlsen som har underskrevet søknaden. Feste nr 1 
er også et dødsbo etter fester Helfrid Karlsen. Det er hennes fem barn som skal overta festetomta 
som selvstendig bruksnummer og kontaktpersonen er Mona Karlsen på vegne av sine søsken.  
 
Iflg matrikkelen er tomta på etablert i 1965 og 2000 m2. Den er bebygd med et bolighus. 
Hovedeiendommen er i kommuneplanen definert til landbruk, natur- og friluftområde.  
 
Vurderinger:  
I tomtefestelovens § 32 står det: Til innløysing av festetomter med hus som skjer etter paragrafen 
her eller med heimel i festeavtala, trengst det ikkje samtykke frå offentleg styresmakt dersom 
samtykke til bortfeste vart gjeve på bortfestingstida, eller ikkje trongst etter reglane på den tida.  
Forholdet om innløsing av festetomter er utdypet i brev av 29. juni 2007 fra Miljødepartementet 
til Fylkesmennene. Konklusjonen på dette er at det ikke er mulig å få gjennomført innløsning 
uten at det samtidig opprettes en ny grunneiendom (nytt gnr/brn). Derfor må systemet i plan- og  
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bygningsloven og delingsloven følges i slike tilfeller, herunder systemet med at delingstillatelse 
etter plan- og bygningsloven må innhentes.  
 
Bakgrunnen for presiseringen fra departementets side er at det er et overordna ønske fra 
lovgivers side om å legge til rette for den som eier bygget, også skal kunne bli eier av tomta.  
Videre at når en tomt er festet bort til bolig- eller fritidsformål, må dette regnes som en endelig 
disposisjon i relasjon til framtidig råderett over tomten. Verken bortfester eller andre bør da 
kunne regne med at tomta senere skal kunne komme tilbake til hovedeiendommen.  
 
Kommunen kan heller ikke nekte å innvilge søknaden når vilkårene i tomtefestelovens § 32 er 
oppfylt - og det vil det normalt være. Dette gjelder også dersom søknaden er i strid med plan- og 
bygningslovgivningen, f.eks i strid med gjeldene arealplan.  
 
Delingen medfører ikke bruksendring av festetomta. Saken anses å ikke berøre regionale 
sektorinteresser og har dermed ikke vært på høring.  
 
Det er ikke jordbruksaktivitetet i området og vi kan derfor ikke se at det er relevant å gjøre 
vurderinger angående dette. Når tomten allerede er bebygd vil ikke en fradeling føre til noen 
konsekvenser for friluftsinteressene i området.  
 
Hvis det skal gjøres ombyginger/utbedringer i vann- og avløpsanlegg ber vi om at Teknisk 
avdeling i kommunen kontaktes for nærmere informasjon.  
 
Vedtak:  
Nordreisa kommune viser til plan- og bygningsloven § 20-1, jordloven § 12, matrikkellovens § 6, 
samt tomtefestelovens § 32 og godkjenner fradeling av inntil 2000 m2 bebygd festetomt nr 1 til 
boligformål fra eiendom gnr. 54, bnr. 10 som omsøkt. Vi legger vekt på at dette er en bebygd 
festet tomt og at delingen ikke kan nektes.  
 
Det settes følgende vilkår:  

 Hvis det skal gjøres nyetablering eller endringer av eventuell eksisterende septik – og 
avløpsanlegg, må kommunen kontaktes om dette er søknadspliktige tiltak.   

 Hvis det under arbeidet i jorden kommer fram gjenstander eller andre levninger som viser 
eldre aktivitet i området må arbeidet stanses og melding sendes Samisk kulturminneråd 
og Kulturetaten, Troms fylkeskommune, jfr Kulturminneloven § 8 andre ledd.  

 Matrikkelbrevet må redegjøre for at nytt bruksnummer erstatter tidligere festenummer. 
 Grenser for tomta fastsettes ved oppmåling og skal være inntil 2000 m2. 

  
 
Klageadgang 
Vedtaket kan påklages til Nordreisa kommune.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til 
påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 
 
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer 
som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du 
har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem. 
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Med vennlig hilsen 
 
 
 
May Halonen 
Virksomhetsleder 
Tlf 77 58 80 42 
 
Dette dokumentet er produsert elektronisk, og har derfor ingen signatur. 
 
 

Likelydende brev sendt til: 
Olaug Kaspara Haugene Brennåsmoen 30 4647 Sogndalen 
Aud K Karlsen Basso Nedre Maryborgveg 10 9010 Tromsø 
Jorunn Henriksen v/Asbjørn J Henriksen Alkeveien 3 9512 Alta 

 
Kopi til: 
Mona Karlsen Tverrelvdalsveien 132 9517 Alta 

 
 
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. For nærmere info kan oppmålingsingeniør kontaktes på tlf 77 
58 80 54 / 40 41 92 91. 
 
Når oppmåling er gjort og matrikkelbrev er tinglyst, har tomtene fått eget bruksnummer. 
Grunneier må så utstede skjøter til de nye eierne. Før skjøtene sendes for tinglysning må nye 
eiere fylle ut skjemaet «egenerklæring om konsesjonsfrihet» som må leveres kommunen for 
registrering dersom tomta blir over 2000 m2.  
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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   
    
    
    
    
    
    

Jean Kasper Risto 
Fosnes 63 
9151  STORSLETT 
 
 

 

 
Delegert vedtak 

 - nr.  
Vedtaket er gjort i henhold til delegasjonsreglement gitt av Nordreisa kommunestyre i sak 57/16 

 
Deres ref:   Vår ref (bes oppgitt ved svar): Løpenr. Arkivkode Dato 
 2017/1089-5 10726/2017 65/32 06.11.2017 

 

Melding om vedtak på søknad om opprusting av eksisterende traktorvei - 
Gnr/bnr 65/32 i Nordreisa kommune. 

Saksopplysninger:  
Jean Kasper Risto har søkt om tillatelse til å ruste opp eksisterende traktorvei til veiklasse 7 på 
egen eiendom i Nordreisa kommune, gnr/bnr 65/32. 
 
Veger med landbruksformål blir behandlet etter Forskrift om planlegging og godkjenning av 
landbruksveier (01.07.2015), og ikke etter plan og bygningsloven sine bestemmelser.  
 
Formålet med denne forskriften er å sikre at planlegging og bygging av landbruksveier skjer på 
en måte som skal gi landbruksfaglige helhetsløsninger. Det skal samtidig legges vekt på hensyn 
til miljøverdier som naturmangfold, landskap, kulturminner og friluftsliv, hensynet til fare for 
flom, erosjon og løsmasseskred, samt andre interesser som blir berørt av veiframføringen. 
 
I forskrift om planlegging og godkjenning av landbruksveger forstås: 

a) Landbruksveier: bilveier og traktorveier som bygges i samsvar med normaler for 
landbruksveier med byggebeskrivelse fastsatt av Landbruks –og matdepartementet, samt 
enklere veier som er nødvendig for landbruksvirksomhet. 

b) Landbruksvirksomhet: jord –og skogbruk, herunder gårdstilknyttet næringsvirksomhet 
basert på gårdens ressursgrunnlag. 

c) Ombygging av landbruksvei: vesentlig opprustning av eksisterende vei til en bedre 
veiklasse i samsvar med normaler for landbruksveier med byggebeskrivelse fastsatt av 
Landbruks –og matdepartementet.  
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I henhold til landbruksveiforskriftens § 3-1 skal kommunen innhente nødvendige uttalelser fra 
sektormyndighetene før det blir gjort vedtak om byggeløyve.  
 
Saken er sendt på høring til følgende instanser: 
 
Reinbeitedistrikt 35 Favrrosorda v/ Johan I Eira: Ingen tilbakemelding. 
Troms Fylkeskommune: «Ingen merknader», svarbrev 11.10.2017. 
Fylkesmannen i Troms: Ingen tilbakemelding. 
Sametinget: «Ingen merknader», svarbrev 10.10.2017. Skulle det likevel under arbeid komme 
frem levninger som viser eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses. Melding sendes 
Sametinget og Troms fylkeskommune omgående, jf. Lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner 
(kml.) § 8 andre ledd. 
 
Videre skal prinsippene i Naturmangfoldloven §§ 8-12 legges til grunn ved utøving av offentlig 
myndighet. I lovens § 8 framgår det at offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal 
bygges på vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og 
økologiske tilstand, samt effekten av påvirkninger. Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et 
rimelig forhold til sakens karakter og risiko for å skade naturmangfoldet. Virkninger av et tiltak 
skal vurderes ut fra den samlede belastningen økosystemet blir utsatt for, jamfør § 10. Dersom 
det ikke foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke virkninger et tiltak kan ha på naturmiljøet, 
skal føre- var prinsippet legges til grunn, jamfør § 9, slik at vesentlig skade på naturmangfoldet 
unngås ved at det treffes en beslutning på et for dårlig kunnskapsgrunnlag. Kostnadene med 
miljøforringelse skal dekkes av tiltakshaver (§11) og det skal tas utgangspunkt i miljøforsvarlige 
teknikker eller driftsmetoder som gir den beste samfunnsmessige resultat på kort og lang sikt (§ 
12). 

Vurderinger: 
Skogsveier har stor økonomisk betydning for skogsdrift og kan by på en rekke fordeler som: 
Forenklet transport av skogsvirke. Økonomisk drift. 
Lettere adkomst for personell og driftsmidler. 
Bedre tilgjengelighet for skogskjøtsel. 
 
Planen omfatter opprusting av eksisterende traktorvei. Veien er bygd på tidlig på 60 – tallet og 
tilfredsstiller ikke dagens krav. Det er ønskelig å ruste opp 300 meter til veiklasse 7, i henhold til 
normaler for landbruksveier - med byggebeskrivelse av 2013 (sist revidert august 2016). 
Formålet med vegen er uttak av vinterbrensel til eget bruk og for salg. Det skal også tas ut 
skogsvirke til produksjon av skogsflis til eget bruk. 
 
Det står ca. 200 kubikk produktiv lauvskog i veiens dekningsområde som det kan produseres ved 
av. Deler av dekningsområdet for veien er gjengrodd av ungskog hvilket kan egne seg til 
produksjon av skogsflis. 
 
Veiklasse 7 er veier for transport av lastetraktor og landbrukstraktor med henger. Generelt skal 
disse veiene kunne nyttes til transport hele året unntatt i teleløsningen. Svake partier i 
undergrunnen må forsterkes med bærelag. 
 
I DN sin naturbase er det ikke registrert naturverdier som blir berørt av tiltaket. Skogen som 
vokser her er biologisk ung og inneholder ikke element som tyder på at det er spesielle arter, 
naturtyper eller andre miljøverdier i området. 
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Kravene i Naturmangfoldloven § 8 om kunnskapsgrunnlaget er totalt sett bra ivaretatt i forhold 
til omfanget av tiltaket. Det er lite sannsynlig at det vil dukke opp andre viktige naturverdier som 
påvirkes av tiltaket gjennom videre kartlegginger, dermed kommer ikke føre var prinsippet i § 9 
til anvendelse. § 10, samlet belastning på enkelte naturtyper og økosystem tillegges ikke stor vekt 
i denne saken. Skogen i Nord Troms utnyttes minimalt og stadig økende virkes mengder står på 
rot. I henhold til § 11 så skal tiltakshaver dekke kostnadene med å hindre eller begrense skade 
tiltaket volder. Dette ses i sammenheng med § 12 om miljøforsvarlige teknikker og 
driftsmetoder. 
 
Vedtak: 
Nordreisa kommune gir Jean Kasper Risto tillatelse til å ruste opp gammel traktorvei til vkl. 7 på 
gnr/bnr 65/32 i Nordreisa kommune. Traseene er vist på vedlagt kart. Vegene skal bygges i 
henhold til normaler for landbruksveier - med byggebeskrivelse av 2013 (sist revidert august 
2016). Formålet med vegen er uttak av vinterbrensel til eget bruk og for salg samt produksjon av 
skogsflis. 
 
Vilkår: 

1. Dersom det i anleggsperioden framkommer gjenstander, levninger eller andre spor etter 
eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes Kommunen, Sametinget 
og Troms Fylkeskommune. 

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

melding til kommunen når anlegget er ferdig bygget. Oversittes fristen for gjennomføring 
vil godkjenning falle bort dersom det ikke finnes rimelige grunner for å avvike dette. 
Vegen skal kontrolleres av kommunen når den er ferdigstilt. 

 
3. Hogst utføres etter rådføring med Kommunen. 

 
Vedtaket har hjemmel i Forskrift om planlegging og godkjenning av landbruksveier (01.07.2015) 
og Naturmangfoldloven §§ 8 – 12. 
 
 
 
Klageadgang 
Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen i Troms. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram 
til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 
 
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer 
som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du 
har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
 
Elisabeth Torstad 
Skogbrukssjef 
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Dette dokumentet er produsert elektronisk, og har derfor ingen signatur. 
 

Vedlegg 
1 Kart 1:2500 
2 Oversiktskart 
3 Byggebeskrivelse for traktorvei. Veiklasse 7. 

 
 

Kopi til: 
Fylkesmannen i Troms Postboks 6105 9291 TROMSØ 
RBD 35 Favrrosorda v/Johan I Eira Njoammeluodda 14 9520 KAUTOKEINO 
Sametinget Miljø- og kulurvernavd. Ávjovárgeaidnu 50 9730 KARASJOK 
Troms fylkeskommune, kulturetaten    
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andre kilder (bl.a. Statens kartverk).

km

1 2501:

Naturvernområder, klasser

Nasjonalpark

Naturreservat

Landskapsvernområde

Artsfredning

Marint verneområde (naturmangfoldloven) 

Annen fredning

Kulturminner, freda bygninger

Kulturminner, enkeltminneikon

E-ARK

E-BER

E-BYG

E-FAR

E-KRK

E-MAR

E-RUI

E-TEK

E-UTE

Enkeltminner

Lokalitetsikon

L-ARK

L-BVF

L-KRK

Kulturmiljoikon

Kommunalt kulturmiljø

Regionalt kulturmiljø

Freda kulturmiljø

Verdensarvområde

Nasjonale interesser i by

Brannsmitteområde

Verneverdig tett trehusbebyggelse

Kulturminner, lokaliteter

<all other values>

Fredet lokalitet

Vernet el. uavklart lokalitet

Tidligere fredet lokalitet

Ikke fredet lokalitet

Kulturminner, sikringssone fredet

Kulturminner, kulturmiljø

M-REG

M-KOM

Freda kulturmiljø

Verdensarvområde

Nasjonale interesser i by

Brannsmitteområde

Verneverdig tett trehusbebyggelse

Eiendomsgrense

Hjelpelinje
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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   
    
    
    
    
    
    

Morten Risto 
Strømmen 
9151  STORSLETT 
 
 

 

 
Delegert vedtak 

 - nr.  
Vedtaket er gjort i henhold til delegasjonsreglement gitt av Nordreisa kommunestyre i sak 57/16 

 
Deres ref:   Vår ref (bes oppgitt ved svar): Løpenr. Arkivkode Dato 
 2017/1084-6 10755/2017 65/147 06.11.2017 

 

Melding om vedtak på søknad om bygging av traktorveg i Nordreisa 
kommune - Gnr/bnr 65/147 og 65/153. 

 
Saksopplysninger:  
Morten Risto har søkt om tillatelse til å bygge traktorvei, veiklasse 7 på egen eiendom i 
Nordreisa kommune, gnr/bnr 65/147 og 65/153. 
 
Veger med landbruksformål blir behandlet etter Forskrift om planlegging og godkjenning av 
landbruksveier (01.07.2015), og ikke etter plan og bygningsloven sine bestemmelser.  
 
Formålet med denne forskriften er å sikre at planlegging og bygging av landbruksveier skjer på 
en måte som skal gi landbruksfaglige helhetsløsninger. Det skal samtidig legges vekt på hensyn 
til miljøverdier som naturmangfold, landskap, kulturminner og friluftsliv, hensynet til fare for 
flom, erosjon og løsmasseskred, samt andre interesser som blir berørt av veiframføringen. 
 
I forskrift om planlegging og godkjenning av landbruksveger forstås: 

a) Landbruksveier: bilveier og traktorveier som bygges i samsvar med normaler for 
landbruksveier med byggebeskrivelse fastsatt av Landbruks –og matdepartementet, samt 
enklere veier som er nødvendig for landbruksvirksomhet. 

b) Landbruksvirksomhet: jord –og skogbruk, herunder gårdstilknyttet næringsvirksomhet 
basert på gårdens ressursgrunnlag. 

c) Ombygging av landbruksvei: vesentlig opprustning av eksisterende vei til en bedre 
veiklasse i samsvar med normaler for landbruksveier med byggebeskrivelse fastsatt av 
Landbruks –og matdepartementet.  
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I henhold til landbruksveiforskriftens § 3-1 skal kommunen innhente nødvendige uttalelser fra 
sektormyndighetene før det blir gjort vedtak om byggeløyve.  
 
Saken er sendt på høring til følgende instanser: 
 
Reinbeitedistrikt 35 Favrrosorda v/ Johan I Eira: Ingen tilbakemelding. 
Troms Fylkeskommune: «Ingen merknader», svarbrev 11.10.2017. 
Fylkesmannen i Troms: «Området for planlagt traktorvei er berørt av naturtypen beiteskog med 
verdi viktig (B-verdi) på ca. 328 dekar. Beiteskog er rødlista som nær truet (NT) i Norsk rødliste 
for naturtyper 2011 (Artsdatabanken). Årsaken er nok at det er færre beitedyr som beiter i skog i 
dag enn tidligere. Registrator har opplyst at området trolig blei beitet av geit i 2008 – 2009. 
Naturtypen er avhengig av fortsatt beite og beitetrykket burde økes i forhold til det som var på 
registreringstidspunktet. Uttak av vedskog kan ha tilnærmet samme effekt på tresjiktet som beite, 
men ikke på marka (feltsjiktet). Hogst av flis fjerner vanligvis alt av trær, og naturtypen 
forsvinner. Ingen rødlistearter er registrert i beiteskogen, men lokalitet er ikke spesielt godt 
undersøkt for dette. 
Den eksisterende nedre delen av traktorveien går gjennom et areal av naturbeitemark som 
strekker seg nedenfor hele beiteskogen. Naturbeitemarka har verdi B (viktig). Registrator 
opplyser at området der naturbeitemarka og beiteskogen ligger, har et helhetlig 
kulturlandskapspreg. 
 
Det er ønskelig at beiteskog bevares i Troms, og ideelt sett skulle denne naturtypen i Nordreisa 
kommune bevares i sin helhet, forutsatt at området fortsatt beites. Det meste av området med 
beitepreg vil bli bevart også ved bygging av traktorvegen og hogst i det avgrensa driftsområdet 
(dekningsgrad for veien). Bygging av 525 meter ny traktorvei, vkl. 7 vil berører nordre del av 
beiteskog med verdi viktig, og hogst vil prege området. Type foryngelse av området etter 
eventuelt flishogst har mye å si for kulturlandskapspreget. Dersom området blir plantet til med 
gran, vil landskapet endres. 
 
Det skal gjøres en vurdering av de miljørettslige prinsippene nevnt i naturmangfoldloven § 7 
(§§8-12) når vedtak skal fattes». Svarbrev 12.10.2017». 
 
Nordreisa kommunes vurdering av merknaden: 
 
DN håndbok 13 ble utarbeidet, som en direkte oppfølging av St.meld. 58 (1996-97) 
«Miljøvernpolitikk for en bærekraftig utvikling», 
Kartlegger hadde stor frihet til å skrive prosaisk tekst om kartleggingsobjektene inkludert 
skjøtselsrådene, hvilket har vært en stor utfordring for skogbrukets omdømme. 
 
Som følge av Stortingets vedtak om kartlegging av naturmangfold Vedtak Innst. 144 S (2014 – 
2015), arbeider Miljødirektoratet nå med å utarbeide ny kartleggingsmetodikk med sikte på å få 
en mer objektiv, verdinøytral og etterprøvbar metodikk. 
 
En del av skjøtselsrådene i DN håndbok 13 har blitt fjernet. Dette er et første skritt mot en 
tydeligere avgrensing mellom oversiktskartlegging for kommunal arealplanlegging som finnes i 
naturbase og den operative kartleggingen av miljøverdier i skogbruket. Det gjenstår en 
gjennomgang av de resterende naturtypefigurene og en tydelig avklaring av formålet med 
kartleggingen og skjøtselsrådene i Naturbase. 
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I dekningsområdet for omsøkte traktorvei er det fortsatt sau og geit på beite. Det er ikke snakk 
om flatehogst, verken i forbindelse med vedhogst eller til flisproduksjon. Gårdbruker av eiendom 
65/147 og 65/153 har investert i en liten flishugger. Flisproduksjonen er primært tenkt til eget 
brukt for utegangere på tilhørende gårdsbruk. Greiner og toppkapp fra vedhogst skal også brukes 
i flisproduksjonen. Skogsdrift i en målestokk på ca. 25-30 m3 i året (i en 8 års periode) vil ikke 
ha spesielt negativ påvirkning av naturtypen beiteskog. Fortsatt beitebruk av utmarka i 
dekningsområdet er med på å vedlikeholde kulturlandskapspreget. Ettersom det er geit på beite 
vil det være lite aktuelt med planting av gran, men naturlig foryngelse er en forutsetning, jf. Lov 
om skogbruk § 6. Forynging av skog etter hogst.  
 
Skogeiere som ønsker å hogge skog må kartlegge miljøverdier på eiendommen, det gjøres etter 
metoden miljøregistrering i skog (MiS). Det innebærer en detaljert kartlegging av livsmiljøer og 
forvaltning av dem i nøkkelbiotoper.  
 
Sametinget: «Ingen merknader, svarbrev 10.10.2017. Skulle det likevel under arbeid komme 
frem levninger som viser eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses. Melding sendes 
Sametinget og Troms fylkeskommune omgående, jf. Lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner 
(kml.) § 8 andre ledd». 
 
Videre skal prinsippene i Naturmangfoldloven §§ 8-12 legges til grunn ved utøving av offentlig 
myndighet. I lovens § 8 framgår det at offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal 
bygges på vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og 
økologiske tilstand, samt effekten av påvirkninger. Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et 
rimelig forhold til sakens karakter og risiko for å skade naturmangfoldet. Virkninger av et tiltak 
skal vurderes ut fra den samlede belastningen økosystemet blir utsatt for, jamfør § 10. Dersom 
det ikke foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke virkninger et tiltak kan ha på naturmiljøet, 
skal føre- var prinsippet legges til grunn, jamfør § 9, slik at vesentlig skade på naturmangfoldet 
unngås ved at det treffes en beslutning på et for dårlig kunnskapsgrunnlag. Kostnadene med 
miljøforringelse skal dekkes av tiltakshaver (§11) og det skal tas utgangspunkt i miljøforsvarlige 
teknikker eller driftsmetoder som gir den beste samfunnsmessige resultat på kort og lang sikt (§ 
12). 

Vurderinger: 
Skogsveier har stor økonomisk betydning for skogsdrift og kan by på en rekke fordeler som: 
Forenklet transport av skogsvirke. Økonomisk drift. 
Lettere adkomst for personell og driftsmidler. 
Bedre tilgjengelig for skogskjøtsel. 
 
Planen omfatter nyanlegg på ca. 525 meter traktorvei, veiklasse 7 i henhold til normaler for 
landbruksveier - med byggebeskrivelse av 2013 (sist revidert august 2016). Formålet med vegen 
er uttak av vinterbrensel til eget bruk og for salg i småskala. Det skal også tas ut skogsvirke til 
produksjon av skogsflis. Det står ca. 400 kubikk produktiv lauvskog i veiens dekningsområde. 
 
Veien er en forlengelse av eksisterende traktorvei som også er i veiklasse 7. Se vedlagt kart. Ved 
å forlenge veien vil dagens veianlegg få større potensiale til å ta ut skogsvirke høyere opp på 
eiendommen. 
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Veiklasse 7 er veier for transport av lastetraktor og landbrukstraktor med henger. Generelt skal 
disse veiene kunne nyttes til transport hele året unntatt i teleløsningen. Svake partier i 
undergrunnen må forsterkes med bærelag. 
 
Kravene i Naturmangfoldloven § 8 om kunnskapsgrunnlaget er totalt sett bra ivaretatt i forhold 
til omfanget av tiltaket. Det er lite sannsynlig at det vil dukke opp andre viktige naturverdier som 
påvirkes av tiltaket gjennom videre kartlegginger, dermed kommer ikke føre var prinsippet i § 9 
til anvendelse. § 10, samlet belastning på enkelte naturtyper og økosystem tillegges ikke stor vekt 
i denne saken. Skogen i Nord Troms utnyttes minimalt og stadig økende virkes mengder står på 
rot. I henhold til § 11 så skal tiltakshaver dekke kostnadene med å hindre eller begrense skade 
tiltaket volder. Dette ses i sammenheng med § 12 om miljøforsvarlige teknikker og 
driftsmetoder. 
 
Vedtak: 
Nordreisa kommune gir Morten Risto tillatelse til å bygge traktorvei i vkl. 7 på gnr/bnr 65/147 og 
65/153 i Nordreisa kommune. Traseene er vist på vedlagt kart. Vegene skal bygges i henhold til 
normaler for landbruksveier - med byggebeskrivelse av 2013 (sist revidert august 2016). 
Formålet med vegen er uttak av vinterbrensel til eget bruk og for salg samt produksjon av 
skogsflis. 
 
Vilkår: 

1. Dersom det i anleggsperioden framkommer gjenstander, levninger eller andre spor etter 
eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes Kommunen, Sametinget 
og Troms Fylkeskommune. 

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

melding til kommunen når anlegget er ferdig bygget. Oversittes fristen for gjennomføring 
vil godkjenning falle bort dersom det ikke finnes rimelige grunner for å avvike dette. 
Vegen skal kontrolleres av kommunen når den er ferdigstilt. 

 
3. Hogst utføres etter rådføring med Kommunen. 

 
Vedtaket har hjemmel i Forskrift om planlegging og godkjenning av landbruksveier (01.07.2015) 
og Naturmangfoldloven §§ 8 – 12. 
 
 
 
 
Klageadgang 
Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen i Troms.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram 
til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 
 
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer 
som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du 
har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem. 
 
 
Med vennlig hilsen 
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Elisabeth Torstad 
Skogbrukssjef 
 
 
Dette dokumentet er produsert elektronisk, og har derfor ingen signatur. 
 

Vedlegg 
1 Kart over omsøk trase 
2 Oversiktskart 
3 Byggebeskrivelse av traktorvei. Vkl.7 

 
 

Kopi til: 
Fylkesmannen i Troms Postboks 6105 9291 TROMSØ 
RBD 35 Favrrosorda v/Johan I Eira Njoammeluodda 14 9520 KAUTOKEINO 
Sametinget    
Troms fylkeskommune, kulturetaten    
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Naturvernområder, klasser

Nasjonalpark

Naturreservat

Landskapsvernområde

Artsfredning

Marint verneområde (naturmangfoldloven) 

Annen fredning

Kulturminner, freda bygninger

Kulturminner, enkeltminneikon

E-ARK

E-BER

E-BYG

E-FAR

E-KRK

E-MAR

E-RUI

E-TEK

E-UTE

Enkeltminner

Lokalitetsikon

L-ARK

L-BVF

L-KRK

Kulturmiljoikon

Kommunalt kulturmiljø

Regionalt kulturmiljø

Freda kulturmiljø

Verdensarvområde

Nasjonale interesser i by

Brannsmitteområde
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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. 175/17 
Vedtaket er gjort i henhold til delegasjonsreglement gitt av Nordreisa kommunestyre i sak 57/16 

 
Deres ref:   Vår ref (bes oppgitt ved svar): Løpenr. Arkivkode Dato 
«REF» 2016/913-4 10956/2017 1942/47/77 13.11.2017 

 

Ferdigattest gnr 1942/47/44 Tilbygg kontor og leiligheter 

 
FERDIGATTEST  

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

 
 
Byggested: Meieriveien 4, 9152 

SØRKJOSEN 
Gnr/Bnr: 47/77 

Tiltakshaver: Odd Kristiansen Adresse: Utsikten 2, 9151 
STORSLETT  

Ansvarlig søker: 
Org. nr. 

BIRKELUND SAGBRUK AS 
979 760 612 

Adresse: Industrivegen 6, 9152 
SØRKJOSEN  

Tiltakets art: Tilbygg- boligformål Bruksareal: 241,6 m2 

Byggetillatelse/Igangsettingstillatelse sak-dato 164/16 18.08.2017 
 
 
VEDTAK: 
 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 21-10 gis ferdigattesten i henhold til ferdigmelding 
datert 07.11.2017 fra ansvarlig søker på tilbygg av kontor og leiligheter.  
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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.  

 
Eventuell tilleggsinformasjon: 
Bekreftelse på at arbeid av mindre vesentlig betydning er blitt utført, skal være innsendt til 
kommunen innen 22.11.2017, i samsvar med søknaden 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 2016/913. 
 
 
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: 
BIRKELUND SAGBRUK AS Industrivegen 6 9152 SØRKJOSEN 
Odd Kristian Kristiansen Utsikten 2 9151 Storslett 
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Utsikten 17    (H - 1 - 1) 

Feierapport

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

Innledning 
Formålet med feiingen var å vurdere forholdene ved fyringsanlegget som har betydning for brannsikkerheten og atkomsten. 
Omfang 
Feiingen omfatter kontroll med at fyringsanlegget for oppvarming av rom og bygninger er intakt, fungerer som forutsatt og ikke 
forårsaker brann eller annen skade. 
Tilsynsrapporten omhandler alle avvik som er avdekket. 
Definisjoner 
Avvik:
Overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen. Avvik vil i hovedsak være brudd på 
følgende forskriftskrav: 
• Fyringsanlegget skal være tilfredsstillende bygget eller montert, jf. Foskrift om brannforebygging § 6 
• Fyringsanlegget skal være tilfredsstillende kontrollert, ettersett og vedlikeholdt, jf. forskriftens § 6 
• Melding til kommunen (feiervesenet) om nytt ildsted eller vesentlige endringer av fyringsanlegget skal være sendt, jf. 
forskriftens § 6, 1. ledd 
• Fyringsanlegget skal ha tilfredsstillende atkomst, jf. forskriftens § 6 
Anmerkning:
Forhold som tilsynsetatene mener det er nødvendig å påpeke for å ivareta helse-, miljø- og sikkerhet, og som ikke omfattes av 
definisjonen for avvik. 
Kommentarer:
Utfyllende beskrivelse av avvik/funn som beskriver de faktiske forhold ved anlegget. 

Karlsen John Roald

Utsikten 17

9151 Storslett

Tilsynadresse:

Eiendom:
Avtale nr:

Saksreferanse:
(bes oppgitt ved svar)
Vår referanse:13 / 88 / 0 / 0

200316

24.10.2017

Antall røykløp:
Antall ildsted:

Bygningsnr: 11610439
Geir Wahlgren

Registrerte røykløp/feiinger:

2017/684

1
1

Besøkt Plassering TypeStatus Hyppighet
24.10.2017 ElementUtført Årlig

Avvik røykløp:
Plassering:Gjelder: Element

Utvendig skade Skorsteinen har langsgående sprekker fra midtre del, og oppover.
Skadens omfang gjør at pipa må rehabiliteres med nytt innvendig rør, i
hele dens lengde. 
Skaden er oppstått uten tvil, etter at det har vært sotbrann i pipa. 

Avvik fra: § 6 Kontroll og vedlikehold av fyringsanlegg

1

Andre avvik:
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Kommentarer: 
Tilbakemelding 
Med henvisning til Forskrift om brannforebygging § 17, ber feiervesenet om en skriftlig tilbakemelding med fremdriftsplan som viser 
hvordan og når påpekte avvik vil bli rettet.  
Fremdriftsplanen oversendes til Nord Troms Brannvesen  innen 3 uker fra rapporten er mottatt. 

Med hilsen 

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

Fyringsforbud Fyringsforbud er gitt. Dette oppheves når skorsteinen
er rehabilitert, kontrollert, og funnet i orden. 

Avtale
Avvik fra: § 6 Kontroll og vedlikehold av fyringsanlegg

1
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Hvert 4.år

  0   (H - 1 - 1) 

Tilsynsrapport 

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

Innledning 
Formålet med tilsynet var å vurdere forholdene ved fyringsanlegget som har betydning for brannsikkerheten og atkomsten. 
Omfang 
Tilsynet omfatter kontroll med at fyringsanlegget for oppvarming av rom og bygninger er intakt, fungerer som forutsatt og ikke 
forårsaker brann eller annen skade. 
Tilsynsrapporten omhandler alle avvik som er avdekket. 
Definisjoner 
Avvik:
Overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen. Avvik vil i hovedsak være brudd på 
følgende forskriftskrav: 
• Fyringsanlegget skal være tilfredsstillende bygget eller montert, jf. Forebyggendeforskriften § 4 
• Fyringsanlegget skal være tilfredsstillende kontrollert, ettersett og vedlikeholdt, jf. forskriftens § 6 
• Melding til kommunen (feiervesenet) om nytt ildsted eller vesentlige endringer av fyringsanlegget skal være sendt, jf. 
forskriftens § 6 
• Fyringsanlegget skal ha tilfredsstillende atkomst, jf. forskriftens § 6 
Anmerkning:
Forhold som tilsynsetatene mener det er nødvendig å påpeke for å ivareta helse-, miljø- og sikkerhet, og som ikke omfattes av 
definisjonen for avvik. 
Kommentarer:
Utfyllende beskrivelse av avvik/funn som beskriver de faktiske forhold ved anlegget. 

With Ragnhild

Tømmernesvegen 294

9151 Storslett

Tilsynadresse:

Eiendom:
Avtale nr:

Saksreferanse:
(bes oppgitt ved svar)
Vår referanse:18 / 38 / 0 / 0

200696

15.11.2017

Antall røykløp:
Antall ildsted:
Tilsyn:
Hyppighet:

 14.11.2017

Bygningsnr: 16797499
Geir Wahlgren

2017/688

1
1

Avvik røykløp:
Plassering:Gjelder: Element

Innvendig skade 17.01.2017 ble det meldt inn at det var pipebrann i denne boligen,
brannvesenet var tilstede å slukket denne. 13.11.2017 blir gammel ovn
fjernet, og det blir tatt nytt hull for nymontering av ildsted. Her blir det
avdekket at det er skade på skorstein, i form av langsgående sprekker
på mange element.
Skadene er mer omfattende en hva som er akseptabelt, og må derfor
rehabiliteres med nytt innvendig rør, i hele dens lengde.

Avvik fra: § 6 Kontroll og vedlikehold av fyringsanlegg

1

Andre avvik:
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Kommentarer: 
Tilbakemelding 
Med henvisning til Forskrift om brannforebygging § 17, ber feiervesenet om en skriftlig tilbakemelding med fremdriftsplan som viser 
hvordan og når påpekte avvik vil bli rettet.  
Fremdriftsplanen oversendes til Nord Troms Brannvesen  innen 3 uker fra rapporten er mottatt. 

Med hilsen 

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

Fyringsforbud På grunn av skade i pipe, er fyringsforbud gitt. Dette
oppheves når skorsteinen er rehabilitert, kontrollert,
og funnet i orden.

Avtale

Avvik fra: § 6 Kontroll og vedlikehold av fyringsanlegg

1
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Nordreisa kommune 

 

Brannvesenet 
  

 

 

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

Einar Ottar Igland 
Sandbakken 4 
9152  SØRKJOSEN 
 
 

 

 
Delegert vedtak 

Delegert utvalg miljø-, plan og utviklingsutvalget - nr. 157/17 
Vedtaket er gjort i henhold til delegasjonsreglement gitt av Nordreisa kommunestyre i sak 57/16 

 
Deres ref:   Vår ref (bes oppgitt ved svar): Løpenr. Arkivkode Dato 
 2017/36-9 9964/2017 M88 17.10.2017 

 

1942/46/36 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 201334 
Etter dokumentasjon 09.10.17, fyringsanlegget er rehabilitert og funnet i forskriftsmessig stand. 
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Vedtak: 
Fyringsforbudet oppheves fra samme dato 09.10.2017 
 
 
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. 
 

Vedlegg 
1 1942/46/36 Fyringsforbud - opphevet 
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Hvert 4.år

Moan 47    (H - 1 - 1) 

Tilsynsrapport 

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

Innledning 
Formålet med tilsynet var å vurdere forholdene ved fyringsanlegget som har betydning for brannsikkerheten og atkomsten. 
Omfang 
Tilsynet omfatter kontroll med at fyringsanlegget for oppvarming av rom og bygninger er intakt, fungerer som forutsatt og ikke 
forårsaker brann eller annen skade. 
Tilsynsrapporten omhandler alle avvik som er avdekket. 
Definisjoner 
Avvik:
Overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen. Avvik vil i hovedsak være brudd på 
følgende forskriftskrav: 
• Fyringsanlegget skal være tilfredsstillende bygget eller montert, jf. Forebyggendeforskriften § 4 
• Fyringsanlegget skal være tilfredsstillende kontrollert, ettersett og vedlikeholdt, jf. forskriftens § 6 
• Melding til kommunen (feiervesenet) om nytt ildsted eller vesentlige endringer av fyringsanlegget skal være sendt, jf. 
forskriftens § 6 
• Fyringsanlegget skal ha tilfredsstillende atkomst, jf. forskriftens § 6 
Anmerkning:
Forhold som tilsynsetatene mener det er nødvendig å påpeke for å ivareta helse-, miljø- og sikkerhet, og som ikke omfattes av 
definisjonen for avvik. 
Kommentarer:
Utfyllende beskrivelse av avvik/funn som beskriver de faktiske forhold ved anlegget. 

Skorpen Daniel Østerholm

Moan 47

9151 Storslett

Tilsynadresse:

Eiendom:
Avtale nr:

Saksreferanse:
(bes oppgitt ved svar)
Vår referanse:14 / 106 / 0 / 0

200443

19.10.2017

Antall røykløp:
Antall ildsted:
Tilsyn:
Hyppighet:

 19.10.2017

Bygningsnr: 11611990
Geir Wahlgren

2017/683

1
2

Avvik røykløp:
Plassering:Gjelder: Element

Innvendig skade Skorsteinen er sprukket fra kjeller, og over tilknyttningspunkt i
hovedetage. Skaden er uten tvil oppstått pga sotbrann i pipe. på grunn
av skadens omfang, må skorsteinen rehabiliteres med nytt innvendig
rør, i hele dens lengde. Kontrollen er utført visuelt, og med speil i
åpninger i pipen.

Avvik fra: § 6 Kontroll og vedlikehold av fyringsanlegg

1

Andre avvik:
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Kommentarer: 
Tilbakemelding 
Med henvisning til Forskrift om brannforebygging § 17, ber feiervesenet om en skriftlig tilbakemelding med fremdriftsplan som viser 
hvordan og når påpekte avvik vil bli rettet.  
Fremdriftsplanen oversendes til Nord Troms Brannvesen  innen 3 uker fra rapporten er mottatt. 

Med hilsen 

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

Fyringsforbud Fyringsforbud er gitt. Forbudet oppheves når
skorsteinen er rehabilitert, kontrollert og funnet i
orden.

Avtale

Avvik fra: § 6 Kontroll og vedlikehold av fyringsanlegg

1
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Nordreisa kommune 

 

Brannvesenet 
  

 

 

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

Lill Harriet Bakke 
Rotsundveien 896 
9153  Rotsund 
 
 

 

 
Delegert vedtak 

Delegert utvalg miljø-, plan og utviklingsutvalget - nr. 182/17 
Vedtaket er gjort i henhold til delegasjonsreglement gitt av Nordreisa kommunestyre i sak 57/16 

 
Deres ref:   Vår ref (bes oppgitt ved svar): Løpenr. Arkivkode Dato 
 2017/1351-2 11293/2017 231 21.11.2017 

 

1942/80/10 Svar på søknad om fritak for feieravgift 

 
Saksopplysninger:  
Gebyrregulativ for kommunene, Kvænangen, Skjervøy, Kåfjord, Nordreisa 
Fastsatt av kommunestyret(årlig) 
 
Hjemmel: 21.12.2015 med hjemmel i lov av 14.juni 2002 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff 
og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) og FOR-2015-12-17-1710 Forskrift om 
brannforebygging.  
 
Vurderinger: 
Gnr.80 Bnr.10 Komtek – Avtale 202719 Bygg nr. 192182247 Enebolig   

 
Kommunen kan etter søknad gi fritak fra å betale gebyr i følgende tilfeller: 
1. Bygningen har ikke montert fyringsanlegg. 
2. Fyringsanlegg er frakoblet røykløp og røykkanal blendet. 
 
Søknad 09.11.17 med begrunnelse av fritak. Det bor ikke lengere noen i huset. Tilfredsstiller 
ikke krav til fritak.  
 
Alternativ løsning 
«2. Fyringsanlegg er frakoblet røykløp og røykkanal blendet.» Dokumenteres. 
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Vedtak: 
Søknaden Avslås med virkning fra 09.11.17 
 
Klageadgang 
Vedtaket kan påklages til Utvalg miljø-, plan og 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 

 

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   
    
    
    
    
    
    

Norsjø Ide & Design 
Hovedveien 43 
9152  SØRKJOSEN 
 
 

 

 
Delegert vedtak 

Delegert utvalg miljø-, plan og utviklingsutvalget - nr. 158/17 
Vedtaket er gjort i henhold til delegasjonsreglement gitt av Nordreisa kommunestyre i sak 57/16 

 
Deres ref:   Vår ref (bes oppgitt ved svar): Løpenr. Arkivkode Dato 
 2015/1218-27 9984/2017 M77 18.10.2017 

 

1942/Søknad om tillatelse til handel med pyroteknisk vare 

 
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 
 
 
Bernt-Thomas Åbyholm 
Avdelingsleder forebyggende 
 
Dette dokumentet er produsert elektronisk, og har derfor ingen signatur 
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1 1942/Søknad om tillatelse til handel med pyroteknisk vare - Informasjon 
2 1942/Søknad om tillatelse til handel med pyroteknisk vare 
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1

Bernt-Thomas Åbyholm

Fra: Nils Arnold Nilsen
Sendt: 9. oktober 2017 10:50
Til: Bernt-Thomas Åbyholm
Emne: FW: Fyrverkeri salg 2017

Til oppfølgning 

-- 

 
Nils-Arnold Nilsen 

Brannsjef IKS 
Tlf.: +47 960 97 750 / 77 71 94 95 
Epost: nils.nilsen@kvanangen.kommune.no 

Web: www.nordtromsbrannvesen.no 

 

Nord-Troms Brannvesen 

   
 
Tenk miljø - ikke skriv ut denne e-posten med mindre det er nødvendig 

 

From: Lars Lilleng [mailto:lars@mmlovoll.no]  

Sent: Monday, October 09, 2017 9:20 AM 

To: Erlend Mjåtvedt Sylta <Erlend.Sylta@kvanangen.kommune.no> 

Subject: Fyrverkeri salg 2017 

 

Hei 

 

Trodde jeg hadde søkt om fyrverkerisalg for 2017 men ser nå at mail hadde havnet i «utkast boksen» 

 

Vet det er LANGT over fristen men er d noen mulighet til å få ordnet noe i år? 

 

Mvh Lars Lilleng 

Nordsjø Ide & Design 

Nordreisa 

 

Tlf 777 64 111 / 918 79973 
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Søknad om tillatelse 

til handel med pyroteknisk vare til kommunen 

Kommune: NORDREISA 

 

For søknad om tillatelse til handel med pyroteknisk vare skal saksbehandlingsfristen 
som nevnt i tjenesteloven § 11 første ledd være 2 råneder. Søknaden sendes det 

lokale brannvesen, og må være innsendt innen l.mai i salgsåret. Salg til forbruker er 
kun tillatt i tiden 27. — 31. desember. 

Opplysninger fra søker: 

1) Forretningens navn: Idè og Design Nordreisa 

 

3) Forretningens telefonnr. 

5) Ansvarshavende (særskilt utpekt person) 

6) Stedfortreder 

(må fysiskvære tilstede ved ansvarshavendes fravær) (handelssertifikatsnrfra NBF) 

7) Varetype (Fyrverkeri-klasse) 

8) Maksimum vekt 

9) Oppbevaringsmåte 

10) Salgssted 

 
(Dette vises også ræd skisse på side 2) 

1 1) Dersom søker ikke har handelssertifikat må kvittering for kurspåmelding hos NBF Vedlegg nr: x.edlegges 

12) Firmaattest fra Foretaksregisteret sædlegges Vedlegg nr:  

13) Ny søknad (sett kryss) Fornyet søknad (sett kryss) x 

 

2) Forretningens adresse: Hovedveien 43, 9152 SØRKJOSEN

For  tillatelsen  gjelder  følgende  vilkår,  jfr.  Forskrift  av  26.  juni  2002  om  håndtering  av  eksplosjonsfarlig  stoff  §  9-1 

Fyrverkeri  klasse  2  og  3 

Butikklokaler 
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Søknad innvilget den av 

 

Tillatelsen er gyldig tit 

 

*NBF står for Norsk brannvernforening 

 

Brannsiefens underskrift og stempel 

HR-125 Revidert 03/11 
Fòstboks 2014 
Direktoratet for NO-3103 TØNSBffiG Søknad om tillatelse til 
samfunnssikkerhet 

Telefon: 33 41 25 00 
 ag beredskap Telefaks: 33 31 06 60 oppbevaring av eksplosiver 
 Organisasjonsnr. : 974 760 983 (kun ett lager pr. søknad) 

Opplysninger om søker 

1 Virksomhetens naul og adresse 
Idè og Design Nordreisa 
Hovedveien 43 

9152 SØRKJOSEN 

2 Telefon: 

77 7641 11 

3 Organisasjonsnr. 
98941 1 241 

4 Nasn og adresse og telefonnummer til ansvarlig for oppbevaringen: 
Lars Lilleng 
Bjørkvoll 9 

9152 SØRKJOSEN 

Tlf; 91523 333 

Type og mengde eksplosiver det søkes oppbevaringstillatelse for: 

5 Sprengstoff kg- 6 Tennm 

idlerstk: 

7 Annet, angi type (kg/stk): 

Fyrverkeri klasse Il og Ill - inntil 250 kg. nto. 

Opplysninger om oppbevaringsstedet: 

8 Oppbe'„eringsstedets navn og adresse (med nærmeste postnummer): 
Idè og Design Nordreisa 
Hoœcfiæien 43 

9152 SØRKJOSEN 

9 Gnr.. 
47 

10 Bnr.: 
80 

11 Grunneier: 

12 Kommune: 

NORDREISA 

13 Fylke: 
Troms 

14 Lagereter på vedlagte kart merketmed (se 

veiledningen): Skisse over containerplassering er 

vedlagt. 

15 Avstander til: 

sykehus: > 1000 m. bolighus: >

 25m. 

veg o.l.: 10m. 

annet, bruk rubrikk "andre opplys ninger" nedenfor 
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16 Tillatelsens varighet: 

17 Andre opplysninger: 

Fyrverkeriet lagres i Spesialbygget Fyrverkericontainer, bygget etter ISO standard, godkjentav DSB for lagring av inntil 

250 kg nto Pyroteknisk sats ved passende plassering. Dobbel låsebom/2 fastmonterte lå sebraketter. kledd med 

plater i kryssfineri hht DSB's bestemmelser. Godkjente utluftingskanaler itakhøyde. NOR -kopling montert på dør. 

18 Dato: oc(oç 

 

Se egen veiledning " HR-124 Veiledning" for utfylling av skjemaet 

HR-124 revidert 08/03 
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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   
    
    
    
    
    
    

Aleksandra Marta Zylka 
 
   
 
 

 

 
Delegert vedtak 

Delegert utvalg miljø-, plan og utviklingsutvalget - nr. 172/17 
Vedtaket er gjort i henhold til delegasjonsreglement gitt av Nordreisa kommunestyre i sak 57/16 

 
Deres ref:   Vår ref (bes oppgitt ved svar): Løpenr. Arkivkode Dato 
 2017/34-12 10894/2017 M80 08.11.2017 

 

1942/Søknad om overnatting Nord-Troms VGS 

 
Saksopplysninger:  
Hjemmel: med hjemmel i lov av 14.juni 2002 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med 
farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) og FOR-
2015-12-17-1710 Forskrift om brannforebygging.  
Dersom arrangementet skal avholdes i et byggverk eller på et område som normalt ikke benyttes 
til denne type arrangementer. https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2002-06-14-20 § 7.Tiltak ved 
store arrangementer 
 
Vurderinger: 
Bygg: NORD-TROMS VGS, NORDREISA Adresse: HOVEDVEGEN 18 Kommune: 1942  
Tidsrom: 17.11-21.11.2017 
 
Ansvarlig leder: ALEKSANDRA MARTA ZYLKA  
Tele: +47 46 56 47 84 E-postadresse: aleksandrapus123@gmail.com  
Nattevakter: OSCAR FOSSLI +47 97 10 44 42 
          RUBEN HANSEN + 47 41 84 44 41 
 
Søknad av 08.11.17 med informasjon om ansvar og sikringstiltak er tilfredsstillende 
dokumentert. 
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Vedtak: 
Søknaden innvilges med virkning fra 08.11.17. 
 
Klageadgang  
Vedtaket kan ikke påklages 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
 
Bernt-Thomas Åbyholm 
Avdelingsleder 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   
    
    
    
    
    
    

Inga Skavland 
Rotsundelv skole 
9153  ROTSUND 
 
 

 

 
Delegert vedtak 

Delegert utvalg miljø-, plan og utviklingsutvalget - nr. 154/17 
Vedtaket er gjort i henhold til delegasjonsreglement gitt av Nordreisa kommunestyre i sak 57/16 

 
 

 
Deres ref:   Vår ref (bes oppgitt ved svar): Løpenr. Arkivkode Dato 
 2017/34-10 9734/2017 M80 10.10.2017 

 

1942/Søknad om overnatting Rotsundelv skole 

 
Saksopplysninger:  
Hjemmel: med hjemmel i lov av 14.juni 2002 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig 
stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) og FOR-2015-12-17-
1710 Forskrift om brannforebygging.  
Dersom arrangementet skal avholdes i et byggverk eller på et område som normalt ikke benyttes til 
denne type arrangementer. https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2002-06-14-20 § 7.Tiltak ved store 
arrangementer 
 
Vurderinger: 
Bygg: ROTSUNDELV SKOLE, ROTSUND Adresse: 9153 ROTSUND Kommune: 1942  
Tidsrom: 13.10-15.10.2017. 
 
Ansvarlig leder: INGA SKAVLAND 
Tele: +47 99 59 41 78 E-postadresse: inga.skavland@4h.no  
Nattevakter: JØRGEN TOMMASSEN +47 95 52 89 46 
          ASTRID H. LYDAL       + 47 91 73 13 47  
 
Søknad av 10.10.17 med informasjon om ansvar og sikringstiltak er tilfredsstillende dokumentert. 
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Vedtak: 
Søknaden innvilges med virkning fra 10.10.2017. 
 
Klageadgang 
Vedtaket kan ikke påklages 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Bernt-Thomas Åbyholm 
Avdelingsleder forebyggende 
 
 
Dette dokumentet er produsert elektronisk, og har derfor ingen signatur. 
 

Vedlegg 
1 1942/Søknad om overnatting Rotsundelv skole 
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Fra:                                    post@nordtromsbrannvesen.no
Sendt:                                10. oktober 2017 07:23
Til:                                      post@nordtromsbrannvesen.no
Emne:                                New message via contact form on nordtromsbrannvesen.no - Søknadsskjema for 
overnatting page

You received a new message from post@nordtromsbrannvesen.no sent via the contact form on 
nordtromsbrannvesen.no.
-------------------------------------------------------------------------

Bygg for overnatting: Rotsundelv skole

Adresse for overnatting: Rotsundelv skole   9153 Rotsund

Rom/område i bygget: Klasserom 107

Kommune: Nordreisa

Ansvarlig leder for overnatting: Inga Skavland

Telefonnummer til ansvarlig leder: 99594178

E-postadresse til ansvarlig leder: inga.skavland@4h.no

Navn på nattevakter, med telefonnummer: Jørgen Tommassen 95528946, Astrid H  Lydal 91731347

Tidsrom for overnatting: fredag 13/10 - søndag 15/10

Aldersfordeling fra/til: 15-26

*: - Overnatting vil foregå i henhold til opplysninger gitt i søknaden ,- Det er montert brannalarmanlegg/røykvarslere 
i bygget, inkludert i lokalene der overnatting gjennomføres ,- Rømningsveiene er lett tilgjengelige og fri for 
hindringer. ,- Røyking og bar ild vil ikke bli benyttet i bygningen ved overnatting,- Nattevakter og 
overnattingsgjester gjøres kjent med branninstrukts, rømningsveier, brannmeldere, brannalarmsignal, slokkeutstyr og 
bruken av dette før overnattingen tar til. ,- Ansvarlig leder har fått opplæring i, og er kjent med lokal branninstrukt, 
rømningsveier, brannmeldere, brannalarmsignal samt slokkeutstyr og bruken av dette. 

Navn eier: Nordreisa kommune v/ rektor Svein Arne Eide

Eier for byggverket eller eiers representant skal være kjent med at overnatting gjennomføres, samt forsikre seg om at 
organisatoriske og tekniske sikringstiltak beskrevet i dette punkt er/blir ivaretatt. Ved å huke av dette punktet 
bekrefter ansvarlig for overnatting at eier/eiers representant har gitt tillatelse til overnatting. Eier/eiers representant 
har også bekreftet at han/hun er ansvarlig for ovennevnte punkter. *: Ansvarlig leder for overnattingen erklærer at 
eier eller eiers representant er gjort kjent med overnattingen og har gitt ansvarlig for overnattingen tilstrekkelig med 
opplæring og informasjon for å ivareta personsikkerheten under overnattingen. 

-------------------------------------------------------------------------
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Besøksadresse
Nydalen  allé 83.  0484 Oslo

l —,  ~ 1 1  . Postadresse
Statnett 1 P?” '  , PB 4904 Nydalen. 0423 Oslo

; t' å,

;  av 3’ — Foretaksregister
ilMWLH-u— »  —— - '  ' N0962986633MVA

l F- WW" ???.” T +4723903000
. )  —  .4 x *- F +47 23  90 30  01

  
fø..—.., W  statnettno

' E  firmapostöstatnettno

Nordreisa kommune  , '  ' Saksbeh./tlf.nr.: Andreas Janson/
v/ Dag Funderud  li.—'.- — —— "W“ Deres  ref./Deres dato: dref/ ddato
Postboks 174 Vår ref.: 2608824-1
9156  Storslett Vår dato:: 04.10.2017

Utbedring av  kommunal  veg i  Nordreisa

Det vises til  møte mellom  Nordreisa  kommune  og Statnett 22.08.2017.

Møtet omhandlet  belastning på Vinnelysveien og Gamle  Dalavei i  tilknytning til Statnetts
anleggstrafikk i området.

Kommunen  har opplyst om at alle  kommunale  veger i Nordreisa er klassifisert som Bk8.  Gamle

Dalavei er opplyst til å ha fast dekke av mindre god kvalitet, med en tilknyttet mindre bro av noe
svak tilstand. Vinnelysveien er opplyst  å  ha grusdekke, som har vært dekkende for den normale
trafikkmengden på vegen.  Kommunen  har videre anført at Statnetts anleggstrafikk våren  2017  har

medført svært stor slitasje på de nevnte veier.

Kommunen  har i  møte med  Statnett informert om at tungtransport antagelig ikke har vært innenfor

gjeldende  bruksklasse. Videre har  kommunen utbedret  en utsatt strekning på Vinnelysvegen, på
ca  70  meters lengde, der masser er skiftet ut som en midlertidig utbedring. Det er fremlagt krav om
at  Statnett  dekker disse kostnadene, i  tillegg til  dekning av  kostnader  for  utbedring av  Lillebrua  på

Gamle  Dalavei, og utlegging av  nytt  toppdekke etter avslutning av anleggsvirksomheten. Det vises

til e—post av  30.05.17

Statnett  har ikke opplysninger som tilsier at tungtrafikken på de  kommunale  veger har vært utenfor

gjeldende  bruksklasser.  Statnett  tilstreber å minimere påvirkningen av nærområder i
anleggsperioden, og stiller strenge krav til entreprenør både i  kontrakt  og miljø—, transport—, og
anleggsplan (MTA-plan) Planen  beskriver hvilke hensyn som skal tas av utbygger for at skadene

på og ulempene for ytre miljø skal begrenses så mye som mulig. Spørsmål om utbedring av

kommunale  veger har vært oppe i de fleste berørte kommuner, så det er viktig at  Statnett  foretar

en likebehandling av likelydende saker.

Kravene som er fremsatt gjelder utbedring av  kommunal  veg.  Statnett  kan ikke se at det er
grunnlag for kravet, og viser til vegloven § 20:

«Staten  ber utgiftene til planlegging, bygging, utbetring, vedlikehald og drift  av  riksvegar, her Og

utgiftene til eigedomsinngrep. Eit statleg utbyggingsselskap for veg ber desse utgiftene for

riksvegar som selskapet har ansvaret for. Fylkeskommunen ber desse utgiftene for fylkesvegar og

kommunen for kommunale vegar.  »

Ansvar for planlegging, bygging, utbedring, vedlikehold og drift av kommunale veier er direkte
regulert av vegloven  §  20 første ledd siste punktum. Kommunen bærer det økonomiske ansvaret
for disse tiltakene, jf. også Arnulf/Gauer, Vegloven med kommentarer (3. utg.  1997) side 33.
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Statnett  sin bruk av veien har etter det vi vet  vært  fullt ut lovlig, og i  tråd  med gjeldende

trafikkregler. Det har ikke forekommet transport med skadevoldende kjøreredskaper, og bruken har

i seg selv heller ikke vært av skadevoldende karakter. Utbedringer av skade som følge av slitasje

eller manglende vedlikehold på veien faller innenfor det kommunale ansvaret.

Sivilombudsmannen har slått fast at det ikke er grunnlag for kommunen til å legge sitt drift- og

vedlikeholdsansvar over på brukere av kommunal vei. Det vises til sak 2009/57 og 2005/86 for

Sivilombudsmannen. Det fremkommer også av Vegdirektoratets uttalelse til

Samferdselsdepartementet i sistnevnte sak. At kommunen har vedlikeholdsansvaret ligger også til

grunn for definisjonen av kommunal vei, jf. vegloven § 1:

«Offentlig veg er veg eller gate som er open for allmenn ferdsel og som blir halde ved like av stat,

fylkeskommune eller kommune etter reglane lkap. IV. Alle andre vegar og gater blir i denne lova å

rekne for private.  »

De krav kommunen har fremsatt har knyttet seg til belastningsskader som følge av kjøring med

anleggsmaskiner i forbindelse med bygging og vedlikehold. Det fremgår at den tunge

anleggstrafikken har påført veien skaderi kjørebanen. Det vises til dype hjulspor og belastninger

på vegene. Det er således tale om bruk av veien som i utgangspunktet må anses lovlig, men som

da har medført en økt belastning sammenlignet med normal biltrafikk over en mer intensiv

anleggsperiode.

Kommunen viser videre til at det enkelte plasser har vært brudd på begrensning på akseltrykk. Vi

mener det i denne sammenheng er viktig å påpeke at det er den enkelte sjåfør som er ansvarlig for

å følge veglovens bestemmelser.

Vi kan etter dette ikke se at det er grunnlag for å kreve dekning av kostnader til vedlikehold eller

utbedringer av den aktuelle veien.

Det er ønskelig at kommunen og Statnett har en løpende dialog om bruk av de kommunale veger,

og at kommunen straks melder ifra dersom det oppstår uheldige situasjoner der våre entreprenører

er involvert. Dersom det er mistanke om brudd på vegtrafikklovens bestemmelser kan byggeleder

Knut Flatvoll kontaktes, og vi vil umiddelbart ta forholdet opp med aktuell entreprenør.

Ved spørsmål til vurderingene over kan undertegnede kontaktes.

Med vennlig hilsen

I

dreas Janso \

Prosjektlederg n og ettighetserverv
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Nordreisa kommune 

 

Drift og Utvikling 
  

 

 

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

Odd Henrik Rudberg 
Strandvegen 5 
9151 Storslett 
 
 

 

 
 

 
 

Deres ref:   Vår ref (bes oppgitt ved svar): Løpenr. Arkivkode Dato 
 2015/1716-51 9938/2017 Q03 16.10.2017 

 

Svar på spørsmål om overtakelse vinterbrøyting av felles avkjørsel 

Viser til mail av 06.10.17 med spørsmål om Nordreisa kommune kan overta vinterbrøyting av 
fellesinnkjørsel til Strandveien 2 – 6. 
 
Nordreisa kommune har i forbindelse med kommunale veier flere felles avkjørsler som er 
regulert som privat felles avkjørsler. De private fellesavkjørslene blir opparbeidet av Nordreisa 
kommune, gjerne i tilknytning til arbeidet med vann og avløps anlegg som bygges under 
opparbeidelse av nye boligfelt. Det er ikke en kommunal oppgave og vedlikeholde disse 
fellesavkjørslene, og det er de enkelte beboere i veier som er regulert som felles avkjøring som 
må drifte disse. 
 
I tilsvarende sak som ble behandlet i Nordreisa driftsutvalget den 08.09.2015 sak 39/15 vedtok 
utvalget å ikke overta driftsansvaret for felles avkjøring til eiendommene Moan 23 – 33. 
 
Nordreisa kommune vil på grunnlag av behandling og vedtak som ble gjort i Nordreisa 
driftsutvalg i 2015, ikke overta vinterbrøyting av fellesinnkjørsel til Strandveien 2 – 6. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
 
Bente Fyhn 
Konsulent 
 
Dette dokumentet er produsert elektronisk, og har derfor ingen signatur. 
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Fra: Rakner Line (Line.Rakner@kofa.no)
Sendt: 23.10.2017 12:47:17
Til: Ole Rødum; Hilde Henriksen
Kopi: stig.pettersen@nordiclb.no

Emne: Klage 2017/134 utsettelse av tilsvarfrist
Vedlegg: E-post av 30.06.2017 - tilbudsfrist.pdf;Konkuransegrunnlag mail 13.06..pdf;Kravspesifikasjon 4X4
Skjema mail 13.06..pdf;NLB_kofa-klage_04.09.17.pdf;Oversendelse av klage på offentlig anskaffelse.pdf
Klage 2017/134 ‐ utsettelse av svarfrist
 
Her har jeg vedlagt de rette vedleggene til klagen.
 
Frist for tilsvar i saken utsettes til 1. november 2017 klokken 15:00.
 
Klager er satt i kopi på denne e‐posten.
 
 
Med vennlig hilsen
 
Line Rakner  |  Rådgiver
 
Klagenemndssekretariatet
Zander Kaaesgt.7
5015 BERGEN
 
Sentralbord: 55 19 30 00  |  Direkte: 901 83 766
E-post:  line.rakner@kofa.no
 
www.klagenemndssekretariatet.no
 
 
 
 

Fra: Ole Rødum [mailto:ole.rodum@storfjord.kommune.no] 
Sendt: 23. oktober 2017 12:34
Til: Rakner Line <Line.Rakner@kofa.no>; postmottak <post@kofa.no>
Kopi: Hilde Henriksen <Hilde.Henriksen@nordreisa.kommune.no>
Emne: Klage 2017/0134‐2 utsettelse av svarfrist
 
Nordreisa kommune søker herved om utsettelse av svar vedr. saken til tidligst 1.11.2017 kl 1500. Begrunnelsen for
utsettelsen er at de personene som skal forberede svaret i saken er sykemeldt. Nordreisa kommune må bare
beklage at Deres henvendelse ikke er kommet rette vedkommende i hende slik at behandlingen har kunne
skjedd. Vi håper på et positivt svar på utsettelsen spesielt etter at alle vedlegg fra dere vedrører en sak mellom
Norstraal AS og Trondheim kommune. Ny tidsfrist må ta hensyn til dette.
 
Innkjøpstjenesten i Nord‐Troms kommunene
Ole Rødum
Innkjøpssjef
Tlf.: +47 90519044
Epost: ole.rodum@storfjord.kommune.no
Storfjord – Lyngen – Kåfjord – Nordreisa – Skjervøy ‐ Kvænangen

 
**************************************************************************************

PROTECTED; PERSONAL AND CONFIDENTIAL: This email message and all attachments are for the sole use of the intended recipient(s)
and may contain confidential and privileged information. Any unauthorized review, use, disclosure or distribution is prohibited. If you are not the
intended recipient, please contact the sender by reply email and delete all copies of the original message.

**************************************************************************************
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Fra: Ole Rødum <ole.rodum@storfjord.kommune.no> 
Sendt: 30. juni 2017 12:08 
Til: Trond Nordli 
Kopi: Eiolf Albrigtsen 
Emne: SV: 4x4 brøytebil. 
 
 
Tilbudsfristen var 20.6.2017 kl 12. Kunngjort kgvlight.com og Doffin.no. 
 
 
Sendt fra min Samsung-enhet 
 
 
-------- Opprinnelig melding -------- 
Fra: Trond Nordli <Trond.Nordli@nordiclb.no>  
Dato: 30.06.2017 09:31 (GMT+01:00)  
Til: Ole Rødum <ole.rodum@storfjord.kommune.no>  
Emne: 4x4 brøytebil.  

Hei 

Er denne konkurransen utsatt. Klarer ikke å finne denne på doffin, eu supply eller 
Mercell. 

  

Med vennlig hilsen 

Nordic Last og Buss AS 

  

Trond Nordli  

Selger Alta 

___________________________ 

      trn@nordiclb.no 

Fax.    +47 78 44 49 21 

Mob.   +47 92 86 65 90 

Hj.side.www.nordiclb.no 
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1 GENERELL BESKRIVELSE 
1.1 Om oppdragsgiver 

www.nordreisa.kommune.no  
 

1.2 Avlysing av konkurransen og totalforkastelse 
Oppdragsgiveren forbeholder seg retten til å avlyse konkurransen dersom det 
foreligger saklig grunn, for eksempel ved bortfall av planlagt finansiering eller 
manglende godkjenning fra politisk hold. Oppdragsgiveren kan forkaste alle tilbudene 
dersom resultatet av konkurransen gir saklig grunn for det. 
 
Denne kunngjøring kommer i tillegg til en tidligere konkurransekunngjøring på en 
lastebil 6X4. 
 
Oppdragsgivers kontaktperson er: 
 
Navn: Eiolf Albrigtsen 
e-post Eiolf.Albrigtsen@nordreisa.kommune.no 
 
Eventuelle spørsmål skal rettes skriftlig til kontaktpersonen.  
 
Det skal ikke være kontakt/kommunikasjon med andre personer hos oppdragsgiver 
hva gjelder tilbudskonkurransen enn nevnte kontaktperson. 
 

1.3 Beskrivelse av oppdragsgivers behov 
Oppdragsgivers beskrivelse av leveransen følger av vedlegg 1 kravspesifikasjon. 
Nordreisa kommune ønsker å leie/lease lastebilen over 5 år. 
 

1.4 Viktige datoer 
Oppdragsgiver har lagt opp til følgende tidsrammer for prosessen:  

 
Aktivitet Tidspunkt 
Frist for å levere tilbud 3.7.2017 kl 12 
Tilbudsåpning 3.7.2017 kl 1230 
Evaluering Uke 27-28 
Eventuell dialog Uke 27-28 
Valg av leverandør og meddelelse til leverandører 14.7.2017 
Karensperiode 10 dager fra meddelelse 
Kontraktsinngåelse 26.7.2017 
Tilbudets vedståelsesfrist 3 mnd fra tilbudsfrist 
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Det gjøres oppmerksom på at tidspunktene etter tilbudsfrist er foreløpige og kan bli 
gjenstand for justeringer. En eventuell forlengelse av tilbudets vedståelsesfrist kan 
bare skje dersom leverandøren godkjenner dette.  
 
 

2  REGLER FOR GJENNOMFØRING AV KONKURRANSEN  
2.1 Anskaffelsesprosedyre 

Anskaffelsen gjennomføres i henhold til lov om offentlige anskaffelser av 17. juni 
2016 (LOA) og forskrift om offentlige anskaffelser (FOA) FOR 2016-08-12-974. del I 
og del II. Kontraktstildeling vil bli foretatt etter prosedyren åpen tilbudskonkurranse jfr. 
FOA § 8-3. 
 
Oppdragsgiver planlegger å gjennomføre dialog gjennom forhandlinger med en eller 
flere av leverandørene som inngir tilbud i konkurransen. Forhandlingene vil kunne 
gjelde alle sider av tilbudene. Utvelgelsen av hvem det vil forhandles med vil bli 
foretatt etter en vurdering av tildelingskriteriene. Det planlegges å ha forhandlinger 
med maksimalt 2 leverandører.  
 
Forhandlinger blir ikke gjennomført dersom oppdragsgiver, etter at tilbudene er 
mottatt, vurderer at forhandlinger ikke er hensiktsmessig. Dialog i form av 
rettinger/avklaringer gjennomføres ved behov. 
 
Leverandøren oppfordres på det sterkeste til å følge de anvisninger som gis i dette 
konkurransegrunnlaget med vedlegg og eventuelt stille spørsmål ved uklarheter per 
e-post til kontaktperson. 
 

2.2 Krav til arbeids- og lønnsvilkår 
Kontrakten vil inneholde krav om lønns- og arbeidsvilkår, dokumentasjon og 
sanksjoner i samsvar med forskrift om lønns- og arbeidsvilkår av 8. februar 2008 nr. 
112. 
 

2.3 Offentlighet og taushetsplikt 
For allmennhetens innsyn i dokumenter knyttet til en offentlig anskaffelse gjelder 
offentleglova. Oppdragsgiver og dennes ansatte plikter å hindre at andre får adgang 
eller kjennskap til opplysninger om tekniske innretninger og fremgangsmåter eller 
drifts- og forretningsforhold det vil være av konkurransemessig betydning å 
hemmeligholde, jf. FOA §§ 7-3 og 7-4 og, jf. forvaltningsloven § 13. 
 

2.4 Vedståelsesfrist 
Leverandøren må vedstå seg sitt tilbud I 3 mnd fra tilbudsfrist.  
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2.5 Oppdatering av konkurransegrunnlaget og 
tilleggsopplysninger 

Eventuelle rettelser, suppleringer eller endringer av konkurransegrunnlaget, samt 
spørsmål til konkurransen med svar i anonymisert form, vil bli formidlet til alle 
leverandører som har registrert sin interesse for anskaffelsen på Doffin.no. Dersom 
leverandøren finner at konkurransegrunnlaget ikke gir tilstrekkelig veiledning eller er 
uklart, kan han skriftlig be om tilleggsopplysninger hos oppdragsgiver ved 
oppdragsgivers kontaktperson. 
 
Dersom det oppdages feil i konkurransegrunnlaget, bes det om at dette formidles 
skriftlig til oppdragsgivers kontaktperson. 
Skriftlig henvendelse om tilleggsopplysninger merkes med navnet på konkurransen 
og sendes til oppdragsgivers kontaktperson pr e-post.  
  

3 KVALIFIKASJONSKRAV 
Generelt om kvalifikasjonskrav 
Kravene skal sikre at leverandøren er i stand til å kunne oppfylle forpliktelsene i kontrakten.  
NB!  Samtlige kvalifikasjonskrav skal oppfylles og dokumenteres. 

3.1 Obligatoriske krav 
Krav  Dokumentasjonskrav 
Leverandøren skal ha 
ordnede forhold mht. 
skatteinnbetaling og 
merverdiinnbetaling. 

 Skatte- og merverdiattest (gyldig attest vedlegges ved anskaffelser over 
NOK 500.000 

 Ordnede forhold betyr ingen restanse. 
 Utenlandske leverandører skal fremlegge attester fra tilsvarende 

myndigheter som de norske.   
  
Attestene skal foreligge innen tilbudsfristens utløp og ikke være eldre enn 6 måneder 
regnet fra tilbudsfristens utløp. 

3.2 Leverandørens organisatoriske og juridiske stilling 
Krav  Dokumentasjonskrav   
Leverandøren skal 
være et lovlig etablert 
foretak 

 Firmaattest 

3.3 Leverandørens økonomiske og finansielle kapasitet 
Krav  Dokumentasjonskrav   
Leverandøren skal ha 
økonomisk kapasitet 
til å gjennomføre 
oppdraget/kontrakten 
 

 Det skal ikke fremlegges årsregnskap. Oppdragsgiver vil innhente 
opplysninger om leverandørens økonomiske og finansielle stilling 
gjennom Proff (www.proff.no). Leverandøren plikter å påse at denne 
informasjon er tilgjengelig på nettstedet. Dersom dette ikke er tilfelle, 
skal tilbudet vedlegges foretakets siste to årsregnskap med 
årsberetning. 
 Likviditetsgrad 1 = Omløpsmidler / kortsiktig gjeld. Krav 1,3 
 Tapsbuffer = Egenkapital / Omsetning dvs. driftsinntekter. Krav 10% 
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Der leverandøren har gyldige grunner til ikke å ha ovennevnte dokumentasjon tilgjengelig kan 
han godtgjøre sin økonomiske og finansielle stilling med ethvert annet dokument som 
oppdragsgiveren kan akseptere. Dersom leverandøren har slik gyldig grunn, skal han ta 
skriftlig kontakt med oppdragsgiveren for å få klarlagt hvilken annen dokumentasjon som kan 
aksepteres.  
 
Dersom det finnes økonomiske opplysninger av nyere dato som ikke fremgår av offentlige 
registre og som har relevans i forhold til leverandørens økonomiske gjennomføringsevne, 
forplikter leverandøren å informere om dette.  
 

3.4 Leverandørens tekniske og faglige kvalifikasjoner 
Krav  Dokumentasjonskrav  
Det kreves erfaring fra tilsvarende 
oppdrag, både med hensyn til 
volum og kompleksitet. 

 En liste over de viktigste leveranser de siste tre år med 
lignende utstyr, herunder opplysninger om tidspunkt, 
samt navnet på oppdragsgiver. Oversikten skal 
inneholde opplysninger om volum.  

 Beskrivelsen skal leveres i Bilag B: Tilbyders referanser. 
 Referansen vil ikke bli forespurt om kvalitet på 

leveransen. 
Det kreves meget god 
gjennomføringsevne  

 Opplysninger om utdanning, faglige kvalifikasjoner og 
erfaring (antall år, type oppdrag etc) hos den eller de 
personer som har ansvaret for å forvalte porteføljen. 

4 TILDELINGSKRITERIER 
Følgende kriterier vil bli lagt til grunn ved vurdering av tilbudene. 
  
Kriterier Vekt 
Pris 40% 
Rasjonell og effektiv i bruk 50% 
Miljø 10 % 
 
Beregningsmodell 
For hvert kriterium rangeres det enkelte tilbud på en poengskala fra 1 – 10, der 10 er 
høyest. Beste tilbud innenfor hvert kriterium oppnår 10 poeng. Hvor stor del av 
poengskalaen som benyttes ved poenggivningen avhenger av hvor store forskjeller 
det er mellom tilbudene på de enkelte kriteriene. Poeng pr. kriterium multipliseres 
med kriteriets vekt. Det tilbud som oppnår høyest ”totalscore”, defineres som det 
økonomisk mest fordelaktige tilbudet og er vinner av konkurransen. 
I det følgende er det utdypet nærmere hva som menes med de ulike kriterier. 
 
Pris – 40 % vekt 

1. Driftsøkonomi; herunder drivstofforbruk, og timepris verksted mv. 20% 
2. Leveringsbetingelser og leveringstid. 10% 
3. Gjenkjøpsverdi.  10% 

 
Rasjonell og effektiv i bruk - 50 % vekt: 
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1. Bilens fremkommelighet og smidighet, herunder bla totalhøyde med tanke på 
strøing. 7,5% 

2. Kraft i motor og drivverk. 7,5% 
3. Førermiljø, herunder kommer bl.a. romslighet i hytte, oversiktlighet fra 

førerplass og høyde på inn- og utsteg. 15% 
4. Tekniske løsninger som letter sjåfør/mekanikers arbeid; herunder nevnes bl.a. 

tilgjengelighet på vedlikeholdspunkter, tilgjengelighet for renhold etc. 10% 
5. Service- og kundestøtte; herunder bl.a. responstid og opplæring. 5% 
6. Kvalitet, herunder bla materialvalg og overflatebehandling. 5% 

 
 
Miljø- 10 % vekt 

 Hvorvidt bilen kan benytte ren biodiesel eller drivstoff iblandet biodiesel. 5% 
 Utslipp. 5% 

 
Det forutsettes at tilbudt bil eller tilsvarende bil, kan prøvekjøres/testes i forbindelse 
med evalueringen av tilbudet. 
 

5  Innlevering av tilbud og tilbudsutforming  
5.1 Innlevering av tilbud 

 
Tilbud skal leveres elektronisk via EU-Supply portalen, KGVLIGHT innen 
tilbudsfristen. For sent innkomne tilbud vil bli avvist. Systemet tillater heller ikke å 
sende inn tilbud elektronisk via EU-Supply etter tilbudsfristens utløp. Nettstedet er 
www.kgvlight.com. 
 
Er du ikke bruker hos EU-Supply, eller har du spørsmål knyttet til funksjonalitet i 
verktøyet, for eksempel, hvordan du skal gi tilbud, ta kontakt med EU-Supply 
Brukerstøtte på tlf: 23 96 00 10 eller på e-post til: kgv@eu-supply.com. 
 

5.2 Tilbudets utforming 
 
Tilbudet skal leveres etter den utforming det elektroniske systemet for innlevering 
angir. Tilbudet utformes med denne disposisjonen: 
 

 Signert og utfylt tilbudsbrev. (Bilag A) 
 Beskrivelse av leverandørens inntil 3 mest relevante oppdrag i løpet av de 

siste 3 årene. (Bilag B) 
 Forpliktelseserklæring hvis tilbyder bruker underleverandør (Bilag C) 
 Tilbyders eventuelle forbehold (Bilag D) 
 Eventuelt annen dokumentasjons av kvalifikasjonskrav du har valgt. 
 Leverandørens løsningsspesifikasjon. Leverandørens svar på oppdragsgivers 

kravspesifikasjon med etterspurt dokumentasjon 
 Utfylt prisbilag 
 Eventuelle opplysninger i forbindelse med vurdering av livssykluskostnader 
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 Eventuell annen dokumentasjon du har etterspurt i forbindelse med 
tildelingskriteriene. 

 
Den leverandøren som vinner konkurransen må i tillegg levere skatteattest og 
firmaattest. 

 

6 Vedlegg 
 Bilag A, B, C og D 
 Vedlegg 1: Kravspesifikasjon og prisskjema 
 Vedlegg 3: Alminnelige kontraktsvilkår  
 Vedlegg 4: Spesielle kontraktsvilkår 
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PRISSKJEMA 4X4 Brøytebil

Priser skal være med alt som er tatt med i kravspesifikasjonen under.

Alle rubrikker må være utfylt.

Priser skal oppgis eks mva

KRAVSPESIFIKASJON 4x4 Brøytebil

Tilbyder svarer J/N på om krav er innfridd.

Nr Benevnelse Absolutte (A) /ønskede krav (Ø) A/Ø Innfridd

A Chassis

1 Till. tot.vekt Min. 20.000 kg A

2
Tillatt akseltrykk 

F+B
Min. 9000/13.000kg A

3 Ant. aksler 2 A

4 Akselavstand 3600mm. A

5 Aksler:1.aksel Parabell, A

6 Aksler:2.aksel Parabel A

7 Hytte 

Må være slik at det er mulig å se plogfeste ved 

montering av plog og se plog ved brøyting av kryss. 

Dette vektlegges ekstra.

Ø

8 Styring
Servostyring med god selvoppretting .Forsterket 

servostyring
A

9 Drift på ant. aksler 2 A

10 Drift på foraksel Ja A

11 Navreduksjon Ja foran og bak A

12 Diffsperre foran Ja A

13 Diffsperre bak Ja A

14 Fordelerkassetype Med utkobling av Forhjulstrekk A

15 Motorstyrke Min. 475Hk. din. minimum A

16 Miljørensekrav Min.  Euro 6 A

17 Gearbokstype Helautomatisk.  Toplateclutch A

18 Kraftuttak
Motorkraftuttak som er uavhengig av fremdrift, 

direkte montert på register på motor.
A

19
For - og 

bakakselutveksling
Avtales v/ kontraktsforhandlinger Ø

20 ABS Ja A

21 Bremser type Trommelbremser på min begge drivaksler A

22 Skjermer
Aluminium/rustfritt på aksler bak. Det må være plass 

til kjettinger både på for og  bakre drivaksel
A

23 Verktøyskap Min 1 stk. Montert Ø

24 Støtfanger foran Stål Ø

25 Luftinntak motor Brøyteluft Ø

Påbyggsfabrikat og type:

Pris uten innbytte:

På absolutte krav A må kravet innfris og besvares med ja ellers vil tilbudet forkastes.

Chassisfabrikat og type:

J/N
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B

1 Førerhustype Halvlang daghytte med hydr. Med køye bak stolene. A

2 Antall sitteplasser 2 A

3

Luftavfjæret 

førerstol 

m/nakkestøtte,  

armlener og 3-p 

belte

Ja, med regulerbar sittepute. A

4
Plogstyring/høvelst

yring

Plogstyring/høvelskjærstyring montert på brakett på 

armlene H. side. 1 stk. joystick som kan svitsjes mellom 

plog og underskjær. Vektes høyt.

A

5
Bryter hurtiglås 

parallellogram
Bryter må være med lås for sikker låsing A

6

Bryter for hev senk 

paralellogram 

utvendig på bilens 

venstre side foran.

Ja A

7 Ratt skinn Ø

8 Setetrekk Ja A

9 Dørkmatter Ja A

10 Utvendige speil 2 på v.s og 2 på h.s.. A

11
El. oppvarmet 

sidespeil
Ja, begge sider A

12
El. oppvarmet 

frontrute
Ja A

13 El. Vindusheiser Ja, H+V side A

14 Lufthorn Ja på tak A

15
Sentral lås, 

fjernbetjent
Ja A

16 Brannslokker Ja, 2 kg A

17 Vannvarmer Motor og Førerhus A

18
Rampe-

/nærsiktspeil
Ja, h. side og dødvinkelspeil front. A

C

1 Dab radio m/CD Ja, Bluetooth på radio for mobiltelefon. A

2 Sender Montering av sender med lokal tilpassing A

3
Omformer, 24 > 12 

volt
Ja, min. 10 amp A

4
Gult blinkende 

varsellys
Ja, 1 stk Strobebjelke (flash) på truxbjelke på tak. A

5 Rygge TV
Ja, fargetype 2 stk. 1stk. på tak og 1stk bak på bil. 1 

stk. skjerm integrert i dashbord.
A

6 Hovedstrømbryter Ja ved siden av nato kontakt/batterikasse A

7 Nato kontakt Ved batterikasse A

8

Kabelgjennomførin

ger lysutrustning 

førerhytte tak

Gjennomføringen skal ikke være gjennom 

takkonstruksjonen
A

Hytteutrustning

Elektrisk utrustning
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D

1 Hydraulikkanleggg Legges opp til stikkemaskin forran A

2

Motorkraftuttak, 

som skal drive 

følgende:

Dette må være uavhengig av gearboks. A

3 Underskjær Ja A

4 Brøyteutstyr Ja A

5 Stikkemaskin Ja A

6 Hydr. koblinger Alle skal være av typen Hurtigkobling enhåndsbetjent A

7 Hydr. koblinger

Det skal lages en monterings brakett for hydraulikk 

koblingene foran på bilen. Den skal monteres på 

brøyteplatens venstre side med slanger og 

hurtigkoblinger som kobles på koblingene foran på 

bilen. Denne braketten skal være enkel å demontere. 

Løsning avtales og må være slik at dette aksepteres av 

statens vegvesen. 

Ø

E

1 Brøyteplate Ja, std. vegvesen A

2 Brøytelys Ja, 4 stk. xenon montert på truxbøyle på tak . A

3 Arbeidslys Lys for underskjær 2 stk. led A

4 Arbeidslys Ja, 2 stk. festes på tak led. Og 2 stk. bak på bilen led. A

5 Markeringslys led På tak A

6 Ryggelys Maks antall lovlig montert på revers, led bak. A

7 7- polet lyskontakt Ja, foran v/hydr.koblinger. og bak på bilen A

8 Farve på førerhus Hvit A

9
Underkjøringshinde

r bak 
Ja A

10 Dekk 
Sommer og vinterdekk på felg. Ja Type/merke avtales 

ved kontraktsinngåelse
A

F

1 Dumperpåbygg 3 veis tipp L 4400 A

2 Hytteskygge Minimum 1200 mm med Gjenomsikt Vindu A

G

1
Midtmontert 

høvelskjær 
A

2 Type Fast, med utskyt på H+V side. Med System 2000 A

H

1 Opplæring Grundig opplæring av min. 2 sjåfører A

2 Leveranse
Tilbudet skal være en totalleveranse. Anbyder er 

derfor ansvarlig for det leverte produkt.
A

3 Leveringstid
Bilen skal leveres senest 1 Oktober 2017 leveringstid 

oppgis.
Ø

4

Brukerhåndbøker 

bil og påbygg. 

Delebok påbygg

Ja, 1 sett på norsk, svensk eller dansk A

Andre leveringskrav

Øvrig utrustning

Påbyggstype:

Annet påbyggsutstyr:

Hydraulikkanlegg
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KLAGE ANSKAFFELSE AV LASTEBIL 4X4 – SAKSNR. 2017-375 
 
Nordreisa kommune utlyste 06.06.2017. konkurranse for anskaffelse av lastebil. 
 
Av konkurransegrunnlaget fremgår det at frist for innlevering av tilbud var 3. juli 2017.  
 
Ved epost av 13. juni 2017 ble det fra vår side stilt en del avklarende spørsmål knyttet til 
tekniske løsninger/spesifikasjoner som var etterspurt. Vi mottok aldri noe svar på disse 
spørsmål. 
 
I forbindelse med at vi skulle utarbeide tilbud ultimo juni klarte ikke vår selger å gjenfinne 
utlysningen. Han tok da kontakt med oppdragsgiver som opplyste at fristen for å inngi tilbud 
var satt til 20. juni og at fristen var utløpt. 
 
Nordreisa kommunes håndtering av inneværende anskaffelse glir inn i et mønster hvor man 
bevisst søker å tilordne oppdrag til en bestemt leverandør. Nordic Last og Buss AS er kjent 
med at det er et slektsforhold mellom oppdragsgivers kontaktperson Eiolf Ingebrigtsen og 
selger ved Teknisk Bureau AS som forhandler Mercedes Benz lastebiler og som i praksis 
tildeles alle kontrakter for denne type kjøretøy. 
 
Da det ved tidligere anskaffelser har vist seg nytteløst å ta opp innvendinger med samme 
oppdragsgiver, bringes saken direkte inn for Kofa.  
 
Det anføres fra denne side at Nordreisa kommune har brutt regelverket om offentlige 
anskaffelser ved  
 

i) Utforme en kravspesifikasjon som i praksis avskjærer samtlige leverandører 
med unntak av Mercedes fra å inngi tilbud. [Se svar neste side] 

ii) at ansvarlig for anskaffelsen i Nordreisa kommune står i slektskapsforhold til 
selger hos den foretrukne leverandør; 

iii) Ved etter at anbudet er offentliggjort har endret dato for inngivelse av tilbud 
med den konsekvens at Nordic Last og Buss AS ble fratatt muligheten til å 
delta i tilbudet. Dette ble gjort uten å informere Nordic Last og Buss som 
hadde tilkjennegitt sin interesse for å delta i konkurransen og som hadde rettet 
henvendelse til oppdragsgiver med konkrete spørsmål som ikke ble besvart. 

 
Som dokumentasjon fremlegges: 
 

- Konkurransegrunnlag 
- Epost av 13. juni 2017 med spørsmål omkring bilens tekniske spesifikasjoner 
- Epost av 30. juni 2017 med beskjed om at tilbudsfrist var 20. juni 2017 

 
Kopi av kvittering for innbetalt klagegebyr på NOK 8.000,- til kontonr. 7694 05 18098 følger 
vedlagt. 
 
Med hilsen 
 
 
…. 
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- Utforme en kravspesifikasjon som i praksis avskjærer samtlige leverandører med 
unntak av Mercedes fra å inngi tilbud. 

 
 A17  Gearbokstype: Helautomatisk og toplateclutch. 
 B 1  Halvlang daghytte med køye bak stoler. 
 B8   Kabelgjennomføringer tak: Gjennomføringer skal ikke være gjennom tak. 
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Klagenemnda  

for offentlige anskaffelser 

 

 

 
Postadresse: 
Postboks 511 Sentrum 
5805 Bergen 

Besøksadresse: 
Zander Kaaes gate 7 
5015 Bergen 

 
Telefon: 
 

 
+47 55 19 30 00 
 

 
post@kofa.no 
www.kofa.no 

    
 

 
   
 

 
Mottaker 
Nordreisa kommune 
Postboks 174 
9156 STORSLETT 
Norge 
   

 

  
 
 
 

 Deres ref.:    Vår ref.: 2017/0134-2 Saksbehandler: Line Rakner 
Line.Rakner@kofa.no 

Dato: 15.09.2017 

 

Oversendelse av klage på offentlig anskaffelse  

Vedlagt følger kopi av klage på offentlig anskaffelse til Klagenemnda for offentlige 
anskaffelser (KOFA), fra Nordic Last og buss datert 08.09.2017. 

KOFA vil gi en rådgivende uttalelse om anskaffelsesregelverket er brutt på de punkter klager 
har anført. Som offentlig oppdragsgiver har du plikt til å delta i klagebehandlingen. All 
informasjon du trenger for å delta i klagebehandlingen finner du på våre nettsider 
www.kofa.no. Her gjengis likevel de mest sentrale fristene og reglene som gjelder.  

Opplysning om kontrakt er inngått 

Du kan velge om du ønsker å vente med å inngå kontrakt til KOFA har behandlet saken. Vi 
vil da prioritere saken, og normalt avgjøre saken innen 2 måneder. Andre saker behandles i 
kronologisk rekkefølge, og du kan se forventet saksbehandlingstid på våre nettsider.  

Innen 5 virkedager fra datoen i dette brevet skal du informere, til post@kofa.no, om: 

 Kontrakt er inngått, med hvem, for hvilken tidsperiode og datoen for 
kontraktsinngåelse, eller 

 Kontraktsinngåelse vil utsettes inntil KOFA har behandlet saken, eventuelt til en 
bestemt dato 

 

Ditt tilsvar til klagen 

Innen 10 virkedager fra datoen i dette brevet skal du sende ditt tilsvar på klagen. Med 
virkedager menes mandag t.o.m. fredag, bortsett fra offentlige helligdager og offentlige 
fridager. 

I tilsvaret skal du gi ditt syn på de anførsler som fremkommer i klagen. Hvis du erkjenner 
bruddene som klager har anført, må erkjennelsen dekke de faktiske omstendigheter klager har 
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 2 
 

 

lagt til grunn, og at dette utgjør et brudd på bestemte regler i anskaffelsesregelverket. Dersom 
det som har skjedd er ufullstendig presentert i klagen, bør du utfylle klagens fremstilling av 
saken. Dersom klagen gjelder vurderinger underlagt ditt innkjøpsfaglige skjønn, er det viktig 
at du forklarer de vurderingene du har gjort. I tilsvaret skal du uansett opplyse om følgende: 

 Den anslåtte verdien av kontrakten. 
 Tidspunktet for eventuell kunngjøring. 
 Hvilken frist som gjaldt for innlevering av tilbud. 
 Fullt navn på alle leverandører som har innlevert tilbud. 

 

Klager har anledning til å svare på ditt tilsvar innen 5 virkedager fra datoen i ditt tilsvar. 
Eventuelle ytterligere kommentarer fra deg må inngis innen 5 virkedager etter klagers 
kommentarer.  

Det er viktig at partene innsender sine kommentarer så raskt som mulig slik at ikke 
saksavviklingen forsinkes. 

Om du har behov for fristutsettelse, må du sende en forespørsel om dette til sekretariatet.  

 
Innsendelser til Klagenemndas sekretariat 

KOFA har kun elektronisk filbehandling, og ønsker ikke å få tilsendt papirversjoner pr. post. 
Alle innsendelser skal derfor skje på e-post til post@kofa.no, med kopi til motparten. Det skal 
tydelig merkes at motparten er sendt kopi. Om e-postoversendelse er utelukket, f.eks. på 
grunn av filstørrelse eller at dokumentene inneholder forretningshemmeligheter, kan 
dokumentene sendes på digitale lagringsmedier i ordinær post (USB-
stick/minnepenn/CD/DVD). 
Ved behov for kryptert oversendelse, kan du bruke denne prosedyren eller ta kontakt med 
klagenemndas sekretariat på post@kofa.no. 

 

Legg ved relevant dokumentasjon 

Legg ved alle dokumenter som er relevante i saken. Vær oppmerksom på at eventuelle 
taushetsbelagte opplysninger ikke skal forelegges KOFA, med mindre du får pålegg om dette.  

Du skal minst vedlegge kopi av følgende dokumenter (såfremt de ikke var vedlagt klagen): 

 Kunngjøringen i DOFFIN og eventuelt TED-databasen(e) 
 Konkurransegrunnlaget (unntatt eventuelle vedlegg som ikke er relevante for saken) 
 Anskaffelsesprotokoll 

 

Din taushetsplikt  

Selv om du er klaget inn for KOFA gjelder din lovbestemte taushetsplikt. Dokumenter med 
opplysninger som inneholder taushetsbelagt informasjon, skal sladdes før de oversendes til 
KOFA og klager. 

Du må selv klarlegge hvilke opplysninger dette gjelder. En måte å gjøre dette på kan være å 
be om tilbakemelding fra den opplysningene gjelder. Du er likevel selv ansvarlig for å gjøre 
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denne vurderingen. Dersom du tilbakeholder opplysninger, må du begrunne konkret hvorfor 
opplysningene er taushetsbelagt. 

Det gjelder noen unntak fra taushetsplikten. Den opplysningene gjelder kan samtykke til at 
opplysningene gjøres kjent for KOFA og klager. Klagenemndas leder kan også samtykke til at 
taushetsbelagte opplysninger føres som bevis. Reglene om dette finnes i 
klagenemndforskriften § 11, med henvisning til reglene i tvisteloven § 22-3. Det er likevel 
grunn til å nevne at en klage kan besvares på flere måter, og ofte kan et grundig og detaljert 
svar på klagegrunnen gi tilstrekkelig informasjon til at nemnda kan behandle spørsmålet uten 
at de taushetsbelagte opplysningene oppgis. Det gjøres oppmerksom på at alle våre 
avgjørelser publiseres på våre nettsider.  

For mer informasjon, se våre hjemmesider www.kofa.no. 

 
 
 
 
Med hilsen 
 
Line Rakner (e.f.) 
rådgiver 
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Mottaker Postadresse Poststed Kontakt/e-post 
Nordreisa kommune Postboks 174 9156 STORSLETT 

Norge 
           
postmottak@nordreisa.k
ommune.no 

 
 
      

  
. 
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Nordreisa kommune 

 

Anleggsdrift 
  

 

 

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

Klagenemda for offentlige anskaffelser 
Postboks 511 Sentrum 
5805  BERGEN 
 
 

 

 
 

 
 

Deres ref:   Vår ref (bes oppgitt ved svar): Løpenr. Arkivkode Dato 
2017/134-2  
Saksbehandler Line Rakner 

2017/1148-4 10590/2017 223 01.11.2017 

 

Tilsvar - Klage 2017/134 Anskaffelse av lastebil 4x4 

Nordreisa kommune utlyste 06.06.2017 konkurranse for anskaffelse av lastebil.  
Nordreisa kommune benyttet konkurransegjennomføringsverktøyet www.kgvlight.com fra EU-
Supply. I konkurransegrunnlaget pkt 5.1 står det:  
Tilbud skal leveres elektronisk via EU-Supply portalen, KGVLIGHT innen tilbudsfristen. For 
seint innkomne tilbud vil bli avvist. Systemet tillater heller ikke å sende inn tilbud elektronisk via 
EU-Supply etter tilbudsfristens utløp. Nettstedet er www.kgvlight.com. 
Er du ikke bruker hos EU-Supply, eller har du spørsmål knyttet til funksjonalitet i verktøyet, for 
eksempel, hvordan du skal gi tilbud, ta kontakt med EU-Supply Brukerstøtte på tlf: 23 96 00 10 
eller på e-post til: kgv@eu-supply.com. 

Kunngjøring av konkurranse: 

Konkurransen ble kunngjort ihht prosedyre for del I og II. Undersøkelser om prisnivået for denne 
type kjøretøy tilsa at prisen ville ligge under NOK 1,75 mill.  
Konkurransen ble kunngjort i www.kgvlight.com og Doffin skjema 209. Tilbudsfrist i 
kunngjøringen var 22.6.2017 kl 1200. Datoene var godt synlig for leverandører. Datoen ble satt 
fordi leverandørene opplyste en leveringstid ultimo oktober 2017 ved bestilling ultimo juni og 
brøytesesongen starter 15.10. hvert år. Kontaktperson for forespørsler var 
eiolf.albrigtsen@nordreisa.kommune.no. Det kom ikke inn meldinger fra noen leverandører om 
at der var misforhold mellom konkurransegrunnlag og kunngjøring for øvrig. I 
konkurransegrunnlagets pkt 2.5 oppfordres tilbydere til å påpeke dette skriftlig. 

Klagers hovedpunkter: 

Det anføres fra denne side at Nordreisa kommune har brutt regelverket om offentlige 
anskaffelser ved 
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i. Utforme en kravspesifikasjon som i praksis avskjærer samtlige leverandører med unntak av 
Mercedes fra å inngi tilbud. [Se svar neste side] 

ii. at ansvarlig for anskaffelsen i Nordreisa kommune står i slektskapsforhold til selger hos den 
foretrukne leverandør; 

iii. Ved etter at anbudet er offentliggjort har endret dato for inngivelse av tilbud med den 
konsekvens at Nordic Last og Buss AS ble fratatt muligheten til å delta i tilbudet.  Dette ble gjort 
uten å informere Nordic Last og Buss som hadde tilkjennegitt sin interesse for å delta i 
konkurransen og som hadde rettet henvendelse til oppdragsgiver med konkrete spørsmål som 
ikke ble besvart. 

 

Nordreisa kommunes kommentarer: 

i) Nordreisa kommune utformet kravspesifikasjonen for at kjøretøyet skal brukes til 
vintervedlikehold. Bilen skal bl.a. benyttes for brøyting av veier i boligfelt. Hensikten var å 
anskaffe et kjøretøy som tilfredsstiller det fagmessige samt det arbeidsmiljømessige en 
arbeidsplass krever, på en best mulig måte.  

 
Klager påpeker punkt i kravspesifikasjonen som kun Mercedes kan levere. Punktene er: 

Klager påpeker punkt i kravspesifikasjonen som kun Mercedes kan levere. Dette pga 
punktene (uthevet). 

a. A17 Gearbokstype: Helautomatisk og toplateclutch.  
Kommunens kommentar:  
Dette er den mest driftsøkonomiske løsning for vintervedlikehold i byer og tettsteder.   

b. B 1 Halvlang daghytte med køye bak stoler.  
Kommunens kommentar:  
Dette er et HMS-tiltak for å ivareta sjåførenes behov for å hvile når det er behov for dette. 
Brøyting foregår døgnet rundt og sjåførene vil få behov for å hvile. Kommunen har erfart at 
halvlang daghytte er den beste løsning og kommunen har ikke behov for lang hytte til dette 
arbeidet. Lang hytte gir lengre kjøretøy og dermed øker risiko for brøyteskade på tredje parts 
eiendom i boligfelt samtidig som framkommelighet reduseres. 

c. B8 Kabelgjennomføringer tak: Gjennomføringer skal ikke være gjennom tak.  
Kommunens kommentar:  
Kabelgjennomføringer gjennom tak er å invitere til lekkasjer. Dette er et punkt som vi undrer 
over ikke kan leveres av klager på et nytt kjøretøy. Når andre kan levere dette må klager også 
evne å levere.  

 
Nordreisa kommune vet ikke hva leverandører kan levere når en utarbeider kravspesifikasjoner. 
Kommunen tar utgangspunkt i det behovet kommunen har. For vintervedlikehold i byer og 
tettsteder er det punktene nevnt i kravspesifikasjonen som fungerer best. Hvis behovet var en bil 
som skulle ut på et anlegg eller i transport ville kravene vært noe annet. 
 
Kommunen tillater seg også å påpeke at hvis det kun er disse tre punktene som gjør at Nordic Buss 
og Last AS ikke kan levere tilfredsstillende tilbud, så er det forunderlig.  
 
Klager påstår videre «Da det ved tidligere anskaffelser har vist seg nytteløst å ta opp innvendinger 
med samme oppdragsgiver».  
Dette er en urimelig anklage. Nordreisa kommune må opplyse at før anskaffelser gjøres, 
gjennomgås behovet den nye anskaffelsen skal dekke. Kommunen kan ikke gå på akkord med 
behovet hvis det finnes løsninger som dekker behovet. Dette er fordi anskaffelsens pris er en ting, 
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men manglende krav kan gi vesentlige utslag på løpende driftskostnader.  Driftskostnader er en 
vesentlig del av en anskaffelse. 
 
Det kommunen oppfatter i klagers påstand, er en endring i kravspesifikasjonen til et produkt som 
klager kan levere. Det gjør kommunen ikke uten videre. Leverandører må dokumentere at deres 
løsning er bedre enn den som kravspesifikasjonen er beskrevet, også med hensyn til 
driftskonsekvenser. Kommunen har erfart at innkjøpspris er en ting mens bruk i drift er noe helt 
annet.  
 
 

ii) Påstanden om at virksomhetsleder Hilde Henriksen (ansvarlig for anskaffelsen) i Nordreisa 
kommune står i slektskapsforhold til selger hos den foretrukne leverandør, er en påstand som 
ville vært svært alvorlig om det var hold i den. Det ville vært korrupsjon. Klagers påstand har ikke 
et fnugg av holdbarhet i seg. Straffeloven behandler slike påstander.  Klager påstår: 
Nordreisa kommunes håndtering av inneværende anskaffelse glir inn i et mønster hvor man 
bevisst søker å tilordne oppdrag til en bestemt leverandør. Nordic Last og Buss AS er kjent 
med at det er et slektsforhold mellom oppdragsgivers kontaktperson Eiolf Ingebrigtsen og 
selger ved Teknisk Bureau AS som forhandler Mercedes Benz lastebiler og som i praksis 
tildeles alle kontrakter for denne type kjøretøy. Til almen kunnskap så heter Nordreisa 
kommunes kontaktperson Eiolf Albrigtsen. 
 

iii) Det er ikke endret tilbudsfrist slik klager påstår. Det vises til kunngjøringen. Det kom derfor ikke 
derfor ingen melding om endring. I konkurransegrunnlaget før kunngjøring står det under datoer 
at tilbudsfristen er 3.7.2017. Dette er en feil som har oppstått og ikke er oppdaget under 
korrektur.  I kunngjøring i www.kgvlight.com og i Doffin.no står tilbudsfrist 22.6.2017 kl 1200. 
Hvis der var misforhold mellom anskaffelsesdokumentene og kunngjøring ble leverandører bedt 
om å påpeke dette skriftlig. Det er ikke kommet inn noen meldinger som påpeker dette.  
Normalt får kommunen melding om misforhold fra leverandørene når slikt oppdages. 
Leverandører leser både kunngjøringer og konkurransegrunnlag for å avklare slike ting.  
Det var to interessenter til konkurransen. Nordic Buss og Last AS og Teknisk Bureau AS. Teknisk 
Bureau AS leverte sitt tilbud 22.6.2017 kl 11:23.  
 

Nordreisa kommunes konklusjon 

Nordreisa kommune har jfr overstående kommentarer ikke brutt anskaffelsesforskriften jfr de 
påstander klager Nordic Buss og Last AS påstår. Nordreisa kommune har oversett en dato i 
korrekturen før kunngjøring men kunngjøringen både i Kgvlight og Doffin.no har korrekt 
dato. Dette har en tilbyder sett og forholdt seg til tilbudsfrist i kunngjøringen. Det var 2 
interessenter til denne konkurransen.  

 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
 
Hilde Henriksen 
Virksomhetsleder 
 
Dette dokumentet er produsert elektronisk, og har derfor ingen signatur.

167

http://www.kgvlight.com/


Nordreisa kommune 

 

Anleggsdrift 
  

 

 

 
Postadresse: Besøksadresse: Telefon: + 47 77 58 00 00 Bankkonto: 4740.05.03954 
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YMBER AS 
Bjørklysvingen 3 
9152  SØRKJOSEN 
 
 

 

 
 

 
 

Deres ref:   Vår ref (bes oppgitt ved svar): Løpenr. Arkivkode Dato 
 2015/1344-6 11005/2017 T51 13.11.2017 

 

Henvisning til krav om målt energiforbruk også for veilys fra og med 2019, og 
tilhørende endringer i kommunens abonnement på veilys 

Fra 2019 innføres målt energiforbruk også for veilys. Etter planene skal målere monteres i løpet 
av 2018. Kommunen har vært i forberedende samtaler med Ymber om dette arbeidet, og der er 
det blitt opplyst at fra 2019 må kommunene betale fastledd nettleie for hver måler. 
 
I dag betaler Nordreisa kommune ett fastledd nettleie for umålte veilys.  Ved innføring av målere 
vil Nordreisa få rundt 100 strømmålere med egne abonnement, og hvert abonnement må da 
betale hver sitt fastledd nettleie.   
Kort oppsummert vil Nordreisa kommunes kostnader for fastledd nettleie øke fra kr 4900 til 
rundt 0,5 mill kroner når målere innføres.  Etter vår forståelse, vil ikke Ymbers kostnader øke 
tilsvarende selv om det innføres målt forbruk på veilys.   
 
På bakgrunn av ovennevnte, ber Nordreisa kommune om Ymber vurderer innføring av en egen 
kundekategori for målte veilys og at det fastsettes en pris for fastledd som ikke gir kommunene 
store merkostnader for samme tjeneste som i dag. 
 
Vi imøteser tilbakemelding. 
 
 
Kopi av henvendelsen sendes Nordreisa kommunes representant i Ymbers styre, Ola Dyrstad. 
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Med vennlig hilsen 
 
 
 
Hilde Henriksen 
Virksomhetsleder 
 
Dette dokumentet er produsert elektronisk, og har derfor ingen signatur. 
 
 
 
 

Kopi til: 
Ola Helge Dyrstad Høgegga 16 9151  

 
Interne kopi mottakere: 
Dag Funderud Sektor for drift og utvikling 
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Bjørnar Rolf Sørensen 
Hvalen Terrasse 25 
3943  Porsgrunn 
 
 

 

 
 

 
 

Deres ref:   Vår ref (bes oppgitt ved svar): Løpenr. Arkivkode Dato 
 2016/1133-51 9320/2017 T84 28.09.2017 

 

Setningsskade eiendommen 1942/46/64 - Avvisning av ansvar 

Det vises til tidligere korrespondanse i saken. 
Nordreisa kommune har nå mottatt vurdering av juridisk ansvar i saken.  Konklusjonen er at 
Nordreisa kommune ikke har erstatningsansvar for skaden, jfr vedlegg.   
 
Med dette anser Nordreisa kommune saken som avsluttet. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
 
Hilde Henriksen 
Virksomhetsleder 
 
Dette dokumentet er produsert elektronisk, og har derfor ingen signatur. 
 

Vedlegg 
1 Notat vedrørende ansvar for setningsskader 

 
 
 

Interne kopi mottakere: 
Dag Funderud Sektor for drift og utvikling 
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Nordreisa kommune /“
Postboks 174 Kk
9156 STORSLETT

ÅSSEMEANNUDEADDJI [SAKSBEHANDLER MIN  CUJ.NAR  REF. DIN  CUJ.IDERES REF. BEAIVI/DATO

Ardis Ronte Eriksen, +47 78 48 42 71 17/3501 - 5 22.09.2017

ardis.ronteerikseaamediggi.no Almmul go vålddåt oktavuoda/Oppgis ved henvendelse

Algoråvven Guohcanuorguovllus Råissas/Foreløpig tilrådning i

Rotsundområdet i Nordreisa

Vuosehit Raissa suohkana suoidnemånu 6.b.2017 reivii, mas bivdå råvvemiid muhtin

béikegoddenamaide.

Mii eat leat gåvdnan såmegiel buohtalasnama dårogiel Hamneidetii.

Mii leat iskan mii namaid geavahuvvo buohtalasnamman Rotsundetii (nuorråi)ja Rotsundii
(gillåi). SSRas leat sihke Gårggonuorri ja Guohcanuorri nuori namman. Lassin lea evttohuwon
Ulinuorri. Cålålaå gålduid lassin mis leat mångga informånttat. liaktage dain lea gullan
Gårggonuori ii nuori iige gili birra. Baikkålaé olbmot dadjet Guohcanuori sihke nuori ja gili birra.
Båikkålaé olbmot, earret ovtta informåntta, eai leat gullan Ulinuori ge nuori ja gili birra, dat
namma mii geavahuvvo Cohkolat-öearus. Moadde båikkålas guolåsteaddjit dadjet seammé
dåvjå go Guohcanuori dusse Nuori. Dåid dieduid vuodul mii leat råvven namaid. Nammaskovis,
mii öuovvu mielddusin, leat liigediedut.

Nama éållinhåpmi råvvejuvvo båikenammalåga §  3  vuodul ja nama éållin éuowu davvisami
riektaöållima, §  4  båikenammalågas. Dan påragråfas deattuhuvvo maiddåi baikkalas suopman.
Da'bålaé oahpis sånit galget liikka öuovvut riektaéållima, låhkaåsahusas § 4.

Davvisåmegiela båikenammakonsuleantta ålgoråvvemat leat nammaskovis mii éuovvu mielde.
Bålkenammalåga § 6 mielde båikkalas servviin lea cealkinvuoigatvuohta båikenammaässiin
maidda sis lea aktavuohta. Båikkålas searvvit galget oaäut diedåhusa åssis ja mångosa
nammakonsuleantta råvvagis. Gulaskuddanåigi lea guokte månu. Mii bivdit suohkana såddet
gulaskuddanvåstådusaid ruoktot midjiide, vai nammakonsuleanta beasså buktit loahpalas

rawema.

Jos leZZet eahpeöielggasvuodat, de våldde åinnas aktavuoda.

Viser til brev av 06.07.2017 fra Nordreisa kommune der man ber om tilrådning på skrivemåten

for noen navn i befolket område.

Vi har ikke funnet informanter som kan bekrefte samisk parallellnavn på Hamneidet.

Når det gjelder samisk parallellnavn til Rotsundet (sundet) og Rotsund (grenda), har vi sjekket
hvilke navn som er i bruk. lSSR finnes Gårggonuorri og Guohcanuorri som godkjente navn om
sundet. I tillegg har vi fått inn forslag på Ulinuorri. I tillegg til skriftlige kilder, har vi intervjuet
mange lokale informanter. Ingen av dem har hørt Gårggonuorri brukt om sundet eller bygda. De  .
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fastboende sier Guohcanuorri om både sundet og bygda. Med ett unntak har ingen av de lokale
informantene kjennskap til Ulinuorri om sundet eller bygda, slik det brukes i Cohkolat reinbeite-
distrikt. Noen lokale tidligere fiskere sier kun Nuorri like ofte som Guohcanuorri. På grunnlag av
disse opplysningene har vi gjort våre foreløpige tilrådninger. Flere opplysninger finnes på
navneskjemaet som følger med som vedlegg.

Skrivemåten tilrås i henhold til §  3  i  stedsnavnloven og skrivingen følger gjeldende rettskrivings-
prinsipp i nordsamisk, § 4. Denne paragrafen vektlegger også lokal uttale. Allmenn kjente ord
skal likevel følge gjeldende rettskriving, lovforskriften § 4.

Foreløpig tilråding fra nordsamisk stedsnavntjeneste finnes på skjemaet som følger vedlagt.
Stedsnavnloven §  6  vektlegger lokale organisasjoners rett tll å uttale seg i  saker som berører
stedsnavn de har en særlig tilknytning til. De lokale foreningene skal få varsel om saka og kopi
av stedsnavnkonsulentens tilrådninger. Høringstida er to måneder. Vi ber kommunen om å
sende høringssvarene tilbake til oss slik at navnekonsulenten kan gi endelig tilrådning.

Ta kontakt om noe skulle være uklart.

Dearvvuodaiguin/Med hilsen

Lisa Monica Aslaksen Ardis Ronte Eriksen
fågajodiheaddji/fagleder -Terminologiijajuogus seniorråddeaddi  /  seniorrådgiver

Dåt reive lea elektrovnnalaöéat dohkkehuvvon ja sa'ddejuwo vuolläiéa'l/aga haga./
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur.

Hovedmottaker:
Nordreisa kommune Postboks 174 9156 STORSLETT

Kopiija  /  Kopi til:
Kvensk stedsnavntjeneste og Stedsnavntjenesten for norske navn i Språkrådet 0032 OSLO
Nord-Norge
Nordreisa kommune
Statens kartverk-Navneansvarlig Nord Sentralt 3507 HØNEFOSS

stedsnavnregister

MielddusNedlegg
Råisa-Guohcanuorri-ålgoråvven-nammaassi—skowi

2
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NAVNEKONSULENTTJENESTENZ

NAVNESAK  nr: KOMMUNE (nr og KARTBLAD:

navn):1942 Nordreisa
Jf folgeskriv: Vedtaksbrev dat.

Nr Koordinat Sokn Objekttype Evt. skrivemåte— Skrivemåte(r) i Foreløpig Horingsuttalelser  Endelig tilråding Vedtak Merknader/ Begrunnelse

Angi datum Angi evt. alternativ oflentlig bruk tilråding Angi kilde fra navne— Vedtaksinstans er (L=lov om stadnamn, F =forskriftene)

og system GAB-id. nr Angi kilde Angi kilder fra navne- E =eier/fester konsulentene Statens kartverk om Evt. henvisning til følgeskriv

N = (gnr, bnr, S =synfaring N5 =økonomisk konsulentene K =konznzunen ikke annet er angitt

Ø = adr. kode, H =hydr. orig. kartverk L =lokale K =kon1nmnen

gatekode) B =brev osv N50=Norge ] :5 0000 organisasjoner F  k=jjølkeskomnmnen

Angi språk lzvis Dnl=Den norske los O=andre offentlige V= Vegvesenet

samisk el. finsk S=s1'okart osv instanser Ky=Kystverket osv

Side  1

l l  l  l 9  769WQLO018Q'ZEQB'QSQV'QQQPSWJJQOL390 LZ#9 LS
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NAVNEKONSULENTTJ ENESTENZ

NAVNESAK nr: KOMMUNE (nr og KARTBLAD.’

navn):1942 Nordreisa
Jf føl eskriv: Vedtaksbrev dat.

Nr Koordinat Sokn Objekttype Evt. skrivemåte— Skrivemåte(r) i Foreløpig Horingsuttalelser  Endelig tilråding Vedtak Merknader/ Begrunnelse

Angi  datum Angi evt. alternativ ojfentlig bruk tilråding Angi kilde fra navne— Vedtaksinstans er (L  =lov  om stadnamn, F  =forskriftene)

og system GAB—id. nr Angi kilde Angi kilder fra navne— E Zeier/fester konsulentene Statens kartverk om Evt. henvisning til følgeskriv

N  : (gnr, bnr,  S  =synfaring N5 =okonomisk konsulentene  K  =kommunen ikke annet er angitt

Ø  = adr. kode,  H  =lzydr.  orig. kartverk L  =l0kale K  =komnnmen

gatekode) B=brev osv N50=Norge  I  :5  0000 organisasjoner F  k=jjzlkeskommunen

Angi språk hvis DnIZDen norske los Ozandre offentlige V= Vegvesenet

samisk el. finsk S  =s 'okart osv instanser Ky=Kystverket osv

1 Sund i Samisk Rotsundet Guohcanuorri Guohcanuorri og

sjø Gérggonuorri godkjente

Guohcanuorri navn.

Ulinuorri Qvigstad $.32

Garggonuorri Guohcanuorri (Råttsund)

kalt av  fjellappene, og

Garggonuorri kalt av

sjølappene, efter Gärgu,

Hamnes på Uløya.

Ulinuorri  foreslått av P.

Gaup fra  Cohkolat Sier  at

Guohcanuorri  er  ukjent.

Lokale informanter sier

Guohcanuorri.  En  forklarer

at  navnet kommer  av den

intense lukta  av (råtten)

tang på fjæra  sjø.

Side  2
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NAVNEKON  SU  LENTTJ  EN  ESTENZ

NA  VNESAK  nr: KOMMUNE (nr og KARTBLAD:

navn):I 942 Nordreisa
Jf føl eskriv: Vedtaksbrev dat.

Nr Koordinat Sokn Objekttype Evt. skrivemåte- Skrivenzåte(r) i Foreløpig Høringsuttalelser Endelig tilråding Vedtak Merknader/ Begrunnelse

Angi datum Angi evt. alternativ offentlig bruk tilråding Angi kilde fra navne- Vedtaksinstans er (L=lov om stadnamn, F :forsla'iftene)

og system GAB-idnr Angi kilde Angi kilder fra navne- E =eier/fester konsulentene Statens kartverk om Evt. henvisning til følgeskriv

N  = (gnr, bnr, S :synfaring N5 =okononn'sk konsulentene K ikonnnunen ikke annet er angitt

Ø= adr. kode, H =lzydr. ori g. kartverk L =lokale K :kommunen

gatekode) B =brev osv N50 =Norge 1 :5 0000 organisasjoner F k =fvlkeskonnnzmen

Angi språk hvis Dnl=Den norske los Ozandre oflentlige V= Vegvesenet

samisk el. finsk S =s/økart osv instanser Ky=Kystverket osv

Ingen har hørt

Gérggonuorri.  (Alle sier

Gärgu om Havnnes)

2 grend samisk Rotsund Guohcanuorri K

Side  3
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Fylkesmannen i Troms
Romssa  Fylkkamänni

Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode
Per Kristian Krogstad 77 64 22 25 22.09.2017 2017/4592 462.2

Deres dato Deres ref.

18.08.2017

Betongservice AS  v/Odd Hansen

Industrivegen 24
9152  Sørkjosen

 

Merknader til redegjørelse fra Betongservice AS om støvplager

Fylkesmannen tar tilbakemeldingen fra Betongservice AS til etterretning.  Fast  dekke

kombinert med jevnlig spyling og kosting av industriområdet, vil trolig være det beste

tiltaket for å redusere støvplagene for beboerne i Nessevegen.

Vi viser til brev av 18.  august 2017  fra Betongservice AS som svar på vårt brev av 29. juni

2017  om støvflukt fra bedriftsområdet til boligbebyggelsen i Nessevegen.

Virksomheten erkjenner at det kan være problemer med støvflukt fra området, og at utfordringene

er størst i tørt vær. Det er positivt at bedriften har gjort tiltak for  å  prøve  å  bøte på dette.

Manglende fast dekke på arealer hvor det foregår transport internt og inn og ut av området, er

trolig den viktigste årsaken til støvflukten. Virksomheten opplyser at dette ikke bare gjelder

for Betongservice AS, men også for andre virksomheter og byggeprosjekter på det samme

industriområdet.

Betongservice AS opplyser at for deres del, vil mesteparten av eget bedriftsområde være

asfaltert i løpet av høsten. Dette vil ytterligere redusere støvbelastningen fra bedriften.

Fast dekke (asfaltering), i tillegg til spyling og kosting av dette industriområdet, vil derfor

trolig være det beste tiltaket for å redusere støvplagene for beboerne i Nessevegen.

Kopi av dette brevet sendes til Nordreisa kommune. Vi oppfordrer kommunen til å se på

muligheten for å sette krav om fast dekke i forbindelse med reguleringer av og nyetableringer

på dette industriområdet.

Om mulig tilsyn
I  2016  ble det gjennomført en landsdekkende tilsynsaksjon av betongprodusenter. Betongservice AS

ble ikke besøkt i den aksjonen. Vi vil imidlertid vente med et eventuelt tilsyn av virksomheten til vi

har erfart effektene av de varslede tiltakene.

Fylkeshuset, Strandvegen 13 Telefon:  77 64 20 OO Avdeling postmottak@fmtr.no

Postboks  6105, 9291  Tromsø Telefaks: 77 64  21  39 Miljøvernavdelingen www.fylkesmannen.no/troms
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Et mulig tilsyn vil normalt varsles i forkant.

Med hilsen

Evy Jørgensen e.f.

miljøverndirektør

Per Kr. Krogstad

fagansvarlig

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ikke håndskrevne signaturer.

Kopi til: Nordreisa kommune Postboks 174 9156 Storslett
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Fylkesmannen i Troms
Romssa Fylkkama’nni ~~-—~«—~-»—-- ..

r.
Saksbehandler Telefon VJ; ä' Vår ref. Arkivkode
Marianne Winther Riise 77 64 20 42 0  .10i2  17 2017/4477 331.2

D  res a O‘ ”  " Deres ref.
2 .05.2017 . . . ,19-17-0006

Skjervøy kommune
Postboks  145
9189  Skjervøy

19-17-0006 -Søknad om prosjektskjønnsmidler  -  Den digitale innbygger i
Nord-Troms

Det vises til Skjervøy kommunens søknad om midler til prosjektet «Den digitale innbygger i
Nord-Troms». Prosjekt er et samarbeidsprosjekt mellom kommunene Skjervøy, Nordreisa,
Kåfjord, Kvænangen og Storfjord. Søknaden ble levert i søknadsdatabasen ISORD 24. mai
2017.  På bakgrunn av  mangler  ved prosjektbudsjettet ba Fylkesmannen 26.  juni  kommunen
om  å  oversende revidert budsjett. Revidert prosjektbudsjett ble oversendt fra Skjervøy
kommune 7. september.

Fylkesmannen utlyste 27. januar  2017  prosjektskjønnsmidler innen satsingsområdene
digitalisering og velferdsteknologi. Kommunene ble her oppfordret om  å  gå sammen om  å

utvikle større prosjekter innenfor satsingsområdene. På bakgrunn av dette har Fylkesmannen i
sin tildeling for  2017  valgt  å  prioritere støtte til  8  samarbeidsprosjekter innen digitalisering og
velferdsteknologi. Til orientering mottok Fylkesmannen i alt 15 søknader om
prosjektskjønnsmidler med samlet søknadsbeløp på  12,1  mill. kr.

Fylkesmannen har ut fra ovenstående besluttet  å  støtte Skjervøy kommune med følgende
tildeling:

. Kr. 750 000 til prosjektet «Den digitale innbygger»

I  utlysningen av prosj ektskjønnsmidlene åpnet vi for  å  støtte flerårige prosjekter. Dette betyr
at kommunen kan søke om videre støtte til prosjektet forutsatt at det rapporteres om
tilfredsstillende framdrift i prosjektet.

Kommunen skal rapportere på framdriften i prosjektene i  2017, med frist 1. februar  2018.

All rapportering skal skje i databasen ISORD.

Dersom prosjektet ikke har fremdrift som opprinnelig forutsatt, slik at det ved utgangen av
året gjenstår prosjektskjønnsmidler som skulle vært brukt i  2017, kan disse settes av på
bundet fond i kommuneregnskapet slik at prosjektet kan fortsette i  2018.  Det er ikke
nødvendig å  søke Fylkesmannen om slik overføring av midler til påfølgende år, men det må
fremgå av ovennevnte framdriftsrapportering til Fylkesmannen.

Fylkeshuset. Strandvegen 13 Telefon: 77 64 20 00 Avdeling fmtrpostmottak@fylkesmannen.no

Postboks  6105,  9291 Tromsø Telefaks: 77 64 21 39 Justis- og kommunalavdelingen  www.fylkesmannen.no/troms
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Fylkesmannen vil på et senere tidspunkt oversende mer utfyllende informasjon om

framdriftsrapporteringen, og hvordan kommunen skal gå fram i forhold til å søke om

eventuelt videreført støtte i 2018.

Tildelte midler vil bli utbetalt over rammetilskuddet for november.

Med hilsen

J an-Peder Andreassen

kommunaldirektør

Marianne Winther Riise

seniorrådgiver

Kopi: Kommunene Nordreisa, Kvænangen, Kåfjord og Storfjord

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ikke håndskrevne signaturer.

Tenk miljø  —  velg digital postkasse fra Digipost eller e—Boks på www.norge.no

Kopi til:

Storfjord kommune 9046

Kåfjord kommune /Gaivuona suohkan Boks 74 9148

Nordreisa kommune Postboks 174 9156

Kvænangen kommune 9161

Oteren

OLDERDALEN

Storslett

Burfjord

185



Fylkesmannen i  Troms
Romssa Fylkkama'nni

 

Saksbehandler Telefon Vår dato ”* ” Arkivkode ' '
May-Helen Holm 77642206 04.10.2017 461.3  . ',=

Deres dato ..  :
08.09.2017 S

'  W

Direktoratet for mineralforvaltning W—W — i? ' O  I  g

med  Bergmesteren  for  Svalbard . .

Postboks 3021 Lade ———- , .  .  ,» ...-
7441  TRONDHEIM ____-. -.**-— ,

Uttalelse til høring av søknad om driftskonsesjon for Tørfoss masseuttak-
Nordreisa kommune

Fylkesmannen  i  Troms viser til mottatt henvendelse, datert 8. september  2017, vedrørende
høring av søknad om driftskonsesjon for Tørfoss masseuttak  i  Nordreisa kommune.
Høringsfristen er 5. oktober  2017.

Bakgrunn
Tiltakshaver Tore Einevoll har søkt Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for
Svalbard (DMF) om driftskonsesjon etter  §  43  i  lov om erverv og utvinning av mineralressurser
(mineralloven). Totalt uttaksvolum er satt til 550 000 m3.

DMF ber Fylkesmannen informere om tiltaket berører miljø, herunder naturmangfold,
kulturminner og forurensning, samt konkrete forslag til avbøtende tiltak og vilkår som bør
vurderes.

Vår vurdering
Fylkesmannen er forurensningsmyndighet for etablering av massetak og steinbrudd hvor det skal
knuses eller siktes masse for produksjon av ulike grus/sand/singel fraksjoner.

Det nevnes i høringsbrevet at søker er i dialog med Nordreisa kommune vedrørende resterende
areal som ligger utenfor område regulert til masseuttak. Fylkesmannen ønsker  å  påpeke at det for
etablering av massetak og steinbrudd hvor det skal knuses eller siktes masse for produksjon av
ulike grus/sand/singel fraksjoner, skal tiltaket være i samsvar med eventuelle endelige planer
etter plan- og bygningsloven.

Ved etablering av massetak og steinbrudd, hvor det skal knuses eller siktes masse for
produksjon av ulike grus/sand/singel fraksjoner, skal virksomheten, i god tid før oppstart,
sende en skriftlig melding til Fylkesmannen som beskriver tiltaket. Virksomheten skal for
øvrig rette seg etter bestemmelsene i forurensningsforskriften kapittel 30 for driften av
masseuttaket. Vi ønsker spesielt  å  nevne krav til støvnedfallsmålinger, støyberegninger,
støvdempende tiltak og utslipp til vann.

I  Vann-nett finner vi at primærresipienten Reisaelva er vurdert til god økologisk tilstand.
Reisaelva ligger inne i verneplan for vassdrag.

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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Masseuttaket ligger over 600 meter fra Reisaelva og vil etter vår vurdering ikke påvirke

resipienten. Det er likevel viktig at det settes vilkår for at drenering av massetaket utføres og

dimensjoneres på en slik måte at det ikke fører til utslipp/utspyling av finpartikulære materialer til

elva, eller fører til skade på omgivelsene.

Prosessvann uten miljø- eller helseskadelige stoffer/egenskaper, kan slippes til sjø- eller

ferskvannsresipient dersom maksimalkonsentrasjonen av faststoff/ suspendert stoff i

utslippspunktet er under 50 mg/l, og dersom utslippet ikke medfører nedslamming i resipienten.

Virksomheten for masseuttaket er ansvarlig, og skal i tillegg sørge for at utslippet ikke påvirker

vannkvaliteten i primærresipient slik at tilstandsklassen for resipienten endres til en dårligere

miljøtilstand.

Vurderinger etter naturmangfoldloven

Vi har vurdert tiltakene etter de miljørettslige prinsippene som følger av §§ 8-12 i

naturmangfoldloven.

Det er gjort observasjon av dvergfalk, som er en art av særlig stor forvaltningsinteresse, den

nærmeste observasjonen er omtrent 500 meter fra masseuttaket. Vi kan ikke se at tiltaket vil

komme i konflikt med observasjoner av dvergfalk, jf. miljømålene i natunnangfoldloven så

lenge krav i forurensningsforskriften kapittel 30 følges.

Vi kan heller ikke se at den samlete belastningen i området vil økes vesentlig (jf.

naturrnangfoldloven  §  10).

Vurderinger som gjelder  reindrzfz‘

Området er, lokalisert innenfor bannarksbeiteområdet til Cohkolat reinbeitedistrikt. Videre er

det også angitt trekklei og oppsamlingsområde i området. Til informasjon kan et

oppsamlingsområde defineres som er område med naturlige avgrensninger hvor reinen samles

midlertidig under innsamling, før flytting, kalvemerking, skilling, pramming eller slakt. Dette

vil si at bruken av et område til oppsamling av reinsdyr er en tidsavgrenset bruk.

I  forbindelse med utarbeidelsen av reguleringsplanen for «Tørfossmoen grusuttak» kan det, ut

i fra vedlegg til høringen, se ut som at hverken reindriftsmyndighetene eller berørte

reinbeitedistrikt var involvert i prosessen. Således er det dermed heller ingen bestemmelser i

nevnte reguleringsplan som tar for seg forhold knyttet opp mot reindriftsnæringen. Herunder

sikring av masseuttak mot dyr, og eventuell tilpassing av aktivitet i masseuttaket opp mot

bruken av området som oppsamlingsområde for rein.

Fylkesmannen, som regional reindriftsmyndighet, foreslår at uttaksområdet til enhver tid

sikres slik at ikke bare mennesker, men også dyr som ferdes i området ikke kommer til skade.

Videre bør det vurderes avbøtende tiltak som muliggjør driftsstans når området brukes som

oppsamlingsområdet for reinsdyr.

Fylkesmannen i Troms anmoder om at det ved en eventuell konsesjon vil bli satt krav om

opprydning ved avslutning av masseuttaket som sikrer at det ikke oppstår fare for

forurensning.
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Ut over dette har Fylkesmannen i Troms ingen merknader til søknad for Tørfoss masseuttak i

Nordreisa kommune.

Med hilsen

Per Kristian Krogstad e.f

fungmilj øverndirektør

May-Helen Holm

rådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ikke håndskrevne signaturer.

Kopi til:

Nordreisa kommune Postboks 174 9156 Storslett
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DIREKTORATET FOR 
MINERALFORVALTNING MED 
BERGMESTEREN FOR SVALBARD 
Postboks 3021 Lade 
7441  TRONDHEIM 
 
 

 

 
 

 
 

Deres ref:   Vår ref (bes oppgitt ved svar): Løpenr. Arkivkode Dato 
 2017/1018-4 9234/2017 U24 26.09.2017 

 

Uttalelse til høring av søknad om driftskonsesjon for Tørfoss masseuttak på 
gnr bnr 1942/33/3, Nordreisa kommune. 

Det er søkt konsesjon hos dere for masseuttak på gnr bnr 33/3 i Nordreisa kommune. Vi har fått 
inn søknad på dispensasjon fra reguleringsplanen og bemerker at denne ikke er ferdigbehandlet. 
Dette gjelder å regulere området rundt masseuttaket i en annen retning slik reguleringsplanen er i 
dag. Vi stiller oss positivt til tiltaket da det ikke berører andre områder i større grad, da det 
allerede har eksistert reguleringsplan for deler av området siden 1993 og der vektlegging av 
næringsutvikling er viktig. 
 
Det er registrert reindrift Vårbeite/ kalvingsområdet i området og det regulerte området er delvis 
innenfor dette. Det er skog rundt om plassen og ligger 280 meter unna fylkesvei. Tomta eies av 
Statsskog SF. 
 
Naturmangfold: 
Området er allerede berørt. Dette da det ble oppdaget i senere tid at klargjøringen av området de 
hadde begynt på var utenfor regulert området. Tiltaket gjør dermed ikke den store forskjellen slik 
det er i dag. Det er ikke registrert viktige naturtyper i området.  
 
Kulturminner: 
Det er ingen registrerte kulturminner på plassen.  
 
Forurensning:  
Det foreligger ingen forurensing på plassen.   
 
 
Med vennlig hilsen 
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Sigrid Birkelund 
Byggesaksbehandler 
Direkte innvalg: 77 58 80 48 
Sigrid.birkelund@nordreisa.kommune.no 
 
Dette dokumentet er produsert elektronisk, og har derfor ingen signatur. 
 
 
 

Kopi til: 
TORE EINEVOLL Reisadalen 1407 9151 STORSLETT 
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Nordreisa Kommune

i
Sentrum 17

9151Storslett !

LVN *

Deres dato Vår referanse Vår dato

17/01168-4 12.10.2017

Deres referanse

lnformasjonsbrev til aktører som ønsker å benytte TKN's anlegg til fellesføring

Se vedlegg.

Med vennlig hilsen

Troms Kraft Nett AS

TROMS  KRAFT  NETT AS

ADR: 9291 TROMSØ TEL: 815 52 999 E-POST: kunde@tromskraft.no www.tromskraft.no 0RG.NO.: 979 151 950191



Kommuner og utvalgte  fellesføringsaktører

i  TKNs konsesjonsområde

Deres referanse Deres dato Vår referanse Vår dato

17/01168-3 11.10.2017

Informasjonsbrev  til aktører som ønsker å benytte TKNs nettanlegg til fellesføring

Vi har over en tid registrert økt etterspørsel av kommunale og andre kommersielle aktører som

_  ønsker å benytte Troms Krafts Nett AS nettanlegg (TKN) til fellesføring. l den anledning ser vi det

som nødvendig å klargjøre retningslinjer og betingelser i forhold til slik bruk av våre

lavspentanlegg.

1.

2.

3.

Alle aktører må ha signert bransjespesifikk avtale om fellesføring av lavspenningsanlegg og

svakstrømsanlegg på samme masterekke eid av Nettselskapet. I avtalen med vedlegg

fremkommer sentrale rettigheter og plikter samt informasjon om etableringsavgift og årlig

vedlikeholdsavgift.

Alle aktører bør merke seg DSBs uttalelser om arbeid på elektriske anlegg med fellesføring av

kommunikasjon og strøm. Det er vedlagt et brev fra DSB til kommunene i Sør-Troms og

Nordre Nordland.

Hva regnes om nettanlegg?

Vi har registrert at noen aktører reiser tvil om TKNs rett til å hevde eierskap til veilys-stolper

som åpenbart er etablert av veilyslag, og hvor TKN har hengt inn sin lavspentkabel uten at det

foreligger noen avtale om overdragelse av stolpen.

TKN vil hevde eiendomsrett til slike anlegg i samsvar med TKNs områdekonsesjon,

bransjespesifikk fellesføringsavtale, DSBs uttalelser og føringer.

Som en ytterligere støtte for krav om eierskap til «veilysstolper med lavspentanlegg til

alminnelig forsyning» ønsker vi å trekke sitat fra juridisk vurdering utført av advokatfirmaet

Thommessen.

Advokatfirmaet Thommessen skriver at for mange nettanlegg vil det imidlertid ikke foreligge

konkret dokumenter om eierskap. «Anlegget er gjerne etablert eller overdratt langt tilbake i

tid, der det er inngått muntlige avtaler eller fulgt datidens praksis for etablering av nettanlegg

og anleggene er senere overdratt som en del av en samlet virksomhet. I slike tilfeller må den

eldre praksis forsøkes belyst etter beste evne. Det er også viktig å understreke at selv om det

ikke kan dokumenteres at det er inngått noen skriftlig avtale eller fulgt en bestemt praksis med
hensyn til etableringen av konkrete nettanlegg, innebærer ikke dette at nettselskapet ikke er

rettmessig eier av anlegget med tilhørende/avspentsto/per. Det er snarere norma/situasjonen at

det ikke finnes dokumentasjon for konkrete, eldre nettanlegg.

TROMS  KRAFT  NETI' AS

ADR: 9291 TROMSØ TEL: 815 52 999 E-POST: kunde@tromskraft.no www.tromskraft.no DRG.NO.: 979 151 950192
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Eierskap til lavspentstolper, er gjerne blitt etablert og/eller overdratt langt tilbake i tid og gjerne

ved bruk av muntlige avtaler som i ettertid vil være vanskelig å dokumentere. En lengre bruk som

rettmessig eier, eksempelvis som i tilfell er der nettanlegget med sto/pene har blitt driftet på vanlig

måte i alle fall i 30 -40 år, og nettselskapet har dekket alle kostnader til reinvesteringer og

vedlikehold samt merket Iavspentsto/pene med uten noen form for innvendinger verken fra

grunneiere eller kommunen, er typisk en slik festnet bruk som kvalifiserer til eierskap».

I  den  juridiske vurderingen  ønsker vi også  å  trekke frem at:

«Når det gjelder mulige konflikter med kommunene [forbindelse med etablering av fiberanlegg på

lavspentstolper tilhørende nettselskapet, er det i tråd med redegjørelsen ovenfor klart at

kommunen må sannsynliggjøre et rettslig grunnlag for å fravike disse klare utgangspunktene for å

unngå å betale vederlag for utnyttelsen. Der kommunen ikke har sannsynliggjort noe slikt rettslig

grunn/ag, er nettselskapene fullt ut berettiget til å kreve vederlag for å utnytte stolper i

lavspentanleggene til eksempelvis fremføring av fiberkabler. Rettssituasjonen taler sterkt i favør av

det er nettselskapet med områdekonsesjon eller anleggskonsesjon som er eier av lavspentstolper i

konsesjonsområdet».

lhht.  områdekonsesjon har TKN ansvaret for skogrydding, reparasjon og vedlikehold av

overnevnte nettanlegg, noe som også underbygger krav om eierskap.

Dersom noe er uklart så stiller vi gjerne i et møte.

Med hilsen

Troms Kraft Nett AS

Johannes Kristoffersen

Økonomi og administrasjonssjef

Dokumentet er elektronisk godkjent i henhold til interne rutiner

Vedlegg Kopi av Brev fra DSB

Liste over kopimottakere:

Kommuner og utvalgte fellesføringsaktører i TKNs konsesjonsområde

TROMS  KRAFT  NETT  AS

ADR: 9291 TROMSØ TEL: 815 52 999  E-POST: kunde@tromskraft.no www.tr0mskraft.no ORG.NO.: 979 151 950193
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Kommunene M 0 T T A T T

Evenes, Gratangen, Harstad, '  6  MARS 2017
Ibestad, Kvæfjord, Lødingen,

Skånland, Tjeldsund

Arbeid på elektriske anlegg -fellesføring av kommunikasjon og strøm

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har fått henvendelse fra Hålogaland Kraft AS
(HLK) som er bekymret for sikkerheten til telemontører som arbeider med å bygge fiber/bredbånd for
kommunene. HLK opplyser også at det henges på fiber i deres stolper uten at de som eier kjenner til
dette. Som elsikkerhetsmyndighet vil vi si litt omkring kravene i lov og forskrifter som vi forvalter.

Ihenhold til lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr (el-tilsynsloven) av 24.mai 1929 nr.4
heter det i  §  2. Elektriske anlegg skal utføres, drives og vedlikeholdes slik at de ikke  flembyr fare for liv,
helse og materielle verdier.
Forskrift om elektriske anlegg med veiledning (F EF) reguler prosjektering, utførelse, driit og
vedlikehold av elektriske forsyningsanlegg. Gatelysnett/anlegg kommer inn under denne forskriften.
Rene teleanlegg/kommunikasjonsanlegg reguleres ikke av denne forskriften og det er Nasjonal
Kommunikasjonsmyndighet (Nkom), tidligere Post— og teletilsynet, som har det overordnende ansvaret
for regulering av slike anlegg.

Hålogaland Kraft AS har områdekonsesjon for lavspenningsforsyning i kommunene, er eier av nettet og
har ansvaret for å prosjektere, utføre, drifte og vedlikeholde dette nettet. Eier/bruker av gatelysnettet i

kommunene har ansvaret for prosjektering, utførelse og drift og vedlikehold av dette nettet. For master
med fellesføring av lavspennings fors 'n nett og gatelys, eier HLK mastene og eget forsyningsnett,
mens gatelys uten forsyningsnett i mastene kan eies av kommunene, vegvesenet etc.

I FEF §  2-14  heter det; Har linjesetteneforslgellige eiere ved fellesfering skal det foreligge skriftlig

avtale mellom eierne om hvem som har det drljismessige ansvaret. Hvis ikke kan tilsynsmyndigheten
utpeke hvem som har det  dnfismessige  ansvaret.
§ 2-14 .elder også for fellesfering mellom fiber og lavspennings forsyningsanlegg og mellom fiber og

gatelysanlegg. FEF stiller også krav i  § 2-2- om at det skal gjennomføres en risikovurdering for  å
kartlegge risiko i og i tilknytting til det elektriske anlegget. Ved utførelse skal risikovurderingen legges
til grunn for valg av løsninger. Dette skal dokumenteres.

I FEF § 7-2 Mekanisk dimensjonering står; Lavspenningslujtlinjer skal dimensjoneres for  å  tåle de
påregnelige klimatiske og andre naturgitte påkjenninger de kan bli utsatt for.  Liner  og lujlkabler skal
ikke kunne komme i farlig nærhet til andre objekter som følge av mekaniske påkjenninger. I veiledningen
til samme paragraf sier vi litt omkring bruddstyrke på tråd og minste jordbånddiameter til stolpen.

Det betyr at når eksisterende anlegg/stolper skal belastes med nye ledninger, må det kunne dokumenteres
at stolpene holder for de ekstra påkjenninger de blir utsatt for og at fastsatte avstander til vei, terreng etc.
overholdes. Ovenfor tilsynsmyndighetene er det eier/driver av anleggene som har ansvaret for at
anleggene til enhver tid er i forskriftsmessigs stand. Det betyr at eier av anlegget må sette samme krav til
andre aktører som ønsker å bruke anlegget for fellesføring.

Telefaks Org.nr.Postadresse Kontoradresse Telefon
Dlrektoratel for Håkons gate  4 77 DO 07 50 974 760 983
sammnnsslkkerhet  og beredskap 9405 Harstad Hovedkontomdrosse
Region  Nord-Norge Rambergveien  9
Postboks 217 E-poet Internett 3115  Tønsberg
9482  Harstad postmottakjrngdsnno dsb.no194
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Vi vil også si litt omkring kvalifikasjoner til de som skal arbeide i elektriske anlegg. Forskrift om
elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr (F EK) er

forskriften som regulerer dette.

FEK § 5; Foretak som utfører arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr, skal bare benytte
kvalifisert personell.
FEK  §  6; Den som bygger og vedlikeholder elektriske anlegg, skal ha fagbrev innenfor elektrofag som er
relevant for de aktuelle arbeidsoppgavene.
FEK  §  7; Den som har det faglige ansvaret for arbeid knyttet til elektriske anlegg, skal ha relevant
master  — eller bachelorgrad eller toårig utdanning som fagskoletekniker med relevant fagbrev. Den som

har det faglige ansvaret for bygging og vedlikehold av andres elektriske anlegg. skal oppfitlle kravene i

første ledd og ha bestått egen prøve (installatørprøven). Itillegg setter FEK spesielle krav til
utenlandske aktører.

Det betyr at arbeid på kommunale el-anlegg kun kan utføres av el—installatør med nødvendig
kompetanse. Alle som skal arbeide på andres elektriske anlegg skal være registrert i vårt el-
virksomhetsregister og inneha kompetanse for det aktuelle arbeidet.
Dersom arbeid skal utføres av andre enn nettselskapet selv, må disse aktørene tilfredsstille kravene i

FEK for  å  arbeidet på nettselskapets anlegg. Det er eier av nettet/anlegget og de som bestiller arbeidet,
som må påse at aktørene tilfredsstiller kravene i FEK. Arbeid er i FEK definert som planlegging,

prosjektering, utførelse, driit, vedlikehold, reparasjon og kontroll.

Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg med veiledning (F SE) skal ivareta
sikkerheten ved arbeid på eller nær ved samt drift av elektriske anlegg ved at det stilles krav om at
aktivitetene skal være planlagt og at det skal iverksettes nødvendige sikkerhetstiltak for å unngå skade på
liv, helse og materielle verdier. I FSE §3 heter det; Eier- av virksomhet og eier/driver av anlegg som
omfattes av denne forskrt'jien skal sørge for at aktivitetene som reguleres av forskriften utføres

forsvarlig.

Dersom eier av anlegget setter bort driften av dette til annen virksomhet, så vil det være den
virksomheten som driver anlegget som har ansvaret for at kravene i denne forskriften blir oppfylt. Eier

av anlegget vil imidlertid stå ansvarlig for at den som driver anlegget har nødvendige ressurser for å
ivareta dette ansvaret. Eier av virksomheten skal utpeke en driftsansvarlig person til  å  ivareta

virksomhetens lavspenningsanlegg. Driftsansvarlig person må tilfredsstille relevante krav i F EK dersom
vedkommende selv skal utføre arbeid på anlegget.

Med hilsen
for Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Region Nord-Norge

Tore K. Varmedal Kurt Larsen

regionsjef sjefingeniør

Dokumentet er godkjent elektronisk.

Kopi til: -Hålogaland Kraft AS
-  Bredbåndsfylket Troms AS
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Adresseliste  -  lnformasjonsbrev  til aktører som ønsker å  benytte  TKNs nettanlegg til fellesf¢ring

Navn

Avinet

Balsfjord Kommune

Bardu Kommune

Berg Kommune

Bredbåndsfylket Troms

Broadnet AS

Broadnet avd. Tromsø

Canal Digital

Dyrøy Kommune

Eltel Networks AS

Forsvarsbygg

Frost Kraftentreprenør

Homenet AS

Karlsøy Kommune

Kommune

Kvænangen Kommune

Kåfjord Kommune

Lavangen Kommune

Lenvik Kabel—TV

Lenvik Kommune

Lyngen Kommune

Målselv Kommune

Neltel AS

Nettpartner

Nettplan AS

Nordix Data

Nordreisa Kommune

Relacom AS

Salangen Kommune

Signal Bredband

Sitecom

Sitecom avd. Tromsø

Statkraft Energi

Storfjord Kommune

Sørreisa Kommune

Telenor ASA

Torsken Kommune

Tranøy Kommune

Tranøy Telecom

Trollfjord Bredbånd AS

Tromsø Kommune

Uninett AS

Statens Vegvesen

Adresse

Kompetansesenteret Hatteng

Rådhusgata 11

Postboks 401

Ingrid Bjerkås vei 23

Stakkevollvegen 33

Rolfsbuktveien 4C

Postboks 2268 Langnes

Snarøyveien 30 M
Dyrøytunet

Hans Møller Gasmannsvei 9

Divisjons gate 12

Evjenvegen 46

Rolfsbuktveien 4C

Kirkebakken 1

Adresse

Gérgu

Øvervegen 2
Nessveien 7

Hallvieen 2

Rådhusveien 8

Strandveien 24

Mellombygdveien 216

Østre Aker vei 22

Evjenvegen 48

Kleverveien 3

Sjølundvegen 1

Sentrum 17

Alkevegen 10 c
Kongsveien 77

Per Helgesensvei 99

Stålfjæra 24

Fiolveien 10

Lilleakerveien 6

Oldersletta 1

Sykehjemsviene 35

Snarøyveien 30 D

Herredshusveien, kommunehuset

Vangsviveien 298

Øvre Vangsvik 51

Nordnesveien 3
Postboks 6900

Abelsgate 5A
Postboks 6164 Langnes

17/01200 12

10.2017 — Troms Kraft Nett AS

Sted

9046 Oteren

9050 Storsteinnes

9365 Bardu

9385 Skaland

9010 Tromsø

1364 Fornebu

9269 Tromsø

1360 Fornebu

9311 Dyrøy
0598 Oslo

9406 Harstad

9024 Tomasjord

1364 Fornebu

9130 Hansnes

Sted

9161 Burfjord

9146 Olderdalen

9357 Tennevoll

9303 Silsand

9300 Finnsnes

9060 Lyngseidet

9231 Moen

0581 Oslo

9024 Tomasjord

1540 Vestly

9016 Tromsø

9151 Storslett

9015 Tromsø

9350 Sjøvegan

8013 Bodø

0975 Oslo

9016 Tromsø

0283 Oslo

9046 Oteren

9310 Sørreisa

1360 Fornebu

9380 Gryllefjord

9304 Vangsvik

9304 Vangsvik

8450 Stokmarknes

9299 Tromsø

7030 Trondheim

9291 Tromsø
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Post Nordreisa

Fra:

Sendt

Til:

Kopi:

Emne:

Vedlegg:

Hei

Sigleif Pedersen <sigleif@avfallsservice.no>
onsdag 11. oktober 201711:18
Post Kvænangen; Post Nordreisa; Post Skjervoy; 'post@lyngen.kommune.no';
Post Kafjord; Post Storfjord
Dag Åsmund Farstad; Dag Funderud; Kjell Ove Lehne; Gunn Andersen;
'Kare.Fjellstad(C.Dlyngenkommuneno'; Kjell Arve Bøklepp; Karl-Martin Pedersen;
Trond Arne Hoe
MOTAK AV FRlTISBÅTER
Bekreftelse på at fritidsbåt er levert til lovlig mottak—2017.pdf

Finansieringen og rutiner for mottak av fritidsbåter er nå en realitet.

Vedlagt følger en beskrivelse av hvordan båteier skal gå frem for å få utbetalt kr. 1000 pr fritidsbåt som leveres til

godkjente anlegg. Beløpet skal altså dekke transporten.

I Nord — Troms er det Galsomelen avfallsanlegg som er godkjent mottak av fritidsbåter.

Med venlig hilsen

Avfallsservice AS

Sigleif Pedersen
Daglig leder
tlf 7777 0000  /  dir 91651142

Hovedveien 62,9152 Sørkjosen

si leif avfallsservice.no

1
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Bekreftelse på at fritidsbåt er levert til lovlig

mottak
Den som leverer fritidsbåt til  lovlig mottak vil motta kr  1000,- per fritidsbåt. Beløpet som

Miljødirektoratet refunderer etterskuddsvis, er ment  å  dekke hele eller deler av utgiftene

knyttet til transport av  kasserte  fritidsbåter til lovlig mottak. Oversikt over lovlige mottak

finnes på sortere.no.

Den som leverer båten må sørge for å ta med  dette skjema  for bekreftelse av at fritidsbåt er

levert til mottaket og sørge for å få de relevante feltene utfylt. Det må leveres ett skjema,

pr. båt. Skjemaet skal legges ved søknad for refusjon. Søknadsskjema for refusjon finnes på

htt s://soknadssenter.mil'odirektoratet.no. Søknader uten skjema for bekreftelse av at

fritidsbåt er levert eller søknader med skjema som ikke er fullstendig utfylt, vil ikke bli

behandlet.

Det må sokes samme år som båten kasseres. i eriodcn ].  'anuar  til 1. desember hvert år.

Navn på den som leverer

fritidsbåten:

(Blokkbokstaver)

Adresse og tlf. til den som

leverer båten:

Fødselsnr. eller org.nr til

den/ bedriften som leverer

båten:

Type legitimasjon som er

forevist (bankkort, førerkort

etc):

Mottakssted:

Org.nummer:

(Fylles ut av mottaket)

Navn på den som bekrefter

mottak (Blokkbokstaver)

Beskrivelse av båten,

inkludert reg.nr der det finnes.

Undertegnede er kjent med at opplysningene i skjemaet kan etterkontrolleres og at støtten helt eller delvis kan trekkes tilbake ved bevisst

eller uaktsomt misbruk.

Dato Søkers underskrift Dato Mottakanleggs underskrift

Miljødirektoratet

Telefon:  03400/73  58 05 00 ) Faks: 73 58 05 OH E-post: postgmiljodirmo l Nett". www.miljodirektoratet.nol Post: Postboks  5672  Torgarden,

7485  Trondheim
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Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Saksbehandler:
[Deres ref.] 2017/11233 Marit Johanne Birkeland

Planlegging av snøskuterløyper og hensynet til  reindriften

Motorferdselloven 5 4a og forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 4a

gir kommunene adgang til å fastsette snøskuterløyper for fornøyelseskjøring. Lov og forskrift gir

rammer for hvor løyper kan legges, hvilke hensyn kommunen plikter å ta i planleggingen, samt krav

til prosess fram mot fastsetting av løyper.

Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 4a fjerde ledd, fastslår

følgende: "Løypene skal ikke legges i verneområder, foreslåtte verneområder eller nasjonale

villreinområder. Løypene skal ikke være til vesentlig skade eller ulempe for reindriften eller kreve

terrenginngrep.  "

Reindrift er en arealavhengig næring. Naturforhold og reinens behov varierer gjennom året, og

dette gjør det nødvendig å flytte reinen mellom ulike beiteområder i de ulike deler av

beitesesongen. Reindriftens arealer er reindriftens viktigste ressurs, og i henhold til reindriftsloven

§ 1 er det et nasjonalt ansvar å sikre reindriftens arealer. Dette ansvaret påhviler både innehavere

av reindriftsretten, øvrige rettighetshavere og myndighetene.

Snøskuterløyper kan komme i konflikt med hensynet til reindriftsnæringen. Motorisert ferdsel kan

medføre forstyrrelser for reinen, herunder påvirke reinens forflytninger og beiteadferd. På vinteren

trenger reinen ro for å begrense tapene av energi, protein og mineraler.

Dette brevet vil gi kommunene veiledning til hvordan interesser knyttet til reindrift skal ivaretas i

prosessene knyttet til planlegging av snøskuterløyper. Brevet gjelder både for planlegging av nye

snøskuterløyper og prosesser for å få fastsatt eksisterende løyper etter nytt regelverk. I de tilfeller

kommunene utreder for å videreføre eksisterende løyper vil trolig kommunene allerede ha et

kunnskapsgrunnlag om hvordan løypene fungereri forhold til reindriftsnæringen.

Hva menes med "vesentlig skade og ulempe" for reindriften?

Motorferdselloven har et absolutt krav som tilsier at snøskuterløypene ikke skal være til vesentlig

skade eller ulempe for reindriften.

Løyper som virker inn på reindriftens særverdiområder og minimumsområder vil normalt anses for å

Postadresse: Postboks 5672, Torgarden, 7485 Trondheim l Telefon: 03400/73 58 05 00 l Faks: 73 58 05 01

E-post:  post@miljodir.no l Internett: www.miljødirektoratet.no l Organisasjonsnummer: 999 601 391
Besøksadresser: Brattørkaia 15, 7010 Trondheim l Grensesvingen 7, 0661 Oslol
Besøksadresser Statens naturoppsyns lokalkontorer: Se www.naturoppsyn.no
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være til vesentlig skade eller ulempe for reindriften. Med særverdiområder menes flyttlei,

brunstland, kalvingsland, sentrale luftingsområder, samt områderi og ved anlegg til merking,

skilling og slakting. Minimumsbeiter er det årstidsbeitet som begrenser distriktets reintall.

Kommunen skal ta hensyn til viktige vinterbeiteområder.

Overnevnte føringer framkommer av Klima— og miljødepartementets merknader til § 4 a fjerde ledd

i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag, og det er forutsatt at

kommunene følger disse.

Ivaretaking av reindriften

Etablering av snøskuterløyper krever medvirkning, samarbeid, offentlighet og informasjon. Det er

viktig at kommunen tidlig i prosessen tar kontakt med fylkesmannen og aktuelle sektormyndigheter

som Vegvesenet, NVE, politiet med videre, for å finne mulighetsrommet for hvor løyper kan legges

uten at de kommer i konflikt med de hensyn kommunene plikter å ta.

Kommunene må vurdere konsekvensene for reindriften allerede ved oppstart av planarbeidet. Så

tidlig som mulig skal kommunen innhente et kunnskapsgrunnlag om reindriftsinteressene gjennom å:

.  sjekke reindriftskart

o innhente informasjon fra Fylkesmannen om mulige reindriftsinteresser som vil kunne bli

berørt

. kontakte berørte reinbeitedistrikt for å sikre seg utfyllende informasjon om

reindriftsinteressene i det aktuelle arealet.

Reindriftens arealbrukskart kan være et nyttig verktøy ved oppstart av planarbeidet. Kartet viser

beitebruken med en inndeling i 5 årstidsbeiter; vår-, sommer-, høst, høstvinter/førjuls- og

vinterbeite, og er også kategorisert etter hvor intensiv bruken er. Kartene viser også områder for

samling, flytting og trekkleier, plasseringen av reindriftsanlegg, samt de administrative grensene for

reinbeiteområdene og reinbeitedistriktene.

Reindriftskartene er likevel utarbeidet som oversiktskart og i stor målestokk. Informasjonen i

reindriftskartene må derfor brukes med forbehold om at denne er veiledende. Det er i denne

sammenhengen viktig at supplerende informasjon om bruk av områdene inrhentes fra

reindriftsforvaltningen hos den enkelte Fylkesmann og hos reinbeitedistriktene. Tidlig dialog med

reindriftsinteressene vil bidra til å hindre unødige konflikter.

Kommunens planlegging av løyper etter nytt regelverk skal skje i samråd med berørte

reinbeitedistrikter. Kommunene må være oppmerksomme på at reindriftens arealbruk ofte foregår

på tvers av kommune- og fylkesgrenser, og at de ulike årstidsbeitene ofte er i ulike kommuner.

Samtidig er det viktig å være bevisst at reindriftens arealbruk ikke er statisk, og at endringer i

beitetilgang, snøforhold med videre kan medføre store endringer i arealbruk i enkelte år eller over

tid. Ved utredning av løypene må det avklares hva som er å anse som normaltilstand, men også ha

fleksibilitet til å møte spesielle situasjoner.

Gjennom tidlig dialog med Fylkesmann og reinbeitedistriktene bør kommunen avklare:

.  Områder i kommunen der det ut fra reindriftshensyn vil være uaktuelt å legge

snøskuterløyper, og der snøskuterløyper med stor sannsynlighet vil utløse klage fra
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reindriftsinteressene, jf. kravet om at løyper ikke skal være til vesentlig skade eller

ulempe for reindriften.

.  Områderi kommunen der snøskuterløyper kan legges på vilkår. Dette kan være områder

som er viktige for reindriften i kortere perioder og der tiltak som ivaretar reindriften

kan iverksettes. Kommunen kan for eksempel gi bestemmelser i løypeforskriftene om at

løypene stenges på forlangende av reinbeitedistriktet, i perioder der dette ansees som

nødvendig av reindriftshensyn. Dette kan for eksempel være aktuelt i forbindelse med

flytting av rein. Kommunen vil være ansvarlig for at stengning blir gjort kjent. For å

redusere behovet for stengning kan kommunen også fastsette bestemmelser om

tidspunkt for åpning og stengning av løyper som erfaringsmessig og etter innspill fra

reindriftsnæringen vil kunne komme i konflikt med reindriftsinteressene i gitte tidsrom.

.  Områder i kommunen der det ut fra reindriftshensyn vil være uproblematisk å fastsette

snøskuterløyper.

Kunnskap om reindriftsinteressene, sammen med kunnskap om de øvrige interessene som

regelverket skal ivareta, må danne grunnlaget for vurdering av eventuelle snøskuterløyper og hvor

disse kan lokaliseres. Etter utarbeiding av konkrete forslag til løypetraseer, samt bestemmelser cm

bruk, skal kommunen sende sitt forslag på høring jf. forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark

og på islagte vassdrag § 4a, 3. ledd. Det er en forutsetning at berørte interessegrupper gis anledning

til å uttale seg i høringsprosessen, herunder også reindriftsnæringen.

Kommunen kan i sine forskrifter sette vilkår som sier at løypen vil stenges etter behov fra

reindriften. Dette kan være et resultat av en dialog med reindriftsnæringen som ivaretar flere

hensyn samtidig.

Uavhengig av en slik bestemmelse vil fylkesmannen også ha adgang til å forby motorferdsel i

løypene. Dette følger av § 9 i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag,

som gir fylkesmennene adgang til å forby motorferdsel når det ansees nødvendig for å ivareta

reindrifts- eller viltinteresser, eller andre interesser som motorferdselloven skal ivareta.

Miljødirektoratet vil samtidig oppfordre kommunene til å ha løpende dialog og godt samarbeid med

reindriftsnæringen også etter at løypene er fastsatt.

Hilsen

Miljødirektoratet

Dette dokumentet er elektronisk godkjent

Ivar Myklebust Terje Qvam

avdelingsdirektør seksjonsleder

Tenk miljø -velg digital postkasse fra e-Boks eller Digipost på www.norge.no.
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Kopi til:

Fylkesmannen i Finnmark  /  Finnmarkku

Fylkkamänni

Fylkesmannen  i  Troms  /  Romssa Fylkkamanni

Fylkesmannen i Nordland

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag /  Noerhte-

Trööndelagen fylhkenålma

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

Fylkesmannen i Hedmark

Fylkesmannen i Oppland

Fylkesmannen i Buskerud

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane

Fylkesmannen i Møre og Romsdal

Klima- og miljødepartementet

Norske reindriftssamers landsforbund

Sametinget

Statens hus

Postboks 6105

Moloveien 10

Postboks 2600

Postboks 4710 Sluppen

Postboks 4034

Postboks 987

Postboks 1604

Njøsavegen 2

Postboks 2520

Postboks 8013 Dep
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9815 Vadsø

9291 Tromsø

8002 Bodø

7734 Steinkjer

7468 Trondheim

2306 Hamar

2626 Lillehammer

3007 Drammen

6863 Leikanger

6404 Molde

0030 OSLO
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Fra: Thor - Harald Lauritsen (thor.h.lauritsen@fylkestrafikk.no)
Sendt: 24.10.2017 12:38:10
Til: Hilde Henriksen
Kopi: 

Emne: Sanntidsinformasjon på regionbussene.
Vedlegg: image001.png;Storslett.jpg;2017-03-06 16.58.51.jpg
Hei
 
Troms fylkestrafikk er i gang med å etablere sanntidsinformasjon på bussene i Troms. Bybussene i Harstad og
Tromsø er allerede i drift, og neste steg blir regionbussene til Storslett og Alta.
Sanntidsinformasjon innebærer at de reisende får vite når bussen faktisk kommer til den enkelte holdeplass, dvs
at eventuelle forsinkelser blir varslet via mobil app, på web eller på skilt. Skilt settes kun opp på større
holdeplasser, mens mobil og web vil vise samtlige holdeplasser.
 
I denne sammenheng ønsker vi å sette opp skilt for visning på holdeplass Storslett terminal. Der vil vi ha behov for
tillatelse til å sette opp stolpe(se vedlegg), og vi må få tilgang til strøm. Skiltet trekker kun 90 watt, så en 10A kurs
vil være mer enn tilstrekkelig.
Vedlegger og bilde av selve skiltet, her plassert i busskur i Tromsø.
 
Ta gjerne kontakt på telefon, så kan du få mer informasjon om hvilken praksis vi har hatt for tilsvarende med
Harstad kommune og Tromsø kommune, og evt andre spørsmål du ønsker svar på.
 
 
Vennlig hilsen

Thor - Harald Lauritsen
Seniorrådgiver
TFT Transport avd. Finnsnes
Troms fylkestrafikk

Telefon: +47 77 78 84 89
Mobil: +47 472 59 467
www.tromskortet.no
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Fra: Hilde Henriksen (hilde.henriksen@nordreisa.kommune.no)
Sendt: 24.10.2017 14:25:48
Til: 'Thor - Harald Lauritsen'
Kopi: 

Emne: RE: Sanntidsinformasjon på regionbussene.
Vedlegg: image001.png;image002.jpg
Hei
Viser til hyggelig telefonsamtale i dag.
Nordreisa kommune vurderer beskrevet tiltak som svært godt.   
Tillatelse til oppsett av stolpe gis med dette av Nordreisa kommune.  Plassering av stolpen er på eiendomsgrense
mellom kommunal eiendom og privat eiendom.
Det må derfor også innhentes tillatelse for stolpen og for strømkabel fra grunneier av eiend 1942/15/123,
Rejosgruppen AS.  Kontaktperson er Reidar Josefsen tlf 90068850.
 
Nordreisa kommune kan i sammenheng med arbeid på kommunalt lysanlegg i området, påta oss å legge ned kabel
i kabelrør mellom stolpe og bygning.  Kommunens arbeid er planlagt til uke 44/17.  Vi tar likevel litt forbehold om
tid grunnet prioritert akutt arbeid på drikkevannsforsyningen.
Kommunens utførelse av kabelgraving forutsetter at Troms fylkestrafikk innhenter grunneiers tillatelse, leverer
nødvendig strømkabel og dekker Nordreisa kommunes kostnad for gravearbeidet.  Reasfaltering av kabelgrøfta vil
utføres av Nordreisa kommune barmarksesongen 2018 sammen med øvrige kommunale asfaltarbeider.
 
Vi imøteser bekreftelse på at kommunen skal legge kabelen mellom bygg og stolpe.
 

Vennlig hilsen
 
Hilde Henriksen
Virksomhetsleder
Anleggsdrift
 
   
1942logo

Nordreisa kommune
Telefon: 77 58 80 43
Mobil:     48 99 42 44
 

   

Postadresse: Besøksadresse: Telefon:  77 58 80 00 Bankkto: 4740
05 03954

Postboks 174, 9156 Storslett Sentrum 17 Telefaks: 77 77 07 01 Org nr: 943 350
833

E-post:
postmottak@nordreisa.kommune.no
 

Internett: www.nordreisa.kommune.no www.facebook.com/nordreisakommune  

 
 
 
 
 

From: Thor ‐ Harald Lauritsen [mailto:thor.h.lauritsen@fylkestrafikk.no] 
Sent: Tuesday, October 24, 2017 12:38 PM
To: Hilde Henriksen <Hilde.Henriksen@nordreisa.kommune.no>
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Subject: Sanntidsinformasjon på regionbussene.
 
Hei
 
Troms fylkestrafikk er i gang med å etablere sanntidsinformasjon på bussene i Troms. Bybussene i Harstad og
Tromsø er allerede i drift, og neste steg blir regionbussene til Storslett og Alta.
Sanntidsinformasjon innebærer at de reisende får vite når bussen faktisk kommer til den enkelte holdeplass, dvs
at eventuelle forsinkelser blir varslet via mobil app, på web eller på skilt. Skilt settes kun opp på større
holdeplasser, mens mobil og web vil vise samtlige holdeplasser.
 
I denne sammenheng ønsker vi å sette opp skilt for visning på holdeplass Storslett terminal. Der vil vi ha behov for
tillatelse til å sette opp stolpe(se vedlegg), og vi må få tilgang til strøm. Skiltet trekker kun 90 watt, så en 10A kurs
vil være mer enn tilstrekkelig.
Vedlegger og bilde av selve skiltet, her plassert i busskur i Tromsø.
 
Ta gjerne kontakt på telefon, så kan du få mer informasjon om hvilken praksis vi har hatt for tilsvarende med
Harstad kommune og Tromsø kommune, og evt andre spørsmål du ønsker svar på.
 
 
Vennlig hilsen

Thor - Harald Lauritsen
Seniorrådgiver
TFT Transport avd. Finnsnes
Troms fylkestrafikk

Telefon: +47 77 78 84 89
Mobil: +47 472 59 467
www.tromskortet.no
 

207



180111235:44c602f4-98a7-4659-a1 19-a805fe840019:3

NORDREISA KOMMUNE i— Deres ref:

Postboks 174 ' Vår ref: 2017/231263

9156 STORSLETT Dato: 03.11.2017
. Org.nr: 985 399 077
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Statens tälsun for planter. fisk. Chm n rin‘smiséor -l
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SKRANTESJUKE  —  STATUS OG VEIEN VIDERE

Til kommune i Troms

Skrantesjuke  —  status  og veien videre
Det har nå gått litt over et år  siden  Skrantesjuke ble påvist for første gang i  Norge.  Siden
den gang er det tatt over 15 000 prøver på landsbasis, og det er påvist Skrantesjuke på
totalt to elg i  Selbuområdet, og på seks villrein  i  Nordfjella.

Skrantesjuke er en smittsom prionsykdom som rammer hjortedyr. Sykdommen er dødelig
og vil ikke forsvinne av seg selv. Symptomer på sykdommen er vekttap og endret
oppførsel som utvikles over uker og måneder. ltillegg kan det observeres sikling,
ukoordinerte bevegelser, repeterende bevegelsesmønstre, hodeskjelvinger, skjæring av
tenner og senket hode. Pelsen kan bli tørr og bustet, men kløe er ikke vanlig. Seint i
sykdomsforløpet kan dyra sikle, drikke og urinere mye, og vise tydelige nevrologiske
symptomer.

Vitenskapskomiteen for Mattrygghet har utarbeidet en risikovurdering knyttet til
sykdommen, og de har vurdert alternative måter å forvalte sykdommen på. Blant annet på
bakgrunn av dette, har det blitt bestemt at hele stammen på rundt 2000 villrein i Nordfjella
skal tas ut og området brakklegges i minst fem år. Denne jobben har startet og uttaket skal
etter planen være ferdig 1. mai 2018.

Samtidig er det lagt opp til omfattende prøvetaking også høsten 2017 og vinteren 2018 for
å få bedre oversikt over om det finnes smittede hjortedyr andre steder  i  landet. Det skal tas
prøver av alle slaktede tamrein og oppdrettshjort over 1 år i Sør-Norge og over 2 år i Nord-
Norge, alt fallvilt over 1 år, samt hjortedyr felt underjakti utvalgte kommuner i landet.

Oppdatert forskrift
For å hindre at Skrantesjuke spres i Norge har Landbruks— og matdepartementet fastsatt
en endring av de nasjonale reglene. Den viktigste endringen er innføringen av en skillelinje

www.mattilsgnetno

Mattilsynet Saksbehandler: Harald Jan Os Postadresse:

Seksjon dyr og slakteritilsyn Troms og Tlf: 22400000 Felles postmottak, Postboks 383
Svalbard E-post: ostmottak mattils net.no 2381 Brumunddal

(Husk mottakers navn) Telefaks: 23 21 68 01
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som skal hindre at sykdommen sprer seg videre nordover. Endringene er gjort i den
landsomfattende CWD-forskriften, og ble fastsatt 31. juli 2017.

De viktigste oppdateringene er:
o En grense er trukket midt i Norge for å forsøke å hindre at CWD—smitte spres fra sør til nord

på grunn av flytting av levende dyr og för.

.  Den som flytter levende tamrein fra et fylke til et annet må ha tillatelse fra Mattilsynet, med
unntak for tamrein som krysser fylkesgrenser i samsvar med fastsatte beitebruksregler, ved

tilbakeføring av tamrein som selv har krysset fylkesgrensen eller når dyrene fraktes direkte

til slakteri. Det gis ikke tillatelse til flytting av tamrein fra et sted sør for den overnevnte

grensen til et sted nord for grensen.

o Det er forbudt å flytte andre hjortedyr enn tamrein mellom fylker. En kan likevel søke om

tillatelse for permanent flytting av oppdrettsvilt til et annet fylke for å unngå innavl.
Begrensninger innføres i besetningen som tar inn dyret. Det kan ikke gis unntak fra

forbudet mot å flytte hjortedyr over grensen mellom sør og nord.

o Forbudet mot å legge ut för og slikkesteiner til ville hjortedyr er utvidet til hele landet. En

kan fortsatt søke Mattilsynet om å få före ville hjortedyr i noen tilfeller, blant annet av
hensyn til trafikksikkerheten på vei og jernbane.

.  Tamrein og oppdrettshjort må föres på en måte som gjør at ville hjortedyr ikke får tilgang til
föret. Rundballer må deles opp og distribueres ved föring av tamrein. En kan søke

Mattilsynet om å före på andre måter av hensyn til trafikksikkerhet.

o Tamrein og oppdrettshjort fra områder uten skrantesjuke (CWD) skal ikke föres med för,

inkludert lav, som er sanket inn fra områder med skrantesjuke. Tamrein og oppdrettshjort

fra steder nord for den overnevnte grensen skal heller ikke föres med för sanket inn på

steder sør for denne grensen.

ltillegg til CWD-forskriften, som gjelder for hele Norge og som nå er endret, er det en
soneforskrift som gjelder rundt Nordfjella (der villrein med skrantesjuke ble funnet) og
Selbu (der elg med skrantesjuke ble funnet). Reglene innenfor disse sonene er strengere
enn i resten av landet.

Varslingsplikt fallvilt

Varslingsplikten er utvidet og omfatter nå dyreeiere, dyretransportører, andre som har
ansvar for hjortedyr og andre som etter avtale fører tilsyn med, eller har oppdrag i
tilknytning til, ville hjortedyr.
Dette betyr at kommuner og entreprenører som har oppdrag i  tilknytning til ville hjortedyr
er pliktig å varsle Mattilsynet om døde hjortedyr.

Prøveuttak

Det er Miljødirektoratet som er kommunenes oppdragsgiver når det gjelder å ta prøver fra
fallvilt. Miljødirektoratet arbeider med en løsning for godtgjørelse til kommunene for prøver
som blir tatt ut.

Det er viktig at det tas ut prøver av alle fallvilt av elg, hjort, rådyr og villrein som er ett år
eller eldre. Fallvilt er dyr som er påkjørt, er funnet død i naturen eller som er avlivet
utenom ordinærjakt.

Kommunen/ettersøkspersonell kan selv ta ut hjerneprøven, eller kontakte det lokale
Mattilsynet for bistand. Prøven sendes til Veterinærinstituttet for undersøkelse. Det er et
ønske om at det også tas ut lymfeknuter der det lar seg gjøre.
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Kommunen bør oppfordre eget ettersøkspersonell til å ha oppmerksomhet rundt
sykdommen. Ta kontakt med Mattilsynets lokalkontor dersom det fortsatt er behov for
opplæring i prøveuttak.

Kommunen skal registrere alle døde hjortevilt i Hjorteviltregisteret sin fallviltbase. Ved
avliving grunnet mistanke om skrantesyke, skal dyret registreres under kategorien
«Sykdom, skade eller andre årsaker». Dette gjelder også døde dyr som prøvetas av

Mattilsynet. Husk å merke av om CWD-prøve er tatt. Prøvesvaret vil automatisk kobles til
dyret i Hjorteviltregisterert.

Bestilling av utstyr

Kommunene får utstyr og merkelapper for fallviltprøver fra Veterinærinstitttet. Utstyret til
hjerneprøvetaking bestiller kommunen på utstyrsbestilling@vetinst.no.

Sørg for at alle som får prøvetakingsutstyr også får merkelapper. Det er svært viktig med
korrekt registrering og merking av prøvene.

Håndtering av kadavre

Kadavre bør helst graves ned eller fraktes til et forbrenningsanlegg dersom det er mulig.
Hvis ikke det lar seg gjøre, bør kadavrene dekkes til, og det bør merkes av i kart eller med
GPS—koordinater hvor kadaveret ligger. Dersom prøven viser at dyret har skrantesjuke, vil
det bli aktuelt å hente ut kadaveret. Kadaver kan ikke brukes som åte før det foreligger et
negativt prøvesvar.

Dialog med jegere

Mattilsynet stiller gjerne opp på møter kommunen eventuelt skal avholde forjegere i
forkant av elgjakta. Der kan vi orientere om skrantesjuke, symptomer, prøveuttak, hygiene,
eller andre relevante tema knyttet til sykdommen.

Det blir ikke obligatorisk prøveuttak av hjortevilt felt underjakt i Nord-Norge i 2017. Det er
likevel viktig atjegere er oppmerksomme på sjukdommen og melder fra hvis de ser noe
unormalt. Det vil også være mulig å få tatt prøver på frivillig basis. De må i så fall ta
kontakt med Mattilsynet lokalt.

For mer informasjon

www.mattils net.no

www.vetinst.no

www.h'ortevilt.no

www.mil'okommune.no

htt ://www.mil'odirektoratet.no/
www.nina.no

Kontaktpersoner i Mattilsynet

Dersom du har ytterligere spørsmål eller skal varsle Mattilsynet om syke eller døde dyr,
kan du ta kontakt med lokalkontoret:
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Med  hilsen

Harald  Os
spesialinspektør

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur.
Dokumenter som må ha signatur bliri tillegg sendt i papirversjon.
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Fra: Hilde Henriksen (hilde.henriksen@nordreisa.kommune.no)
Sendt: 13.11.2017 11:01:54
Til: Austlid Edel Miljeteig
Kopi: Dag Funderud

Emne: Etterlysning svar pï¿½ henvendelse - vï¿½r sak 15/1344
Vedlegg: image003.jpg
Vi viser til vï¿½r henvendelse datert 27.07.2017 som gjelder overfï¿½ring av veilys langs riksvei til Statens
vegvesen. ï¿½Henvendelsen er bekreftet mottatt av Statens vegvesen 31.07.2017.
Pr dato kan vi ikke se ï¿½ ha mottatt noen tilbakemelding fra Statens vegvesen, verken til saken eller om forventet
behandlingstid.
Det vises ogsï¿½ til at Nordreisa kommune sendte tilsvarende henvendelse til Statens vegvesen i 2014, som
fortsatt stï¿½r ubesvart fra Statens vegvesen.ï¿½
 
Nordreisa kommune ber om snarlig svar pï¿½ vï¿½r henvendelse datert 27.007.17.
 
 

Vennlig hilsen
 
Hilde Henriksen
Virksomhetsleder
Anleggsdrift
 
   

Nordreisa kommune
Telefon: 77 58 80 43
Mobil:     48 99 42 44
 

   

Postadresse: Besï¿½ksadresse: Telefon:  77 58 80 00 Bankkto: 4740
05 03954

Postboks 174, 9156 Storslett Sentrum 17 Telefaks: 77 77 07 01 Org nr: 943 350
833

E-post:
postmottak@nordreisa.kommune.no
 

Internett: www.nordreisa.kommune.no www.facebook.com/nordreisakommune  
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Fylkesmannen  i  Troms
Romssa  Fylkkamänni l”

Saksbehandler Telefon Vår dato ,! '  Vår ref. Arkivkode
Aase  Berg 77642074 08.11.2017 _.  .2017/7130  -  0 512.1

Deres dato r  Deres ref.

l
!

Beitelag i Troms v/ledere, frr—?— —
adresseliste R; 23" g

Tilskudd  til  drift  av  organiserte beitelag i Troms, 033  2017

Vi orienterer om at søknadsfrist for  tilskudd  til drift av beitelag er 1. desember.

Tilskuddet er en del av de regionale miljøtilskuddene i Troms og er hjemlet i forskrift om

regionale miljøtilskudd for jordbruket i Troms av 18. mai 2016.

Alle beitelag må søke elektronisk Via Altinn. Dersom du har problemer med søknaden, kan du

ta kontakt med din kommune som kan hjelpe deg.

Det er trygt å levere søknaden elektronisk. Dersom laget søkte tilskudd i fjor, ligger

medlemmene med organisasj onsnummer og beiteområde ferdig utfylt. Du får løpende beskjed

om du har fylt ut skjemaet riktig og bekreftelse/kvittering på at søknaden er levert. Denne kan

du finne igjen i «Min meldingsboks» i Altinn.

Veiledning til elektronisk søknad, OBB Steg for: steg Altinn 2017, finner du her:

htt s://www.landbruksdirektoratet.no/no/mil'o-o J-okolo Iisk/re ionalt—

mil'otilskudd/or anisert-beitebrukiåfhvordan-soeke— . Vi har også lagt den ved denne

forsendelsen.

Et av flere vilkår for å motta dette tilskuddet er at beitelaget har gyldig organisasjonsnummer

i Enhetsregisteret. Alle medlemmene i laget må også ha organisasjonsnummer.

Det er beitelagsleder som skal sende inn søknaden for beitelaget, og det er viktig at

beitelagslederen har fått denne rettigheten i Altinn. Under menypunktet «Profiler, roller og

rettigheter» i Altinn kan du sj ekke om dette er i orden. Dette finner du under punktet «skjema

og tjenester du har rettigheter til». Se også til Landbruksdirektoratets nettside for mer

informasj on.
 

Feltet «Melding fra beitelaget» skal fylles ut. Her skal det opplyses om aktiviteten i laget og

tilbakemeldinger til kommunen og Fylkesmannen. Det kan være vurdering av beitesesongen

og tapstallene. Det er fullt mulig å laste opp vedlegg, som for eksempel årsmelding og sende

det inn med søknaden.

Foreløpige tilskuddssatser er kroner 40 per hjemsanket storfe og kroner 11 per hjemsanket

småfe. Utbetalingen skjer fra Landbruksdirektoratet februar/mars 2018. Ved for sent fremsatt

søknad vil det tildelte tilskuddet bli redusert med 1 000 kroner per virkedag etter

søknadsfristens utløp og opp til 20 virkedager.

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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Side  2  av 3

Vilkår
Vilkårene finnes i veilederen for regionale miljøtilskudd for 2017, side 10. Veilederen for

2017 finner du på nettsiden til fylkesmannen i Troms

litt s://www.f lkesmannen.no/Tr01ns/Landbruk-oO-mat/Mil'otiltak/Generelle-mil'otiltak-

RMP/N -vei1eder-for-re ionale-mil'otilskudd-for-'ordbruket/ . Er det problem med nedlasting,

kan du ta kontakt med landbruksforvaltningen i kommunen.

Det kan gis tilskudd til beitelag som har sau, geit eller storfe på beite i utmark minst  8  uker i

året. Tilskuddet gis per hjemsanka dyr. Melkende kyr og geiter er ikke omfattet av tiltaket.

Beitelag som søker om tilskudd må være registrert i enhetsregisteret/foretaksregisteret.

Søknad om tilskudd sendes den kommunen der størstedelen av beitet ligger. Dersom laget

beiter i flere fylker, skal fylkesmennene i beitefylkene sammen avgjøre hvilket fylke og

hvilken kommune laget skal registreres i, og hvor de skal søke om tilskudd. For å være

berettiget tilskudd gjennom regionalt miljøprogram, må beitelaget oppfylle følgende krav:

. Laget skal ha egne lagslover og et styre valgt av medlemmene, og føre protokoll fra

alle møter der det blir gjort vedtak.

. Laget skal være åpent for brukere som har tilgang til utmarksbeite i et område der

samarbeid kan fremme bruken av beiteområdet.

' Laget skal føre regnskap for den økonomiske drifta i laget i tråd med gjeldende regler

og god regnskapsteknikk.

' Laget skal bruke alle tilskudd til laget til å fremme den organiserte beitebruken i

området gjennom felles tiltak.

. Laget skal organisere effektivt og forsvarlig tilsyn og sanking av egne og andres dyr i

lagets område, tilpassa lokale forhold. Beiteområdet skal inspiseres minst en gang i

uka slik at unormale forhold kan bli oppdaga fort og nødvendige tiltak satt i verk.

' Laget skal samarbeide med tilgrensende lag når det kan føre til mer effektiv

ressursbruk og utnyttelse av beiteområdene. Dette gjelder spesielt sanking og

ettersanking.

' Laget skal notere opplysninger om gjennomført tilsyn (dato, tilsynsrunde, unormale

forhold i beiteområdet og tiltak som er satt i verk). Fylkesmannen og kommunen kan

be om å få lagt fram denne dokumentasjonen.

' Laget skal sende årlig rapport på fast skjema til kommunen innen søknadsfristen.

. Lag som bruker beite i andre kommuner enn registreringskommunen, skal hvert år

sende kopi av søknad om tilskudd til disse for informasjon.

. Nyregistrerte lag skal ha minst 5 aktive medlemmer og 300 småfeenheter. Minstekrav

for eksisterende lag er 3 aktive medlemmer og 150 småfeenheter (1 småfeenhet  =  1

lam/sau/geit/kje eller 0,1 storfe). Alle dyreslag fra samme bruk skal organiseres i

samme lag.
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Gyldig organisering i Enhetsregisteret
Vi er blitt opplyst om at Enhetsregisteret ikke har satt noen tidsfrist for omregistrering av

beitelag som ikke har korrekt organisasjonsform. Ingen beitelag vil bli slettet uten at

Brønnøysundregisteret har væit i kontakt med laget. Alle beitelag som i dag har et

organisasjonsnummer, kan bruke dette når de skal søke om tilskudd til drift av beitelag ved

søknadsomgangen høsten  2017.

Det er beitelaget sitt ansvar å sørge for registrering i Enhetsregisteret med korrekt valg av

organisasjonsform.

Spørsmål

Eventuelle spørsmål knyttet til søknaden om tilskudd til drift av beitelag kan rettes til

kommunen.

Lykke til!

Vedlegg: brukeirettledning til elektronisk søknad i Altinn.

Med hilsen

Marianne Vileid Uleberg

ass. landbruksdirektør

Aase Berg

rådgiver

Kopi uten vedlegg til:

Kommuner i Troms,

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ikke håndskrevne signaturer.
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Post Nordreisa

Fra: LederJernbane <leder@jernbane.no> 1
Sendt: torsdag 26. oktober 2017 12:52 i '
Til: Post ?"
Emne: Statsbudsjett 2018 — samferdsel

Vi ber om at vår kommentar oversendes politiker og ansatte i

kommunen/fylkeskommunen som ansvarer for samferdsel, næring, plan og areal.

STATSBUDSJETTET 2018

Om regjeringens planer realiseres vil vi i  2029  ha sammenhengende motorveg

fra Rogaland til Trøndelag i 2029, mens det fortsatt vil være fem år igjen til
intercity er ferdig utbygd. Svarer dette på dagens og morgendagens
utfordringer, spør leder av For Jernbane, Kjell Erik Onsrud.

For Jernbane foreslårat ny jernbane og stamveg planlegges samlet og helhetlig.

Formålet er å få en balansert utbygging av transportkapasiteten som bidrar til Norges
klimaforpliktelser og det grønne skiftet, og for å unngå feil- og overinvesteringer.

For Jernbane foreslår en fordeling av investeringene med 1/3 til store vegutbygginger

0 2/3 til jernbane. Denne fordelingsnøkkelen bør nås innen tre år.
Pa 2018-budsjettet foreslår vi at 1 750 millioner kroner overføres fra store veger til

jernbane.

For Jernbane foreslår også at det utredes et alternativ med felles dobbeltspor via
Nittedal. Formålet er å finne et prosjekt med mindre negativ samfunnsnytte (- 11 420
mill.) enn innkorting via Sandvika. Med en felleskorridor kan både
Bergensbanen, Gjøvikbanen og godstrafikken Oslo-Bergen et løft og penger og
naturinngrep kan spares.

Mer info:

htt  :  www.'ernbane.no vi—mener statsbuds'ett hoerin -for-stortin ets—

trans ortkomit-?ctl=Details&neID=20594&mid=17867

Vennlig hilsen Kjell Erik Onsrud, leder av For Jernbane

www.'ernbane.no
Pb 3455 Bjølsen, NO—0406 OSLO
org.nr. 989 085 107

tlf. 22 18 30 12, 976 84 811

1
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Nordreisa kommune 
           

 Arkivsaknr:       2015/2529-3 

Arkiv:                033  

Saksbehandler:  Ellinor Anja 
Evensen 

 Dato:                 14.11.2017 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
 Nordreisa administrasjonsutvalg  
50/17 Nordreisa formannskap 01.12.2017 
24/17 Nordreisa næringsutvalg 21.11.2017 
29/17 Nordreisa oppvekst- og kulturutvalg 27.11.2017 
50/17 Nordreisa helse- og omsorgsutvalg 28.11.2017 
81/17 Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg 30.11.2017 
 Nordreisa kommunestyre  

 

Møteplan 2018 Nordreisa kommune 

Henvisning til lovverk: 
Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår i Nordreisa kommune 

Vedlegg 
1 Kalender 2018 

 
Linker: 
Skolerute 
Møtekalender troms fylkeskommune 

Saksprotokoll i Nordreisa helse- og omsorgsutvalg - 28.11.2017  
 

Behandling: 
 

Vedtak: 
 
 
 
 

Saksprotokoll i Nordreisa oppvekst- og kulturutvalg - 27.11.2017  
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http://www.nordreisa.kommune.no/reglement-for-folkevalgtes-arbeidsvilkaar-i-nordreisa-kommune-gjelde-fra-1-1-2018.6048763-150562.html
http://www.tromsfylke.no/#/innhold/tjenester/utdanning/skoleruta/
https://innsyn-vs.tromsfylke.no/motekalender?year=2018


Behandling: 
 

Vedtak: 
 
 
 
 

Saksprotokoll i Nordreisa næringsutvalg - 21.11.2017  
 

Behandling: 

Forslag fra NæU: 

Det legges opp til et ekstra møtedato 10.april 
Landsbymøtet legges inn i møteplanen, med en foreløpig dato.  

Vedtak: 

 
 
 
 
  

Rådmannens innstilling 
Møteplan 2018 vedtas: 

 Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des 
Kommunestyret  
Leder: Ordfører 
5 møter + 1 temadag 
Torsdager 

 8  26  21   Temadag 
Uke 38 25  20 

Formannskapet 
Administrasjons-utvalget 
10 møter 
Leder: Ordfører 
Torsdager 

25 
+  
Adm 

22 22 
 

12 31 
+ 
adm 

14  16 
+ 
adm 

20 18 
 

8 
+ 
adm 

6 

Næringsutvalget  
4 møter i året 
Leder: Ordfører 

 1    7   13  22  

Miljø-, plan og utviklingsutvalget  
8 møter 
Leder: Hilde Nyvoll 

18  1 19 24   23 27 11 29  

Oppvekst- og kulturutvalget  
6 møter 
Leder: Siv Elin Hansen 

 6  5  5  28 18 23 20  

Helse- og omsorgsutvalget  
6 møter 
Leder: Olaug Bergset 

23  20  30   21 25 30 27  

Fylkestinget   12.-
16.3. 

  11.-15. 
juni 

   15.-19. 
oktober 

 10.-
14.de
sembe
r 

Fylkestinget – komitebefaringer    24.-
25.april 

      13.-
14. 
nove
mber 

 

Helligdager som faller på 
ukedager 

   2. 1.  
10. 
17. 
21. 

      25. 
26. 
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Skolerute 4. 
første 
skoled
ag 

Vinterf
erie 
26.2-
2.3 

Vinterf
erie 1.-
2.3 
 
Påskef
erie 
26.mar
s til 2.4 

Første 
dag etter 
påske 3.4 

11. 
mai 
fridag 
for 
elever 
 
18. 
mai 
fridag 
for 
elever/
eksame
n for 
noen 

22. 
juni 
siste 
skoled
ag 

 20. 
august 
første 
skoled
ag 

 Høstfer
ie 4. og 
5. 
oktober 

Planl
eggin
gsdag 
vgs 
19. 
og 20 

Siste 
skole
dag 
før jul 
20. 
des 

             

Møtesekretær i andre nemnder, styrer og råd utarbeider møteplan i samarbeid med leder av disse 
etter behov og innenfor gitte budsjettramme.  
 

Saksopplysninger 
7.1 Møteplan  
Det utarbeides helårig møteplan som skal samordnes for møter i folkevalgte organer. Møtene 
avholdes fortrinnsvis på dagtid. Møteplan vedtas i kommunestyrets desember møte etter behandling 
i alle hovedutvalg. Møter i kommunestyret, formannskapet og hovedutvalg skal angis med dag og 
dato. Perioden 01.07 - 15.08 skal så vidt mulig være møte fri.  
Som hovedregel avholdes møtene slik:  

 Kommunestyret 6 ganger i året hvorav en av møtedagene er temadag  
 Formannskapet avholder møter torsdag i hver måned  
 Administrasjonsutvalget og næringsutvalget 4 ganger i året  
 Miljø,- plan og utviklingsutvalget avholder møter hver 6. uke  
 Helse- og omsorgsutvalget og oppvekst- og kulturutvalget 6 ganger i året  

 
Møtesekretær i andre nemnder, styrer og råd utarbeider møteplan i samarbeid med leder av disse 
etter behov og innenfor gitte budsjettramme. 
 

Vurdering 
Det må være minst 14 dager mellom møtene i formannskap og kommunestyrets møte i 
desember. 
 
Det er lagt inn ekstra møte i sektorutvalgene i slutten av september for å få jobbet med 
budsjettene.  
 
Det er ikke møter i kommunestyret når det er møter i Fylkestinget. 
 
Møtesekretær i andre nemnder, styrer og råd utarbeider møteplan i samarbeid med leder av disse 
etter behov og innenfor gitte budsjettramme.  
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Nordreisa kommune 
           

 Arkivsaknr:       2017/1215-1 

Arkiv:                614  

Saksbehandler:  Olaf Nilsen 

 Dato:                 03.11.2017 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
82/17 Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg 30.11.2017 
34/17 Nordreisa oppvekst- og kulturutvalg 27.11.2017 
39/17 Nordreisa formannskap 01.12.2017 
 Nordreisa kommunestyre  

 

Kostnad ved å tilrettelegge Storslett samfunnshus som Kulturskole 

Henvisning til lovverk: 
 

Vedlegg 
1 Plantegning ombygging Storslett samfunnshus 
2 Kostnadsoverslag ombygging kulturskolen 

 

Rådmannens innstilling 
1. Storslett samfunnshuset ombygges og disponeres av Kulturskolen. Vedlagte tegninger 

legges til grunn for ombyggingen. 
2. Kostnadsrammen for ombygging settes til kr. 450.000,-. Kostnaden innarbeides i budsjett og 

økonomiplan for 2018-2021. 
 
 
 

Saksopplysninger 
Som en del av fremtidig bruk av Solvoll gamle skole skal det vurderes alternative lokaler for 
Kulturskolen. Storslett samfunnshus kan ombygges slik at det kan romme Kulturskolen.  
 
Kulturskoleundervisningen som foregikk i Halti og på Point har flyttet til musikkrommet i 
Storslett samfunnshus. Det foregår også undervisning på Reisa montessoriskole, Storslett skole 
og Moan skole. Kulturskolen har 5 stillinger, hovedsakelig deltidsstillinger, og det er et sterkt 
behov for å samle hele kulturskolen i felles lokaler. Spesielt er det viktig at personalet får egne 
kontorfasiliteter i samme bygg. Dette har tidligere ikke blitt ivaretatt. Utviklingsarbeid blir også 
hemmet av manglende felles lokaler. Kulturskolen har lang erfaring med deling av felles lokaler 
med andre aktiviteter. Det er flere problemer knyttet til dette, spesielt med bruk av dyrt utstyr 
som det er vanskelig å ivareta på en tilfredsstillende måte.  
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Skissen for ombygging av lokaler i samfunnshuset med 4 undervisningsrom/kontor vil kunne 
romme både musikkundervisning og det meste av kulturskolens aktiviteter pr i dag. I tillegg vil 
det være et godt potensiale med framtidig innredning av scenerommet samt garderobe og lager i 
kjelleretasjen til f.eks dans og drama. På lengre sikt vil denne løsningen også gi muligheter til å 
omdisponere gymsalen til kulturskolebruk. 
Kulturskolens plassering ved siden av Storslett skole vil også være fordelaktig for elevene på 
skolen.  
 
Det er beregnet et kostnad på kr. 450.000,-. Inventar og ny kjøkkeninnredning er inkludert.  
 
Storslett samfunnshus er sentralt og lett tilgjengelig, og kulturaktiviteter vil ikke være til hinder 
for den andre aktiviteten i bygget, svømmehallen. Den nære tilknytningen til Storslett skole gjør 
også dette til en god lokalisering for Kulturskolen.  
 
Gymsalen vil brukes av elever på Storslett skole på dagtid, og eller som fysisk aktivitet og 
samfunnshus som før. Kulturskolen lokaler vi bli lydisolert, slik at det ikke vil påvirke 
Kulturskolen aktiviteter i nevneverdig grad. Gymsalen kan også benyttes til kulturaktiviteter for 
barn og ungdom.  
 

Vurdering 
Storslett samfunnshus kan ombygges og benyttes til Kulturskole og andre kulturaktiviteter. 
Kostnadsrammen er på kr. 450.000,-. Ombygging og ny virksomhet vil ikke komme i konflikt 
med eksisterende bruk. 
 
Det er nødvendig med nye lokaler for å kunne utnytte Solvoll gamle skole på en mer 
hensiktsmessig måte.  
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 Dato  Konstr./Tegnet  Godkjent   Målestokk

 Henvisning:  Beregning:

 Erstatning for:  Erstattet av:

Pro.Ing Ketil Jensen 1:100 A3

17
00

25,4m²11,9m²16,9m²

21X20 FK21X20 FK21X20 FK21X20 FK

05X20 FK05X20 FK09X12 FK 09X12 FK

15X13 FK 15X13 FK 15X13 FK

Trapp

8,9m²

51,1m²

5,1m²

Foaje

Undervisningsrom 1-1Undervisningsrom 1-1/Kontor Gruppeundervisningsrom

Gang

Renholder/vaktmester

Gang

17,0m²

Kjøkken Samfunshus

24,0m²

Gruppeundervisningsrom/møterom51
40  

26,1m²

05.10.2017

Ombygging musikkrom skisse 2

Powered by http://www.multicad.no
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Kostnadsoverslag  
Ombygging musikkrom/kjøkken i 

samfunnshuset 
 

Ombygging musikkrom og kjøkken i dagens samfunnshus  

(se tegning). 

 

Byggfag (materialer, belegg, maling, arbeid)                                                  140.000,- 

EL                                                                                                                      50.000,- 

Rør                                                                                                                    20.000,- 

Vent                                                                                                                   30.000,- 

Kjøkken, skap hvitevarer           100.000,- 

Inventar                 50.000,- 

Uforutsette utgifter 10% av fagkostnad                                                             25.000,-   

Administrasjon/byggeledelse 15% av fagkostnad                                             35.000,-   

Til sammen                                                                                  kr 450.000,- eks.mva 

 

 

 

 

Utført av: 

Ketil Jensen 
Prosjektleder/Prosjekt.Ing 
Teknisk.Avd
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Nordreisa kommune 
           

 Arkivsaknr:       2017/1216-1 

Arkiv:                614  

Saksbehandler:  Olaf Erling 
Nilsen 

 Dato:                 03.11.2017 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
83/17 Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg 30.11.2017 
35/17 Nordreisa oppvekst- og kulturutvalg 27.11.2017 
40/17 Nordreisa formannskap 01.12.2017 
 Nordreisa kommunestyre  
 Nordreisa barn og unges kommunestyre  

 

Kostnad ved å tilrettelegge den gamle kinosalen til ungdomsklubb 

Henvisning til lovverk: 
 

Vedlegg 
1 Kostnadsoverslag ombygging gamle kinosal 
2 Plantegning ombygging gamle kinosalen 

 

Rådmannens innstilling 
1. Den gamle kinosalen i Nordreisahallen gjøres om til ungdomsklubb. Vedlagte tegninger 

legges til grunn for ombyggingen. 
2. Kostnadsrammen for ombygging settes til kr. 800.000,-. Kostnaden innarbeides i budsjett og 

økonomiplan for 2018-2021. 
 
 
 

Saksopplysninger 
Som en del av vurderingen av videre bruk av Solvoll gamle skole skal det vurderes alternative 
lokaler for ungdomsklubben, og den gamle kinosalen er et godt alternativ.  

Barne- og unges kommunestyre behandlet sak om lokaler til ungdomsklubb 11.mai 2017.  
Etter et gruppearbeid ble det gjort følgende vedtak:  

 Ungdomsrådet skal jobbe med dette mot de politiske utvalg slik at disse blir tatt med.  
 VIKTIG AT FUNKSJONSHEMMEDE SKAL KUNNE BRUKE UNGDOMSHUSET!  
 Internett og pusset opp slik at det blir bra å være der.  
 Gangavstand fra Sentrum er viktig  
 Sitteplasser nok – soffagrupper  
 Kjøkken så det er mulig å lage mat  
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 Stikk kontakta nok  
 Skap med lås – en voksen tilstede  

Administrasjonen har ut i fra dette vurdert om ungdomsklubben bør være i dagen lokaler på 
Solvoll gamle skole eller flyttes til gamle kinosalen.  

Et klart ønske fra BUK er at ungdomsklubben skal kunne brukes av alle. Slik Solvoll gamle 
skole er i dag må det da bygges både heis og handicaptoalett. De andre ønskene er mulig å 
oppfylle.  

Hvis gamle kinosalen bygges om kan alle kravene oppfylles. Der er det handicaptoalett og 
tilgang til kjøkken i kafeen og gamle kinosalen kan bygges om etter deres ønsker. Samlet vil det 
da bli et hus for barn og unge, både for dem som driver idrett og de som vil drive andre 
aktiviteter. 

Det er utarbeid et forslag til romløsning som dekker behovet som er definert. Lokalet deles i 2 
hvor den ene delen utformes som et lydisolert medierom og den andre delen er et fleksibelt 
allrom. Det etableres hems til bruk som lager for drift. Alle rommene utenom hems er universelt 
utformet. 

Medierommet benytter eksisterende stoler og konstruksjoner fra den gamle kinosalen, 
tilrettelegges med nettverkstilkobling og strømkontakter for hver stol. Det er plass til rundt 30 
stoler. Det monteres prosjektor slik at det kan vises film og ellers benyttes som felles 
«spillmiljø». 

Allrommet vil brukerne selv bestemme innredning, bruk og utstyr. Allrommet kan avdeles med 
enkle og flyttbare skillevegger. Det er i forslaget foreslått bord langs vegger som kan slås ned 
når de ikke benyttes.  

Kjøkkenet i kantinen kan benyttes av brukerne av ungdomsklubben. Kjøkkenet er slitt. Det må 
forventes at kjøkkenet blir mer brukt, og oppgradering av kjøkkenet må vurderes. Det er ikke 
tatt med i denne saken. 

Det vil benyttes samme inngang som idrettshallen. Drifts- og renholdskostnader flyttes fra 
Solvoll gamle skole.  

Det er beregnet en kostnad på kr. 800.000,-.  

Vurdering 
Ungdomsklubben er i dag på Solvoll gamle skole. Solvoll gamle skole er ikke universelt 
utformet, og ungdomsklubben trenger nye lokaler. Den gamle kinosalen kan ombygges til et 
egnet lokale for ungdomsklubb med fleksibel bruksmuligheter og tilpasset brukernes ønsker. 
Det får eget lydisolert medierom hvor det kan spilles interaktive/individuelle dataspill og vises 
film. Allrommet gir mulighet til å være et samlingspunkt og utøve ulike former for aktivitet. 
Eksisterende kinostoler og konstruksjoner blir gjenbruk. 

Flytting av ungdomsklubben er nødvendig for at Solvoll gamle skole kan benyttes til mer 
tilpassete aktiviteter uten at større renoveringer blir nødvendig. 
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Kostnadsoverslag  
Ombygging gamle kinosal 

 

Ombygging rehabilitering som omfatter ca 130m2 som bygges om 
fra kinosal til ungdomslokaler (se tegning). 

Byggfag (materialer, belegg, maling, arbeid)                                                  150.000,- 

EL                                                                                                                    150.000,- 

Data/lyd/bilde                                                                                                   200.000,- 

Vent                                                                                                                   50.000,- 

Inventar (bord/stoler/sofa ol)                                                                           150.000,- 

Uforutsette utgifter 10% av fagkostnad                                                             50.000,-   

Administrasjon/byggeledelse 10% av fagkostnad                                             50.000,-   

Til sammen                                                                                  kr 800.000,- eks.mva 

 

 

 

Det er El og data/lyd/bilde som vil være de mest kostnadsdrivende postene i 
kostnadsoverslaget men det anbefales på det sterkeste å bruke så mye penger på 
dette utstyret som er en stor del av hverdagen for ungdommene i dag.  

 

Utført av: 

Ketil Jensen 
Prosjekt.Ing 
Teknisk.Avd
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 Dato  Konstr./Tegnet  Godkjent   Målestokk

 Henvisning:  Beregning:

 Erstatning for:  Erstattet av:

1:100

26
X1

8 
FK26

X1
8 

FK

26X18 FK
15X14 FK 15X14 FK 15X14 FK 15X14 FK

20X21 FK

26
X1

8 
FK

14X12 GH 14X12 GH 14X12 GH14X12 GH 10X12 GH

15
00

29,8m²

82,5m²

8,7m²

63,1m²

13.11.2017 Pro.Ing Ketil Jensen

Skisse ombygging kinosal

A3

Powered by http://www.multicad.no

229

kj1010
Bildeforklaring
4 Seterader av den gamle kinoinnredningen 34 sitteplasser med ladekontakter under hvert sete

kj1010_1
Bildeforklaring
Oppslagbare LAN-bord med strøm og datakontakter til 4 bruker på hvert bord

kj1010_2
Bildeforklaring
Rom med laserprosjektor og suroundanlegg for bruk til film/PS/X-boks ol 

kj1010_3
Bildeforklaring
Teknisk rom til patch panel ol

kj1010_4
Bildeforklaring
Bluetooth lydanlegg i dette rommet



 

Nordreisa kommune 
           

 Arkivsaknr:       2017/1279-1 

Arkiv:                614  

Saksbehandler:  Olaf Erling 
Nilsen 

 Dato:                 09.11.2017 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
41/17 Nordreisa formannskap 01.12.2017 
 Nordreisa kommunestyre  
36/17 Nordreisa oppvekst- og kulturutvalg 27.11.2017 
84/17 Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg 30.11.2017 

 

Renovering og disponering av Solvoll gamle skole 

Henvisning til lovverk: 
 
Tidligere behandlinger: 
Kommunestyrets sak 15/17 

Saksprotokoll i Nordreisa oppvekst- og kulturutvalg - 27.11.2017  
 

Behandling: 
 

Vedtak: 
 
 
 
 
Kommunestyrets sak 50/17 

Rådmannens innstilling 
1. Nødvendig utvendig vedlikehold på Solvoll gamle skole utføres. Det settes en 

kostnadsramme på kr. 300.000,-. Kostnaden innarbeides i budsjett og økonomiplan for 
2018-2021.  

2. Solvoll gamle skole stilles til disposisjon for utleie til ideelle lag og foreninger når 
nåværende brukere har flyttet til andre lokaler.  

3. Husleie fastsettes og forslag til leieavtale(r) utarbeides før utleie, og framlegges Miljø-, 
plan- og utviklingsutvalget for godkjenning. Husleie skal dekke faktiske kostnader for 
drift. Innvendig tiltak finansieres av leietakere. 

4. Før det skrives leieavtaler må det klargjøres om der er plass til flere leietakere i huset enn de 
som er nevnt, og hvilke leiekostnader som det er realistisk å få inn.  
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5. Solvoll skole sto igjen i Nordreisa et av få bygg etter tyskernes totale nedbrenning av Nord-
Troms og Finnmark under krigen. Skolebygget har derfor en særlig kulturhistorisk verdi for 
regionen. Kommunen bør derfor søke om eksterne kulturmidler til fullstendig renovering av 
det snart 100 år gamle skolebygget i hht vedtak fra 4/4.17.  

 
 

Saksopplysninger 
Sak om Solvoll gamle skole ble utsatt i siste møte i kommunestyret. Før endelig behandling 
ønsket de egen sak om flytting av ungdomsklubben til gamle kinosalen med kostnader og 
konsekvenser. Ellers støttet vedtaket intensjonen om å sette bygget i stand utvendig og leie det 
bort til lag og foreninger. 
Egen sak om ombygging av gamle kinosalen er utarbeidet og legges fram i dette møtet.  
 
Utvendig renovering må gjennomføres uavhengig av hvordan Solvoll gamle skole benyttes 
fremover. Utvendig kledning må byttes, og det er naturlig at det isoleres samtidig. Noen 
taksteiner må byttes. Terrassen må også renoveres. 
 
Det er ikke kommet nye henvendelser om leie enn Bygdedraktutvalget/Husfliden. Det er 
vevstolene som vil ta mest plass av deres utstyr. Samtidig er det behov for noe lagerplass og 
stoler/bord. Det vil være mulig for andre lag og foreninger å benytte seg av lokalene til møter og 
aktiviteter. 

Vurdering 
Solvoll gamle skole trenger utvendig renovering uavhengig av hvordan bygget blir disponert 
Renovering er beregnet til ca. kr. 300.000,-.  
 
Forutsatt at Kulturskolen og ungdomsklubben har fått nye lokaler, vil Solvoll gamle skole 
fungere godt som et kulturbygg for Bygdedraktutvalget/Husfliden og andre lag og foreninger. 
 
Kostnader for innvendig renovering og tilpasninger bekostes av leietakere. Det fastsettes en 
husleie som dekker faktiske driftskostnader som godkjennes av Miljø,- plan og 
utviklingsutvalget. 
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 Arkivsaknr:       2017/1365-1 

Arkiv:                614  

Saksbehandler:  Olaf Erling 
Nilsen 

 Dato:                 21.11.2017 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
85/17 Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg 30.11.2017 
44/17 Nordreisa formannskap 01.12.2017 

 

Ny svømmehall, nybygg kontra renovering 

Henvisning til lovverk: 
 
 

Rådmannens innstilling 
1. Svømmehallen i Storslett Samfunnshus renoveres, og det bygges et nytt garderobebygg i 

tilknytning til svømmehallen. 
2. Det gjennomføres et forprosjekt som grunnlag til en beskrivelse for totalentreprise. 
3. Det settes en ramme for forprosjektet på kr. 1.000.000,- som innarbeides i budsjett- og 

økonomiplan 2018-2021. 
4. Utvendig renovering av hele bygget inngår i prosjektet. 
5. Endelig byggeprosjekt med beskrivelse, kostnader og finansieringsplan legges fram for 

kommunestyret. 
 
 

Saksopplysninger 
Dagens tilstand 
Dagens svømmehall er fra 1972 og er utdatert og tilfredsstiller ikke dagens krav i forhold til 
universell utforming. Tekniske anlegg og garderober er nedslitt. Garderobene og dusjene er 
renovert flere ganger, men dusjene slitt og trenger utskiftning. Garderoben har kun enkle benker 
og ikke skap som er vanlig i et moderne svømmeanlegg. Selve bassenget ser pent ut, men årlig 
må det skiftes mange fliser. Antallet fliser som skiftes ut øker fra år til år. Det tekniske utstyret 
med sandfilter, ventilasjon mm er dårlig. Det kan ryke når som helst. Det er utarbeidet flere 
tilstandsrapporter som dokumenterer dette. Byggkonstruksjonen er god, men teknisk anlegg må 
altså byttes ut. 
Selve bygget er ikke universelt utformet. Garderober er i kjelleretasjen og gir ikke tilstrekkelig 
personsikkerhet. 
 
Dagens drift 
Det brukes årlig mye ressurser for å holde tekniske anlegg ved like. Fliser løsner jevnlig, noe 
som tyder på at det er fuktgjennomtrengning i betongen. Et følgeproblem er at det er vanskelige 
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å skaffe nye fliser. Arbeidsforholdene for driftspersonalet er ikke optimale, og det er gjort tiltak 
for å møte krav fra Arbeidstilsynet. Det må forventes at driftskostnadene vil stige i årene 
fremover.  
 
Dagens bruk 
Svømmehallen brukes til svømmeopplæring for grunnskolen og offentlig svømming fra oktober 
til mai. I tillegg leies det ut til grupper av lag og/eller foreninger. Den er stengt ellers, og 
bassenget tappes for vann for å spare energi.  
Det er i ferd med å etableres en svømmeklubb i Nordreisa. Dette vil i såfall føre til at 
svømmehallen blir mer brukt. 
Pr i dag svømmehallen en av få aktiviteter som kan drives uorganisert. Det kreves begrenset 
investering i utstyr, og tilpasset de fleste. Svømmehall er en viktig del av folkehelsen. 
 
Trender 
Det er stor fokus på svømmehaller for tiden. Det er mange svømmeanlegg i Norge som er rundt 
40 år. Flere av disse renoveres eller erstattes av nye anlegg. Noen byer etablert større 
badeanlegg, som Alta, og i Tromsø er et under bygging.  
 
Forskjellig funksjoner på bassengene kan legges inn. Spesielt er hev/senk-funksjon på hele eller 
deler av bassenget blitt populært. Det kan gjøres både i nye anlegg og ved renovering av gamle 
basseng. Dette øker bassengets anvendelighet. Barnebasseng, stupebrett og varme kilder er 
funksjoner som kan komme som tilleggsfunksjoner. Stål ser ut til å være det foretrukne 
materiale i basseng. Dette er mer driftsvennlig enn flis. Ved renovering av et gammelt basseng 
legges et nytt stålbasseng inn i det gamle bassenget. 
 
For garderober er problematikken med bilder og personsikkerhet gjeldende. Moderne garderober 
gir bedre oversikt over hva som skjer i garderobene og gir tryggere forhold for brukerne.  
 
Det legges stor innsats på å gjøre drift og renhold så effektivt som mulig. Bedre teknisk utstyr 
og bygningsdeler føre til bedre arbeidsmiljø for både drifts- og renholdspersonale. 
 
Alternativene 
Det er to alternativ for ny svømmehall i Nordreisa som begge gir tilfredsstillende løsning; Det 
gamle anlegget kan renoveres og det bygges nytt garderobebygg i tilknytning til svømmehallen 
eller bygges nytt svømmeanlegg.  
 
Det forutsettes at det blir stålbasseng, se lenke til brosjyre http://badparkidrett.no/wp-
content/uploads/2017/03/St%C3%A5lbasseng_Rastad.pdf, og begge alternativene gir mer 
effektiv drifts-, vedlikeholds- og renholdstjenester og bedre personsikkerhet. I begge 
alternativene inngår badstue. Eksisterende garderober i kjelleretasjen får nødvendig renovering 
siden disse benyttes i forbindelse med gymsalen. 
 
Nybygg 
Et grovt kostnadsanslag vil være kr. 70-80 millioner.  Dette vil være garderober, 
svømmebasseng med tilhørende tekniske anlegg og ansattefasiliteter. Elementer utover dette vil 
gi påslag i estimatet. 
 
Et nybygg gir større muligheter som sambruksanlegg. Det kan kombineres med andre 
vannaktiviteter, gymsal/idrettshall eller andre fritidsaktiviteter.  
 
Anlegget kan plasseres på ulike tomter, men Skogeiendommen er mest nærliggende. Dette kan 
frigjøre areal som kan benyttes til skoleformål. 
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Et nytt anlegg gir bedre kostnadsestimat siden ikke vil være begrenset med uforutsette kostnader 
sammenliknet med det renoveringsprosjekt vil ha. 
 
Renovering med nytt garderobebygg 
Renovering av selve bassenget består i å fjerne eksisterende fliser og montere et stålkasse i 
bassenget. Dette er en ny teknologi som er benyttet ved noen anlegg. http://pooltech.no/wp-
content/uploads/2013/06/RenovAction_Norvegese-3.pdf. 
Anlegget vil fungere som et nytt anlegg med moderne tekniske anlegg, belysning, etc. Drift, 
vedlikehold og renhold av bygget og anlegget vil være like effektivt som ved e nybygg ellers. 
 
Det er litt større usikkerhet på kostnaden ved renovering, men det kan stipuleres en kostnad på 
kr. 30 – 35 millioner. 
 
Det blir nødvendig å bygge et tilbygg for garderobefasiliteter. Det er begrenset med plass i det 
eksisterende lokale, og det vil være vanskelig å etablere gode garderobeløsninger under de 
rådende forholdene. Det kreves også heis i fra kjeller siden det er vanskelig å etablere 
garderobefasiliteter som er universelt utformet i 1. etasje. Heis er ikke en ønsket løsning. 
 
Det er plass ved siden av svømmehallen til å etablere et god garderobebygg med tilhørende 
fasiliteter. Dette bygget kan også inneholde areal til evt. andre aktiviteter. Tekniske rom 
plasseres i kjeller under svømmehallen. Det blir noe fortetting i området. 
 
Betongkonstruksjonen under svømmebassenget må renoveres. Samtidig må den endres litt i 
selve bassengområdet for å få en hensiktsmessig bruk.  
 
Det er en fordel at hele bygget renoveres samtidig. Det bør etterisoleres og monteres ny 
kledning som harmoniserer med garderobebygget for å gi en helhet. Dette fører også til mindre 
energibruk. 
 
En stor fordel er at den eksisterende svømmehallen kan benyttes mens garderobebygget er under 
oppføring. Det innvendige arbeidet i selve svømmehallen kan gjennomføres mens 
svømmehallen har sommerstengt. 
 
Lokaliteten til svømmehallen blir ikke berørt. Nærheten til Storslett skole blir opprettholdt og 
det er ikke nødvendig å etablert ny infrastruktur (veier, parkeringsplasser, vann og avløp).  
 
 

Vurdering 
Den eksisterende svømmehallen er slitt med forfallende basseng og lite hensiktsmessige 
garderobefasiliteter. Dette medfører større drifts-, vedlikeholds og renholdskostnader.  
 
Renovering av det eksisterende anlegget er stipulert til kr. 30 – 35 millioner, mens et nytt anlegg 
i et nytt bygg er stipulert til kr. 70-80 millioner. 
 
En ny svømmehall i et nytt anlegg har større fleksibilitet på lokalisering og innhold. Det mest 
aktuelle plasseringen er Skogeiendommen. Renovering av det eksisterende anlegget er mindre 
kostnadskrevende, og krever at det bygges nytt garderobebygg i tilknytning til svømmehallen.  
 
Det er mulig å få et fullgodt svømmeanlegg med tilhørende fasiliteter ved å renovere den 
eksiterende svømmehallen og supplere med et nytt garderobebygg for halve prisen av et nytt 
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svømmeanlegg i et nytt bygg. Samtidig blir hele samfunnshuset renovert utvendig og 
eksisterende garderober i kjeller får nødvendig oppgradering. Tilknyttingen til Storslett skole 
blir opprettholdt, og svømmehallen kan benyttes med garderobebygget blir oppført. Innvendig 
renovering gjøres når svømmehallen er sommerstengt. 
 
Administrasjonen anser det som mest hensiktsmessig å renovere den eksisterende 
svømmehallen.  
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Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
38/17 Nordreisa oppvekst- og kulturutvalg 27.11.2017 
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 Nordreisa kommunestyre  

 

Utbygging av Høgegga barnehage 

Henvisning til lovverk: 
 
Tidligere saker: 
Kommunestyrets sak 61/16, Utredning av renovering av Storslett barnehage og Sonjatun 
barnehage kontra nybygg ved Høgegga barnehage 

Saksprotokoll i Nordreisa oppvekst- og kulturutvalg - 27.11.2017  
 

Behandling: 
 

Vedtak: 
 
 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
Nordreisa kommune bygger ut Høgegga barnehage til en 6-avdelings barnehage. 
Avdelingene på Sonjatun barnehage og Storslett barnehage innlemmes i Høgegga barnehage. 
Investeringsutgiften tar med i budsjettet for 2018. 
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Saksopplysninger 
Oppvekst og kulturutvalget har i møte 05.10.17 bedt om sak om utbygging av Høgegga 
barnehage. 
 
Utredningen vil gjøre en vurdering av utbygging av både to og fire avdelinger, slik at Høgegga 
blir en fire - eller seks avdelings barnehage. 
 
Faglig vurdering bygger på barnehageutredning 11.05.2016, PS 31/16, Vedlikeholdsplan bygg 
2018-2021 og Rapport 48/2015 Fafo, Vassenden 2011.  
 
Nordreisa kommune har seks offentlige barnehager; fire av dem er to-avdelings barnehager som 
ligger i Storslett og Sørkjosen, Leirbukt barnehage med tre avdeling og i tillegg n-avdelings 
barnehage i Oksfjord oppvekstsenter.  
 
De fleste offentlige barnehager i Nordreisa kommune ligger i gamle, lite vedlikeholdte bygg. 
Kommunens nyeste barnehage er Høgegga barnehage fra 1992. Rapporter og utredninger 
understøtter ett stort behov for å oppgradere kommunens barnehagebygg. Per i dag holder 
kommuneoverlege på med re-godkjenning av offentlige barnehager etter forskrift for miljøretta 
helsevern for barnehager og skoler. Ingen rapporter foreligger enda. 
 
Siden etablering av offentlige barnehagebygg i Nordreisa kommune på 70-80-tallet, har 
barnehagesektoren hatt en betydelig utvikling, og da særlig de siste årene. Det har aldri vært 
forsket så mye på barnehageområdet som de siste år. Kvantitet og kvalitet, endringer i Lov om 
barnehage og tilhørende forskrifter og statlige føringer har påvirket sektoren. Det stilles høyere 
og tydeligere krav til innhold og oppgaver for barnehager, som igjen har betydning for 
utforming av barnehagebygg og organisering/strukturer for å oppfylle barnehagens formål. 
 
Å drive små barnehager; to-avdelings barnehager, er lite gunstig økonomisk og kan være 
utfordrende pedagogisk. Små barnehager er dyrere i drift, fagmiljøet lite, det kan være 
utfordrende å drive pedagogisk utviklingsarbeid, og det er liten fleksibilitet ift ideer og særlig ift 
å opprettholde stabilitet ved fravær.    
 
Forskning og undersøkelser viser at mellomstore barnehager har større mulighet enn små 
barnehager til å tilby god kvalitet og samtidig være mer lønnsomme i drift. Forskning på 
barnehagestørrelser som foreligger, understøtter dette. (Bla Rapport 48/2015 Fafo, Vassenden 
mfl. 2011)  
 
Mellomstore barnehager, antydet 60 barn, kommer best ut på ulike indikatorer ift strukturell 
kvalitet; ansattes utdanningsnivå, pedagogtetthet, areal per barn, størrelse på barnegruppe, 
pedagogiske lederes tilstedeværelse i barnegruppene og antall barn den voksne forholder seg til i 
løpet av dagen. Mellomstore barnehager har ett stort og variert fagmiljø, og ivaretar mangfold. 
Det er gode muligheter til faglig utvikling og nyorientering, og til å drive utviklingsarbeid i 
barnehagen. Samtidig er de mellomstore barnehagene små og oversiktlig nok til å ivareta trygge 
rammer for barn. Ved sykefravær, annet fravær, vil det være mulig å omdisponere personale i 
barnehagen. Det vil skape forutsigbarhet og trygghet for barn, foreldre og personale, kunne gi 
kvalitativt godt barnehagetilbud og samtidig også være økonomisk gunstig. Det vil være 
tilstrekkelig personale til å unngå at ansatte er alene på vakt på morgen og ettermiddag, eller 
alene på turer/aktiviteter ut av barnehagen, sett ift å forhindre overgrep mot barn. 
 
Store barnehager (bla 6 avdelinger) har de fleste indikatorene ift god strukturell kvalitet som for 
mellomstore barnehager. Men i undersøkelser og forskning kommer det tydelig fram at i store 
barnehager er det særlig stort behov for organisering. Bygg og uteområde øker, antall barn, 
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foreldre og ansatte øker. Det kan bli særlig utfordrende å ivareta de yngste barnas behov for 
trygghet og oversiktlighet. 
  
Forskning viser at en god barnehage for foreldre først og fremst handler om opplevelse av 
trygghet og trivsel for sitt barn i barnehagen. På dette området uttrykker foreldre med barn i små 
barnehage større fornøydhet enn foreldre med barn i store barnehager. Dette gjelder særlig 
foreldre til de minste barna. Med økende alder hos barnet, viser undersøkelsene også en større 
fornøydhet hos foreldre med barn i større barnehager. I undersøkelsen tenker man det kan 
handle om at foreldres forventinger til barns utvikling og læring øker i takt med stigende alder, 
og at større fagmiljø, større mangfold mm ses på som positivt for dette.  
 
I store barnehager kan fleksibilitet som mulighet bli det som setter grenser ift spontanitet og 
utvikling. Logistikk og behov for koordinering kan binde pedagoger opp i administrative 
gjøremål og fjerne dem fra direktearbeid med barn. En styrket ledelse i stor barnehage, styrer og 
fagleder, vil likevel gjøre det mulig å unngå at administrative gjøremål delegeres ut til 
pedagogiske ledere, slik at de fortsatt kan drive pedagogisk kvalitetsarbeid på avdelinga i 
direktearbeid med barn.  
Styrerrollen utfordres; yrkesroller og ledelsesidealer må omformuleres ift det som kjennetegner 
barnehagene våre i dag. En stor barnehage/6-avdelingsbarnehage vil nødvendigvis kreve økte 
lederressurser; styrer og fagleder. 
Samtidig kan en stor barnehage gi mulighet for spesialisering i barnehagen, feks kjøkkenansatt, 
vaktmester, språkpedagog, aktivitetspedagog mm. 
 
Alle forskningsrapporter og undersøkelser viser at mellomstore barnehager kommer best ut, 
samtidig nevnes det at den markante forskjellen ligger mellom små barnehager og 
mellomstore/store barnehager. 
 
En utbygging av Høgegga barnehage til en barnehage med 4 avdelinger (feks 0-3 + 0-6 + 3-6 + 
3-6)=  59 barn, tilsvarer 72 plasser. Dette tilsvarer en mellomstor barnehage.  
Utbygging til barnehage med 6 avdelinger (feks  0-3 + 0-3 + 0-6 + 0-6 + 3-6 + 3-6)=  82 barn, 
tilsvarer 108 plasser, og tilsvarer en stor barnehage. 
 
En 6-avdelingsbarnehage vi ha 18 ansatte i tillegg til styrer (minimumskrav), dvs 3 ansatte pr 
avdeling. I forhold til andre virksomheter vil ikke en 6- avdelings barnehage være mer krevende 
å lede enn feks et sykehjem med tilsvarende antall ansatte. Styreren vil ha et fagteam bestående 
av 6 pedagogiske ledere.  Dette vil styrke faglig utvikling og gjøre barnehagen mindre sårbar 
ved sykdom og annet fravær. 
 
 
Utbygging 
Det er ut i fra erfaringstall og sammenlignbare prosjekter i Troms gjort en grovt anslag på 
utbyggingskostnad.  
En utbygging av to avdelinger vil komme på 16-18 millioner kroner. 
En utbygging av fire avdelinger vil komme på 23-25 millioner kroner. 
Dette inkluderer tilkopling til gamle Høgegga barnehage, inventar, uteområde og parkering. 
For å få en best mulig løsning både for sammenkopling, inneområder og uteareal anbefales det 
at det engasjeres en arkitekt. Videre må det prosjekteres og sendes på anbud. Dette vil ta opp 
mot ett år. Det anslås at kostnader til arkitekt og prosjektering vil koste ca kr 7-800.000. 
 
Regulering 
Området rundt Høgegga barnehage er regulert til friområde i tilknytning til boligfeltet rundt. I 
kommuneplanens arealdel er det satt av areal til utvidelse for en to-avdelings barnehagen. 
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Utarbeiding av ny reguleringsplan vil ta ca 9 måneder.  
 
Drift og vedlikehold 
Dagens drift med eldre bygg i Sonjatun- og Storslett barnehage er tungvint og dyrt. Sonjatun 
barnehage har tre bygg, noe som medfører ekstra utstyr og forflytting mellom byggene.  Det 
brukes i dag 110 % stilling innen renhold for de tre barnehagene. Dette vil kunne reduseres med 
10-20 % ved utbygging til fire eller seks avdelinger på Høgegga. 
Byggdrift vil få ett stort bygg og ikke tre små bygg å vedlikeholde. Dette vil redusere 
driftskostnadene på bygg. 
 
 
 
Vurdering: 
Det ligger godt tilrette for å etablere en større barnehage på Høgegga. Areal må reguleres, men 
det ansees som uproblematisk. Trafikkforhold og byggegrunn er gode. Både investeringsmessig 
og driftsmessig vil det være besparende å bygge fire avdelinger mot å bygge to avdelinger i 
tillegg til dagens barnehage.  
 
I strategisk barnehageplan for Nordreisa kommune 2010 – 2014 og i kommuneplan 2012 - 2025, 
samfunnsdelen, er fremtidig størrelse på offentlige barnehager satt til barnehager med 2 – 4 
avdelinger. Vurderinger som ligger til grunn for fastsetting barnehagestørrelse i disse planverk, 
bygger på forskningsrapporter ift å kunne drive barnehager effektivt, tilby barnehager med høy 
kvalitet, samtidig som det er sett til fremtidig barnehagestruktur tilpasset Nordreisa kommune.  
 
 
Strategiske barnehageplan 2010 – 2014 er ikke revidert. Utvalget skal i møte 27.11.17 velge 
representanter til arbeidsgruppe til dette arbeidet. En del av planarbeidet vil være fremtidig 
barnehagestruktur i Nordreisa kommune.  
 
I prosessen med utbygging av Høgegga barnehage, anbefaler sektorleder utvalget å samtidig ta 
stilling til framtidig barnehagestruktur i Nordreisa kommune. 
Uavhengig av om Høgegga barnehage bygges ut til 4- eller til 6-avdelinger, vil det få følger for 
kommunens fremtidige barnehagestruktur.   
 
Er det ønskelig å opprettholde dagens 2-avdelingsbarnehage i Sørkjosen? Hvordan ser man for 
seg Leirbukt barnehage (2-avdelinger, men har en 3. avdeling stående klar til å åpne dersom 
behov) og evt Storslett barnehage (2 avdelinger)?  
 
Kommunen har full barnehagedekning. Dette skaper konkurranse mellom barnehagetilbydere. 
Hvordan kan offentlige barnehager bli mer attraktive? Hvilke barnehager velger dagens og 
framtidens foreldre? Handler det om å tilby profiler? (samisk, friluft) Hvilken barnehagestruktur 
er til det beste for brukere av barnehager og ansatte i Nordreisa kommune?  
 
Samlet vurdering legger til grunn at en barnehage med 6-avdelinger er det ideelle ift mest 
lønnsom/effektiv drift og som også vil gi et barnehagetilbud med god kvalitet. 
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Moan skole -evaluering etter ombygging i 2016 og behov for utbygging 

Henvisning til lovverk: 
 
Tidligere saker 
Kommunestyret sak 25/16 
Kommunestyret sak 50/16 

Saksprotokoll i Nordreisa oppvekst- og kulturutvalg - 27.11.2017  
 

Behandling: 
 

Vedtak: 
 
 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
Det gjennomføres en utredning med sikte på etablering av en barneskole fra 1.-7. trinn på 
Storslett.  I denne utredningen vurderes muligheten for bytte av skolebygg mellom nytt 
barnetrinn og ungdomstrinnet.  Videre vurderes behovet for ombygging av skolene ved bytte av 
skolebygg mellom barne- og ungdomstrinn. 
 
Utredningen legges frem for oppvekst- og kulturutvalget innen 30.06.18. 
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Saksopplysninger 
Kommunestyret behandlet ombygging/utbygging av Moan skole i to møter i 2016. Under følger 
begge vedtakene. Saken tar først for seg evaluering av ombyggingen og så behovene om 
utbygging. 
 
Kommunestyret gjorde i sak 25/16 følgende vedtak 
 
1. Moan skole ombygges for inntil kr 500.000,- eks. mva  
2. Kostnadene må være avklart innen kostnadsrammen for byggearbeidet starter.  
3. Ombygningskostnadene inndekkes som følger:  
 
Kr. 300.000,- fra investeringsbudsjettet 2016 for planlegging av Moan skole.  
Kr. 200.000,- fra økte leieinntekter Byggdrift 2016. (overføring til investeringsbudsjett) 
 
 
Videre gjorde kommunestyret i sak 50/16 følgende vedtak: 
Nordreisa kommune bygger ikke ut skolen i sentrum nå. Kommunen er i en krevende økonomisk 
situasjon. I tillegg har kommunen nylig iverksatt rullering av kommuneplanens samfunnsdel og 
vedtatt en mindre ombygging av Moan skole.  
Ombygging vedtatt i sak 25/16 evalueres etter skoleåret 2016/2017. 
 
 
Evaluering av ombygging 2016 
En av de tingene som før utbygging var vanskelig var mangel på grupperom. Med store klasser 
er det behov for å dele i mindre grupper. Det trenges rom til spesialpedagogiske tiltak, 
fremmedspråklige grupper med mer. Siden det var mangel på grupperom ble garderober og 
fellesrom brukt som «grupperom». Disse rommene er ikke egnet til undervisning, med stort 
gjennomtrekk av voksne og barn. 
 
Som en midlertidig løsning ble det satt opp noen vegger. Det ble bygd et grupperom i en krok av 
fellesrommet, det ble bygd et lite grupperom i garderoben ved biblioteket. Det siste 
grupperommet kom i forbindelse med ombygging av det store klasserommet. Denne 
ombyggingen ført til at ett klasserom ble større og skolen fikk tre nye grupperom. To av disse 
ble veldig små og egner seg til grupper på 3 -4 elever. 
 
Det var godt å få et større klasserom slik at elevene fikk bedre plass i undervisningssituasjonen. 
Skolen har imidlertid hatt store utfordringer med akustikken i dette klasserommet. Dette 
medfører mye støy og dermed et dårligere læringsmiljø. Det har gjennom siste skoleår vært 
forsøkt ulike tiltak, men ingen av dem har hjulpet på akustikken. I september 2017 ble det 
besluttet å montere lyddempende planter i taket. Det ble gjennomført i uke 47. 
Grupperommene er flittig i bruk, men fortsatt trenger skolen flere grupperom.  
Det som ble oppnådd med ombygginga er at skolen har flyttet undervisning fra fellesrom og 
garderober og inn i grupperom og dermed et bedre læringsmiljø og bedre læringsmuligheter for 
de elevene som jobber på grupperommene. 
To klasserom har fått hvert sitt grupperom og kan derfor dele klassene oftere og kjøre 
stasjonsundervisning i grupper. 
 
Ombyggingen hadde et budsjett på maks kr 500.000. Det ble ombygd for kr 399.029 eks mva. 
 
Oppsummert 
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Etter ombyggingen fikk skolen tre nye grupperom og ett større klasserom noe som har gitt bedre 
læringsmiljø. Imidlertid er det fortsatt trangt i klasserommene, spesielt hvis det er behov for 
skjerming. Arbeidsplassene for lærerne ble ikke bygd ut og de har det fortsatt veldig trangt. 
Det er behov for flere store klasserom og flere grupperom. 
 
 
Behov for utbygging 
Moan skole ble bygd i 1997.  Det sies at den var bygd for 120 elever og 12 ansatte. Det var en 
nøye gjennomtenkt faglig begrunnelse for at bygget ble som det ble. På den tiden var det bare 4 
klasser på skolen, altså en klasse på hvert trinn.  
Skolen ble bygd med fire innganger for elevene. Hver klasse hadde med èn garderobe, ett 
klasserom og to grupperom. Dette gjaldt 3 av trinnene. Det fjerde trinnet hadde to like store 
klasserom og et grupperom (som i dag brukes til samiskundervisning). Skolen ble altså bygget 
med 5 klasserom. I tillegg hadde skolen et fellesrom med et tilhørende lite kjøkken. 
En pedagogisk grunntanke var at stasjonsundervisning i mindre grupper gir bedre læringsmiljø 
for elevene. Det er en pedagogisk metode skoleforskere fremdeles mener gir et godt 
læringsmiljø.  
Et par år etter skulle et kull med flere sterkt funksjonshemmede elever starte opp og det ble 
bygget en ny garderobe og to nye klasserom på 63 m2. Da Sørkjosen skole ble nedlagt ble 
elevmassen økt ytterligere. I 2011 fikk skolen en brakkerigg med ett stort og to små grupperom.  
Skoleåret 2015 / 16 hadde skolen 177 elever. Vinteren 2016 bygde skolen om og satte opp 
vegger der det var mulig for å lage grupperom. Skolen fikk da tre nye grupperom. Det ble flyttet 
noen vegger og et klasserom ble større. Det ble ikke ett nytt klasserom. Den ombyggingen lettet 
litt på trykket, men løste ikke de største utfordringer. 
 
Klasserom 
Minimumskravet tilsier 2 m2 pr. elev til undervisningsareal. Før det regnes på 
undervisningsareal skal det trekkes fra gulvplass rundt vinduer, vask, skap etc. I et referat fra 
møte i Samarbeidsutvalget ved Moan skole 4.mai 2012 kommer det frem at teknisk avdeling har 
gjort en slik beregning for Moan skole. Her kommer det frem at tar man i betraktning avstand 
mellom elevbord, dør, vindu, vask, plass til lærere etc. skal det regnes 3 – 3,5 m2 pr elev. Tar 
man også med i betraktning at dette gjelder barn fra 5 år til 9 år, som trenger å bevege seg ofte 
på grunn av både fysisk utvikling og behovet for varierte læringsformer, er det ikke urimelig å 
regne med 3,5 m2 pr elev på Moan skole. Dersom klassen har 24 elever skal de ha klasserom 
som er på 84 m2. I dag er det klasserom fra 59 til 69 m2.  
 
Skolen har i dag 8 klasser og 7 klasserom som er over 59 m2. Det største klasserommet er på 69 
m2. Høsten 2018 er det et stort kull som skal starte i 1. klasse, og et lite 4.klassekull som går ut. 
I noen klasserom står pultene så tett at det er vanskelig for renholder å vaske mellom pultene. 
 
Grupperom 
Skolen trenger grupperom til samisk og finsk. Skolen har elever med tilknytningsvansker som 
trenger egne rom hvor de kan trekke seg tilbake. Skolen har elever som trenger ekstra trening i 
smågrupper eller alene med egen lærer og grupper med fremmedspråklig elever som skal ha 
grunnleggende norsk. Når klassene har stasjonsundervisning blir alle elevene på trinnet delt i 4 
til 8 grupper, og dette krever plass til de varierte læringsaktivitetene.  
 
Spesialrom  
Moan skole er bygget helt uten spesialrom, som musikkrom, naturfagrom, formingsrom, 
skolekjøkken eller gymsal.  Det betyr at formingsaktiviteter må skje på klasserommene. Det 
krever også plass. Deler av kroppsøvingsundervisninga har vi i gymsalen på Storslett skole. 
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Siden skolen ikke har egne spesialrom bærer lærerne utstyr frem og tilbake mellom 
klasserommene og mellom kontor og grupperom.  
Fellesrommet er på 111m2. Når skolen har sanglingsstund, hvor ett trinn har ansvar for 
underholdningen er rommet fullt med elever og ansatte. Ofte kommer det mange foreldre for å 
se på underholdninga, og da bli det veldig trangt. Ikke alle får med seg det som skjer fremme 
hvor underholdningen foregår. 
 
Moan skole har 28 fast ansatte. I tillegg har de 4 -5 vikarer som er ofte er der. De deler på 3 
toalett og 2 garderober på ca 8m2. Alle ansatte har undervisning ute og inspeksjon flere ganger i 
uka. Det vil si at ansatte må ha klær og utstyr til å være ute - uansett vær hele året.  
22 lærere deler på 5 kontorer på 10m2 eller 15m2. Inspektør, SFO-leder, sekretær og vaktmester 
deler et kontor på 12,5 m2. 
Renholderne har ikke plass nok til nødvendig utstyr, og det er ikke nok plass til å lagre stoler, 
bord og fagspesifikt utstyr. 
 
Behov: 
Det viktigste er å få flere nye store klasserom og da kan dagens klasserom benyttes til 
grupperom.  
Skolen trenger tre nye klasserom på rundt 80 m2. Dersom det ikke blir flere klasserom trenger 
skolen tilsvarende flere grupperom og to grupperom til spesialpedagogiske tiltak / grupper 
 
Lærerne trenger større kontorer. Det er 22 lærere som trenger kontorplass. Utdanningsforbundet 
mener at normen skal være 6 m2. I dag har skolen til sammen 72 m2 til kontorer. Det vil si at 
skolen i dag har areal nok til 12 lærere. Det er behov for kontorplass til 10 lærere. Det er også 
behov for et nytt kontor til inspektør ved Moan skole (minimumsbehov for utbygging av 
kontorplasser er 70 m2) 
Det er bare et møterom på skolen som også brukes som lager. Skolen trenger også flere 
møterom hvor lærerne kan planlegge og samarbeide på trinn og på team.  (i dag brukes 
klasserom) 
 
Skolen trenger lager for utstyr. Blant annet gymutstyr, teknisk utstyr. I dag står dataskapene på 
fellesrommet, de burde ha vært på et låst rom. 
 
Skolen har behov for et eget formingsrom hvor utstyr og halvferdige produkter kan stå, slik at de 
slipper å bære utstyr frem og tilbake for hver aktivitet vi skal ha i klassen.  
Skolen har behov for et større fellesrom/ samlingsrom hvor vi har plass til foreldre som kommer 
for å se sine barn opptre foran hele skolen. Og det hadde vært flott med et større kjøkken hvor 
elevene kan lage mat, og en gymsal til bruk i kroppsøvingsundervisninga og allsidige fysiske 
aktiviteter jfr. elevenes utviklingstrinn. 
 
Utstyr skolen trenger:  
Nye tørkeskap i tre garderober, pulter og nye stoler til elevene, mange er fra da skolen ble 
bygget. Videre trengs det benker til elevene.  
 
Utbyggingskostnader 
Ut i fra behovene som er meldt inn blir det en utbygging på ca 500 m2. Erfaringstall fra 
tilsvarende utbygginger i Troms og andre, vil dette være en utbygging med en kostnad på kr 18-
20 mill. Prosjekterings- og anbudsperiode vil ligge på 6-9 måneder. 
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Vurdering 
Rådmannen er i gang med prosess hvor man ser på organisering av skoleledelse for skolene i 
Nordreisa. 
Spesielt gjøres det vurdering av dagens skolestruktur, hvor Moan skole har småtrinnet, mens 
mellomtrinnet er på Storslett skole. 
I denne prosessen har det fremkommet tanker om etablering av et helhetlig barnetrinn og et rent 
ungdomstrinn ved sentrumsskolene. 
 
Sektorleder er klar på at den beste pedagogiske løsningen er at hele barnetrinnet hører til samme 
skole og ikke slik som i dag, at den der delt mellom Moan- og Storslett skoler. 
 
Det anbefales derfor at man gjør en ny utredning av behovene for ombygging av skolene når 
prosessen med organisering av skoleledelsen ved skolene er klar. 
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Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
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Resultatrapport Drift og utvikling for september og oktober 2017 

Henvisning til lovverk: 
 

Vedlegg 
1 Resultatrapport  Drift og utvikling september 2017 
2 Resultatrapport  Drift og utvikling oktober 2017 

 

Rådmannens innstilling 
Resultatrapport for Drift og utvikling for september og oktober 2017 tas til etterretning. 
 
 
 

Saksopplysninger 
Hver sektor er pålagt å utarbeide Resultatrapport hver måned som oversendes til sektorutvalg, 
rådmannen, økonomisjef og controller.  
Resultatrapporten har fram til august 2017 blitt lagt fram som en referatsak, men vil fra 
september 2017 legges fram som egen sak. 
 
Resultatrapporten tar for seg aktivitet, økonomi, kontroll av lønnslister, sykefravær, 
medarbeidersamtaler, resultatoppnåelse oppfølging av politiske saker, tilsyn og evt avvik. 
 
Rapportering på aktivitet bygger på sektorens Virksomhetsplan. Økonomisk rapporteres det på 
kap 5 (selvkost) og kap 6. 
 
Oppsummert fra september kap 5: 
Oppsummert sa ligger lønn under prognosen, mens øvrige utgifter og inntekter ligger i hht 
budsjett.  
 
Oppsummert fra september kap 6: 
Oppsummert sa ligger drift og utvikling under i forhold til lønn, noe over prognosen i forhold til 
øvrige utgifter og omtrent etter prognosen for inntekter. Det noe feil i budsjettet, økte utgifter og 
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økte inntekter som vil bli justert gjennom budsjettregulering. Oppsummert sa ligger det derfor 
and til at sektoren holder seg til budsjettrammen for 2017.  
  
Aktivitetsmessig følges Virksomhetsplanen for 2017 og etter den er mange tiltak gjennomført, 
noen jobbes det fortsatt med og noen vil nok ikke bli gjort. De må utsettes til 2018. 
 
Medarbeidersamtaler er igang, men det planlegges en innsats i desember. 

Vurdering 
Ut i fra virksomhetsplanen ligger vi and til å få gjennomført de fleste tiltakene, men noen vil 
nok måtte overføres til 2018. 
Økonomisk ligger det and til at sektoren holder seg til budsjettrammen for 2017.  
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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 

13. oktober 2017 Sektor for drift og utvikling Dag Funderud 

 

   

STATUS – MÅLOPPNÅELSE IFT ØKONOMIPLAN/VIRKSOMHETSPLAN 

 

Målsettinger fra Virksomhetsplanen 

Virksomhetsplanen ble sluttført 1.mars i a r og under vil vi rapportere i forhold til den. 

 

Felles for sektoren 

Virksomhetsplan er ferdig, arbeid med innføring av tidsregistrering ble behandlet i ÅMU og ÅDM 
utvalget i juni. De vedtok tiltaket og arbeidet starter i høst.  

Rutinebeskrivelser legges inn, men arbeidet er ikke ferdigstilt. 

Gjennomføring av boligprosjektet pa ga r, og det har vært noe faglig pa fyll, men det er ikke satt i 
gang egne utbygginger i prosjektperioden. Medarbeiderundersøkelser ble gjennomført i juni, 
oppfølgingsarbeid startet i august og vil fortsette utover høsten. 

Gjensta ende arbeid: brukerundersøkelser 

 

Anleggsdrift 

Er i gang med flere av tiltakene innen VÅ. Å rsplan vann/avløp følges i hovedsak.   
VÅ tiltak er noe forsinket grunnet merarbeid pa  Årnestad enn planlagt i august.  
 

Det ble brukt store ressurser i mai og juni med forebyggende flomberedskap.  Totalt er det brukt 
kr 147.264 fra veibudsjettet til flomforberedelser, ikke medregnet midler belastet avløpsbudsjett.  
I tillegg er det medga tt mye arbeidstid, ansla tt til totalt rundt 3-4 ma nedsverk med ulike 
oppgaver.  

Etterslep pa  veivedlikeholdet er stort. Tre veier er reasfalteret helt eller delvis, (Industrivegen, 
Rapanavegen og Lyngsmark) og tre veier har fa tt nytt grusdekke (Loppevollvegen, Myrslettvegen 
og Rongadalsvegen). Noe av reasfalteringa skyldes ledningsarbeider vann og avløp. 
Årbeidet med Famac forega r tidvis.  
Åugust har ga tt med til forberedelser asfaltering, siktrydding, skiltarbeider.  Mye hjelp gis pa  sma  
og store oppgaver til ulike virksomheter. 
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September, VÅ tiltak er fortsatt forsinket, noe kan tas inn dersom høsten forblir god.  I tilfelle ikke, 
blir enkelte tiltak utsatt til 2018.   
Vei; Klargjøring for vinter pa ga r. Snøskjermer, stikking, materiell, skogrydding.  Høvling av veier 
er en stor utfordring pga tilgang til veihøvel.  

 

Gjensta ende arbeid: 

Utarbeide system for mest mulig vedlikehold for tilgjengelige ressurser, avventer til driftsleder er 
operativ og rullering beredskapsplan vannforsyning og rutinebeskrivelser. 

 

 

Byggdrift  

Er ferdig med: ombygging Lillebo, EPC prosjekter er ferdig med fase II og starter na  pa  fase III. 
Skifte av dør andre etasje Halti, ombygging skranke Halti, montering av nytt 
pasientvarslingsanlegg Omsorgssenteret, bygd inn trappeinngang Sørkjosen skole, montert 
dørkontroll Bo og kultur, ny innerdør hovedinngang Sonjatun, rettet avfukter svømmehallen, 
skiftet defekt kjøleanlegg Sonjatun kjøkken, repr defekt ventilasjonsanlegg Halti 1, repr fryserom 
Sonjatun, repr varmeanlegg Sørkjosen skole, repr dusjanlegg i idrettshallen og tilpasning for 
kulturskolen i Samfunnshuset, ombygging NÅV ferdig og ombygging Oksfjord Oppvekstsenter. 
 
Pa begynt arbeid: Startet opp ombygging Voksenopplæringen og oppdatering stoffkartotek. Har 
hatt utfordringer med gjennomføring i va r pga stor utskifting av vaktmestre. Situasjonen 
normaliseres fra august, er i tilsettingsfasen av en vaktmester pr utgangen av september. 

 

Gjensta ende arbeid: gjennomgang serviceavtaler tekniske installasjoner, oppdatering 
branntegninger, utskifting el-ovner kommunehuset (gjøres sammen med ombygging første 
etasje), lydmatter pa  vegg Moan skole, vaktmesterbase ombygging, og gjerde, avklaring venterom 
Rotsund, avklare med Felleskjøpet ang bygg i Sørkjosen. 

Repr av tak pa  idrettshallen er utsatt til 2018. 

 

Renhold 

Er ferdig med klargjøring av Lillebo, Guleng III og oppgradere Idrettshallen, oppskuring av gulv 
Sonjatun barnehage, lagd vaskeplaner for barnehagene og idrettshallen og gjennomført rutiner 
og service pa  renholdsmaskinene. Gjennomgang stillinger er fullført og det er ryddet opp i 
stillinger og permisjoner slik at flere har fa tt 100 % stillinger og de er bedre tilpasset i forhold til 
bygninger.  

Det er ogsa  investert i nye maskiner pa  en slik ma te at flest mulig bygg fa r samme sort utstyr. 

Jobbet mye med oppfølging av sykemeldte. Årbeidet har gitt gode resultater sa  langt i a r. 

Vaskeplaner barnehagene og idr hall er ferdig. 

Har startet arbeidet med a  utarbeide renholdsplaner. 

 

Gjensta ende arbeid: forbedre vaskerom, ma  samarbeides meg byggdrift   

 

Utvikling 

Er ferdig med forskrift motorferdsel, a pning for rasting pa  vann sluttbehandlet i mpu og kst. 
Planlegging og gjennomføring av Pa skelandsbyen.  Jobber fortløpende med forvaltningssaker, og 
er ellers i gang med flere av tiltakene som reguleringsplaner for Storslett og Sørkjosen, 
trafikksikkerhetsplan, forprosjekt Hjellnes, torgprosjekt sentrum og flere av prosjektene innen 
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næring mm. Søknader om produksjonstilskudd i jordbruket fikk nytt forvaltningssystem i a r og 
del av søknaden som hadde søknadsfrist var 15.5. Overgangen har hittil ga tt fint.  

Gjensta ende arbeid: ferdigstille reguleringsplaner Storslett og Sørkjosen, oppstart reg plan 
hundekjøring, oppstart reg plan gravlund, ferdigstille trafikksikkerhetsplan, oppstart regplan 
Saga, oppstart arbeid med gang/sykkelveg Nordkjosen og ferdigstille arbeidet med flere av 
næringsprosjektene. 

 

 

Investering 

Ombygging Oksfjord skole er ferdig, ekstrakostnad 100 000 for anleggsbidrag til ny trafo, 
ombygging skoler og barnehager for a  forhindre overgrep er igang, Guleng III ferdig sluttrapport 
utarbeidet, Byggekomiteen behandlet utredning heldøgnsbemannede omsorgsboliger for eldre, 
og oversendte den til Helse og omsorg. Møter sammen med helse og brukergrupper ble 
gjennomført i august og september. Ny sak til helse og omsorg utarbeidet i etterkant av siste 
møte. Videre, Leonard Isaksens veg, anbudsfrist 1.sept. a pning 5.sept. vedtak i Byggekomiteen 
21.sept, oppstart uka etter. Bygget blir revet og det bygges opp et nytt. Forprosjekt ny kirkega rd 
nesten ferdig. Verte leverer sluttprodukt i midten av oktober. Prosjektering ny svømmehall i 
startfasen. Sluttarbeid Storslett skole uteomra de gjennomføring av de siste tiltakene, litt utsatt, 
dekke under Tufteparken snart ferdig, lys pa  veggene settes opp i september. Kostnadsoverslag 
Samfunnshuset ombygging til kulturskolen ble gjennomført til budsjettprosessen.  

Innkjøp av fire kjøretøy er gjennomført.  

Ombygging glassgang Storslett skole er ferdig. Der er det isolert inne. 

Rosavegen og parkering ved Moan skole ble asfaltert seint i august, skulle blitt gjort før skolestart, 
men ble utsatt av flere a rsaker. Samtidig ble ei stikkrenne og litt av Muoniovegen asfaltert. Nye 
veglys langs Rosavegen settes opp i september. 

Gjensta ende arbeid: 

Ombygging kommunehuset starter opp i nov.  Rotsundelv skole –nytt taktekke er utsatt til 2018. 
 

 

STATUS - ØKONOMI 

ANSVAR 6 REGNSKAP BUDSJETT FORBRUK I % AVVIK

Lønn 17 987 721,06 25 611 718,43 70,23 632 609,43

Øvrige utgifter 20 602 722,98 26 984 532,00 76,35 -364 291,18

Inntekter -10 479 022,00 -14 214 061,00 73,72 -181 940,00

ANSVAR 5 REGNSKAP BUDSJETT FORBRUK I % AVVIK

Lønn inkl sosiale utg 3 071 443,00 4 583 734,00 67,01 260 931

Øvrige utgifter 4 672 928,00 5 845 630,00 79,94 -288 705

Inntekter -14 375 100,00 -18 710 796,00 76,83 -342 003

 
KOMMENTARER TIL AVVIK: 

KAP 6 

Pr september skal lønnsutgiftene være 72,7 %, mens øvrige skal være inntil 75,0 %.  Inntektene skal ligge pa  75,0 
%.     
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Totalt sa  ligger lønnsutgifter pa  70,23 %, dvs 2,47 % under prognosen, mot 1,74 % under i august. Sektoren har 
hatt vakanser inn byggdrift og sykemeldinger innen utvikling. Ånleggsdrift er sterkt sesongpreget, og det vil ogsa  
regnskapet bære preg av. Sykepengerefusjoner kommer en mnd pa  etterskudd, sa  det reelle mindreforbruket er 
enda større. 

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.   

Det er gjennomført budsjettoppdatering av ansvar 693 vei.  Det samme vil bli utført for 695 park og 696 veilys i 
løpet av nov ma ned.  For ansvar 693 og 691 mangler inntektsbudsjett for tjenestesalg til selvkostomra dene, dette 
ma  rettes opp ved neste budsjettregulering. 

 

ØVRIGE UTGIFTER ligger 1,35 % over prognosen, mot 5,13 % over i august. Dette skyldes innkjøp gjort ba de innen 
byggdrift og renhold tidlig pa  a ret, forsikring for hele a ret betalt i januar, kjøp av interkommunal tjenester mm.  

Byggdrift har i løpet av va ren hatt mange større reparasjoner og er derfor over budsjett. Dette gjelder  

Oppvaksmaskin idrettshallen, oppvaskmaskin Sonjatun, stillashenger (i stedet for a  leie stillas) bygd inn 
trappegang Sørkjosen skole, dørkontroll Sonjatun Bo og kultur, ny innerdør hoveddør Sonjatun, avfukter 
svømmehallen, defekt pumpe Bo og kultur, skifte defekt kjøleanlegg Sonjatun kjøkken, defekt ventilasjonsanlegg 
Halti1, lekasje fryserom Sonjatun, varmeanlegg Sørkjosen skole, dusjanlegg Nordreisahallen. 

 

Det er installert nytt pasientvarslingssystem Omsorgssenteret. Det er na  regnskapsført over investering. 

Ombygging NÅV skal faktureres til NÅV og skranke Halti skal delbetales av aktørene pa  Halti. Tilsammen utgjør 
dette ca 500 000. Faktura blir sendt ut alt arbeidet er ferdig. 

 

Næringsfondsmidler avsatt i balansen og tilbakeført na r de blir utbetalt. Dette medfører økte øvrige utgifter pa  
750 000 og økte inntekter pr na  pa  506 000.  Dette er budsjettregulert inn. 

Vei har store utgifter i vinterhalva ret til brøyting mv. Totalt ligger anleggsdrift under prognosen pr juli. 

Oksfjord Oppvekstsenter skal blir tatt i bruk etter ombygging i midt av september. Det skal budsjettreguleres 
midler fra Oppvekst (tidligere husleie til grendehus) for a  dekke økte kostnader i kst okt -17. 

 
INNTEKTER: ligger pa  72,72% 1,28 % under prognosen mot 2,4 % under i august. Ekstra inntekter for gods over 
havn er 219.000, etter siste regulering og statstilskudd veterinær 896.000 som kommer en gang i a ret og i tillegg 
er leieinntekter noe høyere enn budsjettet. Den reelle inntekter ligger derfor litt under prognosen, men flere av 
inntektspostene har store variasjoner fra mnd til mnd. Havn, brann og park har budsjetterte inntekter.  Brann og 
park sine inntekter posteres vanligvis pa  høsten. 

Byggesak 610 har oppna dd kun 40,35 % av gebyrinntektene og vil ikke na  budsjettet, siden hovedperioden for 
bygging allerede er passert. Pa  oppma ling 611 er det oppna dd 44,85 % av gebyrinntekten, men i a r la  snøen lenge 
og oppma linga kom seint i gang. Mange jobber gjensta r fortsatt, ogsa  i Kvænangen. 

Budsjettregulering av mindreinntekter Gulleng III ikke ført. Dette utgjør kr 234.360. Etter denne reguleringen vil 
inntektene ligge 0,3 % over prognosen. 

 

Oppsummert sa  ligger drift og utvikling under i forhold til lønn, noe over prognosen i forhold til øvrige utgifter og 
omtrent etter prognosen for inntekter. Det noe feil i budsjettet, økte utgifter og økte inntekter som vil bli justert 
gjennom budsjettregulering. Oppsummert sa  ligger det derfor and til at sektoren holder seg til budsjettrammen 
for 2017. 

 

 

KAP 5 

Pr september skal lønnsutgiftene være 72,7 %, mens øvrige skal være inntil 75,0 %.  Inntektene skal ligge pa  75 
%. (tre av fire terminer er inntektsført) 
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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, og noe kan omdisponeres til dekning av flomkostnader 
belastet avløp. 

 
ØVRIGE UTGIFTER VA: Med bakgrunn i stor fare for flom er det brukt noe ekstra penger i forebyggende arbeid. I 
tillegg er det satt inn et ekstratiltak jr egen sak 1.juni i MPU.   

 

INNTEKTER VA: Åvgifter faktureres hver 3 ma ned, og ligger 1,83% over prognosen. 
 

Oppsummert sa  ligger lønn under prognosen, mens øvrige utgifter og inntekter ligger i hht budsjett. 

 
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. 

 

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. 

Lønnslister er gjennomga tt i august 

Lønnslister, noen pa  feil funksjon innen renhold etter det ble en del fast ansatte, de blir omkontert. 
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MEDARBEIDERE 

SYKEFRAVÆR 4,98 % 

  

April totalt 6,18 % fordelt pa  

Staben 2,25 % 

Ånleggsdrift, 4,48 % 

Byggdrift 0,36 % 

Renhold 8,59 % 

Utvikling 12,52 % 

Innen Renhold er en langtids sykemeldt, noen korte sykemeldte,  korttidsfravær utgjør: 4,9 % 

Innen Utvikling er to langtidssykemeldt 
Ånleggsdrift gjelder en langtidssykemeldt 

 

Juni totalt 6,21 % fordelt pa  

Staben 0,0 % 

Ånleggsdrift, 9,38 % 

Byggdrift 0,76 % 

Renhold 8,02 % 

Utvikling 7,59 % 

Innen Renhold i hovedsak langtidsfravær, korttidsfravær utgjør: 7,2 % 

Innen Utvikling er en langtidssykemeldt 
Innen Ånleggsdrift er en langtidssykemeldt 

 

Juli totalt 4,81 % fordelt pa  

Staben 0,0 % 

Ånleggsdrift, 7,94 % 

Byggdrift 0,80 % 

Renhold 6,37 % 

Utvikling 4,22 % 

Innen Renhold i hovedsak langtidsfravær 

Innen Ånleggsdrift er en langtidssykemeldt 

 

August totalt 4,98 % fordelt pa  

Staben 0,00 % 

Ånleggsdrift, 8,63 % 

Byggdrift 0,00 % 

Renhold 8,51 % 

Utvikling 0,00 % 

Innen Renhold er to langtids sykemeldt, noen korte sykemeldte. 

Innen Ånleggsdrift er en langtidssykemeldt 

  

Nærværsdagen:  

25 av 60 har opparbeidet en nærværsdag i 1. tertial  

39 av 61 har opparbeidet en nærværsdag i 2.terial  
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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 i høst. 

 

 

 

 

 

  

   

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 ble gjennomført i mai 2017. Oppfølgingsarbeidet startet opp i august og vil 
fortsette utover høsten i de forskjellige virksomhetene. 

 

Januar  Februar Mars 
Staben/ledere 0 av 8 gjennomført Staben/ledere 0 av 8 gjennomført Staben/ledere 0 av 8 gjennomført 
Ånleggsdrift 0 av 10 gjennomført  Ånleggsdrift 0 av 10 gjennomført  Ånleggsdrift 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 5 av 26 gjennomført 
Utvikling 0 av 5 gjennomført Utvikling 0 av 5 gjennomført Utvikling 0 av 5 gjennomført 

 

Åpril Mai Juni 
Staben/ledere 0 av 8 gjennomført Staben/ledere 0 av 8 gjennomført Staben/ledere 3 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 5 av 26 gjennomført Renhold 5 av 26 gjennomført Renhold 5 av 26 gjennomført 
Utvikling 0 av 5 gjennomført Utvikling 0 av 5 gjennomført Utvikling 0 av 5 gjennomført 
   
Juli Åugust Sept 
Staben/ledere 3 av 8 gjennomført Staben/ledere 3 av 8 gjennomført Staben/ledere 7 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 5 av 26 gjennomført Renhold 5 av 26 gjennomført Renhold 5 av 26 gjennomført 
Utvikling 0 av 5 gjennomført Utvikling 0 av 5 gjennomført Utvikling 0 av 5 gjennomført 
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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 juni med 95.02 % 

 

  

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 sommeren/høsten. 

 

Prosjektledere 
følger opp 
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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 
Sendt til navne-
konsulentene for 
endelig tilrådning 
Sluttbehandlet i 
MPU 5.okt 

 
KSt Trespråklig navn på bygde og 

grendenavn 
Sak fra 2009 

 
Sendt på høring til lag og 
foreninger 
Sendt til navne-
konsulentene for endelig 
tilrådning 
Må ut på ny høring pga 
at tre bygdenavn 
manglet i første runde 

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 

 
 
Ferdig Vedtak lagt inn i 

matrikkelen 

 

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. 

 
Ferdig 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, 
arbeidet er bestilt 
gjennomført i 
oktober 

 

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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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. Det 
utarbeides ny sak 
til mpu/kst. 
Behandlet i mpu 
5.okt 

 

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 

 
37/17 Forslag til forskrift: Utvidet 

båndtvang for hunder i 
Nordreisa 

I medhold av forvaltningsloven § 37 legges forslag 
om forskrift for utvidet båndtvang for hunder ut 
til høring. 

 
Ferdig 

Forslag sendt på 
høring. Behandlet i 
MPU 5.okt. 
Prosessen avsluttes  

38/17 Framtidig bruk av Bergmo bru 

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. 

 
 
Ferdig 

 
 
Anleggsdrift har 
satt opp skilt om at 
vegen er stengt 

 

39/17 
Framtidig bruk av Rotsundelv 
bru 

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, akseltrykk 
over 3 tonn, med unntak av brøytebil og 
skolebuss. Ytterligere trafikkbegrensninger over 
Rotsundelv bru vurderes i sammenheng med tiltak 
langs E6 på senere tidspunkt. 

 
 
 
Ferdig 

 

 
Anleggsdrift har 
satt opp skilt 
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40/17 
Hovedplan vann 2017 - 2025 - 
Sluttbehandling 

Nordreisa kommune godkjenner Hovedplan 
vannforsyning 2017 – 2025. Handlingsprogram 
innarbeides i budsjett og økonomiplan. 

 
Ferdig 
 

Er sluttbehandlet i 
KST 

 

41/17 
Høyderedskap ved 
redningsinnsats - 
næringsutvikling 

Nordreisa kommune anskaffer brukt liftbil innen 
utgangen av 2019.Investeringen på inntil 1,5 
millioner dekkes ved bruk av disposisjonsfond. 
Bygging av garasje med kostnadsramme på 1,75 
mill kroner innarbeides som tiltak i budsjett for 
2018.Årlige driftsutgifter totalt kr 115.000 
innarbeides i budsjett fra 2019. 

 

Sendes KST for 
sluttbehandling i 
okt 

 

46/17 
Klisterreglement for Nordreisa 
idrettshall 

Nordreisa Miljø-, plan og utviklingsutvalg vedtar 
klisterreglement for Nordreisa idrettshall slik det 
foreligger.Ansvaret må tydeliggjøres. 
Administrasjonen redigerer det inn før utsending. 

 
 
Ferdig 

Gjennomgått og 
oppdatert og sendt 
ut. 

 47/17 
Opprensking overvannsgrøft 
sentrum Storslett 

Opprensking av overvannsgrøft mellom Nordreisa 
kirke og Reisaelva iverksettes. Kostnader dekkes 
innenfor driftsbudsjett. Ferdig 

Arbeidet 
gjennomført i juni 

 53/17 Utbedring Nordkjosveien 

Saken utsettes til neste møte i Miljø, plan og 
utviklingsutvalget Ferdig 

Sluttbehandlet i 
sept  

 

54/17  
Oppstart av lokal forskrift for 
vannscooter, Nordreisa 
kommune 

I medhold av forvaltningsloven § 37 startes 
arbeidet opp med lokal forskrift for vannscooter i 
Nordreisa kommune. 

 

Arbeidet ikke 
startet opp. 
Gjennomføres i 
samarbeid med NT 

 

55/17  
Oppsetting av skilt og 
monument for markering av 
nasjonalparklandsbyen 

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 

 Ikke startet opp  

 

56/17  Høring - anmodning om merking 
til søknad om utvidelse av 
eksisterende deponi 

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. 

Ferdig 

Oversendt høring 
til FM 

 

57/17  

Midlertidig nedgradering av 
Gamle Dalaveg og 
Vinnelysvegen fra bruksklasse 
Bk8 til Bk6 

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 

Ferdig Gjennomført 
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KST 
45/17 

Aksjeutbytte avsettes til 
kommunalt næringsfond 

10% av aksjeutbytte settes av til et miljøfond for 
frivillige lag og foreninger, privatpersoner, skole-
barnehager o.a. som har gode miljøprosjekter de 
trenger økonomisk hjelp til å gjennomføre. Målet 
er primært å støtte opp om miljøsatsinger i 
nærmiljøet men også andre miljøtiltak kan 
vurderes. Retningslinjer for fondet behandles av 
mpu. 

 
MPU vedtok 
retningslinjer 
7.sept 

 

60/17 
Innspill til planprogram regional 
plan for reindrift 

Høringsuttalelse 

Ferdig Sendt til FK 

 

62/17 Utbedring Nordkjosveien 

Nordkjosvegen utbedres for inntil 100 000, tas 
med som tiltak i budsjettbehandlingen for 2018.  Tas inn i arbeidet i 

2018 

 

64/17 
Vintervedlikehold kommunale 
veier - justering av veilengder 

Rådmannen delegeres myndighet til å beslutte om 
en kommunal vei eller del av kommunal vei uten 
fast bosetting eller næringsliv, skal brøytes eller 
ikke. 

 Anleggsdrift følger 
opp  

 

65/17 

Lokal forskrift om utslipp av 
avløpsvann for mindre 
avløpsanlegg for bolig- og 
fritidsbebyggelse i Nordreisa 
kommune. 

I medhold til forvaltningsloven § 37 starter 
arbeidet opp med lokal forskrift om utslipp av 
avløpsvann fra mindre avløpsanlegg for bolig- og 
fritidsbebyggelse i Nordreisa kommune. 

 Utvikling følger opp 

 

66/17 
Budsjettregulering Drift og 
utvikling 2-2017 

Nordreisa kommune, sektor for drift og utvikling 
foretar budsjettreguleringer for september 2017 i 
hht vedlagt skjema for regulering. 

Ferdig 
Oversendt 
Økonomi for 
gjennomføring 

 

68/17 
Retningslinjer for kommunalt 
miljøfond 

Miljø, plan og utviklingsutvalget vedtar 
retningslinjer for Nordreisa kommunens miljøfond 
jf vedlagte forslag. Søknadsfrist 2017 settes til 
1.november og 1.juli fra 2018 og framover. 
Arbeidsfrist endres til 12 måneder. Tildeling gjøres 
i første møte i MPU etter at søknadsfristen har 
gått ut. 

 Følges opp og 
kunngjøres 

 

70/17 
Budsjett 2018 -sektor for drift 
og utvikling 

Budsjettvedtak, se utskrift 

 Vedtak tas videre i 
budsjettprosessen 

 

72/17 Kjøp av varebil 

Miljø,- plan og utviklingsutvalget godkjenner kjøp 
av brukt varebil til virksomheten Byggdrift, men 
kostnadsramme på kr 40.000. Midlene tas av 
virksomheten Byggdrift sitt driftsbudsjett for 2017  

Ferdig Kjøp gjennomført 

 

73/17 
Lokal forskrift om utvidet 
båndtvang for hunder 

Nordreisa kommune avslutter arbeidet med en 
lokal forskrift om utvidelse av båndtvang. Dette 
begrunnes med at eksisterende virkemidler i 
hundelovens §§ 4,6,7 og 10 anses som tilstrekkelig 
for å ivareta beitenæring og hensyn til vilt 

Ferdig Sak avsluttet 

 

74/17 
Oppfølging av saker fra Barn og 
unges kommunestyre 
11.05.2017 

Miljø,- plan og utviklingsutvalget viser til 
oversendelsesaker fra BUK og vedtar følgende om 
de forskjellige sakene: Fotballhall, det gjøres en 
vurdering i forbindelse med økonomiplanarbeidet 
Flere lekeapparater i Trekanten, det tas inn i 
arbeidet med planlegging av nytt torg, BMX park, 
det tas inn et forprosjekt i investeringsbudsjettet 
for 2018, Kunstgress Storslett skole, det tas inn i 
investeringsbudsjettet for 2018, Flere 
dusjer/utskifting av dusjer i svømmehallen, tas inn 
i driftsbudsjettet for 2019, Point ungdomsklubb, 

 

Utskrift lagt som 
referatsak til BUK, 
budsjettsaker 
følges opp i 
budsjettprosess 
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tas inn i egen sak om flytting av Point 
ungdomsklubb til gamle kinosalen. 

 

75/17 Sluttrapport Guleng 3 

Miljø,- plan og utviklingsutvalget godkjenner 
sluttrapporten for prosjekt 908 Guleng 3 og 
slutter seg til Byggekomiteen tilleggsforslag. 

Ferdig 
Meldt opp til 
sluttbehandling i 
Kst 

 

77/17 

Trespråklig navn på 
administrasjonsnavnet 
Nordreisa kommune -endelig 
tilrådning 

Nordreisa kommune vedtar å søke Kommunal- og 
moderniseringsdepartement om å få ta i bruk 
parallellnavn på samisk og kvensk for 
kommunenavnet Nordreisa kommune. 
Skrivemåten til Nordreisa kommune på samisk 
skal være Ráissa suohkan (genitiv) Skrivemåten til 
Nordreisa på samisk skal være Ráisa (nominativ) 
Skrivemåten til Nordreisa kommune på kvensk 
skal være Raisin komuuni (genitiv) Skrivemåte til 
Nordreisa på kvensk skal være Raisi (nominativ) 
Følgende rekkefølge skal brukes på skiltene; 
norsk, samisk og kvensk 

 
Meldt opp til 
sluttbehandling i 
Kst 

 

78/17 
Renovering og disponering av 
Solvoll 

Solvoll gamle skole gnr 43/7 renoveres utvendig 
og stilles til disposisjon for utleie til ideelle lag og 
foreninger når nåværende brukere har flyttet til 
nye lokaler. Ramme for utvendig vedlikehold på 
kr. 300.000,- innarbeides i budsjett og 
økonomiplan for 2018-2021. Forslag til 
leieavtale/r forelegges Miljø-, plan og utvikling for 
godkjenning Det må 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.   

 
Meldt opp til 
sluttbehandling i 
Kst 

 

79/17 
Forslag til detaljregulering: 
Sørkjosen - Plan ID: 
19422015_001 

Med hjemmel i plan og bygningslovens §§ 12- 10 
og 12- 12 jf. § 12-3 vedtar Miljø-, plan- og 
utviklingsutvalget forslag til detaljregulering 
Sørkjosen med plan ID 19422015_001, og legger 
planforslaget ut til høring og offentlig ettersyn i 
seks uker. Deler av gnr 47/302 og gnr 47/79 
endres til formål næring BKB4 endres til formål 
bolig/kontor/forretning 

 
Utvikling følger opp 
og sender på 
høring 

 

STATUS PÅ INNMELDTE OG LUKKEDE AVVIK 

        

Det er kommet inn ett avvik til Byggdrift som er lukket. 
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GJENNOMFØRTE KONTROLLER, RESULTATER OG IVERKSATTE TILTAK 

 

       

UTFØRTE RISIKOANALYSER: 

 

       

        

 

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.  

Tilsyn La ni vannverk, avvik er lukket. 
 

Ingen i 2017 
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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 

20. november 2017 Sektor for drift og utvikling Dag Funderud 

 

   

STATUS – MÅLOPPNÅELSE IFT ØKONOMIPLAN/VIRKSOMHETSPLAN 

 

Målsettinger fra Virksomhetsplanen 

Virksomhetsplanen ble sluttført 1.mars i a r og under vil vi rapportere i forhold til den. 

 

Felles for sektoren 

Virksomhetsplan er ferdig, arbeid med innføring av tidsregistrering ble behandlet i ÅMU og ÅDM 
utvalget i juni. I løpet av høsten er det jobbet videre for a  fa  avklart noen siste spørsma l fa r 
endelig avgjørelse om kjøp.  

Rutinebeskrivelser legges inn, men arbeidet er ikke ferdigstilt. 

Gjennomføring av boligprosjektet pa ga r, og det har vært noe faglig pa fyll, men det er ikke satt i 
gang egne utbygginger i prosjektperioden. Medarbeiderundersøkelser ble gjennomført i juni, 
oppfølgingsarbeid startet i august og vil fortsette utover høsten. Tabell er satt inn i dokumentet 
under. 

Gjensta ende arbeid: brukerundersøkelser 

 

Anleggsdrift 

Har gjennomført flere av tiltakene innen VÅ. Å rsplan vann/avløp følges i hovedsak.   
VÅ tiltak er noe forsinket grunnet merarbeid pa  Årnestad enn planlagt i august.  
 

Det ble brukt store ressurser i mai og juni med forebyggende flomberedskap.  Totalt er det brukt 
kr 147.264 fra veibudsjettet til flomforberedelser, ikke medregnet midler belastet avløpsbudsjett.  
I tillegg er det medga tt mye arbeidstid, ansla tt til totalt rundt 3-4 ma nedsverk med ulike 
oppgaver.  

Etterslep pa  veivedlikeholdet er stort. Tre veier er reasfalteret helt eller delvis, (Industrivegen, 
Rapanavegen og Lyngsmark) og tre veier har fa tt nytt grusdekke (Loppevollvegen, Myrslettvegen 
og Rongadalsvegen). Noe av reasfalteringa skyldes ledningsarbeider vann og avløp. 
Årbeidet med Famac forega r tidvis.  
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Åugust har ga tt med til forberedelser asfaltering, siktrydding, skiltarbeider.  Mye hjelp gis pa  sma  
og store oppgaver til ulike virksomheter. 

September, VÅ tiltak er fortsatt forsinket, noe kan tas inn dersom høsten forblir god.  I tilfelle ikke, 
blir enkelte tiltak utsatt til 2018.   
Vei; Klargjøring for vinter er gjennomført Snøskjermer, stikking, materiell, skogrydding.  Høvling 
av veier er en stor utfordring pga tilgang til veihøvel, men ble gjennomført. Vinterdrift er igang. 

 

Gjensta ende arbeid: 

Utarbeide system for mest mulig vedlikehold for tilgjengelige ressurser, avventer til driftsleder er 
operativ og rullering beredskapsplan vannforsyning og rutinebeskrivelser. 

 

 

Byggdrift  

Er ferdig med: ombygging Lillebo, EPC prosjekter er ferdig med fase II og starter na  pa  fase III. 
Skifte av dør andre etasje Halti, ombygging skranke Halti, montering av nytt 
pasientvarslingsanlegg Omsorgssenteret, bygd inn trappeinngang Sørkjosen skole, montert 
dørkontroll Bo og kultur, ny innerdør hovedinngang Sonjatun, rettet avfukter svømmehallen, 
skiftet defekt kjøleanlegg Sonjatun kjøkken, repr defekt ventilasjonsanlegg Halti 1, repr fryserom 
Sonjatun, repr varmeanlegg Sørkjosen skole, repr dusjanlegg i idrettshallen og tilpasning for 
kulturskolen i Samfunnshuset, ombygging NÅV ferdig og ombygging Oksfjord Oppvekstsenter. 
Lydmatter pa  vegg Moan skole ferdig 
Pa begynt arbeid: Startet opp ombygging Voksenopplæringen og oppdatering stoffkartotek. Har 
hatt utfordringer med gjennomføring i va r pga stor utskifting av vaktmestre. Situasjonen 
normaliseres fra august. Siste vaktmester er na  tilsatt. Gjennomgang serviceavtaler tekniske 
installasjoner, oppdatering branntegninger godt igang.  

Gjensta ende arbeid utskifting el-ovner kommunehuset (gjøres sammen med ombygging første 
etasje), vaktmesterbase ombygging, og gjerde, avklaring venterom Rotsund, avklare med 
Felleskjøpet ang bygg i Sørkjosen. Møte planlagt i slutten av november med FK. 

Repr av tak pa  idrettshallen er utsatt til 2018. 

 

Renhold 

Er ferdig med klargjøring av Lillebo, Guleng III og oppgradere Idrettshallen, oppskuring av gulv 
Sonjatun barnehage, lagd vaskeplaner for barnehagene og idrettshallen og gjennomført rutiner 
og service pa  renholdsmaskinene. Gjennomgang stillinger er fullført og det er ryddet opp i 
stillinger og permisjoner slik at flere har fa tt 100 % stillinger og de er bedre tilpasset i forhold til 
bygninger. Åntall 100 % stillinger er økt fra 11 i 2016 til 18 i a r. 

Det er ogsa  investert i nye maskiner pa  en slik ma te at flest mulig bygg fa r samme sort utstyr. 

Jobbet mye med oppfølging av sykemeldte. Årbeidet har gitt gode resultater sa  langt i a r. 

Vaskeplaner barnehagene og idr hall er ferdig. 

Har startet arbeidet med a  utarbeide renholdsplaner. 

 

Gjensta ende arbeid: forbedre vaskerom, ma  samarbeides meg byggdrift   

 

Utvikling 

Er ferdig med forskrift motorferdsel, a pning for rasting pa  vann sluttbehandlet i mpu og kst. 
Gjennomføring av Pa skelandsbyen, Landsbytiltak og forprosjekt Hjellnes. Jobber fortløpende med 
forvaltningssaker, og er ellers i gang med flere av tiltakene som reguleringsplaner for Storslett og 
Sørkjosen, trafikksikkerhetsplan, torgprosjekt sentrum og flere av prosjektene innen næring mm. 
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Søknader om produksjonstilskudd i jordbruket fikk nytt forvaltningssystem i a r og del av 
søknaden som hadde søknadsfrist i mai og oktober. Overgangen har hittil ga tt fint, men det er 
langt mer tidkrevende enn tidligere. Reguleringsplan for Sørkjosen er tatt opp til 
førstegangsbehandling og sendt pa  høring. 

Gjensta ende arbeid: ferdigstille reguleringsplaner Storslett, planlagt ferdig november,  oppstart 
reg plan hundekjøring i november, oppstart reg plan gravlund, ferdigstille trafikksikkerhetsplan, 
oppstart regplan Saga, oppstart arbeid med gang/sykkelveg Nordkjosen og ferdigstille arbeidet 
med flere av næringsprosjektene. 

 

 

Investering 

Ombygging Oksfjord skole er ferdig, ekstrakostnad 100 000 for anleggsbidrag til ny trafo, 
ombygging skoler og barnehager for a  forhindre overgrep er igang, Guleng III ferdig sluttrapport 
utarbeidet, Byggekomiteen behandlet utredning heldøgnsbemannede omsorgsboliger for eldre, 
og oversendte den til Helse og omsorg. Møter sammen med helse og brukergrupper ble 
gjennomført i august og september. Ny sak til helse og omsorg utarbeidet i etterkant av siste 
møte. HO stoppet arbeidet og vil ha egen sak om Guleng II kan brukes. 

Videre, Leonard Isaksens veg, anbudsfrist 1.sept. a pning 5.sept. vedtak i Byggekomiteen 21.sept, 
oppstart uka etter. Bygget blir revet og det bygges opp et nytt. Forprosjekt ny kirkega rd nesten 
ferdig. Verte leverer sluttprodukt i midten av oktober. Etter vedtak i kst 26.okt jobber de videre 
med detaljprosjekt/entrepreprisegrunnlag 

Prosjektering ny svømmehall i startfasen. Det planlegges en sak for MPU i nov om valg av løsning. 
Sluttarbeid Storslett skole uteomra de gjennomføring av de siste tiltakene, dekke under 
Tufteparken er ferdig, lys pa  veggene ble satt opp i september. Kostnadsoverslag Samfunnshuset 
ombygging til kulturskolen ble gjennomført til budsjettprosessen.  

Innkjøp av fire kjøretøy er gjennomført.  

Ombygging glassgang Storslett skole er ferdig. Der er det isolert inne. 

Rosavegen og parkering ved Moan skole ble asfaltert seint i august, skulle blitt gjort før skolestart, 
men ble utsatt av flere a rsaker. Samtidig ble ei stikkrenne og litt av Muoniovegen asfaltert. Nye 
veglys langs Rosavegen ble satt opp i september. 

Utskifting av Guleng pumpestasjon er igangsatt i oktober. 

Gjensta ende arbeid: 

Ombygging kommunehuset starter opp i nov/des.  Rotsundelv skole –nytt taktekke er utsatt til 
2018. 
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STATUS - ØKONOMI 

ANSVAR 6 REGNSKAP BUDSJETT FORBRUK I % AVVIK

Lønn 20 027 879 25 611 718 78,2 922 022

Øvrige utgifter 23 566 841 26 982 256 87,34 -1 090 083

Inntekter -11 460 492 -14 214 061 80,63 -379 515

ANSVAR 5 REGNSKAP BUDSJETT FORBRUK I % AVVIK

Lønn inkl sosiale utg 3 443 606,00 4 575 523,00 74,28 299 171

Øvrige utgifter 5 126 534,00 5 845 630,00 87,7 -856 131

Inntekter -19 072 483,00 -18 710 796,00 101,93 -361 687

 
KOMMENTARER TIL AVVIK: 

KAP 6 

Pr oktober skal lønnsutgiftene være 81,8 %, mens øvrige skal være inntil 83,3 %.  Inntektene skal ligge pa  83,3 %. 

 

Totalt sa  ligger lønnsutgifter pa  78,2 %, dvs 3,6 % under prognosen, mot 2,47 % under i september . Sektoren har 
hatt vakanser inn byggdrift og sykemeldinger innen utvikling. Ånleggsdrift er sterkt sesongpreget, og det vil ogsa  
regnskapet bære preg av. Sykepengerefusjoner kommer en mnd pa  etterskudd, sa  det reelle mindreforbruket er 
enda større. 

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.   

Det er gjennomført budsjettoppdatering av ansvar 693 vei.  For ansvar 693 og 691 mangler inntektsbudsjett for 
tjenestesalg til selvkostomra dene, dette ma  rettes opp ved neste budsjettregulering. 

 

ØVRIGE UTGIFTER ligger 4.04 % over prognosen, mot 1,35 % over i september. Dette skyldes innkjøp gjort ba de 
innen byggdrift og renhold tidlig pa  a ret, forsikring for hele a ret betalt i januar, kjøp av interkommunal tjenester 
mm.  

Byggdrift har i løpet av va ren hatt mange større reparasjoner og er derfor over budsjett. Dette gjelder  

Oppvaksmaskin idrettshallen, oppvaskmaskin Sonjatun, stillashenger (i stedet for a  leie stillas) bygd inn 
trappegang Sørkjosen skole, dørkontroll Sonjatun Bo og kultur, ny innerdør hoveddør Sonjatun, avfukter 
svømmehallen, defekt pumpe Bo og kultur, skifte defekt kjøleanlegg Sonjatun kjøkken, defekt ventilasjonsanlegg 
Halti1, lekasje fryserom Sonjatun, varmeanlegg Sørkjosen skole, dusjanlegg Nordreisahallen. 

 

Det er installert nytt pasientvarslingssystem Omsorgssenteret. Det er na  regnskapsført over investering. 

Ombygging NÅV skal faktureres til NÅV og skranke Halti skal delbetales av aktørene pa  Halti. Tilsammen utgjør 
dette ca 500 000. Faktura blir sendt ut alt arbeidet er ferdig. 

 

Næringsfondsmidler avsatt i balansen og tilbakeført na r de blir utbetalt. Dette medfører økte øvrige utgifter pa  
750 000 og økte inntekter pr na  pa  506 000.  Dette er budsjettregulert inn. 

Vei har store utgifter i vinterhalva ret til brøyting mv. Totalt ligger anleggsdrift under prognosen pr juli. 

Oksfjord Oppvekstsenter skal blir tatt i bruk etter ombygging i midt av september. Det skal budsjettreguleres 
midler fra Oppvekst (tidligere husleie til grendehus) for a  dekke økte kostnader i kst okt -17. 

 
INNTEKTER: ligger pa  80,63 % 2,67 % under prognosen mot 1,28 % under i september. Ekstra inntekter for gods 
over havn er 219.000, etter siste regulering og statstilskudd veterinær 896.000 som kommer en gang i a ret og i 
tillegg er leieinntekter noe høyere enn budsjettet. Den reelle inntekter ligger derfor litt under prognosen, men 
flere av inntektspostene har store variasjoner fra mnd til mnd. Havn, brann og park har budsjetterte inntekter.  
Brann og park sine inntekter posteres vanligvis pa  høsten.     
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Byggesak 610 har oppna dd kun 65.73% av gebyrinntektene og vil ikke na  budsjettet, siden hovedperioden for 
bygging allerede er passert. Pa  oppma ling 611 er det oppna dd 66.95% av gebyrinntekten, men det ikke fakturert  
Kvænangen for arbeidet utført der. 

Budsjettregulering av mindreinntekter Gulleng III ikke ført. Dette utgjør kr 234.360.  

 

Oppsummert sa  ligger drift og utvikling under i forhold til lønn, noe over prognosen i forhold til øvrige utgifter og 
omtrent etter prognosen for inntekter. Det noe feil i budsjettet, økte utgifter og økte inntekter som vil bli justert 
gjennom budsjettregulering. Oppsummert sa  ligger det derfor and til at sektoren holder seg til budsjettrammen 
for 2017. 

 

 

KAP 5 

Pr september skal lønnsutgiftene være 72,7 %, mens øvrige skal være inntil 75,0 %.  Inntektene skal ligge pa  100 
%. (fire av fire terminer er inntektsført) 

 

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, og noe kan omdisponeres til dekning av flomkostnader 
belastet avløp. 

 
ØVRIGE UTGIFTER VA: Med bakgrunn i stor fare for flom er det brukt noe ekstra penger i forebyggende arbeid. I 
tillegg er det satt inn et ekstratiltak jr egen sak 1.juni i MPU.   

 

INNTEKTER VA: Åvgifter faktureres hver 3 ma ned, og ligger 1,93% over prognosen.  
 

Oppsummert sa  ligger lønn under prognosen, mens øvrige utgifter og inntekter ligger i hht budsjett. 

 
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. 

 

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. 

Lønnslister er gjennomga tt  

Lønnslister, noen pa  feil funksjon innen renhold etter det ble en del fast ansatte, de blir omkontert. 
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MEDARBEIDERE 

SYKEFRAVÆR 6,13 % 

  

Juni totalt 6,21 % fordelt pa  

Staben 0,0 % 

Ånleggsdrift, 9,38 % 

Byggdrift 0,76 % 

Renhold 8,02 % 

Utvikling 7,59 % 

Innen Renhold i hovedsak langtidsfravær, korttidsfravær utgjør: 7,2 % 

Innen Utvikling er en langtidssykemeldt 
Innen Ånleggsdrift er en langtidssykemeldt 

 

Juli totalt 4,81 % fordelt pa  

Staben 0,0 % 

Ånleggsdrift, 7,94 % 

Byggdrift 0,80 % 

Renhold 6,37 % 

Utvikling 4,22 % 

Innen Renhold i hovedsak langtidsfravær 

Innen Ånleggsdrift er en langtidssykemeldt 

 

August totalt 4,98 % fordelt pa  

Staben 0,00 % 

Ånleggsdrift, 8,63 % 

Byggdrift 0,00 % 

Renhold 8,51 % 

Utvikling 0,00 % 

Innen Renhold er to langtids sykemeldt, noen korte sykemeldte. 

Innen Ånleggsdrift er en langtidssykemeldt 

  

September totalt 6,13 % fordelt pa  

Staben 0,00 % 

Ånleggsdrift, 7,94 % 

Byggdrift 0,49 % 

Renhold 11,45 % 

Utvikling 0,68 % 

Innen Renhold er det en økning, fortsatt er to langtids sykemeldt, noen korte sykemeldte. Korttids fraværet utgjør: 
2,7% 

Innen Ånleggsdrift er en langtidssykemeldt 

 

Nærværsdagen:  

25 av 60 har opparbeidet en nærværsdag i 1. tertial  

39 av 61 har opparbeidet en nærværsdag i 2.terial  
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SIST GJENNOMFØRTE MEDARBEIDERUNDERSØKELSE:  

 

  

MEDARBEIDERSAMTALER (sett kryss)   

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 ble gjennomført i mai 2017. Oppfølgingsarbeidet startet opp i august og vil fortsette 
utover høsten i de forskjellige virksomhetene. 

 

Faktor Navn 
Drift og 
utvikling 

Landssnitt for alle 
enheter som er 
registrert 
som:Organisasjonsenhet 

Beskrivelse 

Faktor 1 Indre motivasjon 3,9 4,3 Motivasjonen for oppgavene i seg selv, det vil si om 
oppgavene oppleves som en drivkraft og som spennende 
og stimulerende. (Også kalt indre jobbmotivasjon) 

Faktor 2 Mestringstro 4,4 4,3 Mestringstroen gjenspeiler hver enkelt medarbeiders tiltro 
til egen kompetanse og mulighet til å mestre utfordringer i 
jobbsammenheng. 

Faktor 3 Autonomi 4,5 4,3 Medarbeidernes opplevelse av å ha mulighet til å jobbe 
selvstendig og gjøre egne vurderinger i jobben sin, basert 
på egen kompetanse, og innen en definert jobbrolle. 

Faktor 4 Bruk av kompetanse 4,0 4,3 Medarbeidernes opplevelse av å få brukt egen 
jobbrelevante kompetanse på en god måte i sin 
nåværende jobb. 

Faktor 5 Mestringsorientert ledelse 4,0 4,0 Ledelse som vektlegger at den enkelte medarbeider skal få 
utvikle seg og bli best mulig ut fra sine egne 
forutsetninger, slik at medarbeideren opplever mestring 
og yter sitt beste.  

Faktor 6 Rolleklarhet 4,4 4,2 Høy rolleklarhet innebærer at forventningene til den 
jobben medarbeideren skal gjøre er tydelig definert og 
kommunisert. 

Faktor 7 Relevant kompetanseutvikling 3,7 3,8 Relevant kompetanseutvikling er avgjørende for at 
medarbeiderne til enhver tid er best mulig rustet til å 
utføre sine oppgaver med høy kvalitet, og er avgjørende 
for kvaliteten på de tjeneste som leveres, uansett hvilken 
type tjeneste vi snakker om.  

Faktor 8 Fleksibilitetsvilje 4,6 4,5 Medarbeiderens villighet til å være fleksibel på jobb og 
tilpasse sin måte å jobbe på til nye behov og krav. 

Faktor 9 Mestringsklima 3,8 4,1 I et mestringsklima motiveres medarbeiderne av å lære, 
utvikle seg og gjøre hverandre gode, fremfor å rivalisere 
om å bli best. 

Faktor 10 Prososial motivasjon 4,3 4,7 Motivasjon for å gjøre noe nyttig og verdifullt for andre, 
også kalt prososial motivasjon, er en viktig drivkraft for 
mange og har en rekke godt dokumenterte, positive 
effekter.  
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Ikke pa begynt ( )                     Pa begynt (x )                                        Fullført (   ) 

Årbeidet med medarbeidersamtalene er startet opp.  Virksomhetene melder om at de vil gjennomføre samtaler i desember. 

 

 

 

 

 

  

   

Januar  Februar Mars 
Staben/ledere 0 av 8 gjennomført Staben/ledere 0 av 8 gjennomført Staben/ledere 0 av 8 gjennomført 
Ånleggsdrift 0 av 10 gjennomført  Ånleggsdrift 0 av 10 gjennomført  Ånleggsdrift 0 av 10 gjennomført  
Byggdrift 0 av 15 gjennomført Byggdrift 0 av 15 gjennomført Byggdrift 0 av 15 gjennomført 
Renhold 0 av 30 gjennomført Renhold 5 av 30 gjennomført Renhold 5 av 30 gjennomført 
Utvikling 0 av 6 gjennomført Utvikling 0 av 6 gjennomført Utvikling 0 av 6 gjennomført 

 

Åpril Mai Juni 
Staben/ledere 0 av 8 gjennomført Staben/ledere 0 av 8 gjennomført Staben/ledere 3 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 5 av 30 gjennomført Renhold 5 av 30 gjennomført Renhold 5 av 30 gjennomført 
Utvikling 0 av 6 gjennomført Utvikling 0 av 6 gjennomført Utvikling 0 av 6 gjennomført 
   
Juli Åugust Sept 
Staben/ledere 3 av 8 gjennomført Staben/ledere 3 av 8 gjennomført Staben/ledere 7 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 5 av 30 gjennomført Renhold 5 av 30 gjennomført Renhold 5 av 30 gjennomført 
Utvikling 0 av 6 gjennomført Utvikling 0 av 6 gjennomført Utvikling 0 av 6 gjennomført 

 

Oktober   
Staben/ledere 7 av 8 gjennomført   
Ånleggsdrift 1 av 10 gjennomført    
Byggdrift 0 av 15 gjennomført   
Renhold 10 av 30 gjennomført   
Utvikling 0 av 6 gjennomført   
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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 juni med 93,87 % 

 

  

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 sommeren/høsten. 

 

Prosjektledere 
følger opp 
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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  

 

 

 

Ferdig 

Sendt på høring til 
lag og foreninger 
Sendt til navne-
konsulentene for 
endelig tilrådning 
Sluttbehandlet i 
MPU 5.okt 

 
KSt Trespråklig navn på bygde og 

grendenavn 
Sak fra 2009 

 
Sendt på høring til lag og 
foreninger 
Sendt til navne-
konsulentene for endelig 
tilrådning 
Må ut på ny høring pga 
at tre bygdenavn 
manglet i første runde 

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 

 
 
Ferdig Vedtak lagt inn i 

matrikkelen 

 

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. 

 
Ferdig 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. 

 

Arbeidet er startet 
opp 

 

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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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. Det 
utarbeides ny sak 
til mpu/kst. 
Behandlet i mpu 
5.okt 

 

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 

 
37/17 Forslag til forskrift: Utvidet 

båndtvang for hunder i 
Nordreisa 

I medhold av forvaltningsloven § 37 legges forslag 
om forskrift for utvidet båndtvang for hunder ut 
til høring. 

 
Ferdig 

Forslag sendt på 
høring. Behandlet i 
MPU 5.okt. 
Prosessen avsluttes  

38/17 Framtidig bruk av Bergmo bru 

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. 

 
 
Ferdig 

 
 
Anleggsdrift har 
satt opp skilt om at 
vegen er stengt 

 

39/17 
Framtidig bruk av Rotsundelv 
bru 

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, akseltrykk 
over 3 tonn, med unntak av brøytebil og 
skolebuss. Ytterligere trafikkbegrensninger over 
Rotsundelv bru vurderes i sammenheng med tiltak 
langs E6 på senere tidspunkt. 

 
 
 
Ferdig 

 

 
Anleggsdrift har 
satt opp skilt 
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40/17 
Hovedplan vann 2017 - 2025 - 
Sluttbehandling 

Nordreisa kommune godkjenner Hovedplan 
vannforsyning 2017 – 2025. Handlingsprogram 
innarbeides i budsjett og økonomiplan. 

 
Ferdig 
 

Er sluttbehandlet i 
KST 

 

41/17 
Høyderedskap ved 
redningsinnsats - 
næringsutvikling 

Nordreisa kommune anskaffer brukt liftbil innen 
utgangen av 2019.Investeringen på inntil 1,5 
millioner dekkes ved bruk av disposisjonsfond. 
Bygging av garasje med kostnadsramme på 1,75 
mill kroner innarbeides som tiltak i budsjett for 
2018.Årlige driftsutgifter totalt kr 115.000 
innarbeides i budsjett fra 2019. 

 
 
 
Ferdig Sendes KST for 

sluttbehandling i 
okt 

 

46/17 
Klisterreglement for Nordreisa 
idrettshall 

Nordreisa Miljø-, plan og utviklingsutvalg vedtar 
klisterreglement for Nordreisa idrettshall slik det 
foreligger.Ansvaret må tydeliggjøres. 
Administrasjonen redigerer det inn før utsending. 

 
 
Ferdig 

Gjennomgått og 
oppdatert og sendt 
ut. 

 47/17 
Opprensking overvannsgrøft 
sentrum Storslett 

Opprensking av overvannsgrøft mellom Nordreisa 
kirke og Reisaelva iverksettes. Kostnader dekkes 
innenfor driftsbudsjett. Ferdig 

Arbeidet 
gjennomført i juni 

 53/17 Utbedring Nordkjosveien 

Saken utsettes til neste møte i Miljø, plan og 
utviklingsutvalget Ferdig 

Sluttbehandlet i 
sept  

 

54/17  
Oppstart av lokal forskrift for 
vannscooter, Nordreisa 
kommune 

I medhold av forvaltningsloven § 37 startes 
arbeidet opp med lokal forskrift for vannscooter i 
Nordreisa kommune. 

 

Arbeidet ikke 
startet opp. 
Gjennomføres i 
samarbeid med NT 

 

55/17  
Oppsetting av skilt og 
monument for markering av 
nasjonalparklandsbyen 

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 

 Ikke startet opp  

 

56/17  Høring - anmodning om merking 
til søknad om utvidelse av 
eksisterende deponi 

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. 

Ferdig 

Oversendt høring 
til FM 

 

57/17  

Midlertidig nedgradering av 
Gamle Dalaveg og 
Vinnelysvegen fra bruksklasse 
Bk8 til Bk6 

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 

Ferdig Gjennomført 
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KST 
45/17 

Aksjeutbytte avsettes til 
kommunalt næringsfond 

10% av aksjeutbytte settes av til et miljøfond for 
frivillige lag og foreninger, privatpersoner, skole-
barnehager o.a. som har gode miljøprosjekter de 
trenger økonomisk hjelp til å gjennomføre. Målet 
er primært å støtte opp om miljøsatsinger i 
nærmiljøet men også andre miljøtiltak kan 
vurderes. Retningslinjer for fondet behandles av 
mpu. 

 

MPU vedtok 
retningslinjer 
7.sept 
Revisjonen mener 
vi må vente til 2018 
med å bruke 
midlene. 

 

60/17 
Innspill til planprogram regional 
plan for reindrift 

Høringsuttalelse 

Ferdig Sendt til FK 

 

62/17 Utbedring Nordkjosveien 

Nordkjosvegen utbedres for inntil 100 000, tas 
med som tiltak i budsjettbehandlingen for 2018. Ferdig 

Tas inn i arbeidet i 
2018 

 

64/17 
Vintervedlikehold kommunale 
veier - justering av veilengder 

Rådmannen delegeres myndighet til å beslutte om 
en kommunal vei eller del av kommunal vei uten 
fast bosetting eller næringsliv, skal brøytes eller 
ikke. 

 Anleggsdrift følger 
opp  

 

65/17 

Lokal forskrift om utslipp av 
avløpsvann for mindre 
avløpsanlegg for bolig- og 
fritidsbebyggelse i Nordreisa 
kommune. 

I medhold til forvaltningsloven § 37 starter 
arbeidet opp med lokal forskrift om utslipp av 
avløpsvann fra mindre avløpsanlegg for bolig- og 
fritidsbebyggelse i Nordreisa kommune. 

 Utvikling følger opp 

 

66/17 
Budsjettregulering Drift og 
utvikling 2-2017 

Nordreisa kommune, sektor for drift og utvikling 
foretar budsjettreguleringer for september 2017 i 
hht vedlagt skjema for regulering. 

Ferdig 
Oversendt 
Økonomi for 
gjennomføring 

 

68/17 
Retningslinjer for kommunalt 
miljøfond 

Miljø, plan og utviklingsutvalget vedtar 
retningslinjer for Nordreisa kommunens miljøfond 
jf vedlagte forslag. Søknadsfrist 2017 settes til 
1.november og 1.juli fra 2018 og framover. 
Arbeidsfrist endres til 12 måneder. Tildeling gjøres 
i første møte i MPU etter at søknadsfristen har 
gått ut. 

 
Iverksetting utsatt 
til 2018 jf drøfting 
med Komrev Nord 

 

70/17 
Budsjett 2018 -sektor for drift 
og utvikling 

Budsjettvedtak, se utskrift 

 Vedtak tas videre i 
budsjettprosessen 

 

72/17 Kjøp av varebil 

Miljø,- plan og utviklingsutvalget godkjenner kjøp 
av brukt varebil til virksomheten Byggdrift, men 
kostnadsramme på kr 40.000. Midlene tas av 
virksomheten Byggdrift sitt driftsbudsjett for 2017  

Ferdig Kjøp gjennomført 

 

73/17 
Lokal forskrift om utvidet 
båndtvang for hunder 

Nordreisa kommune avslutter arbeidet med en 
lokal forskrift om utvidelse av båndtvang. Dette 
begrunnes med at eksisterende virkemidler i 
hundelovens §§ 4,6,7 og 10 anses som tilstrekkelig 
for å ivareta beitenæring og hensyn til vilt 

Ferdig Sak avsluttet 

 

74/17 
Oppfølging av saker fra Barn og 
unges kommunestyre 
11.05.2017 

Miljø,- plan og utviklingsutvalget viser til 
oversendelsesaker fra BUK og vedtar følgende om 
de forskjellige sakene: Fotballhall, det gjøres en 
vurdering i forbindelse med økonomiplanarbeidet 
Flere lekeapparater i Trekanten, det tas inn i 
arbeidet med planlegging av nytt torg, BMX park, 
det tas inn et forprosjekt i investeringsbudsjettet 
for 2018, Kunstgress Storslett skole, det tas inn i 
investeringsbudsjettet for 2018, Flere 
dusjer/utskifting av dusjer i svømmehallen, tas inn 
i driftsbudsjettet for 2019, Point ungdomsklubb, 

Ferdig 

Utskrift lagt som 
referatsak til BUK, 
budsjettsaker 
følges opp i 
budsjettprosess 
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tas inn i egen sak om flytting av Point 
ungdomsklubb til gamle kinosalen. 

 

75/17 Sluttrapport Guleng 3 

Miljø,- plan og utviklingsutvalget godkjenner 
sluttrapporten for prosjekt 908 Guleng 3 og 
slutter seg til Byggekomiteen tilleggsforslag. 

Ferdig 
Meldt opp til 
sluttbehandling i 
Kst 

 

77/17 

Trespråklig navn på 
administrasjonsnavnet 
Nordreisa kommune -endelig 
tilrådning 

Nordreisa kommune vedtar å søke Kommunal- og 
moderniseringsdepartement om å få ta i bruk 
parallellnavn på samisk og kvensk for 
kommunenavnet Nordreisa kommune. 
Skrivemåten til Nordreisa kommune på samisk 
skal være Ráissa suohkan (genitiv) Skrivemåten til 
Nordreisa på samisk skal være Ráisa (nominativ) 
Skrivemåten til Nordreisa kommune på kvensk 
skal være Raisin komuuni (genitiv) Skrivemåte til 
Nordreisa på kvensk skal være Raisi (nominativ) 
Følgende rekkefølge skal brukes på skiltene; 
norsk, samisk og kvensk 

 

Sluttbehandling i 
Kst. Utskrift og 
søknad sendt til 
KM Dep. 

 

78/17 
Renovering og disponering av 
Solvoll 

Solvoll gamle skole gnr 43/7 renoveres utvendig 
og stilles til disposisjon for utleie til ideelle lag og 
foreninger når nåværende brukere har flyttet til 
nye lokaler. Ramme for utvendig vedlikehold på 
kr. 300.000,- innarbeides i budsjett og 
økonomiplan for 2018-2021. Forslag til 
leieavtale/r forelegges Miljø-, plan og utvikling for 
godkjenning Det må 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.   

 
Behandling i Kst 
26.10, utsatt  Ny 
sak til MPU og KST 

 

79/17 
Forslag til detaljregulering: 
Sørkjosen - Plan ID: 
19422015_001 

Med hjemmel i plan og bygningslovens §§ 12- 10 
og 12- 12 jf. § 12-3 vedtar Miljø-, plan- og 
utviklingsutvalget forslag til detaljregulering 
Sørkjosen med plan ID 19422015_001, og legger 
planforslaget ut til høring og offentlig ettersyn i 
seks uker. Deler av gnr 47/302 og gnr 47/79 
endres til formål næring BKB4 endres til formål 
bolig/kontor/forretning 

 Planen er sendt på 
høring 

 

STATUS PÅ INNMELDTE OG LUKKEDE AVVIK 

        

Det er kommet inn ett avvik til Byggdrift som er lukket. 
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GJENNOMFØRTE KONTROLLER, RESULTATER OG IVERKSATTE TILTAK 

 

       

UTFØRTE RISIKOANALYSER: 

 

       

        

 

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.  

Tilsyn La ni vannverk, avvik er lukket. 
 

Ingen i 2017 
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Nordreisa kommune 
           

 Arkivsaknr:       2017/1146-2 

Arkiv:                205  

Saksbehandler:  Dag Funderud 

 Dato:                 20.11.2017 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
47/17 Nordreisa oppvekst- og kulturutvalg 27.11.2017 
53/17 Nordreisa helse- og omsorgsutvalg 28.11.2017 
89/17 Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg 30.11.2017 
46/17 Nordreisa formannskap 01.12.2017 
 Nordreisa kommunestyre  

 

Kommunale avgifter, gebyr og betalingssatser for 2018 

Henvisning til lovverk: 
 

Vedlegg 
1 Nordreisa kommune avgifter gebyrer og forskrift2017 
2 Kommunale avgifter gebyrer og forskrift for 2018 

Saksprotokoll i Nordreisa helse- og omsorgsutvalg - 28.11.2017  
 

Behandling: 
 

Vedtak: 
 
 
 
 

Saksprotokoll i Nordreisa oppvekst- og kulturutvalg - 27.11.2017  
 

Behandling: 
 

Vedtak: 
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Rådmannens innstilling 
1. De kommunale avgifter, gebyrer og betalingssatser for 2018 vedtas i hht følgende 

vedlegg: 
Kommunale avgifter, gebyrer og betalingssatser for 2018 og forskrift om gebyrregulativ 
for behandling av planforslag og konsekvensutredninger og bygge- og delingssaker. 
 

2. For å øke bruken av efaktura videreføres ordning med premiering av de som går over fra 
papirfaktura/avtalegiro til efaktura. En gang i året trekkes det ut et nettbrett i premie 
blant de som gått over fra papirfaktura/avtalegiro til efaktura. 

 

 

Saksopplysninger 
I fylkesmannens skriv om forslaget til statsbudsjett for 2018 er det lagt opp til en generell lønns- 
og prisvekst (kommunal deflator på 2,6 %). I rådmannens forslag til gebyrregulativ er det for de 
fleste områder lagt inn en økning på 2,6 %. De ulike områdene er beskrevet under. 
 
Ved beregning av realvekst i kommunesektorens inntekter i 2018 legges det til grunn en pris- og 
lønnsvekst i kommunal sektor på 2,6 pst.  
 
Følgende kostnadselementer er ikke dekket av deflatoren:  

 Rentekostnader  
 Pensjonskostnader er dekket i budsjettdeflatoren i den grad de øker i takt med lønnsveksten. 

Dersom pensjonskostnadene øker mer enn lønnsveksten fanges ikke dette opp av deflatoren.  
 Demografikostnader.  

 
Kommunesektoren er dermed kompensert for anslått pris- og lønnsvekst på 2,6 % innenfor de 
foreslåtte inntektsrammer for 2018. 
 
I forslag til gebyrsatser har rådmannen fulgt malen fra tidligere år og i hovedsak justert gebyrene 
med prisstigningen på 2,6 %.  
 
I tillegg ønskes  videreføring av målet om å effektivisere drifta gjennom mer bruk av elektroniske 
løsninger. Bruk av elektroniske løsninger bør igjen gi utslag i lavere avgifter/gebyrer. Dette 
prinsippet har vært i bruk i mange år og utvidet de siste åra. Alle forslag er foreslått videreført.  
 
Feiing, vann og avløp  
I forslaget legges det opp til følgende endringer til 2018 innen VAR sektoren: 

 Gebyr vann økes med 4 % 
 Gebyr avløp reduseres med 7,5% 
 Gebyr feiing reduksjon på 6,75% 

 
Det lagt til grunn lønns- og prisvekst på 2,6 %. Kalkulatorisk rentenivå for 2018 er satt i 
samarbeid med økonomiavdelinga.  
 
Gebyr vann økes med 4 % i forhold til 2017.  Fast gebyr blir da kr 2691 eks mva/ kr 3364 inkl 
mva.  Variabelt gebyr kr 13,80 eks mva/ kr 17,25 inkl mva pr m2/m3.   
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Hovedplan vann vedtatt juni 2017 legger til grunn gebyrøkning på 7 % fra 2016 til 2017, for 
deretter årlige endringer på mellom + 2% og -1% samtidig som fondet reduseres, samlet økning 
på 14 % for planperioden. 
Vanngebyret ble derimot redusert fra 2016 til 2017 med 5% for å unngå ytterligere fonds-
oppbygging.  Gebyrutviklingen i planen er ikke oppdatert mht dette forholdet og kan derfor ikke 
legges til grunn.   
 
Gebyr avløp reduseres med 7,5 % i forhold til 2017. Fast gebyr 3321 eks mva/ 4151 inkl mva.  
Variabelt gebyr kr 16,60 eks mva/ 20,70 inkl mva pr m2/m3. 
 
Hovedplan avløp vedtatt november 2014 legger til grunn gebyrøkning på 0,4 % fra 2017 til 
2018.  Redusert gebyr under kalkulert nivå skyldes fortsatt lavt rentenivå.   
 
Gebyrutvikling vann og avløp for perioden 2019 – 2022 er kalkulert. Det er lagt til grunn årlig 
lønns- og prisstigning på 3 %.  Det er videre forutsatt et fortsatt lavt rentenivå der kalkulatorisk 
rente økes fra 2,0 % i 2019 til 3,5 % i 2022. Det presiseres at gebyrutviklingen henger nøye 
sammen med renteutvikling, lønn- og prisstigning. 
 
Kalkulert gebyrutvikling 2017-2022: 
 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
Vann 4184 4348 4527 4711 4948 5246 
Avløp 5738 5308 5308 5308 5413 5688 

 
Tabellen viser totalt kalkulert gebyr eks mva for en 120 m2 bolig, betalt etter areal. Totalt 
kalkulert gebyr inkluderer både fast og variabelt gebyr. 
 
 
 
Historisk gebyrnivå 2010 – 2016: 
 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Vann 4368 5024 5024 4624 4713 4404 
Avløp 5621 5621 5384 5384 5545 5738 

 
 
Feiing:  
Feietjenesten er fra 01.05.15 del av interkommunalt samarbeid.  Forslag til gebyr følger samme 
gebyr som resten av samarbeidet. Dette kommer fra Nord Troms Brannvesen. 
 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Feiing 418 414 414 555 438 400 373 

Tabellen viser totalt kalkulert gebyr eks mva. 
 
 
Renovasjon: 
Styret i Avfallsservice AS har fremmet en prisøkning på 1,0 % for renovasjonsgebyret unntatt 
gebyret hentegebyr dunk inntil 6 meter. For det er det ingen økning. For kjøp av dunk er gebyret 
foreslått økt med 4,8 % (dekker økte innkjøpskostnader). Gebyrene for slam økes med 2 %. 
 
Byggesak og oppmåling 
Byggesaksgebyrene skal gjenspeile omkostningene ved drift av byggesakskontor. I dette 
innebærer også alle tiltak som blir vedtatt av kommunestyret eller påklaget bygnings-
myndighetene gjennom endring av lov eller forskrift.  
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I forslag til nye gebyrer for 2018 er det lagt til grunn generell prisvekst på 2,6 %.  
 
Oppmåling jfr Matrikkelloven og behandling av reguleringsplaner er det lagt inn forslag om 
økning i henhold til prisvekst på 2,6 %. Det er lagt inn et nytt punkt om Eierseksjonering, 
seksjoneringsbegjæring. Gebyrene følger Eierseksjoneringslovens maks gebyr. 
Meglerpakke, plasserings- og beliggenhetskontroll, karttjenester, oppmålingsgebyr, overføring 
av gods Sørkjosen havn, samt direktevarsling brann, er lagt inn med prisvekst på 2,6 %.  
 
Havnene i Oksfjord og Klubbenes er tatt inn i regulativet fra i år. 
 
Delings og konsesjonssaker foreslås ikke endret. Gebyret følger statlig fastsettelse. Det samme 
gjelder for fellingsavgift for elg, her videreføres det at fellingsavgiften reduseres med 20 % hvis 
jaktlagene rapporterer «Sett Elg» gjennom det statlige innrapporteringssystemet Settogskutt.no. 
 

Hjemmehjelp/Praktisk bistand 

Satsene er oppjustert med 2,6% og vil gi følgende egenandeler: 

G-grense Nedre inntekt grense 
kr 

Øvre inntekt grense 
kr 

Egenandel pr mnd 

1-2 G 0 187.268 Kr 205 
2-3 G 187.269 280.902 Kr 1.230 
3-4 G 280.903 374.536 Kr 2.051 
4-5 G 374.537 468.170 Kr 3.282 
Over 5 G 468.171 --- Kr 4.102 

 
Timepris hjemmehjelp kr 400 for de under 2 G. Mottakerne av praktisk bistand betaler per time, 
men maksimumsbeløpet per måned reguleres etter inntektsgruppa de er i. 
 

Trygghetsalarm 

G-grense Nedre inntekt grense 
kr 

Øvre inntekt grense 
kr 

Egenandel pr 
mnd 

1-2 G 0 187.269 Kr 107 
Over 2 G 187.269 --- Kr 141 

 

Middagsombringing 

 Pris - hentes Inkludert  
transport sentrum 

Inkludert  
transport distrikt 

Middag hel porsjon Kr 97 Kr 122 Kr 134 
Middag redusert porsjon Kr 74 Kr  97 Kr 111 

 

Institusjonsopphold 

Døgnopphold Dag eller nattopphold Fribeløp vederlag 
160 80 8200 
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Når det gjelder egenandel per måned for praktisk bistand for de med inntekt 1-2 G, kommer det 
hvert år en forskrift rundt nyttår som regulerer maksimumsstørrelsen på egenandelen. Det 
samme gjelder institusjonsopphold og fribeløp vederlag. Kommunen kan ikke sette disse 
egenandelene høyere enn forskriften tilsier. Det foreslås derfor at satsene justeres senere i 
forhold til forskriften. 
 
Oppvekst og kultur 
Semesteravgift i kulturskolen foreslås økt med 2,6 %.  
Billetter kino for voksne foreslås økt med 2,6 %, for barn justeres etter filmprisøkning fra 
filmbyråene. 
 
Foreldrebetaling skolefritidsordning foreslås økt med 2,6 %.  
Regjeringen foreslår maksimalprisen for foreldrebetaling i barnehage for en heltidsplass til 
2 910 kroner per måned. Kommunens forslag følger statlig maksimalpris.  
 
Timeprisen på leie av svømmehallen for grupper foreslås økt med 2,6 %, mens pris for 
enkeltbilletter ikke foreslås økt. 
 
Det ble utarbeidet forslag til leiepriser for Halti kulturscene i 2015. I 2016 og ble det gjort noen 
endringer i forslaget som delvis tok etterretning kritikken fra det frivillige kulturlivet om høye 
priser for å leie kulturscenen. Dette videreføres i forslag for 2018. 
Prinsippet om at 10 % av billettinntektene kommer i tillegg videreføres. Vi mener dette er viktig 
for å få bredde i kulturlivet som benytter salen. Ved en lav fastleie vil også de som ikke trekker 
full sal ha mulighet til å leie der.  
 
Leiesatser for kantine, hallen og ishavsstudio tas inn. De ble tatt ut for 2017, men nye behov 
viser at det her også må være en sats. Siden dette er utleie som vil skje i helger, er det lagt inn en 
sats som dekker ekstra renhold og drift.  
 
Billettsystem til kulturscenen og kino ble innført i 2015. Erfaringene er gode. Løsningen er 
enkel, både for kunde og arrangør. Vi mener prisen må gjenspeile dette og viderefører ordningen 
med 10 % billigere billetter ved kjøp gjennom det elektroniske systemet. 
 
Det legges ikke inn økning på: 
- Billetter svømmehall, enkeltbilletter 
- Leie av samfunnshus og idrettshall  
 
Det ble for 2017 innført at håndballgruppa får gratis leie av kantina i forbindelse med 
hjemmekamper. Ordningen videreføres for 2018.  
 
Satser for utleie av Point tas ut med bakgrunn i egen sak om landtidsleie av huset. 
 
E-faktura 
I 2016 startet kommunen med premiering av kunder som gikk over til å bruke efaktura i stedet 
for papirfaktura eller avtalegiro. Det sendes ut ca 4000 fakturaer i faste avgifter (barnehage, 
kommunale avgifter og hjemmehjelp/sykehjemsplass ol) i kvartalet, og av disse sendes det ut 
867 efaktura. Flest efaktura på barnehage/sfo (38 %), deretter på kommunale avgifter (20,7 %) 
og minst på helsetjenester (8,9 %). 
I 2017 sendes det ut 1003 efaktura. Flest efaktura på barnehage/sfo (40,85 %), deretter på 
kommunale avgifter (28,29 %), og minst på helsetjenester (9,24 %). 
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Pr 01.01.2016 hadde vi 644 e-fakturamottakere mens per november 2017 har vi 871 e-
fakturamottakere, altså en økning på 26 %. Ordningen med uttrekking av Ipad foreslås 
videreført, men den reduseres til en gang i året. Trekning gjøres i desember. 
 
Betaling for avskrifter eller kopier av dokumenter i arkivdepot  
I følge arkivforskriften § 5-6 kan arkivdepoter kreve betaling for avskrifter, utskrifter og kopier 
til papir av dokumenter i depotet. Kulturdepartementet har fastsatt at arkivdepotene kan ta 
betaling etter følgende satser:  
 Avskrifter: 250 kroner per side  
 Bekreftede utskrifter eller kopier: 15 kroner per side  
 Ikke-bekreftede utskrifter eller kopier: 6 kroner per side  
 
Det framgår av arkivforskriften § 5-6 at depoter ikke kan kreve betaling for elektroniske 
sendinger av dokumenter som allerede foreligger i elektronisk versjon.  
Av samme paragraf framgår det at arkivdepotene ikke kan kreve betaling for den tiden det tar å 
behandle innsynskrav, kopiere dokumentene det er bedt om innsyn i og sende ut disse. 
Arkivdepotene kan likevel ta betaling for tidsbruk og utgifter for tjenester som går ut over 
innsynsretten i offentlighetsloven og annen lovgiving. 
Det foreslås at Statens forslag til satser tas inn i regulativet 
 
Avgift for Etablererprøven for styrer av serveringssted, kunnskapsprøve om alkohollovgivning 
for salgsbevilling og skjenkebevilling, følger statlige forskrifter.  
 
For de resterende avgifter og behandling av saker i hht til forskriften om gebyrregulativ, foreslås 
det en økning på 2,6%. 
 

Vurdering 
Forslag til regulativ for avgifter og gebyrer følger statlige føringer om pris og lønnsvekst. For 
utleietilbud til kultur og idrett er det ikke lagt inn forslag til økning for barn. 
 
For VAR sektorene følges selvkostberegninger basert på statlige forskrifter og retningslinjer.  
 
For utleie av kulturscenen videreføres de endringene som ble gjort i 2016.  
 
Satser for utleie av idrettshallen og enkeltbilletter i svømmehallen er ikke foreslått økt. Dette er 
gjort for å skjerme aktiviteter for barn og unge.  
Satsingen på selvbetjente og/eller elektroniske løsninger videreføres og det er lagt inn 
premiering til de som bruker disse. 
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Vann, kloakk, feiing, slam og renovasjon 

Prisene er inkl 25 % mva 

Tilknytningsavgifter 

Tilknytningsavgift vann Kr 7038  
 

 

Tilknytningsavgift kloakk 
 

Kr 8240  

Tilknytningsavgift skal betales før tilkopling til vann og/eller kloakkledning skjer. Nordreisa kommune skal foreta 
selve tilkoplingen, og virksomheten Anleggsdrift må derfor kontaktes før tilknytningen skjer. 

Årsgebyr vann  

Årsgebyr vann fast Kr 3235 

Årsgebyr vann variabelt, areal Kr 16,60 pr m2 

Årsgebyr vann variabelt, vannmåler Kr 16,60 pr m3 

  

Årsgebyr kloakk 

Årsgebyr kloakk fast Kr 4488 

Årsgebyr kloakk variabelt forbruk areal Kr 22,40 pr m2 BRA 

Årsgebyr kloakk, forbruk etter vannmåler Kr 22,40 pr m3 

Årsavgift for vann og kloakk vil løpe fra den dato huset/ bygningen tas i bruk. 

  

Feiing og tilsyn 

Feiing og tilsyn av fyringsanlegg 
 

Kr 420 pr fyringsanlegg 

 
Faktureres av Avfallsservice AS. Prisene er inkl 25 % mva 

Slamtømming bolig 

Slam inntil 4 m3: Tømming hvert år Kr 2035 

Slam inntil 4 m3: Tømming hvert 2. år Kr 1025 

Slam pr m3 (> 4 m3) Kr 560 

Ekstra tømming septik Kr 2683 

Ekstra tømming i perioden 1.11.-30.4. Kr 4025 

Slamtømming fritidsbolig 

Tømming hvert 3. år Kr 709 

Tømming hvert 4. år Kr 533 

Gebyr manglende merking slamtank Kr 625 

 

Renovasjon 

Standardabonnement Kr 4047 

Miniabonnement Kr 3293 

Miniabonnement/kompost Kr 3293 

Storabonnement Kr 5884 

Fritidsabonnement Kr 1030 

Fritidsabonnement m/dunk Kr 2243 

Byttegebyr dunk Kr 318 

Kjøp av dunk Kr 719 

Hentegebyr dunk inntil 6 meter Kr 1200 

 

Arbeid som utføres etter bestilling på private vann- og avløpsledninger 
Inkl 25 % mva 

Dagtid Kr 789 

Etter arbeidstid Kr 968 

 

Gravemeldinger 
Inkl 25 % mva 

Behandling av gravemelding Kr 256 

 

Eiendomsskatt 
 

For eiendomsskatteåret 2017 skal det skrives ut eiendomsskatt i hele kommunen, jmf eiendomsskatteloven 
(esktl) §3 første ledd bokstav a 

Ved utskriving av eiendomsskatt for 2017 nyttes en generell sats på 7 promille. For boliger nyttes en sats på 7 
promille.  
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Meglerpakke 
 

Eiendomsmeglerpakke    Kr 1321 

Skattetakst      Kr 100 

Bygningsdata  Kr 165 

Grunnkart      Kr 280 

Grunnkart med naboliste    Kr 328 

Ledningskart      Kr 165 

Målebrev      Kr 100 

Godkjenne bygningstegninger   Kr 526 

Midlertidig brukstillatelse og ferdigattest  Kr 429 

Gjeldende planstatus med bestemmelser  Kr 296 

Innsendte reguleringsplaner    Kr 165 

Kommunale avgifter og gebyrer   Kr 165 

Legalpant      Kr 100 

 

Konsesjon 
Jfr forskrift om gebyr for behandling av konsesjons- og delingssaker 

Konsesjonssaker  

Konsesjonssaker der kjøpesummen er under kroner 3 000 000,- Behandlingsgebyr på 
kroner  

 
Kr 1500 

Konsesjonssaker der kjøpesummen er kroner 3 000 000,- eller mer: Behandlingsgebyr 
på 2 promille av kjøpesummen, men inntil kroner 

 
Kr 5000 

I delingssaker der det medfører at erverver må søke konsesjon for å kunne overta eiendommen, vil det ikke bli 
krevd noe behandlingsgebyr i konsesjonssaken. 

Det skal ikke kreves gebyr når det søkes om konsesjon fordi eieren ikke skal oppfylle lovbestemt boplikt. 

Det skal betales ett gebyr for en eiendom, selv om det er flere erververe av samme eiendom. 

 

Fellingsavgift 
Fellingsavgift elg 

Voksen elg Kr 510 

Elgkalv Kr 300 

Avgiften følger Statlige reguleringer. Ved innlevering av Sett elg ved bruk av den elektroniske Settogskutt.no gis 
det en rabatt på 20%. 
 

Plasserings og beliggenhetskontroll 
 

Godkjenning av plassering direkte i marken. For avmerking med tilhørende dokumentasjon: 

Bare høydeplassering Kr 1102 

Horisontal og vertikal plassering av bygning:  

Tiltak i tiltaksklasse 1 (med måleband uten koordinatfesting) Kr 1086 

Tiltak i tiltaksklasse 2 (koordinatfesting) Kr 3749 

Der plassforholdene er trange eller beliggenheten til andre objekter må fastlegges før avmerkingen kan skje, kan 
gebyret fastsettes i forhold til brukte timeverk.  

Konstruksjon, anlegg og terrengendringer: gebyr etter brukte timeverk  

 

Karttjenester 
 

Kopi/utskrift av kartbase. For enkel strekutskrift av grunnkart eller rasterbase på papir uten plan, eiendoms- og 
annen registerinformasjon betales i henhold til tabellen under: 

FKB Format A2 Format A1 Format A0 

FKB Kr 233 Kr 308 Kr 381 

Tilleggskopi  Kr 44   Kr 56   Kr 72 

Utskrift med fylte fargeflater:  

Temakart Kr 308 Kr 410 Kr 469 

 
For uttegning på folie kommer foliekostnaden i tillegg. 
 
For digitale kartdata kopiert direkte fra kartbasen og levert på CD eller E-post: kr. 180 og kr. 0,50 pr. kilobyte inntil 
rapporteringsplikt etter GEOVEKST forvaltningsavtale er nådd (for tiden kr. 770,00). Overskrides grensen beregnes 
gebyr i samsvar med forvaltningsavtalen. I tillegg kommer selvkost for CD er.  
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Oppretting av matrikkelenhet (oppmålingsgebyr) 
Arbeid etter matrikkelloven (lovens § 32, forskriftens § 16) 

Oppretting av grunneiendom eller festegrunn 

Areal fra 0 – 500 m2  Kr 11915 

Areal fr 501 – 2000 m2  Kr 13140 

Areal fra 2001 m2 – økning pr påbegynt da.  Kr 892 

  

Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn 

Areal fra 0 – 500 m2  Kr 11915 

Areal fra 501 – 2000 m2  Kr 13140 

Areal fra 2001 m2 - økning pr påbegynt da.  Kr 8709 

  

Gebyr for oppmåling av uteareal pr eierseksjon  

Areal fra 0 – 50 m2  Kr 5958 

Areal fra 51 – 250 m2  Kr 5958 

Areal fra 251 – 2000 m2  Kr 695 

Areal fra 2001 m2 – økning pr påbegynt da. Kr 892 

  

Oppretting av anleggseiendom  

Gebyr for oppretting av grunneiendom  

Volum fra 0-2000 m3 Kr 13140 

Volum fra 2001 m3 – økning pr påbegynt 1000 m3 Kr 892 

  

Registrering av jordsameie  

Gebyr for registrering av eksisterende jordsameie faktureres etter medgått tid Kr 2307 

Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning  

I tillegg kan det komme tilleggsgebyr for å utføre oppmålingsforretning Kr 2307 

  

Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering  

Gebyr for utført arbeid når saken blikk trukket før den er fullført, må avvises, ikke lar seg matrikkelføre på grunn 
endrede hjemmelsforhold eller av andre grunner ikke kan fullføres, settes til 1/3 av fullførte gebyrsatser 

  

Grensejustering  

Grunneiendom, festegrunn og jordsameie  

Ved gebyr for grensejustering kan arealet for involverte eiendommer justeres med inntil 5 % av eiendommens areal 
(maksimalgrensen er satt til 500 m2). En eiendom kan imidlertid ikke avgi areal som i sum overstiger 20 % av 
eiendommens areal før justeringen. For grensejustering til vei- eller jernbaneformål kan andre arealklasser gjelde.  

Areal fra 0 – 250 m2 Kr 2372 

Areal fra 251 – 500 m2 Kr 4055 

  

Anleggseiendom  

For anleggseiendom kan volumet justeres med inntil 5 % av anleggseiendommens volum, men den maksimale 
grensen settes til 1000 m3 

Volum fra 0 – 250 m3 Kr 2372 

Volum fra 251 – 1000 m3 Kr 4055 

  

Arealoverføring  

Grunneiendom, festegrunn og jordsameie  

Ved arealoverføring skal oppmålingsforretning og tinglysning gjennomføres. Arealoverføring utløser dokumentavgift. 
Dette gjelder ikke arealoverføring til veg- og jernbaneformål 

Areal fra 0 – 250 m2 Kr 3456 

Areal fra 251 – 500 m2 Kr 6441 

Arealoverføring pr nytt påbegynt 500 m2 medfører en økning av gebyret på  Kr 892 

  

Anleggseiendom  

For anleggseiendom kan volum som skal overføres fra en matrikkelenhet til en annen, ikke være registrert på en 
tredje matrikkelenhet dersom vilkårene for sammenføying er til stede. Matrikkelenheten skal utgjøre et 
sammenhengende volum 

Volum fra 0 – 250 m3 Kr 3456 

Volum fra 251 – 500 m3 Kr 6441 

Volumoverføring pr nytt påbegynt 500 m3 medfører en økning av gebyret på Kr 892 

  

Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatorbestemt ved oppmålingsforretning 

For inntil 2 punkter Kr 2372 

For overskytende grensepunkter, pr punkt  Kr 913 
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Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatorbestemt ved oppmålingsforretning, eller 
klarlegging av rettigheter 

For inntil 2 punkter Kr 4034 

For overskytende grensepunkter, pr punkt Kr 1645 

Gebyr for klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid  

  

Privat grenseavtale  

For inntil 2 punkter Kr 2372 

For hvert nytt punkt eller påbegynt 100 m grenselengde Kr 1574 

Billigste alternativ for rekvirent velges  

  

Urimelig gebyr  

Dersom gebyret åpenbart er urimelig i forhold til de prinsipper som er lagt til grunn, og det arbeidet og de 
kostnadene kommunen har hatt, kan administrasjonssjefen eller den han/hun har gitt fullmakt, av eget tiltak 
fastsette et redusert gebyr. Fullmaktshaver kan under samme forutsetninger og med bakgrunn i grunngitt søknad 
fra den som har fått krav om betaling av gebyr, fastsette et redusert gebyr. 

  

Betalingstidspunkt  

Kommunen har vedtatt at gebyret kreves inn forskuddsvis.  

  

Forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken  

Gjør rekvirenten under sakens gang forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken, opprettholdes likevel 
gebyret 

  

Utstedelse av matrikkelbrev  

Matrikkelbrev inntil 10 sider Kr 217 

Matrikkelbrev over 10 sider Kr 431 

Endring i maksimalsatsene reguleres av Statens kartverk i takt med den årlige kostnadsutviklingen. 

 

Overføring gods Sørkjosen havn 
 

Overførselspris 

Vekt over 1,0 tonn Kr 49,50 pr. tonn 

Vekt 0 - 500 kg Kr 26,20 pr. kolli 

Vekt 500 - 1000 kg Kr 49,50 pr. kolli 

For større laster i bulk, direkte losset på bil – pris på forespørsel 

Omregningsnøkkel 1m3 = 286 kg  

Overførselspris  

Volum 0 - 0,5 m3 Kr 42,00 pr. kolli 

Volum 0,5 - 1,0 m3 Kr 73,50 pr. kolli 

Volum over 1,0 m3 Kr 73,50 pr. m3 

Overføring arbeidsbrakker/husseksjoner under 9 meter Kr 410 

Overføring arbeidsbrakker/husseksjoner over 9 meter Kr 512 

Overføring containere inntil 6 meter Kr 308 

Overføring containere mellom 6 og 9 meter Kr 410 

Overføring containere over 9 meter Kr 512 

Overførselsprisen skal beregnes etter den måleenheten (vekt/m3) som gir høyeste enhetspris. 

 

 

Direktevarsling brannalarmer til Nordreisa brannvesen 
 

Tilknytning Direktevarsling 

Tilknytning Direktevarsling brannalarm         Kr 4422 

Årsavgift Direktevarsling Høy sikkerhet         Kr 7727 

Årsavgift Direktevarsling Middels sikkerhet   Kr 7000 

Årsavgift Direktevarsling Lav sikkerhet         Kr 6327 

 

Hjemmehjelp/Praktisk bistand 

 
G-grense Nedre inntekt grense kr Øvre inntekt grense kr Egenandel pr mnd 

1-2 G 0 185.152   195 

2-3 G 180.153 277.728 1.199 

3-4 G 277.729 370.304 1.999 

4-5 G 370.305 462.880 3.198 

Over 5 G 462.881 --- 3.998 
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Timepris hjemmehjelp kr 195 for de under 2 G, de øvrige 390. Mottakerne av praktisk bistand betaler per time, 

men maksimumsbeløpet per måned reguleres etter inntektsgruppa de er i. 

Trygghetsalarm 
 

G-grense Nedre inntekt grense kr Øvre inntekt grense kr Egenandel pr mnd 

1-2 G 0 185.152 Kr 195 

Over 2 G 180.153 --- Kr 250 

 

Korttidsopphold Sonjatun sykestue 

Korttidsopphold på sykestua faktureres med tilsvarende som korttidsopphold på sykehjemmene. 
 
 

Middagsombringing 
 

 Pris - hentes Inkludert  
transport sentrum 

Inkludert  
transport distrikt 

Middag hel porsjon Kr 95 Kr 119 Kr 131 

Middag redusert porsjon Kr 72 Kr  95 Kr 108 
 

 
 

Institusjonsopphold 
Døgnopphold Dag eller nattopphold Fribeløp vederlag 

154 82 8000 

 

 Billettpris svømmehall 
 

Voksne Kr 70 

Pensjonister/skoleungdom/uføre kr 40 

Barn og unge under 16 Kr 30 

Klippkort 12 klipp  

Voksne Kr 300 - 2 klipp pr besøk 

Pensjonister/skoleungdom/uføre Kr 300 - 1 klipp pr besøk 

Familie Kr 300 - 4 klipp pr besøk 

Barn Kr 200 - 1 klipp pr besøk 

 

Billettpriser kino 
 

Barnefilm Kr 82 

Ungdomsfilm  Kr 92 

Voksenfilm Kr 103 

Prisene kan variere avhengig av filmbyrå, premiere med mer. 

 

Foreldrebetaling kulturskole 
 

Høstsemester Kr 998 

Vårsemester Kr 1205 

Åtte ukers kurs Kr 445 

Det gis 25 % søskenmoderasjon for 1. søsken, og 50 % for evt flere. 

 

Betalingssatser skolefritidsordning 
 

Hel plass pr mnd, fra 10 t eller mer pr uke Kr 2073 

Halv plass, inntil 9 t pr uke Kr 1555 

Full plass med søskenmoderasjon Kr 1038 

Halv plass med søskenmoderasjon Kr 778 

Prisene er eks. kost. Det gis 50 % søskenmoderasjon  

Prisene er eksklusiv kost. Det gis 50 % søskenmoderasjon. 

 
 

 
 

Betalingssatser barnehage 
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Hel plass - 100 % Kr 2730 

80 % Kr 2457 

70 % Kr 2184 

60 % Kr 1911 

50 % Kr 1638 

Prisen er eksklusiv kost. Det gis 30 % søskenmoderasjon for barn nr to og 50 % for barn nr tre og videre. 

 

Utleie lokaler 
 

KOMMUNEHUSET  

Utleie formannskapssalen, pr møte         Kr 265 

Utleie kommunestyresalen, pr møte         Kr 519 

  

NORDREISAHALLEN  

Timepris idrettshall 1/1 til trening         Kr 130 

Timepris idrettshall 1/3 til trening         Kr 78 

Timepris idrettshall 2/3 til trening         Kr 104 

Timepris idrettshall 1/3 privatskoler, Nord Troms vgs Kr 90 

Timepris idrettshall 2/3 privatskoler, Nord Troms vgs Kr 130 

Timepris idrettshall 1/1 privatskoler, Nord Troms vgs Kr 182 

Leie messer/utstillinger 1/1 hall pr.døgn        Kr 11.075 

Turneringer ( f.eks Bakkeby-turn, håndballturn.) over 10 timer pr.dag Kr 2.085 

Turneringer under 10 timer pr. dag = timepris pr. time  Kr 130 

Kulturarr. m/inntekter 1/1 hall  pr.døgn          Kr 5.865 

Kulturarr. m/inntekter 2/3 hall pr.døgn          Kr 3.910 

Rigging  i hall pr.døgn Kr 911 

Rigging 1/2 dag  i hall (formiddag el. ettermiddag/kveld) Kr 455 

Leie av hall til dansearr. (dansegalla, romjulsball o.l.) pr.gang  
  Prisen er inkl. kafeteria.   Leie av kinosal kommer i tillegg.        

Kr 7.815 

Leie hall større møter 1/1 hall, ( til bryllup kaf. i tillegg )pr.døgn            Kr 2.084 

Ved leie av idrettshallen til seriekamper tas det ikke leie for kantina.  
 

 

GARDEROBER: 
Leie garderober u/hall pr.time (pr stk) 

    
Kr 104 

MINIATYRSKYTEBANEN: 
Skytebanen u garder. pr. time 
Skytebanen  u.garder.   pr.dag 

 
Kr 104  
Kr 585 

KAFETERIA: 
Leie av kafeteria  pr.dag over 3 timer    
Leie av kafeteria under 3 timer    
Arrangement  i kaf.  pr. dag  f.eks    bingo, loppemarked, basar , private arr., 
inntektsbring. arr. 

 
Kr 585  
Kr 194  
Kr 833 

GAMLE KINOSAL: 
Leie av kinosal  pr.dag over 3 timer  
Leie av kinosal under 3 timer     

 
Kr 585  
Kr 194 

KAFETERIA OG KINOSAL: 
Leie kaf. og kinosal pr. dag over 3 timer   
Leie kaf. og kinosal under 3 timer    

Inntektsbringende arr. basar, loppemarked,  private arr., pr.dag         

 
Kr 911  
Kr 390 

Kr 1.693 

 

STORSLETT SAMFUNNSHUS  

Timepris gymsal til trening Kr 85 

Leie av gymsal til dansearrangement inkl kjøkken Kr 3360 

Leie av gymsal til teater, konserter o.l. inkl kjøkken Kr 2290 

Leie av gymsal til konserter (småe) inkl kjøkken Kr 1080 

Leie av gymsal møter, kurs, loppemarked (inkl kjøkken) Kr 1215 

 

SVØMMEHALL  

Timepris svømmehall Kr 840 

Leie av badstu pr time  Kr 138 

 

POINT/UNGDOMMENS HUS  

Leie av Point/Ungdommens hus til frivillige organisasjoner, grupper eller 
enkeltpersoner i ikke kommersiell virksomhet. 

Gratis 

Leie av lydstudio med teknikker- inntil fire timer  Kr 400  

Timepris, utleie av lydstudio med teknikker -utover fire timer  Kr 100  
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SØRKJOSEN SKOLE  

Timepris, utleie av gymsal til trening, sangøvinger, etc Kr 70 

Utleie til private arrangement (bursdag etc.)  Kr 300 

  Utleie av gymsal til inntektsbringende arr (loppemarked, basar etc) pr dag Kr 500 

Timepris, utleie av klasserom Kr 70 

  

  

MOAN -, STORSLETT- , ROTSUNDELV SKOLE OG OKSFJORD 
OPPVEKSTSENTER 

 

Timepris, utleie av gymsal til trening, sangøvinger, etc Kr 70 

Utleie til private arrangement (bursdag etc.)  Kr 300 

  Utleie av gymsal til inntektsbringende arr (loppemarked, basar etc) pr dag Kr 500 

Timepris, utleie av klasserom Kr 70 

  

KANTINA KOMMUNEHUSET  

Utleie til private arrangement (bursdag etc.)  Kr 300 

  

HALTI  

KULTURSCENE 
Salen leies ut til en fast grunnpris. For inntektsbringende arrangement kreves det 
et tillegg tilsvarende 10 % av billettinntekter.  

 

Grunnpris*, inntil 4 timer for konferanser, møter mm     Kr 1500 

Grunnpris*, over 4 timer for konferanser, møter mm    Kr 3000 

Grunnpris*, ideelle organisasjoner    Kr 1500 

Grunnpris*, profesjonelle/kommersielle aktører     Kr 4000 

Prøvedag, pr time (tilpasses øvrig aktivitet i salen)  Kr 500 

Driftsteknikker, prøvedag timepris   Kr 500  

Driftsteknikker pr forestilling    Kr 3000 

Driftsteknikker for konferanser, møter mm    Kr 1500 

Utleie som seremonirom, begravelse og vielse Gratis 

Utleie som seremonirom, andre seremonier   Kr 2000 

ISHAVSSTUDIO  

Inntil 4 timer Kr 250 

Over 4 timer Kr 500 

  
*Grunnprisen inkluderer renhold, bord og stoler, amfi, tilgang til garderober, sidescener og hall.  
Billettsalg til forestillinger i kulturhussalen skal foregå via felles billettsystem. 
Det kreves ikke leie fra Nordreisa kommunes egne virksomheter. 
 
 

Kopiering/laminering/andre tjenester – Servicetorget 
 

Priser ved fakturering 

Kopiering A4  4,00 pr ark  

Kopiering A3  5,00 pr ark 

Laminering A4 og A5 6,00 pr ark 

Laminering A3 8,00 pr ark 

Andre tjenester 

Prosjektor leie (inntil 2 døgn) Kr 250,- 

Transparenter/spiraler 8,00 pr stk 

Telefaks utgående/inngående  10,00 pr ark 

Telefaks utenlands 15,00 pr ark 

  

Etablererprøven for styrer av serveringssted  Kr 400  

Kunnskapsprøve om alkohollovgivning for salgsbevilling Kr 400  

Kunnskapsprøve om alkohollovgivning for skjenkebevilling Kr 400  

Nøyaktig avgift for etablererprøven for styrer av serveringssted, kunnskapsprøve om alkohollovgivning for 
salgsbevilling og skjenkebevilling, fastsettes gjennom statlige forskrifter.  
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Forskrift om gebyrregulativ for behandling av: 

 Planforslag og konsekvensutredning 

 Bygge- og delingssaker 
 
 
Forskrift vedtatt med hjemmel i plan- og bygningsloven 2008 § 33-1 av Nordreisa kommunestyre den 15. 
desember 2011 i sak 71/11. Gjeldende fra 01.01.2012. 

 
 
 

 
Innholdsoversikt: 

 
Kap.  Emne  

 

1  
 

Fellesbestemmelser  

2  
 

Planforslag og konsekvensutredninger  

3  
 

Byggesaker  

4  
 

Ulovlige tiltak – tilsyn  

5  
 

Delingssaker 

 

 

 

 

1 Fellesbestemmelser 

1.1  Betalingsplikt:  
Det skal betales gebyr etter dette regulativ for de tjenester og oppgaver kommunen utfører innenfor 
teknisk- og utviklingsavdelingens myndighets- og ansvarsområde.  

 
1.2  Beregningstidspunkt:  

Gebyr beregnes etter den sats som gjelder på det tidspunktet fullstendig planforslag, søknad eller krav 
foreligger.  

 
1.3 Faktureringstidspunkt og innfordring: 

Alle gebyr forfaller til betaling 14 dager etter fakturadato. Tidspunkt for fakturering av gebyret 
fremkommer under beskrivelsen av den enkelte type søknad eller planforslag. Der dette likevel ikke 
fremkommer skal det så langt som mulig benyttes forskuddsfakturering.  

 
Hovedkategorier faktura:  
 

1. Forskuddsfaktura:  
Gebyr som faktureres før søknad er behandlet eller oppdrag er utført.  
 
2. Etterskuddsfaktura:  
Gebyr som faktureres etter at vedtak er fattet eller oppdrag er utført.  
 

Innfordring: 
Ved for sen betaling påløper morarente, jfr. Lov om rente ved forsinket betaling, samt purregebyr, i 
henhold til gjeldende regler. Faktura som ikke blir betalt sendes til inkasso for tvangsinnfordring.  
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1.4  Gebyr beregnet på anvendt tid  

For gebyr som ikke kan fastsettes på annen måte, eller skal beregnes etter medgått tid – jf. regulativet, 
skal en bruke følgende timesatser for gebyrfastsettelsen:  

 
A. Kontorarbeid  

 Saksbehandler kr 858,-  
 
1.5  Gebyr for sak som trekkes  

Når en tiltakshaver eller rekvirent er årsak til at en behandling av søknad blir avbrutt, skal det betales i 
forhold til det saksbehandlingsarbeidet som er lagt ned, minimum 50 % av beregnet gebyr. Normal 
mottakskontroll anses i denne sammenheng ikke som saksbehandlingsarbeid. 

 
1.6  Nedsettelse av gebyr  

Når særlige grunner foreligger kan avdelingsleder etter skriftlig søknad sette ned gebyret. 
Personlige/sosiale forhold regnes ikke som særlig grunn.  
Søknad om nedsettelse av gebyr utsetter ikke betalingsfristen.  

 
1.7  Klageadgang  

Gebyrfastsettelse i den enkelte sak i samsvar med regulativets satser, eller den fastsatte timesatsen, kan 
ikke påklages.  
Kommunens fastsettelse av gebyr etter medgått tid og/eller medgåtte utgifter, samt avslag på søknad om 
nedsettelse av gebyr, kan påklages til Fylkesmannen i Troms etter reglene i forvaltningsloven § 28.  
Klage på gebyr utsetter ikke betalingsfristen. 

 
 

2 Planforslag og konsekvensutredninger 

2.1 Generelt  
 Gebyr etter dette kapittelet faktureres forslagsstiller.  
 Innfordringsmetoder går frem av pkt. 1.3 i kapittel 1.  
 Ved betalingsmislighold kan kommunen innstille behandlingen av planen inntil gebyr er betalt.  

 
2.1.1  Betalingstidspunkt for planforslag og konsekvensutredninger  

Gebyret for reguleringsplaner og konsekvensutredninger skal være betalt før saken legges ut til offentlig 
ettersyn, og for mindre reguleringsendringer før vedtak.  

 
 
2.2  Fritak for gebyr  

Følgende forslag til reguleringsformål er fritatt for arealgebyr:  
 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur som skal være til offentlig formål, jf. pbl. § 12- 5 nr. 2, 

jf. § 12-7 nr. 14. Unntaket gjelder kun for den del som ikke skal bebygges.  
 Friområder som skal være til offentlig formål, jf. pbl. § 12-5 nr. 3, jf. § 12-7 nr. 14. Unntaket 

gjelder kun for den del som ikke skal bebygges.  
 Områder for naturvern, jf. pbl. §§ 12-5 nr. 5  
 Grav- og urnelunder, jf. pbl. § 12-5 nr. 1  
 Friluftsområder, jf. pbl. § 12-5 nr. 5  
 Vern av kulturmiljø eller kulturminne, jf. pbl. § 12-5 nr. 5, dersom bevaringshensynet er til hinder 

for ny arealbruk, eller arealutvidelser eller totalfornyelse (hovedombygging), eller dersom gebyret 
vil være til hinder for vurdering av bevaringsmessige aspekter.  

 
 

2.3  Gebyrsatser for reguleringsplaner   

 

Behandling av private planforslag som ikke krever konsekvensutredning Kr  19267 

Behandling av private planforslag som krever konsekvensutredning Kr  28960 

Reguleringsendring, etter pbl 2008 § 12-14 første ledd Kr  17630 

Mindre reguleringsendringer, etter pbl 2008 § 12-14 andre ledd  Kr 7145 

 

2.4  Krav om levering av private detaljreguleringsforslag i digital form 
All levering av private detaljreguleringsforslag til kommunen skal leveres i digital form, jfr Forskrift om 
kart, stedfestet informasjon, arealplan og digitalt planregister § 7. 

 
 

2.5  Konsekvensutredninger  

For planer som faller inn under Forskrift om konsekvensutredning (FOR-2009-06-26-855), skal det 
betales et tilleggsgebyr som tilsvarer 50 % av satsen for samlet reguleringsgebyr. 
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3.  Bygge og delingssaker: 

3.1  Generelt  
• Gebyr beregnes etter den sats som gjelder på det tidspunktet fullstendig søknad foreligger.  
• Gebyr faktureres tiltakshaver forskuddsvis.  
• Alle gebyr forfaller til betaling 14 dager etter fakturadato.  
• Ved for sen betaling påløper morarente, jfr. Lov om rente ved forsinket betaling, samt purregebyr, i 
henhold til gjeldende regler. Faktura som ikke blir betalt sendes til inkasso for tvangsinnfordring.  
• Ved betalingsmislighold kan kommunen utsette å treffe vedtak om igangsettingstillatelse, midlertidig 
brukstillatelse eller ferdigattest inntil fastsatt gebyr er betalt.  

 
3.1.1  Reduksjon i gebyr  

Ved overskridelse av fastsatt saksbehandlingstidsfrist reduseres gebyret, jf pbl § 21-7, 1.ledd i.f.  
 
3.1.2 Gebyr ved avslag  

• Dersom en søknad om tiltak fører til avslag, betales fullt gebyr i henhold til regulativet for 
vedkommende tiltak.  

• Dersom det innen tre måneder etter avslag fremmes ny eller revidert søknad om samme eller 
tilsvarende tiltak, reduseres nytt gebyr med 50 % av det gebyret som ble betalt ved første gangs 
behandling.  

 
3.1.3 Gebyr beregnet på anvendt tid  

For gebyr som ikke kan fastsettes på annen måte, eller skal beregnes etter medgått tid – jf. regulativet, 
skal en bruke følgende timesatser for gebyrfastsettelsen: kr 858,-.  

 
3.1.4  Arealberegning  

Ved beregning av bruksareal - BRA (NS 3940) regnes summen av samtlige etasjers bruksareal, inklusiv 
kjeller, parkeringsareal og lignende.  

 
3.1.5  Forhåndskonferanse  

For forhåndskonferanse, jf pbl § 21-1, beregnes ikke særskilt gebyr.  
 
3.1.6 Gebyr for sak som trekkes  

Når en tiltakshaver eller rekvirent er årsak til at en behandling av søknad blir avbrutt, skal det betales i 
forhold til det saksbehandlingsarbeidet som er lagt ned, minimum 50 % av beregnet gebyr. Normal 
mottakskontroll anses i denne sammenheng ikke som saksbehandlingsarbeid. 

 
3.1.7  Nedsettelse av gebyr  

Når særlige grunner foreligger kan avdelingsleder etter skriftlig søknad sette ned gebyret. 
Personlige/sosiale forhold regnes ikke som særlig grunn.  
Søknad om nedsettelse av gebyr utsetter ikke betalingsfristen.  

 
3.1.8  Klageadgang  

Gebyrfastsettelse i den enkelte sak i samsvar med regulativets satser, eller den fastsatte timesats kan 
ikke påklages. 

 
Kommunens fastsettelse av gebyr etter medgått tid og/eller medgåtte utgifter, samt avslag på søknad om 
nedsettelse av gebyr, kan påklages til Fylkesmannen i Troms etter reglene i plan- og bygningsloven § 15. 
Klage på gebyr utsetter ikke betalingsfristen.  

 
3.1.9 Reduksjon i gebyrpris ved bruk av elektronisk søknad i ByggSøk-bygning. 

Byggesøknader som leveres med hjelp av ByggSøk gis en rabatt på 20 % i forhold til gebyrsats. 
 
3.1.10 Overgangsbestemmelser  

For tiltak som i henhold til overgangsbestemmelser i ny plan- og bygningslov § 34-4 skal behandles etter 
tidligere regler, gjelder gebyrregulativ av 1.1.2010.  
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3.2. Tiltak som krever søknad og tillatelse, plan- og bygningsloven § 20-1 og § 20-2: 

Prisene er inkl mva 

Nybygg bolig/fritidsbolig med sekundærleilighet  

Bruksareal m² Ett-trinns 
søknad 

Ett-trinns 
søknad 
komplett 

Ramme 
tillatelse 

Igangsettings 
tillatelse nr 1 

Igangsettings 
tillatelse nr 2 

 

BRA< 250   Kr 7958 Kr 5584   Kr 7147 Kr 1592   Kr 797  

BRA> 250 Kr 11142 Kr 7790 Kr 10024 Kr 2227 Kr 1116  

Når garasje/uthus mm søkes samtidig med boligen, gis 50 % redusert gebyr for garasjen/uthuset. 

 
Bygg med flere leiligheter, pris pr leilighet  

Bruksareal 
m² pr. boenh 

Ett-trinns 
søknad 

Ett-trinns 
søknad 
komplett 

Ramme 
tillatelse 

Igangsettings 
tillatelse nr 1 

Igangsettings 
tillatelse nr 2 

 

BRA< 120 Kr 5194 Kr 3630 Kr 4690 Kr 1062 Kr 532  

BRA> 120 Kr 7259 Kr 5082 Kr 6533 Kr 1452 Kr 726  

  

Andre nybygg og tilbygg/påbygg/underbygg 
Betales etter bygningens bruksareal BRA 

 

0 - 50 m² Kr 2800 

51 - 100 m² Kr 5300 

101 - 200 m² Kr 14500 

201 - 400 m² Kr 19000 

401 – 600 m² Kr 29000 

601 – 1000 m² Kr 35000 

Pr m2 utover 1000 m² Kr 35 pr m² 

For plasthaller, ridehaller, rene lagerbygg o.l. over 200 m2 beregnes 50 % av satsene. 

Neste trinn benyttes når arealet overstiger 5 % av intervallgrensen. 

 

Driftsbygninger. 
For driftsbygninger i landbruket under 1000 m² betales halvparten av satsene ovenfor, men 
minimum 

 
 

Kr 2233 

Maksimum Kr 8654 

  

Terrengarbeider, anlegg o.l.: (+ anvendt tid) Kr 881 

Søknad om ansvarsrett pr. foretak – BS § 9-1 Kr 312 

Søknad om personlig ansvarsrett som selvbygger – BS § 6-8 Kr 569 

Melding om bygning eller tilbygg som er unntatt søknadsplikt jfr pbl § 20-5, men som 
kommunen må registrere i matrikkelen jfr matrikkellovens § 4  

Kr 500 

Ulovlig tiltak: Som for ny søknad + medgått ekstra tid  

Timepris når behandling etter medgått tid benyttes + pkt 1.4 og 3.1.3 Kr 881 

Tekniske installasjoner, oppføring, endring og reparasjon Pbl. § 20-1, f) Kr 615 

Endringssøknad pågående byggesak etter at tillatelse er gitt Kr 615 

Midlertidig brukstillatelse Kr 1469 

Bruksendring grunnbeløp + medgått tid – Pbl. § 20-1, d), g) Kr 881 

Riving av bygg, mindre tiltak (Pbl. §§ 20-2 og 20-3) + medgått tid Kr 881 

Riving av bygg, søknadspliktig tiltak (Pbl. § 20-1) + medgått tid Kr 881 

Dispensasjonssøknader Kr 2708 

Søknad om areal til oppdrettsanlegg (nyanlegg) Kr 10275 

Søknad om areal til oppdrettsanlegg (endring av eksisterende) Kr 5242 

Avbrutt tiltak etter medgått tid min 50 % av beregnet gebyr Kr 858 pr/t 

Avviksbehandling pr avvik som skal følges opp Kr 858 pr/t 

Utslippstillatelse Kr 2596 
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4. Ulovlige tiltak – tilsyn  

4.1  Tiltak i strid med plan- og bygningslovgivningen  
 
4.1.1  For oppfølging av tiltak som utføres i strid med gitt tillatelse i medhold av pbl, skal det betales gebyr for 

medgått tid etter timesatsen fastsatt i pkt 3.1.3.  
 
4.1.2 For oppfølging av tiltak utført uten tillatelse i medhold av plan- og bygningslovgivningen, skal det betales 

gebyr for medgått tid etter timesatsen fastsatt i pkt 3.1.3.  
 
4.1.3  Ved søknad om godkjenning av et ulovlig tiltak, skal det betales to ganger gebyr iht regulativet for 

tilsvarende tiltak. Dersom søknaden er sendt uten forutgående oppfølging fra bygningsmyndighetenes 
side, eller søknad sendes innen 3 måneder etter at bygningsmyndighetene i brev fastslo at tiltaket er 
ulovlig, skal det betales 1 ½ ganger gebyr iht regulativet for tilsvarende tiltak. Dersom tiltakshaver ikke 
søker om å få godkjent et ulovlig oppført tiltak, skal det likevel betales ett fullt gebyr for tiltaket etter 
regulativets satser.  

 
4.1.4  Gebyr etter pkt 4.1.1. og 4.1.2. faktureres etterskuddsvis og dokumenteres med timeliste. Ved 

omfattende saker kan gebyr faktureres fortløpende. Gebyr etter punkt 4.1.3 faktureres når vedtak 
treffes, eller det er avklart hva tiltaket gjelder.  

 
4.1.5  Faktura utstedes og sendes til tiltakshaver/hjemmelshaver.  

 

4.2  Gebyr ved tilsyn  

4.2.1  Generelt  
Gebyr for tilsyn i byggesaker er inkludert i byggesaksgebyret med kr. 512.- pr. sak. 

 
4.2.2  Gebyr for sakkyndig bistand, pbl § 25-2, 2. ledd, betales etter medgåtte utgifter 

 

 
 

5. Delingssaker  

5.1  Deling av grunnareal etter pbl § 20-1 bokstav m, jf § 26-1 

 
Jfr forskrift om gebyr for behandling av konsesjons- og delingssaker 
 

Beskrivelse Beløp i kr 

Deling av hyttetomt eller tilleggsareal til eksisterende hyttetomt 2000 

Deling av nausttomt, inkl. konsesjonsbehandling 2000 

Resterende delingssøknader 1200 
Saksbehandlingsgebyr iht dispensasjonssøknader    2350 

Det skal betales et gebyr selv om søknaden gjelder fradeling av flere tomter eller parseller fra samme 
eiendom 
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Vann, kloakk, feiing, slam og renovasjon

Prisene er inkl 25 % mva

Årsgebyr vann fast  kr               3 364 

Årsgebyr vann variabelt, areal Kr 17,25 pr m2

Årsgebyr vann variabelt, vannmåler Kr 17,25 pr m3

Årsgebyr kloakk fast  kr               4 151 

Årsgebyr kloakk variabelt forbruk areal Kr 20,70 pr m2 BRA

Årsgebyr kloakk, forbruk etter vannmåler Kr 20,70 pr m3

Slam inntil 4 m3: Tømming hvert år  kr               2 076 

Slam inntil 4 m3: Tømming hvert 2. år  kr               1 039 

Slam pr m3 (> 4 m3)  kr                  571 

Ekstra tømming septik  kr               2 736 

Ekstra tømming i perioden 1.11.-30.4.  kr               4 106 

Tømming hvert 3. år  kr                  709 

Tømming hvert 4. år  kr                  533 

Gebyr manglende merking slamtank  kr                  638 

Standardabonnement  kr               4 088 

Miniabonnement  kr               3 325 

Miniabonnement/kompost  kr               3 325 

Storabonnement  kr               5 943 

Fritidsabonnement  kr               1 040 

Fritidsabonnement m/dunk  kr               2 266 

Byttegebyr dunk  kr                  321 

Kjøp av dunk  kr                  755 

Hentegebyr dunk inntil 6 meter  kr               1 200 

Arbeid som utføres etter bestilling på private vann- og avløpsledninger

Inkl 25 % mva

Dagtid  kr                  810 

Etter arbeidstid  kr                  993 

Gravemeldinger

Inkl 25 % mva

Behandling av gravemelding  kr                  263 

Eiendomsskatt

Feiing og tilsyn av fyringsanlegg, se eget regulativ for Nord Troms

Tilknytningsavgifter

Tilknytningsavgift vann  kr               7 320 

Tilknytningsavgift kloakk  kr               7 622 

Tilknytningsavgift skal betales før tilkopling til vann og/eller kloakkledning skjer. Nordreisa kommune

skal foreta selve tilkoplingen, og virksomheten Anleggsdrift må derfor kontaktes før tilknytningen skjer.

Årsgebyr vann 

Årsgebyr kloakk

Årsavgift for vann og kloakk vil løpe fra den dato huset/ bygningen tas i bruk.

Feiing og tilsyn

Faktureres av Avfallsservice AS. Prisene er inkl 25 % mva

Slamtømming bolig

Slamtømming fritidsbolig

Renovasjon

For eiendomsskatteåret 2018 skal det skrives ut eiendomsskatt i hele kommunen, jmf 

eiendomsskatteloven (esktl) §3 første ledd bokstav a

Ved utskriving av eiendomsskatt for 2018 nyttes en generell sats på 7 promille. For boliger nyttes en 

sats på 7 promille. 
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Meglerpakke

Eiendomsmeglerpakke  kr               1 355 

Skattetakst  kr                  103 

Bygningsdata  kr                  169 

Grunnkart  kr                  287 

Grunnkart med naboliste  kr                  337 

Ledningskart  kr                  169 

Målebrev  kr                  103 

Godkjenne bygningstegninger  kr                  540 

Midlertidig brukstillatelse og ferdigattest  kr                  440 

Gjeldende planstatus med bestemmelser  kr                  304 

Innsendte reguleringsplaner  kr                  169 

Kommunale avgifter og gebyrer  kr                  169 

Legalpant   kr                  103 

Konsesjon

Jfr forskrift om gebyr for behandling av konsesjons- og delingssaker

 kr               1 500 

 kr               5 000 

Fellingsavgift

Voksen elg  kr                  537 

Elgkalv  kr                  316 

Avgiften følger Statlige reguleringer. Ved innlevering av Sett elg ved bruk av den 

elektroniske Settogskutt.no gis det en rabatt på 20%.

Plasserings og beliggenhetskontroll

Bare høydeplassering  kr               1 131 

Horisontal og vertikal plassering av bygning:

Tiltak i tiltaksklasse 1 (med måleband uten koordinatfesting)  kr               1 114 

Tiltak i tiltaksklasse 2 (koordinatfesting)  kr               3 846 

Karttjenester

FKB  kr                  239  kr           316  kr             391 

Tilleggskopi  kr                    45  kr             57  kr               74 

Temakart  kr                  316  kr           421  kr             481 

For uttegning på folie kommer foliekostnaden i tillegg.

Det skal betales ett gebyr for en eiendom, selv om det er flere erververe av samme eiendom.

Konsesjonssaker 

Konsesjonssaker der kjøpesummen er under kroner 3 000 000,- Behandlingsgebyr

på kroner 

Konsesjonssaker der kjøpesummen er kroner 3 000 000,- eller mer:

Behandlingsgebyr på 2 promille av kjøpesummen, men inntil kroner

I delingssaker der det medfører at erverver må søke konsesjon for å kunne overta eiendommen, vil det

ikke bli krevd noe behandlingsgebyr i konsesjonssaken.

Det skal ikke kreves gebyr når det søkes om konsesjon fordi eieren ikke skal oppfylle lovbestemt

boplikt.

Fellingsavgift elg

Godkjenning av plassering direkte i marken. For avmerking med tilhørende dokumentasjon:

Der plassforholdene er trange eller beliggenheten til andre objekter må fastlegges før avmerkingen kan

skje, kan gebyret fastsettes i forhold til brukte timeverk. 

Utskrift med fylte fargeflater: 

Konstruksjon, anlegg og terrengendringer: gebyr etter brukte timeverk

For digitale kartdata kopiert direkte fra kartbasen og levert på CD eller E-post: kr. 180 og kr. 0,50 pr. kilobyte inntil 

rapporteringsplikt etter GEOVEKST forvaltningsavtale er nådd (for tiden kr. 770,00). Overskrides grensen beregnes 

gebyr i samsvar med forvaltningsavtalen. I tillegg kommer selvkost for CD er. 

Kopi/utskrift av kartbase. For enkel strekutskrift av grunnkart eller rasterbase på papir uten plan, eiendoms- og annen 

registerinformasjon betales i henhold til tabellen under:

FKB Format A1
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Oppretting av matrikkelenhet (oppmålingsgebyr)

Arbeid etter matrikkelloven (lovens § 32, forskriftens § 16)

Areal fra 0 – 500 m2  kr              12 225 

Areal fr 501 – 2000 m2  kr              13 482 

Areal fra 2001 m2 – økning pr påbegynt da.  kr                  915 

Areal fra 0 – 500 m2  kr              12 225 

Areal fra 501 – 2000 m2  kr              13 482 

Areal fra 2001 m2 - økning pr påbegynt da.  kr               8 935 

Gebyr for oppmåling av uteareal pr eierseksjon

Areal fra 0 – 50 m2  kr               6 113 

Areal fra 51 – 250 m2  kr               6 113 

Areal fra 251 – 2000 m2  kr                  713 

Areal fra 2001 m2 – økning pr påbegynt da.  kr                  915 

Oppretting av anleggseiendom

Gebyr for oppretting av grunneiendom

Volum fra 0-2000 m3  kr              13 482 

Volum fra 2001 m3 – økning pr påbegynt 1000 m3  kr                  915 

Registrering av jordsameie

Gebyr for registrering av eksisterende jordsameie faktureres etter medgått tid  kr               2 367 

Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning

I tillegg kan det komme tilleggsgebyr for å utføre oppmålingsforretning  kr               2 367 

Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering

Grensejustering

Grunneiendom, festegrunn og jordsameie

Areal fra 0 – 250 m2  kr               2 434 

Areal fra 251 – 500 m2  kr               4 160 

Anleggseiendom

Volum fra 0 – 250 m3  kr               2 434 

Volum fra 251 – 1000 m3  kr               4 160 

Arealoverføring

Grunneiendom, festegrunn og jordsameie

Areal fra 0 – 250 m2  kr               3 546 

Areal fra 251 – 500 m2  kr               6 608 

Arealoverføring pr nytt påbegynt 500 m2 medfører en økning av gebyret på  kr                  915 

Anleggseiendom

Volum fra 0 – 250 m3  kr               3 546 

Volum fra 251 – 500 m3  kr               6 608 

Volumoverføring pr nytt påbegynt 500 m3 medfører en økning av gebyret på  kr                  915 

For inntil 2 punkter  kr               2 434 

For overskytende grensepunkter, pr punkt  kr                  937 

Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatorbestemt ved

oppmålingsforretning

Oppretting av grunneiendom eller festegrunn

Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn

Gebyr for utført arbeid når saken blikk trukket før den er fullført, må avvises, ikke lar seg matrikkelføre

på grunn endrede hjemmelsforhold eller av andre grunner ikke kan fullføres, settes til 1/3 av fullførte

gebyrsatser

Ved gebyr for grensejustering kan arealet for involverte eiendommer justeres med inntil 5 % av

eiendommens areal (maksimalgrensen er satt til 500 m2). En eiendom kan imidlertid ikke avgi areal

som i sum overstiger 20 % av eiendommens areal før justeringen. For grensejustering til vei- eller

jernbaneformål kan andre arealklasser gjelde. 

For anleggseiendom kan volumet justeres med inntil 5 % av anleggseiendommens volum, men den

maksimale grensen settes til 1000 m3

Ved arealoverføring skal oppmålingsforretning og tinglysning gjennomføres. Arealoverføring utløser

dokumentavgift. Dette gjelder ikke arealoverføring til veg- og jernbaneformål

For anleggseiendom kan volum som skal overføres fra en matrikkelenhet til en annen, ikke være

registrert på en tredje matrikkelenhet dersom vilkårene for sammenføying er til stede. Matrikkelenheten

skal utgjøre et sammenhengende volum
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For inntil 2 punkter  kr               4 139 

For overskytende grensepunkter, pr punkt  kr               1 688 

Gebyr for klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid

Eierseksjonering, seksjoneringsbegjæring

Der det ikke foretas befaring fastsettes et gebyr på 3 ganger rettsgebyret Rettsgebyr * 3

Der det fortas befaring fastsettes i tillegg et gebyr på 2 ganger rettsgebyr Rettsgebyr * 2

Ved avslag på seksjoneringssøknader beregnes 50 % gebyr 50 %

Privat grenseavtale

For inntil 2 punkter  kr               2 434 

For hvert nytt punkt eller påbegynt 100 m grenselengde  kr               1 615 

Billigste alternativ for rekvirent velges

Urimelig gebyr

Betalingstidspunkt

Kommunen har vedtatt at gebyret kreves inn forskuddsvis.

Forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken

Utstedelse av matrikkelbrev

Matrikkelbrev inntil 10 sider  kr                  223 

Matrikkelbrev over 10 sider  kr                  442 

Overføring gods Sørkjosen havn og Oksfjord- og Klubbenes havn

Overførselspris

Vekt over 1,0 tonn Kr 51,00 pr. tonn

Vekt 0 - 500 kg Kr 27,00 pr. kolli

Vekt 500 - 1000 kg Kr 51,00 pr. kolli

Omregningsnøkkel 1m3 = 286 kg

Overførselspris

Volum 0 - 0,5 m3 Kr 43,00 pr. kolli

Volum 0,5 - 1,0 m3 Kr 75,50 pr. kolli

Volum over 1,0 m3 Kr 75,50 pr. m3

Overføring arbeidsbrakker/husseksjoner under 9 meter  kr                  421 

Overføring arbeidsbrakker/husseksjoner over 9 meter  kr                  525 

Overføring containere inntil 6 meter  kr                  316 

Overføring containere mellom 6 og 9 meter  kr                  421 

Overføring containere over 9 meter  kr                  525 

Direktevarsling brannalarmer til Nordreisa brannvesen

Tilknytning Direktevarsling

Tilknytning Direktevarsling brannalarm         kr               4 537 

Årsavgift Direktevarsling Høy sikkerhet         kr               7 928 

Årsavgift Direktevarsling Middels sikkerhet   kr               7 182 

Årsavgift Direktevarsling Lav sikkerhet          kr               6 492 

Overførselsprisen skal beregnes etter den måleenheten (vekt/m3) som gir høyeste enhetspris.

Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatorbestemt ved

oppmålingsforretning, eller klarlegging av rettigheter

Dersom gebyret åpenbart er urimelig i forhold til de prinsipper som er lagt til grunn, og det arbeidet og

de kostnadene kommunen har hatt, kan administrasjonssjefen eller den han/hun har gitt fullmakt, av

eget tiltak fastsette et redusert gebyr. Fullmaktshaver kan under samme forutsetninger og med

bakgrunn i grunngitt søknad fra den som har fått krav om betaling av gebyr, fastsette et redusert gebyr.

Gjør rekvirenten under sakens gang forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken,

opprettholdes likevel gebyret

Endring i maksimalsatsene reguleres av Statens kartverk i takt med den årlige kostnadsutviklingen.

For større laster i bulk, direkte losset på bil – pris på forespørsel

Gebyr i henhold til eierseksjonslovens maksimalgebyr. Endring i rettsgebyret reguleres av Staten. (For 

2017 er rettsgebyret 1049 kr)
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Hjemmehjelp/Praktisk bistand

G-grense
Nedre inntekt 

grense kr

Øvre inntekt 

grense kr

Egenandel pr 

mnd

1-2 G 0 187268  kr             205 

2-3 G 187269 280902  kr          1 230 

3-4 G 280903 374536  kr          2 051 

4-5 G 374537 468170  kr          3 281 

Over 5 G 468171 ---  kr          4 102 

Timepris hjemmehjelp kr 400 for de under 2 G. Mottakerne av praktisk bistand 

betaler per time, men maksimumsbeløpet per måned reguleres etter 

inntektsgruppa de er i.

Trygghetsalarm

G-grense
Nedre inntekt 

grense kr

Øvre inntekt 

grense kr

Egenandel pr 

mnd

1-2 G 0 187268  kr             205 

Over 2 G 187269 ---  kr             257 

Korttidsopphold Sonjatun sykestue

Middagsombringing

Inkludert Inkludert 

transport 

sentrum

transport 

distrikt

Middag hel porsjon  kr                    97  kr           122  kr             134 

Middag redusert porsjon  kr                    74  kr             97  kr             111 

Institusjonsopphold

Døgnopphold
Dag eller 

nattopphold

Fribeløp 

vederlag

 kr                  160  kr             80  kr          8 200 

 Billettpris svømmehall

Voksne  kr                 70 

Pensjonister/skoleungdom/uføre  kr                 40 

Barn og unge under 16  kr                 30 

Klippkort 12 klipp

Voksne
Kr 300 - 2 klipp pr

besøk

Pensjonister/skoleungdom/uføre
Kr 300 - 1 klipp pr

besøk

Familie
Kr 300 - 4 klipp pr

besøk

Barn
Kr 200 - 1 klipp pr

besøk

Billettpriser kino

Barnefilm  kr                 82 

Ungdomsfilm  kr                 92 

Voksenfilm  kr                103 

Prisene kan variere avhengig av filmbyrå, premiere med mer.

Foreldrebetaling kulturskole

Høstsemester  kr             1 024 

Vårsemester  kr             1 236 

Åtte ukers kurs  kr                457 

Betalingssatser skolefritidsordning

Hel plass pr mnd, fra 10 t eller mer pr uke  kr             2 127 

Halv plass, inntil 9 t pr uke  kr             1 595 

Full plass med søskenmoderasjon  kr             1 065 

Halv plass med søskenmoderasjon  kr                798 

Prisene er eks. kost. Det gis 50 % søskenmoderasjon

Pris - hentes

Det gis 25 % søskenmoderasjon for 1. søsken, og 50 % for evt flere.

Prisene er eksklusiv kost. Det gis 50 % søskenmoderasjon.

Korttidsopphold på sykestua faktureres med tilsvarende som korttidsopphold på sykehjemmene.

302



Betalingssatser barnehage

Hel plass - 100 %  kr             2 910 

80 %  kr             2 619 

70 %  kr             2 328 

60 %  kr             2 037 

50 %  kr             1 746 

Dagsats ved kjøp av enkeltdager  kr                170 

Utleie lokaler

KOMMUNEHUSET

Utleie formannskapssalen, pr møte  kr                  272 

Utleie kommunestyresalen, pr møte  kr                  532 

NORDREISAHALLEN

Timepris idrettshall 1/1 til trening  kr                  130 

Timepris idrettshall 1/3 til trening  kr                    78 

Timepris idrettshall 2/3 til trening  kr                  104 

Timepris idrettshall 1/3 privatskoler, Nord Troms vgs  kr                    90 

Timepris idrettshall 2/3 privatskoler, Nord Troms vgs  kr                  130 

Timepris idrettshall 1/1 privatskoler, Nord Troms vgs  kr                  182 

Leie messer/utstillinger 1/1 hall pr.døgn        kr              11 075 

Turneringer ( f.eks Bakkeby-turn, håndballturn.) over 10 timer pr.dag  kr               2 085 

Turneringer under 10 timer pr. dag = timepris pr. time  kr                  130 

Kulturarr. m/inntekter 1/1 hall  pr.døgn          kr               5 865 

Kulturarr. m/inntekter 2/3 hall pr.døgn          kr               3 910 

Rigging  i hall pr.døgn  kr                  911 

Rigging 1/2 dag  i hall (formiddag el. ettermiddag/kveld)  kr                  455 

Leie av hall til dansearr. (dansegalla, romjulsball o.l.) pr.gang 

  Prisen er inkl. kafeteria.   Leie av kinosal kommer i tillegg.       

Leie hall større møter 1/1 hall, ( til bryllup kaf. i tillegg )pr.døgn    kr               2 084 

GARDEROBER:      

Leie garderober u/hall pr.time (pr stk)  kr                  104 

MINIATYRSKYTEBANEN:

Skytebanen u garder. pr. time  kr                  107 

Skytebanen  u.garder.   pr.dag  kr                  600 

KAFETERIA:

Leie av kafeteria  pr.dag over 3 timer  kr                  600 

Leie av kafeteria under 3 timer  kr                  199 

Arrangement  i kaf.  pr. dag  f.eks    bingo, loppemarked, basar , private arr., 

inntektsbring. arr.
 kr                  855 

GAMLE KINOSAL:

Leie av kinosal  pr.dag over 3 timer  kr                  600 

Leie av kinosal under 3 timer    kr                  199 

KAFETERIA OG KINOSAL:

Leie kaf. og kinosal pr. dag over 3 timer  kr                  935 

Leie kaf. og kinosal under 3 timer   kr                  400 

Inntektsbringende arr. basar, loppemarked,  private arr., pr.dag         kr               1 737 

STORSLETT SAMFUNNSHUS

Timepris gymsal til trening  kr                    85 

Leie av gymsal til dansearrangement inkl kjøkken  kr               3 447 

Leie av gymsal til teater, konserter o.l. inkl kjøkken  kr               2 350 

Leie av gymsal til konserter (småe) inkl kjøkken  kr               1 108 

Leie av gymsal møter, kurs, loppemarked (inkl kjøkken)  kr               1 247 

SVØMMEHALL

Timepris svømmehall  kr                  862 

Leie av badstu pr time  kr                  142 

Prisen er eksklusiv kost. Det gis 30 % søskenmoderasjon for barn nr to og 50 % for barn nr tre og 

videre.

 kr               7 815 

Ved leie av idrettshallen til seriekamper tas det ikke leie for kantina. 
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SØRKJOSEN SKOLE

Timepris, utleie av gymsal til trening, sangøvinger, etc  kr                    72 

Utleie til private arrangement (bursdag etc.)  kr                  308 

  Utleie av gymsal til inntektsbringende arr (loppemarked, basar etc) pr dag  kr                  513 

Timepris, utleie av klasserom  kr                    72 

MOAN -, STORSLETT- , ROTSUNDELV SKOLE OG OKSFJORD 

OPPVEKSTSENTER

Timepris, utleie av gymsal til trening, sangøvinger, etc  kr                    72 

Utleie til private arrangement (bursdag etc.)  kr                  308 

  Utleie av gymsal til inntektsbringende arr (loppemarked, basar etc) pr dag  kr                  513 

Timepris, utleie av klasserom  kr                    72 

KANTINA KOMMUNEHUSET

Utleie til private arrangement (bursdag etc.)  kr                  308 

HALTI

KULTURSCENE

Salen leies ut til en fast grunnpris. For inntektsbringende arrangement kreves det 

et tillegg tilsvarende 10 % av billettinntekter. 

Grunnpris*, inntil 4 timer for konferanser, møter mm  kr               1 539 

Grunnpris*, over 4 timer for konferanser, møter mm  kr               3 078 

Grunnpris*, ideelle organisasjoner  kr               1 539 

Grunnpris*, profesjonelle/kommersielle aktører  kr               4 104 

Prøvedag, pr time (tilpasses øvrig aktivitet i salen)  kr                  513 

Driftsteknikker, prøvedag timepris  kr                  513 

Driftsteknikker pr forestilling  kr               3 078 

Driftsteknikker for konferanser, møter mm  kr               1 539 

Utleie som seremonirom, begravelse og vielse  Gratis 

Utleie som seremonirom, andre seremonier  kr               2 052 

ISHAVSSTUDIO

Inntil 4 timer  kr                  257 

Over 4 timer  kr                  513 

HALLEN og KANTINE til arrangement

Utleie til arrangement i helger, pr dag  kr               2 000 

 

Billettsalg til forestillinger i kulturhussalen skal foregå via felles billettsystem.

Det kreves ikke leie fra Nordreisa kommunes egne virksomheter.

Kopiering/laminering/andre tjenester – Servicetorget

Kopiering A4 4,00 pr ark 

Kopiering A3 5,00 pr ark 

Laminering A4 og A5 6,00 pr ark 

Laminering A3 8,00 pr ark

Prosjektor leie (inntil 2 døgn) Kr 250,-

Transparenter/spiraler 8,00 pr stk

Telefaks utgående/inngående 10,00 pr ark

Telefaks utenlands 15,00 pr ark

Avskrifter 250 kroner per side 

Bekreftede utskrifter eller kopier 15 kroner per side 

Ikke-bekreftede utskrifter eller kopier 6 kr pr side

Etablererprøven for styrer av serveringssted  kr                  400 

Kunnskapsprøve om alkohollovgivning for salgsbevilling  kr                  400 

Kunnskapsprøve om alkohollovgivning for skjenkebevilling  kr                  400 

Priser ved fakturering

Andre tjenester

Betaling for avskrifter eller kopier av dokumenter i arkivdepot 

Nøyaktig avgift for etablererprøven for styrer av serveringssted, kunnskapsprøve om alkohollovgivning 

for salgsbevilling og skjenkebevilling, fastsettes gjennom statlige forskrifter. 

*Grunnprisen inkluderer renhold, bord og stoler, amfi, tilgang til garderober, sidescener og hall. 
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Forskrift om gebyrregulativ for behandling av:

         Planforslag og konsekvensutredning

         Bygge- og delingssaker

Forskrift vedtatt med hjemmel i plan- og bygningsloven 2008 § 33-1 av Nordreisa 

kommunestyre den 15. desember 2011 i sak 71/11. Gjeldende fra 01.01.2012.

Innholdsoversikt:

1 Fellesbestemmelser

1.1 Betalingsplikt: 

Det skal betales gebyr etter dette regulativ for de tjenester og oppgaver 

kommunen utfører innenfor teknisk- og utviklingsavdelingens myndighets- 

og ansvarsområde. 

1.2 Beregningstidspunkt: 

Gebyr beregnes etter den sats som gjelder på det tidspunktet fullstendig 

planforslag, søknad eller krav foreligger. 

1.3 Faktureringstidspunkt og innfordring:

Alle gebyr forfaller til betaling 14 dager etter fakturadato. Tidspunkt for 

fakturering av gebyret fremkommer under beskrivelsen av den enkelte 

type søknad eller planforslag. Der dette likevel ikke fremkommer skal det 

så langt som mulig benyttes forskuddsfakturering. 

Hovedkategorier faktura: 

1. Forskuddsfaktura: 

Gebyr som faktureres før søknad er behandlet eller oppdrag er utført. 

2. Etterskuddsfaktura: 

Gebyr som faktureres etter at vedtak er fattet eller oppdrag er utført. 

Innfordring:

Ved for sen betaling påløper morarente, jfr. Lov om rente ved forsinket 

betaling, samt purregebyr, i henhold til gjeldende regler. Faktura som ikke 

blir betalt sendes til inkasso for tvangsinnfordring. 

Kap. Emne 

4 Ulovlige tiltak – tilsyn 

5 Delingssaker

2 Planforslag og konsekvensutredninger 

3 Byggesaker  

1 Fellesbestemmelser
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1.4 Gebyr beregnet på anvendt tid 

For gebyr som ikke kan fastsettes på annen måte, eller skal beregnes 

etter medgått tid – jf. regulativet, skal en bruke følgende timesatser for 

gebyrfastsettelsen: 

A. Kontorarbeid 

Saksbehandler kr 880,- 

1.5 Gebyr for sak som trekkes 

Når en tiltakshaver eller rekvirent er årsak til at en behandling av søknad 

blir avbrutt, skal det betales i forhold til det saksbehandlingsarbeidet som 

er lagt ned, minimum 50 % av beregnet gebyr. Normal mottakskontroll 

anses i denne sammenheng ikke som saksbehandlingsarbeid.

1.6 Nedsettelse av gebyr 

Når særlige grunner foreligger kan avdelingsleder etter skriftlig søknad 

sette ned gebyret. Personlige/sosiale forhold regnes ikke som særlig 

grunn. 

Søknad om nedsettelse av gebyr utsetter ikke betalingsfristen. 

1.7 Klageadgang 

Gebyrfastsettelse i den enkelte sak i samsvar med regulativets satser, 

eller den fastsatte timesatsen, kan ikke påklages. 

Kommunens fastsettelse av gebyr etter medgått tid og/eller medgåtte 

utgifter, samt avslag på søknad om nedsettelse av gebyr, kan påklages til 

Fylkesmannen i Troms etter reglene i forvaltningsloven § 28.  Klage på 

gebyr utsetter ikke betalingsfristen.

2       Planforslag og konsekvensutredninger

2.1 Generelt 

·       Gebyr etter dette kapittelet faktureres forslagsstiller. 

·       Innfordringsmetoder går frem av pkt. 1.3 i kapittel 1. 

·       Ved betalingsmislighold kan kommunen innstille behandlingen av 

planen inntil gebyr er betalt. 

2.1.1 Betalingstidspunkt for planforslag og konsekvensutredninger 

Gebyret for reguleringsplaner og konsekvensutredninger skal være betalt 

før saken legges ut til offentlig ettersyn, og for mindre 

reguleringsendringer før vedtak. 

2.2 Fritak for gebyr  

Følgende forslag til reguleringsformål er fritatt for arealgebyr: 

·       Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur som skal være til offentlig 

formål, jf. pbl. § 12- 5 nr. 2, jf. § 12-7 nr. 14. Unntaket gjelder kun for 

den del som ikke skal bebygges. 

·       Friområder som skal være til offentlig formål, jf. pbl. § 12-5 nr. 3, jf. § 

12-7 nr. 14. Unntaket gjelder kun for den del som ikke skal bebygges. 

·       Områder for naturvern, jf. pbl. §§ 12-5 nr. 5 

·       Grav- og urnelunder, jf. pbl. § 12-5 nr. 1 

·       Friluftsområder, jf. pbl. § 12-5 nr. 5 

·       Vern av kulturmiljø eller kulturminne, jf. pbl. § 12-5 nr. 5, dersom 

bevaringshensynet er til hinder for ny arealbruk, eller arealutvidelser eller 

totalfornyelse (hovedombygging), eller dersom gebyret vil være til hinder 

for vurdering av bevaringsmessige aspekter. 

2.3 Gebyrsatser for reguleringsplaner   

Behandling av private planforslag som ikke krever konsekvensutredning                   19 768 

Behandling av private planforslag som krever konsekvensutredning                   29 713 

Reguleringsendring, etter pbl 2008 § 12-14 første ledd                   18 088 

Mindre reguleringsendringer, etter pbl 2008 § 12-14 andre ledd                     7 331 

2.4 Krav om levering av private detaljreguleringsforslag i digital form
All levering av private detaljreguleringsforslag til kommunen skal leveres i 

digital form, jfr Forskrift om kart, stedfestet informasjon, arealplan og 

digitalt planregister § 7.

2.5 Konsekvensutredninger

For planer som faller inn under Forskrift om konsekvensutredning (FOR-

2009-06-26-855), skal det betales et tilleggsgebyr som tilsvarer 50 % av 

satsen for samlet reguleringsgebyr.
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3. Bygge og delingssaker:
3.1 Generelt  

• Gebyr beregnes etter den sats som gjelder på det tidspunktet fullstendig 

søknad foreligger. 

• Gebyr faktureres tiltakshaver forskuddsvis. 

• Alle gebyr forfaller til betaling 14 dager etter fakturadato. 

• Ved for sen betaling påløper morarente, jfr. Lov om rente ved forsinket 

betaling, samt purregebyr, i henhold til gjeldende regler. Faktura som ikke 

blir betalt sendes til inkasso for tvangsinnfordring. 

• Ved betalingsmislighold kan kommunen utsette å treffe vedtak om 

igangsettingstillatelse, midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest inntil 

fastsatt gebyr er betalt. 

3.1.1 Reduksjon i gebyr 

Ved overskridelse av fastsatt saksbehandlingstidsfrist reduseres gebyret, jf 

pbl § 21-7, 1.ledd i.f. 

3.1.2 Gebyr ved avslag 

• Dersom en søknad om tiltak fører til avslag, betales fullt gebyr i henhold 

til regulativet for vedkommende tiltak. 

• Dersom det innen tre måneder etter avslag fremmes ny eller revidert 

søknad om samme eller tilsvarende tiltak, reduseres nytt gebyr med 50 

% av det gebyret som ble betalt ved første gangs behandling. 

3.1.3 Gebyr beregnet på anvendt tid  

For gebyr som ikke kan fastsettes på annen måte, eller skal beregnes 

etter medgått tid – jf. regulativet, skal en bruke følgende timesatser for 

gebyrfastsettelsen: kr 880,-. 

3.1.4 Arealberegning 

Ved beregning av bruksareal - BRA (NS 3940) regnes summen av samtlige 

etasjers bruksareal, inklusiv kjeller, parkeringsareal og lignende. 

3.1.5 Forhåndskonferanse 

For forhåndskonferanse, jf pbl § 21-1, beregnes ikke særskilt gebyr. 

3.1.6 Gebyr for sak som trekkes 

Når en tiltakshaver eller rekvirent er årsak til at en behandling av søknad 

blir avbrutt, skal det betales i forhold til det saksbehandlingsarbeidet som 

er lagt ned, minimum 50 % av beregnet gebyr. Normal mottakskontroll 

anses i denne sammenheng ikke som saksbehandlingsarbeid.

3.1.7 Nedsettelse av gebyr  

Når særlige grunner foreligger kan avdelingsleder etter skriftlig søknad 

sette ned gebyret. Personlige/sosiale forhold regnes ikke som særlig 

grunn. 

Søknad om nedsettelse av gebyr utsetter ikke betalingsfristen. 

3.1.8 Klageadgang 

Gebyrfastsettelse i den enkelte sak i samsvar med regulativets satser, 

eller den fastsatte timesats kan ikke påklages.

Kommunens fastsettelse av gebyr etter medgått tid og/eller medgåtte 

utgifter, samt avslag på søknad om nedsettelse av gebyr, kan påklages til 

Fylkesmannen i Troms etter reglene i plan- og bygningsloven § 15. Klage 

på gebyr utsetter ikke betalingsfristen. 

3.1.9 Reduksjon i gebyrpris ved bruk av elektronisk søknad i ByggSøk-bygning.

Byggesøknader som leveres med hjelp av ByggSøk gis en rabatt på 20 % i 

forhold til gebyrsats.

3.1.10 Overgangsbestemmelser 

For tiltak som i henhold til overgangsbestemmelser i ny plan- og 

bygningslov § 34-4 skal behandles etter tidligere regler, gjelder 

gebyrregulativ av 1.1.2010. 

3.2. Tiltak som krever søknad og tillatelse, plan- og bygningsloven § 20-1 og § 20-2:

Prisene er inkl mva

Bruksareal m² Ett-trinns søknad

Ett-trinns 

søknad 

komplett

Ramme 

tillatelse

Igangsettings 

tillatelse nr 1

Igangsettings 

tillatelse nr 2

BRA< 250  kr               8 165  kr        5 729  kr          7 333  kr        1 633  kr           818 

BRA> 250  kr              11 432  kr        7 993  kr         10 285  kr        2 285  kr        1 145 

Bruksareal m² pr. boenh Ett-trinns søknad

Ett-trinns 

søknad 

komplett

Ramme 

tillatelse

Igangsettings 

tillatelse nr 1

Igangsettings 

tillatelse nr 2

BRA< 120  kr               5 329  kr        3 724  kr          4 812  kr        1 090  kr           546 

BRA> 120  kr               7 448  kr        5 214  kr          6 703  kr        1 490  kr           745 

Når garasje/uthus mm søkes samtidig med boligen, gis 50 % redusert gebyr for garasjen/uthuset.

Nybygg bolig/fritidsbolig med sekundærleilighet

Bygg med flere leiligheter, pris pr leilighet
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Andre nybygg og tilbygg/påbygg/underbygg

Betales etter bygningens bruksareal BRA

0 - 50 m²  kr               2 873 

51 - 100 m²  kr               5 438 

101 - 200 m²  kr              14 877 

201 - 400 m²  kr              19 494 

401 – 600 m²  kr              29 754 

601 – 1000 m²  kr              35 910 

Pr m2 utover 1000 m²  Kr 36 pr m² 

Driftsbygninger.

For driftsbygninger i landbruket under 1000 m² betales halvparten av satsene

ovenfor, men minimum

 kr               2 291 

Maksimum  kr               8 879 

Terrengarbeider, anlegg o.l.: (+ anvendt tid)  kr                  904 

Søknad om ansvarsrett pr. foretak – BS § 9-1  kr                  320 

Søknad om personlig ansvarsrett som selvbygger – BS § 6-8  kr                  584 

Melding om bygning eller tilbygg som er unntatt søknadsplikt jfr pbl § 20-

5, men som kommunen må registrere i matrikkelen jfr matrikkellovens § 4 
 kr                  513 

Ulovlig tiltak: Som for ny søknad + medgått ekstra tid

Timepris når behandling etter medgått tid benyttes + pkt 1.4 og 3.1.3  kr                  904 

Tekniske installasjoner, oppføring, endring og reparasjon Pbl. § 20-1, f)  kr                  631 

Endringssøknad pågående byggesak etter at tillatelse er gitt  kr                  631 

Midlertidig brukstillatelse  kr               1 507 

Bruksendring grunnbeløp + medgått tid – Pbl. § 20-1, d), g)  kr                  904 

Riving av bygg, mindre tiltak (Pbl. §§ 20-2 og 20-3) + medgått tid  kr                  904 

Riving av bygg, søknadspliktig tiltak (Pbl. § 20-1) + medgått tid  kr                  904 

Dispensasjonssøknader  kr               2 778 

Søknad om areal til oppdrettsanlegg (nyanlegg)  kr              10 542 

Søknad om areal til oppdrettsanlegg (endring av eksisterende)  kr               5 378 

Avbrutt tiltak etter medgått tid min 50 % av beregnet gebyr Kr 880 pr/t

Avviksbehandling pr avvik som skal følges opp Kr 880 pr/t

Utslippstillatelse  kr               2 663 

4. Ulovlige tiltak – tilsyn

4.1 Tiltak i strid med plan- og bygningslovgivningen 

4.1.1 

4.1.2 

4.1.3

4.1.4

4.1.5

4.2 Gebyr ved tilsyn

4.2.1 Generelt 

4.2.2 Gebyr for sakkyndig bistand, pbl § 25-2, 2. ledd, betales etter medgåtte utgifter

5. Delingssaker

5.1 Deling av grunnareal etter pbl § 20-1 bokstav m, jf § 26-1

Beskrivelse Beløp i kr

Deling av hyttetomt eller tilleggsareal til eksisterende hyttetomt 2000

Deling av nausttomt, inkl. konsesjonsbehandling 2000

Resterende delingssøknader 1200

Saksbehandlingsgebyr iht dispensasjonssøknader 2350

Det skal betales et gebyr selv om søknaden gjelder fradeling av flere tomter eller parseller fra samme 

eiendom

Jfr forskrift om gebyr for behandling av konsesjons- og delingssaker

Ved søknad om godkjenning av et ulovlig tiltak, skal det betales to ganger gebyr iht regulativet 

for tilsvarende tiltak. Dersom søknaden er sendt uten forutgående oppfølging fra 

bygningsmyndighetenes side, eller søknad sendes innen 3 måneder etter at 

bygningsmyndighetene i brev fastslo at tiltaket er ulovlig, skal det betales 1 ½ ganger gebyr 

iht regulativet for tilsvarende tiltak. Dersom tiltakshaver ikke søker om å få godkjent et ulovlig 

oppført tiltak, skal det likevel betales ett fullt gebyr for tiltaket etter regulativets satser. 

For oppfølging av tiltak som utføres i strid med gitt tillatelse i medhold av pbl, skal det betales 

gebyr for medgått tid etter timesatsen fastsatt i pkt 3.1.3. 

For oppfølging av tiltak utført uten tillatelse i medhold av plan- og bygningslovgivningen, skal 

det betales gebyr for medgått tid etter timesatsen fastsatt i pkt 3.1.3. 

Gebyr etter pkt 4.1.1. og 4.1.2. faktureres etterskuddsvis og dokumenteres med timeliste. Ved 

omfattende saker kan gebyr faktureres fortløpende. Gebyr etter punkt 4.1.3 faktureres når 

vedtak treffes, eller det er avklart hva tiltaket gjelder. 

Faktura utstedes og sendes til tiltakshaver/hjemmelshaver. 

Gebyr for tilsyn i byggesaker er inkludert i byggesaksgebyret med kr. 512.- pr. sak.

For plasthaller, ridehaller, rene lagerbygg o.l. over 200 m2 beregnes 50 % av satsene.

Neste trinn benyttes når arealet overstiger 5 % av intervallgrensen.
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Nordreisa kommune 
           

 Arkivsaknr:       2017/1353-1 

Arkiv:                231  

Saksbehandler:  Bente Fyhn/ 
Nils-Arnold Nilsen 

 Dato:                 20.11.2017 

 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
90/17 Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg 30.11.2017 
47/17 Nordreisa formannskap 01.12.2017 
 Nordreisa kommunestyre  

 

Gebyrregulativ for tjenester innenfor brannområdet for 2018 

Henvisning til lovverk: 
 LOV-2002-16-14-20 Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlige stoff og 

om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsloven) 
 FOR-2015-12-17-1710 Forskrift om brannforebygging. 

 
Vedlegg 
1 Gebyrregulativ felles for 2018 

 

Rådmannens innstilling 
Felles gebyrregulativ for 2018 vedtas slik det foreligger. 
 
 

Saksopplysninger 
Brannsamarbeidet mellom kommunene Kvænangen, Kåfjord, Skjervøy og Nordreisa startet opp 
våren 2015. Grunnlaget for samarbeidet ligger i vedtatte samarbeidsavtale i de respektive 
kommunestyrene: 
Kåfjord kommunestyre, sak 50/14 
Nordreisa kommunestyre, sak 41/14 
Skjervøy kommunestyre, sak 47/14 
Kvænangen kommunestyre, sak 69/14. 
 

Vurdering 
Kommunene Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy og Kåfjord vedtok å innføre felles gebyrregulativ 
for tjenester innenfor brannområdet med virkning fra 01.01.17. Nordreisa kommunestyre vedtok 
det i sak 2/17 den 09.02.17. 
 
Felles gebyrregulativ skal sikre samarbeidskommunene lik pris på tjenester som utføres av 
brannsamarbeidet med felles økonomiske mål.
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Nord-Troms Brannvesen 

    
 
Gebyrregulativ 2018 for kommunene, Kvænangen, Skjervøy, Kåfjord, Nordreisa  
 
Vedtatt av kommunestyre 1940-xx.xx.201x, 1941-xx.xx.201x,1942-xx.xx.201x,1943-xx.xx.201x 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gebyrregulativ 2018 for kommunene, Kvænangen, Skjervøy, Kåfjord, Nordreisa 
 
Hjemmel: LOV-2002-06-14-20 Brann- og eksplosjonsvernloven og FOR-2015-12-17-1710 
Forskrift om brannforebygging. 
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Nord-Troms Brannvesen 

    
 
Gebyrregulativ 2018 for kommunene, Kvænangen, Skjervøy, Kåfjord, Nordreisa  
 
Vedtatt av kommunestyre 1940-xx.xx.201x, 1941-xx.xx.201x,1942-xx.xx.201x,1943-xx.xx.201x 

 
Formål. 
Gebyrregulativet har som formål å regulere gjennomføring av feiing og tilsyn av 
fyringsanlegg. Samt tilleggstjenester for Nord-Troms Brannvesen. 
 
Virkeområde. 
Gebyrregulativet gjelder kommunene, Kvænangen, Skjervøy, Kåfjord, Nordreisa. 
 
Hjemmel. 
LOV-2002-06-14-20 Brann- og eksplosjonsvernloven og FOR-2015-12-17-1710 Forskrift om 
brannforebygging. 
  
Hyppighet for feiing. 
Kommunen skal sørge for at røykkanaler i fyringsanlegg som brukes til oppvarming av 
byggverk, blir feiet ved behov.  
 
Hyppighet for tilsyn. 
Kommunen skal sørge for at det ved behov blir ført tilsyn med fyringsanlegg som brukes til 
oppvarming av byggverk.   
 
Varsling. 
Eier av fyringsanlegget skal varsles skriftlig eller elektronisk med dato/tid for gjennomføring, 
og pålegges å varsle andre brukere av vedkommende bygning. 
 
Gebyr 

1. Kommunene skal dekke sine kostnader i forbindelse med gjennomføring av 
lovbestemt feiing og tilsyn etter selvkostprinsippet med 100 % dekningsgrad. 

2. Samt tilleggstjenester.  
 
Gebyrregulativet vedtas årlig av kommunestyret.   
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Nord-Troms Brannvesen 

    
 
Gebyrregulativ 2018 for kommunene, Kvænangen, Skjervøy, Kåfjord, Nordreisa  
 
Vedtatt av kommunestyre 1940-xx.xx.201x, 1941-xx.xx.201x,1942-xx.xx.201x,1943-xx.xx.201x 

 
 
Prisliste 
 
Grunnlag 
 

Pris 
 

1. Røykløp – Årsgebyr   
 

377,- 

2. Røykløp – Fresing  
 

1000,- 

3. Røykløp – Filming  
 

1000,- 
 

4. Røykløp – Andre tjenester, ekstra inspeksjon av røykløp eller 
fyringsanlegg etc. 

377,- 

5. Feiing – Fyrkjele og anbringer 
 

2500,- 

6. Feiing – Lite – ildsted  
 

377,- 

7. Feiing – Stort – ildsted   
 

800,- 

8. Kjøp av tjenester for kommuner utenfor brannsamarbeidet 
 

Tilbud 

9. Kjøp av tjenester for kommuner innen brannsamarbeidet 
 

Tilbud 

 
Priser eks. MVA 
 
 Gebyr innkreves selv om feiing og tilsyn ikke er utført i følgende tilfeller: 
 

1. Feier ved inspeksjon av fyringsanleggets røykkanaler har funnet at feiing ikke er 
nødvendig. 

2. Feier etter varsel og ved oppmøte til fastsatt tid, ikke har tilfredsstillende adgang til 
fyringsanlegget. 

3. Gebyret innkreves periodevis (årlig) sammen med andre kommunale gebyrer. 
 
Gebyrfritak. 
Kommunen kan etter søknad gi fritak fra å betale gebyr i følgende tilfeller: 
 

1. Bygningen har ikke montert fyringsanlegg. 
2. Fyringsanlegg er frakoblet røykløp og røykkanal blendet. 

 
Byggeier plikter å melde fra til kommunen dersom fyringsanlegg installeres, eller blending av 
røykkanal skal fjernes. Dersom byggeier unnlater å melde fra, fastsettes straffegebyr. 
«Feie- og tilsynsgebyr etterbetalt fra det tidspunkt fritak ble innvilget» 
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Nord-Troms Brannvesen 

    
 
Gebyrregulativ 2018 for kommunene, Kvænangen, Skjervøy, Kåfjord, Nordreisa  
 
Vedtatt av kommunestyre 1940-xx.xx.201x, 1941-xx.xx.201x,1942-xx.xx.201x,1943-xx.xx.201x 

 
 
 
Andre tjenester. 
Eiere av fyringsanlegg som ønsker feiing eller tilsyn utenom det som er lovpålagt, fjerning av 
bekk sot, inspeksjon av skorstein eller lignende, må ta kontakt med Nord-Troms Brannvesen. 
 
Nord-Troms Brannvesen tilbyr tjenester til kommuner som ikke er tilsluttet samarbeidet. 
Ta kontakt for tilbud. 
 
Byggeiers / brukers plikter. 
Eier skal, etter varsel om feiing, sørge for at hele fyringsanlegget er tilgjengelig for feiing, 
samt utstyrt og innrettet slik at feiing kan utføres på tilfredsstillende måte. 
 
Eier av bygninger hvor feiing av røykløp foretas fra tak, skal sørge for at feieren har 
tilfredsstillende atkomst opp til, og på taket.  
 
Eier er pliktig å sørge for at forskriftsmessig stige er lagt fram, tilgjengelig for feier,  
I umiddelbar nærhet til takstige, som ett signal på at det er klart for feiing. 
 
Forskriftsmessig takstige eller trinn skal festes forskriftsmessig. Adkomst til tak skal sikres 
mot utskliding.  
 
Der feiing ikke skjer fra tak, skal Eier/ representant sørge for at feieren har tilfredsstillende 
atkomst til røykløp. 
 
Eier/ representant skal sørge for tilfredsstillende atkomst til sotluke eller tilsvarende egnet 
innretning for sotuttak. Ved innvendig atkomst for feiing, skal Eier/ representant være tilstede 
under feiing. 
 
Feierens plikter 
Feiingen skal utføres på en faglig tilfredsstillende måte med minst mulig ulemper for 
beboerne. Etter endt feiing skal feieren sørge for at sot blir fjernet, enten av feieren selv eller 
av byggeier/representant, og anbrakt på egnet sted.   
 
Feieren skal under feiing og tilsyn vurdere forhold ved fyringsanlegget, som har betydning for 
brannsikkerheten eller atkomsten, samt sjekk av varsling og slukkings apparater. Ved avvik 
som ikke kan rettes på stedet, skal feieren gi skriftlig tilbakemelding til eieren, med frist for 
retting eller tilbakemelding om når retting blir gjennomført. Dersom retting ikke blir 
gjennomført, skal tilsynsmyndigheten gi nødvendige pålegg. 
 
Klage. 
Saksbehandlingen ved klager følger bestemmelsene gitt i eller i medhold av Brann- og 
eksplosjonsvernloven, samt Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) 
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Nordreisa kommune 
           

 Arkivsaknr:       2017/549-13 

Arkiv:                150  

Saksbehandler:  Rita Toresen 

 Dato:                 12.11.2017 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
 Nordreisa barn og unges kommunestyre  
4/17 Nordreisa eldreråd 06.12.2017 
 Nordreisa administrasjonsutvalg  
25/17 Nordreisa arbeidsmiljøutvalg 22.11.2017 
23/17 Nordreisa næringsutvalg 21.11.2017 
4/17 Nordreisa råd for funksjonshemmede 04.12.2017 
55/17 Nordreisa helse- og omsorgsutvalg 28.11.2017 
48/17 Nordreisa oppvekst- og kulturutvalg 27.11.2017 
91/17 Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg 30.11.2017 
49/17 Nordreisa formannskap 01.12.2017 
 Nordreisa kommunestyre  

 

Budsjett og økonomiplan 2018-2021 

Henvisning til lovverk: 
 Lov om kommuner og fylkeskommuner, kapittel 8, §44-§47 

 
Vedlegg 
1 Fylkesmannen - Statsbudsjettet 2018 og det økonomiske opplegget 
2 Nordreisa menighetsråd - budsjettinnspill 2018 
3 Rådmannens forslag til økonomiplan 2018-2021 

Saksprotokoll i Nordreisa oppvekst- og kulturutvalg - 27.11.2017  
 

Behandling: 
 

Vedtak: 
 
 
 
 

314



Saksprotokoll i Nordreisa helse- og omsorgsutvalg - 28.11.2017  
 

Behandling: 
 

Vedtak: 
 
 
 
 

Saksprotokoll i Nordreisa næringsutvalg - 21.11.2017  
 

Behandling: 
Siv Elin Hansen (SV) fremmet følgende tilleggsforslag: 
 

1. Saken tas til orientering. 
 

2. Til neste års budsjettbehandling må det vurderes om det er mulig å legge opp til 
involvering fra næringslivet. Dette for å sikre ivaretakelse av næringslivets behov og 
interesser i budsjettprosessen.  

Vedtak: 
Forslaget fra Siv Elin Hansen enstemmig vedtatt. 
 
 
 
 

Saksprotokoll i Nordreisa arbeidsmiljøutvalg - 22.11.2017  
 

Behandling: 
Innstillinga ble enstemmig vedtatt. 
 
 
 
 

1. Vedtak: Økonomiplan 2018 – 2021 vedtas. Økonomiplanens 1. år er årsbudsjettet for 
2018. 
 

2. Driftsbudsjettet 2018 – 2021 vedtas med følgende nettoramme per sektor: 
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1 Sektor for administrasjon 28 876 914 28 658 121 28 591 125 28 542 075
2 Sektor for oppvekst og kultur 133 562 003 132 961 894 132 623 448 132 375 661
3 Sektor for helse og omsorg 128 485 460 127 529 086 126 989 716 126 594 825
5 Selvkost 91 594 91 594 91 594 91 594
6 Sektor for drift og utvikling 40 336 231 39 971 798 39 766 268 39 615 792
7 Skatter og rammetilskudd -25 413 100 -25 441 100 -25 441 100 -25 441 100
8 Renter, avdrag og avsetninger -19 519 477 -19 519 477 -19 519 477 -19 519 477
0 Prosjekter og interkommunale selskap 30 000 30 000 30 000 30 000

286 449 625 284 281 916 283 131 574 282 289 370

Tall i hele kroner

Budsjett       
2018

Budsjett        
2019

Budsjett        
2020

Budsjett       
2021

 
 

3. Investeringsbudsjettet 2018 - 2021 vedtas med følgende ramme pr investering: 

 
4 Nordreisa kommune vedtar et låneopptak på kr 24.360.000 i 2018. Lånet tas opp i 

samsvar med prekvalifiseringen til den låneinstitusjonen som tilbyr de gunstigste 
rentebetingelser. Løpetid settes til 25 år på utbygging barnehage, og resterende settes til 
15 års løpetid. 
 

5 Nordreisa kommune vedtar kassakreditt med en kredittramme på inntil kr 20 millioner. 
Kassakreditten tas kun opp dersom kommunen har behov for ekstra likviditet.  
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Rådmannens innstilling 
4. Økonomiplan 2018 – 2021 vedtas. Økonomiplanens 1. år er årsbudsjettet for 2018. 

 
5. Driftsbudsjettet 2018 – 2021 vedtas med følgende nettoramme per sektor: 

1 Sektor for administrasjon 28 876 914 28 658 121 28 591 125 28 542 075
2 Sektor for oppvekst og kultur 133 562 003 132 961 894 132 623 448 132 375 661
3 Sektor for helse og omsorg 128 485 460 127 529 086 126 989 716 126 594 825
5 Selvkost 91 594 91 594 91 594 91 594
6 Sektor for drift og utvikling 40 336 231 39 971 798 39 766 268 39 615 792
7 Skatter og rammetilskudd -25 413 100 -25 441 100 -25 441 100 -25 441 100
8 Renter, avdrag og avsetninger -19 519 477 -19 519 477 -19 519 477 -19 519 477
0 Prosjekter og interkommunale selskap 30 000 30 000 30 000 30 000

286 449 625 284 281 916 283 131 574 282 289 370

Tall i hele kroner

Budsjett       
2018

Budsjett        
2019

Budsjett        
2020

Budsjett       
2021

 
 
 
 
 
 
 
 

6. Investeringsbudsjettet 2018 - 2021 vedtas med følgende ramme pr investering: 
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7. Nordreisa kommune vedtar et låneopptak på kr 24.360.000 i 2018. Lånet tas opp i 
samsvar med prekvalifiseringen til den låneinstitusjonen som tilbyr de gunstigste 
rentebetingelser. Løpetid settes til 25 år på utbygging barnehage, og resterende settes til 
15 års løpetid. 
 

8. Nordreisa kommune vedtar kassakreditt med en kredittramme på inntil kr 20 millioner. 
Kassakreditten tas kun opp dersom kommunen har behov for ekstra likviditet.  

 
 

Saksopplysninger 
Regjeringen la fram statsbudsjettet for 2018 (Prop.1S 2017-2018) den 12.oktober 2017. 
Statsbudsjettet legger opp til en realvekst i kommunens samlende inntekter på kr 4,6 milliarder. 
Av den samlende inntektsveksten er kr 3,6 milliarder frie inntekter, og det tilsvarer en realvekst 
på 1,0 %. Veksten i frie inntekter må sees i sammenheng med økte utgifter for kommunene 
knyttet til befolkningsutviklingen. Beregningene som ligger til grunn for kommuneproposisjon 
for 2018 er utført av Det tekniske beregningsutvalg for kommunal- og fylkeskommunal 
økonomi (TBU). Disse beregningene anslår at om lag kr 2,2 mrd av den demografiske 
utviklingen må finansieres innenfor veksten i frie inntekter.  
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Innenfor veksten av frie inntekter kommer regjeringens satsninger på tiltak: 
 Kr 300 mill med opptrappingsplan på rusfeltet 
 Kr 200 mill med tidlig innsats i barnehage og skolen 
 Kr 200 mill forebyggende tiltak barn, unge og familier for å ruste kommunene til 

barnevernsreformen.  
 
 
Regjeringen viser til at handlingsrommet kan økes ved effektiv ressursbruk i kommunesektoren, 
og anmoder kommunene til å sette et effektivitetskrav til egen virksomhet på 0,5%. Det tilsvarer 
kr 1,2 mrd i 2018. 
 
Kommunal deflator er anslått til 2,6 % der lønnsveksten er anslått til 3,0 %. Lønnsveksten utgjør 
2/3 av deflator. Det foreslås at den kommunale skattøren for 2018 holdes uendret på 11,8%.  
 
Ved pålegg om nye oppgaver, utvidede oppgaver, avviklede oppgaver eller regelendringer for 
kommunene som har økonomiske konsekvens, skal kommunesektoren kompenseres eller 
trekkes i frie inntekter. I rammetilskuddet for 2018 har kommunene fått følgende korreksjoner 
(tall i 1000 kr): 

 Endringer i finansiering, herunder innlemminger i rammetilskuddet 
o Boligsosialt kompetansetilskudd, 15.500 
o Tilskudd til boligsosialt arbeid, 28.500 
o Helsenett, ny finansieringsmodell, -32.600 
o Tilskudd flere barnehagelærere, 247.200 

 Korreksjoner 
o Økte kommunale barnehageutgifter som følge av botidskrav for kontantstøtte, 

18.500 (helårseffekt) 
o Reduserte kommunale barnehageutgifter som følge av økt kontantstøtte, -127.900 

(helårseffekt) 
o Tidlig innsats, overgang mellom barnehage og skole, 20.000 
o Økt foreldrebetaling i barnehage med 110 kroner per måned, -301.500 
o Vigselsmyndighet, ansvaret overføres til kommunene, 3.000 
o Servicehunder, -5.000 
o Forsøk med statlig finansiering av omsorgstjenester, -7.800 
o Skjønnstilskudd, engangsbevilgning 2017 for plasser for enslige mindreårige 

flykninger som ikke ble tatt i bruk, -20.500 
o Statlige og private skoler, økning i elevtall, -137.800 

 
 
 
Samlet utgiftsindeks for Nordreisa kommune i 2017 er som følger: 
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Indekskriteriene Indeks Nordreisa
0-1 år 0,0054 0,7516
2-5 år 0,1414 0,9424
6-15 år 0,2646 1,0376
16-22 år 0,0225 1,0537
23-66 år 0,1033 0,9496
67-79 år 0,0551 1,2043
80-89 år 0,0758 1,1846
over 90 år 0,0382 1,0335
Basistillegg 0,0189 2,8321
Sone 0,0101 2,2261
Nabo 0,0101 2,1633
Landbrukskriterium 0,0021 2,2249
Innvandrere 6-15 år ekskl Skandinavia 0,0071 0,8011
Flyktninger uten integreringstilskudd 0,0084 0,2534
PU over 16 år 0,0483 1,8136
Aleneboende 0,0194 1,0135
Dødlighet 0,0451 1,2229
Barn 0-15 med enslige forsørgere 0,0164 1,3532
Lavinntekt 0,0103 0,6198
Uføre 18-49 år 0,0065 1,2111
Opphopningsindeks 0,0096 0,4672
Ikke-gifte 67 år og over 0,0451 1,4441
Barn 1 år uten kontantstøtte 0,0173 0,6805
Innbyggere med høyere utdanning 0,0190 0,7118
Indeksberegnet utgiftsbehov 1,0000 1,1334  
 
 
I vedlegget «Statsbudsjettet 2017 og det økonomiske opplegget for kommunene» fra 
Fylkesmannen i Troms er det beskrevet nærmere om statsbudsjettet, blant annet mer 
informasjon innenfor ulike tjenesteområder.  
 
 

Rådmannens forslag til budsjett/økonomiplan 2018 - 2021 
Generelle kommentarer: 

 Budsjettet har tatt utgangspunkt i opprinnelig ramme for 2017, korrigert med 
konsekvenser i forhold til dagens driftsnivå og bindende politiske vedtak.  

 Lønn og pensjon er de største komponentene i budsjettet.  
 I budsjettforslaget er det tatt hensyn til alle lån, samt kalkulatoriske utgifter til vann og 

avløp.  
 Flere gode tiltak, både nødvendige og faglig godt argumenterte, er utelatt i 

budsjettforslaget av økonomiske årsaker.  
 Nye tiltak kommer på bekostning av eksisterende tiltak.  

 
 
Det foreslås endret rammer for hver sektor, med forklaring på hvilke tiltak rådmannen foreslår. 
Sektorutvalgene skal på selvstendig grunnlag foreslå tiltak for å få sektorens budsjett i balanse 
ut fra rådmannen sin rammeendring. Formannskapet gir sin innstilling på rammenivå til 
kommunestyret. Når kommunestyret har fastsatt endelige rammer for sektorene, skal 
sektorutvalgene vedta justeringer slik at sektorens budsjett balanserer med rammen gitt av 
kommunestyret. 
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Sektor for administrasjon 
 
1 Sektor for administrasjon Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021
Ramme for 2017 27 067 137 27 067 137 27 067 137 27 067 137
Endringer i budsjettet for 2018
Konsekvensjustert budsjett 1 898 266 1 898 266 1 898 266 1 898 266
Sum tiltak -88 489 -307 282 -374 278 -423 328
Ramme 2018 28 876 914 28 658 121 28 591 125 28 542 075  
 
Endring konsekvensjustert budsjett 1 898 266
Lønnsutgifter 200 000
Lønn lærling 180 000
Avsetning lønnsøkning 290 000
Drift/serviceavtaler (intern flytting) 680 000
Kontrollutvalget, økt ramme 44 000
Velferdstiltak ansatte 20 000
Innfordringsgebyr 70 000
Tilskudd lærlinger -46 000
Internsalg (flyttet til sektor 8) 466 000
Sum endringer 1 904 000  
 
Tiltak: 

 Deltakelse i KS digitaliseringsprosjekt, kr 100.000,- 
 Nedtrekk i ramme, kr 188.489. 

 
 
 
Sektor for oppvekst og kultur 
 
2 Sektor for oppvekst og kultur Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021
Ramme for 2017 125 799 980 125 799 980 125 799 980 125 799 980
Endringer i budsjettet for 2018
Konsekvensjustert budsjett 8 714 217 8 714 217 8 714 217 8 714 217
Sum tiltak -952 194 -1 552 303 -1 890 749 -2 138 536
Ramme 2018 133 562 003 132 961 894 132 623 448 132 375 661  
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Endring konsekvensjustert budsjett 8 714 217
Psykologstilling (flyttet fra helsesektor) 355 700
Ungdomskontakt 500 769
Moan skole (tidlig innsats) 217 700
Storslett skole (tidlig innsats/økt timetall) 370 700
PPT -131 000
Barnevern (økt fosterhjemsgodtgjøring) 1 129 600
Introduksjonsstønad -675 000
Elever andre skoler 1 000 000
Økt skyss skole/barnehage 121 000
Husleie Oksfjord grendehus -322 000
Tilskudd private barnehager 300 000
Redusert egenandeler 140 000
Inntekter voksenopplæring -1 000 000
Inntekter bokollektiv (flyttet til sektor 7) 6 624 000
Redusert inntekt felles skole 113 000
Lønnsøkning 1 800 000
Internkjøp (flyttet til sektor 8) -1 960 000
Sum endringer 8 584 469  
 
Tiltak: 

 Nedtrekk i ramme, kr 952.194,- 
 
 
 
Sektor for helse og omsorg 
 
3 Sektor for helse og omsorg Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021
Ramme for 2017 120 396 639 120 396 639 120 396 639 120 396 639
Endringer i budsjettet for 2018
Konsekvensjustert budsjett 9 606 299 9 606 299 9 606 299 9 606 299
Sum tiltak -1 517 478 -2 473 852 -3 013 222 -3 408 113
Ramme 2018 128 485 460 127 529 086 126 989 716 126 594 825  
 
Endring konsekvensjustert budsjett 9 606 299
Guleng III 3 500 000
Høgegga Boliger 1 000 000
Sosialarbeider 570 000
Frivillighetssentral (flyttet fra sektor 6) 531 000
Trekk i ramme sosialarbeider -570 000
Psykologstilling (flyttet oppvekst) -355 700
Lønn lærlinger 376 000
Økte driftsavtaler legetjenesten 667 000
Økte driftsavtaler private 3 490 000
Drift/serviceavtaler (flyttet sektor 1) -314 000
Legevaktssamarbeid -150 000
Kjøp vaskeritjenester 127 000
Reduserte inntekter kjøkkenet 289 000
Økte inntekte ressuskrevende tj. -3 000 000
Lønnsøkning 2 100 000
Internsalg (flytting til sektor 8) 2 590 000
DMS, økte refusjon UNN -1 158 000
DMS, økt inntekt kommuner -320 000
NAV sosial, økte inntekter -70 000
Sum endringer 9 302 300  
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Tiltak: 

 Nedtrekk i ramme, kr 1.517.478 
 
 
 
 
Selvkost 
 
5 Selvkost Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021
Ramme for 2017 0 0 0 0
Endringer i budsjettet for 2018
Konsekvensjustert budsjett 91 594 91 594 91 594 91 594
Sum tiltak 0 0 0 0
Ramme 2018 91 594 91 594 91 594 91 594  
 
 
 
 
Sektor for drift og utvikling 
 
6 Sektor for drift og utvikling Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021
Ramme for 2017 36 850 218 36 850 218 36 850 218 36 850 218
Endringer i budsjettet for 2018
Konsekvensjustert budsjett 4 064 258 4 064 258 4 064 258 4 064 258
Fra investering
Sum tiltak -578 245 -942 678 -1 148 208 -1 298 684
Ramme 2018 40 336 231 39 971 798 39 766 268 39 615 792  
 
Endring konsekvensjustert budsjett 4 064 258
Økte brøyteutgifter 1 952 000
Brannsamarbeid 170 000
Internsalg/kjøp (flyttet sektor 8) 1 271 000
Lønnsøkning 570 000
Frivillighetssentral (flyttet sektor 3) -531 000
Redusert inntekt Guleng 3 400 000
Driftsavtale private 94 000
Sum endringer 3 926 000  
 
Tiltak: 

 Nedtrekk i ramme, kr 578.245,- 
 
 
 
Skatt og rammetilskudd 
 
7 Skatter og rammetilskudd Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021
Ramme for 2017 -331 022 000 -331 022 000 -331 022 000 -331 022 000
Endringer i budsjettet for 2018
Konsekvensjustert budsjett -13 545 100 -12 826 100 -12 326 100 -11 826 100
Sum tiltak 0 0 0 0
Ramme 2018 -344 567 100 -343 848 100 -343 348 100 -342 848 100  
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Endring konsekvensjustert budsjett -13 545 100
Økning i skatt og rammetilskudd -7 403 000
Reduksjon integreringstilskudd 1 271 900
Tilskudd bokollektiv (flyttet fra sekor 2) -6 441 000
Økt eiendomsskatt -1 396 000
Statstilskudd, redusert inntekt 423 000
Sum endringer -13 545 100  
 
 
 
Renter, avdrag og avsetninger 
 
8 Renter, avdrag og avsetninger Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021
Ramme for 2017 20 878 026 20 878 026 20 878 026 20 878 026
Endringer i budsjettet for 2018
Konsekvensjustert budsjett -9 397 925 -9 397 925 -9 397 925 -9 397 925
Sum tiltak
Fra investering 1 704 797 3 125 506 3 775 848 4 118 052
Ramme 2018 13 184 898 14 605 607 15 255 949 15 598 153  
 
Endring konsekvensjustert budsjett -9 397 925
Endring renter og avdrag -2 560 000
Aksjeutbytte
Endring internsalg -2 414 000
Pensjon 1 238 000
Avsetning disp.fond -798 000
Endring dekning tidligere års merforbruk -4 863 000
Sum endringer -9 397 000  
 
Tiltak: 

 Fra investeringsbudsjettet, renter og avdrag, kr 1.704.797,- 
 
 
 
Prosjekter og interkommunale selskap 
 
0 Prosjekter og interkommunale selskap Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021
Ramme for 2017 30 000 30 000 30 000 30 000
Endringer i budsjettet for 2018
Konsekvensjustert budsjett 0 0 0 0
Tiltak 0 0 0 0
Ramme 2018 30 000 30 000 30 000 30 000  
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Vurdering 
Nordreisa kommune foretok i 2016 store reduksjoner i driftsnivået som muliggjorde at 
kommunen kunne budsjettere med disposisjonsfond. Det er nødvendig å avsette budsjettmidler 
til disposisjonsfond for å kunne håndtere uforutsette utgifter. I budsjettet for 2018 og i 
økonomiplanperioden er det satt av kr 3.000.000,- til disposisjonsfond.  
 
Økningen i rammeoverføringene fra staten har de senere årene kun dekt lønns- og 
pensjonsøkning. I 2018 øker overføringen til kommunen med 1,6 %, mens lønns- og prisvekst er 
anslått til 2,6 % (deflator). Økningen er dermed ikke tilstrekkelig til å dekke det økende behovet 
kommunen har innenfor sine tjenester. Dette medfører at alle nye tiltak må tas innenfor 
eksisterende økonomisk ramme. Opprettelse av nye stillinger som øker driftsutgiftene vil 
medføre at kommunen igjen vil få et større og større gap mellom inntektene og utgiftene. 
Fortsetter denne utviklingen må kommunen allerede fra 2018 foreta ytterligere reduksjoner i 
tjenestenivået.   
 
Tiltak som heldøgnsbemannede omsorgsboliger for eldre var foreslått bygget i 2018 med 
ferdigstillelse i 2019. Prosjektet er imidlertid utsatt i påvente av en gjennomgang av hvilke 
boliger kommunen disponerer.  
 
I økonomiplan perioden 2018-2021 er det budsjettert med investeringsprosjekter på tilsammen 
74 millioner kr. Dette vil bidra til en sterk økning i renter- og avdragsutgifter, og vil binde opp 
mye av kommunens budsjett i årene fremover. I tillegg er rentenivået historisk lavt og holder 
dermed renteutgiftene nede. En eventuell renteøkning vil resultere i at driftsnivået må reduseres 
ytterligere for å dekke gapet mellom inntekter og utgifter.  
 
Nordreisa kommune har vært på ROBEK listen siden 2004 og skal etter planen være ferdig med 
inndekningen av tidligere års merforbruk i 2017. For å unngå å havne tilbake på ROBEK-listen, 
må kommunen være restriktiv med nye drifts- og investeringstiltak, og i mye større grad foreta 
omprioriteringer internt i sektorene. 
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Alle kommunene i Troms   

  

  

Statsbudsjettet 2018 og det økonomiske opplegget for kommunene 
 

Regjeringen la i dag, 12. oktober 2017, frem statsbudsjettet for 2018 (Prop. 1S 2017-2018).  

Dette notatet gir en oppsummering av de viktigste elementene i statsbudsjettet for 2018 

vedrørende kommuneøkonomi, det generelle økonomiske opplegget for kommunene og 

anslag på frie inntekter i 2018 for kommunene i Troms.  

 

 

1 Kommuneøkonomien i 2017 
 

Etter RNB 2017 er anslaget for kommunesektorens skatteinntekter i 2017 oppjustert med 4,0 

mrd. kr. Bakgrunnen er i hovedsak ekstraordinært store uttak av utbytter til personlig 

skatteytere for inntektsåret 2016, som trolig skyldes tilpasninger i forkant av skattereformen. 

 

Den samlede pris- og kostnadsveksten (kommunal deflator) anslås til 2,3 %, samme som 

anslag i RNB 2017. 

 

Den reelle veksten i kommunesektorens (kommune og fylkeskommune) samlede inntekter i 

2017 anslås nå til 6,4 mrd. kr., tilsvarende 1,4 %. Realveksten i de frie inntektene anslås til 

2,5 mrd. kr., tilsvarende 0,7 %. Det er da tatt hensyn til økte skatteinntekter.  

 

Inntektsveksten i 2017 blir betydelig sterkere enn anslått i RNB 2017. 

 

 

2 Generelt om kommuneopplegget i 2018 

 
Regjeringen legger opp til en realvekst i kommunesektorens samlede inntekter i 2018 på 4,6 

mrd. kroner, tilsvarende 0,9 %. Videre legger regjeringen opp til realvekst i frie inntekter på 

knapt 3,8 mrd. kr. for sektoren samlet, dette tilsvarer en realvekst på 1,0 % (fra RNB-nivå).  

 

Av den samlede veksten i frie inntekter er 3,6 mrd. kr. i kommunene og 200 mill. kr. i 

fylkeskommunene. I kommuneproposisjonen 2018 som kom i mai 2017 ble det lagt opp til en 

vekst i de frie inntektene for kommunene på mellom 3,8 og 4,3 mrd. kr. Veksten som det 

legges opp til i statsbudsjettet er i nedre intervall av dette.  
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Side 2 av 12 

 

 
Figuren viser veksten i frie inntekter for 2018 regnet fra inntektsnivået slik det ble anslått i 

Revidert nasjonalbudsjett 2017 og fra oppdatert anslag på regnskap for 2017 i statsbudsjettet 

for 2018.  

 

Den foreslåtte veksten i frie inntekter i 2018 på knapt 3,8 mrd. kroner er regnet fra anslått 

inntektsnivå for 2017 i Revidert nasjonalbudsjett 2017. Oppjusteringen av kommunesektorens 

skatteinntekter i 2017 etter revidert budsjett med 4 mrd. kroner i statsbudsjettet påvirker 

derfor ikke nivået på sektorens inntekter i 2017. 

 

Når veksten regnes fra anslag på regnskap for 2017 blir inntektsveksten fra 2017 til 2018 

lavere, siden nivået som veksten regnes fra er betydelig oppjustert sammenlignet med nivået i 

Revidert nasjonalbudsjett 2017. Realveksten regnet fra RNB er 1 % og realvekst fra anslag på 

regnskap er -0,1 %.  

 

Tabellen under viser kostnader som må dekkes innenfor veksten i de frie inntektene:  
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Side 3 av 12 

 

Endringer i befolkningssammensetning gir kommunene merutgifter på 2,2 mrd. kr. som må 

finansieres innenfor veksten i frie inntekter. Videre er veksten i kommunenes samlede 

pensjonskostnader anslått til 300 mill. kr. i 2018, ut over det som dekkes av den kommunale 

deflatoren. Disse kostnadene må også dekkes av veksten i de frie inntektene. 

 

Bindingene på de frie inntektene i form av økte demografikostnader og pensjonskostnader 

utgjør for kommunene 2,5 mrd. kr.  

  

I tillegg kommer regjeringens satsinger på tiltak finansiert innenfor de frie inntektene til 

kommunen på i alt 700 mill. kr.: 

 

- 300 mill. kr. med opptrappingsplanen på rusfeltet. 

- 200 mill. kr. begrunnes med tidlig innsats i barnehage og skolen. 

- 200 mill. kr. forebyggende tiltak barn, unge og familier for å ruste kommunene til 

barnevernsreformen. 

 

Innenfor den samlede veksten i frie inntekter gir det et handlingsrom for kommunene på 400 

mill. kr. til å bygge ut tjenestene eller bedre kvaliteten på tjenestetilbudet i tråd med lokale 

behov. 

 

Regjeringen viser til at handlingsrommet kan økes ved effektiv ressursbruk i 

kommunesektoren. Dersom kommunesektoren setter et effektiviseringskrav til egen 

virksomhet på 0,5 %, tilsvarer det samlet 1,2 mrd. kr. i 2018. Dette er midler som kan 

frigjøres til bedring av tjenestene ut over det som inntektsveksten i seg selv legger til rette for, 

eller styrking av den finansielle situasjonen. 

 

 

2.1 Kommunal deflator (årlig pris- og lønnsvekst i kommunesektoren i prosent) 

 

For 2018 anslås deflator til 2,6 %.  Det er anslått en lønnsvekst i kommunene på 3,0 %, dette 

utgjør 2/3 i deflator.  

 

Følgende kostnadselementer er ikke dekket av deflatoren:  

 

• Rentekostnader 

• Pensjonskostnader er dekket i budsjettdeflatoren i den grad de øker i takt med 

lønnsveksten. Dersom pensjonskostnadene øker mer enn lønnsveksten fanges ikke 

dette opp av deflatoren 

• Demografikostnader 

 

Kommunesektoren er dermed kompensert for anslått pris- og lønnsvekst på 2,6 % innenfor de 

foreslåtte inntektsrammer for 2018. 
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2.2 Kommunal skattøre og anslag på skatteinntekter i 2018 

 

Skatt på alminnelig inntekt fra personlige skattytere deles mellom staten, kommuner og 

fylkeskommuner. Fordelingen bestemmes ved at det fastsettes maksimalsatser på skattørene 

for kommuner og fylkeskommuner. 

 

I Kommuneproposisjonen 2018 ble det varslet at den kommunale skattøren skal fastsettes ut 

fra mål om at skatteinntektene for kommunesektoren skal utgjøre 40 pst. av de samlede 

inntektene. Det foreslås at den kommunale skattøren for 2018 holdes uendret på 11,8 %.  

 

Anslaget på kommunesektorens skatteinntekter i 2018 bygger bl.a. på 1,1 % 

sysselsettingsvekst og 3,0 % lønnsvekst fra 2017 til 2018. 

 

Kommunesektorens frie inntekter består av skatteinntekter og rammetilskudd. Tabell 3.4 i 

Prop.1S (2017-2018) viser de frie inntektene i 2017 og 2018, fordelt på skatteinntekter og 

rammetilskudd. 

 

Fylkesmannen oppfordrer kommunene til å gjennomføre regelmessige beregninger på egne 

frie inntekter gitt utviklingen i skatteinngangen for kommunen og ikke minst for landet. Gitt 

omfordelingseffektene som ligger i inntektsutjevningen og ettersom de fleste kommunene i 

Troms har skatteinntekter på under 90 % av landsgjennomsnittet, er det utviklingen nasjonalt 

som har størst betydning. Fylkesmannen viser i denne forbindelse også til oversikt over 

månedlig skatteinngang i kommunene og for landet som publiseres av KS. 

  

Det er også viktig å være klar over at det i anslaget for skatteinntekter som legges til grunn i 

beregningen av frie inntekter i 2018 i statsbudsjettet, er forutsatt lik vekst for alle 

kommunene. Her vil derfor tallene være overvurdert for noen kommuner og undervurdert for 

andre kommuner. Kommunene bør selv vurdere hva som er et realistisk skatteanslag for sin 

kommune i 2018.  

 

I tillegg må en huske på at det i inntektsutjevningen som legges til grunn i statsbudsjettets 

anslag for frie inntekter i 2018 er benyttet folketall pr. 1.1.2017. I den faktiske 

inntektsutjevningen for 2018 benyttes folketall pr. 1.1.2018. Disse tallene er ikke kjent ennå. 

Folketallsutviklingen i kommunen sett i forhold til utviklingen på landsbasis fra 1.1.2017 til 

1.1.2018 vil få derfor få betydning for inntektsutjevningen for den enkelte kommune. 

 

 

2.3 Korreksjonssaker 

 

Ved pålegg om nye eller utvidede oppgaver for kommunesektoren, avvikling av oppgaver 

eller regelendringer som har økonomiske konsekvenser, skal kommunesektoren kompenseres 

eller trekkes i frie inntekter på grunnlag av beregnet endring i økonomisk belastning. Disse 

endringene kommer i tillegg til veksten i frie inntekter. Dette er såkalte korreksjonssaker og er 

omtalt i sin helhet i tabell 6.20 i budsjettproposisjonen s. 181 (i 1000 2018-kroner) (under 

vises kun saker som er aktuelle for kommunene). 

 

Endringer i finansiering, herunder innlemminger i rammetilskuddet 

• Boligsosialt kompetansetilskudd, 15 500 
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• Tilskudd til boligsosialt arbeid, 28 500  

• Helsenett, ny finansieringsmodell, -32 600 

• Tilskudd til flere barnehagelærere, 247 200 

 

Korreksjoner 

• Økte kommunale barnehageutgifter som følge av botidskrav for kontantstøtte, 

helårseffekt, 18 500 

• Reduserte kommunale barnehageutgifter som følge av økt kontantstøtte, helårseffekt,  

-127 900 

• Økt inntektsgrense for gratis kjernetid i barnehage, helårseffekt, 7 900 

• Tidlig innsats, overgang mellom barnehage og skole, 20 000  

• Økt foreldrebetaling i barnehage med 110 kroner pr. mnd, -301 500 

• Vigselsmyndighet, ansvaret overføres til kommunene, 3 000 

• Servicehunder, -5 000 

• Forsøk med statlig finansiering av omsorgstjenesten, -7 800 

• Skjønnstilskudd, engangsbevilgning 2017 for plasser for enslige mindreårige 

flyktninger som ikke ble tatt i bruk, -20 500 

• Statlige og private skoler, økning i elevtall, -137 800 

 

 

Kommentarer til enkelte av sakene følger under:  

 

Boligsosialt kompetansetilskudd 

I statsbudsjettet for 2017 ble deler av det boligsosiale kompetansetilskuddet på kap. 581, post 

78 innlemmet i rammetilskuddet til kommunene. Det foreslås å innlemme ytterligere 15,5 

mill. kroner i rammetilskuddet til kommunene i 2018. 

 

Tilskudd til boligsosialt arbeid 

I statsbudsjettet for 2017 ble det innlemmet 10 mill. kroner knyttet til boligsosiale tiltak i 

rammetilskuddet til kommunene fra kap. 621, post 63 på Arbeids- og sosialdepartementets 

budsjett. Det foreslås å innlemme ytterligere 28,5 mill. kroner i rammetilskuddet til 

kommunene i 2018.  

 

Helsenett, ny finansieringsmodell 

Kommunene betaler en årlig kontingent for å være tilknyttet helsenettet som er en sikker 

digital arena for alle aktører i helsesektoren. Dette gjøres i dag gjennom månedlige 

innbetalinger fra den enkelte kommune til Norsk Helsenett SF. For å forenkle og effektivisere 

betalingen foreslås det å overføre 32,6 mill. kroner, tilsvarende kommunenes samlede 

kontingent, fra rammetilskuddet til kommunene til kap. 701, post 70 på Helse- og 

omsorgsdepartementets budsjett i 2018. 

 

Tilskudd til flere barnehagelærere, helårseffekt 

Ved behandlingen av revidert nasjonalbudsjett for 2017 ble det øremerkede tilskuddet til flere 

barnehagelærere på kap. 231, post 60 på Kunnskapsdepartementets budsjett innlemmet i 

rammetilskuddet til kommunene. Endringen får helårseffekt i 2018, og det foreslås derfor å 

innlemme ytterligere 247,2 mill. kroner. Det er lagt opp til at midlene skal finansiere en 

skjerpet pedagognorm som etter planen skal tre i kraft 1. august 2018. 
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Økte kommunale barnehageutgifter som følge av botidskrav for kontantstøtte, helårseffekt 

Det ble fra 1. juli 2017 innført et krav om fem års botid for rett til kontantstøtte. Endringen vil 

kunne øke etterspørselen etter barnehageplass. Det foreslås at rammetilskuddet til 

kommunene økes med 18,5 mill. kroner som kompensasjon for helårseffekten. 

 

Reduserte kommunale barnehageutgifter som følge av økt kontantstøtte, helårseffekt 

Ved behandlingen av statsbudsjettet for 2017 ble det besluttet å øke kontantstøtten til 7 500 

kroner fra 1. august 2017, noe som medfører en reduksjon i etterspørselen etter 

barnehageplass. Endringen får helårseffekt i 2018, og det foreslås derfor å redusere 

rammetilskuddet til kommunene med 127,9 mill. kroner. 

 

Økt inntektsgrense for gratis kjernetid i barnehage, helårseffekt 

I forbindelse med behandlingen av revidert nasjonalbudsjett for 2017 ble det vedtatt å øke 

inntektsgrensen for gratis kjernetid i barnehagen fra 428 000 kroner til 450 000 kroner med 

virkning fra 1. august 2017. For å kompensere kommunene for helårseffekten foreslås det å 

øke rammetilskuddet med 7,9 mill. kroner i 2018. 

 

Tidlig innsats – overgang mellom barnehage og skole 

Regjeringen har sendt på høring et forslag om å lovfeste en plikt for barnehage- og skoleeiere 

til å samarbeide om overgangen mellom barnehage og skole. Det foreslås å kompensere 

kommunene gjennom en økning i rammetilskuddet på 20 mill. kroner i 2018.  

 

Økt foreldrebetaling i barnehage med 110 kroner per måned 

Regjeringen foreslår i statsbudsjettet for 2018 å øke maksimalprisen for en heltidsplass i 

barnehage med 110 kroner per måned fra 1. januar 2018. Som følge av dette reduseres 

rammetilskuddet til kommunene med 301,5 mill. kroner. 

 

Vigselsmyndighet, ansvaret overføres til kommunene 

Myndigheten til å foreta vigsler overføres fra domstolene til kommunene fra 1. januar 2018. 

Som følge av dette foreslås det å overføre 3 mill. kroner fra kap. 410, post 01 på Justis- og 

beredskapsdepartementets budsjett til rammetilskuddet til kommunene. 

 

Servicehunder 

Det foreslås å innføre en permanent ordning for servicehunder i offentlig regi finansiert over 

kap. 2661, post 72 på Arbeids- og sosialdepartementets budsjett. Som følge av dette reduseres 

rammetilskuddet til kommunene med 5 mill. kroner i 2018. 

 

Forsøk med statlig finansiering av omsorgstjenesten 

Fra 1. mai 2016 ble det satt i gang et forsøk med statlig finansiering av omsorgstjenestene i 

seks kommuner. Forsøkskommunene får tilskudd til omsorgstjenesten som øremerket tilskudd 

og ikke som rammetilskudd. Forsøket finansieres ved at midler er trukket ut av 

forsøkskommunenes innbyggertilskudd og overført til kap. 761, post 65 på Helse- og 

omsorgsdepartementets budsjett. Det er forutsatt at uttrekket av innbyggertilskuddet hvert år 

skal økes tilsvarende den andelen av veksten i kommunenes frie inntekter som skal 

kompensere for demografiske endringer. Uttrekket øker med 7,8 mill. kroner i 2018. 
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Skjønnstilskudd, engangsbevilgning i 2017 for plasser for enslige mindreårige flyktninger 

som ikke ble tatt i bruk 

Ved behandlingen av revidert nasjonalbudsjett for 2017 vedtok Stortinget en bevilgning på 20 

mill. kroner over skjønnstilskuddet til kommuner som hadde opprettet plasser til bosetting av 

enslige mindreårige flyktninger, men hvor plassene ikke ble tatt i bruk. Bevilgningen var en 

engangssum i 2017, og det foreslås å redusere skjønnstilskuddet med 20,5 mill. kroner i 2018. 

 

Statlige og private skoler, økning i elevtall 

Som følge av økt antall elever i statlige og private skoler foreslås det å redusere 

rammetilskuddet til kommunene med 137,8 mill. kroner og rammetilskuddet til 

fylkeskommunene med 59 mill. kroner. 

 

 

2.4 Satsing på helse- og omsorg 

 

Opptrappingsplan for rusfeltet 

I 2018 foreslår regjeringen at 300 millioner kroner av veksten i kommunenes frie inntekter 

begrunnes med Opptrappingsplanen for rusfeltet. 

  

I tillegg til dette kommer veksten i tverrfaglig spesialisert behandling (TSB), beregnet til 150 

millioner kroner i 2018.  

  

Forebyggende tiltak for barn, unge og familier 

Stortinget har vedtatt en barnevernsreform, hvor kommunene skal få et større faglig og 

økonomisk ansvar for barnevernet. Det foreslås at 200 mill. kroner av veksten i de frie 

inntektene begrunnes med forebyggende tiltak for barn, unge og familier.  

 

Heldøgns omsorgsplasser 

Regjeringen foreslår å gi tilsagn til 1 800 heldøgns omsorgsplasser i 2018, hvorav 40 prosent 

er øremerket netto tilvekst av nye plasser. 

  

Helsestasjons- og skolehelsetjeneste 

Regjeringen viderefører satsingen på helsestasjons- og skolehelsetjenesten etter en betydelig 

styrking fra 2014–2017. Det er foreslått å videreføre midlene til tjenesten i 2018 med om lag 

754 millioner kroner i kommunerammen og om lag 287 millioner kr i øremerkete tilskudd. 

Dette gir totalt over en milliard kroner til helsestasjons- og skolehelsetjenesten.  

  

Rekruttering av psykologer i kommunene 

Regjeringen viderefører satsingen på 155 millioner kroner til rekruttering av psykologer i 

kommunene. Fra 1. januar 2020 er det lovfestet at alle kommuner skal ha 

psykologkompetanse.  

 

Dagaktivitetstilbud for personer med demens: 

Regjeringen vil fremme forslag til endring av helse- og omsorgstjenesteloven som fastsetter 

en plikt for kommunene til å tilby et aktivitetstilbud til hjemmeboende personer med demens 

gjeldende fra 1. januar 2020. Som del av Demensplan 2020 videreføres tilskuddsordningen på 

HODs budsjett til dagaktivitetstilbud for personer med demens. Det foreslås å legge til rette 

for 350 nye plasser i 2018.  
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2.5 Skole og barnehage 

 

Økt foreldrebetaling i barnehage med kr 110 kr/mnd. øker kommunenes inntekter og 

rammetilskuddet reduseres derfor med 301,5 mrd.  

 

Ved behandlingen av revidert nasjonalbudsjett for 2017 ble det øremerkede tilskuddet til flere 

barnehagelærere på kap. 231, post 60 på Kunnskapsdepartementets budsjett innlemmet i 

rammetilskuddet til kommunene. Endringen får helårseffekt i 2018, og det foreslås derfor å 

innlemme ytterligere 247,2 mill. kroner. Det er lagt opp til at midlene skal finansiere en 

skjerpet pedagognorm som etter planen skal tre i kraft 1. august 2018. 

 

Regjeringen foreslår å styrke arbeidet med tidlig innsats med om lag 100 millioner kroner på 

Kunnskapsdepartementets budsjett i 2018. I tillegg til denne satsingen begrunnes 200 

millioner kroner av veksten i kommunenes frie inntekter med tidlig innsats.  

  

Ytterligere 20 mill. kroner som følge av forslag (på høring) til lovendring om plikt til 

samarbeid mellom barnehageeier og skoleeier til samarbeid om overgang mellom barnehage 

og skole. Kommunesektoren kompenseres for lovendringen gjennom en økning av 

rammetilskuddet på 20 mill. kroner i 2018.   

 

Regjeringen foreslår videre å innføre en tilskuddsordning til kommuner som har mange 

minoritetsspråklige barn som ikke går i barnehage. Tilskuddet skal gå til ulike typer 

informasjons- og rekrutteringsarbeid for å øke deltagelsen i barnehage for disse barna. Det 

foreslås bevilget 20 mill. kr på KDs budsjett til dette.  

     

 

2.6 Toppfinansieringsordning for ressurskrevende tjenester 

 

Formålet med toppfinansieringsordningen er å legge til rette for at kommunene kan gi et godt 

tjenestetilbud til mottakere som har krav på omfattende helse- og omsorgstjenester. Dette kan 

blant annet gjelde personer med psykisk utviklingshemming, fysisk funksjonshemmede, 

personer med rusmiddelproblemer og mennesker med psykiske lidelser.  

  

På bakgrunn av utgiftsveksten de siste årene foreslår regjeringen en moderat endring av 

ordningen i 2018. Innslagspunktet prisjusteres, og økes med kr. 50 000 utover dette.  Det nye 

innslagspunktet blir i 2018 kr. 1 235 000. 

 

Kompensasjonsgraden foreslås holdt uendret på 80 %. 

 

 

2.7 Kommunereformen 

 

KMD vil i Kommuneproposisjonen for 2019 komme tilbake med informasjon om nivå og 

innretning på eventuelle økonomiske incentiver.  
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3. Vekst i frie inntekter for kommunene i Troms 

 
Tabellen på neste side viser anslag på frie inntekter i 2018 for kommunene i Troms og anslått 

nominell vekst og realvekst, målt fra anslag på oppgavekorrigert regnskap 2017. Realveksten 

tar hensyn til anslått lønns- og prisvekst i 2018 på 2,6 % (kommunal deflator).  

 

Kommune

Anslag på 

frie 

inntekter 

2018

Anslag på 

oppgavekorrigert 

vekst 2017-2018

Nominell vekst 

2017-2018

Realvekst 2017-

2018 (kommunal 

deflator er 2,6 

%)

1924 Målselv 397 186 13 090 3,4 0,8

1902 Tromsø 3 888 296 117 050 3,1 0,5

1939 Storfjord 144 518 3 409 2,4 -0,2

1903 Harstad 1 374 214 31 268 2,3 -0,3

1927 Tranøy 122 374 2 721 2,3 -0,3

1933 Balsfjord 354 178 7 311 2,1 -0,5

1941 Skjervøy 194 010 3 758 2,0 -0,6

1923 Salangen 145 006 2 292 1,6 -1,0

1942 Nordreisa 300 881 4 743 1,6 -1,0

1931 Lenvik 708 525 10 212 1,5 -1,1

1920 Lavangen 91 874 1 305 1,4 -1,2

1922 Bardu 237 038 3 245 1,4 -1,2

1938 Lyngen 218 555 2 963 1,4 -1,2

1925 Sørreisa 207 309 2 785 1,4 -1,2

1911 Kvæfjord 202 841 2 621 1,3 -1,3

1929 Berg 71 233 905 1,3 -1,3

1928 Torsken 83 423 1 002 1,2 -1,4

1913 Skånland 202 352 2 429 1,2 -1,4

1936 Karlsøy 167 235 1 790 1,1 -1,5

1926 Dyrøy 95 833 994 1,0 -1,6

1919 Gratangen 89 277 822 0,9 -1,7

1917 Ibestad 107 544 916 0,9 -1,7

1940 Kåfjord 156 189 1 282 0,8 -1,8

1943 Kvænangen 111 820 622 0,6 -2,0

Skjønnsmidler som 

fordelest gjennom 

året 10 035  

Troms 9 681 745 218 962 2,3 -0,3

Hele landet 302 934 401 7 772 714 2,6 -0,1  
 
 

Fra 2017 til 2018 er det på landsbasis anslått en nominell vekst på 2,6 % og en realnedgang på 

0,1 % i kommunenes frie inntekter (fra anslag på oppgavekorrigert regnskap for 2017). 

Kommunene i Troms anslås samlet sett å få en nominell vekst i de frie inntektene på 2,3 % og 

en realnedgang på 0,3 %.  
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Vi gjør oppmerksom på at dette vekstanslaget inkluderer en oppjustering av skatteinntektene i 

kommunesektoren i 2017 på 4 mrd. kr. i Prop. 1 S for 2018. Ny informasjon om 

skatteinngangen tyder på at kommunesektorens skatteinntekter i 2017 blir 

4 mrd. kr. høyere enn lagt til grunn i Revidert nasjonalbudsjett 2016. Bakgrunnen er 

ekstraordinært store uttak av utbytter til personlig skattytere for inntektsåret 2016, som 

skyldes tilpasninger i forkant av skattereformen.  

 

I all hovedsak kan variasjonen i veksten mellom kommunene forklares med utvikling og 

endring i befolkningen, endringer i skjønnstilskuddet og andre endringer i inntektssystemet. 

For eksempel blir ikke de regionalpolitiske tilskuddene prisjustert i 2018. For små kommuner 

kan mindre endringer gi store utslag i vekstprosenten. 

 

I Troms har kun 2 av 24 kommuner realvekst som er høyere enn veksten på landsbasis 

 (-0,1%). Dette er Målselv og Tromsø som har realvekst på henholdsvis 0,8 % og 0,5 %.  

 

Kvænangen kommune har størst realnedgang i fylket med -2,0 %.   
 

 

4 Skjønnsmidler i 2018 
 

Skjønnsrammen til Fylkesmannen i Troms ble redusert i 2018 med 11,5 mill. kr (10,2 %), til 

100,7 mill. kr. Reduksjonen er begrunnet med at det foreslås en gradvis utjevning av 

forskjeller i basisrammen pr. innbygger, mellom fylkene, ref. Kommuneproposisjonen for 

2018. 

 

Det vises her til Fylkesmannens brev til Kommunal- og moderniseringsdepartementet av 12. 

september 2017, som er frigjort i forbindelse med offentliggjøringen av statsbudsjettet, der 

fordeling av skjønnsmidler pr. kommune og fordelingskriteriene fremgår. Brevet er lagt ut på 

våre hjemmesider sammen med fordelingsmodellen (excel-fil) og annet materiell om 

statsbudsjettet 2018.  

 

 

 

5 Inntektssystemet 
 

Distriktstilskudd Nord- Norge 

 

Nord-Norge og Namdalstilskudd videreføres med samme satser som i 2017, men prisjusteres 

ikke. 

 

 Sats pr. innbygger 

2017 (kroner) 

Sats pr. innbygger 

2018 (kroner) 

Troms (utenfor tiltakssonen) 3 279 3 279 

Tiltakssonen i Troms 3 864 3 864 
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Det gis småkommunetillegg til kommuner med under 3 200 innbyggere. Alle kommunene i 

Troms som kvalifiserer til småkommunetillegget har en verdi på Distriktsindeksen som er 

lavere enn grensen for at småkommunetillegget reduseres. Oversikt over verdi på 

Distriktsindeksen finnes i grønt hefte tabell D-k. 

 

Satser småkommunetillegg 2018 videreføres med samme satser som i 2017, men prisjusteres 

ikke. 

 

 Småkommunetillegg pr. 

kommune utenfor 

tiltakssonen (1000 kr.) 

Småkommunetillegg pr. 

kommune, kommuner i 

tiltakssonen (1000 kr.) 

Distriktsindeks 0-35 5 543 12 005 

 

 

Inntektsgarantiordningen (INGAR) 

Inntektsgarantiordningen i inntektssystemet for kommunene er en overgangsordning som 

sikrer at alle kommuner har en vekst i rammetilskuddet fra ett år til det neste som ikke ligger 

mer enn 300 kroner per innbygger under landsgjennomsnittet. Ordningen ble innført i 2009 og 

har vært uendret siden. 

 

Departementets vurdering er at grenseverdien i inntektsgarantiordningen bør økes i tråd 

med den generelle økningen i rammetilskuddet de siste årene. Som annonsert i 

Kommuneproposisjonen for 2018 foreslås det å øke grenseverdien i inntektsgarantiordningen 

til 400 kroner per innbygger i 2018. 

 

Regionsentertilskudd 

Tilskuddet går til kommunene der det er fattet et nasjonalt vedtak om sammenslåing i 

perioden for kommunereformen, og som etter sammenslåingen får om lag 8 000 innbyggere. 

Tilskuddet tildeles med en sats pr. innbygger på kr. 66 og en sats pr. sammenslåing på 3,158 

mill. kr.  

 

Det er avsatt 200 mill. kr. i 2018 til dette formålet. 

 

Midlene er fordelt pr. kommune i grønt hefte, tabell 1-k. I Troms er dette aktuelt for Torsken, 

Tranøy, Berg og Lenvik. 

 

Veksttilskudd 

Veksttilskuddet gis til kommuner med særlig høy befolkningsvekst. For 2018 foreslås at 

veksttilskuddet gis til kommuner som gjennom den siste treårsperioden har hatt en 

gjennomsnittlig årlig befolkningsvekst som er høyere enn 1,4 % (samme grense som 2017). 

Satsen pr. innbygger utover vekstgrensen er kr. 57 191 (samme sats som 2017).  

 

I Troms er det bare Lavangen og Torsken som mottar veksttilskudd i 2018, ref. tabell 1-k i 

grønt hefte. 
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Overgangsordning gradert basistilskudd 

I 2017 ble det satt av 300 mill. kr. av skjønnsmidlene til kompensasjonsordning for 

kommuner som skal slå seg sammen, og som midlertidig får redusert basistilskudd i perioden 

fram til sammenslåing trer i kraft. 

 

Fra og med 2018 vil denne kompensasjonen bli gitt til aktuelle kommuner gjennom 

innbyggertilskuddet med særskilt fordeling, ref. grønt hefte tabell C-k. I Troms er denne 

ordning kun aktuell for Lenvik som mottar kr. 823 000 i 2018.   

 

Opplæring av deltidsbrannpersonell 

Midler til tilrettelegging for økt utdanning til deltidsbrannpersonell som har ligget i tabell C 

med en egen fordeling videreføres ikke. Midlene 38,9 mill. kroner overføres fra tabell C og 

fordeles etter samlet kostnadsnøkkel fra 2018.  

 

Tilskudd til frivilligsentraler 

Øremerkede midler til frivilligsentraler ble overført fra KUDs budsjett til tabell C i 

inntektssystemet i 2017. Midlene vil ligge med en særskilt fordeling i fire år. Det er etablert 

18 nye sentraler i 2017. Bevilgningen foreslås økt med totalt 15 mill. kroner i 2018, hvorav 

6,6 mill. kroner går til de nyetablerte sentralene. 

 

 

----------------------- 

 

Vi minner om kommunene i KMDs nettløsning Frie inntekter kan se fordelingen av 

rammetilskuddet og anslaget på skatteinntektene for 2018.   

https://frieinntekter.regjeringen.no/ 

 

Fylkesmannen står til rådighet dersom det skulle være behov for ytterligere informasjon om 

det økonomiske opplegget for kommunene i 2018.  

 

Marianne Winther Riise, 776 42042, fmtrmwr@fylkesmannen.no 

 

 

Med hilsen 

 

 

Marianne Hovde 

ass. kommunaldirektør 

 

 

 

 Marianne Winther Riise 

seniorrådgiver 

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ikke håndskrevne signaturer. 
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Innledning 
 

Økonomiplanen er en del av kommunens handlingsplan, basert på kommuneplanens 

samfunns- og arealdel. Økonomiplanen har fokus på økonomiske forutsetninger, status i 

sektorene og kvalitative mål for kommunen. 

 

Økonomiplanen utarbeides etter § 44 i kommuneloven, mens kravene til årsbudsjettet fremgår 

av §§ 45 og 46 i samme lov.  

 

Økonomiplanens første år er årsbudsjettet for 2018.  

 

Planer som omfatter avgrensede deler av kommunens virksomhet, skal integreres i 

økonomiplanleggingen og bruken av midler innarbeides i planen. 

 
Planen er primært et styringsredskap for kommunen. Den skal hjelpe kommunens ledelse til å 

få en oversikt over den økonomiske handlefriheten, samt til å foreta prioriteringer av 

ressursbruken på ulike formål innenfor kommunelovens krav til økonomisk balanse. 

 

Gjennom ROBEK – nettverket kom kommunen i gang med utarbeidelse av en bedre 

økonomiplan. Nettverket hadde også forslag om tiltak om å ta i bruk ubenyttet 

inntektspotensiale og vurdere kostnadsreduksjoner. Disse tiltakene ble foreslått og iverksatt av 

kommunen: 

 Innføring av eiendomsskatt 

 Endring i skolestrukturer der antall elever pr lærer er den største utgiftsdriveren 

 Redusere konsulentbruk i barnevernstjenesten med å ansette egne kuratorer 

 Redusere spesialundervisning i skolene 

 

 

 

.   
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Overordnet målsetning 
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Økonomiske forutsetninger og vurderinger 
 

Inntektsforutsetninger 

Frie inntekter 

Kommunens inntekter omfatter ulike komponenter som skatteinntekter, rammetilskudd og 

brukerbetalinger. Kommunens frie inntekter består av rammetilskudd og skatteinntekter og 

utgjør ca 67 % av de samlede inntektene. Dette er inntekter kommunen kan disponere fritt 

uten andre føringer fra staten enn gjeldende lover og regelverk.  

 

Nivået på de frie inntektene blir bestemt ut fra mange forhold. Både lønns- og prisvekst, vekst 

i frie inntekter, innlemming av øremerkede tilskudd, satsinger over rammetilskuddet og 

korreksjon av rammetilskudd for oppgaveendringer er forhold som påvirker nivået.  

 

Det legges i statsbudsjettet for 2018 opp til en realvekst i kommunesektorens samlede 

inntekter på kr 3,6 mrd. Av den samlede inntektsveksten er kr 3,6 mrd frie inntekter. For 

landet er det en realvekst på 1,0 %.  

 

Vekst i frie inntekter må sees i sammenheng med kommunens anslåtte merutgifter knyttet til 

befolkningsutvikling. Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal 

økonomi (TBU) utarbeider hvert år anslag for merutgiftene til kommunesektoren knyttet til 

den demografiske utviklingen. Etter SSBs befolkningsfremskrivninger har TBU foretatt 

beregninger av merutgiftene, og anslaget er på om lag kr 2,2 mrd. Dette er merutgifter som 

må dekkes inn av kommunenes frie inntekter. 

 

Regjeringen viser til at handlingsrommet kan økes ved effektiv ressursbruk i 

kommunesektoren, og anmoder kommunen til å sette et effektivitetskrav til egen virksomhet 

på 0,5%. Det tilsvarer kr 1,2 mrd i 2018. 

 

Egenbetaling for kommunale tjenester 

Betalingssatsene er prisjustert for 2018 med kommunal deflator på 2,6 %. Dette er i tråd med 

deflatoren som staten benytter. 

 

Utgiftsforutsetninger 

Lønn 

I statsbudsjettet for 2018 er det lagt opp til en lønnsvekst på 2,6 % og det er satt av kr 4,46 

mill i et sentralt lønnsfond til lønnsoppgjøret for 2018. 

 

 

Premieavvik og pensjon 

Fra 2003 trådte det i kraft en ny forskrift om regnskapsføring av pensjonskostnader. 

Hensikten var at regnskapet skulle vise beregnet pensjonskostnad og ikke som tidligere 

innbetalt premie da disse to størrelser ikke er like. Beregnet pensjonskostnad skulle gi en mer 

forutsigbar og mindre variabel kostnad i regnskapet. Differansen mellom beregnet 

pensjonskostnad og innbetalt premie er betegnet som premieavvik. Hvis Nordreisa kommune 

betaler mer i pensjonspremie enn størrelsen på den beregnede pensjonskostnaden så vil 

differansen bli inntektsført. Denne ”inntekten” medfører ingen innbetaling av penger ettersom 

pensjonspremien er betalt med penger. Denne inntekten skal utgiftsføres over 15 år, 10 år 
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eller 7 år avhengig av når avviket er oppstått, og kalles amortisering av premieavvik. Dette er 

ikke en bærekraftig utvikling likviditetsmessig siden kommunene allerede har betalt inn denne 

«inntekten» til pensjonsselskapene.  

 

Resultatet av de endrede regnskapsforskrifter er for Nordreisa kommune, og de fleste andre 

kommuner, at beregnede pensjonskostnader er langt lavere enn innbetalt premie og 

regnskapene for de senere år er oppgjort med betydelig inntektsbeløp i premieavvik. Ved 

inngangen til 2017 har Nordreisa kommune et akkumulert premieavvik på kr 27,9 mill som 

skal kostnadsføres i årene framover. Det ventes at det akkumulerte premieavviket vil øke i 

årene fremover. 

 

Pensjonsutgifter/premieavvik 

For 2018 er det varslet en pensjonspremieinnbetaling på kr 43,1 mill. Premieavviket for 2018 

er beregnet til en “inntekt” på kr 13,00 mill, mot 2017 der premieavviket er beregnet til en 

“inntekt” på kr 13,85 mill.  

 

Pensjonspremiesatser 

Forsikringsselskapene som forvalter kommunens pensjonsmidler har varslet følgende 

premiesatser for neste år: 

 

Forsikringsselskap Premie 2017 Premie 2018 

Statens pensjonskasse - lærere 12,0 % 12,0 % 

KLP forsikring – sykepleiere 20,0 % 18,0  % 

KLP forsikring – øvrige ansatte 20,0 % 18,0 % 
Tabell 1 Pensjonspremiesatser 

 

Prisvekst 

Deflatoren fra 2017 til 2018 har regjeringen anslått blir 2,6 %. Prisveksten er 1,8 % og 

lønnsveksten 3,0 %. Rammene til de enkelte enhetene er ikke justert for prisveksten. 

 

Kapitalkostnader 

Nordreisa kommune en samlet lånegjeld på 517 mill kroner per 31.12.16. Av dette er ca 102 

mill kroner videreformidlingslån i Husbanken som utgjør 19,7 % av lånemassen. Ca 110 mill 

kroner er VAR-lån som utgjør 21,3 % av lånemassen. 232 mill kroner av den samlede 

lånegjelda er på fastrente, mens det resterende er på flytende rente. 

 

Norges Bank legger i Pengepolitisk rapport 3/17 til grunn en forventet utvikling i 

gjennomsnittlig styringsrente som vist i tabellen under. Styringsrenten er på 0,5 %, noe som 

de anser som et lavere nivå enn normalt. Styringsrenten er lav blant annet fordi rentene ute er 

svært lave. I følge Norges bank vil styringsrenten holdes på dagens nivå ut 2018, og at den 

deretter økes gradvis. Mot slutten av økonomiplanperioden ser vi at styringsrenta er estimert 

til å være i underkant av 1,5 %. 
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Figur 1 Rentebanen 

 

 

 

Med den informasjonen som foreligger budsjetteres det med en rente på: 

 Anslag på Nibor Norges bank 

eks bankenes rentemargin 

Budsjetterte renter i 

økonomiplanen 

2018 0,8 % 1,9 % 

2019 0,8 % 1,9 % 

2020 1,2 % 1,9 % 

2021                           % 1,8 % 
Tabell 2 Renteprognoser og budsjettrenter 

 

Tabellen under viser utviklingen i utgiftene til renter og avdrag fra regnskap 2014 til 

budsjettet for 2017. 

 
Tall i 1000 

Renter og avdrag Regnskap 

2014 

Regnskap 

2015 

Regnskap 

2016 

Budsjett 

2017 
Renteutgifter 14 847 13 772 11 579  13 783 
Avdragsutgifter 15 684 17 387 16 109 18 826 

SUM 30 531 31 159 27 688 32 609 
Tabell 3 Renter og avdrag 2014 – 2017 
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Som det framgår har finansutgiftene gått ned det siste året, noe som i hovedsak skyldes det 

lave rentenivået. Det er brukt budsjettall for 2017 ettersom regnskapet for 2017 ikke er 

avsluttet. 

 

Tabellen under viser utviklingen i rente- og avdragsutgifter i økonomiplanperioden inkludert 

virkningen fra nye låneopptak som ligger i rådmannens investeringsforslag. 
 

Tall i 1000 

Renter og avdrag Budsjett 

2018 

Budsjett 

2019 

Budsjett 

2020 

Budsjett 

2021 
Renteutgifter 10 907 11 176 11 272 11 345 
Avdragsutgifter 20 047 20 999 21 353 21 423 

SUM 30 954 32 175 32 625 32 767 
Tabell 4 Renter og avdrag 2018-2021 

 

 

Inndekning av tidligere års merforbruk 

Kommunen står på ROBEK-listen og har et akkumulert merforbruk på kr. 4,8 millioner per 

31.12.2016. I 2017 er i følge godkjent inndekningsplan det siste året kommunen betaler ned 

på tidligere års merforbruk. Gjenstående merforbruk på drift fremkommer slik: 

År Opprinnelig Gjenstående inndekning 

Merforbruk 2010 5 332 559 2 415 787 

Merforbruk 2014    469 043    469 043 

Merforbruk 2015 1 978 500 1 978 500 

Akkumulert merforbruk  4 863 331 

 

 

 

 

Vurdering  

 

Nordreisa kommune foretok i 2016 store reduksjoner i driftsnivået som muliggjorde at 

kommunen kunne budsjettere med disposisjonsfond. Det er nødvendig å avsette 

budsjettmidler til disposisjonsfond for å kunne håndtere uforutsette utgifter.  

 

Økningen i rammeoverføringene fra staten har de senere årene kun dekt lønns- og 

pensjonsøkning. I 2017 øker overføringen med 2,4 %, mens lønnsveksten er anslått til 2,4 %. 

Økningen er dermed ikke tilstrekkelig til å dekke det økende behovet kommunen har innenfor 

sine tjenester. Dette medfører at alle nye tiltak må tas innenfor eksisterende økonomisk 

ramme. Opprettelse av nye stillinger som øker driftsutgiftene vil medføre at kommunen igjen 

vil få et større og større gap mellom inntektene og utgiftene. Fortsetter denne utviklingen må 

kommunen allerede fra 2018 foreta ytterligere reduksjoner i tjenestenivået.   

 

Tiltak som heldøgnsbemannede omsorgsboliger for eldre var foreslått bygget i 2018 med 

ferdigstillelse i 2019. Prosjektet er imidlertid utsatt i påvente av en gjennomgang av hvilke 

boliger kommunen disponerer.  

 

I økonomiplan perioden 2018-2021 er det budsjettert med investeringsprosjekter på 

tilsammen 74 millioner kr. Dette vil bidra til en sterk økning i renter- og avdragsutgifter, og 

349



9 

 

vil binde opp mye av kommunens budsjett i årene fremover. I tillegg er rentenivået historisk 

lavt og holder dermed renteutgiftene nede. En eventuell renteøkning vil resultere i at 

driftsnivået må reduseres ytterligere for å dekke gapet mellom inntekter og utgifter.  

 

Nordreisa kommune har vært på ROBEK listen siden 2004 og skal etter planen være ferdig 

med inndekningen av tidligere års merforbruk i 2017. For å unngå å havne tilbake på 

ROBEK-listen, må kommunen være restriktiv med nye drifts- og investeringstiltak, og i mye 

større grad foreta omprioriteringer internt i sektorene. 
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Årshjulet til Nordreisa kommune 
 Årshjulet skal beskrive hensikt og funksjon, styrings- og dialogarenaer 

 Det skal avklare milepeler og prosesser, herunder dokumentstrøm, kartlegginger, avklarte 

mål, prosesser og arbeidsdeling  

 Beskrive sammenhengen mellom arenaer og dokumenter 

 Oversikt over hvordan arbeidet med ulike dokumenter og prosesser skal fases inn i forhold 

til hverandre: 

o  ulike rapporteringer  

o  politisk behandling gjennom kalenderåret  

o  tidfesting av egen aktivitet 

  Gjøre prosessen effektiv og unngå ekstraarbeid 

  Grunnlaget for dialogen på alle nivåer  

Figur 4 Årshjulet til Nordreisa kommune 
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Målekort 
 Overordnet målekort for hele organisasjonen 

 

 
Tabell 5 Målekort 

 

Befolkning – antall og sammensetning 
 

Prognose for befolkningsframskrivning i Nordreisa 

 
Tabell 6 Befolkningsframskrivning, Kilde: SSB, alternativ MMMM 

 

Tabellen viser endringer over år 

 
Tabell 7 Endringer i befolkningsstruktur 

 

Prognosen er basert på visse forutsetninger og er beregnet på bakgrunn av antakelser om 

fruktbarhet, dødelighet, innenlands flyttemønster og inn- og utvandring. Disse antakelsene 

kan være mer eller mindre realistiske. 

 

Ser vi på fremskrevet befolkningsutvikling frem til 2033 ser vi følgende: 

 

Totalt sett går folkemengden i Nordreisa opp med 453 personer i økonomiplanperioden. Fram 

til 2022 øker folkemengden med 147 personer. Den største økningen fram til 2022 er i 

aldersgruppen 67-79 år, og i økonomiplanperioden er det aldersgruppen 80 år + som får den 

største økning, mens aldersgruppen 16-66 år har den nest største økningen.  

 

Ser vi på befolkningen i barnehagealder er det i begynnelsen av økonomiplanperioden relativt 

uforandret. På slutten av økonomiplanperioden, og frem mot 2033 vil denne aldersgruppen ha 

Indikator Mål 2018

Årlige medarbiedersamtaler 100 %

Stolthet over egen arbeidsplass 4

Arbeidsnærvær 92 %

År 2018 2019 2020 2021 2022

0-5 år 367 365 367 367 341

6-15 år 645 651 662 661 626

16-66 år 3114 3096 3095 3103 3200

67-79 år 635 666 681 698 728

80 år + 244 250 250 250 257

Sum 5005 5028 5055 5079 5152

År 2018- 2019- 2020- 2018- 2018-

2019 2020 2021 2022 2033

0-5 år -2 2 0 -26 -25

6-15 år 6 11 -1 -19 -7

16-66 år -18 -1 8 86 158

67-79 år 31 15 17 93 129

80 år + 6 0 0 13 198

Sum 23 27 24 147 453
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nedgang. Når det gjelder befolkningen i skolepliktig alder, ser vi en stor økning fra 2018 til 

2020. På slutten av økonomiplanperioden, og frem mot 2033 vil denne aldersgruppen ha 

nedgang.  

 

Figur 2 Endring i befolkningsstruktur 2018-2022 
 

Som vi ser av figuren er det stor økning i aldersgruppen 16-66 år og 67-79 år. 

 

 

Figur 3 Endring i befolkningsstruktur 2018-2033 

   

Utviklingstrekkene vi ser gir kommunen utfordringer fremover. Andel barnehagebarn og 

skoleelever går ned. Etterspørselen etter helse og omsorgstjenester vil også øke som følge av 

at aldersgruppen 67-79 år og 80 år + øker. 
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Sektor for administrasjon 
 Sektoren består av Rådmannen samt 2 stabs- og støttefunksjoner; 

o Service- og personaltjenester (personal/arkiv/IT) 

o Økonomitjenester (regnskap/lønn/skatt) 

 Nordreisa kommune skal ha en tjenesteutvikling og personalpolitikk som bidrar til 

godt arbeidsmiljø, effektiv tjenesteyting og rekruttering av riktig fagfolk og 

kompetanse. 

 Nordreisa kommune skal se på de ansatte som sin viktigste ressurs for å nå 

kommunens målsettinger. Nordreisa kommune vil derfor gjennom aktive 

personalpolitiske tiltak sørge for å ta vare på og utvikle denne på en god måte. 

 Nordreisa kommune skal ha en effektiv, utviklingsorientert og tilpasningsdyktig 

organisasjon. 

 Nordreisa skal være et utviklingsorientert regionsenter basert på godt naboskap og 

samarbeid. 

 Nordreisa skal ha boliger, boformer og bomiljø som bidrar til mangfold og god 

livskvalitet. Nordreisakommune skal være en attraktiv kommune å bo i, og alle skal 

kunne etablere seg og ha egen bolig. 

 

Rammen for sektoren: 

Tabell 8 Ramme for sektor for administrasjon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Sektor for administrasjon Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021

Ramme for 2017 27 067 137 27 067 137 27 067 137 27 067 137

Endringer i budsjettet for 2018

Konsekvensjustert budsjett 1 898 266 1 898 266 1 898 266 1 898 266

Sum tiltak -88 489 -307 282 -374 278 -423 328

Ramme 2018 28 876 914 28 658 121 28 591 125 28 542 075
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KOSTRA: 

Figur 5 Bruttoutgift adm. Styring og fellesutgifter fordelt på funksjoner 

 

Vi ser på figur 5 at det stort sett bare er pensjon som er forandret de siste årene. De andre 

holder seg relativt stabile fra år til år utenom kontroll og revisjon som har en stor nedgang i 

2015. Nordreisa har tidligere ikke rapportert inn korrekt på eiendomsforvaltning, fra 2016 har 

det blitt rapportert inn korrekt på denne. 
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Figur 6 Netto driftsutgifter pr innbygger adm. styring og fellesutgifter 

 

Ser vi på figur 6 ser vi at Nordreisa kommune ligger under snittet for kommunegruppe 3, men 

over snittet for Troms og landet uten Oslo. Utgiftene har holdt seg relativt jevn de siste årene. 

I 2016 er det en liten økning som følge av at eiendeomsforvaltningen er blitt rapportert inn 

korrekt. Det nye økonomisystemet, som ble tatt i bruk fra 2012, har gitt bedre kontroll 

innenfor økonomiområdet og kvaliteten på det som innrapporteres til Statistisk sentralbyrå har 

blitt bedre. 
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Sektor for oppvekst og kultur 
 Sektoren består av; 

o Stab 

o Barnehager 

o Skoler og SFO 

o Voksenopplæring og Flyktningetjenesten 

o Familiesenter (helsestasjon/åpen barnehage) 

o Barnevernstjenesten 

o Kultur (bibliotek/kulturskole/kino/Point) 

 Nordreisa kommune skal være et attraktivt og helhetlig utdannings- og 

oppvekstsamfunn forankret i kunnskap om vår kultur, vår natur og vårt miljø.  

Nordreisa kommune skal styrke den helhetlige ledelsen i oppvekstsektoren. 

 

Rammen for sektoren: 

Tabell 9 Ramme for sektor for oppvekst og kultur 

 

Barnehager 

 Nordreisa kommune har som mål at alle som ønsker barnehageplass skal få det når de 

trenger det. 

 Nordreisa kommunes barnehager skal være en læringsarena med høy kvalitet og 

starten på et helhetlig opplæringsløp. Det pedagogiske arbeidet etter rammeverket skal 

basere seg på lokale fortrinn som natur, kultur og miljø. 

 

Tabell 10 Framskrivning av antall barn 0-5 år 

 

Utgiftsdrivere for barnehager: 

 Volum plasser * utgift pr plass 

 Små barnehager gir høye utgifter pr plass 

 Ikke fulle barnehagegrupper hele dagen 

 Andel barn med spesielle behov 

 Drift av bygninger 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Sektor for oppvekst og kultur Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021

Ramme for 2017 125 799 980 125 799 980 125 799 980 125 799 980

Endringer i budsjettet for 2018

Konsekvensjustert budsjett 8 714 217 8 714 217 8 714 217 8 714 217

Sum tiltak -952 194 -1 552 303 -1 890 749 -2 138 536

Ramme 2018 133 562 003 132 961 894 132 623 448 132 375 661

År 2018 2019 2020 2021 2022 Endring   Endring

 2018-2022 2018-2033

0-5 år 367 365 367 367 341 -26 -25
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KOSTRA: 

Figur 7 Andel barn 1-5 år med barnehageplass 
 

Figur 7 viser at andelen barn med barnehageplass i Nordreisa har gått opp fra 88 i 2015 til 

91,3 i 2016, og ligger igjen over snittet for kommunegruppe 3. Vi ligger under snittet for 

Troms og landet u/Oslo. Per i dag er det full barnehagedekning og noen få ledige 

barnehageplasser i Nordreisa. De siste årene har det blitt lagt ned flere avdelinger grunnet 

blant annet ny privat 4-avdelingsbarnehage som startet opp i 2015. Ser vi på 

befolkningsframskrivingen vil antallet barn i alderen 0-5 år ligge stabilt i 

økonomiplanperioden, men på lengre sikt gå noe ned. Kommunen driver i dag fem 2-

avdelingsbarnehager, i tillegg til en 1-avdelingsbarnehage. 
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Figur 8 Antall barn pr årsverk i private og kommunale barnehager 

 

Figur 8 viser at det gjennomgående er flere barn per årsverk i private enn i kommunale 

barnehager. Andelen barn per årsverk i de kommunale barnehager i Nordreisa ligger jevnt 

med snittet for kommunegruppa, men under snittet for Troms og landet u/Oslo.  

 

Skole  og SFO 

 Nordreisa kommune skal ha en grunnskole med et godt læringsmiljø som har fokus på 

faglige resultater og sosial kompetanse. 

 Nordreisa kommune skal ha fokus på tidlig innsats for å redusere behovet for 

spesialundervisning. 

 

Tabell 11 Framskrivning elever i grunnskolen 

 

Utviklingen i antall elever er positivt økende i første del av økonomiplanperioden, og får 

nedgang mot 2022. Det er i inntektssystemet til kommunene en sammenheng mellom antall 

skolebarn og rammeoverføringen. Det gis mer i rammeoverføring pr individ i aldersgruppen 

6-15 år sett i forhold til aldersgruppen 67 år + om en legger til grunn dagens fordelingsnøkkel. 
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Utgiftsdrivere: 

 Gjennomsnittlig skolestørrelse 

o Antall elever 

o Lærertetthet 

 Ressursandel til spesialundervisning 

 Lønnsansiennitet pr årsverk 

 

KOSTRA: 

Figur 9 Grunnskole. Lærertimer per elev og netto driftsutgift per elev 

 

Vi ser i figur 9 at antall lærertimer per elev har vært stabil. Antall lærertimer per elev i 

Nordreisa ligger over snittet for både kommunegruppa, Troms og landet u/Oslo. Netto 

driftsutgifter per elev i Nordreisa ligger under snittet for kommunegruppa og Troms, men 

over snittet i landet u/Oslo. 
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Figur 10 Spesialundervisning i grunnskolen, andel elever og andel av lærertimer 

 

Som vi ser på figur 10, har andelen av elever som mottar spesialundervisning gått noe ned 

siste året. Andel lærertimer til spesialundervisning har gått mye opp siste året. Nordreisa 

kommune ligger over snittet i Troms, kommunegruppe 3 og snittet for landet u/Oslo på både 

andel elever som får spesialundervisning og andel timer spesialundervisning av antall 

læretimer totalt. 
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Figur 11 Spesialundervisning i barne- og ungdomsskole fordelt på klassetrinn 

 

Figur 11 viser på hvilket tidspunkt tiltakene blir satt inn i utdanningsløpet når det gjelder 

spesialundervisning. Den største delen rettes inn mot 5-7 trinn. Figuren viser at det settes inn 

like mye tiltak mot 5-7 trinn som 8-10 trinn for kommunegruppe, snittet for Troms og hele 

landet. Nordreisa kommune har ligget langt over gjennomsnittet for gruppen 8-10 trinn i 

figuren, men i 2016 har det vært en stor nedgang. Gruppen 1-4 trinn og 5-7 trinn ligger også 

over gjennomsnittet, og har en økning fra 2015 til 2016. Det jobbes fortsatt med tiltak for å 

effektivisere og redusere spesialundervisningen. 

 

2. juli 2009 leverte Midtlyng-utvalget sin innstilling NOU 2009:18 til 

Kunnskapsdepartementet. Utvalget gjennomgikk organisering, ressursbruk og resultater av 

spesialundervisning, og vurderte i hvilken grad systemet sikrer tidlig innsats til førskolebarn, 

elever og lærlinger med særlige opplæringsbehov. Utvalget peker på fire sentrale utfordringer: 

ensretting og mangel på hensyn til mangfoldet, ulik forståelse og praktisering av regelverket, 

mangel på samordning og samarbeidskompetanse, og forhold knyttet til den 

spesialpedagogiske innsatsen. Midtlyngutvalgets utredning var et viktig utgangspunkt for 

Melding til Stortinget 18 (2010-2011) Læring og fellesskap, Tidlig innsats og gode 

læringsmiljøer for barn, unge og voksne med særlige behov. Stortingsmeldingen meisler ut tre 

strategier for å forbedre dagens system.  

 

Strategi 1: Fange opp-følge opp. Barnehage og skole skal bli bedre til å fange opp de som 

trenger hjelp og støtte. Tilpasset opplæring og tidlig innsats skal sikre størst mulig 

læringsutbytte. Spesialundervisning skal fortsatt benyttes, men den skal ha realistiske mål for 

den enkelte elev, inneholde konkrete tiltak og det skal være en evaluering av resultater.  
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Strategi 2: Målrettet kompetanse-styrket læringsutbytte. Det er nødvendig med spesialisert og 

målrettet kompetanse, bedre samhandling med PP-tjenesten og riktig bruk av assistenter.  

 

Strategi 3: Samarbeid og samordning-bedre gjennomføring. Barnehagen og skolen skal ha 

god tilgang til helhetlig spesialpedagogisk støtte. Samarbeid med foreldre til barn med behov 

for særskilt hjelp og støtte skal bli bedre gjennom informasjon og samordning. 

 

 

Nasjonale prøver 
 Utdanningsdirektoratet – Skoleporten 

 

Nasjonale prøver i lesing og i regning skal kartlegge i hvilken grad elevenes ferdigheter er i 

samsvar med mål for de grunnleggende ferdighetene lesing og regning, slik de er integret i 

kompetansemål i læreplaner for fag i læreplanen Kunnskapsløftet. Engelsk er ikke en av de 

grunnleggende ferdighetene i Kunnskapsløftet, og skiller seg derfor ut fra de nasjonale 

prøvene ved at de tar utgangspunkt i kompetansemål i ett fag – engelsk. I najonale prøver 

fordeles elevene på tre mestringsnivå, der mestringsnivå 1 er lavest og mestringsnivå 3 er 

høyest. Det skal være om lag 25 % på mestringsnivå 1, om lag 50 % på mestringsnivå 2 og 

om lag 25 % på mestringsnivå 3.  

 

Hvis vi ser på resultatene av de nasjonale prøvene for 5.trinn de siste to skoleårene, ser vi at 

Nordreisa kommune har en lav andel av elevene på mestringsnivå 3, som er det høyeste 

nivået. Elevene fordeles i hovedsak mellom mestringsnivå 1 og mestringsnivå 2 både på 

engelsk og regning. Lesing har størst andel på mestringsnivå 2. 

 
 

                            
Figur 12 Nasjonaleprøver 5.trinn, regning 
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Figur 13 Nasjonale prøver 5.trinn, lesing 

 

 

                            
Figur 14 Nasjonale prøver 5.trinn, engelsk 

 

 

 

Standpunktkarakterer 
 Utdanningsdirektoratet – Skoleporten 

 

Standpunktkarakteren gir informasjon om kompetansen til eleven ved avslutningen av 

opplæringen i faget. Fra 8.klasse til 10.klasse får eleven vurdering med tallkarakterer, på en 

skala fra 1 til 6. Karakteren 6 uttrykker at eleven har utmerket kompetanse i faget. Karakteren 

1 uttrykker at eleven har svært lav kompetanse i faget. Nedenfor vises standpunktkarakteren 

for Nordreisa kommune for skoleåret 2016/2017. Som figuren viser ligger 

standpunktkarakteren i kommunen noe over eller jevnt med både Troms fylke og nasjonalt. 
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Figur 14 Standpunktkarakterer 
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Voksenopplæring og Flyktningetjenesten 

 Nordreisa kommunes voksenopplæring skal tjene innbyggerne og næringslivet i 

forhold til norskopplæring/integrering av fremmedspråklige. 

 Nordreisa kommunes voksenopplæring skal bidra til kvalifisering av arbeidskraft som 

gjenspeiler behovet i samfunnet. 

 
 

                      
Tabell 12 Andel innvandrerbefolkning i prosen av folkemengden i alt 

 

 

KOSTRA: 
 

Figur 15 Netto driftsutg. til voksenopplæring pr innbygger og i prosent av samlede netto driftsutg. i 

grunnskolesektoren 

 

Vi ser i figur 15 at netto driftsugifter har gått ned fra 2015 til 2016. 2016 har et positivt 

resultat pga merinntekter på tilskudd. Kommunen ligger godt under snittet for 

kommunegruppen, snittet for Troms og landet u/Oslo. Nordreisa kommune ligger også under 

kommunegruppen, snittet for Troms og landet u/Oslo på netto driftsugifter i prosent av 

samlede netto driftsutgifter i grunnskolesektoren. KOSTRA har ingen sammenlignbare tall for 

2013. 
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Folkemengden i alt 4854 4882 4895 4919
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Figur 16 Samlet utbetaling til introduksjonsstønad 
 

Vi ser i figur 16 at samlet utbetaling har ligget jevnt fra 2014 til 2016. KOSTRA har ingen 

sammenlignbare tall for kommunegruppe, snittet for Troms og landet u/Oslo. 
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Familiesenter 

Helsestasjon 

 Nordreisa kommunes tjenestetilbud og helsetjenester skal dreies mot mer fore-

byggende og helsefremmende fremfor behandlende. 

 Nordreisa kommune skal styrke skole-helsetjenesten og lavterskeltilbudet til barn og 

unge for å fremme fysisk og psykisk helse og forebygge sykdom og skade. 

 

Åpen barnehage 

 Nordreisa kommune skal ha en åpen barnehage som et lav-terskel tilbud og en 

tiltaksarena for familier som trenger støtte og stimulering. Den skal også være en 

arena for lek og samvær for foresatte og barn uten ordinær barnehageplass. 

 

KOSTRA: 

Figur 17 Andel hjemmebesøk og fulfført helseundersøkelde 
 

Figur 17 viser at Nordreisa kommune ligger jevnt med de andre på andel barn som har fullført 

helseundersøkelse innen utgangen av 1.skoletrinn. Kommunen ligger under på de andre  

sammenlignbare områdene. 
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Barnevernstjenesten 

Barnevern 

 Nordreisa kommune skal ha fokus på forebyggende barnevern rettet mot barnehager 

og skoler. 

 Nordreisa kommune skal utvikle tverrfaglige arenaer hvor familier kan få individuell 

hjelp og støtte på et tidlig tidspunkt 

 

Utgiftsdrivere barnevern: 

 Volum, dvs. andel/antall i tiltak 

 Utgift pr barn med tiltak i og utenfor hjemmet 

 Utgifter til saksbehandling, utgift pr barn 

 

 

KOSTRA: 

Figur 18 Fordeling av netto driftsutgifter til barnevern 
 

Vi ser i figur 18 at Nordreisa kommune ligger jevnt med de andre på alle sammenlignbare 

åmråder. 
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Figur 19 Andel barn med barnevernstiltak 

 

Figur 19 viser at Nordreisa kommune har en større andel barn med barnevernstiltak i forhold 

til innbyggere i aldersgruppen 0-17 år enn gjennomsnittet i Troms og landet u/Oslo. Det 

mangler tall på kommunegruppe 3 og Troms for 2014, 2015 og 2016 da det er feil i 

tallgrunnlagene for disse årene. Vi ser en jevn nedgang fra 2013 til 2016. Snittet for landet 

u/Oslo  har en relativ jevn utvikling, mens Nordreisa har en nedadgående trend. Antall barn 

med tiltak er den største utgiftsdriveren til barnevernet. 

 

 

Figur 20 Netto driftsutgifter pr innbygger 0-17 år, barnevernstjenesten 

Figur 20 henger sammen med figur 19 der kostnader og andel barn henger sammen. Vi ser at 

driftsutgiftene til barnevernstjenesten pr innbygger i aldersgruppen 0-17 år i Nordreisa har økt 

fra 2013 til 2016. Kommunen ligger under nivået i kommunegruppen, men over snittet i 

Troms og landet u/Oslo. Fylkesmannen betaler for 2, 6 stillinger i barnevernet, noe som gir 

kommunen økte ressurser uten økte utgifter. 
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Figur 21 Netto driftsutgifter pr barn i barnevernet 

 

Figur 21 viser at netto driftsutgifter pr barn i barnevernet i Nordreisa har hatt en stor økning 

fra 2013 til 2014, men har så vært jevn fra 2014 til 2016. Nordreisa ligger likevel under 

gjennomsnittet for Troms og landet uten Oslo. Det mangler tall på kommunegruppe 3 og 

Troms for 2014, 2015, og 2016 da det er feil i tallgrunnlagene for disse årene.  

 

 

Kultur 

 Nordreisa kommune vil at lag og foreninger skal være en viktig ressurs i 

samfunnsutviklingen, og kommunen ønsker å støtte opp om dette. 

 Nordreisa kommune skal i Halti-bygget tilrette-legge for produksjon og kultur-

opplevelser for regionens befolkning. 

 I Nordreisa skal kulturarbeidet være preget av åpenhet og inkludering og være 

forankret i vår egen flerkulturelle historie og identitet. 

 

Kulturskolen 

 Kommunens kulturskole skal samordnes som en del av oppvekststrukturen i 

Nordreisa. 

 Kommune skal ha en godt utbygd kulturskole der det er plass til de som ønsker det. 

 Nordreisa kommunes kulturskole skal være en meningsfylt og stimulerende 

fritidsaktivitet som skal tilrettelegge for og utvikle elevenes kunstneriske og skapende 

evner samt fremme forståelse, opplevelse og interesse for kunst og kultur. 

 

Bibliotek 

 Nordreisa kommune skal utvikle biblioteket til å bli et kunnskaps-senter og en 

læringsarena for barnehager og grunnskoler i kommunen. 

 Nordreisa kommune skal videreutvikle studie-biblioteket og bibliotektjenestene til 

voksne som tar utdanning. 
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KOSTRA: 

Figur 22 Netto driftsutgifter kultur fordelt på funksjon 

 

Andre kulturaktiviteter (F385) er stor, da samfunnshuset/svømmehallen og driften av Halti 

går under denne funksjonen. For 2013 er denne kraftig redusert som trolig skyldes 

feilrapportering. Den øker fra 2014 til 2015, men går mye ned i 2016. Musikk- og 

kulturskolen har gått tilbake i 2014, 2015 og 2016 etter å ha hatt økning hvert år. Idrett har 

nedgang i 2016. Biblioteket går noe ned i 2016 etter å ha ligger jevnt på ca samme nivå i alle 

årene. Når det gjelder aktivitetstilbud barn og unge går denne noe ned i 2016.  

 

Figur 23 Netto driftsutgifter til kultur 
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Nordreisa kommune har hatt en økning fra 2013 til 2015, men går mye ned i 2016 I forhold til 

kommunegruppen, snittet for Troms og landet u/Oslo ligger Nordreisa kommune langt under 

på netto driftsugift i kroner og i prosent.  

 

 
Figur 24 Korrigerte brutto driftsutgifter til kulturskolen 

 

Figuren viser at det har vært en økning i antall brukere av Nordreisa kommunes musikk- og 

kulturskole fra 2015 til 2016. Kommunen ligger høyt på utgift per bruker sett i forhold til 

både kommunegruppen, snittet i Troms og landet u/Oslo. I tillegg ligger kommunen lavere på 

andel elever på kultur- og musikkskole enn de øvrige gruppene.  
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Figur 25 Netto driftsutgifter til folkebibliotek per innbygger 

 

Figur 25 viser at Nordreisa kommune har hatt nedgang i netto driftsutgifter til bibliotek fra 

2015 til 2016. Kommunen ligger under for snittet til kommunegruppe, men over snittet for 

Troms og landet u/Oslo. 

 

 

 

 
Figur 26 Antall bokutlån barnelitteratur og voksenlitteratur 
 

Vi ser i figuren at Nordreisa kommune ligger godt over de andre gruppene på antall bokutlån 

barnelitteratur per innbygger, mens antall bokutlån voksenlitteratur ligger jevnt med de andre 

gruppene. 
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Figur 27 Netto driftsutg. til kine per besøkende, og besøk per kinoforestilling 
 

Vi ser i figur 27 at netto driftsutg. til kino per besøkende økte betraktelig fra 2014 til 2015. 

Dette som følge av at Halti åpnet høsten 2015. Denne går mye tilbake i 2016. Vi ser samme 

økning i antall besøk per kinoforestilling, som har holdt seg jevn i 2016. Kommunen ligger 

under kommunegruppen på netto driftsutgifter, men over snittet for Troms og landet u/Oslo. 

Netto driftsutg. vil naturlig ligge en god del høyere enn snittet for Troms og landet u/Oslo pga 

andel befolkning sammenlignet med større tettsteder og byer. Kommunen ligger høyere på 

besøk per kinoforestilling enn de andre gruppene. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26,8 15,6 64,5 24,7 44,2 44,4 40,5 35,2

-8,9
-7,6 -7,4 -6,7

5,8 6,8 3,9 2,4

36,2
33,4

51,3 51,3

29,8 28,1 29,7 29,7

35,6 35,3 35,5 35,5

31,1
28,9

31,6 31,6

-10

0

10

20

30

40

50

60

70

2013 2014 2015 2016 - 2013 2014 2015 2016 - 2013 2014 2015 2016 - 2013 2014 2015 2016

Nordreisa - Snitt
kommunegruppe 03

- Snitt Troms - Snitt landet u/Oslo

N
e

tt
o

 d
ri

ft
su

tg
. 

ti
l k

in
o

Netto driftsutg. til kino

Netto driftsutgifter til kino per besøkende Besøk per kinoforestilling

375



35 

 

Sektor for helse og omsorg 
 Sektoren består av; 

o Stab 

o Helsetjenester (legetjenesten/fysioterapitjenesten) 

o Pleie og omsorg 

 Sykehjem (Sonjatun sykehjem/Sonjatun Omsorgssenter/Sonjatun Bo- 

og kultursenter) 

 Boliger (Guleng boliger/Høgegga boliger) 

 Hjemmetjeneste (hjemmesykepleie/hjemmehjelp) 

 Rus og psykisk helse 

 

Rammen for sektoren: 

Tabell 13 Ramme for sektor for helse og omsorg 

 

Helsetjenester 

 Nordreisa kommune skal være pådriver og jobbe aktivt med forebyggende og 

helsefremmende aktiviteter for hele befolkningen. 

 Alle innbyggere i Nordreisa, uavhengig av alder, kjønn, bosted, inntekter og ressurser 

skal sikres god tilgang på offentlige helse- og sosialtjenester av god kvalitet. 

 

KOSTRA: 

Figur 28 Netto driftsutgifter helse pr innbygger 

3 Sektor for helse og omsorg Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021

Ramme for 2017 120 396 639 120 396 639 120 396 639 120 396 639

Endringer i budsjettet for 2018

Konsekvensjustert budsjett 9 606 299 9 606 299 9 606 299 9 606 299

Sum tiltak -1 517 478 -2 473 852 -3 013 222 -3 408 113

Ramme 2018 128 485 460 127 529 086 126 989 716 126 594 825
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Som vi ser ligger Nordreisa kommune i alle år under kommunegruppa både i prosent av 

driftsutgifter og på driftsutgifter per innbygger. På begge indikatorene ligger kommunen i 

2016 over snittet i Troms og landet u/Oslo.  

 

 

Figur 29 Netto driftsutgifter helse fordelt på funksjoner 

 

1. januar 2012 ble samhandlingsreformen innført. Formålet med reformen er å vri 

ressursbruken fra sen til tidlig innsats, og å forebygge framfor å reparere. Det er også et mål 

om å få en bedre samhandling mellom ulike ledd i helsetjenesten og flytte tjenester nærmere 

der folk bor. Den nye folkehelseloven som gir mer ansvar til kommunene for forebygging og 

helsefremmende tiltak i alle samfunnssektorer, mens den nye loven for helse- og 

omsorgstjenester i kommunene som samler kommunenes forpliktelser. Det blir også en plikt 

for kommuner og sykehus til å samarbeide. 

 

 

Antall utskrivningsklare døgn for pasienter fra Nordreisa ved UNN: 

 

 

 

 

 

På bakgrunn av samhandlingsreformen legges det til grunn at Nordreisa kommune skal dekke 

inn 25 utskrivningsklare døgn à kr 4505,- summert til kroner 112.625,- for 2016.  

I  2016 har Nordreisa kommune betalt for 34 utskrivningsklare døgn. 
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Tabell 14 Antall utskrivningsklare døgn ved UNN 
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Pleie og omsorg 

 Nordreisa kommune skal møte den enkeltes individuelle behov gjennom god 

samhandling med tjenestemottaker og pårørende. 

 Nordreisa kommune skal sikre at brukernes individuelle planer følger brukeren og 

bestemmer hvilket tilbud brukeren skal få. 

 

   
Tabell 15 Befolkningsframskrivning 70 år + Kilde: SSB, alternativ MMMM 

 

Tabell 15 om befolkningsframskrivning viser at utviklingen i aldersgruppen 70-79 år 

forventes å stige utover i planperioden. I 2022 forventes det å være 550 personer i denne 

aldersgruppen, mot 458 i 2018. Noe av forklaringen ligger i at mange ble født i 

etterkrigstiden. Disse vil passere 70 år frem mot 2022.  

 

Aldersgruppen 80 år + ser vi vil få en liten økning i økonomiplanperioden sett mot 244 i 

2014. Dette skyldes små kull født på midten av 30-tallet. Mot slutten av 30-tallet ble kullene 

mer normale, som igjen gir utslag på gruppen 80 år +. I 2033 vil imidlertid andelen 80 år + 

øke betraktelig. 

 

Utgiftsdrivere i pleie og omsorg: 

 Andel over 80 år med institusjonsplass 

 Antall kostnadskrevende hjemmetjenestebrukere under 67 år 

 Hjemmetjenestens prioritering – litt til mange. 

 

KOSTRA: 

Figur 30 Netto driftsutgifter pleie og omsorg pr. innbygger 67 år og over 

 

Figur 30 viser at netto driftsutgifter til PLO pr. innbygger over 67 år i Nordreisa ligger litt 

under snitte for kommunegruppa og Troms, men jevnt med snitte for landet uten Oslo. Det har 

vært jevnt fra 2015 til 2016. 

År 2018 2019 2020 2021 2022 2033

70-79 år 458 478 500 524 550 559

80 år + 244 250 250 250 257 442
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Figur 31 Netto driftsutgifter per funksjon i PLO pr. innbygger 67 år og over i prosent 

 

Vi ser av figur 31 at Nordreisa kommune bruker mer på institusjoner og mindre på 

hjemmeboende i forhold til snittet for kommunegruppen, troms og landet uten Oslo. I 2016 

var det en økning på andelen som gikk til hjemmeboende samt til aktivisering og 

støttetjenester, mens andelen som går til institusjoner gikk ned. De øvrige gruppene er relativt 

stabil i alle årene.  

 

 

Institusjonsplasser 

 

Tabell 16 Andel institusjonsplasser og beboere over 80 år i 2015  
 

                                
Tabell 17 Antall sykehjemsplasser 
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Figur 32 Andel innbyggere 80 år + som er beboere på institusjon 

 

Nordreisa kommune ligger høyere enn alle i sammenligningen når det gjelder andel 

innbyggere over 80 år som er beboere på institusjon. Tallene har økt jevnt for hvert år. 

Nordreisa kommune ligger høyere enn snittet i både kommunegruppe 3, Troms og landet.  

 

Nordreisa kommune har flere institusjonsplasser i forhold til innbyggere over 80 år enn snittet 

både i kommunegruppen, Troms og landet. Samtidig har Nordreisa en mindre andel beboere 

på institusjon av de over 80 år. 

 

Andelen sykehjemsplasser har vært stabil de siste årene. 
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Figur 33 Antall mottakere av hjemmetjenester og beboere på institusjon Nordreisa kommune 

 

Figur 33 viser antall personer som mottar hjemmetjenester og antall beboere på institusjoner 

fordelt på aldersgruppen 67-79 år og gruppen 80 år + og eldre. I tallgrunnlagene for 2014, 

2015 og 2016 er det noen mangler, og gjør at tall på beboere i aldersgruppen 67-79 på 

institusjon er feil. Andelen beboere på institusjon i aldersgruppen 80+ er stabil, mens andelen 

av mottakere av hjemmetjenester går litt ned i denne gruppen.  

 

 

Distriktsmedisinsk Senter 

 Nordreisa kommune i samarbeid med nabokommunene skal sikre og videreutvikle 

dagens tilbud ved Distriktsmedisinsk senter i samarbeid med UNN. 

 Nordreisa skal ha et faglig og likeverdig tilbud av spesialisthelsetjenester rettet mot 

innbyggernes behov. 

 

Distriktsmedisinsk senter (DMS) drives i samhandling og samarbeid med UNN HF. 

Desentraliserte spesialisthelsetjenester er et ledd i arbeidet med å gi bedre tilgjengelige og 

likeverdige tjenester for befolkningen i området 

 

KOSTRA: 

Det foreligger ingen KOSTRA tall for DMS, da inntekter og utgifter føres på             

KOSTRA funksjon 285 – Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde. 
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NAV sosial 

 Nordreisa kommune skal fremme økonomisk og sosial trygghet, bedre levekårene for 

vanskeligstilte, bidra til økt likeverd og likestilling samt forebygge sosiale og 

helsemessige problemer. 

 

Utgiftsdrivere for sosialutgifter: 

 Antall stønadsmottakere 

 Stønadsstørrelse 

 Stønadslengde 

 Antall stillinger/bemanning 

 

Figur 34 Netto driftsutgifter sosialtjenesten 

 

Figuren viser at Nordreisa kommune har hatt en økning av netto driftsutgift pr innbygger 20-

66 år fra 2015 til 2016. Andelen sosialhjelpsmottakere går noe tilbake fra 2015 til 2016. Vi 

ser at Nordreisa ligger jevnt med landet u/Oslo, men noe under kommunegruppa og snittet for 

Troms når det gjelder utbetalinger. Når det gjelder andelen sosialhjelpsmottakere er denne 

langt over snittet i landet. Det foreligger ikke data fra kommunegruppe 3 og snittet i Troms.  
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Figur 35 Gjennomsnittlig stønadslengde og –størrelse 

 

Den gjennomsnittlige utbetalingen pr stønadsmåned har gått noe tilbake fra 2015 til 2016, og 

ligger på ca samme nivå som i 2013. Stønadslengden har økt fra 2015 til 2016. Det finnes 

ikke sammenligningstall for kostragruppe, snittet i Troms eller for snittet i landet.  

 

 

 

Sektor for drift og utvikling 
 Sektoren består av; 

o Stab 

o Byggdrift 

o Anleggsdrift 

o Renhold 

o Utvikling 

 

Rammen for sektoren: 

Tabell 18 Ramme for sektor for drift og utvikling 
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Byggdrift 

 Nordreisa skal ha en forvaltnings-, drifts- og vedlikeholdspolitikk som ivaretar 

kommunens verdier tilpasset kommunens organisasjon og tjenestenivå. 

 Nordreisa kommunes forvaltnings-, drifts- og vedlikeholdskostnader for kommunale 

bygg og infrastruktur skal være så lave som mulig, men uten at dette går på 

bekostningen av et godt, prevemtovt vedlikehold. 

 

KOSTRA: 

 

Figur 36 Netto driftsutgifter til kommunal eiendomsforvaltning 

 

Nordreisa kommune har en liten økning fra 2015 til 2016 på dette området. Nordreisa 

kommune ligger under snittet i kommunegruppen og snittet for Troms både når det gjelder per 

innbygger og i prosent av samlede netto driftsutgifter. Kommune ligger imidlertid under 

snittet for landet i prosent, men over snittet for landet pr innbygger. 

 

Kommunen forvalter i 2016 ca 37.200 m2, en økning på 2.400 m2 fra 2011. Antall årsverk til 

drift og vedlikehold har i samme periode blitt redusert med 1,4 årsverk. Totalarealet øker til 

ca 38.000 m2 i 2017 når Guleng III tas i bruk.  

 

Bygningsmassen har varierende alder fra Ungdommens hus fra tidlig 1900 tall til Halti ferdig 

i 2015. Vedlikeholdsetterslepet er stort. Spesielt utvendig vedlikehold har et stort etterslep. 

Kommunen har i 2015-2017 gjennomført et EPC-prosjekt (energispareprosjekt) med mål om 

reduksjon av strømkostnader på 20 %. 
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Anleggsdrift 

 Nordreisa skal ha en forvaltnings-, drifts- og vedlikeholdspolitikk som ivaretar 

kommunens verdier tilpasset kommunens organisasjon og tjenestenivå. 

 Nordreisa kommunes forvaltnings-, drifts- og vedlikeholdskostnader for kommunale 

veier og infrastruktur skal være så lave som mulig, men uten at dette går på 

bekostningen av et godt, preventivt vedlikehold. 

 

KOSTRA: 

 
Figur 37 Netto driftsutgifter i kr pr. km kommunal vei og gate 
 

Figuren viser forbruk i kroner pr km vei. Som en ser så bruker Nordreisa kommune svært lite 

pr km vei sammenlignet med snittet for kommunegruppe, snittet for Troms fylke, og snittet 

for landet u/Oslo. Dette medfører at kommunen i dag har mange grus- og asfaltveier som 

trenger opprustning. Det er også stort behov for utskiftning av veilys til mer strømbesparende 

LED lys. 

 
 

Figur 38 Netto driftsutgifter forebygging og beredskap 
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Figuren viser at Nordreisa kommune bruker mindre på forebygging enn snittet for 

kommunegruppe 03, snittet for Troms og landet u/Oslo. Nordreisa ligger jevnt med snittet for 

Tromsog landet på beredskap, men under snittet for kommunegruppe 03. 

 

 

Selvkost  

Figur 39 Årsgebyr for avløpstjenesten og vannforsyning 
 

Årsgbeyr for vannforsyning gikk ned fra 2015 til 2016. Hovedgrunnen til det ligger i 

reduserte rentekostnader. Denne utviklingen fortsetter i 2017. 

 

Det har de senere år blitt investert mange millioner i nye vann- og avløpssystemer. Dette har 

bidratt til å øke kvaliteten og forsyningssikkerheten, men også medført høye avgifter for 

befolkningen. Det vil hele tiden være utbedringer og oppgraderinger av vann og 

avløpssystemet, men bør holdes innenfor et rimelig nivå slik at avgiftene for befolkningen 

ikke blir for høy.  

 

Sammenligning av vann og avløp i KOSTRA er vanskelig, da tallene sier lite og ingenting om 

kvaliteten på anleggene. Nordreisa er imidlertid med i bedreVANN. Der måles kvaliteten i 

vann- og avløpstjenestene. Det er også vanskelig å måle kostnad i ulike kommuner opp mot 

hverandre da kostnader for vannforsyning og avløpstjenesten er avhengig av lokale forhold 

som bosettingsmønster og befolkningstetthet, topografi, vannkilders beliggenhet og kvalitet, 

resipienter etc. 
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Renhold 

 

 

Figur 40 Andel netto driftsutg. av netto driftsutg. til kommunal eiendomsforvaltning pr. innbygger 
 

Figuren er ikke sammenlignbar for Nordreisa kommune mot andre sammenlignbare grupper, 

da kommunens innrapportering ikke er helt korrekt.  

 

Utvikling 

 Nordreisa skal ha et næringsliv som er preget av nyskapning, bærekraft og vekst. I 

dette legger kommunen opp til å være en ja-kommune som i sin forvaltning av arealer 

gir forutsigbarhet og gode rammevilkår for utvikling. Kommunen skal aktivt være en 

døråpner opp mot investorer og øvrig virkemiddelapparat. 

 Viktige næringer og satsningsområder er handel og service, industri, anlegg og 

transport, petroleum- og maritim sektor, nasjonalparksatsning, nyetablering og 

innovasjon, jordbruk, skogbruk, fiskeri og havbruk, og reindrift. 

 Nordreisa skal ha en naturressurs- og miljøpolitikk som er bærekraftig og sikrer natur 

og miljø for fremtidige generasjoner. 
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KOSTRA: 

Figur 41 Nettoutgifter pr innbygger til plan, kart og oppmåling, og byggesaksbeh. 

 

Figuren viser oss at Nordreisa ligger jevnt eller noe under alle sammenlignbare grupper på 

plan, kart og oppmåling, og byggesaksbehandling. 
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Tiltak i økonomiplan 2018-2021 

Driftstiltak 

 

1 Sektor for administrasjon  

Budsjett 

2018 

Budsjett 

2019 

Budsjett 

2020 

Budsjett 

2021 

Ramme for 2017 27 067 137 27 067 137 27 067 137 27 067 137 

Endringer i budsjettet for 2018      

Konsekvensjustert budsjett 1 898 266 1 898 266 1 898 266 1 898 266 

Sum tiltak -88 489 -307 282 -374 278 -423 328 

Ramme 2018 28 876 914 28 658 121 28 591 125 28 542 075 

     

2 Sektor for oppvekst og kultur  

Budsjett 

2018 

Budsjett 

2019 

Budsjett 

2020 

Budsjett 

2021 

Ramme for 2017 125 799 980 125 799 980 125 799 980 125 799 980 

Endringer i budsjettet for 2018      

Konsekvensjustert budsjett 8 714 217 8 714 217 8 714 217 8 714 217 

Sum tiltak -952 194 -1 552 303 -1 890 749 -2 138 536 

Ramme 2018 133 562 003 132 961 894 132 623 448 132 375 661 

     

3 Sektor for helse og omsorg  

Budsjett 

2018 

Budsjett 

2019 

Budsjett 

2020 

Budsjett 

2021 

Ramme for 2017 120 396 639 120 396 639 120 396 639 120 396 639 

Endringer i budsjettet for 2018      

Konsekvensjustert budsjett 9 606 299 9 606 299 9 606 299 9 606 299 

Sum tiltak -1 517 478 -2 473 852 -3 013 222 -3 408 113 

Ramme 2018 128 485 460 127 529 086 126 989 716 126 594 825 

     

5 Selvkost  

Budsjett 

2018 

Budsjett 

2019 

Budsjett 

2020 

Budsjett 

2021 

Ramme for 2017 0 0 0 0 

Endringer i budsjettet for 2018      

Konsekvensjustert budsjett 91 594 91 594 91 594 91 594 

Sum tiltak 0 0 0 0 

Ramme 2018 91 594 91 594 91 594 91 594 

     

6 Sektor for drift og utvikling  

Budsjett 

2018 

Budsjett 

2019 

Budsjett 

2020 

Budsjett 

2021 

Ramme for 2017 36 850 218 36 850 218 36 850 218 36 850 218 

Endringer i budsjettet for 2018      

Konsekvensjustert budsjett 4 064 258 4 064 258 4 064 258 4 064 258 

Fra investering      

Sum tiltak -578 245 -942 678 -1 148 208 -1 298 684 

Ramme 2018 40 336 231 39 971 798 39 766 268 39 615 792 
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7 Skatter og rammetilskudd  

Budsjett 

2018 

Budsjett 

2019 

Budsjett 

2020 

Budsjett 

2021 

Ramme for 2017 -331 022 000 -331 022 000 -331 022 000 -331 022 000 

Endringer i budsjettet for 2018      

Konsekvensjustert budsjett -13 545 100 -12 826 100 -12 326 100 -11 826 100 

Sum tiltak 0 0 0 0 

Ramme 2018 -344 567 100 -343 848 100 -343 348 100 -342 848 100 

     

8 Renter, avdrag og avsetninger  

Budsjett 

2018 

Budsjett 

2019 

Budsjett 

2020 

Budsjett 

2021 

Ramme for 2017 20 878 026 20 878 026 20 878 026 20 878 026 

Endringer i budsjettet for 2018      

Konsekvensjustert budsjett -9 397 925 -9 397 925 -9 397 925 -9 397 925 

Sum tiltak      

Fra investering 1 704 797 3 125 506 3 775 848 4 118 052 

Ramme 2018 13 184 898 14 605 607 15 255 949 15 598 153 

     

0 Prosjekter og interkommunale 

selskap  

Budsjett 

2018 

Budsjett 

2019 

Budsjett 

2020 

Budsjett 

2021 

Ramme for 2017 30 000 30 000 30 000 30 000 

Endringer i budsjettet for 2018      

Konsekvensjustert budsjett 0 0 0 0 

Tiltak 0 0 0 0 

Ramme 2018 30 000 30 000 30 000 30 000 
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Investeringsstiltak 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egenkapitalinnskudd KLP 1 800 000 2 000 000 2 200 000 2 400 000 8 400 000

Ombygging gamle kinosal 250 000 250 000

Avdrag videreformidlingslån 6 000 000 6 000 000 6 000 000 6 000 000 24 000 000

Startlån 5 000 000 5 000 000 5 000 000 15 000 000

Høgegga barnehage - utbygging 7 800 000 6 000 000 13 800 000

Grunnkjøp 3 000 000 3 000 000

Digital innbygger 500 000 500 000 500 000 1 500 000

Velferdsteknologi 500 000 500 000

Nordreisa idrettshall - tak 200 000 200 000

Medisinkabinett 1 200 000 1 200 000

Point - renovering 300 000 300 000

Garasje liftbil 1 700 000 1 700 000

Liftbil (høyberedskap) 1 500 000 1 500 000

Sonjatun helsesenter - ny brannsentral 290 000 290 000

Sonjatun helsesenter - vindu/etterisolering 500 000 500 000

Samfunnshuset - ombygging 200 000 200 000

GPS oppmåling 200 000 200 000

Låsesystem tre bygg 340 000 340 000

Prosjektering ny svømmehall 500 000 500 000

Rotsundelv skole - nytt taktekke 250 000 250 000

Inventar kundemottak Rådhus 100 000 100 000

IKT utstyr 840 000 200 000 200 000 200 000 1 440 000

Veilys - pålegg om målt forbruk 1 000 000 1 000 000

Hovedplan vann 5 450 000 5 750 000 8 150 000 9 050 000 28 400 000

Hovedplan avløp 800 000 800 000

VAR investeringer 640 000 500 000 500 000 1 200 000 2 840 000

32 660 000 29 150 000 22 550 000 23 850 000 108 210 000

Opptak av lån -24 360 000 -20 650 000 -13 850 000 -15 450 000 -74 310 000

Ubrukte lånemidler 0

Salg av tomter -1 000 000 -1 000 000 -1 000 000 -1 000 000 -4 000 000

Refusjon fra staten på heldøgnsbem. omsorgsboliger 0

Overført fra investering -800 000 -1 000 000 -1 200 000 -1 400 000 -4 400 000

Avdragsinntekter Startlån -6 000 000 -6 000 000 -6 000 000 -6 000 000 -24 000 000

Bruk av ubundne investeringsfond -500 000 -500 000 -500 000 -1 500 000

-32 660 000 -29 150 000 -22 550 000 -23 850 000 -108 210 000

Samlet

Tall i hele kroner

Budsjett       

2018

Budsjett        

2019

Budsjett        

2020

Budsjett       

2021
Samlet

Tall i hele kroner

Budsjett       

2018

Budsjett        

2019

Budsjett        

2020

Budsjett       

2021
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Budsjettskjemaer og oversikter 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budsjettskjema 1A

Skatt på inntekt og formue -104 420 468 -100 400 000 -106 841 000 -106 841 000 -106 841 000 -106 841 000

Ordinært rammetilskudd -187 207 147 -192 799 000 -193 761 000 -193 761 000 -193 761 000 -193 761 000

Skatt på eiendom -15 675 899 -15 704 000 -17 100 000 -16 600 000 -16 100 000 -15 600 000

Andre generelle statstilskudd -1 945 926 -1 923 000 -1 452 000 -1 205 000 -1 205 000 -1 205 000

Frie disponible inntekter -309 249 440 -310 826 000 -319 154 000 -318 407 000 -317 907 000 -317 407 000

Renteinntekter og utbytte -2 281 975 -2 050 000 -2 050 000 -2 050 000 -2 050 000 -2 050 000

Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter 11 579 466 13 783 374 10 906 802 11 175 518 11 272 530 11 344 736

Avdrag på lån 16 108 828 18 825 578 20 047 573 20 999 566 21 352 896 21 422 894

Netto finansinntekter-, utgifter 25 406 319 30 558 952 28 904 375 30 125 084 30 575 426 30 717 630

Til dekning av tidligere års regnskapsmessig merforbruk 7 884 831       4 863 162 0 0 0 0

Til ubundne avsetninger 3 307 014       3 798 602 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000

Til bundne avsetninger 4 357 280       0 0 0 0 0

Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk -                   0 0 0 0 0

Bruk av ubundne avsetninger -                   0 0 0 0 0

Bruk av bundne avsetninger -2 934 035      -478 200 0 0 0 0

Netto avsetninger 12 615 090 8 183 564 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000

Overført til investering 0 0 800 000 1 000 000 1 200 000 1 400 000

Til fordeling drift -271 228 031 -272 083 484 -286 449 625 -284 281 916 -283 131 574 -282 289 370

Sum fordelt til drift    248 418 139    272 083 484    286 449 625    284 281 916    283 131 574    282 289 370 

Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk    -22 809 892                       -                         -                         -                         -                         -   

Budsjett       

2021Tall i hele kroner

Regnskap        

2016

Budsjett        

2017

Budsjett       

2018

Budsjett        

2019

Budsjett        

2020

Budsjettskjema 1B

1 Sektor for administrasjon 24 898 366 27 067 137 28 876 914 28 658 121 28 591 125 28 542 075

2 Sektor for oppvekst og kultur 112 777 089 125 799 980 133 562 003 132 961 894 132 623 448 132 375 661

3 Sektor for helse og omsorg 114 460 604 120 396 639 128 485 460 127 529 086 126 989 716 126 594 825

5 Selvkost -1 255 257 478 200 91 594 91 594 91 594 91 594

6 Sektor for drift og utvikling 35 711 349 36 850 218 40 336 231 39 971 798 39 766 268 39 615 792

7 Skatter og rammetilskudd -20 275 263 -20 196 000 -25 413 100 -25 441 100 -25 441 100 -25 441 100

8 Renter, avdrag og avsetninger -17 323 968 -18 342 690 -19 519 477 -19 519 477 -19 519 477 -19 519 477

0 Prosjekter og interkommunale selskap -574 781 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000

248 418 139 272 083 484 286 449 625 284 281 916 283 131 574 282 289 370

Budsjett       

2021Tall i hele kroner

Regnskap        

2016

Budsjett        

2017

Budsjett       

2018

Budsjett        

2019

Budsjett        

2020

392



52 

 

 
 

 

Økonomisk oversikt drift

DRIFTSINNTEKTER

Brukerbetalinger -17 800 314 -17 503 386 -17 250 386 -17 250 386 -17 250 386 -17 250 386

Andre salgs- og leieinntekter -30 799 787 -27 577 786 -28 858 950 -28 858 950 -28 858 950 -28 858 950

Overføringer med krav til motytelser -88 837 929 -55 524 253 -58 102 645 -58 102 645 -58 102 645 -58 102 645

Rammetilskudd -183 846 147 -190 308 000 -191 687 000 -191 687 000 -191 687 000 -191 687 000

Andre statlige overføringer -20 109 142 -22 565 000 -27 263 100 -27 016 100 -27 016 100 -27 016 100

Andre overføringer -4 395 068 -2 691 000 -2 274 000 -2 274 000 -2 274 000 -2 274 000

Skatt på inntekt og formue -104 420 468 -100 400 000 -106 841 000 -106 841 000 -106 841 000 -106 841 000

Eiendomsskatt -15 675 899 -15 704 000 -17 100 000 -16 600 000 -16 100 000 -15 600 000

Sum driftsinntekter -465 884 754 -432 273 425 -449 377 081 -448 630 081 -448 130 081 -447 630 081

DRIFTSUTGIFTER

Lønnsutgifter 249 973 909 248 269 611 264 097 918 262 058 209 260 907 867 260 065 663

Sosiale utgifter 33 038 364 33 706 919 34 719 495 34 719 495 34 719 495 34 719 495

Kjøp av varer og tjenester som inngår i tjenesteproduksjon54 994 558 51 059 576 55 285 275 55 285 275 55 285 275 55 285 275

Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon43 653 429 43 803 119 49 662 481 49 662 481 49 662 481 49 662 481

Overføringer 23 560 054 16 676 684 13 781 737 13 653 737 13 653 737 13 653 737

Avskrivninger 16 266 352 19 000 000 19 000 000 19 000 000 19 000 000 19 000 000

Fordelte utgifter -157 111 0 0 0 0 0

Sum driftsutgifter 421 329 555 412 515 909 436 546 906 434 379 197 433 228 855 432 386 651

Brutto driftsresultat -44 555 199 -19 757 516 -12 830 175 -14 250 884 -14 901 226 -15 243 430

EKSTERNE FINANSINNTEKTER

Renteinntekter og utbytte -2 281 975 -2 050 000 -2 050 000 -2 050 000 -2 050 000 -2 050 000

Mottatte avdrag på utlån -9750 0 0 0 0 0

Sum eksterne finansinntekter -2 291 725 -2 050 000 -2 050 000 -2 050 000 -2 050 000 -2 050 000

EKSTERNE FINANSUTGIFTER

Renteutgifter og låneomkostninger 11 579 466 13 783 374 10 906 802 11 175 518 11 272 530 11 344 736

Avdrag på lån 16 108 828 18 825 578 20 047 573 20 999 566 21 352 896 21 422 894

Utlån 0 0 0 0 0 0

Sum eksterne finansutgifter 27 688 294 32 608 952 30 954 375 32 175 084 32 625 426 32 767 630

Resultat eksterne finans- og finansieringstransaksjoner 25 396 569 30 558 952 28 904 375 30 125 084 30 575 426 30 717 630

Motpost avskrivninger -16 266 352 -19 000 000 -19 000 000 -19 000 000 -19 000 000 -19 000 000

Netto driftsresultat -35 424 982 -8 198 564 -2 925 800 -3 125 800 -3 325 800 -3 525 800

BRUK AV AVSETNINGER

Bruk av tidligere års regnskapsmessig midreforbruk 0 0 0 0 0 0

Bruk av disposisjonsfond 0 0 0 0 0 0

Bruk av bundne driftsfond -2 934 035 -478 200 -889 200 -889 200 -889 200 -889 200

Bruk av avsetninger -2 934 035 -478 200 -889 200 -889 200 -889 200 -889 200

AVSETNINGER

Overføringer fra driftsregnskapet 0 0 800 000 1 000 000 1 200 000 1 400 000

Dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk 7884831 4 863 162 0 0 0 0

Avsetninger til disposisjonsfond 3307014 3 798 602 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000

Avsetninger til bundne driftsfond 4 357 280 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000

Sum avsetninger 15 549 125 8 676 764 3 815 000 4 015 000 4 215 000 4 415 000

Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk -22 809 892 0 0 0 0 0

Budsjett       

2021Tall i hele kroner

Regnskap        

2016

Budsjett        

2017

Budsjett       

2018

Budsjett        

2019

Budsjett        

2020
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Budsjettskjema 2A

Investering i anleggsmidler 49 119 465    15 919 832 26 203 481 16 150 000 9 350 000 10 450 000

Utlån og forskutteringer 5 130 550      5 000 000 0 5 000 000 5 000 000 5 000 000

Kjøp av aksjer og andeler 1 507 370      1 400 000 1 800 000 2 000 000 2 200 000 2 400 000

Avdrag på lån 12 325 258    5 900 000 6 000 000 6 000 000 6 000 000 6 000 000

Inndekning av tidligere års udekket 1 287 115      0 0 0 0 0

Avsetninger 8 563 228      0 0 0 0 0

Årets finansieringsbehov 77 932 986    28 219 832 34 003 481 29 150 000 22 550 000 23 850 000

FINANSIERING

Bruk av lånemidler -36 905 183  -18 109 832 -25 703 481 -20 650 000 -13 850 000 -15 450 000

Inntekter fra salg av anleggsmidler -7 401 999    -1 400 000 -1 000 000 -1 000 000 -1 000 000 -1 000 000

Tilskudd til investeringer -1 838 563    0 0 0 0 0

Kompensasjon merverdiavgift -8 663 717    0 0 0 0 0

Mottatte avdrag på utlån og refusjoner -15 912 143  -5 900 000 -6 000 000 -6 000 000 -6 000 000 -6 000 000

Andre inntekter -414 577        0 0 0 0 0

Sum ekstern finansiering -71 136 182  -25 409 832 -32 703 481 -27 650 000 -20 850 000 -22 450 000

Overført fra driftsregnskapet -800 000 -1 000 000 -1 200 000 -1 400 000

Bruk av avsetninger -6 796 804    -2 810 000 -500 000 -500 000 -500 000 0

Sum finansiering -77 932 986 -28 219 832 -34 003 481 -29 150 000 -22 550 000 -23 850 000

Udekket/udisponert 0 0 0 0 0 0

Budsjett       

2021Tall i hele kroner

Regnskap        

2016

Budsjett        

2017

Budsjett       

2018

Budsjett        

2019

Budsjett        

2020
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Budsjettskjema 2B

908  Guleng III     27 386 513 

911  Halti II       5 075 437 

926 Kjøp av grunn       1 287 831       1 750 000       3 000 000 

931  Bruk av tunellmasser          728 183 

932  Uteområdet Storslett skole       1 402 694 

937  EPC - kontrakter       7 606 344 

938  IKT-utstyr         -101 737          840 000          200 000          200 000          200 000 

961 Nytt takdekke 110 740         500 000                  250 000 

963 Ombygging Leonard Isaksensveg             65 740       5 000 000 

964 Ny vei til Moan skole 1 318 830      3 000 000      

965 Moan skole - utbygging 481 027         

971 Idrettshallen utbedring 984 087                  200 000 

972 Saga skistadion       1 845 035 

978 Forprosjektering ny kirkegård          200 000 

978  Heldøgnsbem. omsorgsbolig for eldre 1 184 832      

9XX Ombygging kommunehuset 500 000         100 000         

9XX Prosjektering ny svømmehall 500 000         500 000         

9XX Ombygging glasstak Storslett skole 500 000         

9XX Ombygging Oksfjord skole 1 000 000      

9XX Velferdsteknologi 500 000         500 000         

9XX  Ombygging skole/barnehage forhindre overgrep 105 000         

9XX Innkjøp av kjøretøy, byggdrift 450 000         

9XX Høgegga barnehage - utbygging 7 800 000      6 000 000      

9XX Ombygging gamle kinosal 250 000         

9XX Prosjektledelse 1 343 481      

9XX Sonjatun helsesenter - vindu/etteriso. 500 000         

9XX Sonjatun helsesenter - ny brannsentral 290 000         

9XX Ny liftbil (høyberedskap) 1 500 000      

9XX Garasje liftbil 1 700 000      

9XX Point - renovering 300 000         

9XX Medisinkabinett 1 200 000      

9XX Digital innbygger 500 000         500 000         500 000         

9XX Låsesystem tre bygg 340 000         

9XX GPS oppmåling 200 000         

9XX Samfunnshuset - ombygging 200 000         

9XX  Veilys - pålegg om målt forbruk 1 000 000      

9XX Hovedplan avløp 800 000         

9XX Hovedplan vann 5 450 000      5 750 000      8 150 000      9 050 000      

9XX  VAR investeringer 928 719         730 000         640 000         500 000         500 000         1 200 000      

Investering i anleggsmidler 49 119 443    15 919 832    26 203 481    16 150 000    9 350 000      10 450 000    

Budsjett       

2021Tall i hele kroner

Regnskap        

2016

Budsjett        

2017

Budsjett       

2018

Budsjett        

2019

Budsjett        

2020
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Økonomisk oversikt investering

Salg av driftsmidler og fast eiendom -7 393 499    -1 400 000 -1 000 000 -1 000 000 -1 000 000 -1 000 000

Andre salgsinntekter -414 230        

Overføringer med krav til motytelser -5 261 770    

Kompensasjon merverdiavgift -8 663 717    

Statlige overføringer -1 831 935    

Andre overføringer -6 628            

Renteinntekter og utbytte -347                

Sum inntekter -23 572 126 -1 400 000 -1 000 000 -1 000 000 -1 000 000 -1 000 000

Lønnsutgifter 1 113 423      1 078 312 1 121 841

Sosiale utgifter 200 207         106 520 221 640

Kjøp av varer og tjenester som inngår i tjenesteproduksjon 39 142 118    14 735 000 24 860 000 16 150 000 9 350 000 10 450 000

Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon

Overføringer 8 663 717      

Renteutgifter og omkostninger

Sum utgifter 49 119 465 15 919 832 26 203 481 16 150 000 9 350 000 10 450 000

Avdrag på lån 12 325 258    5 900 000 6 000 000 6 000 000 6 000 000 6 000 000

Utlån 5 130 550      5 000 000 0 5 000 000 5 000 000 5 000 000

Kjøp av aksjer og andeler 1 507 370      1 400 000 1 800 000 2 000 000 2 200 000 2 400 000

Dekning av tidligere års udekket 1 287 115      

Avsetninger til ubundne investeringsfond 3 434 334      

Avsetninger til bundne investeringsfond 5 128 894      

Sum finans- og finansieringstransaksjoner 28 813 521 12 300 000 7 800 000 13 000 000 13 200 000 13 400 000

Bruk av lån -36 905 183  -18 109 832 -25 703 481 -20 650 000 -13 850 000 -15 450 000

Mottatte avdrag på utlån -10 650 374  -5 900 000 -6 000 000 -6 000 000 -6 000 000 -6 000 000

Salg av aksjer og andeler -8 500            

Bruk av tidligere års udisponert

Overføring fra driftsregnskap -800 000 -1 000 000 -1 200 000 -1 400 000

Bruk av disposisjonsfond -500 000 -500 000 -500 000

Bruk av ubundne investeringsfond -6 796 803    

Bruk av bundne fond -2 810 000

Sum finansiering -54 360 860 -26 819 832 -33 003 481 -28 150 000 -21 550 000 -22 850 000

Udekket / Udisponert 0 0 0 0 0 0

Budsjett       

2021Tall i hele kroner

Regnskap        

2016

Budsjett        

2017

Budsjett       

2018

Budsjett        

2019

Budsjett        

2020
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Nordreisa kommune 
           

 Arkivsaknr:       2017/1005-4 

Arkiv:                150  

Saksbehandler:  Dag Funderud 

 Dato:                 20.11.2017 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
92/17 Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg 30.11.2017 

 

Endelig budsjettforslag for sektor for Drift og utvikling 

Henvisning til lovverk: 

Rådmannens innstilling 
1. Sektorleder foreslår følgende tiltak for oppnå budsjettbalanse: 

 
    629 Redusert bruk av overtid kr -76000  -76 000 -76 000 -76 000 -76 000 
        Byggdrift (629)  -76 000 -76 000 -76 000 -76 000 
    629 vedlikehold bygg kr -150 000  -150 000 -150 000 -150 000 -150 000 
        Byggdrift (629)  -150 000 -150 000 -150 000 -150 000 
    672 Samfunnshuset red strømutgifter kr 30 000  -30 000 -50 000 -50 000 -50 000 
        Samfunnshuset/svømmehallen (672)  -30 000 -50 000 -50 000 -50 000 
    693 Redusert bruk av overtid kr -60.000  -60 000 -60 000 -60 000 -60 000 
        Kommunale veier (693)  -60 000 -60 000 -60 000 -60 000 
    693 redusert veivedlikehold kr -200000  -200 000 -200 000 -200 000 -200 000 
        Kommunale veier (693)  -200 000 -200 000 -200 000 -200 000 
    695 Økte inntekter kr 80 000  -80 000 -80 000 -80 000 -80 000 
        Parker, torg (695)  -80 000 -80 000 -80 000 -80 000 
Sum tiltak  596 000    

  
Dette forslaget innebærer at sektoren har ledige midler tilsvarende kr 17 755. 
 

2. Sektorleder foreslår følgende investeringstiltak i 2018, som dekkes av disposisjonsfond: 
Asfaltering av grusveier     kr. 1.5 mill. 
Samfunnshuset     kr.0,5 mill. 
Bredbåndutbygging     kr. 0,75 mill.  
Utskifting GPS     kr 0,2 mill 
Gatelys (1 mill+5 mill)    kr 6,0 mill 
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Saksopplysninger 
Regjeringen la 11.mai i år frem st. prop. nr. 128 S Kommuneproposisjon 2018. 
Kommuneproposisjonen gir føringer for forslaget til statsbudsjett for 2018 som legges frem i 
begynnelsen av oktober. Det legges opp til en vekst i frie inntekter på 3,5 og 4,0 mrd kr, noe som 
utgjør mellom 1,1 % og 1,2 %. Veksten begrunnes i:  
 Kr 300 mill til opptrappingsplan på rusfeltet.  
 Kr 200 mill til satsning på tidlig innsats i barnehage og skole.  
 Kr 200 mill i forebyggende tiltak til barn, unge og familier for å ruste kommunene for 
barnevernsreformen. Tiltaket støtter opp om satsingen i arbeidet med psykisk helse, rus og opptrappingsplanen 
mot vold og overgrep, samt satsingen på helsestasjons- og skolehelsetjenester.  
 Kr 100 mill fordeles mellom fergefylkene for å sikre god infrastruktur for folk og næringsliv langs kysten.  
 
I proposisjonen for budsjett i 2017 ønsket regjeringen å synliggjøre effektivitetspotensialet som 
ligger i kommunesektoren. Dette fokuset fortsetter i proposisjonen for 2018. Dersom kommunen 
setter et effektivitetskrav til egen virksomhet på 0,5% tilsvarer det mellom kr 1,65 mrd og 2,15 mrd 
på landsbasis, som kan benyttes til styrking av tjenestene i tillegg til det som følger av 
inntektsveksten. For Nordreisa utgjør 0,5 % kr 1,55 mill (av kr 310,8 mill) i 2017-tall.  
 
Når budsjettrammer for 2018 settes tas det utgangspunkt i den opprinnelig budsjettramme for 2017 
som ble vedtatt i desember 2016. Denne rammen justeres for lønnsøkning og bindende politiske 
vedtak som har økonomisk virkning. Opprinnelig budsjettramme for 2018 er som følger:  
 
 
6 Sektor for drift og utvikling  Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 
Ramme for 2017 36 850 218 36 850 218 36 850 218 36 850 218 
Endringer i budsjettet for 2018      
Konsekvensjustert budsjett 4 064 258 4 064 258 4 064 258 4 064 258 
Fra investering      
Sum tiltak -578 245 -942 678 -1 148 208 -1 298 684 
Ramme 2018 40 336 231 39 971 798 39 766 268 39 615 792 

 
Endring konsekvensjustert budsjett    4 064 258  
Økte brøyteutgifter    1 952 000  
Brannsamarbeid       170 000  
Internsalg/kjøp (flyttet sektor 8)    1 271 000  
Lønnsøkning       570 000  
Frivillighetssentral (flyttet sektor 3)      -531 000  
Redusert inntekt Guleng 3       400 000  
Driftsavtale private          94 000  
Sum endringer    3 926 000  

 
 
 
Dette betyr at sektoren må redusere rammen med kr.  578.245 i 2018. 
 
Reduksjonstiltak: 
Etter en gjennomgang av budsjettet for 2017 finner sektorleder mulige innsparinger innen 
sektoren: 
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Kapittel : 6 Sektor for drift og utvikling 

Tiltak 189: 629 Redusert bruk av overtid kr -76000 

Beskrivelse Virksomheten har endret driften og det er satt strengere kriterier for bruk av overtid. Budsjettet kan reduseres 

 

21.11.2017 

 

DF 

- 

- - 
2018 2019 2020 2021 Totalt 

Sted Ansvar: Byggdrift (629) 

    1.10400.261.0.0 

        OVERTID 

 -76 000 -76 000 -76 000 -76 000 -304 000 

Sum utgifter  -76 000 -76 000 -76 000 -76 000 -304 000 

Sum inntekter  0 0 0 0 0 

Sum netto  -76 000 -76 000 -76 000 -76 000 -304 000 

SUM NETTO TILTAK  -76 000 -76 000 -76 000 -76 000 -304 000 

- 

- 

Tiltak 188: 629 vedlikehold bygg kr -150 000 

Beskrivelse Vedlikeholdsetterslep er stort, men en ser ikke andre alternativ enn å ta redusere budsjettet noe. 

 

21.11.17 

 

DF 

- 

- - 
2018 2019 2020 2021 Totalt 
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Sted Ansvar: Byggdrift (629) 

    1.12501.130.0.0 

        MATERIELL 

INVENTAR/UTSTYR 

 -150 000 -150 000 -150 000 -150 000 -600 000 

Sum utgifter  -150 000 -150 000 -150 000 -150 000 -600 000 

Sum inntekter  0 0 0 0 0 

Sum netto  -150 000 -150 000 -150 000 -150 000 -600 000 

SUM NETTO TILTAK  -150 000 -150 000 -150 000 -150 000 -600 000 

- 

- 

Tiltak 193: 672 Samfunnshuset reduserte strømutgifter kr 30 000 

Beskrivelse I investeringsbudsjett er det foreslått investering i utskifting av vinduer og etterisolering av samfunnshuset. Gjøres det er 

det mulig å redusere utgifter til strøm 

21.11.2017 

DF 

- 

- - 
2018 2019 2020 2021 Totalt 

Sted Ansvar: Samfunnshuset/svømmehallen (672) 

    1.11800.386.0.0 

        STRØM 

 -30 000 -50 000 -50 000 -50 000 -180 000 

Sum utgifter  -30 000 -50 000 -50 000 -50 000 -180 000 

Sum inntekter  0 0 0 0 0 

Sum netto  -30 000 -50 000 -50 000 -50 000 -180 000 

SUM NETTO TILTAK  -30 000 -50 000 -50 000 -50 000 -180 000 

- 

- 
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Tiltak 190: 693 Redusert bruk av overtid kr -60.000 

Beskrivelse Bruk av overtid har gått opp de siste åra. Det må gjøres endringer slik at bruk av overtid reduseres. 

 

21.11.2017 

 

DF 

- 

- - 
2018 2019 2020 2021 Totalt 

Sted Ansvar: Kommunale veier (693) 

    1.10400.332.0.0 

        OVERTID 

 -60 000 -60 000 -60 000 -60 000 -240 000 

Sum utgifter  -60 000 -60 000 -60 000 -60 000 -240 000 

Sum inntekter  0 0 0 0 0 

Sum netto  -60 000 -60 000 -60 000 -60 000 -240 000 

SUM NETTO TILTAK  -60 000 -60 000 -60 000 -60 000 -240 000 

- 

- 

Tiltak 192: 693 redusert veivedlikehold kr -200000 

Beskrivelse I tiltak for bruk av disposisjonsfond foreslås det asfaltering av noen kommunale grusveier. Dette vil redusere behovet for 

veivedlikehold om sommeren. (salting, grusing mm) 

21.11.2017 

 

DF 

- 

- - 
2018 2019 2020 2021 Totalt 

Sted Ansvar: Kommunale veier (693) 
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    1.12313.332.0.0 

        KJØP 

SOMMERVEDL.HOLD VEIER 

 -200 000 -200 000 -200 000 -200 000 -800 000 

Sum utgifter  -200 000 -200 000 -200 000 -200 000 -800 000 

Sum inntekter  0 0 0 0 0 

Sum netto  -200 000 -200 000 -200 000 -200 000 -800 000 

SUM NETTO TILTAK  -200 000 -200 000 -200 000 -200 000 -800 000 

- 

- 

Tiltak 191: 695 Økte inntekter kr 80 000 

Beskrivelse Budsjett for inntekter parker og torg er ikke justert på flere år. 

 

21.11.2017 

 

DF 

- 

- - 
2018 2019 2020 2021 Totalt 

Sted Ansvar: Parker, torg (695) 

    1.16511.335.0.0 

        DIV SALGSINNTEKT 

M/MVA 

 -80 000 -80 000 -80 000 -80 000 -320 000 

Sum utgifter  0 0 0 0 0 

Sum inntekter  -80 000 -80 000 -80 000 -80 000 -320 000 

Sum netto  -80 000 -80 000 -80 000 -80 000 -320 000 

SUM NETTO TILTAK  -80 000 -80 000 -80 000 -80 000 -320 000 

- 
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Sektoren må i 2018 starte omstilling for ytterligere å effektivisere driften i forhold til rammene 
for årene 2019-2021.   
 
Sektoren har forslag til mange gode tiltak som det ikke er rammer nok til å dekke.  Oversikt over 
disse tiltakene ligger under: 

Tiltak som ikke er valgt i denne budsjettversjonen 

- 

6 Sektor for drift og utvikling      

    600 Digital fornying innen drift og utvikling  200 000 200 000 200 000 200 000 

        Adm drift og utvikling (600)  200 000 200 000 200 000 200 000 

    600 Driftsstøtte til tømmestasjon for bobiler  0 0 0 0 

        Adm drift og utvikling (600)  0 0 0 0 

    600 Utbygging av bredbånd kr 750.000  750 000 0 0 0 

        Adm drift og utvikling (600)  750 000 0 0 0 

    600 Økt støtte til idrettslaget for drift av Krakenes 160 000  160 000 160 000 160 000 160 000 

        Adm drift og utvikling (600)  0 0 0 0 

   601 Økt budsjett for ferievikarer  230 000 230 000 230 000 230 000 

    630 Utprøving av robotklipping av enkelte plener  40 000 0 0 0 

        Skolebygg (630)  40 000 0 0 0 

    630 Økt vedlikehold bygg kr. 1.000.000  1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 

        Skolebygg (630)  1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 

    690 Inntekt gods over kai  0 0 0 0 

        Havn (690)  0 0 0 0 

    691 Arbeidstøy  0 36 000 36 000 36 000 

        Brannvern (691)  0 36 000 36 000 36 000 

    691 Driftsutgifter høyderedskap/liftbil  0 115 000 115 000 115 000 

        Brannvern (691)  0 115 000 115 000 115 000 

    691 Kjøp fra interkommunalt tiltak - Leder beredskap  0 268 800 268 800 268 800 

        Brannvern (691)  0 268 800 268 800 268 800 

    693 Bergmo bru utbedring 2019-2022  0 1 068 000 0 0 

        Kommunale veier (693)  0 1 068 000 0 0 

    693 Ferievikarer 5 mnd sommervedlikehold  237 400 237 400 237 400 237 400 

        Kommunale veier (693)  237 400 237 400 237 400 237 400 

    693 Konsulenthjelp konkurransegrunnlag bruer  180 000 0 0 0 

        Kommunale veier (693)  180 000 0 0 0 

    693 Leasing hjullaster kr 300 000  300 000 300 000 300 000 300 000 

        Kommunale veier (693)  300 000 300 000 300 000 300 000 

    693 Rotsundelv bru utbedring  0 1 040 000 0 0 

        Kommunale veier (693)  0 1 040 000 0 0 

    693 Sommervedlikehold vei kr 500 000  500 000 500 000 500 000 500 000 

        Kommunale veier (693)  500 000 500 000 500 000 500 000 
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Formannskapet ba i siste møte sektorene komme med forslag til ekstraordinære investeringer.  
Under er det satt opp en liste med investeringer som vi mener er framtidsrettet ved at 
investeringen gir en besparelse i framtidige driftsutgifter. 
   
Asfaltering av grusveier kr 1.5 mill 
Begrunnelse: Ved å asfaltere veier bedres kvaliteten vesentlig samtidig som behovet for 
sommervedlikehold reduseres.  
 
Nytt dekke og enøktiltak i Samfunnshuset kr 0.5 mill 
Begrunnelse: Gjenkledning og utskifting av vinduer i samfunnshuset/gymsal og innstallering av 
luft/luft varmepumper i samfunnshuset. Dette vi gi en årlig besparelse på ca 30-50.000,- i 
fyringsutgifter. Når en i tillegg tar med forslag til ombygging for kulturskolen er det bare gulvet 
i gymsalen/banedekket som står igjen. Når dette tas med blir hele Samfunnshuset renovert. 
 
Bredbåndutbygging kr 0,75 mill 
Begrunnelse: Det er fortsatt områder i kommunen som ikke har bredbånd. Det er bygd ut fiber til 
store deler av kommunen, og suppleres dette med teleaktørenes 4G utbygging er det kun ett område 
med boligbebyggelse som ikke har tilgang til bredbånd. Dette er Oksfjorddalen. I statsbudsjettet for 
2018 er det satt av midler det kan søkes på. Beløpet over er kommunens egenandel. (jf kommunens 
regnskapsregler må denne investeringen tas av driftsbudsjettet, siden kommunen ikke skal eie den) 
 
Utskifting GPS kr 0,2 mill 
GPS er ca 10 år og det er nå ikke mulig å få tak i deler. Det foreslås derfor en investering i ny GPS. 
Begrunnelse: dagen GPS er så gammel at den ikke lar seg reparere.  
 
Utskifting av lyspunkter i gatelysene og montering av målere kr 6 mill (5 mill + 1mill) 
Investering i nye målere for veilys kommer som et pålegg fra 2019. Montering av målere på 
gatelysene langs de kommunale vegene er kostnadsberegnet til ca 1 million. Samtidig vet vi at 
mange av de gamle lysarmaturene har dårlig lys og dårlige reflektorer, samtidig som de bruker mye 
energi. Med nye LED lys kan strømforbruket reduseres med 70-80 %. Se oppslag fra Meråker 
For å få ut gevinst i form av sparte strømutgifter mener vi den beste løsningen er å gjennomføre 
begge disse investeringene samtidig. 
Med investering av smarte gatelys får en ut eksakt strømforbruk, men pr i dag godkjennes ikke 
dette som grunnlag for fakturering. Hadde en fått en avtale på dette, hadde en sluppet å investere 
i nye målere.  
Kostnader strømforbruk har de siste årene vært på kr 450-500.000. Årlig kan det derved spares 
kr 300-350.000. Den eneste usikkerheten er hva kostnaden vil bli på fastledd nettleie for hver 
måler. Med dagens gjeldene tariffsatser vil denne kostnaden blir større en besparelsen ved å gå 
over til LED.  

Vurdering 
Nordreisa kommune må framover i tid gjøre ytterligere nedtrekk i drift. Da er det viktig å gjøre 
tiltak som gir en mest mulig effektiv drift. Sektoren må jobber smartere ved å kombinere 
mennesker og teknologi. Det må jobbes framtidsrettet for å møte de behov som kommer.  
 
I forbindelse med budsjettarbeidet i 2016 ble det lagd en bemanningsplan for sektoren. Den 
ligger fortsatt til grunn. Den skisserte tiltak for å effektivisere driften.  I ettertid har 
virksomheten Renhold hatt en gjennomgang og gjort justeringer som har resultert i at to nye 
bygg er tatt i bruk uten at det er tilført ekstra ressurser. Samtidig er budsjettet for ferievikarer 
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svært lavt. Etter en gjennomgang mangler det ferievikarbudsjett på 230.000. Det er derfor ikke 
foreslått kutt i denne virksomheten. 
Byggdrift har de to siste åra omorganisert i hht bemanningsplanen forslag til 
effektiviseringstiltak med samling av de fleste vaktmestrene i en pool. Det var videre skissert et 
mål om å få flest mulig 100 % stillinger. Her kan en på sikt redusere kostnader. En strengere 
praksis for bruk av overtid har resultert i mindre forbruk i 2017. 
Anleggsdrift har i flere år blitt driftet etter samme modell som Byggdrift nå har gjennomført.  
Bruk av overtid har gått noe opp de siste to åra og det må derfor settes inn tiltak for å redusere 
dette. Hvis grusveier asfalteres vil dette redusere sommervedlikeholdet. 
Utvikling består av forvaltningsstillinger og kommuneveterinærene. Under arbeidet med 
bemanningsplanen i 2016 ble det kuttet en hel stilling. Det er derfor ikke foreslått kutt her. 
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Nordreisa kommune 
           

 Arkivsaknr:       2017/711-4 

Arkiv:                1942/81/71
  

Saksbehandler:  Sigrid 
Birkelund 

 Dato:                 07.11.2017 
 

 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
93/17 Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg 30.11.2017 

 

Søknad om dispensasjon fra reguleringsbestemmelser. 

 
Vedlegg 
1 81_1 Storsletta reguleringsplan 2 
2 Storsletta reguleringsbestemmelser 

 
Henvisning til lovverk: 

- Planbestemmelser for reguleringsplan: Storsletta hyttefelt §§ 2 og 4. 
- Plan- og bygningsloven: Kapittel 19 Dispensasjon 
- Forurensningsforskriften kap. 12. 

Rådmannens innstilling 
I medhold av § 19-4 avslås søknad om dispensasjon.  
 
Avslaget begrunnes med at ved å gi en dispensasjon som omsøkt, kan dette gi uheldige 
konsekvenser for miljøet. Det vurderes at ulempene ved å gi dispensasjon klart overstiger 
fordelene. Det følger derfor av § 19-2 i plan- og bygningsloven at dispensasjon ikke kan gis. 
 
 

Saksopplysninger 
Marius Johansen og Sandra Hallen ønsker å bygge fritidsbolig på sin eiendom gnr bnr 81/71 på 
Storsletta reguleringsfelt. Reguleringsområdet er ikke ferdig tilrettelagt i henhold til 
reguleringsbestemmelsene. Dette er også gjeldende for hele byggefeltet og andre som har 
tiltenkt å bygge på området.  
 
Reguleringsbestemmelsene for Storsletta hyttefelt:  
 
§ 2 FELLESBESTEMMELSER 
2: Avløp/avtrede: 
Hver hytte for privat bruk eller utleie skal være utstyrt med nødvendig avtrede. Det skal 
etableres felles avløpsanlegg med tilknytningsplikt. Kjemikalietoalett tillates ikke. 
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§ 5 REKKEFØLGEBESTEMMELSE jf. 12-7 nr. 10. 
Opparbeidelseskrav for å få midlertidig brukstillatelse/ferdigattest. Før de nye hyttene tas i bruk 
skal felles adkomst og parkeringer være ferdig opparbeidet. Vannforsyning, avløp og elektrisitet 
skal være tilfredsstillende etablert før hytter tas i bruk.  
 
Det skal ikke igangsettes bygging i området før atkomstene fra fylkesvegen til hyttefelt og 
naustområde tilfredsstiller kravene til utforming og sikt jf. Håndbok 017 Veg- og gateutforming. 
Videre skal atkomstene kontrolleres og godkjennes av Statens vegvesen før byggetillatelse gis.  
 
Da reguleringsfeltet ikke er gjort klart til bygging av hytter etter reguleringsbestemmelsene, 
søker Marius og Sandra dispensasjon fra reguleringsplanen. Slik det er i dag er det egentlig 
ingen som har mulighet til å få ferdigattest på sine hytter. 
 
De søker på et lukket avløpsanlegg med infiltrasjon i grunnen. Det foreligger ingen 
grunnundersøkelser per dags dato.  
 
Det er i dag allerede utbygd to fritidsboliger på dette reguleringsfeltet. Disse har egne 
avløpsanlegg. Begge hyttene ble bygd før planen ble stadfestet. Det er ikke gjort noen 
undersøkelser av avløpsmuligheter i reguleringsområdet for Storsletta reguleringsfelt. 
Kulturminner er innenfor regulert området, som er avsatt i kart. Dette gjør gravingen til 
eventuelt utslipp til sjø vanskeligere, men det er muligheter å grave utenfor dette. Faren for at 
det er kulturminner utenfor dette området er til stedet.   
 
Salget av tomter og med bygningsklare eiere gjør at presset for en endelig klargjøring av 
reguleringsfeltet. Grunneier av gnr bnr 81/1 har søkt på endringer av reguleringsplanen for 
Storsletta reguleringsfelt og denne saken må sees i samsvar med denne.  

Vurdering 
En vurderer at det vil være uheldig å gi dispensasjon for at hver enkelt hytte etablerer sitt eget 
avløpsanlegg. Det er ikke dokumentert at massene i området er godt egnet for naturlig 
infiltrasjon samt at en vil kunne få tilfredsstillende løsning for hele hyttefeltet ved å etablere eget 
avløpsanlegg for hver hytte. I henhold til NVE Atlas så har den øvre delen av hytteområdet 
terrengmasser som er lite egnet for infiltrasjon. Den beste løsninga for området ville være et 
felles avløp til sjø – muligens 2 felles avløp som dekket hver sin del av hytteområdet. Hele feltet 
sett under ett vil nok komme billigere unna med en eller to felles septikkumløsninger. Men det 
vil nok kunne forsvares å ha en løsning hvor hver hytte har sin private septikkum hvor utløpene 
samles i felles utslipp til resipient. Dette vil en kunne anse som en tilstrekkelig oppfyllelse av 
bestemmelsen om felles avløpsanlegg. 
 
Det vurderes at ved å gi en dispensasjon som omsøkt, kan dette gi uheldige konsekvenser for 
miljøet. Dette skal særlig vektlegges, jf. § 19-2 3. avsnitt.  
 
Det vurderes at ulempene ved å gi dispensasjon klart overstiger fordelene. Det følger derfor av § 
19-2 i plan- og bygningsloven at dispensasjon ikke kan gis. 
 
Det bemerkes at det er gitt byggetillatelse til fritidsboligen 11.08.2017.  
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PLANBESTEMMELSER	FOR	

REGULERINGSPLAN	FOR	GBNR	81/1
FOR	STORSLETTA HYTTEFELT	I	
NORDREISA KOMMUNE

PLAN ID: 19422009-006

Saksbehandling: Dato

1.gangs behandling i formannskapet Driftsutvalget 25.04.13

Offentlig ettersyn i perioden Aug/ Sept. 2013

2.gangs behandling i formannskapet Driftsutvalget 09.12.13

Kommunestyret
Revisjoner: 21.03.13

Konsulent
20.11.13
NTP

Planbestemmelser er datert 15.12.2011. Rev.: 15.03. 2012/04.06.2012/ 
05.12.2012/19.02.2013/ 21.03.2013/ 20.11.13.                                                                                                       

§ 1 Hensikt

Planens hensikt er å legge tilrette for en helhetlig arealforvaltning ved oppføring av 
fritidsboliger og naust med tilhørende anlegg.
Planen skal ivareta og styrke lokalsamfunnets helse, miljø og trivsel i et langsiktig bærekraftig 
perspektiv. Planleggingen og vedtak skal sikre åpenhet, forutsigbarhet og medvirkning for alle 
berørte interesser og myndigheter. 

Planområdets areal er ca. 139 daa inkl. areal i sjø. Planområde i sjø utgjør 14,4 daa av totalt 
areal. Det vil si om lag 125 daa. land- areal i planområdet.
Planen skal gjennomføres i henhold til ny plan- og bygningslov av 2008.

§ 2 Fellesbestemmelser

Planbestemmelsene gjelder for hele planområdet. 
Plankartet Reguleringsplan Storsletta hyttefelt datert 04.06.12 med tilhørende bestemmelser 
datert 15.12.11, revidert 05.12.12, revidert 21.03.13 og sist revidert 20.11.13 gjelder for hele 
planområdet.
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Bestemmelser som kun gjelder for ett eller flere del- felt, står under
arealformålene/hensynssonene til disse.

Etter PBLs § 12-7 gis følgende bestemmelser om:

1. Bebyggelsens utforming, estetiske krav/bygninger (bestemmelser) og arealers bruk
(krav om utomhusplan).
o Hyttene skal plasseres innfor regulert byggegrense. Hyttene skal innpasses best 

mulig i landskapet.
o Utstikking av tomtene og plassering bygg gjøres i samråd med grunneier.
o Naust oppføres i rekke med maks 10 enheter.
o Bebyggelsen innfor planområdet skal ha saltak mellom 22 og 35 grader. 
o Taktekking skal ikke være av material som gir refleks. 
o Utforming, materialvalg og fargebruk skal mest mulig tilpasses naturpreget i 

området. Fargevalg skal være beskrevet og vedlagt i byggesøknaden.
o Vegetasjon på ubebygd areal skal bevares mest mulig. Ubebygde deler av 

byggeområder skal bevares mest mulig med stedegen vegetasjon.
o Eksisterende plantet gran felt skal ikke snau hogges. Gjenværende seksjoner av 

trær er tiltenkt å ha en buffereffekt med hensyn på vind og innsyn mellom 
byggene. Hogst skal gjøres i samråd med grunneier.

o Transport av tømmer og beitedyr skal skje etter eksisterende vegsystem i 
planområdet.

2. Funksjons- og kvalitetskrav til bygninger og areal (helse, miljø, sikkerhet, 
universell utforming og barns behov for leke- og uteoppholdsareal).

Universell utforming:
Alle utearealer det være seg til opphold eller ferdsel skal planlegges tilgjengelig og 
tilrettelagt etter prinsippet om universell utforming og i henhold til TEK 10.

Som del av universell utforming tillates derfor grusing av eventuelle tilløpsstier 
tilknyttet reguleringsplanen. Gruset tilløpssti skal ha en maks bredde på inntil 1,4 
meter.

Ved utbygging av veger, tilløpsstier og fellesarealer skal dette i størst mulig grad 
utformes slik at disse kan brukes på like vilkår for flest mulig.

Vann: 
Det anlegges privat eller felles vannanlegg som anvist på plankart. Det er 
tilkoplingsplikt.

Avløp / avtrede:
Hver hytte for privat bruk eller utleie skal være utstyrt med nødvendig avtrede.
Det skal etableres felles avløpsanlegg med tilknytningsplikt.
Kjemikalietoalett tillates ikke.

411



3

Renovasjon:
Avfall skal bringes til godkjent avfallsdeponi.
Fast eller flytende avfall må ikke jordslås, henlegges eller ledes slik at det blir til 
sjenanse for andre.

Strøm:
I henhold til orientering fra kraftleverandør Ymber AS er det tilfredsstillende 
kapasitet på 22kV-linje som hovedtilførsel til området. 
Det må bygges ny lavspent til forsyning av tomter på oversiden av 22 kV linje. For 
eksisterende linje og transformator for hytter nedenfor 22kV-linje må det skiftes til 
en større transformator for å dekke planlagt utbygging.

Reindriftsmessige forhold:
- Det tillates ikke inngjerding av enkelttomter eller fellesområder av hensyn til 

rein og andre beitedyr.

- Eksisterende tilløpsveier og stier skal jamfør hevd- og alder tids bruk ikke 
sperres eller forringes, da disse er oppkjøringstraseer for stedlig reindrift.

- Slik den private detaljreguleringen er blitt forevist reinbeitedistriktet ved 
høring, slik forutsettes reguleringsplanen realisert.

- Motorisert ferdsel i forbindelse med utbygging skal jamfør hensyn til reinen i 
størst mulig grad begrenses

Det kan tilkomme et marginalt anleggsbidrag for å få fremført strøm til alle tomter 
ved samtidig utbygging.
Individuell utbygging vil medføre større anleggsbidrag.

3. Sikring av verneverdier
Dersom det under underanleggsarbeider eller annen virksomhet i planområdet 
oppdages automatisk fredete kulturminner, må arbeide straks stanses og 
fylkeskommunen og Sametinget varsles. Jfr. Lov om kulturminner § 8 annet ledd.

4. Rekkefølge for gjennomføring av tiltak etter planen – settes i egen § 5 under!

5. Mindre vesentlige endringer fra planbestemmelsene kan, når særlig grunner taler 
for det, tillates av kommunen innfor rammen av bestemmelser i plan- og 
bygningsloven.

6. Privatrettslige avtaler kan ikke inngås som er i strid med planen når den er 
godkjent.
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§ 3 Arealformål PBL § 12-5, 1.-6. ledd

Planen omfatter følgende planformål:

Bebyggelse og anlegg.
-  Fritidsbebyggelse frittliggende : områdene H1 til H16
-  Naust; U/N/B med tilhørende egne bestemmelser nedenfor.

Samferdselsanlegg og infrastruktur
- Veg Fv. 357
- Kjøreveg, internveger

Grønnstruktur
- Naturområde - grønnstruktur

Bruk og vern av sjø og vassdrag
- Friområde i sjø med tilhørende strandsone

1.ledd. Bebyggelse og anlegg.
- H1 til H16 - Fritidsbebyggelse frittliggende

 Det tillates oppført 1 hytte og 1 uthus på tomten. Maks. BRA= 150m2.
 Hovedhytte kan ikke overstige BRA=125m2
 Det skal avsettes 1 parkeringsplass og 1 gjesteparkeringsplass på hver hyttetomt.

 3,5 meter er maks gesimshøyde fra gjennomsnittlig diagonal av eksisterende 

bakkenivå.

 Takoppløft tillates.

 Takvinkel skal være mellom 22 og 35 grader.

 Det tillates IKKE oppført gjerder for tomter eller i reguleringsplanen som helhet, da 
reguleringsplanen har til hensikt å ivareta allmenn adkomst, hensyn til reindriftas 
tilløpsveier, stedlig kultursti samt beite for rein og andre beitedyr.

 Adkomststier og tilløpsveier til fjellet overfor hyttefeltet skal ikke stenges eller hindre 
allmenn adkomst og reindriftas særegne bruksrett til disse. Bruksretten er tilknyttet 
hevd og alder tids bruk.

 Ved søknad om tiltak skal plassering av hytte, parkeringsplasser, uthus, 
terrenginngrep, murer og fyllinger vises på situasjonsplan som skal vedlegges 
søknaden.

 Fritidsboligen hoved-møneretning skal følge terrengets høydekoter.

 Bruk av fyllinger, skjæringer, støttemurer skal begrenses i størst mulig grad. 
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Naust; U/N/B
Område for oppsetting av inntil 10 naust inkludert til eksisterende naust hvorav 4 naust kan 
bygges i nordlig området og 6 naust kan bygges i sørlige området.
Området kan også brukes til sjøsetting og opptrekk av båter.

 Naustene røstes mot sjøen
 Fast bredde på naustenes røstvegg er 5 meter
 Naust skal fremstå med en etasje
 Naustene har samme avstand fra sjøen så langt dette er mulig
 Naustene samlokaliseres som henholdsvis 4 og 6 enheter fordelt på to lokaliteter, dvs. 

sør og nord i reguleringsfeltet
 Saltak skal anvendes med takvinkel mellom 22 og 35 grader

 Samtlige naust skal ha nært beslektede farger – fargevalg tillegges byggesøknad.
 Farge på tak skal være i henhold til § 2 i fellesbestemmelser.

2. ledd. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur
Veg

Kjøreveg V1, V2, V3, V4
Regulert vegbredde er 5 meter inkl. skulder og grøft.
Byggeavstand fra senter veg skal være min. 8 meter.
Kjøreveg er i privat eie og benyttes som adkomst til hytteområder og naust.

3.ledd. Grønnstruktur
- Naturområder 
I området er det ikke tillatt å drive virksomhet eller oppføre bygg eller anlegg som redusere 
området verdi som naturområder. Det kan likevel gjøres mindre terrengarbeider for å legge 
tilrette for allmennhetens ferdsel i området som rydding av enkle stier.

6.ledd. Bruks av sjø, vassdrag, med tilhørende strandsone.
- Friområde i sjø med strandlinje
Området kan brukes til bading og uteliv. Bålplass og sitteplasser kan etableres i forbindelse 
med bruken av området. Aktiviteter av en slik art i felles områder forutsettes tilgjengelig og 
tilrettelagt etter prinsippene om universell utforming- og i henhold til TEK 10.
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§ 4 Hensynssone PBL § 11-8 jf. § 12- 6

Hensynssoner

Stedegen beite for rein og andre frittgående beitedyr tillates innenfor hensynsonene.

- Hensynssone frisikt
Innenfor hensynssone frisikt skal det ikke være vegetasjon eller noe som kan 
være til sikthinder med høyde mer enn 0,5 meter over tilstøtende vegers nivå.

- Hensynssone ras og skredfare
Innenfor hensynssonen Ras og skredfare er det ikke tillatt med etablering av 
bygg.

- Hensynssone fareområder høyspenningsanlegg og høyspent kabler
Innenfor hensynssonen er det ikke tillatt med etablering av bygg.

- Hensynssone landskap
Innenfor hensynssonen landskap kan det etableres inntil 10 naust i områdene for naust 
merket N1 og N2. 

- Hensynssone bevaring av kulturmiljø
Under anleggsfasen må hele hensynssonen kulturmiljø sikres med gjerde jfr. 
PBL § 12-7,6
Beiting av småfe innenfor hensynssonen tillates.

- Hensynssone Båndlegging etter loven om kulturminner
Kulturminner innenfor hensynssonen er automatisk fredet jfr. Lov om 
kulturminner av 1978 § 4. Innenfor hensynssonen er det ikke tillatt med noen form 
for inngrep marka. Det må ikke tillates virksomhet som kan føre til at 
kulturminner blir skadet eller endrer form. 

§ 5 Rekkefølgebestemmelser, jf. § 12-7 nr 10

Opparbeidelseskrav for å få midlertidig brukstillatelse/ferdigattest.

Før de nye hyttene tas i bruk skal felles adkomst og parkeringer være ferdig opparbeidet. 
Vannforsyning, avløp og elektrisitet skal være tilfredsstillende etablert før hytter tas i bruk. 

Det skal ikke igangsettes bygging i området før atkomstene fra fylkesvegen til hyttefelt og 
naustområde tilfredsstiller kravene til utforming og sikt jf. håndbok 017 Veg- og 
gateutforming. Videre skal atkomstene kontrolleres og godkjennes av Statens vegvesen før 
byggetillatelse gis.

Beskrivelse slutt.
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Nordreisa kommune 
           

 Arkivsaknr:       2017/845-2 

Arkiv:                L12  

Saksbehandler:  Birger Storaas 

 Dato:                 21.08.2017 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
94/17 Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg 30.11.2017 

 

Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan Storsletta hyttefelt - 1942/81/1 

Henvisning til lovverk: 
- Forurensningsforskriftens kap. 12 
- Plan- og bygningslovens kap. 19 

 
Vedlegg 
1 Plankart 
2 Planbestemmelser 
3 Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan - Storsletta hyttefelt gnr 1942/81/1 

 

Rådmannens innstilling 
I medhold av § 19-4 avslås søknad om dispensasjon.  
 
I avslaget er det vektlagt at ved å gi en dispensasjon som omsøkt, kan dette gi uheldige 
konsekvenser for miljøet. Det vurderes at ulempene ved å gi dispensasjon klart overstiger 
fordelene. Det følger derfor av § 19-2 i plan- og bygningsloven at dispensasjon ikke kan gis.. 
 
 
 

Saksopplysninger 
Kjell Johansen som er eier av gnr. 81 bnr. 1 søker om dispensasjon fra 
reguleringsplanbestemmelser for reguleringsplanen Storsletta hyttefelt som ligger på Vest-
Uløya. Planid. er 19422009_006. Planen var vedtatt i 2014. Det er regulert inn 16 hyttetomter 
hvorav 2 er bebygd fra tidligere. 
 
Det søkes om dispensasjon fra § 2 fellesbestemmelser, punkt 2 avløp/avtrede. Bestemmelsen 
lyder: 
 
Avløp / avtrede:  
Hver hytte for privat bruk eller utleie skal være utstyrt med nødvendig avtrede.  
Det skal etableres felles avløpsanlegg med tilknytningsplikt.  
Kjemikalietoalett tillates ikke. 
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Det søkes om dispensasjon slik at hver hytte i stedet etablerer eget avløpsanlegg. 
 
Søknaden er nabovarslet. Det er ikke mottatt merknader eller protester i denne forbindelse. 
 

Vurdering 
En vurderer at det vil være uheldig å gi dispensasjon for at hver enkelt hytte etablerer sitt eget 
avløpsanlegg. Det er ikke dokumentert fra søker at massene i området er godt egnet for naturlig 
infiltrasjon samt at en vil kunne få tilfredsstillende løsning for hele hyttefeltet ved å etablere eget 
avløpsanlegg for hver hytte. I henhold til NVE Atlas så har den øvre delen av hytteområdet 
terrengmasser som er lite egnet for infiltrasjon. Den beste løsninga for området ville nok være et 
felles avløp til sjø – muligens 2 felles avløp som dekket hver sin del av hytteområdet. Hele feltet 
sett under ett vil nok komme billigere unna med en eller to felles septikkumløsninger. Men det 
vil nok kunne forsvares å ha en løsning hvor hver hytte har sin private septikkum hvor utløpene 
samles i felles utslipp til resipient. Dette vil en kunne anse som en tilstrekkelig oppfyllelse av 
bestemmelsen om felles avløpsanlegg. 
 
Det vurderes at ved å gi en dispensasjon som omsøkt, kan dette gi uheldige konsekvenser for 
miljøet. Dette skal særlig vektlegges, jf. § 19-2 3. avsnitt.  
 
Det vurderes at ulempene ved å gi dispensasjon klart overstiger fordelene. Det følger derfor av § 
19-2 i plan- og bygningsloven at dispensasjon ikke kan gis. 
 

417



418



1 

 

PLANBESTEMMELSER FOR  

REGULERINGSPLAN FOR GBNR 81/1 
FOR STORSLETTA HYTTEFELT I 
NORDREISA KOMMUNE 

PLAN ID: 19422009-006 

 

 

Saksbehandling: 

 

Dato 

1.gangs behandling i formannskapet  

 

 

Offentlig ettersyn i perioden  

 

 

2.gangs behandling i formannskapet  

 

 

Kommunestyret  

Revisjoner: 

 

   

 

Planbestemmelser er datert 15.12.2011. Rev.: 15.03.2012/04.06.2012/ 05.12.2012/19.02.2013                                                                                                           

§ 1 Hensikt 

Planens hensikt er å legge tilrette for en helhetlig arealforvaltning ved oppføring av 

fritidsboliger  og naust  med tilhørende anlegg . 

Planen skal ivareta og styrke lokalsamfunnets helse, miljø og trivsel i et langsiktig bærekraftig 

perspektiv. Planleggingen og vedtak skal sikre åpenhet, forutsigbarhet og medvirkning for alle 

berørte interesser og myndigheter.  

 

Planområdets areal er ca. 139 daa inkl. areal i sjø. Planområde i sjø utgjør 14,4 daa av totalt 

areal. 

Planen skal gjennomføres i henhold til plan- og bygningsloven av 2008 . 

 

§ 2 Fellesbestemmelser 

Planbestemmelsene   gjelder for hele planområdet.  

Plankartet  Reguleringsplan Storsletta hyttefelt datert 04.06.2012   med tilhørende 

bestemmelser  datert 15.12.2011 sist revidert 05.12.2012 gjelder for hele planområdet. 

 

Bestemmelser som kun gjelder for ett eller flere delfelt  , står  under 

arealformålene/hensynssonene til disse. 
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Etter PBLs § 12-7   gis følgende  bestemmelser om: 

 

1. Bebyggelsens utforming, estetiske krav/bygninger (bestemmelser)og arealers bruk 

(krav om utomhusplan). 

o Hyttene  skal plasseres innfor regulert byggegrense. Hyttene skal innpasses 

best mulig i landskapet. 

o Utstikking av tomtene og plassering bygg gjøres i samråd med grunneier. 

o Naust oppføres i rekke med maks 10 enheter.  

o Bebyggelsen innfor planområdet skal ha saltak melleom15 og 35 grader. 

Taktekking skal ikke være av material som gir refleks. Torvtak er å foretrekke 

o Utforming, materialvalg og fargebruk skal mest mulig tilpasses naturpreget i 

området . Fargevalg skal være beskrevet og vedlagt i byggesøknaden. 

o Vegetasjon på ubebygd areal skal  bevares mest mulig. Ubebygde deler av 

byggeområder skal bevares mest mulig med stedegen vegetasjon. 

 

2. Funksjons- og kvalitetskrav til bygninger og areal (helse, miljø, sikkerhet, 

universell utforming og barns behov for leke- og uteoppholdsareal) 

 

Vann:  

Det anlegges privat eller felles vannanlegg som anvist på plankart. Det er 

tilkoplingsplikt. 

 

Avløp / avtrede: 

Hver hytte for privat bruk eller utleie skal være utstyrt med nødvendig avtrede. 

Det skal etableres felles avløpsanlegg med tilknytningsplikt. 

Kjemikalietoalett tillates ikke. 

 

Renovasjon: 

Avfall skal bringes til godkjent avfallsdeponi. 

Fast eller flytende avfall må ikke jordslås , henlegges eller ledes slik at det blir til 

sjenanse for andre. 

 

Strøm. 

I henhold til orientering fra kraftleverandør Ymber AS  er det tilfredsstillende  

kapasitet på 22kV-linje som hovedtilførsel til området.  

Det må bygges ny lavspent til forsyning av tomter på oversiden av 22 kV linje. For 

eksisterende linje og transformator for hytter nedenfor 22kV-linje må det skiftes til 

en større transformator for å dekke planlagt utbygging. 

 

Det kan tilkomme et marginalt anleggsbidrag for å få fremført strøm til alle tomter 

ved  samtidig utbygging. 

Individuell utbygging vil medføre større anleggsbidrag. 

 

 

 

 

3. Sikring av verneverdier 
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Dersom det under underanleggsarbeider eller annen virksomhet i planområdet 

oppdages  automatisk fredete kulturminner, må arbeidene  straks stanses og 

fylkeskommunen og Sametinget varsles. Jfr. Lov om kulturminner §8 annet ledd. 

 

 

4. Rekkefølge for gjennomføring av tiltak etter planen – settes i egen § 5 under! 

 

 

 

5. Universell utforming. Ved utbygging av veger, fellesarealer m.m skal dette i størst 

mulig grad utformes slik at disse kan brukes på like vilkår for flest mulig. 

 

6. Mindre vesentlige endringer fra planbestemmelsene kan , når særlig grunner taler 

for det , tillates av kommunen innfor rammen av bestemmelser i plan- og 

bygningsloven. 

 

7. Privatrettslige avtaler kan ikke inngås som er i strid med planen når den er 

godkjent. 

 

 

§ 3 Arealformål PBL § 12-5, 1.-6. ledd 

 

Planen omfatter følgende planformål: 

 

Bebyggelse og anlegg. 

-  Fritidsbebyggelse frittliggende : områdene H1 til H16 

-  Naust ; U/N/B 

 

 

Samferdselsanlegg og infrastruktur 

- Veg Fv 357 

- Kjøreveg , internveger 

 

Grønnstruktur 

- Naturområde - grønnstruktur 

 

 

Bruk og vern av sjø og vassdrag 

- Friområde i sjø med tilhørende strandsone 

 

 

 

1.ledd. Bebyggelse og anlegg. 

- H1 til H16  - Fritidsbebyggelse frittliggende 

 Det tillates oppført 1 hytte og 1 uthus på tomten. Maks. BRA= 150m2. 

 Hovedhytte kan ikke overstige BRA=125m2 

 Det skal avsettes 1 parkeringsplass og 1 gjesteparkeringsplass på hver hyttetomt. 

 3,5 meter er max gesimshøyde fra gjennomsnittlig diagonal av eksisterende bakkenivå  

 Takoppløft tillates 
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 Takvinkel skal være mellom 22 og 35 grader 

 Det tillates oppført gjerder rundt tomta med høyde inntil 1meter for den som ønsker 

dette. 

 Ved søknad om tiltak skal plassering av hytte, parkeringsplasser, uthust , 

terrenginngrep, murer og fyllinger vises på situasjonsplan som skal vedlegges 

søknaden. Fritidsboligen hoved-møneretning skal følge terrengets høydekoter. 

 Bruk av fyllinger, skjæringer, støttemurer  skal begrenses i størst mulig grad.  

 

 

 

-  Naust ; U/N/B 

Område for oppsetting av inntil 10 naust inkludert til eksisterende naust hvorav 4 naust kan 

bygges i nordlig området  og 6 naust kan bygges i sørlige området. 

 

Området kan også brukes til sjøsetting og opptrekk av båter, inkludert nødvendig løfteutstyr 

og spyling av båter. 

 

Naustene røstes mot sjøen 

Fast bredde på naustenes røstvegg er 5 meter 

Naustene har samme avstand fra sjøen så langt dette er mulig 

Naustene samlokaliseres som henholdsvis 4 og 6 enheter fordelt på to lokaliteter, dvs. sør og 

nord i reguleringsfeltet 

Saltak skal anvendes med takvinkel mellom  22 og  35 grader 

Samtlige naust skal ha nært beslektede farger – fargevalg tillegges byggesøknad 

 

 

 

 

2. ledd. Samferdselsanlegg og  teknisk infrastruktur 

Veg 

 

Kjøreveg  V1 , V2, V3, V4  

Regulert  vegbredde  er 5 meter inkl. skulder og grøft. 

Byggeavstand fra senter veg  skal være min. 8 meter. 

Kjøreveg er i privat eie og benyttes som adkomst til hytteområder og naust. 

 

 

 

3.ledd. Grønnstruktur 

-  Naturområder  

I området er det ikke tillatt å drive virksomhet eller oppføre bygg eller anlegg som redusere 

området verdi som naturområder. Det kan likevel gjøres mindre terrengarbeider for å legge 

tilrette for allmennhetens ferdsel i området som rydding av enkle stier. 

 

 

6.ledd. Bruks av sjø, vassdrag, med tilhørende strandsone. 

- Friområde i sjø med strandlinje 

Området kan brukes til bading og uteliv. Bålplass og sitteplasser kan etableres i forbindelse 

med bruken av området. 
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§ 4 Hensynssone PBL § 11-8 jf §12-6 

 

 

Hensynssoner 

 

Stedegen beite for rein og andre frittgående beitedyr tillates innenfor hensynsonene. 

 

- Hensynssone frisikt 

Innenfor hensynssone frisikt skal det ikke være vegetasjon eller noe som kan 

være til sikthinder med høyde mer enn 0,5 meter over tilstøtende vegers nivå. 

 

 

- Hensynssone ras og skredfare 

Innenfor hensynssonen Ras og skredfare  er det ikke tillatt med etablering av 

bygg for varig opphold. 

 

- Hensynssone fareområder høyspenningsanlegg og høyspent kabler  

Innenfor hensynssonen   er det ikke tillatt med etablering av bygg for varig 

opphold. 

 

 

- Hensynssone  landskap 

Innenfor hensynssonen landskap kan det etableres inntil 10 naust i områdene for naust 

merket N1 og N2.  

 

 

- Hensynssone  bevaring av kulturmiljø 

Under anleggsfasen må hele hensynssonen kulturmiljø  sikres med gjerde jfr. 

PBL § 12-7,6 

Beiting av småfe innenfor hensynssonen tillates. 

 

- Hensynssone  Båndlegging etter loven om kulturminner  

Kulturminner innenfor hensynssonenen  er automatisk fredet jfr. Lov om 

kulturminner av 1978 § 4. Innenfor hensynssonen er det ikke tillatt med noen form 

for inngrep marka. Det må ikke tillates virksomhet som kan føre til at 

kulturminner blir skadet eller endrer form.  

 

 

 

 

 

§ 5 Rekkefølgebestemmelser, jf § 12-7 nr 10 

Opparbeidelseskrav for å få midlertidig brukstillatelse/ferdigattest. 
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Før nye hytter for privat bruk eller leie tas i bruk, skal felles atkomst og parkering på egen 

tomt være ferdig opparbeidet.  Vannforsyning , avløp og elektrisitet skal være tilfredsstillende 

etablert før hytter tas i bruk. 

 

Beskrivelse slutt. 
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Nordreisa kommune

Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan Storsletta hyttefelt - gnr.  81  /  bnr. 1

Søknaden gjelder dispensasjon fra  § 2 fellesbestemmelser, punkt 2  avløp /  avtrede.  I

reguleringsplanen  er avløp /avtrede beskrevet slik:

Hver hytte for privat bruk eller utleie skal være utstyrt med nødvendig avtrede. Det skal

etableres felles avløpsanlegg med tilknytningsplikt. Kjemikalietoalett tillates ikke.

Det søkes om dispensjon fra felles avløpsanlegg, og at hver hytte i stedet etablerer eget  '

avløpsanlegg.

Havnnes, /5] ;;)0/7'-

Mvh

Kje 3/ hansen ,7

Ø  5»!s
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Nordreisa kommune 
           

 Arkivsaknr:       2017/1283-1 

Arkiv:                L13  

Saksbehandler:  Hanne 
Henriksen 

 Dato:                 20.11.2017 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
95/17 Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg 30.11.2017 

 

Varsel om oppstart: Detaljregulering Bergskogen hundekjørerarena - Plan 
ID: 19422017_001 

Henvisning til lovverk: 
Plan- og bygningsloven 
 

Rådmannens innstilling 
I medhold av plan- og bygningslovens §§ 12-1, 12-3 og 12-8 varsles oppstart av detaljregulering 
Bergskogen hundekjørerarena med plan ID 19422017_001 på GBR 28/3, 30/3, 31/3, 31/3/6 og 
31/16 i Nordreisa kommune. 
 
 
 

Saksopplysninger 
I kommunal planstrategi for Nordreisa kommune 2016-2019, vedtatt 13. oktober 2016, er 
arbeidet med detaljregulering av Bergskogen hundekjørerarena satt opp med oppstart i 2017.  
 
Kommuneplanens arealdel for Nordreisa kommune ble vedtatt den 20. mars 2014. Innenfor det 
foreslåtte planområdet for Bergskogen hundekjørerarena er arealet i kommuneplanens arealdel 
avsatt til Landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift (LNFR). Planforslagets 
hovedformål er dermed ikke i tråd med kommuneplanens arealdel. 
 
Foreslått plangrense fremgår av kartutsnittet lengre ned. 

Vurdering 
Nordreisa kommune er forslagsstiller og står for utarbeidelse av planen.  
 
Om planområdet og eierforhold 
Planområdet er på ca. 3 760 dekar, ligger i Bergskogen i Reisadalen. Planområdet ligger i 
hovedsak på Statskog SFs eiendommer med gårds- og bruksnummer 28/3, 30/3 og 31/3 i 
Nordreisa kommune. I tillegg berøres én privat boligtomt med gårds- og bruksnummer 31/16, 
og én festetomt med gårds-, bruks- og festenummer 31/3/6. 
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Formålet for reguleringen 
Formålet med detaljreguleringen er å legge til rette for barmarkstrening av hundespann både 
med og uten motorisert vogn. 
 
Det har vist seg et behov for å legge til rette for et eget område for trening av hundespann på 
barmark. Per i dag benyttes flere områder, men ikke alle områdene er like godt egnet og 
konfliktnivået er variert. Det er derfor ønske om å kunne etablere et fast område for trening av 
hundespann som er regulert til formålet og som samler denne aktiviteten til ett fast område. Det 
er også et mål om å da kunne legge til rette for bruk av ATV som vogn ved denne typen trening 
av hund, dvs. motorferdsel må tillates for dette spesifikke formålet gjennom planbestemmelsene. 
 
Konsekvensvurdering 
Planen er vurdert i forhold til forskrift om konsekvensutredning (KU forskriften). Nordreisa 
kommune har konkludert med at planen ikke faller inn under vilkårene for en slik utredning, jf. 
KU forskriftens §§ 2 og 3 og vedlegg I og II. 
 
Planen faller inn under KU forskriftens § 3 d), men vi vurderer det slik at planens formål ikke 
utløser krav om KU etter § 4. Dette begrunner vi med at planens hovedformål, traséene for 
hundekjøring, i svært stor grad følger eksisterende skogsbil- og traktorveier, samt traséer som 
tidligere har vært i bruk. Planen legger ikke opp til lengre strekninger med helt nye traséer, kun 
noen kortere strekninger for å binde sammen eksisterende veier. Planen vil heller ikke fortrenge 
øvrig friluftsliv og landbruksvirksomhet. Anlegget vil være åpent for bruk i samsvar med 
allemannsretten.  
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Nordreisa kommune 
           

 Arkivsaknr:       2016/349-10 

Arkiv:                453  

Saksbehandler:  Hanne 
Henriksen 

 Dato:                 21.11.2017 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
96/17 Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg 30.11.2017 
 Nordreisa kommunestyre  

 

Høringsuttalelse til kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse i Troms 

Henvisning til lovverk: 
 

Vedlegg 
1 Forslag til høringsuttalelse til kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse i 

Troms 
2 Kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse i Troms – Riksantikvarens 

høringsbrev 
 

Rådmannens innstilling 
Det vises til vedlagte høringsbrev fra Riksantikvaren om kulturhistoriske landskap av nasjonal 
interesse, og gir sin tilslutning til at vedlagte forslag sende som Nordreisa kommunes 
høringsuttalelse.  
 
 

Saksopplysninger 
Riksantikvaren (RA) utarbeider et register over kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse 
(KULA) for å følge opp Norges forpliktelser i henhold til Den europeiske 
landskapskonvensjonen. KULA skal bli et verktøy for kommunene slik at vi kan ivareta viktige 
landskapsverdier i vår planlegging. I Troms er 15 landskap foreslått til å være kulturhistoriske 
landskap av nasjonal interesse. 
 
Målet med KULA-prosjektet er å: 

 gi en forutsigbar kulturminneforvaltning 
 få oversikt over landskap av nasjonal kulturhistorisk interesse 
 bidra til økt kunnskap og bevissthet om landskap i kommuner og relevante sektorer 
 styrke kulturminneforvaltningen som aktør i forvaltning av landskap 

 
For å nå disse målene vil RA blant annet opprette et register over kulturhistoriske landskap av 
nasjonal interesse. 
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Nasjonalt register 
Registeret skal være et kunnskapsgrunnlag og forvaltningsverktøy for kommunene og andre 
myndigheter som påvirker og styrer utviklingen av landskap. Det vil klargjøre hvilke landskap 
det knytter seg nasjonale interesser til, hva disse består i og hvordan de bør ivaretas. Slik vil RA 
bidra til økt forutsigbarhet i arealplanleggingen. 
 
Etablering av registeret er et oppdrag fra Klima- og miljødepartementet. Utvelgelsen av 
landskapene er gjort i nært samarbeid med regional kulturminneforvaltning (fylkeskommunene 
og Sametinget) og kommunene har vært involvert i prosessen. 
 
Status 
Registeret er ferdigstilt i Hordaland og Østfold fylker (som har vært med på et forprosjekt for å 
utvikle og tilpasse prosjektet). Områdene er lagt inn i kulturminnedatabasen Askeladden, og er 
tilgjengelige for publikum på nettsiden Kulturminnesøk.  
 
Prosjektet skal videreføres i hele landet fram mot 2020. Utvalget av landskap i Troms er nå på 
høring, og arbeidet er i gang i Oppland, Akershus, Buskerud og Agderfylkene. Det planlegges 
oppstart i flere fylker i 2018. 
 
Et verktøy for landskapsplanlegging 
Målet med registeret er at kommunene skal forvalte de kulturhistoriske landskapene gjennom 
bruk av egne virkemidler, først og fremst gjennom plan- og bygningsloven. RA oppfordrer 
kommunene til å synliggjøre og ivareta landskapsverdiene i sine arealplaner og ha et bevisst 
forhold til disse verdiene når områder skal utvikles. Dette gjelder også statlige myndigheter og 
deres planlegging av store tiltak som samferdsel og kraftutbygging. 
 
Den historiske dimensjonen i landskapet 
Landskap er en helhet av naturgitte og menneskeskapte forhold, og samspillet mellom disse. 
Utviklingen i bosetting, arealbruk og ressursbruk fra de eldste tider og fram til i dag har preget 
og endret landskapet. For å forstå og forvalte de kulturhistoriske verdiene i landskapet på best 
mulig måte, må vi se de ulike dimensjonene i landskapet i sammenheng. 
 
Når prosjektet har valgt ut landskaper har målsettingen vært å dekke mangfoldet i 
kulturhistorien i landskapet og vise: 

 næringsveier og -virksomheter 
 viktige faser i historien og forhistorien 
 nasjonalt viktige hendelser 
 historiske strukturer, som for eksempel kommunikasjonssystemer og eiendomsstrukturer 
 byggeskikk og arkitektur 
 alle typer landskap – fra fjell- og kystbygder til byer og tettsteder 
 ulike etniske og sosiale gruppers bruk av landskapet 

 
KULA i Nordreisa kommune – Reisadalen/Raisinvankka/Ráisávži 
I Nordreisa kommune er det Reisadalen/Raisinvankka/Ráisávži som er valgt ut som et 
kulturhistorisk landskap av nasjonal interesse. Her er det det kvenske landskapet som står i 
fokus sammen med elve- og skoglandskapet. Området forteller også en historie om 
fornorskningen, og det er mange ikke materielle kulturminner i området, sånn som stedsnavn, 
historier, sanger, mattradisjoner og navnetradisjoner. Videre er det bevarte bolighus og andre 
småhus fra ca. 1900. Området forteller også en historie om tjærebrenning (tjæremilene), 
skogsdrift, gruvedrift, jakt- og fiske. I tillegg til dette er det bergmalerier innenfor området. 
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Sårbarhet og retningslinjer for forvaltning 
Langs elveløpet ligger steder med kvenske stedsnavn som forteller sine historier. Stedene og 
kunnskapen om dem er svært sårbare for endringer av elveløpet. 

 Hensynet til landskapet og kulturminnene bør vektlegges ved alle nye tiltak, slik som 
hyttebygging og reiselivsutvikling. Dette bør nedfelles i generelle bestemmelser i 
kommuneplanens arealdel. 

 Tiltak langs elva slik som masseuttak og elveforbygninger bør være minimale. 
 Gjengroing i dalsiden og langs dalbunnen er nå den største trusselen mot kulturminnene. 
 Det bør utarbeides informasjon om tidligere bruk av de kvenske stedsnavnene, blant 

annet gjennom skilting. 
 Området bør vises i kommuneplanens arealdel som hensynssone c) med særlige hensyn 

til landskap og bevaring av kulturmiljø. Retningslinjer og generelle bestemmelser bør 
ivareta verdiene og sette rammer for arealbruken. 

 
Oppsummering 
Hva er KULA? 

 Informasjon om områder som representerer viktige trekk av fylkets historie 
 Et redskap for arealforvaltningen – tidlig og tydelig i planarbeidet 

o Informasjon til kommuner og publikum om hvilke faktorer kulturminne-
forvaltningen legger vekt på i plansammenheng. Disse faktorene vil være de 
samme for kulturminneforvaltningen, uavhengig av status. 

o Informasjon om viktige kulturhistoriske trekk i områder der det er ønskelig å 
bevare helheten og spesielle elementer 

o Klare råd om arealforvaltning for å videreføre de trekkene som er beskrevet. 
o Utgangspunkt for samarbeid mellom kommunene og kulturminneforvaltningen. 

 Et kunnskapsgrunnlag for: 
o Arealplanlegging 
o Markedsføring 
o Næring 
o Undervisning 
o Opplevelse 
o Utvikling 

 
Hva er KULA ikke? 

 Ikke plan etter plan etter -og bygningsloven eller annet lovverk 
 Ikke fredningsbestemmelser  
 Ikke vernebestemmelser  
 Ikke båndlagte områder  
 Ikke ferdselsforbud  
 Ikke stopp for utbygging og utvikling  
 Ikke til hinder for næring  

 
Høringsdokumentet er tilgjengelig i sin helhet på internett: 
https://brage.bibsys.no/xmlui/handle/11250/2442762  
 

Vurdering 
Kommunen er per i dag pliktig til å undersøke hvorvidt det er kulturminner innenfor 
tiltaksområder i all vår saksbehandling som kan berøre temaet. Dette gjør vi ved å innhente 
informasjon fra riksantikvarens database Askeladden og kulturminnesøk, samt ved å sende saker 
på høring til kulturminnemyndighetene (fylkeskommunen og sametinget). 
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Slik vi vurderer det vil ikke en innføring av et register for kulturhistoriske landskap av nasjonal 
interesse medføre ekstra arbeid for administrasjonen. Registeret vil synligjøre allerede kjent 
informasjon og gjøre dette lettere tilgjengelig for oss og slik forenkle vår saksbehandling.  
 
Registeret vil ikke medføre endringer i de kostnader som kommunen og andre tiltakshavere vil 
ha med tanke på kulturminnebefaringer, siden registeret ikke viser hvor konkrete fysiske 
kulturminner befinner seg i terrenget. 
 
De retningslinjer for forvaltning som RA skisserer i sitt høringsdokument følges allerede i dag 
opp av kommunen som en del av våre daglig arbeidsoppgaver i forhold til alle type tiltak og er 
forankret i plan- og bygningsloven, kulturminneloven og jordloven. Det vurderes derfor slik at 
disse retningslinjene ikke vil medføre ekstra arbeid for kommunen eller at de vil være 
hemmende for utvikling i området, heller det motsatte. For utfyllende informasjon, se vedlagt 
forslag til høringsuttalelse. 
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Forslag til høringsuttalelse til kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse i Troms 
 
Vi viser til riksantikvarens brev datert 18.05.2017 med høringsforslag om Kulturhistoriske 
landskap av nasjonal interesse der Reisadalen/Raisinvankka/Ráisávzi er foreslått som kvensk 
landskap.  
 
Våre kommentarer er knyttet til dette området, og vi har fokusert vår uttalelse på de punktene 
Riksantikvaren spesifikt ber om tilbakemelding på: 

 Områdebeskrivelse, størrelse og avgrensing av det enkelte område. 
 Retningslinjer for forvaltning av områdene, sårbarhet, planstatus og – utvikling. 
 Bruken og nytten av et register over kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse for 

kommunen 
 Vi er takknemlig for eventuelle forslag til bedre bilder som illustrerer 

landskapskarakter og nasjonal interesse 
 Vi er på samme måte takknemlig for en gjennomgang av stedsnavn på norsk, samisk 

og kvensk 
 
Områdebeskrivelse, størrelse og avgrensing av det enkelte område 
Avgrensningen av området bør justeres noe slik at Kvænnes, Nordkjosen og Sørkjosen også 
ligger innenfor. Historisk henger disse områdene nært sammen med historien i det foreslåtte 
arealet, jf. opplysninger i Nordreisa bygdebok om markedsplasser og Sørkjosen som det 
viktigste handelsstedet for dalens befolkning. Ellers regner vi med at avgrensningen er noe 
skjematisk og skal tilpasses terrenget litt bedre før endelig avgrensning er klar. 
 
Retningslinjer for forvaltning av områdene, sårbarhet, planstatus og – utvikling 
 
Hensynet til landskapet og kulturminnene - generelle bestemmelser i kommuneplanens 
arealdel 
Nordreisa kommune har per i dag en egen sikringssone for kulturminner (H190) med 
tilhørende bestemmelser (planbestemmelsene kap. 7.3.4), i kommuneplanens arealdel. Dette 
er automatisk freda kulturminner jf. Kulturminnelovens § 4. I tillegg til dette har vil satt av tre 
kulturlandskap med egen hensynssone (H 510-41, H 510-42 og H 510-43) og tilhørende 
retningslinjer (planbestemmelsene kap. 7.2.4). 
 
Kommunen har også fått gjort en egen landskapsanalyse som ble brukt i forbindelse med 
utarbeidelsen av kommuneplanens arealdel. Landskapsanalysen var et eget vedlegg til 
arealdelen, inklusive eget temakart. Det vil være naturlig å gjøre en vurdering av hensynet til 
landskap og kulturminner også ved neste rullering av kommuneplanens arealdel, og justere 
planbestemmelsene etter det behovet vi ser er der.   
 
Tiltak langs elva 
Når det gjelder tiltak lags Reisaelva, som massetak og elveforbygninger, så reguleres dette 
allerede i dag strengt. Reisaelva er et varig verna vassdrag, og nasjonal lakseelv, med det 
regelverket som medfølger. Her vil også Norges vassdrags- og energidirektorat ha endel å si. 
Kommunen kan ikke se at registeret vil medføre ytterligere begrensinger på tiltak langs elva 
utover de restriksjonene som allerede er der per i dag.  
 
Gjengroing  
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I forhold til gjengroing, så er det lite kommunen kan gjøre med dette. Nivået av gjengroing vil 
ha sammenheng med den mengde med beitedyr som til enhver tid benytter området. Dette vil 
derfor variere med tiden. 
 
Informasjon  
Nordreisa kommune har relativt nylig vedtatt at det skal være trespråklig skilting av stedsnavn 
i kommunen. Rekkefølgen er norsk, samisk og kvensk. Det vil si at det kommer slik skilting 
av stedsnavn når navnene på de ulike språkene er klare.  
 
Kommunen har over tid jobbet med informasjon om natur og kultur. Det er i den forbindelse 
utarbeidet informasjonsplakater/-skilt med natur- og kulturhistorisk informasjon som er satt 
opp rundt om i kommunen allerede. Dette har vært en naturlig del av vårt arbeid da Nordreisa 
kommune har status som nasjonalparkkommune og Storslett har status som 
nasjonalparklandsby. Vårt fokus her har ikke bare vært å være en innfallsport til 
naturopplevelsene i kommunen, men også å formidle vårt kulturhistorie da natur og kultur 
henger sammen.  
 
Hensynssone, bestemmelser og retningslinjer i kommuneplanens arealdel  
Riksantikvaren foreslår at området tas inn som hensynssone c etter plan- og bygningslovens § 
11-8 c). Dette er en hensynssone som angir særlige hensyn til landbruk, reindrift, friluftsliv, 
grønnstruktur, landskap eller bevaring av naturmiljø eller kulturmiljø, med angivelse av 
interesse. Det kan gis retningslinjer om begrensninger av virksomhet og vilkår for tiltak for å 
ivareta interessen i sonen. Det kan gis retningslinjer om hvilke hensyn som skal vektlegges 
ved praktisering av annen lovgivning så langt kommunen er tillagt myndighet etter 
vedkommende lov. 
 
Det vil være naturlig for Nordreisa kommune å ta området inn med egen hensynssone med 
tilhørende retningslinjer ved neste rullering av kommuneplanens arealdel når områdene og 
avgrensningen av disse er endelig fastsatt. Hvilke retningslinjer som skal fastsettes for 
hensynssonen vil vurderes da. 
 
Bruken og nytten av et register over kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse for 
kommunen 
Registeret vil, slik kommunen oppfatter det, støtte opp om det arbeidet kommunen gjør fra 
før, og vi kan ikke se at registeret vil medføre oss noe ekstraarbeid. Registeret vil isteden gi 
oss et ekstra kunnskapsgrunnlag som vi kan benytte i vårt arbeid.  
 
Nordreisa kommune jobber allerede i dag mye med denne tematikken, både i vårt planarbeid, 
vår saksbehandling og gjennom vår status som nasjonalparkkommune og den statusen 
Storslett har som nasjonalparklandsby. Å ha et område i kommunen som har status som et 
kulturhistorisk landskap av nasjonal interesse mener vi kan ha positive effekter og gi blant 
annet næringslivet i området et ekstra fortrinn.  
 
Kommunen mener at det å ha et område med status som et kulturhistorisk landskap av 
nasjonal interesse ikke vil være et hinder for de som bor og lever i området eller for den 
videre utviklingen av samfunnet som helhet. 
 
Oppsummert 
Nordreisa har flere områder med vernestatus begrunnet i store naturverdier der Reisa 
nasjonalpark i Reisadalen utgjør det største. De naturgitte forholdene og bruken av naturen 
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står sentralt i kvensk kulturhistorie. At det meste av Reisadalen fra vidde til fjord får status 
som kvensk landskap begrunnet i kulturhistoriske verdier, er et naturlig uttrykk for at natur og 
kultur er tett vevd sammen. 
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Se mottakerliste

Kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse i Troms - høring

Vi viser til brev av 10.3.2016 med orientering om prosjektet Kulturhistoriske landskap av
nasjonal interesse og til befaringer og møter i april og juni 2016. Riksantikvaren sender nå de
foreslåtte landskapene i Troms på høring og ber om merknader innen 1. oktober 2017.
Riksantikvaren in viterer i samarbeid med Troms fylke skommune og Sametinget også til et
informasjonsmøte på fylkeshuset i Tromsø 21 .juni 2017. Se egen invitasjon og program i
vedlegg.

Høringen går til de aktuelle kommunene og til regionale myndigheter. Det er kommunenes og
andre myndigheters arealplanlegging og forvaltning saken vil ha direkte betydning for. I tillegg
ber vi om merknader fra organisasjoner og museer på fylkesnivå i Troms som vil kunne tilføre
kunnskap om områdene og ha synspunkter på utvalg og beskrivelse.

Høringsf orslaget omfatter følgende områder:

1. Nordre Arnøya/Davit Árdni/ Pohjois Aartnansaari, Skjervøy kommune
2. Raisinvankka/Ráisáv i/Reisadalen, Nordreisa kommune
3. Spildra/Spittá/Pitansaari, Skorpa/Skárfu/Karfunsaari og

Nøklan/Lohkkalsuol/Lokkala, Kvænangen kommune
4. Skárfvággi ja Olmmáivággi/Skardalen og Øvre Manndalen/Svartskogen /

Skaarfvankka – Olmavankka, Kåfjord kommune
5. Skibotn/Ivgobahta/Yykeänperä, Storfjord kommune
6. Storfjord/Omasvuotna/Omasvuono, Storfjord kommune
7. S álašoaivi – Romssavággi – Guohcavuopmi / Tromsdalstind - Tromsdalen - Breivikeidet,

Tromsø kommune
8. Målselvdalen, Målselv og Bardu kommuner
9. Lenesjávri/Leinavann, Bardu kommune
10. Senjas Vestkyst/Sá á oarjjábealriddu, Berg, Torsken, Harstad og Tranøy kommuner
11. Gratangen/Rivtták, Gratangen kommune
12. Markebygdene i Skánik/ Skånland, Skånland kommune
13. Bjarkøya, Harstad kommune
14. Dale, Alvestad, Grøtavær og Skarstein, Harstad kommune
15. Kveøya og Borkenes – Vik, Kvæfjord kommune

Områdene er beskrevet og vist på kart i Kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse i Troms –
høringsutkast . Lenke til høringsutkastet : https://brage.bibsys.no/xmlui/handle/11250/2442762
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Formålet med arbeidet
Klima - og miljødepartementet har gitt Riksantikvaren i oppdrag å etablere et register for
kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse. Etablering av registeret er en oppfølging av
Den europeiske landskapskonvensjonen, som Norge har godkjent. Konvensjonen legger vekt på
at landskap er en felles ressurs som må sikres gjennom målrettet planlegging, forvaltning og
vern. For å kunne gjøre dette på en god måte er det behov for å kartlegge og prioritere
landskap. Kulturminneforvaltningen har et særskilt ansvar for å hol de oversikt over og velge ut
kulturhistorisk verdifulle landskap. Registeret skal formidle kunnskap om viktige
kulturhistoriske landskap til samfunnsaktører som påvirker og styrer utviklinga av landskap.
Målet er å bidra til en god forvaltning av landskap generelt og disse nasjonalt viktige
kulturhistoriske landskapene spesielt.

Land skapet er i stadig endring. Byer og tettsteder vokser, nye veger bygges, eldre bebyggelse
rives, jordbruket endrer seg og tidl i gere dyrket mark gror igjen. Landskapet har alltid vært i
forandring, men omfanget og tempoet i endringene øker. Forvaltningen av de kulturhistoriske
sporene i landskapet byr derfor på stadig større utfordringer. Samtidig er landskapet med sin e
historiske verdier er en ressurs for samfunnet.

Riksantikvaren vil ved å etablere et register for kulturhistoriske landskap av nasjonal int eresse ,
klargjøre hvilke landskap som har særlige viktige verdier som kommunene og andre
myndigheter bør ta hensyn til i plan legging og forvaltning. D e aktuelle kommunene blir
oppfordret til å ta et hovedansvar for å ivareta verdiene i disse landskapene gj ennom sin
planlegging og forvaltning . Andre myndigheter oppfordres også til å legge vekt på og ta
tilbørlig hensyn til landskapene i sine planer og tiltak.

Riksantikvaren har sammen med fylkeskommunen i Troms og Sametinget arbeidet med å velge
kulturhisto riske landskap som har nasjonal interesse i fylket. Tilsvarende arbeider er allerede
ferdigstilt i Østfold og Hordaland. Flere andre fylker er i gang med arbeidet , og d et tas sikte på
at registeret skal være etablert i hele landet innen utgangen av 2020.

De landskapene som velges ut skal gi et bidra g til å fortelle historien om det enkelte fylket og
om landet som helhet . Landskapet med sine kulturhistoriske spor kan gi oss kunnskaper om
fortidens ressursbruk og om endringer som har skjedd i det. Landskapet er en viktig ressurs for
opplevelser; sporene etter menneskers liv og virksomhet gjør landskapet ekstra opplevelsesrikt.
Landskapet har også verdi som bruksressurs. De t kan være et grunnlag for verdiskaping og
utv ikling i kommunene . L andskap et kan f.eks. ha gode arealer for matproduksjon, gi grunnlag
for turisme og gjør e området mer attraktivt som bosted.

Høringsutkastet - beskrivelse og vurdering av landskap ene
Høringsutkastet inneholder innledningsvis en besk rivelse av landskap og kul turhistorie i
Troms. Dette danne r en ramme for utvalget av områder.

I utkastet gis en beskrivelse av landskapet med vekt på det kulturhistoriske innholdet. I
utvalget av områder har vi vært opptatt av de viktigste utviklingstrekkene og hvilke strukturer
og mønster, samt sentrale element, som det er mulig å oppfatte i landskapet i dag. I noen
landskap vil den historiske kontinuiteten være framtredende. Vi er også opptatt av den de len
av historien som er knyttet til tro, hendelser og tradisjoner , og til erfaringsbasert kunnskap om
bruken av landskapet.

F or hvert landskap angis en landskapskarakter som er en kort karakteristikk av hva som
preger akkurat dette landskapet.
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Videre gis det en begrunnelse for hvorfor nettopp dette landskapet er av nasjonal interesse , en
vurdering av hvilke viktige verdier landskapet har. I den ne vurderingen har vi lagt til grunn
om landskapet representerer forhold som har særlig mye å si for historien . Dette omfatter
viktige faser i historien, strukturer i landskapet, byggeskikk og arkitektur, virksomheter,
hendelser, etniske gruppers kultur og landskap med spor fra forhistorien.

Et avsnitt tar til slutt for seg sårbarhet og retningslinjer for forvaltning. Her beskrives hva
landskapet er sårbart for, hva som kan påvirke særpreget (landskapskarakteren) negativt og
redusere verdiene ( den nasjonal e interesse n ) . På bakgrunn av sårbarheten skisseres
retningslinjer for forvaltningen av arealene. Vi er samtidig klar over at det er kommunene som
sitter med den detaljerte oversikten over situasjonen i området og hvilke plan utfordringer som
fins der. Informasjon om og vurderinger av dette ønsker vi å få fram gjennom hørings runden.

Hva vil registeret for kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse bety for kommunene?
Kommunen er en av de viktigste forvalterne av landskap og den viktigste aktøren for å ivareta
de kulturhistoriske landskapene av nasjonal interesse. Riksa ntikvaren ønsker at utvalget av
kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse skal bli et grunnlag for lokal planlegging og
forvaltning.

Arealplanlegging etter plan - og bygningsloven er det sentrale virkemi ddelet . Riksantikvaren
oppfordrer kommunene til å innarbeide landskapene i kommuneplanens arealdel, primært ved
å legge ut områdene som hensynssone c) med særlig hensyn til landskap og bevaring av
kulturmiljø med retningslinjer. I tillegg bør det utarbeides gene relle bestemmelser for
landskapene.

Regionale og statlige myndigheter bør også legge hensyn et til verdiene i disse landskapene til
grunn når sektorene planlegger utbyggingstiltak, som veger, kraftproduksjonsanlegg,
kraftledninger m.m.

Kulturminneforv altningen gir med et slikt register tidlig og tydelig informasjon om hvilke
kulturhistoriske landskap som etter vår faglige vurdering har nasjonal interesse. Utvalget av
områder vil være et verktøy for fylkeskommunen og Sametinget i deres innspill til komm unal
og regional arealplanlegging og i samarbeid et med ulike sektormyndigheter . Vi håper at
registeret vil bidra til å styrke dialogen mellom kommunene og kulturminneforvaltning en tidlig
i plansaker, slik at en kan unngå konflikter om arealbruk i kulturhistoriske landskap av nasjonal
interesse .

Med registeret over kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse signaliserer ikke
Riksantikvaren at endring er uønsket i disse områden e . M en vi ønsker at registeret skal bidra til
at kommunene og andre aktører har et bevisst forhold til kvalitetene i landskapet når de
planlegger og forvalter det , slik at det som er karakteristisk og verdifullt kan videreføres og
styrkes , jf. omtalen av s årbarhet over.

Riksantikvaren tar sikte på at arbeidet for Troms skal ferdigstilles i løpet av høsten 2017, etter
høringsrunden og bearbeiding etter den . Landskapene vil da bli lagt inn i Askela dden –
Riksantikvarens kulturminnedatabase. Askeladden er t ilgjengelig for bruk for kommunene,
andre myndigheter , konsulenter med flere. Områdene vil ikke få en formell vernestatus etter
kulturminneloven, men vises som nasjonalt viktige landskap.
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Merknader til høringsutkastet
Riksantikvaren ber høringsinstansene om alle typer tilbakemeldinger og innspill til forslaget,
men vil særlig peke på følgende:

Utvalget av områder som er foreslått i fylket
Områdebeskrivelse , størrelse og avgrensing av det enkelte område
Retningslinjer for forvaltning av områdene, sårbarhet, planstatus og - utvikling
Bruken og nytten av et register over kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse for
kommunen
Vi er takknemlig for eventuelle forslag til bedre bilder som illustrerer landskap skarakter
og nasjonal intere sse
Vi er på samme måte takknemlig for en g jennomgang av stedsnavn på norsk, samisk og
kvensk

Til andre kulepunkt vil vi bemerke at de 15 landskapene som inngår i høringsutkastet, har stor
variasjon i størrelse der noen områder dekker store arealer. Ulikhetene har sammenheng med at
det er svært forskjellige landskaper som inngår og at helheter og sammenhenger i landskapet i
noen tilfeller strekker seg over et stort areal. Arealet har en faglig begrunnelse, men vi ber
sær lig kommunene gi merknader til størrelse og avgre nsing . Noen landskap har foreløpig en
skjematisk grense som vi ønsker å gjøre mer terrengtilpasset , og vi ber også om innspill til dette.

Vennlig hilsen

Jostein Løvdal ( e.f.)
seksjonssjef

Kristi Vi ndedal
p rosjektleder

Brevet er elektronisk godkjent

Vedlegg: 2

Kopi til: Anne Karine Sandmo, Troms fylkeskommune - Kulturetaten, Postboks 6600, 9296
Tromsø/ Ingvild Larsen, Sametinget - Sámediggi, Ávjovárgeaidnu 50, 9730
KARASJOK/Kárášjohka

Mottaker Kontaktperson Adresse Post
Bardu kommune Postboks 401 9365 BARDU
Berg kommune - 9385 SKALAND
Fiskeridirektoratet -
Region Nord

Postboks 185
Sentrum

5804 BERGEN

Fylkesmannen i Troms Postboks 6105 9291 Tromsø
Gratangen kommune Nergårdveien 2 9470 GRATANGEN
Halti kvenkultursenter Hovedveien 2 9151 STORSLETT
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IKS
Harstad kommune Postboks 1000 9479 HARSTAD
Kvæfjord kommune Bygdeveien 26 9475 BORKENES
Kvænangen kommune Rådhuset 9161 BURFJORD
Kåfjord kommune -
Gáivuotna

Postboks 74 9148 OLDERDALEN

Målselv kommune Kommunehuset 9321 MOEN
Nordreisa kommune Postboks 174 9156 STORSLETT
NVE Norges vassdrags -
og energidirektorat,
region nord

Kongensgate 14 -
18

8514 NARVIK

Sametinget - Sámediggi Ávjovárgeaidnu
50

9730
KARASJOK/Kárášjohka

Skjervøy kommune Postboks 145 9189 SKJERVØY
Skånland kommune Postboks 240 9439 EVENSKJER
Statens vegvesen -
Region nord

Postboks 1403 8002 BODØ

Storfjord kommune Hatteng 9046 OTEREN
Torsken kommune - 9380 GRYLLEFJORD
Tranøy kommune Vangsvikveien

298
9304 VANGSVIK

Troms fylkeskommune Postboks 6600 9296 Tromsø
Tromsø kommune Rådhuset,

Postboks 6900
9299 TROMSØ

Kystverket Troms og
Finnmark

Postboks 1502 6025 ÅLESUND

Kvenlandsforbundet
v/Bjørnar Seppola

Skibotn 9143 SKIBOTN

Kvensk Råd Halti
kvenkultursenter
IKS

9151 STORSLETT

Nord - Troms Museum Bjørklygården 13 9152 SØRKJOSEN
Sør - Troms museum Trondenesveien

122
9404 HARSTAD

Troms Bonde - og
småbrukarlag

Furuvegen 32 9057 VIKRAN

Troms bondelag Nesseveien 2 B 9411 HARSTAD
Troms Reindriftssamers
Fylkeslag

Postboks 57 9329 MOEN

Tromsø museum -
Universitetsmuseet i
Tromsø

Postboks
6050Langnes

9037 Tromsø

Vardobaiki samisk
senter

Normann
Skoglunds vei 13

8536 EVENES

Fortidsminneforeningen
- Troms avdeling

Postboks 942 9259 TROMSØ
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Nordreisa kommune 
           

 Arkivsaknr:       2015/287-18 

Arkiv:                033  

Saksbehandler:  Hanne 
Henriksen 

 Dato:                 22.11.2017 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
97/17 Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg 30.11.2017 

 

Tilbakemelding på endring av vedtekter for Nord-Troms friluftsråd 

Henvisning til lovverk: 
 
 

Rådmannens innstilling 
Nordreisa kommune har ingen merknader til at vedtektene til Nord-Troms friluftsråd endres som 
foreslått. 
 
 

Saksopplysninger 
Det er innkalt til ekstraordinært årsmøte i Nord-Troms Friluftsråd den 6. desember, der endring 
av vedtektenes § 4 står på sakslista. I nevnte paragraf framgår det i dag at friluftsrådets årsmøte 
består av to valgte utsendinger fra hver medlemskommune. 
 
I praksis betyr det at årsmøtet med dagens fire medlemskommuner består av åtte delegater. I 
vedtektene forøvrig framgår det at årsmøtet skal velge styre blant årsmøtedelegatene. Det betyr i 
praksis at årsmøte og styre blir bestående av de samme personene. 
 
Dagens styre har derfor etter drøfting med ordførerne kommet fram til at §4 endres til: 

”Årsmøtet i friluftsrådet består av ordførerne i medlemskommunene. Ved forfall kan 
varaordfører representere medlemskommunen, eventuelt annen representant valgt av 
ordføreren”. 

 
Videre foreslås det at §6 om styrets sammensetting endres til: 

Styret består av ett medlem fra hver medlemskommune. valgt blant de oppnevnte 
årsmøteutsendingene fra deltakerkommunene. 

(Teksten som er streket over er slik dagens paragraf er formulert) 
 
Dersom kommunene har merknader til vedtektsendringene ber friluftsrådet om tilbakemelding 
om dette innen årsmøtet, eventuelt formidlet via kommunenes årsmøteutsendinger. 
 
Friluftsrådets eksisterende vedtekter er vedlagt. 
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Vurdering 
Den foreslåtte endringen av friluftsrådets vedtekter vurderer vi til å være positiv. Per i dag består 
årsmøtet og styret av de samme personene, noe som kan skape utfordringer.  
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Vedtatt på stiftingsmøte den 06.11.14 
 
 

VEDTEKTER NORD-TROMS FRILUFTSRÅD  
ORGANISERT ETTER KOMMUNELOVENS § 27 

 
 

§ 1 DELTAKERKOMMUNER 
Nord-Troms Friluftsråd er et interkommunalt samarbeidsorgan etter § 27 i Kommuneloven 
mellom Kvænangen kommune, Kåfjord kommune, Nordreisa kommune, og Skjervøy 
kommune. Tilslutning fra nye deltakerkommuner må godkjennes av friluftsrådets årsmøte og 
kommunestyret i hver av deltakerkommunene. 

 
 

§ 2 FORMÅL 
Friluftsrådet skal i samarbeid med deltakerkommunene, andre offentlige myndigheter og 
organisasjoner, fremme allsidig og miljøvennlig friluftsliv i den regionen deltakerkommunene 
omfatter, til beste for befolkningens trivsel og helse. 
 
 

§ 3  ORGANISASJON 
Friluftsrådets faste organer er årsmøtet, styret, samarbeidsgruppa og en administrasjon som 
står for den daglige driften. 
Friluftsrådet er tilsluttet Friluftsrådenes Landsforbund. 
 
 

§ 4  ÅRSMØTE 
Årsmøtet er friluftsrådets øverste myndighet. Ordinært årsmøte holdes hvert år innen 
utgangen av mars måned. Årsmøtet består av 2 utsendinger fra hver deltakerkommune valgt 
for kommunestyreperioden av kommunen. Når kommunene velger 2 eller flere 
årsmøterepresentanter, skal begge kjønn være representert i samsvar med Kommunelovens 
bestemmelser. Årsmøtet er beslutningsdyktig med de frammøtte representanter. 
 
Årsmøtet skal innkalles med minst 4 ukers skriftlig varsel. Saksliste og saksdokument skal 
følge innkallingen. 
 
Med unntak av vedtektsendringer, jf § 9, treffes beslutninger med vanlig flertall. 
 
Årsmøtet skal behandle: 
1. Godkjenning av innkalling, saksliste og utsendinger. 
2. Velge ordstyrer og 2 representanter til å undertegne protokollen. 
3. Styrets årsmelding. 
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4. Regnskap med revisjonsberetning. 
5. Arbeidsplan  
6. Budsjett, herunder fastsette tilskudd (kontingent) fra deltakerkommunene. 
7. Behandle innkomne saker. 
8. Valg 
 a) Styre 
 b) Styrets leder og nestleder 
 c) Valgkomite 
   Det foretas skriftlig valg hvis noen krever det. Ved stemmelikhet avgjøres valg ved 
loddtrekning.  
 
 

§ 5 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 
Ekstraordinært årsmøte kan holdes etter innkalling fra styret eller når årsmøteutsendinger fra 
2 eller flere av deltakerkommunene krever det. Ekstraordinært årsmøte skal innkalles med 
minst 3 ukers varsel, og det skal framgå av innkallingen hvilke saker som skal behandles. 
Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle saker som er nevnt i innkallingen. Ekstraordinært 
årsmøte er beslutningsdyktig med de frammøtte representanter. For vedtak gjelder de samme 
regler som for Årsmøte. 

 
 

 § 6 STYRE 
Styret består av ett medlem fra hver medlemskommune valgt blant de oppnevnte årsmøte-
utsendingene fra deltakerkommunene.  
 
Det velges leder og nestleder blant styrets medlemmer. 
Styremedlemmene, leder og nestleder er på valg hvert år. 
I styret skal begge kjønn være representert i samsvar med Kommunelovens bestemmelser. 
Valgkomiteen velges blant de oppnevnte utsendingene fra deltakerkommunene. 
 
Styret skal behandle følgende: 
1. Tilsette daglig leder og fastsette instruks for denne. 
2. Fremme Friluftsrådets oppgaver i samsvar med vedtekter og årsmøtevedtak. 
3. Lede Friluftsrådets løpende virksomhet i samsvar med vedtekter og arbeidsplan og stå for 
økonomistyring i samsvar med vedtatt budsjett. 
 
Styret kan velge et arbeidsutvalg til å forberede saker for styret og fatte vedtak etter nærmere 
delegering fra styret, og nedsette utvalg til å ivareta nærmere avgrensa oppgaver som 
lønnsutvalg, utvalg for konkrete prosjekter m.v.  
 
Det skal føres protokoll fra styremøtene som bl.a. sendes deltakerkommunene. 
 

   
§ 7 SAMARBEIDSGRUPPE 

 
Samarbeidsgruppa består av ett medlem fra hver kommuneadministrasjon, utpekt av den 
enkelte kommune. Medlemmene bør representere den eller de etater/enheter som arbeider 
med friluftsliv i den enkelte kommune. Friluftsorganisasjoner kan også tilbys plass i 
samarbeidsgruppa. 
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Samarbeidsgruppa behandler saker av praktisk- og administrativ karakter, og er et forum for 
samordning og erfaringsutveksling. Samarbeidsgruppa kan forberede saker for styret.  
 
 

§ 8 ØKONOMI 
Friluftsrådet er et eget rettssubjekt som fører eget regnskap. 
 
Deltakerkommunene skal betale et årlig tilskudd til Friluftsrådet (kontingent). Denne 
fastsettes av årsmøtet som en sum per innbygger i medlemskommunene. Årsmøtevedtak om 
indeksregulering av kontingenten etter deflator er endelig. Årsmøtevedtak om 
kontingentøkning ut over dette må godkjennes av medlemskommunene. 
 
Friluftsrådet har myndighet til å ta opp lån og pantsette eiendom og verdier etter vedtak på 
årsmøte eller ekstraordinært årsmøte. 
 
 

§ 9 VEDTEKTSENDRINGER 
Endring av vedtektene kan bare gjøres på årsmøte eller ekstraordinært årsmøte. Endring av 
vedtektene krever 2/3 flertall. Opptak av nye medlemskommuner etter § 1 skal også 
godkjennes av deltakerkommunene. 
 
 

§ 10 UTTREDEN OG OPPLØSNING 
Den enkelte deltakerkommune kan med skriftlig varsel tre ut av Friluftsrådet fra 1.1. året etter 
at slikt varsel er sendt. Deltakerkommunen som har trådt ut av Friluftsrådet overtar da de 
oppgaver som Friluftsrådet har utført for kommunen. Dersom Friluftsrådet eier 
friluftsområder i en kommune som trer ut av Friluftsrådet, skal eiendommen overføres til 
vedkommende kommune. Ut over dette har ikke kommuner som trer ut av Friluftsrådet, krav 
på eiendommer eller verdier. 
 
Vedtak om oppløsning av Friluftsrådet kan kun gjøres på ordinært årsmøte, og krever 2/3 
flertall blant frammøtte stemmeberettiga. Ved oppløsning av Friluftsrådet overføres 
eiendommer som Friluftsrådet eier til vedkommende kommune, og alle oppgaver overtas av 
kommunene hver for seg. Friluftsrådets netto likvide midler fordeles mellom 
medlemskommunene etter befolkningstall ved sist årsskifte. 
 
 

§ 11 VOLDGIFT 
Dersom det oppstår tvist mellom deltakende kommuner om forståelsen av disse vedtektene, 
skal tvisten avgjøres ved voldgift iht. tvistemålsloven. 
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Nordreisa kommune 
           

 Arkivsaknr:       2017/23-110 

Arkiv:                K01  

Saksbehandler:  Dag Funderud 

 Dato:                 22.11.2017 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
98/17 Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg 30.11.2017 

 

Dispensasjonspraksis til Somashytta 

Henvisning til lovverk: 
Lov om motorferdsel med tilhørende forskrifter 

Vedlegg 
1 NPS - videreføring av rammetillatelse for ferdsel mellom hytte og somasl... 
2 Brev fra FM Troms datert 10 feb. 1997 

 

Rådmannens innstilling 
Nordreisa kommune mener praksisen med å gi dispensasjoner til frakting av bagasje og utstyr 
fra scooterløya og til Somashytta er god og oppfyller alle krav, og har ingen planer om å endre 
på den praksisen. 
Det begrunnes med at praksisen er lagd i samråd med Fylkesmannen i Troms i 1997 og seinere 
stadfestet i 2006. Denne praksisen må fortsette til revisjon av løypenettet. 
 
 

Saksopplysninger 
Nordreisa kommune fikk i 13.februar i år en henvendelse fra Fjelltjenesten om praksisen med å 
gi dispensasjon er kjøring av bagasje og utstyr til Somashytta. Kommunen svarte på 
henvendelsen 20.februar 2017. 
 
Den 19.september mottok kommunen et brev fra Fylkesmannen i Troms om samme sak. Brevet 
ble lagt som referatsak til MPU og under møtet ble det stilt spørsmål om innholdet og det ble 
bestemt at det skulle lages en sak til neste møte. 
 
Bakgrunn: 
Det har helt siden 1997 (se vedlegg: Brev fra FM Troms datert 10 feb. 1997) vært en ordning 
ved at det kan gis inntil fire scooterdispensasjoner for kjøring av bagasje og utstyr til 
Somashytta. Ordningen kom i stand etter revidering av løypenettet samme år. Før det gikk løypa 
via hytta og ut på vannet.  Fylkesmannen ga i 2006 en rammetillatelse/fullmakt og senere har 
Reisa nasjonalparkstyre sak 23/13 (Se vedlegg: Nasjonalparkstyret - videreføring av 
rammetillatelse for ferdsel mellom hytte og Somasløypa.) gitt fullmakt til Nordreisa kommune 
til å behandle scooterdispensasjoner siden hytten ligger i landskapsvernområdet. Kommunen 
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behandler sakene etter motorferdselforskriftens § 6. Dispensasjonsutvalget har gjort vedtak etter 
§ 6 som gir inntil fire dispensasjoner pr dag, og så skrives disse ut på navn etter hvert som folk 
søker. Fra i vinter er det også satt begrensning på tre turer pr døgn. 
 
Fylkesmannen innleder brevet med: 
Dispensasjon for bruk av snøskuter til å transportere bagasje/utstyr til Somas hytta, 
som innvilget i sak 9/ 17, regnes ikke som et særlig behov, og kan dekkes på annen måte. 
Dispensasjonen kan også knyttes til turkjøring. Vedtaket er fattet i strid med 
delegasjonsbegrensningen inf § 6, er ikke begrunnet etter gjeldene regelverk, og er 
heller ikke kontrollerbart. Fylkesmannen vurderer at kommunens dispensasjonspraksis 
for bruk av snøskuter til Somas hytta, er i strid med motorferdselloven og nasjonal 
forskrift § 6. 
 
Fylkesmannen vurderer å benytte vår omgjøringskompetanse, og varsler mulig 
omgjøring av tilsvarende dispensasjonsvedtak, for bruk av snøskuter til Somas hytta fra 
høsten 2017. 
 
Fylkesmannen begrunner videre standpunktet og viser til at vedtaket er ulovlig både i forhold til 
at det ikke finnes hjemmel i nasjonal forskrift § 6 og at kommunens praksis med å skrive 
vedtaket ut på navn og heller ikke er lov. 
 
At Fylkesmannen i 1997 var med på å etablere en praksis som de senere stadfestet gjennom 
fullmakten Nordreisa kommune fikk i 2006, bagatelliseres i brevet.  

Vurdering 
Fram til 1997 gikk den godkjente scooterløypa til Somas via Somashytta. Ved revisjon var det 
ønske om å flytte løypa vekk fra hytta for å redusere slitasje og å gi rom skiturister som også 
trengte hytte. 
 
Fylkesmannen i Troms og Nordreisa kommune ble da enige om å legge løypa en km fra hytta, 
men det skulle opprettes en ordning der det skulle bli mulig å søke dispensasjon for inntil 4 
scootere pr dag til å kjøre bagasje og utstyr til hytta. 
 
Denne praksisen har blitt fulgt i 20 år med god resultat. Scooterbrukere som vil bruke hytta vet 
at det kun gis inntil fire dispensasjoner og skiløpere har også mulighet for å stoppe der. 
 
Motorferdselloven med forskrifter er ikke endret når det gjelder hjemmel til å gi dispensasjon 
siden 1997, så hvorfor Fjelltjenesten og Fylkesmannen nå gjør dette til et stort problem og at det 
plutselig ikke skal være lovlig er, er ganske underlig.  
 
Kommunen har etter ønske fra Fjelltjenesten satt begrensing på tre tur pr døgn, noe som skulle 
gjøre det enkelt å kontrollere. Nasjonalparkstyret som forvalter verneområdet, har strengere 
regler i forhold til natur og miljøhensyn. De har godkjent praksisen. Da blir det veldig rart at 
Fylkesmannen pålegger kommunen å avslutte praksisen. Administrasjonen mener at praksisen 
må opprettholdes fram til revisjon av løypenettet. Da kan en igjen ta stilling til om løypa skal 
legges om hytta.  
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Nordreisa kommune 
           

 Arkivsaknr:       2016/1372-45 

Arkiv:                L12  

Saksbehandler:  Birger Storaas 

 Dato:                 27.11.2017 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
99/17 Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg 30.11.2017 

 

Forslag til detaljregulering: Storslett sentrum - plan id: 19422016_002 

Henvisning til lovverk: 
Plan- og bygningsloven 
 

Vedlegg 
1 Plankart uten bakgrunn 
2 Plankart med flyfoto og eiendomsgrenser 
3 Planbeskrivelse - under utarbeidelse 
4 Planbestemmelser - under utarbeidelse 

 

Rådmannens innstilling 
 Med hjemmel i plan og bygningslovens §§ 12- 10 og 12- 12 jf. § 12-3 vedtar Miljø-, plan- og 
utviklingsutvalget forslag til detaljregulering Storslett sentrum med plan ID 19422016_002, og 
legger planforslaget ut til høring og offentlig ettersyn i seks uker. 
 
 

Saksopplysninger 
Bakgrunn: 
Formålet med detaljreguleringen er å følge opp endringer av arealformål vedtatt i 
kommuneplanens arealdel for 2014-2026, forbedre trafikksikkerheten i området, omlegging av 
veikryss E6 og fylkesvei 865 ved Trekanten, tilrettelegge for torgområde og parkering samt 
tilrettelegging for midlertidig bruløsning med atkomst i forbindelse med ny Storslett bru. 
 
Etter 1. gangs oppstartsvarsel er det avtalt med Statens vegvesen at de forestår selv å utarbeide 
reguleringsplan som omfatter Storslett bru og tilstøtende områder for adkomster til midlertidig 
bru og riggområde. Dette planområdet framkommer som en øy i planen for Storslett sentrum. 
 
Planstatus:  
Kommuneplanens arealdel for Nordreisa kommune ble vedtatt den 20. mars 2014.  
 
Arealdelen har innenfor planforslaget avsatt arealer til (SOSI-koder i parentes):  
 Detaljeringssone – videreføring av reguleringsplan (910)  
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 Sentrumsformål (1130)  
 Næringsbebyggelse (1300)  
 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (2001)  
 Veg (2010)  
 Hovednett for sykkel (2050)  
 Parkering (2080)  
 
Planforslaget erstatter følgende reguleringsplaner delvis: 

 19421992_001 
 19421997_001 

 
Planforslaget er i stor grad i tråd med arealdelen. Det er gjort mindre justeringer, for å få til gode 
løsninger som tilfredsstiller de krav som er til utforming.  
 
Økonomiske konsekvenser:  
Nordreisa kommune legger til rette for utbygging med hensyn til kommunalteknisk anlegg og 
infrastruktur. Kommunen kjøper areal til kommunale veier og andre offentlige formål. 
 
Varsel om oppstart:  
Varsel om oppstart ble sendt ut per brev den 06.12.2016. Varsel om oppstart ble også annonsert i 
avisa Framtid i Nord 08.12.2016 og på kommunens hjemmesider.  
Det vises til planbeskrivelsen for ytterligere informasjon.  
 
Det ble varslet oppstart av utvidet planområde den 23. januar 2017, kf. planbeskrivelsen. 
 
Landbruksmessige forhold:  
Landbruksarealer vil ikke påvirkes negativt av planforslaget. 
 
Naturmangfold:  
Kunnskap om naturverdiene i området er hentet inn fra flere ulike kilder, se planbeskrivelsens 
kapittel 4.6. Kommunen mener at kunnskapsgrunnlaget om naturverdiene i området er god, jf. 
naturmangfoldlovens (heretter nml) § 8. 
 
Planområdet består i hovedsak av bebygd areal. Reisaelva, som er et vernet vassdrag, renner 
gjennom deler av planområdet.  
 
Nordreisa kommune mener at den samla belastningen på de berørte økosystemene, jf. nml § 10, ved 
utbygging av planområdet i tråd med planforslaget vil være relativt liten. Vi har vektlagt at 
planforslaget er i tråd med kommuneplanens arealdel og at planforslaget er en fortetting av et 
område som allerede er sterkt påvirket av eksisterende bebyggelse. Vi mener det vil være bedre for 
naturmangfoldet at det fortettes i sentrale strøk fremfor å utvide sentrumsområdet til mer uberørte 
områder. 
 
Vi mener at nml § 9 er ivaretatt gjennom et godt kunnskapsgrunnlag, og det vil derfor ikke komme 
til direkte anvendelse i denne saken. Føre-var-prinsippet kommer også noe frem gjennom vår 
arealdisponering, der vi har ivaretatt de mest verdifulle naturområdene i planområdet som 
naturområder. 
  
Gjennom planområdets lokalisering og kommunens prinsipp om fortetting av sentrumsområdene er 
kravene i nml § 12 om den lokalisering, driftsmetode og teknikk som vil gi det beste resultatet for 
samfunnet og naturmangfoldet være ivaretatt. 
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Risiko- og sårbarhet:  
For detaljregulering Storslett sentrum vil det ikke tilføres vesentlige virkninger for miljø og 
samfunn, og det vil derfor heller i utgangspunktet ikke utløses krav til planprogram. 
 
Den foreslåtte detaljreguleringen er også blitt vurdert i forhold til forskrift om konsekvensutredning. 
Nordreisa kommune har konkludert med at planen ikke faller inn under vilkårene for en slik 
utredning, jf. KU- forskriftens §§ 2 og 3 og vedlegg I og II. 
 
Etter en samlet vurdering mener Nordreisa kommune at det ikke er samfunnssikkerhetsmessige 
forhold eller andre risiko- og sårbarhetsforhold som vil utgjøre fare for den foreslåtte 
detaljreguleringen, og heller ikke for nærliggende eksisterende bebyggelse. 
 
Detaljregulering:  
Detaljregulering etter pbl. § 12-3 brukes for å følge opp og konkretisere overordnet arealdisponering 
i kommuneplanens arealdel eller områderegulering. Kommunestyret skal påse at detaljregulering 
utarbeides for de områder eller tiltak som er bestemt i kommuneplanens arealdel, og der det ellers er 
behov for å sikre forsvarlig planavklaring og plangjennomføring. Kommunestyret kan også i 
forbindelse med vedtak av kommunal planstrategi vurdere kommunens planbehov, innbefattet 
behovet for kommunal detaljregulering. 
 
Formål og virkemidler er i det vesentlige like for detaljregulering og områderegulering. 
Detaljregulering er en plan for bruk og vern av mindre områder, og for utforming, bruk og vern av 
bygninger, uterom og anlegg. Detaljregulering er planformen for gjennomføring av 
utbyggingsprosjekter og tiltak, vernetiltak og sikring av ulike typer verdier. Den erstatter tidligere 
detaljert reguleringsplan og bebyggelsesplan. 

Vurdering 
Planforslaget er i hovedsak i tråd med kommuneplanens arealdel. I forhold til de arealer som er 
avsatt i kommuneplanens arealdel er det kun gjort mindre justeringer og formålsendringer der dette 
har vist seg nødvendig på grunn av faktiske forhold og på grunn av økt detaljeringsgrad i planen.  
 
En parallellforskyvning av Fv 865 nærmere mot bankbygget og Rejosbygget vil gi en løsning hvor 
en får samlet større arealer til torg og oppholdsarealer.  
 
Planområdet er i all hovedsak bygget ut per i dag. Storslett sentrum er preget av store 
trafikkmengder med en del dårlige trafikkløsninger. ÅDT er 5.300 som er relativt høgt. Det er derfor 
ønskelig å få til en økt trafikksikkerhet ved hjelp av miljøgate som vil innebære innsnevring av 
vegbredden for E6 og Fv 865 fra 7,0 meter til 6,0 meter. En reduksjon av skiltet kjørehastighet fra 
50 til 40 km/t er også ønskelig.  
 
Planforslaget vil ikke påvirke landskapet i betydelig grad, men det vil gi muligheter for en 
oppstramming av trafikkforholdene, som vil gi et bedre helhetsinntrykk av området. 
 
Det er ikke registrert noen kulturminner innenfor planområdet. 
 
Det legges opp til et nytt vegkryss for E6/Fv 865. Det er en del trafikkfarlige forhold i dag som vil 
bli løst med reguleringsplanforslaget. Dette gjelder parkering foran Hagan-bygget og lekeområde 
plassert på Trekanten. Lekeområdet vil bli flyttet til området GP 5 mellom Haganbygget og det 
gamle Telenorbygget. Det er lagt inn 2 nye bussholdeplasser langs E6 på vestsiden av Storslett bru. 
En oppstramming av Kildalskrysset er også tatt med i planen. 
 
 
 
 

457



Oppsummering:  
Planforslaget for detaljregulering Storslett sentrum ansees for å gi en planmessig god løsning i tråd 
med kommuneplanens arealdel. Planforslaget vil være samfunnsnyttig ved å øke trafikksikkerheten 
og legge til rette for torgarealer i sentrum.  
 
Etter helhetlig vurdering anbefaler derfor administrasjonen at planforslaget legges ut til 
høring og offentlig ettersyn. 
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1. Bakgrunn 

1.1. Hensikten med planen 

Formålet med detaljreguleringen er å følge opp endringer av arealformål vedtatt i kommuneplanens 

arealdel for 2014-2026, forbedre trafikksikkerheten i området, omlegging av veikryss E6 og fylkesvei 

865 ved Trekanten, tilrettelegge for torgområde og parkering samt tilrettelegging for midlertidig 

bruløsning med atkomst i forbindelse med ny Storslett bru.  

Etter 1. gangs oppstartsvarsel er det avtalt med Statens vegvesen at de forestår selv å utarbeide 

reguleringsplan som omfatter Storslett bru og tilstøtende områder for adkomster til midlertidig bru 

og riggområde. Dette planområdet framkommer som en øy i planen for Storslett sentrum. 

 

1.2. Forslagstiller, plankonsulent, eierforhold 

Forslagsstiller og plankonsulent er Nordreisa kommune. 

 

1.3. Eierforhold 

Berørte eiendommer har følgende gårds- og bruksnummer: 

Gårdsnummer: 13 

Bruksnumrene: 3, 4, 6, 9, 12, 13 ,14, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 38, 46, 55, 64, 106, 114, 117, 121, 126, 

146 og 147. 

Gårdsnummer 14 og bruksnummer 36. 

Gårdsnummer: 15 

Bruksnumrene: 1, 2, 3, 8, 9, 10, 12, 19, 20, 24, 25, 31, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 49, 51, 53, 57, 58, 

60, 61, 62, 65, 66, 68, 70, 71, 72, 73, 75, 76, 77, 78, 79 ,90, 113, 115, 121, 123, 124, 125, 126, 127, 

128, 131, 132, 139, 145, 146, 153, 154, 155, 157, 160, 164, 165, 167, 170, 171, 172, 174, 177, 178, 

179, 180 og 181. 

Gårdsnummer: 43 

Bruksnumrene: 5, 6, 7, 14, 15, 16, 20, 24, 32, 33, 35, 37, 58, 60, 72, 75, 102, 111, 117,131. 

Gårdsnummer: 52 

Bruksnumrene: 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 130, 163 og 164. 

 

1.4. Tidligere vedtak i saken 

Arealene i planen ble satt av i kommuneplanens arealdel for Nordreisa kommune 2014-2026 (plan ID: 

19422007_KPA) som ble vedtatt 20. mars 2014. 

Nordreisa kommune meldte oppstart av detaljregulering for Storslett sentrum den 06.12.2016. 

467



8 
 

I kommunal planstrategi for Nordreisa kommune 2016-2019, vedtatt 13. oktober 2016, er planen 

inntatt. 

1.5. Utbyggingsavtaler 

Statens vegvesen skal forestå utbygging av nytt vegkryss E6/F865 ved Trekanten samt midlertidig bru 

med avkjørselsløsninger. I tillegg skal Statens vegvesen bygge ny bru hvor eksisterende Storslett bru 

ligger. 

1.6. Krav om konsekvensutredning?  

Planen er vurdert i forhold til forskrift om konsekvensutredning. Nordreisa kommune har konkludert 

med at planen ikke faller inn under vilkårene for en slik utredning, jf. KU forskriftens §§ 2 og 3 og 

vedlegg I og II. Dette begrunnes i at området i det vesentlige vil være i samsvar med 

kommuneplanens arealdel, og er for det meste utbygd og ikke vil ha vesentlige virkninger for miljø og 

samfunn, jfr. forskriftens § 4. 
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2. Planprosessen 

2.1. Medvirkningsprosess 

2.1.1. Medvirkning 

I planprosessen er det intensjonen at lokale fagmyndigheter skal ha en aktiv rolle, og den aktuelle 

fagmyndighet skal konsulteres i alle faser av planprosessen. I den grad det er ønskelig og mulig skal 

aktuelle fagmyndigheter kontaktes for 

gjennomgang av del utredninger innen sitt 

fagfelt. 

2.1.2. Varsel om oppstart 

Varsel om planstart ble sendt ut i brev 

datert 06.12.2016 til alle berørte grunneiere 

og naboer, samt til berørte offentlige 

instanser. I tillegg ble varsel om oppstart 

kunngjort på kommunens hjemmeside og 

annonsert i lokalavisen Framtid i Nord den 

08.12.2016. Varselet var også tilgjengelig på 

servicetorget på rådhuset. Innspillfrist var 

satt til 13.01.2017. 

  

Figur 1: Annonse i FiN om varsel oppstart 
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2.1.3. Varsel om utvidet planområde 

Varsel om utvidet planområde ble sendt ut den 23.01.2017 til direkte berørte grunneiere, naboer og 

berørte offentlige instanser. I tillegg ble dette annonsert på kommunens hjemmeside. Frist for 

innspill var satt til 17.02.2017. 

Bakgrunnen for utvidelsen var å kunne få mulighet for å innta i planen busslommer langs E6 i 

området Båtneskrysset og vest for Kildalskrysset samt at det gir mulighet for å se om det kunne 

være ønskelig med noen endringer i forbindelse med Båtneskrysset. Dette ble fremmet av 

Statens vegvesen, Troms fylkeskommune og av Bjarne Josefsen som er forretningseier i området. 

Utvidelsen var 5,5 dekar. Utvidelsen er merket med rødstiplet linje i figur 2. 

 

Figur 2 

 

2.1.4. Planprogram 

Kommunen har vurdert det slik at detaljreguleringen ikke omfattes av krav om planprogram, jf. plan- 

og bygningslovens § 4-1. 

2.1.5. Høring og offentlig ettersyn 

Miljø-, plan- og utviklingsutvalget vedtok i møte den dd.mm.åååå i sak XX/17 å sende planen ut på 

høring og offentlig ettersyn i seks uker.  

Brev om høringen sendes ut til alle berørte grunneiere, naboer til planområdet og til berørte 

offentlige myndigheter. I tillegg blir høringen annonsert på kommunens hjemmesider og i lokalavisen 

Framtid i Nord. 

Merknadsfrist er satt til dd.mm.åååå.  
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3. Planstatus og rammebetingelser (Med vekt på avvik fra 

overordnet plan) 

3.1. Overordnede planer  

3.1.1. Fylkesplan for Troms 2014 - 2025 

Fylkesplan for Troms (2014-2025) sier bl.a. at senterstrategien innebærer at en gjennom utvikling av 

livskraftige regionsentra skal arbeide for at arbeidsmarkedet og tilbudet av spesialiserte tjenester gir 

bedre valgmuligheter og bredere fagmiljøer regionalt, enn det som ellers er mulig å få til i hver enkelt 

kommune. Dette skal gjøre fylket mer attraktivt for tilflyttere, samtidig som sentrene skal fungere 

som buffere mot flytting ut av distriktene/regionene og fylket. I sentrene utføres tjenester også 

overfor omlandsbefolkningen og næringslivet, og sentrene er samtidig avhengige av levedyktige 

samfunn i omlandet. 

I de arealpolitiske retningslinjene sier fylkeskommunen at lokalisering av boligområder, 

arbeidsplasser og handels-/servicetilbud (næringsvirksomhet og tjenesteyting), samt offentlige 

tjenester (skole, barnehage mm) skal skje med hensyn til effektiv utnyttelse av arealer og 

infrastruktur, lavest mulig energi- og transportbehov og redusert bilavhengighet. I byer og tettsteder 

skal gangavstand til kollektivakse vektlegges. 

Vi mener at vår detaljregulering av Storslett sentrum er i tråd med Fylkesplanen for Troms. 

 

3.1.2. Regional transportplan for Troms 2014 - 2023 

Samferdsel er en hjørnestein i arbeidet med regional utvikling. Regional transportplan må formes og 

bidra til den ønskede regionale utviklingen. Transportnett og kommunikasjoner skal utformes og 

driftes for å underbygge mål om regional utvikling. Det er derfor viktig at det utvikles en langsiktig og 

strategisk transportpolitikk for Troms. Tilrettelegging for effektiv og trygg transportinfrastruktur er 

viktig for næringsutvikling. Sammen med et godt utviklet kollektivtransporttilbud gir det grunnlag for 

velfungerende bo- og arbeidsmarked og økt bolyst i alle deler av fylket. 

Hovedmål for kommunikasjon og infrastruktur er: 

Kommunikasjoner og infrastruktur i Troms skal forvaltes og utvikles på en bærekraftig måte for å gi 

samfunns- og næringsliv gode vilkår for utvikling og markedstilgang. 

Utviklingen av infrastruktur skal planlegges og utvikles etter fire hensyn: 

• Fremkommelighet: Bedret fremkommelighet for alle brukere i hele transportsystemet. 

• Effektivitet: Økt effektivitet i transportsystemet. 

• Miljø: Mer miljøvennlig transport i hele fylket. 

• Trafikksikkerhet: Økt trafikksikkerhet i hele fylket. 

For å nå målene er det viktig å arbeide etter hovedstrategier med et helhetlig blikk på hele 

samferdselssektoren. Følgende hovedstrategier gjelder for Troms: 
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• Arbeide for å øke de økonomiske rammene for transportnettet i Troms. Det understrekes et 

spesielt behov for økte rammer i forhold til det store etterslepet på veginfrastruktur og 

behovet for økte rammer for å opprettholde og utvikle kollektivtilbudet. 

• Igangsetting og fullføring av fergeavløsningsprosjektene Langsundforbindelsen og 

Bjarkøyforbindelsene prioriteres. 

• Sikre vedlikehold av og reinvestering i eksisterende vegnettet slik at vegkapitalen ikke 

forringes. 

• Utarbeide langsiktige strategier med fokus på helhetsvurderinger og samordning av 

vegsektoren og kollektivtransport. Det vil gi en optimal fordeling av ressurser mellom veg og 

kollektivtrafikk. 

• Senterstrukturen i Troms legges til grunn: Innenfor sentrene på nivå 1 og 2 skal det 

tilrettelegges for bedre fremkommelighet, trafikksikkerhet og kollektivtransport, gang og 

sykkel. Innenfor øvrige sentre skal det arbeides for å bedre trafikksikkerhet og sørge for god 

helårlig standard på vegnett. Reduserte avstandsulemper og flaskehalser for å styrke 

næringslivets konkurransekraft skal vektlegges. 

• Det må utarbeides kriterier for hvordan forfallet på fylkesvegene skal innhentes gjennom en 

forfalls- og utbedringsstrategi. Strategien må ta utgangspunkt i senterstruktur og de ulike 

transportbehov mellom sentre, og internt i senter eller bo- og arbeidsmarked, med sikte på 

et sikkert og effektivt vegnett og forutsigbar kollektivtransport med god standard. 

• Behovet for investeringer i nye store prosjekter må vurderes ut fra det som blir de endelige 

økonomiske rammer, samt behovene innenfor drift og vedlikehold av eksisterende vegnett 

og drift av fylkets kollektivtransport. 

 

3.1.3. Regionalplan for handel og service i Troms 2015-2024 

I perioden 2004-2012 har det vært en samlet økning av 

detaljvarer på 28 % i Nord-Troms regionen, samtidig som 

befolkningen har hatt en nedgang på 2,2 %. Frem mot 2030 

forventes det en befolkningsøkning i regionen på 13 %. Det er 

beregnet et potensiale for en utvidelse av dagens handelsareal i 

Nordreisa med drøyt 35 % frem mot 2030. 

I planens bestemmelser, som legges til grunn for nye kommune- 

og reguleringsplaner, fremkommer det at etablering av ny 

handelsvirksomhet som enkeltvis eller samlet utgjør et 

bruksareal(BRA) større enn 3000 m2 eller utvidelse av 

eksisterende handelsvirksomhet som medfører en samlet BRA 

over 3000 m2 er bare tillatt i definerte sentrumssoner. Dette 

gjelder ikke for handelsvirksomhet der den dominerende delen 

av vareutvalget består av biler, båter, landbruksmaskiner, trelast 

og større byggevarer, samt planteskoler og hagesenter. 

En stor del av området innenfor planområdet er definert som 

sentrumssone, jf. kap. 8.10 i regionalplanen, jf. figur 3. Figur 3 Sentrumssone 
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3.1.4. Kommuneplanens arealdel 

Kommuneplanens arealdel for Nordreisa kommune ble vedtatt den 20. mars 2014.  

Arealdelen har innenfor planforslaget avsatt arealer til (SOSI-koder i parentes):  

• Detaljeringssone – videreføring av reguleringsplan (910) 

• Offentlig eller privat tjenesteyting (1160) 

• Næringsbebyggelse (1300) 

• Veg (2010) 

• Hovednett for sykkel (2050) 

• Parkering (2080) 

• Kombinerte formål for samferdselsanlegg og /eller teknisk infrastrukturtraseer (2800) 

Et mål for arealplanen er at Nordreisa kommune skal legge til rette for styrking av 

sentrumsområdene Storslett – Sørkjosen som servicesenter i Nord-Troms.  

Planforslaget er i stor grad i tråd med arealdelen. Det er gjort mindre justeringer, for å få til løsninger 

som tilfredsstiller krav til utforming. 
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Figur 4: Utsnitt fra kommuneplanens arealdel for Nordreisa kommune 2014-2026 som viser planområdet. 

Planavgrensningen vises som en rødstiplet linje på kartutsnittet. 

 

3.2. Gjeldende og tilgrensende reguleringsplaner 

Planforslaget erstatter følgende reguleringsplaner: 

• 19421999_002 Storslett Vest – endring Halti 

• 19422001_011 Storslett sentrum-Endring Hegrand 

• 19422001_012 Storslett sentrum-Endring F8 Bios-Imo 

Planforslaget erstatter delvis eller grenser til følgende reguleringsplaner: 

• 19421992_001 Storslett vest 

• 19421997_001 Storslett sentrum 

• 19422014_001 Lundejordet 
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Figur 5 Gjeldende reguleringer. Planavgrensning ny plan avmerket rødstiplet. 
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3.3. Temaplaner 

Planområdet berøres av følgende temaplaner: 

• Stedsutviklingsplan for Storslett og Sørkjosen.  

• Trafikksikkerhetsplan for Kvænangen, Nordreisa og Kåfjord 2003-2012, som erstattes av ny 

trafikksikkerhetsplan for Nordreisa, som hadde planoppstart 2015, men er per i dag ikke 

ferdigstilt. 

 

3.4. Statlige planretningslinjer/rammer/føringer  

Vi har i dag følgende statlige planretningslinjer som er førende for reguleringsplanarbeidet: 

• For samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging (2014) 

• For differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen (2011) 

• For klima- og energiplanlegging i kommunene (2009) 

• For å styrke barn og unges interesser i planleggingen (1995) 

• For vernede vassdrag (1994) 

• For samordnet areal- og transportplanlegging (1993) 
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4. Beskrivelse av planområdet, eksisterende forhold 

4.1. Beliggenhet 

Planområdet berører følgende gårds- og bruksnummer i Nordreisa kommune: 

Gårdsnummer: 13 

Bruksnumrene: 3, 4, 6, 9, 12, 13 ,14, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 38, 46, 55, 64, 106, 114, 117, 121, 126, 

146 og 147. 

Gårdsnummer 14 og bruksnummer 36. 

Gårdsnummer: 15 

Bruksnumrene: 1, 2, 3, 8, 9, 10, 12, 19, 20, 24, 25, 31, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 49, 51, 53, 57, 58, 

60, 61, 62, 65, 66, 68, 70, 71, 72, 73, 75, 76, 77, 78, 79 ,90, 113, 115, 121, 123, 124, 125, 126, 127, 

128, 131, 132, 139, 145, 146, 153, 154, 155, 157, 160, 164, 165, 167, 170, 171, 172, 174, 177, 178, 

179, 180 og 181. 

Gårdsnummer: 43 

Bruksnumrene: 5, 6, 7, 14, 15, 16, 20, 24, 32, 33, 35, 37, 58, 60, 72, 75, 102, 111, 117,131. 

Gårdsnummer: 52 

Bruksnumrene: 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 130, 163 og 164. 

Planområdet er på ca. 237 dekar. Alt er tidligere regulert med unntak av arealer som er del av 

Reisaelva. 
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Figur 6: Avgrensning av planområdet. 

 

4.2. Dagens arealbruk og tilstøtende arealbruk 

Storslett er, sammen med Sørkjosen, Nordreisas handels- og tjenestesentrum. Her fins det mange 

regionale tjenester og handelsstanden har regionalt marked. Storslett sammen med Sørkjosen utgjør 

Storslett nasjonalparklandsby. Nasjonalparklandsbyene baserer sin kommunikasjon på verdiene 

bærekraft, natur- og kulturarv. Fokuset på naturarven har resultert i flere gode stedsutviklingstiltak 

som kommunen ønsker å videreføre.  

Storslett sammen med Sørkjosen har i de siste årene hatt befolkningsvekst, og man kan se en 

revitalisering av lokalsamfunnet. Økt boligutvikling, næringsutvikling og tjenestenivå har ført til økt 

trafikk mellom Storslett og Sørkjosen, i tillegg til generell trafikk langs E6, gjør at tiltak for økt 

trafikksikkerhet er hovedtema for denne planen. Dette er også viktig for å fremme bolyst og 

folkehelse. 

 

 

4.3. Stedets karakter 
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4.3.1. Struktur og estetikk/ byform  

E6 strekker seg fra nordøst til vest gjennom planområdet. Det er 50-sone på hele denne strekningen. 

Langs E6 fra nordøst ligger det flere forretninger spesielt på vestsiden av E6. Rådhuset ligger på 

østsiden av E6. «Trekanten» midt i sentrum er et parkområde med noen lekeapparater. Dette anses 

som uheldig trafikksikkerhetsmessig. Både E6 og Fv 865 (Dalaveien) går nært inntil Trekanten og 

begge veiene har svinger i dette området som øker faren for at biler kan havne inn på Trekanten. 

Sentrum 6 er et større bygg hvor det tidligere var forretningslokaler i første etasje, men hvor det nå 

er omgjort til leilighetsbygg i hele bygget. I dag parkerer noen av beboerne på framsiden av bygget 

mot E6. Dette er en dårlig løsning som vanskeliggjør vinterbrøyting og sandstrøing for gang- og 

sykkelveien forbi bygget. Dessuten framstår det som en noe rotete løsning. Rett før brua er det to 

større leilighetsbygg som står på hver sin side av E6. 

På vestsiden av Storslett bru er Halti kulturhus som rommer kulturscene (kinosal), museum og 

kontor- og møtelokaler. Her er det til tider mangel på parkeringsplasser. Båtneskrysset er avkjørsel til 

et område med boliger, gårdsbruk og forretninger. Denne avkjørselen har noe dårlige frisiktforhold 

sett mot Storslett bru. Det er også behov for busstopp i området. Krysset Kildalsveien/E6 behøver 

også en oppstramming. 

Langs Fv 865 (Dalaveien) er det en dårlig løsning hvor det parkeres rett foran blomsterbutikken. 

Parkerte biler rygger rett ut på fylkesveien når de skal ut. Ved rundkjøringen bør gang- og sykkelveien 

forlenges videre mot Tømmernesvegen samt etableres et gangfelt som krysser Fv 865 på østsiden av 

rundkjøringen. 

4.3.2. Eksisterende bebyggelse 

Innenfor planområdet er det flere boligområder, offentlige bygg, Storslett skole som er kommunens 

største skole og forretningsområder. Alle disse områdene er stort sett utbygd med et unntak som er 

boligområdet BKS 5 som ligger øst for kommunehuset. Her er det et areal på knappe 5 dekar som 

ikke er utbygd. 

4.4. Landskap  

4.4.1. Topografi og landskap 

Det er stort sett svært flatt innenfor planområdet. Høyde over havet ligger for det meste på 4 – 5 

meter. Hele området består av elveavsetning. Reisaelva som er et verna vassdrag, går gjennom 

planområdet. 

4.4.2. Lokalklima og solforhold 

Området er vindeksponert, og spesielt om vinteren kan kald landvind være utfordrende. Årlig 

nedbørsmengde ligger på ca. 600 mm. 

Det er stort sett gode solforhold, men noe dårligere med ettermiddagssol i vestlige del av 

planområdet på grunn av fjellmassivet i vest. 
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4.5. Kulturminner og kulturmiljø 

Av bygninger er alt fra etterkrigstiden innenfor planområdet. Det er ikke registrerte kulturminner 

bortsett fra Gamle Storslett bru som delvis ligger innenfor planområdet, jf. askeladden.no per 

2.5.2017. 

4.6. Naturverdier  

Planområdet er i stor grad utbygd, men langs Reisaelva finnes det naturverdier innenfor 

planområdet. 

Planområdet er i sin helhet innenfor verneplanområdet for Reisavassdraget. 

Det er ikke registrert viktige naturtyper innenfor planområdet i naturbase. 

En utbygging av området vil ikke påvirke INON (Inngrepsfrie naturområder i Norge), jf. Naturbase 

14.3.2017. 

Tabell 1 Arter som er registrert innenfor eller like ved av planområdet, unntatt arter registrert som Ikke rødlistet 

Navn Vitenskapelig navn Rødlistestatus 

Planter   

Smånesle Urtica urens VU 
Fugler   

Fiskemåke Larus canus NT 
Sandsvale Riparia riparia NT 
Gulspurv Emberiza citrinella NT 
Biller   
 Olisthaerus substriatus NT 
 Miarus ajugae DD 

 

4.7. Rekreasjonsverdi/ rekreasjonsbruk, uteområder 

Innenfor planområdet er det i gjeldende reguleringsplan avsatt områder for park på Trekanten, langs 

Reisaelvas østlige bredd, nord for Storslett bru på vestsiden av Reisaelva samt øy i Reisaelva. I 

Trekanten er det i dag tilrettelagt med lekeapparater, men dette er en dårlig løsning med tanke på 

trafikksikkerheten. Ny plassering for lekeapparater skal være på gnr. 15 bnr. 139 som skal være en 

del av torgområdet. Dette vil gi en langt bedre trafikksikker løsning. 

  

4.8. Landbruk 

Innenfor planområdet er det ingen landbruksdrift eller landbruksarealer. 

 

4.9. Trafikkforhold 

4.9.1. Vegsystem og kjøreatkomst  
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E6 er hovedvei, med fylkesvei 865 opp Reisadalen og fylkesvei 352 opp Kildalen som viktige 

tilførselsveier.  

E6 har i dag vegbredde 7 meter, men innsnevres til 6 meter i planen på strekningen fra helt nordøst i 

planområdet til østsiden av Storslett bru. Bakgrunnen for dette er at en ønsker at det skal fungere 

som et fysisk fartsreduserende tiltak. 

Øvrige veier er kommunal tilkomstvei for bolig eller forretningsbygg. 

 

4.9.2. Trafikkmengde 

Års- og månedsdøgntrafikk Ev 6 Storslett nord 2011 – 2015: 

 

Årsdøgntrafikk (ÅDT ) i 2015 på Ev 6 i sentrum er 5.300 med andel lange kjøretøyer på 10 %. 

Årsdøgntrafikk (ÅDT ) i 2015 på Fv 865 i sentrum er 3.300 med andel lange kjøretøyer på 5 %. 

Årsdøgntrafikk (ÅDT ) i 2015 på Fv 352 ved Ev 6 er 755 med andel lange kjøretøyer på 10 %. 

 

4.9.3. Ulykkessituasjon 
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Ingen av veiene innenfor planområdet er definert som ulykkesstrekning. 

Ulykkesstrekning defineres som en strekning på 1000 m som har minst 10 ulykker med personskade 

innenfor et tidsrom på 5 år. 

Det er ikke registrert noen ulykkespunkter innenfor planområdet. 

Ulykkespunkt defineres som en strekning på 100 m som har hatt minst 4 ulykker med personskade 

innenfor et tidsrom på 5 år. 

Det er 12 registrerte ulykker innenfor planområdet. 

 
Grønne punkter angir ulykkessted og antall. 

 

4.9.4. Trafikksikkerhet for myke trafikanter 

Det er relativt godt utbygd nett av gang- og sykkelveier langs E6 og Fv 865 innenfor planområdet med 

ett unntak: 

Ved rundkjøringen på Fv 865 i sentrum mangler forlengelse av gang- og sykkelveien fram til den 

østlige avkjøringen av rundkjøringen, og det må etableres gangfelt over Fv 865 her. I 

reguleringsplanen fra 1997 er det inntegnet en slik gang- og sykkelvei med fotgjengerfelt. I 
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reguleringsplanen fra 1997 er det inntegnet videre trasé for denne gang- og sykkelveien lenger 

oppover langs Fv 865. Denne er så langt ikke etablert. 

4.9.5. Kollektivtilbud 

Det går skolebusser fra hele kommunen til Storslett daglig i tillegg til at det går buss mellom Tromsø-

Alta langs E6. Det er bussterminal bak Sentrum 9 innenfor planområdet. 

 

4.10. Barns interesser 

I Trekanten er det tilrettelagt for barn med lekeapparater. Trekanten forsvinner med foreslått plan. 

Til erstatning er det foreslått nye lekeapparater satt opp på det nye torgområdet på andre siden av 

Fv 865 og på eiendommen 15/139 som vil gi en langt bedre trafikksikker løsning. 

I tilknytning til Storslett skole (5. – 10. klasse) er det utelekeområder med lekeapparater og 

ballområde.  

 

4.11. Sosial infrastruktur 

4.11.1. Skolekapasitet 

Per i dag er det ca. 600 elever i skolene i Nordreisa, fordelt på seks skoler (fire kommunale og to 

private). Storslett skole (5. - 10. trinn) ligger innenfor planområdet, mens Moan skole (1. - 4. trinn) 

ligger ca. 600 m øst for NØ-hjørne av planområdet. 

 

4.11.2. Barnehagedekning 

Nordreisa kommune har full barnehagedekning. Det er seks kommunale og fire private barnehager i 

kommunen. Det er i kommuneplanens arealdel avsatt noen flere arealer som er tiltenkt nybygg 

og/eller utbygging av barnehager. Dette fremkommer også av kommuneplanens handlingsdel. 

Det er ingen barnehager innenfor planområdet. Kirkebakken barnehage er den nærmeste 

barnehagen som ligger utenfor det NØ-hjørnet av planområdet. 

 

4.11.3. Annet 

Avkjørselen til Sonjatun helsesenter og andre helsetjenester ligger like øst for planområdet ved Fv 

865.. 

Nærmeste samfunnshus er Storslett samfunnshus med svømmehall. 

4.12. Universell tilgjengelighet 
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Planområdet er til dels tilrettelagt universelt. 

 

4.13. Teknisk infrastruktur 

4.13.1. Vann og avløp 

Området er lett tilgjengelig for tilknytning til eksisterende VA anlegg. Både hovedvannledningen og 

avløpsnettet går igjennom eller i nær tilknytning til området. Hovedvannledning og pumpehus må 

hensyntas ved utbygging. Øvrig eksisterende VA-anlegg kan justeres ved behov. 

Det er flere brannkummer og brannhydranter innenfor og nært planområdet. 

4.13.2. Energiforsyning 

Det går høyspent som jordkabel flere steder i planområdet. Tilknytning til energiforsyning for nye 

enheter vil være enkelt. 

 

4.14. Grunnforhold 

4.14.1. Berggrunn og løsmasser 

Hele planområdet består av løsmasser – elveavsetning hvor sand dominerer. Det kan antas at 

sandavsetningene er av ganske stor mektighet. Det framkommer ingen marine avsetninger på NGU 

løsmassekart innenfor planområdet. 

4.14.2. Stabilitetsforhold 

Undersøkelser gjort? 

Planområdet er svært flatt slik at risikoen for at det skal utløses uforutsette skred er lavt. 

Hele planområdet ligger under marin grense. 

 

4.14.3.  Rasfare 

I henhold til NVE sine skredkart er det ingen skredfare innenfor planområdet. 

 

4.15. Støyforhold 

Eventuelle støyplager vil være knyttet mot vegtrafikk langs E6 og Fv 865. Innenfor planområdet er 

det lite med boligbebyggelse langs E6. Det er tre større eksisterende boligenheter med flere 

leiligheter langs E6 innenfor planområdet.  
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Kommunen mener at det ikke er støyforhold i området som gjør arealene uegnet for planlagt bruk av 

arealene. Deler av planområdet ligger inntil E6 og noe trafikkstøy må påregnes. 

4.16. Luftforurensing 

Planområdet påvirkes ikke negativt av luftforurensning som vi kjenner til.  

 

4.17. Klimaendringer 

Klimaet vårt er i endring. Ved å ta hensyn til de forventa endringene i vår planlegging vil man kunne 

redusere risikoen for skade på folk og eiendom.  

Klimaet i Troms kjennetegnes av en relativt mild og nedbørrik kyst, mens det i indre dalstrøk er lav 

årsnedbør og lave temperaturer vinterstid. Det forventes ikke at dette mønsteret endres vesentlig. 

Vinterstid kan polare lavtrykk gi rask vindøkning og kraftig nedbør som snø i ytre strøk. 

Endringer fram mot 2100, sammenliknet med normalen for 1971-2000:  

• Årstemperaturen er beregnet å øke med ca. 5 grader. 

• Årsnedbøren er beregnet å øke med ca. 15 prosent. 

• Dager med mye nedbør øker både i intensitet og hyppighet. 

• Temperaturen beregnes å øke mest om vinteren og minst om sommeren. 

• Ingen store endringer i vindmønster, men usikkerheten er stor. 

Dette vil for oss si at klimaendringene særlig vil føre til behov for tilpasning i forhold til 

ekstremnedbør og økte problemer med overvann; havnivåstigning og stormflo; endringer i 

flomforhold og flomstørrelser; og skred. 

485



26 
 

Tabell 2: Sammendrag av forventede endringer i Troms fra 1971–2000 til 2071–2100 i klima, hydrologiske forhold og 

naturfarer som kan ha betydning for samfunnsikkerheten. 
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4.18. Risiko- og sårbarhet (eksisterende situasjon)  

I tillegg en tekstlig vurdering av risiko og sårbarhet er det gjort en mer visuell og kvantifiserbar 

fremstilling av ROS-analysen ved hjelp av en risikomatrise til slutt. 

Reguleringsplanveilederen til miljøverndepartementet danner grunnlaget for analysen: 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/md/dok/veiledninger/2011/reguleringsplanveileder. 

• Rødt indikerer uakseptabel risiko. Tiltak må iverksettes for å redusere denne til gul eller 
grønn. 

• Gult indikerer risiko som bør vurderes med hensyn til tiltak som reduserer risikoen.  
• Grønt indikerer akseptabel risiko 

Risikomatrisen ser da slik ut: 

                     Konsekvens 

 

Sannsynlighet 

1. 

Ubetydelig 

2. Mindre 

alvorlig/en 

viss fare 

3. 

Betydelig/ 

Kritisk 

4. 

Alvorlig/ 

farlig 

5. Svært 

alvorlig/ 

katastrofalt 

5. Svært sannsynlig/ 

kontinuerlig 5 10 15 20 25 

4. Meget sannsynlig/ 

periodevis, lengre 

varighet 

4 8 12 16 20 

3. Sannsynlig/ flere 

enkelttilfeller 3 6 9 12 15 

2. Mindre sannsynlig/ 

kjente tilfeller 2 4 6 8 10 

1. Lite sannsynlig/ ingen 

tilfeller 1 2 3 4 5 

• Hendelser i røde felt: Tiltak nødvendig, i utgangspunktet ikke akseptabelt. 

• Hendelser i gule felt: Tiltak må vurderes. 

• Hendelser i grønne felt: Ikke signifikant risiko, men risikoreduserende tiltak kan vurderes. 

• Tiltak som reduserer sannsynlighet vurderes først. Hvis dette ikke gir effekt eller er mulig, 

vurderes tiltak som begrenser konsekvensene. 

Vurdering av sannsynlighet for uønsket hendelse er delt i: 

• Svært sannsynlig/ kontinuerlig (5): Skjer ukentlig/ forhold som er kontinuerlig tilstede i 

området. 

• Meget sannsynlig/ periodevis, lengre varighet (4): Skjer månedlig/ forhold som opptrer i 

lengre perioder, flere måneder. 

• Sannsynlig/ flere enkelttilfeller (3): Skjer årlig/ kjenner til tilfeller med kortere varighet. 

• Mindre sannsynlig/ kjenner tilfeller (2): Kjenner 1 tilfelle i løpet av en 10-års periode. 
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• Lite sannsynlig/ ingen tilfeller (1): Kjenner ingen tilfeller, men kan ha hørt om tilsvarende i 

andre områder. 

Vurdering av konsekvenser av uønskede hendelser er delt i: 

1. Ubetydelig/ ufarlig: Ingen person eller miljøskader/ enkelte tilfeller av misnøye. 

2. Mindre alvorlig/ en viss fare: Få/små person- eller miljøskader/ belastende forhold for 

enkeltpersoner.  

3. Betydelig/ kritisk: Kan føre til alvorlige personskader/ belastende forhold for en gruppe 

personer.  

4. Alvorlig/ farlig: (behandlingskrevende) person- eller miljøskader og kritiske situasjoner.  

5. Svært alvorlig/ katastrofalt: Personskade som medfører død eller varig men; mange skadd; 

langvarige miljøskader. 

4.18.1. Rasfare 

Hendelse/situasjon Aktuelt? Sannsynlig Konsekvens Risiko Kommentar/tiltak 

Snø- og sørpeskred Nei Lite 
sannsynlig/ 

ingen tilfeller 
1 

Betydelig/ 
kritisk 

3 

3 Verken i henhold til 
Forsvarets skredkart eller 
NVE sine skredkart er det 
skredfare innenfor 
planområdet. 

Steinskred og 

steinsprang 

Nei Lite 
sannsynlig/ 

ingen tilfeller 
1 

Betydelig/ 
kritisk 

3 
 

3  

Løsmasseskred Nei Lite 
sannsynlig/ 

ingen tilfeller 
1 

Betydelig/ 
kritisk 

3 

3  

Jord- og flomskred Nei Lite 
sannsynlig/ 

ingen tilfeller  
1 

Betydelig/ 
kritisk 

3 
 

3  

Kvikkleir  Lite 
sannsynlig/ 

ingen tilfeller 
1 

Alvorlig/ 
farlig 

4 

4 Hele planområdet ligger 
under marin grense. 
Det er sannsynlig at det 
ligger leirmasser under 
elveavsetningene, men 
elveavsetningene er av 
stor mektighet. Hele 
planområdet er svært 
flatt.  
 

 

4.18.2. Flomfare 

Hendelse/situasjon Aktuelt? Sannsynlig Konsekvens Risiko Kommentar/tiltak 
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Flom  Ja Sannsynlig/ 
flere 

enkelttilfeller 
2 

Betydelig/ 
kritisk 

3 
 

6 Reisaelva går gjennom 
planområdet. Det er lite 
sannsynlig at Reisaelva 
skal kunne gå over sine 
bredder i planområdet. 
Men stor flom i elva vil 
påvirke grunnvann-
standen innenfor plan-
området. Områder som er 
eksponert for 50- og 100 
års flom bør ikke ha 
kjeller. 
 

 

Figur 7: Kartutsnitt som viser flomfare innenfor planområdet. (Kilde: NVE). 
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4.18.3. Ekstremvær: Vind, nedbør, kulde 

Hendelse/situasjon Aktuelt? Sannsynlig Konsekvens Risiko Kommentar/tiltak 

Vind Ja Sannsynlig/ 
flere 

enkelttilfeller 
3 

Betydelig/ 
kritisk 

3 
 

9 Gjennom året er det en 
sørøstlig vindretning som 
dominerer, men i 
månedene mai-august er 
den dominante 
vindretningen fra 
nordvest. 
Den sørøstlige vinden 
som kommer ned 
Reisadalen er kald og 
tidvis sterk.  
Tiltak som er spesielt 
sårbare for vind og kulde 
bør planlegges slik at det 
skapes le for sørøstlig 
vind. 

Kulde Ja Sannsynlig/ 
flere 

enkelttilfeller 
3 

Betydelig/ 
kritisk 

3 
 

9 Det er ikke uvanlig med 
kalde perioder på 
vinteren i området, men 
da med et kystklima som 
oftest gir høyere fuktighet 
og kulde. Kulden er en 
påkjenning for men-
nesker, dyr og bygninger. 

Nedbør ja Sannsynlig/ 
flere 

enkelttilfeller 
3 

Mindre 
alvorlig/ en 

viss fare 
2 

6 En økning i nedbørs 
mengde og intensitet må 
tas hensyn til ved 
utforming av terreng, 
tomt og bygg gjennom 
god drenering og 
byggetekniske løsninger. 

 

 

Figur 8: Vindstatistikk for Sørkjosen for perioden 4/2010-3/2017. Figuren viser dominant vindretning, sannsynlighet, 

gjennomsnittlig vindstyrke og gjennomsnittlig lufttemperatur. Kilde: 

https://www.windfinder.com/windstatistics/sorkjosen. 
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Figur 9: Grafen viser langtidsstatistikk for temperatur og nedbør for hele året. Temperatur: Prikkene viser 

gjennomsnittlig middeltemperatur per år. Linjen er en utjevning over 10 år. Normalen (gjennomsnittsvær over en 

periode på tretti år. I dag er normalperioden fra 1961 til 1990) vises som en tykk horisontal strek. Nedbør: De blå 

stolpene i bunnen av bildet gir en indikasjon på hvor mye nedbør som har falt sammenlignet med normalen — tegnet 

som en tykk strek over stolpene. Linjen er en utjevning over 10 år.  

Kilde: https://www.yr.no/sted/Norge/Troms/Nordreisa/Sørkjosen/klima.html 

 

4.18.4. Støy 

Hendelse/situasjon Aktuelt? Sannsynlig Konsekvens Risiko Kommentar/tiltak 

Støy Ja Mindre 
sannsynlig/ 

kjenner 
tilfeller 

2 

Mindre 
alvorlig/ en 

viss fare 
2 

4 I dag kommer støy i 
området fra trafikk på E6 
og på Fv 865. 
Vi vurderer at 
støyforholdene i området 
ikke gjør arealene uegnet 
for planlagt bruk av 
arealene. Nye tiltak 
innenfor planområdet 
kommer ikke i konflikt med 
den anbefalte utendørs 
støygrensen på Lden= 55 
dB som er satt i 
retningslinjene i T-
1442/2012. 
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4.18.5. Luftforurensing og forurensing i grunnen 

Hendelse/situasjon Aktuelt? Sannsynlig Konsekvens Risiko Kommentar/tiltak 

Luftforurensning Nei Lite 
sannsynlig/ 

ingen tilfeller 
1 

Ubetydelig/ 
ufarlig 

1 
 

1 Etter det kommunen 
kjenner til er det ikke 
luftforurensning i området 
som medfører risiko. 

Forurensning i 

grunnen 

Nei Lite 
sannsynlig/ 

ingen tilfeller 
1 

Ubetydelig/ 
ufarlig 

1 

1 Etter det kommunen 
kjenner til er det ikke 
forurensning i grunnen i 
området som medfører 
risiko. 

Akutt forurensning Ja Lite 
sannsynlig/ 

ingen tilfeller 
1 

Alvorlig/ 
farlig 

4 

4 Det vil alltid være en 
mulighet for at akutt 
forurensning vil kunne 
oppstå, f.eks. som følge av 
en trafikkulykke, brann e.l. 
Det er ingen grunn til å tro 
at det vil være en økt fare 
for akutt forurensning 
innenfor planområdet 
sammenliknet med 
tilsvarende områder 
andre steder i kommunen. 

Radon Nei Lite 
sannsynlig/ 

ingen tilfeller 
1 

Mindre 
alvorlig/ en 

viss fare 
2 

2 Etter det kommunen 
kjenner til er det ikke 
radonforekomster i  
området som medfører 
risiko. 

 

Figur 10: Kartutsnitt som viser aktsomhetsgrad for radon i og i nærheten av planområdet. omkring halve planområdet er 

ikke kartlagt, men i den øvrige delen av planområdet er aktsomhetsgraden moderat til lav. Kilde: 

http://geo.ngu.no/kart/radon/. 
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4.18.6. Beredskap og ulykkesrisiko 

Hendelse/situasjon Aktuelt? Sannsynlig Konsekvens Risiko Kommentar/tiltak 

Politi Nei Lite 
sannsynlig/ 

ingen tilfeller 
1 

Ubetydelig/ 
ufarlig 

1 

1 Politistasjon/ 
lensmannskontoret ligger 
innenfor planområdet.  

Brann Nei Mindre 
sannsynlig/ 

kjenner 
tilfeller 

2 

Mindre 
alvorlig/ en 

viss fare 
2 

4 Brannstasjonen ligger i 
Sørkjosen ca. 4 km unna. 
Ved behov kan brann-
vesenet forsterkes med 
innsats fra lufthavnas 
brannberedskap. 

Redning/helse Nei Lite 
sannsynlig/ 

ingen tilfeller 
1 

Ubetydelig/ 
ufarlig 

1 

1 Sonjatun distrikts 
medisinske senter ligger 
like utenfor planområdet i 
øst. 

Annen beredskap Nei Lite 
sannsynlig/ 

ingen tilfeller 
1 

Ubetydelig/ 
ufarlig 

1 

1 Sørkjosen lufthavn ligger 
4 km utenfor plan-
området. 
Helikopterlandingsplass 
ligger ca. 0,5 km fra plan-
områdets østlige ende. 

 (Alle distanser er målt langs eksisterende vegtraséer, der ikke annet er nevnt.) 

 

4.18.7. Andre relevante ROS tema 

Trafikksikkerhet Ja Sannsynlig/ 
flere 

enkelttilfeller 
3 

Alvorlig/ 
farlig 

4 

12 Det har vært flere 
trafikkulykker innenfor 
planområdet, men ingen 
meget alvorlig skadde 
eller drepte. Det finnes 
utflytende avkjøringer 
innenfor planområdet 
som bør strammes opp. 
Lekeområde på Trekanten 
er uheldig. Parkering 
foran Hagan-bygget hvor 
det rygges ut på Fv 865 er 
også uheldig. 

 

4.19. Næring 

Reguleringen har til hensikt å legge til rette for bedre trafikksikkerhet og for et moderne torgområde 

i området mellom Bios – Rådhuset – Haganbygget. Videre er FV 865 parallellforskjøvet nærmere mot 

bankbygget for å frigjøre/samle et større areal på nordsiden av Fv 865 mot Nygård-bygget som 

medfører et økt areal til næringsformål på denne siden. Ved større arrangement i sentrum som 

markeder kan det være aktuelt at deler av Fv 865 stenges og at gjennomgangstrafikken henvises å 
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bruke ny kommunal gjennomgangsvei bak rådhuset. Deler av sentrum vil dermed kunne holdes 

bilfritt ved slike arrangementer. Det er ellers ikke andre vesentlige endringer i reguleringsplanen som 

vil ha konsekvenser for næringslivet. 

4.20. Analyser/ utredninger 

Tidligere har det blitt utarbeidet en stedsutviklingsplan for Storslett og Sørkjosen, som kommunen 

bygget videre på i arbeidet med kommuneplanens arealdel som ble vedtatt i mars 2014, og som 

denne reguleringsplanen tar utgangspunkt i. 

Kommunen har engasjert arkitekt Geir Lyngsmark til å utarbeide en detaljert plan for utforming av 

torgområdet og bruken av arealene mellom E6 – rådhuset – Haganbygget – Bios. 
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5. Beskrivelse av planforslaget 

5.1. Planlagt arealbruk 

5.1.1. Reguleringsformål 

Det er satt av følgende reguleringsformål: 

SOSI-kode Formål B-kode Antall formålsflater Antall dekar 

1111 Boligbebyggelse – frittliggende 
småhusbebyggelse 

BFS 9 40,83 

1112 Boligbebyggelse-konsentrert 
småhusbebyggelse 

BKS 1 1,50 

1150 Forretninger BF 2 5,52 
1169 Annen offentlig eller privat tjenesteyting BAT 1 1,47 
1170 Fritids- og turistformål BFT 2 0,43 
1300 Næringsbebyggelse BN 6 23,72 
1340 Industri BI 2 21,15 
1350 Lager BL 1 5,66 
1360 Bensinstasjon/vegserviceanlegg BV 1 1,96 
1540 Vann- og avløpsanlegg BVA 3 2,71 
1610 Lekeplass BLK 1 2,19 
1801 Bolig/forretning BKB 2 2,25 
1804 Bolig/Kontor BKB 1 3,75 
1810 Forretning/kontor BKB 1 1,13 
1812 Forretning/industri BKB 2 20,62 
1826 Industri/lager BKB 1 9,44 
1830 Kontor/industri BKB 1 4,84 
2011 Kjøreveg SKV 27 77,83 
2015 Gang-/sykkelveg SGS 15 12,33 
2019 Annen veggrunn - grøntareal SVG 13 6,14 
2030 Lufthavn SL 3 24,88 
2080 Parkering SPA 7 7,48 
2900 Angitte samferdselsanlegg og/eller 

teknisk infrastrukturtraseer kombinert 
med andre angitte hovedformål 

SAA 4 1,83 

3020 Naturområde – grønnstruktur GN 7 25,52 
3030 Turdrag GTD 3 3,79 
3031 Turvei GT 2 0,63 
3040 Friområde GF 7 13,64 
3060 Vegetasjonsskjerm GV 2 0,75 
3900 Angitt grøntstruktur kombinert med 

andre angitte hovedformål 
GAA 5 5,76 

5100 LNRF areal for nødvendige tiltak for 
landbruk og reindrift og gårdstilknyttet 
næringsvirksomhet basert på gårdens 
ressursgrunnlag 

L 7 44,19 

5300 Naturvern LN 2 30,82 
6610 Naturområde i sjø og vassdrag VNV 3 15,67 

Totalt 594,92 
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5.2. Gjennomgang av aktuelle reguleringsformål 

5.2.1. Reguleringsformålene gjennomgås og løsningene beskrives 

 

5.3. Bebyggelsens plassering og utforming 

5.3.1. Bebyggelsens høyde 

 

5.3.2. Grad av utnytting (veileder) Forskrift  

 

• BYA, BRA, %-BYA eller %-BRA  

5.3.3. Antall arbeidsplasser, antall m² næringsarealer 

 

5.3.4.  Antall boliger, leilighetsfordeling 

 

5.4. Boligmiljø/ bokvalitet 

 

5.5. Parkering 

5.5.1. Antall parkeringsplasser - maksimum og minimumstall 

 

5.5.2. Begrunnelse for eventuelle avvik fra normen for parkeringsdekning 

 

5.5.3. Utforming og lokalisering av parkeringsanlegg 

 

5.6. Tilknytning til infrastruktur  

 

5.7. Trafikkløsning 

5.7.1. Kjøreatkomst 
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• Tilknytning til overordnet vegnett 

5.7.2. Utforming av veger 

 

• Bredde og stigningsforhold 

• Avvik fra vegnormalen beskrives 

5.7.3. Krav til samtidig opparbeidelse 

 

5.7.4. Varelevering 

 

5.7.5. Tilgjengelighet for gående og syklende 

 

5.7.6. Felles atkomstveger, eiendomsforhold 

 

5.8. Planlagte offentlige anlegg 

 

5.9. Miljøoppfølging 

 

• Miljøtiltak 

5.10. Universell utforming  

 

• Beskrive hvilke krav som er stilt  

• Hvordan universell tilgjengelighet skal løses 

5.11. Uteoppholdsareal 

 

• Privat og felles uteoppholdsareal 

• Størrelse, lokalisering, kvalitet på uteoppholdsareal 

• Lekeplasser 

• Begrunnelse for ev. avvik fra vedtekter/normer 
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• Ivaretakelse av eksisterende og ev. ny vegetasjon 

• Offentlige friområder 

• Arealstørrelse 

• Turveier 

• Atkomst og tilgjengelighet 

• Sesongbruk 

• Andre uteoppholdsarealer 

• Krav om utomhusplan og rekkefølgebestemmelse 

5.12. Landbruksfaglige vurderinger 

 

5.13. Kollektivtilbud 

 

5.14. Kulturminner 

 

• Løsninger i forhold til kulturminner 

5.15. Sosial infrastruktur  

 

5.16. Plan for vann- og avløp samt tilknytning til offentlig nett 

 

5.17. Plan for avfallshenting/ søppelsug 

 

5.18. Avbøtende tiltak/ løsninger ROS 

 

5.19. Rekkefølgebestemmelser 
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6. Konsekvensutredning 

Konsekvensutredning etter konsekvensutredningsforskriften tas inn i planbeskrivelsen.  

Dersom utredningen er omfattende kan et sammendrag gjengis i planbeskrivelsen. Fullstendig 

konsekvensutredning må da følge som vedlegg. Konsekvensutredningen må oppsummeres tydelig slik 

at følgene for planen kommer godt fram. 

 

Dersom reguleringsplanen ikke er konsekvensutredningspliktig bør dette kort begrunnes 
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7. Virkninger/konsekvenser av planforslaget 

Her beskrives og vurderes virkninger og konsekvenser av gjennomføring av planen. Konsekvenser 

beskrives når planen avviker fra vedtatt oversiktsplan, temaplan, vedtatt retningslinje, norm eller 

vedtekt eller når planen vil medføre konsekvenser for natur, miljø eller samfunn. Eventuelle 

avbøtende tiltak skal beskrives 

7.1. Overordnede planer 

 

7.2. Landskap 

 

7.3. Stedets karakter 

 

7.4. Byform og estetikk 

 

7.5. Kulturminner og kulturmiljø, evt. Verneverdi 

 

7.6. Forholdet til kravene i kap II i Naturmangfoldloven 

 

• Naturverdier 

• Biologisk mangfold 

• Verdifull vegetasjon 

• Viltinteresser 

• Økologiske funksjoner osv.  

7.7. Rekreasjonsinteresser/ rekreasjonsbruk 

 

7.8. Uteområder 

 

7.9. Trafikkforhold 

7.9.1. Vegforhold 
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7.9.2. Trafikkøkning/reduksjon 

 

7.9.3. Kollektivtilbud 

 

7.10. Barns interesser 

 

• RPR for barn og planlegging  

7.11. Sosial infrastruktur 

7.11.1. Skolekapasitet 

 

7.11.2. Barnehagekapasitet 

 

7.11.3. Annet 

 

7.12. Universell tilgjengelighet 

 

7.13. Energibehov – energiforbruk 

 

7.14. ROS 

Endringer som følge av planen, samme tema behandles som i beskrivelse av planområdet i tillegg til 

evt. nye tema som oppstår som følge av planleggingen 

7.14.1. Rasfare 

 

7.14.2. Flomfare 

 

7.14.3. Vind 
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7.14.4. Støy 

 

7.14.5. Luftforurensning 

 

7.14.6. Forurensning i grunnen 

 

7.14.7. Beredskap og ulykkesrisiko 

 

7.14.8. Andre relevante ROS tema 

 

7.15. Jordressurser/landbruk 

 

7.16. Teknisk infrastruktur 

7.16.1. Vann og avløp 

 

7.16.2. Trafo 

 

7.16.3. Annet 

 

7.17. Økonomiske konsekvenser for kommunen 

 

7.18. Konsekvenser for næringsinteresser 

 

7.19. Interessemotsetninger 

 

7.20. Avveining av virkninger 
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8. Innkomne innspill 

8.1. Merknader/innspill til varsel om oppstart 

Varsel om oppstart ble sendt ut per brev den 07.12.2017. Varsel om oppstart ble også annonsert i 

avisa Framtid i Nord den 08.12.2017 og på kommunens hjemmesider. 

Innspillsfristen var satt til den 13.01.2017. Det har totalt kommet inn 14 innspill. 

 

8.1.1. Bjarne Henry Josefsen (8.12.2016) 

Krysset mellom Båtnesvegen og E6 må med i planområdet: 

• Stor trafikk med biler, lange trailere med varetransport til butikker og bondegårder 

• Krysset er trangt og E6 burde være bredere og ha et utkjøringsfelt 

• Det er sendt tidligere brev til kommunen om dette 

Kommunens kommentar: 

Planområdet er utvidet slik at det kan ses på problemstillingen i planen. 

 

8.1.2. Statens vegvesen (SVV) (12.12.2016) 

Som forvalter av fylkesveger og som statlig sektormyndighet innenfor vegtransportområdet påpeker 

SVV følgende: 

• Særdeles viktig å ivareta trafikksikkerheten for alle trafikantgrupper som ferdes på og ved 

hovedvegene 

• Gode, trafikksikre og effektive løsninger for myke trafikanter 

• Gode og oversiktlige kryssløsninger 

• Tilrettelegging for kollektivtrafikk 

• Parkeringstilrettelegging 

• Ivareta miljømessige utfordringer 

• Prinsippene for universell utforming legges til grunn i planleggingen 

SVV stiller seg positiv til involvering og medvirkning i planlegging, jf. tidligere korrespondanse og 

møte. 

Kommunens kommentar: 

Statens vegvesen sitt innspill tas til etterretning. 

 

8.1.3. AVINOR (20.12.2016) 

Det vises til at planområdet ligger 2.570 – 3.240 meter sydøst for landingsterskel til bane 33 ved 

Sørkjosen lufthavn. 
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• Hele planområdet ligger innenfor høyderestriksjonsflaten. Den horisontale flaten ligger på 

kote 50 moh. Avinor ber om at følgende fellesbestemmelse tas inn i detaljreguleringen: 

 
Det må ikke etableres bygg, påbygg, anlegg, konstruksjoner eller vegetasjon i strid med 

høyderestriksjonsflatene i restriksjonsplanen for lufthavnen, dvs. den horisontale flaten på kote 50 meter 

over havet. Vegetasjon må holdes under høyderestriksjonsflatene. Reguleringsplanen hjemler 

rettsgrunnlag for fjerning av vegetasjon. Dersom det skal benyttes byggekraner over kote 50 meter over 

havet, må tiltakshaver utarbeide risikoanalyse etter anerkjent standard for å fastslå om det er 

akseptabelt med hensyn til flysikkerheten. Risikoanalysen skal sendes Avinor som grunnlag til en 

eventuell dispensasjonssøknad til Luftfartstilsynet. Kommunen kan ikke gi rammetillatelse for bruk av 

kraner over kote 50 meter over havet før det foreligger godkjennelse fra Avinor. 

 

• Eventuell risikoanalyse utføres av konsulentfirma med luftkompetanse. 

• Planområdet er ikke berørt av byggerestriksjoner for flynavigasjonsanleggene ved Sørkjosen 

lufthavn.  

• Planområdet er ikke berørt av gjeldende flystøysoner for Sørkjosen lufthavn. 

Kommunens kommentar: 

Avinor sitt innspill tas til etterretning. Det inntas i fellesbestemmelsene til planbestemmelsene som 

angitt over. 

 

8.1.4. Sametinget (04.01.2017) 

De har ingen merknader. De kjenner ikke til registrerte automatiske fredete samiske kulturminner i 

planområdet. De vil ha følgende formulering innarbeidet i den ferdige planen: 

Skulle det under arbeid i marken komme frem gjenstander eller andre levninger må arbeidet stanses. Melding 
sendes Sametinget og Troms fylkeskommune omgående, jf. Lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner (kml.) § 8 
andre ledd. 
 

Kommunens kommentar: 

Angitt formulering inntas i fellesbestemmelsene til planbestemmelsene. 

 

8.1.5. Betongservice AS (10.01.2017) 

De vil ha E6 omlagt til å gå utenfor Storslett sentrum for at sentrum skal få nye utviklingsmuligheter. 

Kommunens kommentar: 

Kommunestyret har gjennom kommuneplanens arealdel vedtatt i mars 2015 at E6 skal gå gjennom 

Storslett sentrum som i dag. Det er kun kommunestyret som selv kan endre på dette. Omlegging av 

E6 utenom Storslett sentrum var oppe som tema i planprosessen, men ble avvist politisk. 

En omlegging av E6 utenfor Storslett sentrum kan selvsagt bestemmes en gang i framtiden. Arealene 

som berører den mulige traséen som var vurdert, er LNFR-arealer i gjeldende kommuneplanens 

arealdel. Statens vegvesen har også uttalt i tidligere møte at det haster med å få erstattet dagens 

Storslett bru som er en flaskehals på E6. De ser for seg at det blir byggestart for ny bru i 2019. De har 

også uttalt at dagens Storslett bru må uansett erstattes av ny bru uavhengig av hva som skjer med E6 

og eventuell omlegging av den. 
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8.1.6. Konzept Arkitektur Bygg & Plan (10.01.2017) 

Geir Lyngsmark har følgende innspill: 

• E6 flyttes ut og nord for sentrum og kommer inn på eksisterende E6 ved Statoil 

• Fv865 får ny trasé langs Muoniovegen og munner ut i E6 ved Statoil 

• Dette åpner opp for å få en sentrumsveg med reduserte byggegrenser og frigjør arealer til 

forretningsarealer 

• En får et sentrum med torg og som gir trivelig og varig opphold for folk 

Kommunens kommentar: 

Kommunens kommentar blir mye det samme som under punkt 9.1.5. En eventuell omlegging av 

Fv865 som beskrevet er avhengig av omlegging av E6 ut av Storslett sentrum. 

 

8.1.7. Svein Erik og Britt Andersen (11.01.2017) 

De er eiere av 14/4 og ønsker at felt B31 utvides nordover og at området mot E6 reguleres til 

forretning/næringsformål og området mot Reisaelva reguleres til boligformål. 

Kommunens kommentar: 

Dette området ligger like nord og nordvest for Statoil. Området er uregulert, men i kommuneplanens 

arealdel er det for det meste avsatt til LNFR. Dette er et mulig område for en potensiell trasé for 

framtidig omlegging av E6 og bør derfor ikke bygges ned. Dessuten ligger området ganske langt nord 

for planavgrensningen for detaljreguleringsplan Storslett sentrum. Området bør derfor inngå i en 

egen framtidig reguleringsplan. 

 

8.1.8. UIT – Norges arktiske universitet (11.01.2017) 

De har ingen merknader til oppstartsvarselet. Men de minner på om at tiltakshaver har plikt til, 
dersom en i forbindelse med tiltaket skulle komme over automatisk vernete kulturminner eller funn 
av kulturhistorisk betydning, å stanse arbeidet og Tromsø Museum skal varsles, jfr. kulturminneloven 
§ 8, 2. ledd. 
 
Kommunens kommentar: 

Nevnte plikt for tiltakshaver tas med i planbestemmelsene. 

 

8.1.9. Geir Sagelv (13.01.2017) 

Han ser det som en dårlig løsning at gjennomgangstrafikken med mye tungtransport på E6 skal gå 

gjennom Storslett sentrum og etterlyser en varig løsning på dette. Han viser også til at det må 

forventes en vesentlig økning av tungtransporten når Kvænangsfjellet får tunnel og vinterstenginga 

blir vesentlig redusert. 

Kommunens kommentar: 

Det vises til kommunens kommentar under punkt 9.1.5. 
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8.1.10. Bios café (13.01.2017) 

Bios Café v/Jane Johansen ønsker en avkjørsel fra E6 direkte mot Bios liknende den som eksisterer i 

dag som er enveis-kjørt. 

Kommunens kommentar: 

Kommunen har ikke noen sterke innvendinger mot en slik løsning, men del vil bli kortere avstand 

mellom T-krysset E6/Fv865 og innkjøringen til Bios enn det er i dag. Statens vegvesen sin vurdering i 

forhold til dette, vil bli avgjørende. Det må tas hensyn til trafikksikkerheten og trafikkflyten i forhold 

til en slik løsning. 

8.1.11. Nygård Eiendom AS (12.01.2017) 

De gjør oppmerksom på de har en ubebygd forretningstomt 15/139 i sentrum. De ønsker å bebygge 

den med et forretningsbygg og ber om at tomta ikke blir brukt til annet formål. 

Kommunens kommentar: 

I gjeldende reguleringsplan er tomta avsatt til forretningsformål. En endring av reguleringsformålet 

kan ikke utelukkes, men vil eventuelt bli varslet til grunneierne. 

  

8.1.12. Troms fylkeskommune (13.01.2017) 

Fylkeskommunen har kommet med følgende innspill: 

Kollektivholdeplasser: 

• ønsker at planområdet utvides for å omfatte Båtneskrysset i området Nille – Halti for å kunne 

opprette bussholdeplasser i begge retninger. 

• Dagens busstasjon, Storslett terminal, er ikke optimalt utformet da det er en uheldig 

sammenblanding av gående som ikke er passasjerer, biler og busser. Det er opptil 8 busser 

samtidig på stasjonen. Et moderne utformet knutepunkt med informasjon, plattformer, lys 

og eventuelt leskur/venterom trengs anlagt. 

• Det påpekes at busstopp i begge retninger ved Kirkeveien bør få en riktigere utforming, blant 

annet med riktig plassert leskur. 

• Troms fylkeskommune, som ansvarlig for rutetrafikken i fylket, ønsker å være aktiv med i 

utviklingen av disse prosjektene. 

Kulturminnevernet: 

• Den gamle brua over Reisaelva inngår i Statens vegvesen landsverneplan. Gammelbruas 

brokar og deler av veien på elvas østside inngår i planområdet og må på plankartet avsettes 

som hensynssone c) Statlig listeført bru. Det må utarbeides bestemmelser til denne 

hensynssonen at det ikke er tillatt med tiltak som kan endre skade eller endre kulturminnet 

og at istandsetting og vedlikehold av bruanlegget skal skje etter antikvariske prinsipper. 

• Ved Storslett er det bygd et forbygningsanlegg på vestre side av elva. Den delen av 

forbygningen som inngår i varslet planområde, er en tørrmur med to trapper ned mot elva. 

Tørrmuren utgjør en del av fasaden mot elva ved nasjonalparksenteret. Forbygningsanlegget 

er et statlig listeført kulturminne og må på plankartet avsettes som hensynssone c) statlig 

listeført forbygning. Det må utarbeides bestemmelser til denne hensynssonen om at det ikke 
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må settes i gang tiltak som kan skade eller endre kulturminnet og at istandsetting og 

vedlikehold av forbygningen skal skje etter antikvariske prinsipper. 

• Innenfor planområdet ligger fem Sefrak-registrerte bygninger. Vi ber om at hovedbygningene 

på eiendommene 15/9, 15/8, 15/10 og uthuset på 13/13 avsettes som hensynssone c) vern 

av bygninger. Vi ber om at det utarbeides bestemmelser til denne hensynssonen om at 

istandsetting og vedlikehold skal skje etter antikvariske prinsipper. På eiendommen 13/3 er 

det uklart om bygningen er gjennomgått store endringer og vi ber kommunen vurdere om 

denne bygningen skal gis et vern gjennom hensynssone c). 

• Det må ikke legges til rette for tiltak i området nord for Gammelbrua og øst for elva på 

gnr.15/172 og15/62 som kan redusere opplevelser av brua. 

Kommunens kommentar: 

Planområdet er utvidet i samsvar med fylkeskommunens ønske. Øvrige innspill tas til etterretning i 

den videre planprosessen. 

 

8.1.13. Nordreisa høyre (15.01.2017) 

Deres innspill går ut på å utvide planområdet ganske så betydelig. Forslått område strekker seg fra 

Saga og ned til Leirbuktsvingene, derfra i NØ-retning til Mælen, videre sørover til under bakken mot 

Høgegga og Hagen. Det er ikke begrunnet hvorfor det ønskes å utvide planområdet på denne måten. 

Kommunens kommentar: 

Det er noe vanskelig å kommentere ønsket om utvidelsen av planområdet siden den ikke er 

begrunnet. Varslet planområde er allerede ganske stort. Det kan nok være mer hensiktsmessig at 

øvrige områder i Storslett sentrum og omegn tas i egne detaljreguleringsplaner når konkrete behov 

for det melder seg. 

 

8.1.14. Fylkesmannen i Troms (13.01.2017) 

Fylkesmannen framhever følgende: 

• Viktig med drøfting av planen med sektormyndighetene før den legges ut på 1. gangs høring. 

Dette fordi en kan få avklart en del problemstillinger på et mer uformelt grunnlag. 

• Det anbefales at planen legges fram for Planforum v/Troms fylkeskommune før offentlig 

ettersyn. 

Faglige merknad: 

• Formålet med detaljreguleringen er bl.a. tilrettelegging for midlertidig bruløsning med 

atkomst i forbindelse med ny Storslett bru. Fylkesmannen vil i den anledning gjøre dere 

oppmerksom på at det er viktig at nødvendig inngrep i Reisaelva i forbindelse etablering av 

midlertidig bruløsning og bygging av ny bru på forhånd er avklart, enten i forhold til 

vannressursloven eller forskrift om fysiske inngrep i vassdrag, gitt i medhold av laks og 

innlandsfiskeloven. Slik avklaringen gjøres med Norges vassdrags- og energidirektorat eller 

Fylkesmannen. 

Kommunens kommentar: 

Kommunen tar til etterretning både framhevinger og faglig merknad. 
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8.1.15. NVE (13.02.2017) 

NVE beklager at de ikke innenfor fristen hadde mulighet for å komme med innspill, men ønsker å få 
reguleringsplanen tilsendt på høring. Plan- og bygningsloven og byggteknisk forskrift (TEK10) setter 
tydelige krav til sikkerhet mot flom og skred ved ny utbygging. NVE har inntrykk av at kommunen i 
stor grad følger opp ansvaret for at fare for flom og skred er ivaretatt i arealplaner. De viser ellers til 
NVE sine sider hvor det finnes sjekklister, informasjon og veiledning. 
 
Kommunens kommentar: 

NVE sin orientering tas til underretning. 

 

I tillegg ble det også varslet om en mindre utvidelse av planområdet den 05.02. 

 

8.2. Andre innspill mottatt 

8.2.1. Geir Lyngsmark 

Han har en visjon hvor han ser for seg en langsiktig planlegging som strekker seg mot 2030 - 2040 

med 3 faser: 

• En langsiktig fase hvor Betesda-området utvikles som en del av sentrum for reiseliv, 

servicenæringer og forretningssenter med høy standard, hotell og campingplass med 

Andedammen i sentrum og E6 er lagt utenfor sentrum. F865 (Dalaveien) skal følge 

Muonioveien fra rundkjøringa og munne ut ved Statoilstasjonen. 

• En mer kortsiktig fase som omfatter nytt torg, ny Storslett bru, planer rulleres og revideres 

og grunnavklaringer må skje. 

• En tredje fase hvor også E6 gjennom Sørkjosen får en ny trasé for å unngå en stor del av 

tettbebyggelsen. 

Til slutt vil vi da ha et Storslett sentrum som i kortere perioder kan stenges for biltrafikk i forbindelse 

med messer og festivaler m.m. 

 

8.2.2. Næringsutvalget 

Næringsutvalget har i møte 29.05.2017 fattet følgende vedtak i sak 8/17: 

 

 Næringsutvalget gir følgende innspill til reguleringsplan for Storslett sentrum:  

Næringsutvalget mener god parkering for bobiler er et viktig bidrag til lokal næringsutvikling. En 

ønsker derfor at en del av den nye parkeringsplassen bak kommunehuset avsees dette formålet. 

Samtidig ønsker en at det på området mellom Flortex og Reisaelva omreguleres til bobilparkering og 

settes i stand til dette etter at ny bru er ferdig.  
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Videre ber vi om at kommunen kjøper tjenester fra aktuell tilbyder for å utrede ei skisse som beskriver 

arealbehov, markedsmuligheter og mulige organisasjonsmodeller for finansiering og drift. Det 

avsettes kr. 50 000,- fra kommunalt næringsfond til formålet. 

 

8.3. Folkemøte 

2. mai 2017 ble det arrangert folkemøte på Halti kulturscene i regi av Nordreisa kommune. Nordreisa 

kommune informerte om reguleringsplanen for Storslett sentrum. Statens vegvesen deltok også for å 

informere om reguleringsplan for ny Storslett bru. Møtet ble ledet av leder for miljø- plan og 

utviklingsutvalget Hilde Nyvoll. Det var ca. 70 – 80 personer som møtte opp. Flere av deltakerne tok 

sterkt til orde for å legge E6 utenom Storslett sentrum og at Fv865 legges om til å følge Muonioveien 

fra rundkjøringa og munne ut ved Statoilstasjonen. 
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9. Avsluttende kommentar 

Saksnummer ePhorte 4:  

Saksnummer ePhorte 5:  
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Planbestemmelser for detaljregulering Storslett sentrum 

Plan ID: 19422016_002 

Dato: 09. oktober 2017 

Sist revidert: ??. oktober 2017 

§ 1 GENERELT 

§ 1.1 Formål 

Formålet med detaljreguleringen er å følge opp endringer av arealformål vedtatt i kommuneplanens 

arealdel, forbedre trafikksikkerheten i området, omlegging av veikryss E6 og fylkesvei 865 i Trekanten 

og tilrettelegge for torgområde. Planen vil i det vesentlige være i tråd med kommuneplanens arealdel 

for Nordreisa kommune 2014-2026. Det tatt inn noen endringer i forhold til denne. Planområdet er 

stort sett utbygd. 

 

§ 1.2 Planavgrensning 

Disse reguleringsbestemmelsene gjelder for det området som på plankartet datert xx. måned 201X i 

målestokk 1:1.000 er vist med reguleringsplan grense. 

 

§ 1.3 Planområdets arealformål og hensynssoner 

Området reguleres til følgende formål, jf. plan- og bygningslovens § 12-5: 

Bebyggelse og anlegg, jf. pbl. § 12-5, 1.pkt. 1 

• Boligbebyggelse – frittliggende småhusbebyggelse – BFS  

• Boligbebyggelse – konsentrert småhusbebyggelse – BFK  

• Forretninger – BF  

• Offentlig eller privat tjenesteyting – BOP 

• Offentlig eller privat tjenesteyting – administrasjon - BAD  

• Næringsbebyggelse – BN  

• Bolig/forretning – BKB  

• Forretning – BF 

• Hotell/overnatting – BH 

• Bevertning – BB 

•  

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur, jf. pbl. § 12-5, 1.pkt. 2 

• Kjøreveg – SKV  

• Gang-/sykkelveg – SGS  

• Annen veggrunn – grøntareal – SVG  
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• Parkering – SPA  

•   

Grønnstruktur, jf. pbl. § 12-5, 1.pkt. 3 

•   

Landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift, jf. pbl. § 12-5, 1.pkt. 5 

•   

Bruk og vern av sjø og vassdrag, med tilhørende strandsone, jf. pbl. § 12-5, 1.pkt. 6 

• Naturområde i sjø og vassdrag – VNV 

•  

Hensynssoner, jf. pbl. § 12-6 

• H 190 F – Sikringssone – Sørkjosen lufthavn 

• H 190 VA – Sikringssone – Hovedledninger vann og avløp 

• H 320 – Faresone – flomfare 

• H 370 – Faresone – høyspenningsanlegg (inkl. høyspentkabler) 

•  

 

§ 2 BESTEMMELSER FOR OMRÅDER FOR BEBYGGELSE OG ANLEGG 

§ 2.1 Boligbebyggelse – frittliggende småhusbebyggelse (BFS) 

Områdene regulert til boligbebyggelse – frittliggende småhusbebyggelse skal benyttes til boliger med 

tilhørende anlegg. 

§ 2.1.1 Bygningenes karakter 

I areal BFS 1 - 9 skal bygningene være eneboliger med tilhørende garasje/garasjeanlegg.  

§ 2.1.2 Utnyttingsgrad (%BYA) 

Utnyttingsgrad på 35 % BYA skal ikke overstiges. 

§ 2.1.3 Høyde 

Bygg kan oppføres med gesims/mønehøyde inntil 9 meter, maksimalt 2 etasjer, målt over 

gjennomsnittlig planert terreng. Garasjer/uthus kan ha maksimal gesims/mønehøyde på 6 meter. 

Høydene regnes fra planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygget.  

Bygninger kan ikke være i konflikt med høyderestriksjonsflaten for Sørkjosen lufthavn. 

§ 2.1.4 Byggegrenser og plassering av bygg 
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Der byggegrense er vist på plankartet skal bebyggelse med grunnflate større enn 50 m2 plasseres 

innenfor denne. Bygg skal plasseres minst 10 meter fra senterlinje kommunal vei. For bebyggelse 

med grunnflate mindre enn 50 m2 gjelder bestemmelser gitt i medhold av plan- og bygningslovens § 

29-4.  

§ 2.1.5 Byggesøknader 

Byggesøknader skal inneholde situasjonsplan med planløsning for alle bygg på tomta, herunder 

garasje/carport og uthus selv om disse ikke skal ferdigstilles samtidig med boligen. Høyde og 

utforming av planert terreng skal vises på tverrsnitt/terrengprofiler. Alle terrenginngrep i 

byggeområdet anses for å være vesentlige. Dette medfører at ingen terrenginngrep som grave- og 

sprengningsarbeider kan gjennomføres før byggetillatelse er gitt. 

§ 2.1.6 Kjeller 

Det tillates ikke kjeller innenfor planområdet. 

§ 2.1.7 Parkering 

Det er krav om minimum 1,5 biloppstillingsplasser pr. boenhet (inkl. gjesteparkering). 

§ 2.1.8 Takform/-vinkler 

Bygg kan oppføres med saltak med takvinkel mellom 22° og 40° eller pulttak (skråtak) med takvinkel 

mellom 15° og 40°. Dette gjelder også garasjer. 

§ 2.1.9 Estetikk 

Fasader og takflater skal ha avdempede farger som gir området visuell enhet og et rolig preg. 

Bebyggelsen skal plasseres og utformes slik at den får en god funksjonell og arkitektonisk 

helhetsvirkning i seg selv og i forhold til omgivelsene. 

Bebyggelsen skal, når det gjelder volum, stiluttrykk, materialer og farger, utformes på en slik måte at 

området som helhet framstår med et godt preg. 

Tilbygg eller påbygg skal tilpasses og samordnes med det opprinnelige bygget. For fasadeendring og 

rehabilitering gjelder samme krav til estetikk som for nye bygg. 

Bygningselementer som oppfattes som utpregede fremmedelementer skal unngås. Store verandaer 

som ikke står i forhold til husets dimensjoner eller form tillates ikke. 

Materialbruk og detaljutforming skal tilpasses husets stil. Valg av utvendige farger skal understøtte 

husets form og detaljering. 

Alle tiltak, også støttemurer, skråninger, veger og lignende, skal innordne seg områdets topografi og 

tilpasses eksisterende terreng. 

§ 2.1.10 Gjerder 
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Tomteeier som har grense mot offentlig friområde kan pålegges å sette opp gjerde eller hekk mot 

dette. En eventuell hekk må i sin helhet holdes innenfor egen eiendom, slik at den ikke er til hinder 

for den frie ferdsel i området. 

Gjerder skal ikke være sikthindrende for vegtrafikken. 

§ 2.1.11 Støy 

Boliger skal etableres med en stille side. Dvs. utendørsstøy lavere enn Lden 55 dB. 

Stue og soverom skal primært ha vindu mot stille side. Soverom prioriteres på stille side. 

Balkonger/veranda skal primært plasseres på stille side. Ev. skjermes slik at utendørsstøy på 

balkong/veranda er lavere enn Lden 55 dB. 

Innendørs lydnivå (fra vegtrafikkstøy) i oppholds- og soverom skal tilfredsstille NS 8175 klasse C – 

tabell 5 (LpAeq 24 h 30 dB). Kravene til støy skal overholdes samtidig med at teknisk forskrifts (TEK 

10) krav til ventilasjon/luftutskiftning oppfylles. 

 

§ 2.2 Boligbebyggelse – konsentrert småhusbebyggelse (BKS) 

Områdene regulert til boligbebyggelse – konsentrert småhusbebyggelse skal benyttes til boliger med 

tilhørende anlegg. 

§§ 2.1.4-2.1.11 gjelder ellers for disse arealene. 

§ 2.2.1 Bygningenes karakter 

I areal BKS 1-2 skal bygningene være leilighetsbygg med tilhørende garasje/garasjeanlegg.  

§ 2.2.2 Utnyttingsgrad (% BYA) 

Utnyttingsgrad på 50 % BYA skal ikke overstiges. 

§ 2.2.3 Høyde 

Bygg kan oppføres med gesims/mønehøyde inntil 9 meter, maksimalt 2 etasjer, målt over 

gjennomsnittlig planert terreng. Garasjer/uthus kan ha maksimal gesims/mønehøyde på 6 meter. 

Høydene regnes fra planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygget.  

Bygninger kan ikke være i konflikt med høyderestriksjonsflaten for Sørkjosen lufthavn 

 

§ 2.3 Forretninger (BF) 

For arealer avsatt til forretninger gjelder §§ 2.1.4-2.1.6 og §§ 2.1.8-2.1.10. 

§ 2.3.1 Bygningenes karakter 
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Innenfor areal regulert til forretninger BF 1-2 tillates det oppført bygninger til forretningsvirksomhet.  

§ 2.3.2 Internveger og parkering 

Opparbeidelse av nødvendige internveger og parkeringsplasser tillates.  

§ 2.3.3 Utnyttingsgrad (%BYA) 

Utnyttingsgrad på 30 % BYA skal ikke overstiges. 

§ 2.3.4 Høyde 

Bygg kan oppføres med gesims/mønehøyde inntil 10 meter, maksimalt 2 etasjer, målt over 

gjennomsnittlig planert terreng. Høydene regnes fra planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt 

bygget. 

§ 2.3.5 Støy 

Det skal settes opp støyskjerm slik at tilgrensende boligbebyggelse skjermes mot støy fra BF 2. 

 

§ 2.4 Forsamlingslokale (BFL) 

For arealer avsatt til forsamlingslokale gjelder §§ 2.1.4-2.1.6, §§ 2.1.8-2.1.10 og §§ 2.3.2-2.3.4. 

§ 2.4.1 Bygningenes karakter 

Innenfor areal regulert til forsamlingslokale BFL 1 tillates det oppført bygninger for forsamlingslokale 

og andre tilhørende bygninger.  

§ 2.4.2 Internveger og parkering 

Opparbeidelse av nødvendig internveg og parkeringsplasser tillates.  

§ 2.4.3 Utnyttingsgrad (%BYA) 

Innenfor areal BFL 1 skal 30 % BYA ikke overstiges. 

§ 2.4.4 Høyde 

Bygg kan oppføres med gesims/mønehøyde inntil 10 meter, maksimalt 2 etasjer, målt over 

gjennomsnittlig planert terreng. Høydene regnes fra planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt 

bygget. 

 

§ 2.5 Annen offentlig eller privat tjenesteyting (BAT)  

For arealer avsatt til annen offentlig eller privat tjenesteyting gjelder §§ 2.1.4-2.1.6 og §§ 2.1.8-

2.1.10. 
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§ 2.5.1 Bygningenes karakter 

Innenfor areal regulert til annen offentlig eller privat tjenesteyting BAT 1 tillates det oppført 

bygninger egnet for offentlig eller privat tjenesteyting.  

§ 2.5.2 Internveger og parkering 

Opparbeidelse av nødvendig internveg og parkeringsplasser tillates.  

§ 2.5.3 Utnyttingsgrad (%BYA) 

Innenfor areal BAT 1 skal 30 % BYA ikke overstiges. 

§ 2.5.4 Høyde 

Bygg kan oppføres med gesims/mønehøyde inntil 9 meter, maksimalt 2 etasjer, målt over 

gjennomsnittlig planert terreng. Høydene regnes fra planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt 

bygget. 

 

§ 2.6 Fritids- og turistformål (BFT) 

For arealer avsatt til fritids- og turistformål gjelder §§ 2.1.4-2.1.6 og §§ 2.1.8-2.1.10. 

§ 2.6.1 Bygningenes karakter 

Innenfor areal regulert til fritids- og turistformål BFT 1-2 tillates det oppført bygninger og andre 

byggetiltak for fritids- og turistformål i tilknytning til Leirbukthula.   
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§ 2.7 Næringsbebyggelse (BN) 

For arealer avsatt til næringsbebyggelse gjelder §§ 2.1.4-2.1.6, §§ 2.1.8-2.1.10 og §§ 2.3.2-2.3.4. 

§ 2.7.1 Bygningenes karakter 

Innenfor areal regulert til næringsbebyggelse BN 1-6 tillates det oppført bygninger til 

næringsvirksomhet.  

§ 2.7.2 Støy 

Det skal settes opp støyskjerm slik at tilgrensende boligbebyggelse skjermes mot støy fra BN 4-5.  

 

§ 2.8 Industri (BI) 

For arealer avsatt til industri gjelder §§ 2.1.4-2.1.6, §§ 2.1.8-2.1.10 og §§ 2.3.2-2.3.4. 

§ 2.8.1 Bygningenes karakter 

Innenfor areal regulert til industri BI 1-2 tillates det oppført bygninger til industri og annen tilhørende 

nærings- og forretningsvirksomhet.  

 

§ 2.9 Lager (BL) 

For arealer avsatt til lager gjelder §§ 2.1.4-2.1.6, §§ 2.1.8-2.1.10 og §§ 2.3.2-2.3.4. 

§ 2.9.1 Bygningenes karakter 

Innenfor areal regulert til lager BL 1 tillates det oppført bygninger for lager og tilhørende fasiliteter 

(kontorer, pauserom o.l.).  

 

§ 2.10 Bensinstasjon/vegserviceanlegg (BV) 

For arealer avsatt til bensinstasjon/vegserviceanlegg gjelder §§ 2.1.4-2.1.6, §§ 2.1.8-2.1.10 og §§ 

2.3.2-2.3.4. 

§ 2.10.1 Bygningenes karakter 

Innenfor areal regulert til bensinstasjon/vegserviceanlegg BV 1 tillates det oppført bygninger for 

bensinstasjon/vegserviceanlegg.  
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§ 2.11 Vann- og avløpsanlegg (BVA) 

Areal regulert til vann- og avløpsanlegg skal kun benyttes til nødvendige tiltak for vann- og 

avløpsanlegg. Andre tiltak tillates ikke. 

 

§ 2.12 Lekeplass (BLK) 

Areal regulert til lekeplass, BLK 1, skal utformes i tråd med planbestemmelsene til kommuneplanens 

arealdel vedlegg 1: Norm for lekeplasser. 

På lekeplass skal utendørsstøy være lavere Lden enn 55 dB. Dersom Lden overstiger 55 dB skal 

lekeplass skjermes mot støykilde. 

 

§ 2.13 Bolig/forretning (BKB) 

For arealer avsatt til bolig/forretning gjelder §§ 2.1.4-2.1.6, §§ 2.1.8-2.1.10 og §§ 2.3.2-2.3.4. 

§ 2.13.1 Bygningenes karakter 

Innenfor areal regulert til bolig/forretning BKB 1-2 tillates det oppført bygninger for bolig/forretning.  

 

§ 2.14 Bolig/Kontor (BKB) 

For arealer avsatt til bolig/kontor gjelder §§ 2.1.4-2.1.6, §§ 2.1.8-2.1.10 og §§ 2.3.2-2.3.4. 

§ 2.14.1 Bygningenes karakter 

Innenfor areal regulert til bolig/kontor BKB 3 tillates det oppført bygninger for bolig/kontor.  

 

§ 2.15 Forretning/kontor (BKB) 

For arealer avsatt til forretning/kontor gjelder §§ 2.1.4-2.1.6, §§ 2.1.8-2.1.10 og §§ 2.3.2-2.3.4. 

§ 2.15.1 Bygningenes karakter 

Innenfor areal regulert til forretning/kontor BKB 4 tillates det oppført bygninger for 

forretning/kontor.  

 

§ 2.16 Forretning/industri (BKB) 

For arealer avsatt til forretning/industri gjelder §§ 2.1.4-2.1.6, §§ 2.1.8-2.1.10 og §§ 2.3.2-2.3.4. 
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§ 2.16.1 Bygningenes karakter 

Innenfor areal regulert til forretning/industri BKB 5-6 tillates det oppført bygninger for 

næringsvirksomhet som industri og/eller forretning eller kobinasjoner av dette.  

§ 2.16.2 Støy 

Det skal settes opp støyskjerm slik at tilgrensende boligbebyggelse (BFS 5-7) skjermes mot støy fra 

BKB 5-6.  

 

§ 2.17 Industri/lager (BKB) 

For arealer avsatt til industri/lager gjelder §§ 2.1.4-2.1.6, §§ 2.1.8-2.1.10 og §§ 2.3.2-2.3.4. 

§ 2.17.1 Bygningenes karakter 

Innenfor areal regulert til industri/lager BKB 7 tillates det oppført bygninger for virksomhet tilknyttet 

industri og lager.  

§ 2.17.2 Støy 

Det skal settes opp støyskjerm slik at tilgrensende boligbebyggelse (BFS 12-13) skjermes mot støy fra 

BKB 7.  

 

§ 2.18 Kontor/industri (BKB) 

For arealer avsatt til kontor/industri gjelder §§ 2.1.4-2.1.6, §§ 2.1.8-2.1.10 og §§ 2.3.2-2.3.4. 

§ 2.18.1 Bygningenes karakter 

Innenfor areal regulert til kontor/industri BKB 8 tillates det oppført bygninger for kontor/industri.  

 

§ 3 BESTEMMELSER FOR OMRÅDER FOR SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK 

INFRASTRUKTUR 

§ 3.1 Kjøreveg (SKV) 

Arealer regulert til veg skal benyttes til veg. 

 

§ 3.2 Gang-/Sykkelveg (SGS) 

Arealer regulert til gang/sykkelveg skal benyttes til gang/sykkelveg. 
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§ 3.3 Annen veggrunn – grøntareal (SVG) 

Arealer regulert til annen veggrunn – grøntareal skal benyttes til rabatter og annet grøntareal 

tilknyttet veg og gang-/sykkelveg.  

Nødvendig teknisk infrastruktur i tilknytning til veg og gang-/sykkelveg tillates. 

 

§ 3.4 Lufthavn (SL) 

For arealer avsatt til lufthavn gjelder §§ 2.1.4-2.1.6, §§ 2.1.8-2.1.10 og §§ 2.3.2-2.3.4. 

§ 3.4.1 Bygningenes karakter 

Areal regulert til lufthavn, SL 1-3, kan benyttes til sikkerhetsområde, manøvreringsareal, 

flynavigasjonsanlegg, driftsbygg, terminalbygg, hangarer, parkering og andre lufthavntilknyttede 

bygg. 

§ 3.4.2 Støy 

Ved etablering av bebyggelse med støyfølsom bruksformål skal kravene til innendørs støynivå vist i 

NS 8175 klasse C tabell 5 (LpAeq 24 h 30 dB). Kravene til støy skal overholdes samtidig med at teknisk 

forskrifts (TEK 10) krav til ventilasjon/luftutskiftning oppfylles. 

 

§ 3.5 Parkering (SPA) 

Områder regulert til parkering skal benyttes til parkering. 

SPA 1 er parkeringsplass for BKB 5. 

SPA 2 er parkeringsplass for BF 1. 

SPA 3 er parkeringsplass for BN 5. 

Innenfor SPA 4 tillates det etablert tømmeanlegg for bobil og campingvogn.  

SPA 5 er parkeringsplass for BN 3 og 6. 

SPA 6 er parkeringsplass for BF 2. 

SPA 7 er parkeringsplass for BFT 1-2. 
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§ 3.6 Angitte samferdselsanlegg og/eller tekniske infrastrukturtraséer kombinert 

med andre gitte hovedformål (SAA) 

Hovedformålet med arealene som er regulert til «angitte samferdselsanlegg og/eller tekniske 

infrastrukturtraséer kombinert er snødeponi, men arealene kan også benyttes til vann, avløp, el- og 

fibertrasé, samt til annen nødvendig teknisk infrastruktur. 

SAA 1-4 kan benyttes som gjesteparkering for boenhetene i området ved behov som f.eks. private 

arrangementer, såfremt dette ikke er i konflikt med bruk av området til snødeponi eller annen 

offentlig bruk av arealene. 

 

§ 4 BESTEMMELSER FOR OMRÅDER FOR GRØNNSTRUKTUR 

§ 4.1 Naturområde (GN) 

Det tillates ikke inngrep i GN 1-7. Tilrettelegging for det allmenne friluftslivet er tillatt. 

 

§ 4.2 Turdrag (GTD) 

I arealer regulert til turdrag, GTD 1-3, tillates det etablert tursti og eventuelle andre mindre tiltak for 

friluftslivet. Nødvendig rydding av vegetasjon tillates. 

 

§ 4.3 Turvei (GT) 

I arealer regulert til turvei, GT 1-2, tillates det å opparbeide gruslagt turvei inklusive nødvendig 

rydding av vegetasjon. 

 

§ 4.4 Friområde (GF) 

Området regulert til friområde skal benyttes til friområde. I friområdet tillates det ikke oppføring av 

bygninger, anlegg, veger, gjerder eller andre varige eller midlertidige innretninger. 

 

§ 4.5 Vegetasjonsskjerm (GV) 

I areal regulert til vegetasjonsskjerm, GV 1-2, skal eksisterende vegetasjon bevares. Uttak av 

syke/døde trær tillates. 
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§ 4.6 Angitt grøntstruktur kombinert med andre angitte hovedformål (GAA) 

Arealet GAA 1 kan opparbeides og benyttes til parkering for BF 1, men allmenhetens tilgang til tursti 

skal ivaretas. Andre tiltak som er til gunst for friluftslivet og allmenheten tillates. 

GAA 2 har samme formål som GTD 1-3, men tillates benyttet til snødeponi i vinterhalvåret.  

GAA 3-5 er naturområder som tillates benyttet til snødeponi i vinterhalvåret. 

 

§ 5 Landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift 

§ 5.1 LNRF areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet 

næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag (L) 

I områder regulert til LNFR, L 1-7, gjelder bestemmelsene i kommuneplanens arealdel. 

 

§ 5.2 Naturvern (LN) 

Gjeldene regelverk er Forskrift om fredning av Reisautløpet naturreservat, Nordreisa kommune, 

Troms (FOR-1995-12-08-1017). 

 

§ 6 BRUK OG VERN AV SJØ OG VASSDRAG, MED TILHØRENDE STRANDSONE 

§ 6.1 Naturområde i sjø og vassdrag 

VNV 1-3 skal ivaretas på en best mulig måte for både biologisk mangfold og som et verdifullt 

naturelement for allmenheten.  

 

§ 7 HENSYNSSONER 

§ 7.1 H 190 F – Sikringssone – Sørkjosen lufthavn 

Restriksjonsområdet H 190 F gjelder hele planområdet og er ikke vist med skravur på plankartet.  

Det må ikke etableres bygninger, tilbygg, anlegg og vegetasjon i strid med høyderestriksjonsflatene i 

den til enhver tid gjeldende restriksjonsplan (Avinors tegning ENSR-P-10) for lufthavnen av hensyn til 

flysikkerheten. Mellom høyderestriksjonskotene må det interpoleres for å finne korrekt 

restriksjonshøyde. Vegetasjon må holdes under høyderestriksjonsflatene. Detaljreguleringsplanen 

hjemler rettsgrunnlag for fjerning av vegetasjon. 
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§ 7.1.1 Krav til radioteknisk vurdering av bygninger og anlegg samt bruk av kraner i 

utbyggingsperioden 

Nord av Bjørklymoen (veien) og videre rett østover fra krysset med E6, gjelder følgende krav:  

Alle søknader innenfor planområdet om byggetillatelse etter plan- og bygningsloven §§ 20-1 og 20-2, 

skal forelegges Avinor for å unngå konflikt mellom tiltakene og restriksjoner knyttet til 

flynavigasjonsanleggene. 

Sør av Bjørklymoen (veien) og videre rett østover fra krysset med E6, gjelder følgende krav: 

Alle søknader innenfor planområdet om byggetillatelse etter plan- og bygningsloven §§ 20-1 og 20-2 

som overstiger kotehøyde 20 meter over havet, skal forelegges Avinor for å unngå konflikt mellom 

tiltakene og restriksjoner knyttet til flynavigasjonsanleggene. 

Restriksjoner vedrørende bruk av kraner til oppføring av bygg vil bli vurdert av Avinor sammen med 

søknaden om byggetillatelse. Dette gjelder både restriksjoner i forhold til flynavigasjonsanleggene og 

høyderestriksjonsflater rundt rullebanen. 

§ 7.1.2 Farlige eller villedende lys 

Avinor skal høres i forbindelse med søknad om tiltak som endrer lyssettingen rundt Sørkjosen 

lufthavn og som kan ha innvirkning på sikkerheten for lufttrafikken. Dersom piloter rapporterer om 

at de blir blendet/forvirret av lys/skilt/reklameinnretninger under innflyging til lufthavnen, må 

lyskilder endres eller lysstyrke reduseres. 

 

§ 7.2 H 190 VA – Sikringssone – Hovedledninger vann og avløp  

Areal avsatt som sikringssone H 190 VA kan ikke bebygges. 

 

§ 7.3 H 220 – Støysone – Gul støysone Sørkjosen lufthavn 

Tiltakshaver (utbygger) må i forbindelse med rammesøknad/byggesøknad, legge ved en støyfaglig 

utredning der det dokumenteres at støymessige forhold i utbyggingen er ivaretatt med hensyn til 

gjeldende retningslinjer og forskriftskrav. I utredningen skal behov for avbøtende tiltak på 

boligbebyggelsen og skjerming av tilstrekkelige utendørs oppholdsareal synliggjøres. 

 

§ 7.4 H 310 –  Faresone – ras- og skredfare 

Det er avsatt faresone for snøskred og jord-/flomskred (H310). Faresonen på plankartet omfatter kun 

utløpsområdene for av de aktuelle sonene. 
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I faresonen kan det ikke oppføres bebyggelse før området er tilstrekkelig sikret mot ras og skred, TEK 

10 § 7-3. Dersom området sikres mot ras, skred eller steinsprang, reduseres omfanget av faresonen i 

henhold til de beregninger/vurderinger som ligger til grunn for sikringen, jf. TEK 10 § 7-3. 

 

§ 7.5 H 320 – Faresone – flomfare 

Innenfor feltene med kode H 320 skal det vises spesiell oppmerksomhet og aktsomhet for flom ved 

prosjektering. Flomforebyggende tiltak skal foretas. 

 

§ 7.6 H 370 – Faresone – høyspenningsanlegg (inkl. høyspentkabler) 

Høyspenningsanlegg (H 370) innenfor planområdet må hensyntas. Drift som ikke kommer i konflikt 

med høyspenningsanlegget kan tillates. Faresonen flyttes dersom høyspenningsanlegget flyttes. 

 

§ 7.7 H 560 – Bevaring naturmiljø 

Innenfor H 560 tillates ikke tiltak som kan redusere naturtypelokalitetens verdi eller på annen måte 

gjøre skade på lokaliteten. 

 

§ 7.8 H 570 – Hensynssone – Bevaring kulturmiljø 

Det skal ikke tillates nye tiltak i bebyggelse innenfor hensynssonen uten godkjenning av 

kulturminnemyndigheten.  

Istandsetting og vedlikehold av skogvokterboligen og uthuset skal skje etter antikvariske prinsipper. 

 

§ 7.9 H 720 – Båndleggingssone – Båndlegging etter lov om naturvern 

Gjeldene regelverk er Forskrift om fredning av Reisautløpet naturreservat, Nordreisa kommune, 

Troms (FOR-1995-12-08-1017). 

 

§ 8 REKKEFØLGEBESTEMMELSER 

SKV 5 og 6 skal være etablert før BFS 8 og BKB 2 kan bebygges 

SPA 6 skal være etablert før BF 2 kan tas i bruk. 
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§ 9 FELLESBESTEMMELSER 

§ 9.1 Bygg- og anlegg 

Alle bygg og anlegg skal utføres/oppføres i henhold til plan- og bygningsloven (PBL) og dennes 

forskrifter med veiledninger. Kjeller tillates ikke i planområdet. 

 

§ 9.2 Avkjørselsforhold 

Avkjørsler og kryss skal være oversiktlige og trafikksikre. 

Det tillates 1 avkjørsel per eiendom med maksimal bredde 4 meter. 

Avkjørsler er vist med piler på plankartet.  

Avkjørsler som stenges er markert i plankartet med eget symbol. 

 

§ 9.3 Mindre vesentlige unntak 

Kommunen kan når særlige grunner taler for det tillate mindre vesentlige unntak fra disse 

bestemmelsene innenfor rammene av plan- og bygningsloven. 

 

§ 9.4 Privatrettslige avtaler 

Etter at denne reguleringsplanen med tilhørende bestemmelser er stadfestet, kan det ikke inngås 

privatrettslige avtaler som er i strid med planen og dens bestemmelser. 

 

§ 9.5 Universell utforming 

Universell utforming. Ved utbygging av veger, fellesarealer m.m. skal dette i størst mulig grad 

utformes slik at disse kan brukes på like vilkår for flest mulig jf. Statens vegvesens håndbok V129 og 

TEK 10. 
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