
       

 
Møteinnkalling     

 
 

Utvalg: Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg 
Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset 
Dato: 19.04.2018 
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 20/18 Referatsaker



Nordreisa kommune 

 

Brannvesenet 
  

 

 

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

TROMS FYLKESKOMMUNE 
Postboks 6600 Langnes 
9296  TROMSØ 
 
 

 

 
Delegert vedtak 

Delegert utvalg miljø-, plan og utviklingsutvalget - nr. 69/18 
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 
 2018/14-8 3203/2018 M79 19.03.2018 

 

1942/43/72 Svar på 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: 
Ansvarlig leder: Runar Boberg Eriksen 
Tele: +47 91 15 94 96 E-postadresse: runarberiksen@gmail.com 
 
Tidsrom for overnatting: 24.03.18 Kl 18:00 - 28.03.2018 Kl 12:00 
 
Søknad av 16.03.18 med informasjon om ansvar og sikringstiltak er tilfredsstillende dokumentert. 
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Vedtak: 
Søknaden innvilges med virkning fra 16.03.18. 
 
 
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   
    
    
    
    
    
    

Kenneth Arild 
Lundefjellvegen 24 
9151  Storslett 
 
 

 

 
Delegert vedtak 

Delegert utvalg miljø-, plan og utviklingsutvalget - nr. 73/18 
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 
 2018/17-60 3346/2018 M88 22.03.2018 

 

1942/86/31 svar på søknad om fritak på feiing og tilsynsgebyr 

 
Saksopplysninger:  
Hjemmel i LOV-2002-06-14-20 Lov 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.86 Bnr.31 Komtek – Avtale 202843 Bygg nr. 192201497 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 12.03.18 med begrunnelse av fritak. Fyringsanlegg er frakoblet røykløp og røykkanal 
blendet. 
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Vedtak: 
Søknaden innvilges med virkning fra 12.03.18 
  
 
Klageadgang 
Vedtaket kan påklages til Miljø, Plan og utviklingsutvalget.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet 
kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 
 
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer 
som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du 
har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Nils-Arnold Nilsen 
Brannsjef Nord-Troms 
 
 
Dette dokumentet er produsert elektronisk, og har derfor ingen signatur. 
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Hans-GunnarJohannessen

Reisadalen 1103

9151Storslett 20.03.2018

iajqqq
FYLKESMANNEN lTROMS

Postboks 6105

9291 TROMSØ

Kommentarer til  avslag på utskilling av tomter på 24/9 i Nordreisa Kommune

Saks nr. 2017 474-13

Jeg har noen kommentarer og spørsmål vedrørende avslaget om utskilling av 5 hyttetomter på eiendom

24/9 i Nordreisa kommune.

Avslaget er begrunnet med flomfare og at hyttetomtene er til hinder for gårdsdrift på eiendommen.

Jeg stiller meg uforstående til at 5 hyttetomter skal påvirke landbruksdrift på min eiendom. Veien over

jordene har blitt benyttet av folk som skal til elva i all tid jeg kan huske, og det er vei til elva over dyrka mark

til hytta som blir bygd på naboeiendommen og til bålplassen. På den veien er det mer trafikk enn det ville

blitt hos meg med 5 hyttetomter. Det er mye folk der på sommeren, med påfølgende stor trafikk.

Oppe i dalen er det gitt tillatelse til å skille ut flere 10—talls tomter på landbrukseiendommer. Medfører det

ingen konflikt med landbruket, og bortimot 40 hyttetomter tilsier vel mer trafikk enn 5 hyttetomter? Og

hvordan kan det ha seg at hos meg vil det være et problem, men ikke på naboeiendommen hvor de også må

over flere eiendommer for å komme seg til elva? Om 5 hyttetomter vil komme i konflikt med

landbruksinteressene, da er det veldig mange bruk i Norge som sliter vil jeg tro. Jeg mener dette er et syltynt

argument.

Når det gjelder flomfaren, er det slik at det kun er på 24/9 det er flomfare? Hvordan kan det ellers ha blitt

gitt tillatelse til å sette opp ei hytte på naboeiendommen, der hytta settes opp helt nede ved elvekanten?

Det er vel måte på hvor lokal en flomfare kan være? Og en annen ting; jeg har ikke fått noe nabovarsel

angående bygging av hytta på naboeiendommen, hva er årsaken til det?

Jeg forstår heller ikke hvordan Hilde Nyvoll kan sitte som leder av utvalget i denne saken å være med å

bestemme avslag eller ikke. Jeg mener hun er inhabil i denne saken, da jeg har hatt en sak angående bygging

av hus med hennes ektemann. Her vises det utrolig dårlig dømmekraft.

Befaring på stedet har det heller ikke vært, og har dere da fått satt dere skikkelig inn i saken? Som dere

sikkert allerede har forstått erjeg ikke særlig imponert over måten slike saker blir behandlet på. Det er vel

ikke bare meg som er utsatt for dette vil jeg tro, da kommunen sier de som regel ikke drar på befaring.
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Det er satt opp hytter nærmere enn 100 meter fra elva i Røyelen og på landbrukseiendommer. Det kan virke

som man må ha de rette kontaktene for å få bygge  i  området. Det er i hvert fall inntrykket jeg sitter igjen

med. Jeg trodde vi levde i en rettferdig rettstat, men nå tvilerjeg på det.

Nå harjeg virkelig fått se hvilken forskjellsbehandling det er av innbyggerne i Nordreisa kommune. Noen får

lov å selge tomter og andre ikke. Argumentene avslaget er begrunnet med hadde vært forståelige om ting

var konsekvent og likt for alle. Her derimot ser det ut til at deres argumenter kun gjelder hos meg.

Til informasjon:

Det vil bli fremskaffet mer detaljert dokumentasjon i løpet av våren når snøen har smeltet!

Mvh

:  "”3. f ';J*L€Li

Hans-Gunnar Johannessen
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Nordreisa kommune 

 

Utvikling 
  

 

 

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

Nord-Troms jordskifterett 
pb 6602 Langnes 
9296  TROMSØ 
 
 

 

 
Delegert vedtak 

Delegert utvalg miljø-, plan og utviklingsutvalget - nr. 64/18 
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 
Trygve Pedersen 2016/1317-3 2707/2018 1942/78/5 12.03.2018 

 

Administrativt vedtak - søknad om deling gnr 78/6 

Vi har den 07.02.2018 mottatt søknad om deling av gnr 78, bnr 6 i Nordreisa jfr fastsatte grenser 
i henhold til sak som ble avsluttet 25.01.2017, 16-132323RFA, av jordskifteretten. I 
jordskifteavgjørelsen av 01.12.2017 (står 2018 i brevet) er det avgjort at hovedeiendommen er 
bnr 6 og at saken omfatter gnr 78, bnr 5, 6 og 18 som eies av tre brødre med 1/3 del hver. Den 
03.06.2014 gjorde Nordreisa kommune om deling av gnr 78/5. Vedtaket ble reversert etter 
klage/protest fra en av partene. Vedtaket var gyldig til 03.06.2017.  
 
Nord-Troms Jordskifterettens avgjørelse er fattet under forutsetning av at Nordreisa kommune 
gir tillatelse til deling av eiendommen jfr plan- og bygningsloven § 20-1, bokstav m. De har også 
kommet fram til at gnr 78, bnr 6 er hovedeiendommen.  
 
Saksopplysninger:  
Eiendommene har benevnelsene gnr 78, bnr 6 og 18 i kartet, ligger omtrent midt for Skogholmen 
innerst i Rotsund, og strekker seg fra ca 80 m på oversiden av E6 og ned til sjøen. Begge 
eiendommene har parseller på begge sidene av E6.  
 
Iflg gårdskart hos Nibio har eiendommene følgende arealer:  

 Fylldyrka jord og 
overflatedyrka jord 

Skog middel 
bonitet 

Uproduktiv 
skog 

Jorddekt 
fastmark, annet 

Sum 
 

78/6 20,5 12,6 2,1 4,7 39,9 
78/18 3,7 4,6   8,2 
Totalt 24,2 17,2 2,1 4,7 48,1 
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Eiendommene er forslått delt slik:  
Nye 
eiendommer 

Fylldyrka jord og 
overflatedyrka jord 

Skog middels 
bonitet 

Uproduktiv 
skog 

Jorddekt 
fastmark 

Sum 
 

A: 78/6 8,1 4,3 2,1 1,3 15,8 
B: 78/5 2,1 11,0  1,6 14,7 
C: 78/18 8,5 7,7  1,5 17,7 
 18,7 23,0 2,1 4,4 48,2 

 
Eiendommene er i kommuneplanen definert som LNFR, landbruk, natur, friluftsområde, samt 
reindrift. Delingen fører ikke at området skal reguleres og vil derfor også etter deling fortsatt 
være i området for LNFR. Delingen fører derfor ikke til en dispensasjon fra kommuneplanens 
arealdel. Alle de tre omsøkte eiendommene grenser til sjøen, og tiltak, også deling, medfører 
dispensasjon fra plan og bygningslovens § 1-8 hvor det står: I plan og bygningsloven § 1-8. - 
Forbud mot tiltak mv. langs sjø og vassdrag – heter det: I 100-metersbeltet langs sjøen og langs 
vassdrag skal det tas særlig hensyn til natur- og kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre 
allmenne interesser. 
 
Vurderinger: 
Andre forhold i plan- og bygningsloven: 
I flg. plan- og bygningslovens § 26-1, 27-1, 2 og 4, samt 28-1 skal ikke ny grunneiendom 
opprettes som kommer i strid med denne loven, det skal være forsvarlig adgang til trygg og 
tilstrekkelig drikkevann, slokkevann og mulighet for bortføring av avløpsvann. Det må være 
mulighet for lovlig og sikker adkomst, samt sikkerhet for farer og ulemper som følge av natur 
eller miljøforhold. 
 
Vann og avløp, § 27-1 og 2: 
Vi må ta høyde for at det med tiden kan føres opp bygninger på eiendommene. I vedtaket fra 
2014 ble det sagt at en av de omsøkte eiendommene har etablert privat brønn og 
septikanlegg. Hvis det på sikt skal etableres bebyggelse på de andre omsøkte eiendommene må 
tiltakshaver sjekke om tiltakene angående dette er søknadspliktige tiltak.  
 
Avkjørsel/atkomst, § 27-4: 
Gnr 78, bnr 6 har i dag en godkjent avkjørsel fra E6 til det bebygde arealet nedenfor E6. Ved en 
deling, som foreslått av Jordskifteretten, vil denne adkomsten komme på gnr 78, bnr 5. Eiere av 
de nye eiendommene må inngå og tinglyse avtaler om å bruke denne avkjørselen som 
fellesatkomst til alle eiendommene. Bruksrett til adkomster over annen eiendom enn sin egen må 
tinglyses, jfr pbl § 27-4. Hvis bnr 6 og 18 skal etablere egne avkjørsler må dette søkes fra 
vedkommende vegmyndighet, jfr veglova §§ 40 til 43, altså Statens vegvesen.  
 
§ 18-1: Byggegrunn og miljøforhold: 
Kulturminner og kulturlandskap 
I følge økonomisk kartverk og Askeladden er det ikke registrert kulturminner på eiendommene 
eller i området. Det er til dels eldre bebyggelse i området og eventuelle framtidig bebyggelse bør 
ikke skille seg negativt ut visuelt, men bør tilpasses den eksisterende byggestilen med tanke på 
farge, vinkler, utforming og plassering. 
 
Reindrift 
Reindriftsinteressene vil trolig ikke bli berørt av denne fradelingen siden det allerede er mange 
boliger i området. I følge reindriftskart er ikke området registrert som samlingsområde eller 
flyttelei. 
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Risikovurdering 
I følge skredkart hos NVE er deler av området potensielt utløpsområde for snøras, men dette 
gjelder hele Rotsund. NGU sitt løsmassekart viser at eiendommene ligger hovedsakelig under 
marin grense og at grunnen på 78/6 mest sannsynlig består av elveavsetning. Finkornige marine 
avsetninger, som marin leire og kvikkleire, finnes kun innen løsmassetypen som kalles hav- og 
fjordavsetninger. Området regnes derfor som sikker byggegrunn. 
 
Vurderinger 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. 
 
I lovens § 7 som omhandler prinsipper i offentlig beslutningstaking i §§ 8 til 12 framgår det 
følgende: Prinsippene i §§ 8 til 12 skal legges til grunn som retningslinjer ved utøving av 
offentlig myndighet, herunder når et forvaltningsorgan tildeler tilskudd, og ved forvaltning av 
fast eiendom. Vurderingen etter første punktum skal fremgå av beslutningen. 
 
Dette vil si at når natur er berørt skal formålet og forvaltningsmålet i denne loven vurderes. 
Reglene for bærekraftig bruk og vern av naturen skal være førende. Prinsippene i §§ 8 – 12 skal 
vurderes vedrørende naturmangfold, dvs biologisk mangfold, landskap og geologi, og 
vurderingene skal framgå i framstillingen av saken. 
 
Området er søkt opp i Miljødirektoratet sin Naturbase og Artdatabanken som er offisielle 
oversikter over verneområde, statlig sikra friluftslivsområder og kartlagte områder med utvalgte 
naturtyper og økologiske funksjonsområde for prioriterte arter. 
 
Strandsonen på eiendommen gnr 78/6 og 18 grenser mot sjøområde som tilhører Spåkenesøra 
naturreservat. Reservatet dekker et areal på ca. 5.300 daa, hvorav ca. 120 daa landareal og ca. 
5.180 daa sjøareal. Formålet med fredningen er å bevare et stort fjæreområde som er viktig som 
trekkområde og hekkeområde for våtmarksfugl. I fredningsforskriften FOR-1995-12-08-1018 
framgår det hva som er tillatt og ikke både til lands og til vanns innenfor grensene til 
verneområdet. 
 
Naturtypen inntil strandsonen er også betegnet som bløtbunnsområde i strandsonen. Dette er et 
større gruntområde som er næringsområde for stedegne vade- og andefugl. 
 
Utvalgte eller trua naturtyper og prioriterte arter vil ikke berøres direkte av en eventuell deling, 
jamfør naturbasene, men det er viktig at det tas særlige hensyn til det spesielle fuglelivet og 
faunaen ellers i områdene. 
 
Bebyggelse av parsellene vil endre noe på landskapet, men det vil i hovedsak avhenge av 
hvordan bygningen(e) tilpasses til terrenget. Vi anser kunnskapsgrunnlaget om de berørte 
økosystemene, jamfør NML § 8, for å være godt. Den samlete belastningen, jamfør NML § 10, 
på de berørte økosystemene er vurdert til å være liten. NML §§ 9, 11 og 12 vurderes til ikke å 
være relevante for saken. 
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Da saken ble behandlet i 2014 ble den sendt for høring. Det har vi ikke gjort nå i og med at vi 
ikke ser at forholdene har endret seg noe særlig siden da. Vi tar likevel hensyn til uttalelsen fra 
Troms fylkeskommune som vi fikk inn da:  
...I tillegg til de opplysninger som kommer fram i kommunes brev, har vi konferert med Skog og 
landskap sine gårdkart, NGU sine løsmassekart og skredkart, Miljødirektoratets Naturbase, samt 
flyfoto fra området.  
Vi er enig i kommunens oppsummering av saken. Dersom det settes vilkår om at det på de nye 
eiendommene som opprettes, opprettholdes et byggeforbud i hundremeterssonen har vi ingen 
merknader til saken. Vilkåret må settes av hensyn til det generelle byggeforbudet i 
hundremeterssonen og av hensyn til det tilgrensede naturreservatet." 
 
Oppsummering: 
Eiendommene er i kommuneplanen definert som landbruk, natur-, friluftsområde, og delingen av 
gnr 78, bnr 6 medfører dispensasjon fra plan- og bygningsloven § 1-8.   
 
Bebyggelsen på eiendommen ligger ca 100 m fra flomålet. Eiendommen grenser til sjøområde 
som tilhører Spåkenesøra naturreservat. Formålet med fredningen er å bevare et stort 
fjæreområde som er viktig som trekkområde og hekkeområde for våtmarksfugl. Vi er positiv til 
deling med vilkår om at det på de nye eiendommene opprettholdes det generelle byggeforbudet i 
100-meterssonen til sjøen og på grunn av naturreservatet.  
 
 
Vedtak: 
Nordreisa kommune godkjenner deling av gnr 78, bnr 6 i Nordreisa som omsøkt. Delingen 
godkjennes jfr matrikkellovens § 6, plan- og bygningsloven §§ 20-1-m, 26-1, 27-1, 27-2, 27-4 og 
28-1. Det gis også dispensasjon fra delingsforbudet i 100 metersbeltet fra sjøen jfr plan- og 
bygningsloven § 1-8 ved vilkår. 
 
Vilkår for deling og dispensasjon: 

 Byggeforbudet i 100-meterssonen opprettholdes med hensyn til det generelle 
byggeforbudet og av hensyn til det tilgrensede naturreservatet. 

 De godkjente parsellene må sikres tinglyst rett til adkomst over hverandres eiendommer 
hvis felles avkjørsel fra E6 skal benyttes. 

 Hvis den nye bnr 6 og bnr 18 skal etablere egne avkjørsler må dette søkes om fra 
vedkommende vegmyndighet, Statens vegvesen, jfr veglova §§ 40 til 43.  

 De nye eiendommene må ikke gjerdes inn slik at den frie ferdselen langs sjøen avgrenses. 
 Eventuelt framtidige byggetiltak kan ikke igangsettes før byggesøknad er levert, 

søknaden er behandlet og godkjenning er gitt. 
 Dersom det under eventuelt arbeid i marken oppdages gjenstander eller spor etter 

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

 Jfr plan- og bygningslovens § 21-9 vil tillatelse til tiltak etter § 20-1 første ledd bokstav m 
falle bort dersom det ikke er rekvirert oppmålingsforretning 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. 
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Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer 
som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du 
har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem. 
 
 
Annen info: 
Nord-Troms jordskifterett har foreslått at eiendommene etter deling får benevnelsene gnr 78, bnr 
5, 6 og 18. Da det ikke er andre eiendommer som har disse eiendomsbenevnelsene fra før av, har 
vi ingen kommentarer til fordelingen av bruksnummer. Eiendommene er opprettet i Matrikkelen. 
Hvis det er spørsmål angående dette, kan oppmålingsingeniør Torgeir Lunde kontaktes på tlf 
77588044. 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
May Halonen 
Virksomhetsleder 
Tlf 77 58 80 42 
 
Dette dokumentet er produsert elektronisk, og har derfor ingen signatur. 
 

Vedlegg 
1 Søknad om delingstillatelse – Rotsund søndre 
2 Kart 

 
 
 
 

16



NORD-TROMS  JORDSKIFTERETT

Dok 71

Nordreisa kommune

Postboks 174

9156 Storslett

Deres referanse Vår referanse Dato

16-166804REN-JTRM 05.02.2018

Rotsund Søndre  —  Søknad om delingstillatelse

Nord—Troms jordskifterett har til behandling en sak som omhandler deling av eiendom i

Rotsund. Saken omfatter gnr. 78, bnr. 5, 6  og 18. Eiendommene ligger ca. 2,5 km syd for

fergeleiet og eies av tre brødre med like stor andel.

Jordskifteretten har fastsatt grensen for eiendommene i egen sak (16-132323RF A) som ble

avsluttet 25.01.2017. Jordskifteretten kom til at det er bnr. 6 som er hovedeiendommen.

Denne har tidligere vært dyrket, men brukes i dag som fritidseiendom. Det står to mindre hus

på eiendommen.

Ved jordskifteavgjørelse av 01.12.2018 ble eiendommen(e) delt i tre. Avgjørelsen ble stilt til

påanke. Ankefristen ble satt til 16. januar 2018. Avgjørelsen ble ikke påanket og er derfor

rettskraftig. Kopi av rettsboka følger vedlagt.

J ordskifteavgjørelsen er fattet under forutsetning av at Nordreisa kommune gir tillatelse til

deling av eiendommene jf. plan- og bygningsloven § 20-1, bokstav m. Arealene framgår av

kartet og tabellen under (areal i daa fra jordskiftekartet og gårdskart fra Nibio for gnr. 78/6 og

78/ 1 8):

Nye Fulldyrket og Skog middels Uproduktiv J orddekt Sum

eiendommer overflatedyrket bonitet skog fastmark

Flater 'f. kart

A 8,1 4,3 2,1 1,3 15,8

B 2,1 1 1,0 1,6 14,7

C 8,5 7,7 1,5 17,7

Sum 18,7 23,0 2,1 4,4 48,2

Det kan bli mindre endringer i arealene i forbindelser med oppmålingen.

Postadresse Sentralbord Saksbehandler Bankgiro Organisasjonsnummer
Postboks 6602 Langnes. 9296 Tromsø 77588700 førstekonsulent Wenche 974758571

Kaspersen (sign.)

Kontoradresse Telefaks Telefon Ekspedisjonstid InternettlE-post
Strandveien 13, Tromsø 77588710 http'//www.domslol.noljlrm

jtrmpost@domstol.  no17



Ifølge opplysninger fra partene har Nordreisa kommune hatt delingssaken til behandling

tidligere (22.04.2016). Kommunen ga den gangen delingstillatelse, men delingen ble reversert

etter klage/protest fra en av partene.

Delingen omfattes av byggesaksbestemmelsene i plan- og bygningsloven § 20-1 bokstav m)

og er søknadspliktig.

Vi søker med dette om delingstillatelse for  å  få opprettet de tre eiendommene som

framgår av  kartet.

Dersom det gis tillatelse til deling, ber vi om å få oppgitt hvilke bruksnummer eiendommene

skal ha. Vi ber også om å få tilsendt skjemaet «melding til tinglysing». Dette vil bli sendt inn

til tinglysningen sammen med rettsboka og kartet etter at saken er avsluttet.

Vi ber kommunen prioritere saken slik at vi kan måle og merke eiendommene til sommeren.

Nord-Troms jordskifterett
(,.,—

c ()1, (7
ry Peder en

jordskiftedommer

Vedlegg: Kart

Kopi med kart sendes partene i saken.

Nord-Troms jordskifterett Side 2 av 2
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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   
    
    
    
    
    
    

Geir Blixgård 
Straumfjordnes 261 
9151  Storslett 
 
 

 

 
Delegert vedtak 

Delegert utvalg miljø-, plan og utviklingsutvalget - nr. 66/18 
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 
 2018/194-2 2996/2018 1942/65/9 14.03.2018 

 

Administrativt vedtak - søknad om deling av gnr 65, bnr 9 

Henvisning til lovverk: Jordloven § 12, matrikkellovens § 6, plan- og bygningsloven § 20-1.  
 
Saksopplysninger:  
Eiendommen gnr 65 bnr 9 ligger i Straumfjorden, ca 16 km nord for Storslett og eies av Geir 
Blixgård. Parsellen som søkes fradelt er på ca 3 daa og skal være tilleggsareal til den bebygd 
boligtomta gnr 65, bnr 83. Deler av arealet er allerede tatt i bruk som hage til bnr 83 og skal ikke 
bebygges. Ellers skal arealet brukes som i dag, til adkomst og parkering.  
 
I følge gårdskart fra Nibio har eiendom gnr 65, bnr 9 to parseller og et totalareal på 979,8 daa. 
Av dette er 12,4 daa fulldyrka jord, 0,4 daa overflatedyrka jord, 22,2 daa innmarksbeite, 1,1 daa 
skog på høy bonitet, 235,7 daa skog på middels bonitet, 360,5 daa uproduktiv skog, 73,5 daa 
myr, 15,6 daa jorddekt fastmark og 257 daa skrinn fastmark og 1,4 daa annet areal. Det omsøkte 
arealet består av blandingsskog på lav og middels bonitet, samt adkomst til gnr 65/83 og 65/59. 
De andre to tomtene er ikke bebygd. 
 
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.  
 
Søknaden har ikke vært på høring fordi dette gjelder fradeling av et tilleggsareal til bebygd 
boligtomt og arealet har over lengere tid vært brukt til det som det søkes til. Vi kan ikke se at 
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delingen i dette tilfeller berører nasjonale eller regionale interesser som gjør at høring er 
nødvendig. Arealet er en smal stripe mellom fire boligtomter og E6.  
 
Vurdering i forhold til Jordloven:  
I jordlovens § 1 står det at: Arealressursane bør disponerast på ein måte som gir ein tenleg, 
variert bruksstruktur ut frå samfunnsutviklinga i området og med hovudvekt på omsynet til 
busetjing, arbeid og driftsmessig gode løysingar. Ein samfunnsgagnleg bruk inneber at ein tek 
omsyn til at ressursane skal disponerast ut frå framtidige generasjonar sine behov.  
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.  
 
Det drives ikke selvstendig landbruk på eiendommen. 8 daa fulldyrka jord leies ut til et 
nabobruk. Dette arealet er på den andre eiendomsparsellen enn den som søkes delt. Det omsøkte 
arealet ligger mellom en tomterekke med fire tomter og E6. To av disse tomtene er bebygd. 
Adkomsten til disse tomtene går via den omsøkte delen av eiendommen gnr 65/9.  
 
Arealet kan kan vanskelig kunne brukes til annet. Vi kan ikke se at delingen fører til en vesentlig 
reduksjon i eiendommens ressursgrunnlag.  
 
I jordlovens § 12, fjerde ledd står det: En kan gå lenger i å tillate fradeling til boligformål enn 
tidligere. Regelen er ment å gjelde hensynet til bosetting generelt, ikke bare hensynet til bosetting 
på landbrukseiendommer.  
 
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.  
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Denne søknaden gjelder deling av gnr 65/9 tilleggsareal til eksisterende og bebygd boligtomt og 
vi gjør derfor ikke noen nærmere vurderinger i henhold til disse forholdene i plan- og 
bygningsloven.  
 
Arealet ligger innenfor 100 meterssonen til sjø, men på øversiden av E6. I kommuneplanens 
arealdel står det i pkt 6.2.2 at der offentlig vei ligger nærmere enn 100 meter fra middelflomål er 
det denne som er grensa. Delingen kommer derfor ikke i konflikt med dette og allemannsretten i 
strandsonen.  
 
Adkomsten til alle tomtene, gnr 65, bnr 59, 83, 94 og 95 går via den omsøkte parsellen. Jfr plan- 
og bygningslovens § 27-4 skal bruksrett til adkomster over annen eiendom enn sin egen tinglyses. 
Hvis det skal opprettes nye avkjørsler på den omsøkte parsellen, må dette søkes fra vedkommende 
vegmyndighet, jfr veglova §§ 40 til 43, altså Statens vegvesen. 
 
Vurdering i forhold til naturmangfoldloven:  
Alle tiltak må vurderes opp mot naturmangfoldsloven som tok til å gjelde fra 1.7.2009. I  
naturmangfoldslovens § 1 heter det: Lovens formål er at naturen og dens biologiske,  
landskapsmessige og geologiske mangfold og økologiske prosesser tas vare på ved bærekraftig 
bruk og vern, også slik at den gir grunnlag for menneskenes virksomhet, kultur, helse og trivsel, 
nå og i fremtiden, også som grunnlag for samisk kultur.  
 
Det omsøkte området har vært i bruk som avkjørselUt 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  
Oppsummert kan vi ikke se at det er forhold som taler mot at deling kan innvilges. Arealet skal 
ikke bebygges, men brukes til hage, adkomst og parkering.  
 
Vedtak:  
Nordreisa kommune godkjenner fradeling av inntil 3000 m2 som tilleggsareal til boligformål fra 
eiendom gnr 65, bnr 9 til eiendom gnr 65, bnr 83 i Nordreisa kommune. Delingen godkjennes jfr 
jordlovens § 12, matrikkellovens § 6 og plan- og bygningsloven §§ 20-1-m.  
 
Delingen gjelder tilleggsareal til boligformål. Delingen vil ikke vil komme i konflikt med 
landbruksinteresser, natur- og kulturmiljø og friluftslivet i området siden det omsøkte arealet 
allerede brukes til hage, adkomst og parkering. Fradelingen har lite å si for ressursgrunnlaget på 
eiendommen og samfunnsinteresser taler for deling.  
 
Det settes følgende vilkår:  

 Adkomsten til alle tomtene, gnr 65, bnr 59, 83, 94 og 95 går via den omsøkte parsellen og 
jfr plan- og bygningslovens § 27-4 skal bruksrett til adkomster over annen eiendom enn sin 
egen tinglyses. Hvis det skal opprettes nye avkjørsler på den omsøkte parsellen, må dette 
søkes fra vedkommende vegmyndighet, jfr veglova §§ 40 til 43, altså Statens vegvesen. 

 Jfr plan- og bygningslovens § 21-9 vil tillatelse til tiltak etter § 20-1 første ledd bokstav m 
alle bort dersom det ikke er rekvirert oppmålingsforretning innen 3 år etter at tillatelsen 
ble gitt, eller dersom matrikkelføring vil være i strid med lov om matrikkelloven.  
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Klageadgang 
Vedtaket kan påklages til Nordreisa kommune.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til 
påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 
 
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer 
som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du 
har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
May Halonen 
Virksomhetsleder 
77 58 80 42 
 
Dette dokumentet er produsert elektronisk, og har derfor ingen signatur. 
 
 
 

Kopi til: 
Brynjulf Steinar Blixgård Straumfjord Øst 1011 9151 Storslett 

 
 
Den videre saksgangen:  
Søknaden er overført til 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 til oktober/november. For nærmere info kan oppmålingsingeniør kontaktes på tlf 
77 58 80 54 / 40 41 92 91. 
 
Annen info: 
Gebyr for behandling av søknaden og for kartforretningen blir etter avtale sendt til kjøper av 
arealet, Brynjulf Blixgård. 
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Nordreisa kommune 

 

Utvikling 
  

 

 

 
Postadresse: Besøksadresse: Telefon: + 47 77 58 80 00 Bankkonto: 4740.05.03954 
Postboks 174, N- 9156 Storslett Sentrum 17 Telefaks: + 47 77 77 07 01 Org.nr: 943 350 833 
E-post: Internett:   
postmottak@nordreisa.kommune.no  www.nordreisa.kommune.no   
    
    
    
    
    
    

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

 

 
Delegert vedtak 

Delegert utvalg miljø-, plan og utviklingsutvalget - nr. 65/18 
 
 

Deres ref:   Vår ref (bes oppgitt ved svar): Løpenr. Arkivkode Dato 
«REF» 2017/665-6 2837/2018 1942/52/113 13.03.2018 

 

Ferdigattest gnr bnr 1942/52/113 

 
 

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

Vedtak hjemlet i delegasjonsreglement vedtatt av Nordreisa kommunestyre i sak 57/16 
 
 
Byggested: Lundefjellvegen 13, 9151 

STORSLETT 
Gnr/Bnr: 52/113 

Tiltakshaver: Belinda C P Vedal  Adresse: Lundefjellvegen 13, 9151 
STORSLETT   

Ansvarlig søker: 
Org. nr. 

SANDØY BYGG AS 
898 003 612 

Adresse: Meierivegen 4, 9152 
SØRKJOSEN   

Tiltakets art: Tilbygg- boligformål- over 50 
m2 

Bruksareal: 60 m2 

Byggetillatelse/Igangsettingstillatelse sak-dato 107/17 26.06.2017 
 
 
VEDTAK: 
 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 21-10 gis ferdigattesten i henhold til ferdigmelding 
datert 02.03.2018 fra ansvarlig søker for tilbygg til enebolig på gnr bnr 52/113. 
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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 2017/665. 
 
 
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 Meierivegen 4 9152 SØRKJOSEN 
Belinda C P Vedal Lundefjellvegen 13 9151 Storslett 
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Nordreisa kommune 

 

Utvikling 
  

 

 

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

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

 

 
Delegert vedtak 

Delegert utvalg miljø-, plan og utviklingsutvalget - nr. 68/18 
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» 2015/2401-10 2967/2018 1942/47/151 19.03.2018 

 

Forlengelse av midlertidig brukstillatelse 1942/47/151 

MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE 
Svar på anmodning om midlertidig brukstillatelse, jf pbl § 21-10 

Vedtak hjemlet i delegasjonsreglement vedtatt av Nordreisa kommunestyre i sak 57/16 
 
Byggested: Meieriveien 32, 9152 

SØRKJOSEN  
Gnr/Bnr: 47/151 

Tiltakshaver: Stine Iversen  Adresse: Meieriveien 32, 9152 
SØRKJOSEN  

Ansvarlig søker: 
Org. nr. 

SANDØY BYGG AS 
 

Adresse: Meieriveien 4, 9152 
SØRKJOSEN 

Tiltakets art: Endring av bygg -  påbygg 
 

Bruksareal: 108 m2 

Byggetillatelse sak-dato 
Midlertidig brukstillatelser sak- dato 
Midlertidig brukstillatelser sak- dato 

28/16 25.02.2016 
208/16 27.10.2016 
62/17 11.05.2017 

 
 
VEDTAK: 
 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 21-10 gis midlertidig brukstillatelse i henhold til 
melding datert 13.03.2018 fra ansvarlig søker på gnr bnr 47/151. 
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SAKSUTREDNING/BEGRUNNELSE FOR VEDTAKET: 
 
I innsendte dokumentasjon er det bekreftet at av ansvarlig søker/tiltakshaver at det ikke er fare 
for sikkerheten ved bruk av enebolig og at det gjenstår mindre vesentlig arbeid. Kommunen 
finner utsendelse av midlertidig brukstillatelse som ubetenkelig. 
 
Innlevert dokumentasjon: 

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

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

 
Brukstillatelsen gjelder følgende deler av tiltaket: 

1. Etasje 
  

Gjenstående arbeid frem mot ferdigattest: 
Innredning av loft (2.Etasje) 
 
Tidsbegrenset brukstillatelse: 
Brukstillatelsen gjelder fram til 27.10.2018 og opphører uten nærmere varsel samme dato om det 
ikke foreligger søknad om forlenget brukstillatelse eller anmodning om ferdigattest. 
 
Dersom gjenstående arbeider ikke blir utført innen fristen, skal kommunen gi pålegg om 
ferdigstillelse, som kan gjennomføres ved sanksjoner etter plan- og bygningsloven kapittel 32. 
 
Klagerett: 
Vedtaket kan påklages til Nordreisa kommune. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom 
fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 
 
Klagen skal sendes skriftlig, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og de 
grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du har 
klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem. 
 
En slik klage kan føre til at avgjørelsen blir omgjort. Kommunen er ikke ansvarlig for tap som 
tiltakshaver måtte lide ved en slik omgjøring. 
 
Ved senere henvendelse vedrørende saken, vennligst oppgi referansenummer 2015/2401. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
 
Sigrid Birkelund 
Byggesaksbehandler 
Direkte innvalg: 77 58 80 48 
Sigrid.birkelund@nordreisa.kommune.no 
 
Dette dokumentet er produsert elektronisk, og har derfor ingen signatur. 
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Likelydende brev sendt til: 
SANDØY BYGG AS Meierivegen 4  SØRKJOSEN 
Stine Iversen Postboks 5, 9152 Sørkjosen  Sørkjosen 
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Nordreisa kommune 

 

Utvikling 
  

 

 

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

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

 

 
Delegert vedtak 

Delegert utvalg miljø-, plan og utviklingsutvalget - nr. 71/18 
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» 2017/591-8 3272/2018 1942/83/90 21.03.2018 

 

Ferdigattest 1942/83/90 Ny enebolig 

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

Vedtak hjemlet i delegasjonsreglement vedtatt av Nordreisa kommunestyre i sak 57/16 
 
 
Byggested: Hamneidetveien 109 Gnr/Bnr: 83/90 
Tiltakshaver: Stein Egil Aas Adresse: Hamneidetveien 109, 9181 

HAMNEIDET   
Ansvarlig søker: 
Org. nr. 

AR- ING AS  
953499290 

Adresse: Pb 112, 9189 SKJERVØY   

Tiltakets art: Nytt bygg- boligformål- over 
70 m2 

Bruksareal: 121 m2 

Rammetillatelse sak- dato 
Igangsettingstillatelse sak-dato 

85/17 07.06.2017 
139/17 20.09.2017 

 
 
VEDTAK: 
 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 21-10 gis ferdigattesten i henhold til ferdigmelding 
datert 16.03.2017 fra ansvarlig søker for rivning av resterende av nedbrent bolig og oppføring av 
ny enebolig. 
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Saksutredning/begrunnelse for vedtaket: 
I innsendte sluttdokumentasjonen og erklæring om ferdigstillelse er det bekreftet av ansvarlig 
søker/ tiltakshaver at tiltaket er utført i samsvar med tillatelsen og bestemmelser i eller i medhold 
av plan og bygningsloven jf. Pbl 2008 § 21-10. Ved søknad om ferdigattest har ansvarlig søker 
bekreftet at tilstrekkelig dokumentasjon som grunnlag for driftsfasen er overført til byggverkets 
eier.  
 
Innlevert dokumentasjon:  

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

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

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

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

 
Klagerett: 
Vedtaket kan påklages til Nordreisa kommune. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom 
fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 
 
Klagen skal sendes skriftlig, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og de 
grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du har 
klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem. 
 
En slik klage kan føre til at avgjørelsen blir omgjort. Kommunen er ikke ansvarlig for tap som 
tiltakshaver måtte lide ved en slik omgjøring. 
 
Ved senere henvendelse vedrørende saken, vennligst oppgi referansenummer 2017/591. 
 
 
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: 
AR-ING AS SKJERVØY Postboks 112 9189 SKJERVØY 
Stein Egil Aas Hamneideveien 109 9181 HAMNEIDET 
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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   
    
    
    
    
    
    

Tove Holene 
Lilleakerveien 33 E 
0284  Oslo 
 
 

 

 
Delegert vedtak 

Delegert utvalg miljø-, plan og utviklingsutvalget - nr. 70/18 
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 
 2017/1448-5 3237/2018 1942/47/455 23.03.2018 

 

Vedtak på klage angående klagerettighet i tiltakssak på gnr bnr 1942/47/455 

Saksopplysninger:  
Vi viser til din klagebrev som er datert 22.02.2018. Du klager på at du ikke har mottatt 
nabovarsel i byggesak på gnr bnr 47/445 i Nessevegen i Sørkjosen. Tiltaket det er søkt på i 
byggesaken på gnr bnr 47/455 er oppfylling på tomt, der den regulerte boligeiendommen skal 
klargjøres for boligbebyggelse.  
 
Vurderinger: 
I denne byggesaken er det søkt på oppfylling av tomt for klargjøring til boligbebyggelse. Dette 
betyr at det er et mindre tiltak som skal gjøres på boligeiendommen denne omgangen og 
terrenget på eiendommen vil bli endret. Det var to naboer som fikk nabovarsel i saken. Disse 
naboene har regulerte boligtomter. Den tredje som er nabo med gnr bnr 47/455 er deg. Det er 
vurdert til at det ikke er nødvendig med å sende ut nabovarsel til deg. Din eiendom på gnr bnr 
47/203 strekker seg ut 5-12 meter mellom denne boligeiendommen gnr bnr 47/455 i saken og 
Jernelva i Sørkjosen. Dette betyr at din del av eiendom som grenser til gnr bnr 47/455 ikke vil 
kunne bygges på. Denne delen av din eiendom er regulert til grøntareal og er også med i ny 
reguleringsplan som grøntareal.  
 
Gjenboere er vurdert til at de ikke er nødvendige å varsle i saken. Dette da det omsøkte tiltaket 
ikke vil være av interesse for gjenboere til gnr bnr 47/455. Tiltaket vil ikke gi innsyn, 
skyggelegging eller andre ting slik som man kan se gjenboere har av interesse ved f.eks. 
oppføring av boliger.  
  
Dermed er ikke alle naboer og gjenboere varslet i byggesaken og det vises til plan- og 
bygningsloven § 21-3 andre ledd: 
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... Varsel etter første ledd kan unnlates når arbeidet ikke, eller i liten grad, berører interessene til 
naboer og gjenboere. Kommunen kan likevel kreve varsling av naboer og gjenboere som ikke er 
varslet, dersom den finner at vilkårene for unnlatt varsling ikke er oppfylt. Kommunen kan også 
kreve at andre eiere eller festere enn de som er nevnt i første ledd, skal varsles...  
 
Selv om naboer og gjenboere skal varsles etter plan og bygningsloven, så veier det ulikt på hva 
det søkes på. Dette da det varierer veldig fra sak til sak hva som er av interesse til å varsle 
naboer. Dette er noe kommunen skal vurdere.  
 
Kommunen har vurdert de naboer som har interesse i denne byggesaken og mener dermed at 
plan- og bygningsloven § 21-3 Nabovarsel er oppfylt, jamfør forvaltningsloven.   
 
Vedtak: 
Din klage på manglende klagerettighet i byggesaken avvises etter forvaltningsloven § 34 da 
kommunen vurderer at vilkårene for å ta klagen til behandling ikke er oppfylt. Dette begrunnes 
med at kommunen har vurdert de naboer som har interesse i saken er varslet etter plan- og 
bygningsloven § 21-3 nabovarsel jamfør forvaltningsloven.  
 
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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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. 76/18 
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» 2018/356-2 3579/2018 1942/60/9 03.04.2018 

 

Tillatelse i ett trinn 60/9 Rivning av bygg etter brann 

 
RIVNINGSTILLATELSE 

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: Elvebakken 75 Gnr/Bnr: 60/9 
Tiltakshaver: Line og Kjell Bergland  Adresse: Elvebakken 75, 9151 

STORSLETT   
Ansvarlig søker: 
 
Org. nr.: 

NORSK 
SANERINGSSERVICE AS 
997710371 

Adresse: Østensjøveien 15D, 0661 
OSLO   

Tiltakets art: Rivning av bygg etter brann Bruksareal: --- 
 
 
VEDTAK: 
 
Tillatelse: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven 2008 (pbl 2008) §§ 20-1, 20-2 og 21-4 godkjennes 
søknad om rivningstillatelse mottatt 22.03.2018 for rivning av enebolig etter brann.  
 
Det vises for øvrig til søknadens 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 
NORSK 
SANERINGSSERVICE AS 
 
Org. nr. 997710371 

SØK -         Ansvarlig søker, tiltakskl. 1 
PRO/KPR - Ansvarlig prosjekterende og kontrollerende 
                    for prosjektering, tiltakskl. 1. 
UTF/KUT - Ansvarlig utførende og kontrollerende 
                    av utførelsen, tiltakskl. 1. 
 
Ansvarsområde: Ansvarlig for hele rivningen.  

 
 
SAKSUTREDNING/BEGRUNNELSE FOR VEDTAKET: 
 
Planstatus: 
LNFR- området i kommuneplans arealdel.  
 
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. 
 
Vannforsyning og avløp: 
Eiendommen anses for å være sikret lovlig vannforsyning og avløp i samsvar med pbl 2008 §§ 
27-1 og 27-2. Privat vann og kloakk.  
 
Kultur- og fornminner: 
Dersom det under utgraving i marka kommer fram gjenstander eller andre levninger som viser 
eldre aktivitet i område, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget og Kulturetaten, 
Troms fylkeskommune omgående jfr. kulturminnelovens § 8 andre ledd. (pbl 2008 § 21-5, 
SAK10 § 6-2). 
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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 sluttkontrollen ikke har 
avdekket feil eller mangler som hindrer ferdigattest, jf pbl 2008 § 21-10 og SAK10 § 8-1. Ved 
endringer som ikke krever egen søknad i forhold til tillatelsen, skal det innsendes oppdatert 
situasjonsplan og tegninger samt underretning om tiltakets plassering. 
 
Bortfall av tillatelse: 
Er tiltaket ikke satt i gang senest innen 3 år etter at tillatelse er gitt, faller den bort. Det samme 
gjelder hvis tiltaket innstilles i lengre tid enn 2 år, jf pbl 2008 § 21-9. 
 
 
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 2018/356. 
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Med vennlig hilsen 
 
 
 
Sigrid Birkelund 
Byggesaksbehandler 
Direkte innvalg: 77 58 80 48 
Sigrid.birkelund@nordreisa.kommune.no  
 
Dette dokumentet er produsert elektronisk, og har derfor ingen signatur. 
 
 

Likelydende brev sendt til: 
NORSK SANERINGSSERVICE AS Østensjøveien 15D 0661 OSLO 
Line Nyvoll Bergland Elvebakken 75 9151 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   
    
    
    
    
    
    

SANDØY BYGG AS 
Meierivegen 4 
9152  SØRKJOSEN 
 
 

 

 
Delegert vedtak 

Delegert utvalg miljø-, plan og utviklingsutvalget - nr. 75/18 
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 
 2018/364-2 3597/2018 1942/12/5 28.03.2018 

 

Tiltak uten ansvarsrett gnr 1942/12/5 Midlertidig lagring av fyllmasser 

 
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: Hansvoll, 9151 STORSLETT Gnr/Bnr: 12/5 
Tiltakshaver: 
Org.nr:  

SANDØY BYGG AS 
898 003 612 

Adresse: Hansvoll, 9151 STORSLETT   

Tiltakets art: Plassering av midlertidige 
bygninger, konstruksjoner og 
anlegg 

Bruksareal: 3000 m3 fyllmasse på et 
området på 2000 m2 

 
 
VEDTAK: 
 
 
Tillatelse: 
I medhold av pbl. 08 § 21-4 godkjennes søknad om tiltak uten ansvarsrett etter pbl. 08 § 20-4 
mottatt 23.03.20018 om tillatelse til midlertidig lagring av fyllmasser på gnr bnr 12/5. 
 
Det vises for øvrig til søknadens vedlagte situasjonskart. 
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SAKSUTREDNING/BEGRUNNELSE FOR VEDTAKET: 
 
Planstatus: 
LNFR- området i kommuneplanens arealdel. Reguleringsplaner for boligutbyggelse for området 
er på høring.  
 
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. 
 
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 sluttkontrollen ikke har 
avdekket feil eller mangler som hindrer ferdigattest, jf pbl 2008 § 21-10 og SAK10 § 8-1. Ved 
endringer som ikke krever egen søknad i forhold til tillatelsen, skal det innsendes oppdatert 
situasjonsplan og tegninger samt underretning om tiltakets plassering. 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 18/364. 
 
 
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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Fra: Jakobsen, Anne Sofie (fmtrASJ@fylkesmannen.no)
Sendt: 21.03.2018 13.59.32
Til: Gratangen kommune; Kvæfjord kommune; Post Kafjord; Skånland kommune; Torsken kommune; Lavangen
kommune; Nordreisa Kommune; Post Storfjord; Bardu kommune; Dyrøy kommune; Post Kvænangen; Harstad
kommune; Balsfjord kommune; Karlsøy kommune; Skjervøy kommune; Tromsø kommune; Lenvik kommune;
Lyngen kommune; Ibestad kommune; 'postmottak@berg.kommune.no'; Salangen kommune; Sørreisa kommune;
Tranøy kommune; Målselv kommune
Kopi: 

Emne: Fordeling av tilskott til drenering 2018
Vedlegg: Fordeling av tilskott til drenering 2018.PDF
Vedlagt brev med fordeling av tilskott til drenering for 2018.

 
Med vennlig hilsen

Anne Sofie Jakobsen
Seniorkonsulent
Fylkesmannen i Troms/Romssa Fylkkamánni
Landbruksavdelingen

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

Telefon:   +4777642170
Telefaks:  +4777642139
Mobil:       
E-post:     fmtrASJ@fylkesmannen.no
Web:         www.fylkesmannen.no/troms

Tenk på miljøet før du skriver ut denne eposten
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     Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref.  Arkivkode 
 Anne Sofie Jakobsen 77 64 21 70 16.03.2018 2018/1843 - 0  520 
   Deres dato Deres ref. 
    

                                                                    
 

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 

 
          
  
  
Kommunene i Troms   
 
 
 
Fordeling - tilskott til drenering 2018. 
 
For 2018 har Troms 2 311 700 kroner til fordeling til kommunene til tilskott til drenering av 
jordbruksjord. I tillegg til overførte midler fra 2017 har Troms fått tildelt 1 000 000 kroner i nye 
midler. Det er innmeldte behov per 1. november 2017 på 2 357 000 kroner.  
 
Om ordninga: 
Tilskottsordninga forvaltes gjennom forskrift om tilskudd til drenering av jordbruksjord, 
fastsatt av Landbruks- og matdepartementet den 25.6.2013. I rundskriv 2016-10 fra 
Landbruksdirektoratet er ordninga ytterligere utdypet.  Fra 2016 blei forskrifta endra slik at 
det også kan gis tilskott til planert areal som ikke tidligere har vært drenert.   
 
Fra 1. juli 2017 blei satsene for tilskott endra.  For systematisk grøfting, profilering og 
omgraving utgjør tilskottet 2 000 kroner per dekar, og ved annen grøfting kan det gis 30 
kroner per løpemeter grøft, begrenset oppad til 2 000 kroner per dekar. 
 
Kommunen fastsetter søknadsfrist innen ordninga, jf § 5 i forskrifta. Søknad om tilskott skal 
sendes til den kommunen der arealet som skal dreneres, er lokalisert. Søknadsskjema 
fastsatt av Landbruksdirektoratet skal benyttes. Søker må legge ved plan for dreneringen 
med kart, beskrivelse av tiltaket og den miljømessige virkningen av dette. 
 
Kulturminnemyndighetene skal uttale seg når tiltaket kan berøre interesser innenfor deres 
fagfelter, jf § 7 i forskrifta. 
 
Vedtak om tilskott skal fattes av kommunene. Vurderinger etter Naturmangfoldlovens §§8-12 
skal også inngå i vedtaket. Kommunens vedtak kan påklages til fylkesmannen, jf. § 12 i 
forskrifta.  
 
Innvilget tilskott utbetales etter at tilskottsmottaker har dokumentert at tiltaket er gjennomført. 
Tiltaket må gjennomføres innen tre år fra søknad ble innvilget. 
 
Fordeling til kommunene i 2018 
Kommuner som ikke har meldt inn behov har ikke fått tildelt midler. Kommuner som har 
saker med utgått arbeidsfrist som ikke kan forlenges, kan trekke inn disse midlene og bruke 
dem på andre tiltak i 2018.  
 
Fylkesmannen kommer til å inndra ubrukte midler ved årsslutt, og fordele disse til 
kommunene på nytt sammen med ramme for neste år (2019). 
 

41



Side 2 av 3 

  

Kommune 
Bevilgning 
2018 (kr) 

Balsfjord 150 000 
Bardu 100 000 
Berg     
Dyrøy   
Gratangen 80 000 
Harstad 300 000 
Ibestad   
Karlsøy 100 000 
Kvæfjord   
Kvænangen 80 000 
Kåfjord 200 000 
Lavangen   
Lenvik 100 000 
Lyngen 100 000 
Målselv 250 000 
Nordreisa 200 000 
Salangen 100 000 
Skjervøy   
Skånland 120 000 
Storfjord   
Sørreisa   
Torsken   
Tranøy 75 000 
Tromsø 55 000 
SUM 2 010 000 
 
Fylkesmannen holder igjen vel kr 300 000. Disse midlene kan fordeles til de kommuner som 
ikke får tildelt midler i denne omgang eller kommuner som ser at de får behov for mer midler 
utover året. Behov for ytterligere tilskottsmidler meldes inn til Fylkesmannen.  
 
Dersom noen kommuner ser at de vil få mye ubrukte midler er det fint om det gis ei 
tilbakemelding til oss. Omfordeling mellom kommunene kan da være aktuelt.  
 
Registrering av saker 
Saker (vedtak og søknad m/vedlegg) sendes fortløpende til Fylkesmannen for registrering i 
Saturn. Saldokort sendes til kommunen som bekreftelse på registrert søknad. 
 
Frister og rapportering 
Fylkesmannen har frist til 1. desember for å sende inn forbruksrapport for 2018 og behov for 
midler for 2019 til Landbruksdirektoratet, og må derfor ha rapporter og budsjett fra 
kommunene ei tid før dette.  
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Vi setter frist for kommunene til 1. november 2018 for å sende inn: 
 Forbruksrapport 2018 
 Aktivitetsbudsjett 2019 
 Saker til registrering i Saturn 
 
Forbruksrapport og aktivitetsbudsjett for ordningen sendes inn sammen med «Spesielle 
miljøtiltak i jordbruket» (SMIL) i egne skjema, jf vårt tildelingsbrev for 2018 (SMIL-ordning). 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
Berit Nergård Nyre 
landbruksdirektør 

 

 Anne Sofie Jakobsen 
seniorkonsulent 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har ikke håndskrevne signaturer. 
 
 
Brevet er sendt kommunene på e-post.
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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» 

 

 
 

 
 

Deres ref:   Vår ref (bes oppgitt ved svar): Løpenr. Arkivkode Dato 
«REF» 2018/153-1 1407/2018 673 23.03.2018 

 

Påslipp til kommunalt avløpsnett 

Nordreisa kommune har konsesjon med vilkår til utslipp av sanitært avløpsvann i Reisafjorden, 
blant annet påslipp til kommunalt avløpsledning av ulike stoffer i avløpsvannet.  
 
Vi gjennomfører derfor kontroll av avløp fra ulike bedrifter til kommunal avløpsledning. Denne 
henvendelsen sendes derfor til alle aktuelle bygningseiere, bedrifter og organisasjoner som kan 
være berørt.  
 
Som ansvarlig for kommunalt ledningsnett og myndighet med hensyn til påslipp til nettet, har 
kommunen rett til innsyn i de deler av virksomhetens internkontrollsystem som har tilknytning til 
påslippet. Internkontrollsystemer er regulert i internkontrollforskriften.  
 
Det skal oppgis den aktuelle situasjonen for hvert enkelt avløpspåslipp herunder mengde, tiltak, 
omfang og rutiner for fjerning av uønsket stoffer før påslippet til kommunal ledning.  
 
Vi har gjennomgått bebyggelsen i Storslett/Sørkjosen, og mener at følgende bedrifter faller inn 
under konsesjonsvilkår til kloakkutslipp til Reisafjorden:  
 
FETTHOLDIG AVLØPSVANN:  
Fettholdig avløpsvann fra bevertningssteder, større kjøkken o.l. skal, før det ledes til kommunalt 
ledningsnett, passere en fettavskiller som skal skummes av tilstrekkelig ofte.   
 
Bedrifter som kan være omfattet av bestemmelsen: 
Bedrift:  Eier:  
Bios AS Johansen Johan K AS 
Reisafjord Hotell AS Vita Nova AS 
Spar Storslett  Gammen AS 
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Grillstua Mat& vinhus AS og  
Sesam leker AS 

GGH Eiendom Nordreisa AS 

Fristelsen Bakeri og Konditori Rejosgruppen AS 
Spar Storslett Gammen AS 
 Kronebutikken Eiendom AS 
 Henriksen gjestestue AS 
Norlandia Storslett hotell Storslett hotel Eiendom KS 
Circle K Storslett Idar Kvikk Service AS 
Joker Sørkjosen og På taket kafe AS Kirsti og Einar Iversen  
Minibar1 Hansabakken Invest AS 
Nord- Troms videregående skole Troms Fylkeskommune 
Storslett skole; Kjøkken 
Sonjatun; Kjøkken 
Halti; Kjøkken 

Nordreisa kommune v/ John A. Jensen  

 
Vi ber om tilbakemelding med dokumentasjon for drift av fettavskiller i din bedrift. Oppgi 
utførende for drift og tilsyn av fettavskiller. Hvis du mener din bedrift ikke har krav til 
fettavskiller, ber vi deg gi tilbakemelding med begrunnelse. 
 
OLJE- OG KJEMIKALHOLDIGE AVLØPSVANN:  
Olje- og bensinholdig avløpsvann fra bensinstasjoner, verksteder o.l. skal før det ledes til 
kommunalt ledningsnett, passere sandfang og olje- og bensinutskiller som skal dimensjoneres 
etter maksimalt vannforbruk fra samtlige tappesteder for vaskevann m.v. 
 
Bedrifter som kan være omfattet av bestemmelsen: 
Bedrift:  Eier: 
Circle K Storslett  Idars kvikk service AS 
Storslett Auto AS Veislett AS 
Nordic last og buss AS avd. Storslett Cetho eiendom AS 
Ambulansestasjon  Målselv eiendom AS 
Sørkjosen Lufthavn Avinor AS 
 Ymber AS 
Motor & marine Rotsund AS Tore Konrad Elvestad og Alf Johan Elvestad 
Nyvoll motor AS Harald Eivind Nyvoll 
Shell Automat Sørkjosen E6 Talvik bensin og diesel AS 
Reisa Bilsenter og Circle K 1-2-3 Nordreisa  Reisa bilsenter AS 

 
Ved innsendt årlig kontroll for 2017 kan dette oppgis. Hvis dette ikke er innsendt, oppgi årsak 
hvis annet skulle være tilfellet. Hvis du mener din bedrift ikke har krav til oljeavskiller, ber vi deg 
gi tilbakemelding med begrunnelse.  
 
ANDRE PÅSLIPP TIL KOMMUNALE AVLØPSLEDNINGER:  
 
Bedrifter som kan være omfattet av bestemmelsen: 

- Nordreisa Asvo/ Reisavekst AS:   
Vi ber om orientering om innhold i avløpsvann, vaskemidler, kjemikaler eller andre skadelige 
stoffer.  

- Storslett Hovedtannklinikk og Sonjatun tannklinikk:  
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Vi ber om orientering om hvilke tiltak er iverksatt i bedriften for å unngå påslipp av farlige 
stoffer, herunder amalgamholdige til kommunalt avløpsnett. 
 
Det settes en svarfrist til og med 04.05.2018. Ta kontakt med saksbehandler for spørsmål 
angående denne henvendelsen.  
 
 
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: 
BIOS AS Sentrum 5 9151 STORSLETT 
JOHAN K JOHANSEN AS Sentrum 5 9151 STORSLETT 
REISAFJORD HOTEL AS Nessevegen 32 9152 SØRKJOSEN 
VITA NOVA AS c/o Harald Erik Johannessen 

Reisadalen 1087 
9151 STORSLETT 

GRILLSTUA MAT & VINHUS 
AS 

c/o Geir Åge Hansen 
Tømmernes 

9151 STORSLETT 

GGH EIENDOM NORDREISA 
AS 

Postboks 24 9151 STORSLETT 

FRISTELSEN BAKERI OG 
KONDITORI AS 

Sentrum 7 9151 STORSLETT 

REJOSGRUPPEN AS Sentrum 9 9151 STORSLETT 
GAMMEN AS Tømmernesvegen 202 9151 STORSLETT 
STORSLETT MATHUS AS Fosseng 2 9151 STORSLETT 
SESAM LEKER AS Postboks 24 9151 STORSLETT 
HENRIKSEN GJESTESTUE AS Meierivegen 5 9152 SØRKJOSEN 
KRONEBUTIKKEN EIENDOM 
AS 

Høeghvollen 9152 SØRKJOSEN 

STORSLETT HOTELLDRIFT AS c/o Norlandia Drift AS 
Rådhusgata 23 

0158 OSLO 

STORSLETT HOTEL EIENDOM 
KS 

Rådhusgata 23 0158 OSLO 

IDARS KVIKK SERVICE AS Sentrum 34 9151 STORSLETT 
HAVNA HANDEL AS Postboks 5 9152 SØRKJOSEN 
PÅ TAKET KAFÉ AS Postboks 5 9152 SØRKJOSEN 
Einar og Kirsti Iversen Postboks 5, 9152 Sørkjosen 9152 Sørkjosen 
HANSABAKKEN INVEST AS Postboks 27 9151 STORSLETT 
KIRSTI'S HJEMMELAGDE AS Hovedvegen 36 9152 SØRKJOSEN 
TROMS FYLKESKOMMUNE 
UTDANNINGSETATEN 

Postboks 6600 Langnes  TROMSØ 
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STORSLETT AUTO AS Sentrum 33 9151 STORSLETT 
VEISLETT AS Sentrum 33 9151 STORSLETT 
NORDIC LAST OG BUSS AS Varsetøyv 20 8305 SVOLVÆR 
CETHO EIENDOM AS Postboks 75 8301 SVOLVÆR 
MÅLSELV EIENDOM AS Målsnesveien 618 9321 MOEN 
AVINOR AS Postboks 150 2061 GARDERMOEN 
YMBER AS Bjørklysvingen 3 9152 SØRKJOSEN 
NYVOLL MOTOR AS Industriveien 14 9152 SØRKJOSEN 
NYVOLL HARALD EIVIND Øvergårdveien 78 9151 STORSLETT 
MOTOR & MARINE ROTSUND 
AS 

Industrivegen 6 9152 SØRKJOSEN 

Tore Konrad Elvestad Reisadalen 2922 9151 Storslett 
E6 TALVIK BENSIN OG 
DIESEL AS 

Kløyva 14 9540 TALVIK 

REISA BILSENTER AS Hovedvegen 45 9152 SØRKJOSEN 
REISAVEKST AS Postboks 274 9151 STORSLETT 
NORD-TROMS 
TANNHELSEDISTRIKT 

Sonjatunvegen 21 9151 STORSLETT 

NORD- TROMS 
VIDEREGÅENDE SKOLE 

Postboks 293 9156 STORSLETT 

 
 

Interne kopi mottakere: 
John Arne Jensen Bygningsdrift 
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Næringsetaten 

 

 

 
 

Besøksadresse Telefon    Bankgiro Org.nr. 

Strandveien 13 77 78 80 00  4700 04 00064 864870732 
Postadresse  

Postboks 6600, 9296 TROMSØ 

Epost mottak 

postmottak@tromsfylke.no 

Internettadresse  

www.tromsfylke.no 

 

 

 

 

 

Alle kommunene i Troms  

v/rådmann og ordfører 

 

   

 
Vår ref.: Saksbehandler: Arkiv: 

14/4180-153 Matthias Zielke M10 SAKSARKIV 

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

22904/18 77 78 81 56   20.03.2018 

 

 

OPPFØLGING AV REGIONAL FORVALTNINGSPLAN FOR VANNREGION 

TROMS – I 2018 

 

Troms fylkeskommune, som er vannregionmyndighet i vannregion Troms, vil med dette brev 

informere kommunene i Troms om status i det regionale vannforvaltningsarbeidet og om 

oppgavene kommunene står overfor i 2018. 

Nye vannområdekoordinatorer i kommunene 

I fjor høst ble det ansatt to vannområdekoordinatorer i vannregionen. Disse har henholdsvis 

Lenvik kommune og Nordreisa kommune som vertskommune men har som arbeidsoppgave å 

koordinere det lokale vannforvaltningsarbeidet i 3 vannområder hver. Vannområde-

koordinator i Lenvik kommune har ansvar for koordinering av arbeidet i 3 vannområder; 

Harstad-Salangen, Bardu-Målselv og Senja som omfatter følgende kommuner: Kvæfjord, 

Harstad, Skånland, Ibestad, Lavangen, Bardu, Torsken, Tranøy, Dyrøy, Salangen, Berg, 

Lenvik, Sørreisa og Målselv.  

Kontaktopplysninger: Viktor Lavik, viktor.lavik@lenvik.kommune.no, telefon 480 47 237. 

Vannområdekoordinator i Nordreisa kommune koordinerer arbeidet i vannområdene 

Balsfjord-Karlsøy, Lyngen-Skjervøy og Nordreisa-Kvænangen med følgende kommuner: 

Tromsø, Balsfjord, Storfjord, Karlsøy, Lyngen, Gáivuotna/Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa og 

Kvænangen.  

Kontaktopplysninger:Jan Arvid Holmgren, jan.arvid.holmgren@nordreisa.kommune.no, 

telefon 403 22 000 

Arbeidsgiveransvaret ligger hos de to vertskommunene, men vannområdekoordinatorene er 

ansvarlig for koordinering av vannforvaltningen likt i alle kommuner som tilhører de 

respektive vannområdene. 

I forrige planperiode har det ikke vært fungerende vannområdeutvalg, noe som medførte 

mangelfull lokal medvirkning i planprosessen. Imidlertid er vannområdekoordinatorene nå i 

gang med å opprette vannområdeutvalg i sine respektive vannområder og det tas sikte på å ha 

etablert disse i løpet av våren. Her er det viktig med kommunal deltakelse og medvirkning. 
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Pågående prosess med endring av vannforskriften 

Klima- og miljødepartementet sendte 5. oktober 2017 på høring forslag om en rekke 

endringer i vannforskriften. Det er blant annet foreslått å flytte det regionale 

koordineringsansvaret fra utvalgte fylkeskommuner til utvalgte fylkesmenn og til 

Miljødirektoratet. Videre er det foreslått å flytte hjemmelen for vannforvaltningsplaner fra 

plan- og bygningsloven til et foreslått nyopprettet kapittel i naturmangfoldloven og dermed 

fjerne eller redusere den lokal- og regionalpolitiske koordineringen. Det fremgår av 

høringsforslaget at vannforvaltningsplanen skal følges opp, uavhengig av hvem som er 

regional koordinator og hvilken lov planen er forankret i. Kommuner og regionale 

sektormyndigheter bør derfor sette av ressurser til oppfølging av vannforvaltningsplanen og 

gjennomføring av tiltak for å nå miljømålene i planen. 

 

Status for vannforvaltningsarbeidet i vannregion Troms 

Regional vannforvaltningsplaner for Troms ble vedtatt i Fylkestinget i Troms i desember 

2015, og godkjent av Klima- og miljødepartementet i juni 2016, dog med forbehold om 

endringer. Endringene ble kunngjort i april 2017. Vannregionene er nå inne i en ny 

planperiode og vannforvaltningsplanene skal nå følges opp av vannregionmyndigheten og 

sektormyndighetene inklusive kommunene. Oppfølging av planen innebærer hovedsakelig 

gjennomføring av vedtatte og godkjente tiltak. Samtidig skal planen rulleres og forbedres med 

oppdatert kunnskapsgrunnlag for neste planperiode 2022-2027. 

 

Løpende oppfølging av vannforvaltningsplanen 

I henhold til vannforskriften skal vannforvaltningsplanen legges til grunn for regionale 

organers virksomhet og kommunal og statlig planlegging og virksomhet i vannregionen. 

Forvaltningsplanen gir klare regionale og statlige føringer til kommunene i vannregionen og 

skal bidra til å samordne og gi retningslinjer for arealbruken på tvers av kommune- og 

fylkesgrensene. Dersom en kommune eller andre sektormyndigheter ikke forholder seg til 

vedtatt og godkjent plan i sin planlegging eller virksomhet, gir dette grunnlag for å fremme 

innsigelse. Kommunene må derfor sørge for at vannforskriften og vannforvaltningsplanen blir 

fulgt opp i kommunens planlegging og strategier. Hensynet til vannmiljø og vannfore-

komstenes vedtatte miljømål skal vurderes der det er relevant. Veiledning til dette arbeidet 

finnes under «Vannforvaltning» på nettsiden miljøkommune.no eller ved henvendelse til 

ansvarlig vannområdekoordinator. 

 

Oppgaver og frister i 2018 

Gjennomføring av tiltak 

Tiltaksprogrammet er en del av vannforvaltningsplanen og gir en oversikt over tiltakene som 

skal gjennomføres for å oppnå de vedtatte og godkjente miljømål for vannforekomstene 

Kommunene er ansvarlig for å vurdere og gjennomføre miljøforbedrende tiltak i de tilfellene 

hvor kommunen har sektoransvar, blant annet tiltak knyttet til drikkevann, avløp, 

forurensning, landbruk, friluftsliv og arealbruk. Etter vannforskriften skal gjennomføring av 
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tiltak i tiltaksprogrammet skal være igangsatt innen 31.12.2018. Status for gjennomføring av 

tiltakene skal rapporteres elektronisk i Vann-nett databasen. Her anmoder Miljødirektoratet 

om at rapporteringen skjer innen 01.09.2018. 

En oversikt over kommunens tiltak finnes i tiltaksprogram samt tilhørende endringstabeller. 

Tiltakene kan også søkes opp i Vann-nett databasen (www.vann-nett.no). I noen tilfeller kan 

det være uklart om kommunen eller en annen sektormyndighet har ansvar for tiltaks-

gjennomføring. Her er det viktig at de involverte sektormyndighetene avklarer hvem som skal 

gjennomføre tiltakene. Det finnes også egen tilskuddsordning nasjonalt som kan bidra med 

finansiering av tiltak. 

 

Oppdatering og kvalitetssikring av kunnskapsgrunnlaget 

Et godt og oppdatert kunnskapsgrunnlag er svært viktig for oppdaterte og forbedrete vann-

forvaltningsplaner for kommende planperiode. Kommunene, interesseorganisasjoner og 

lokale foreninger og lag har lokal kunnskap om tilstand og påvirkning som er verdifull i 

vannforvaltningsarbeidet. Om kommunen eller lokale aktører er kjent med endringer av 

vannmiljøet i vannforekomster i kommunen bør kommunen gå i dialog med Fylkesmannen i 

Troms v/ Miljøvernavdeling for oppdatering av kunnskapsgrunnlaget. Vannområde-

koordinatorene vil også kunne bistå med koordinering. 

 

Oppdatering av framdriftsplan, vesentlige vannforvaltningsspørsmål og arbeidsprogram/ 

planprogram 

Ferdig utarbeidet framdriftsplan, «Vesentlige vannforvaltningsspørsmål» og arbeids-

program/planprogram vil fungere som retningslinjer i arbeidet med rullering og oppdatering 

av dagens regional forvaltningsplan for vannregion Troms. Etter anmodning fra 

Miljødirektoratet skal plandokumentene «Vesentlige vannforvaltningsspørsmål» (som er 

oversikt over kunnskapsgrunnlaget og status) og arbeidsprogram/planprogram sendes på 

høring innen 01.01.2019. Utarbeidelsen av en oppdatert versjon av «Vesentlige 

vannforvaltningsspørsmål» vil basere seg på de opplysninger om miljøpåvirkninger som er 

registrert i Vann-nett databasen. 

 

Med vennlig hilsen, 

 

 

Gunnar Davidsson 

ass. næringssjef Matthias Zielke 

 Seniorrådgiver   

 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur. 

 

Kopi: 

Viktor Lavik, Lenvik kommune, Pb 602 9306 FINNSNES 

Jan Arvid Holmgren, Nordreisa kommune, Pb 174 9156 STORSLETT 

50

http://www.vann-nett.no/


% Kcal/Pu

Statens vegvesen

Nordreisa Kommune

Postboks  174

9156 STORSLETT

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

Region nord Kurt Magne Stormo /  77617266 17/202659—6 15.03.2018

Stadfesting i henhold til Skiltforskriftens bestemmelser av vedtatte

fartsgrenser på riks— og fylkesveger innen vegavdeling Troms.

Viser til vegvesenets høringsbrev av  28.11.2017  vedrørende vår revisjon av

eksisterende fartsgrensevedtak for riks— og fylkesveger innen Troms vegavdeling.

Her ble det også orientert om gjeldende regelverk i fartsgrensesaker.

Innkomne kommentarer er tatt til etterretning. Det gjelder fra Berg, Kvænangen og

Tranøy kommune i brev av henholdsvis  4/12—2017,12/12—2017  og 18/12—2017.

Med hjemmel i Skiltforskriftens paragraf 26 fattes herved vedtak for

fartsgrensesonene 30 km/t, 40 km/t, 60 km/t og 70 km/t på fylkes— og

riksvegstrekningene innen vegavdeling Troms i henhold til vedlagte tabell.

Med samme lovhjemmel oppheves herved vegavdelingens tilsvarende tidligere

fartsgrensevedtak.

Det gjelder følgende kommuner:

Balsfjord, Bardu, Berg, Dyrøy, Karlsøy, Kvænangen, Kåfjord kommune  — Gåivuona

suohkan, Lenvik, Lyngen, Målselv, Nordreisa, Skjervøy, Storfjord, Sørreisa, Torsken,

Tranøy og Tromsø.

Når det gjelder 50 km/t og 80 km/t sonene har Statens vegvesen avgjort i henhold

til NA—RUNDSKRIV  05/17  hvilke strekninger som ligger innenfor og utenfor tettbygd

strøk i vegtrafikklovens forstand.

Fartsgrensesonene er fastlagt i henhold til vegvesenets referansesystem med

vegnummer, parsellernummer og kilometrering.

Postadresse Telefon: 22 07 30 00 Kontoradresse Fakturaadresse

Statens vegvesen Mellomveien 40 Statens vegvesen

Region nord firmapost—nord@vegvesen.no 9007  TROMSØ Regnskap

Postboks  I403 Postboks 702

8002  BODØ Org.nrz971032081 9815  Vadsø
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Særskilt vedtaksnummer er gitt for hver hele riks- og fylkesveg. Det vil si over

kommunegrensene.

Vegdirektoratets vedtak for 90 km/t—sonene er ikke berørt av denne revisjonen.

Statens vegvesen Troms vegavdeling

Med hilsen

Strømseth Øyvind

Seksjonsleder/plan og forvaltning

Stormo Kurt Magne

Senioringeniør

[.70/fll/I/6/ifef er god/(fen! e/ekrron/sk og ["la/' der/"Uf" [nge/7 håndskrevne S/Q/MH/fel'.

Likelydende brev sendt til

Balsfjord kommune, Rådhuset, 9050 STORSTElNNES

Bardu kommune Teknisk etat, 9360 BARDU

Berg kommune, 9385 SKALAND

Dyrøy kommune, Dyrøytunet 1, 9311 BRØSTADBOTN

Karlsøy kommune, 9130 HANSNES

Kåfjord kommune /Givuona suohkan, Øverveien 2, 9146 OLDERDALEN

Lenvik kommune, Rådhusveien 8, 9300 FINNSNES

Lyngen kommune, Strandveien 24 , 9060 LYNGSEIDET

Målselv kommune, 9321 MOEN

Nordreisa Kommune, Postboks 174, 9156 STORSLETT

Skjervøy Kommune Teknisk Etat, Postboks 145, 9189 SKJERVØY

Storfjord kommune, Hatteng , 9046 OTEREN

Troms fylkeskommune, Postboks 6600, 9296 TROMSØ

Troms politidistrikt, Postboks 6132, 9291 TROMSØ

Kopi

Kvænangen kommune, 9161 BURFjORD

Sørreisa kommune, Storveien 20, 9310 SØRRElSA

Torsken kommune, Kommunehuset , 9380 GRYLLEFjORD

Tranøy kommune, Vangsvikveien 298, 9304 VANGSVIK

Tromsø kommune, Rådhuset, 9299 TROMSØ

2
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Strekning

E6: Bardu

E6  Målselv:

EV6 Balsf'ord

Kilometrerin

Salangen grense  — Målselv grense

fra hp 04 m:3503  — til hp 04 m:6949

fra hp 04 m:6949  — til hp 04 m:7351
(NB! Kun venstre felt)

fra hp 04 m:6949  — til hp 04 m:7351
(NB! Kun høyre felt)

fra hp 04 m:7351 —til hp 04 m:7609

fra hp 04 m:7609 —til hp 04 m:7931
(NB!  Kun venstre felt)

fra hp O4 m:7609  — til hp 04 m:7931
(NB! Kun høyre felt)

fra  hp 04 m:7931  — til  hp 04 m:18603

fra  hp 05 m:6376  — til h 05 m:7055

fra  hp 05 m:7055  — til  hp 05 m:8453

fra  hp 05 m:8453 —til  hp 05 m:8712

fra hp 406 m:O — til hp 406 m:81

fra hp 05 m:8743  — til hp 06 m:505

fra hp 06 m:505 — til hp06 m: 2014

fra hp 06 m: 2014 —til hp 06 m: 2702

fra  hp 06 m:18355 «til hp 08 m:2825

Bardu grense  — Balsfjord grense

fra  hp O8 m:2825 — til hp 08 mz3402

fra h 08 mz3402 —til  hp 08 m:5922

fra h 08 m:5922 —til h 08 m:7453

frah 411 m:0—til h 411m:98

fra  hp 08 m:7478  — til  hp 08 m:8360

fra  hp 413 m:0 —til  hp 413 m:102

fra  hp 08 m:8393  — til  hp 08 m:8504

fra  hp 08 m:8504  — til  hp 08 m:8700
NB! Kun venstre felt)

fra  hp 08 m:]2789  — til  hp 08 m:12920

NB! Kun hø re felt)

fra h 08 m:12920  — til  h  08 m:]3030

fra h 415 m:0 —til  h  415 m:91

frah 08 m:13053 —til h 08 m:13164

fra  hp 08 m:13164  — til  hp 08 m:13304
NB! Kun venstre felt)

fra  hp 08 m:17582 —til  hp 08 m:17758

NB! Kun høyre felt)

fra  hp 08 m:17758 —til h 08 m:l9033

fra hp 08 m:19033  — til  hp 11 m:124

fra hp 11 m:124—til hp 11 m:901

Målselv grense  — Storfjord grense

fra  hp 11 m:21246 —til  hp 11mz22050

fra  hp 11 m:23734 —til  hp ll m:23970
NB! Kun høyre felt)

fra h 11 m:23970  — til h 11 m: 24071

fra  hp ll m:24071 —til  hp 12 m:170
NB! Kun venstre felt)

fra  hp 12 m:10183 —til  hp 12 m:10880

fra  hp 12 m:10880  — til  hp 12 m:12376

fra  hp 12 m:12376 —til  hp 12 m:12571
NB! Kun venstre felt)

fra  hp 12 m:12376 —til  hp 12 m:12571
NB! Kun høyre felt)

fra h 12 m:12571 —til  h  12 m:12861

fra  hp 12 m:12861 —til  hp 12 m:]3026
NB! Kun venstre felt)

fra  hp 12 m:12861 —til  hp 12 m:13026
NB! Kun høyre felt)

F  artsgrense

90 km/t

90 km/t

70 km/t

70 km/t

70 km/t

90 km/t

90 km/t

70 km/t

50 km/t

40 km/t

40 km/t

40 km/t

50 km/t

60 km/t

70 km/t

70 km/t

50 km/t

70 km/t

70 km/t

70 km/t

70 km/t

70 km/t

70 km/t

70 km/t

70 km/t

70 km/t

70 km/t

70 km/t

70 km/t

70 km/t

50 km/t

70 km/t

70 km/t

70 km/t

70 km/t

70 km/t

70 km/t

90 km/t

90 km/t

70 km/t

70 km/t

70 km/t

90 km/t

Vedtaksnr.

VDlW-07

VD lW-07

V5-3-301—20 l 8

V5-3-301-2018

V5-3—301-2018

VD 1W-07

VD 1W  -  07

V5-3-301-2018

V5-3-301-2018

V5-3-301-2018

V5-3-301-2018

V5-3-301-2018

V5-3-301—2018

V5-3-301-2018

V5-3-301-2018

V5-3-301-2018

V5-3-301-2018

V5-3-301—2018

V5-3-301-2018

V5-3-301-2018

V5-3-301-2018

V5-3-301-2018

V5-3-301-2018

V5-3-301—20 1 8

V5-3-301-2018

V5-3-301-2018

V5-3-301—2018

V5-3—30 1-2018

V5-3-301-2018

V5-3-301-2018

V5-3-301-2018

V5-3-301-2018

V5-3-301-2018

V5-3-301—2018

V5-3-301-2018

V5-3-301-2018

V5-3-301-2018

VD lW  — 07

VD lW  — 07

V5-3-301-2018

V5-3-301-2018

V5-3-301-2018

VD lW—07

*)

*)

*)

*)
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Strekning

E6 fortsettelse

E6 Storf '0 rd

Oteren

Oteren

Skibotn

Skibotn

Skibotn

Skibotn

Skibotn

Skibotn

Larsbergneset

E6 Kåf'ord

Olderdalen

Nordmannvik

D'u vik

EV6 Nordreisa

Rotsund

Sørkjosen

Leirbukta

Storslett

Rovdas

Et6 Nordreisa

Sørk'osen-Rundberget

E6 Kvænan en

Baddern

Burf'ord

Burford

Alteidet

Kilometrering

fra  h  12 m:13026 —til h 12 m:15752

fra hp 12 m:15752 —ti1 hp 12 m:15896
NB! Kun venstre felt)

fra hp 12 m:15752 —ti1 hp 12 m:15896
NB! Kun høyre felt)

fra hp 12 m:15896 —til hp 12 m:16124

fra hp 12 m:16124 —til hp 12 m:16274
NB! Kun hø re felt)

fra h 12 m:16124 —ti1 h 12 m:16274

fra h 12 m:16274 —ti1 h 12 m:23992

fra hp 12 m:23992 —ti1 hp 12 m:24172

fra hp 12 m:23992 —ti1 hp 12 m:24172
NB! Kun høyre felt)

fra hp 12 m:24172  — til hp 12 m:24787

fra hp 12 m:24787 —ti1 hp 13 m:25482

fra h 12 m:25482 —til h 13 m:500

fra h 13 m:500  — til h 13 m:4561

Balsf'ord rense  — Kåfjord rense

frah 13 m:16743 —ti1 h 13 m:17769

fra  h  13 m:17769 —ti1 h 14 m:707

fra h 14 m:24292  — til h 14 m:25696

fra h 14 m:25696 —til h 15 m:1860

fra hp 74 m: 14000  — til hp 74 m:14483
Avkjøringsfelt.

fra hp 15 m:1860 —til hp 15 m:2503

fra hp 15 m:2503  — til hp 16 m:269

fra h 16 m:269 —til h 16 m:621

fra h 16 m:7010 — til h 16 m:8436

Storfjord grense —Nordreisa grense

fra hp 16 mz8436 —til hp 16 m:31333

fra hp 16 m:31333 —til hp 17 m:288

fra hp 17 m:4601 —til hp 17 m:6124

fra hp 17 m:13854 —ti1 hp 17 m:13995
NB! Kun høyre felt)

fra hp 17 m:13995 —til hp 18 m:32

fra hp 18 m:32 —til hp 18 m:103
NB! Kun venstre felt)

fra hp 18 m:4010  — til hp 18 m:4506
(NB  —  snudd sommerstid)

fra hp 18 m:16807 —til hp 18 m:17907

fra hp 18 m:17907  — til hp 23 m:495

fra h 23 m:495  — til h 23 m:2607

fra h 23 m:8440 —ti1 h 23 m:10770

fra  h  23 m:14280 —ti1 h 23 m:19673

Kåford rense  — Kvænangen grense

fra hp 23 m:22598  — til hp 23 m:28343

fra hp 24 m:7025  — til hp 24 m:9193

fra hp 24 m:9193 —ti1 hp 24 m:10415

fra hp 24 m:10415 —ti1 hp 25 m:1003

fra hp 25 m:1003  — til hp 25 m:1950

Sørkjosen  — Rundberget (gammel E6)

fra h 24 m: 6566 —til h 24 m: 8763

Nordreisa rense  — Alta grense

fra h 30 m:1560 —ti1 h 30 m:3074

frah 30 m:15847—ti1h 30 m:16247

fra h 31 m:0  — til h 31 m:949

fra hp 31 m:10997  — til hp 31 m:12768

F  artsgrense

90 km/t

90 km/t

70 km/t

70 km/t

70 km/t

90 km/t

90 km/t

90 km/t

70 km/t

70 km/t

60 km/t

50 km/t

60 km/t

60 km/t

50 km/t

60 km/t

70 km/t

70 km/t

40 km/t

50 km/t

70 km/t

90 km/t

90 km/t

70 km/t

60 km/t

70 km/t

70 km/t

70 km/t

60 km/t

60 km/t

50 km/t

60 km/t

60 km/t

60 km/t

60 km/t

50 km/t

70 km/t

50 km/t

70 km/t

70 km/t

60 km/t

50 km/t

50 km/t

60 km/t

Vedtaksnr.

VD 1W  —  07

VD 1W  —  07

V5-3-301-2018

V5-3-301-2018

V5-3-301-2018

V5-3-301-2018

VD 1W  — 07

VD 1W  -  07

VD 1W  — 07

V5-3-301-2018

V5-3-301-2018

V5-3-301-2018

V5-3-301-2018

V5—3-30 1-2018

V5-3-301—2018  '
V5-3-301-2018

V5-3-301-2O 18

V5-3-301-2018

V5-3-301-2018

V5-3-301-2018  3
V5—3-301-2018

VD 1W  — 07

VD 1W  — 07

V5-3-301-2018

V5-3-301-2018

V5-3-301-2018

V5-3-301-2018

V5-3-301-2018

V5-3-301-2018

V5-3-301-2018

V5-3-301-2018

V5-3—301-20 1 8

V5-3-301-2018

V5-3-301-2018

V5-3-301-2018

V5-3—301-20 1 8

V5-3-301-2018

V5-3-301-2018

V5-3-301-2018

V5-3-301-2018

V5-3-301-2018

V5-3-301-2018

V5-3-301-2018

V5-3-301-2018

*)

*)

*)

*)

*)
*)

2
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3
Strekning Kilometrering Fartsgrense Vedtaksnr.

E8  Storf'ord Finske  rensen  - Skibotn
Finske  rensen fra h  01mz410  — til  h  01m25214 90  km/t  VD 1W  -  07

Skibotndalen fra h 01  m:8987 — til h 01 m:16504 90  km/t  VD 1W -07

Skibotndalen fra hp 01 m:26522  — til hp Ol m:36657 90 km/t VD 1W  -  07

Skibotn fra hp 01 mz36657  — til hp 01 m:38518 70 km/t  V5-3-302-2018

EV8  Balsf'ord Storfjord grense  — Tromsø  grense

fra hp 04  m:0 — til hp 04  m:1809 60  km/t V5-3-302-2018
fra hp 04  m:1809 — til hp 04  m:1970 70  km/t V5-3-302-2018
NB! Kun venstre felt)

fra hp 04 m:1809—tilhp 04  m:1970 90  km/t VD  1W-07
NB! Kun høyre felt)

fra hp 04  m:1970 — til hp 04  m:8706 90  km/t  VD 1W -07

fra hp 04  m:8706 — til hp 04  m:8896 90  km/t  VD 1W -07
NB! Kun venstre felt)

fra hp 04  m:8706 — til hp 04  m:8896 70  km/t V5-3-302-2018
NB! Kun høyre felt)

fra h 04  m:8896 — til h  04 m:9156 70 km/t V5-3-302—2018
fra hp 04  m:9156 — til hp 04 m:9299 70 km/t V5-3-302-2018
NB! Kun venstre felt)

fra hp 04 m:9156 — til hp 04 m:9299 90 km/t  VD lW -07
NB! Kun høyre felt)

fra hp 04 m:9299 — til hp 04 m:19851 90 km/t  VD 1W -07

fra h 05  m:2771  — til h 05  m:4300 70 km/t V5-3-302-2018

EV8 Tromsø Balsfjord grense  — Hun eren:

Sørbotn fra h 05 m:19384 —til  h  05 m:21431 70  km/t V5-3-302—2018
fra  h  05 m:21431 —til h  06 m:109 60 km/t V5-3-302-2018
fra hp 06  m:109 — til hp 06  m:3767 70 km/t V5-3-302-2018
fra hp 832 m:31012 — til hp 832 m:31053 50  km/t V5-3-302-2018  *)
(Holdeplass  -  Leirbakken)

fra hp 51  m:0  — til hp 51 m:3470 (Arm fra 60  km/t V5-3-302-2018
EV8 til Ramfordnes)

fra h  06 m:17306 — til  h  06  m:21754 70  km/t V5-3-302-2018
fra hp 834  m:13000 — til hp 834 m:13142 50 km/t V5-3-302-2018  *)
(SVV Kontrollstasjon  — Tromsdalen)

fra hp 06 m:21754  — til hp 06  m:21911 50  km/t V5-3-302-2018  *)

fra hp 411 m:0 — til hp 411 m:94 50  km/t V5-3-302-2018  *)
(Rundkjørin Hun eren)

EV8 Tromsø Hungeren  -  Breivika

fra h  07 m:0 — til h  07  m:1653 50 km/t V5-3-302-2018  *)

fra hp 52 m:0 — til hp 52  m:150  (Arm  — 50  km/t V5-3—302-2018  *)
Turistvegen)

fra hp 53  m:0 — til hp 53 m:83 (Arm  — 50 km/t V5-3-302-2018  *)
Turistvegen)

fra hp 07 m:1653  — til hp 07 mz2913 60  km/t V5-3-302-2018

fra h  07 m22916 — til  h  07 m:3345 60  km/t V5-3-302-2018
fra h 07  m:5860 — til h 07  m:6582 60  km/t V5-3-302-2018
fra h 07  m:6582 — til  h  07  m:6660 50  km/t V5-3-302-2018  *)

EV8 Tromsø Breivika -Tverrforbindelsen

fra hp 07  m:6666 — til hp 07 m:6939 50  km/t V5-3-302-2018  *)

fra hp 76  m:13000 — til hp 76  m:13202 50  km/t V5-3-302-2018  *)
(Påkjøringsfelt  —  Stakkevollvegen

sørgående)

fra hp 76  m:32000 — til hp 76 mz32198 50  km/t V5-3-302-2018  *)
(Avkjørin sfelt  — Stakkevollvegen)

fra hp 417  m:0 — til hp 417 m:95 50  km/t V5-3-302-2018  *)
(Rundkjøring w  Breivika)

fra hp 07  m:6966 — til hp 07  mz7204 50  km/t V5-3-302-2018  *)
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Strekning
EV8 Tromsø

RV853 Målselv

Til fly lassen

RV862  Tromsø

RV862  Tromsø

RV862  Tromsø

Kilometrering
Tromsø sundtunnelen  -  Breivika

fra hp 416 m:0  — til hp 416 m:96
(Rundkjøring — Tromsøysundtunnelen
Breivika)

fra hp 07  m:10049  —ti1 hp 07  m:10140

fra hp 76  m:21000  — til hp 76  m:21109
(Avkjøringsfelt  — Sykehusvegen
sør ående)

fra hp 07  m:10140  —til hp 07  m:13660

fra hp 75  m132000  —til hp 75  m232215
(Avkjøringsfelt  — Tromsøysundvegen
nordgående)
fra hp 415 m:0 —til hp 415 m:96
(Rundkjøring — Tromsøysundtunnelen
fastlandet)

fra hp 07  m:13698  —ti1 hp 07  m:13781
(Avkjøringsfelt  — Tromsøysundvegen
sør ående)

Til Andselv sentrum

frah 01m:0—tilh Olm:148

fra  h  01  m:200 — til hp 01  m:1727

frah 01m:1727—tilh  01m:1754

fra  h  401 m:0  —  til  h  401  m:97

Breivika til rundkjøring Giæverbukta
fra hp 75  m:21000  —ti1 hp 75  m:21198
(Påkjøringsfelt  — Stakkevollveien til
tunnelinnslaget Breivika (sør)

fra hp 75  m:14000  —ti1 hp 75  m:14151
Påkjoringsfelt  — tunnelinnslag Breivika
(sør) til Stakkevollveien

fra  hp 75  m:32000  — ti1  hp 75
m:32167(Avkjøringsfelt  —
tverrforbindelsen til Stakkevollve en)

fra  hp 407 m:0  — til  hp 407 m:97
(Rundkjøring — tverrforbindelsen Breivika)
fra  hp 01  m:4995  —ti1  hp 01  m:5362

frah 01m15362—ti1h  01m:8212

fra  hp 78  m:21000  —ti1  hp 78  m:21114
(Påkjøringsfelt  — Workinntunet til
tverrforbindelsen)

Giæverbukta  -  rundkjøring Karlsøyvegen
fra  hp 411 m:0 —ti1  hp 411m:108

(Rundk'ørin —Giæverbukta)

fra  h  52 m:0 —ti1  h  52  m:184

fra hp 811 m:13000—til  hp 811m:13164
(Bussterminal  —  Giæverbukta)

fra  hp 455 m:0  — ti1  hp 455  m:80
(Rundkjøring — Karlsøyvegen)

Giæverbukta  -  Fly lassvegen
fra  hp 78  m:43000  — ti1  hp 78  m:43188
(Påkjøringsfelt  —  fra Ringvegen til
Kvaløyvegen)
fra  hp 78  mz32000  —til  hp 78  mz32217
(Avkjøringsfelt  —  fra Kvaløyvegen ti1
Kvaløyve en (Sørgående)
fra  h  01m28236  —ti1  h  01m:8634

fra  h  01m:8634  —til  h  01m29326
fra  hp 412 m:0 —ti1  hp 412  m:108
(Rundkjøring — Flyplassvegen)
fra  hp 01m:9326  —ti1  hp 01m:9429

Fartsgrense

50  km/t

50 km/t

50 km/t

60 km/t
60 km/t

60 km/t

60 km/t

60 km/t
60 km/t
40 km/t
60 km/t

50 km/t

50 km/t

50  km/t

50 km/t

50 km/t
60 km/t
50 km/t

60 km/t

50 km/t
50 km/t

50 km/t

50 km/t

60 km/t

60 km/t
70 km/t

70 km/t

50 km/t

Vedtaksnr.

V5-3-302-2018  *)

V5-3-302-2018  *)
V5-3-302-2018  *)

V5-3—302-2018

V5-3-302-2018

V5-3-302-2018

V5-3-302-2018

V5-3-303-2018  *)
V5-3-303-2018  *)
V5-3-303-2018

V5-3-303-2018

V5-3-304-2018  *)

V5-3-304-2018  *)

V5-3-304-2018  *)

V5-3-304-2018  *)

5 3 3

V5-3-304-2018

5 3 3V - - 04-2018*)

V5-3-304-2018

V5-3-304-2018  *)
V5-3-304-2018  *)

V5-3-304—2018  *)

V5-3-304-2018  *)

V5-3-304-2018

V5-3-304-2018

V5-3-304-2018

V5-3-304-2018

V5-3-304-2018  *)
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Strekning

FV51 Tromsø

Sjursnes

Skognes

FV52  Tromsø

Sjursnes

FV53  Tromsø

Kroken

Movika
Vågnes

Snarby
Oldervik

FV54  Tromsø

Hølla

Bakkejord

Brensholmen

FV55  Tromsø

Sommarøy

FV57  Tromsø

Henrikvik

Blåmannsvik

Grøtfjord

Tromvik

FV58  Tromsø

Sørskartunnelen

Lyfjord

Skulsfjord

FV59  Tromsø

Stakkevollve en

Kilometrering

Breivikeidet  — Stordalstrand
frah  01m:0  —til h  01m:1251

frah  01  m:15964—til h  01m116122

fra hp 01m:16122  —til hp 02  m:1544

fra hp 02 m:734  —til hp 02  m:1166 (NB!
Variabel fartsgrense, 08.00  — 15.00)

fra hp 02  m:1544  —ti1 hp 02  m:1702

fra hp 02  m:4993  — til hp 02  m:7313

Ullsfjord - Skarmunken
fra hp 01m:0  —til h 01 m:95
frah  01m:95  —ti1 h  01m:3706

Hungeren - Oldervik
frah  01m:0  —ti1 h  01m:368

fra hp 400 m:0 — til hp 400 m: 100
(Rundkjøring — Tomasjordnes Sør)

fra hp 01m:398  — til hp 01m:728

fra hp 401 m:0 — til hp 401m:100
(Rundkjøring — Tomasjordnes Nord)
fra hp 01  m:750  —til hp 01m:1278

fra hp 01m:1278  —til hp 01  m:2580

fra hp 405 m:0  — til hp 405  m:91
(Rundkjøring — Diamantvegen)
fra h  01m:2610  — til h  02 m:653

fra h 02  m:653  — til h 02 m:757
fra h  02  m:757 — til h 02  m:1853

fra hp 801  m:13000  —til hp 801m213104
(Holdeplass  — Skjelnan)
fra hp 02  m:1853  — til hp 03 m:3417

fra hp 03  mz4802  — til hp 03  m:12393

fra hp 03 m:14327  — til hp 03 m:18654

fra hp 03  m:26076  — til hp 03 m:26789

Larseng — Brensholmen
fra hp 01m:0  —ti1 hp 01mz2701

fra hp 01  m:2701  — til hp 01mz3717

fra hp 01  m:3717  — til hp 01  m:8433

fra h  01  m:19920—til h  01m124577

frah  01 m:25975  —ti1 h 01  m:26580

fra hp 01  m:38146  —ti1 hp 01  m:39128

Kryss  v/FV862  —  Sommarøy
fra hp 01m:0  —ti1 hp 01  m:115

fra hp 01m:2064  —ti1 hp 01m13582

fra hp 01m:3582  — til hp 01m:5057

Henrikvik - Tromvik
fra hp 01 m:0  — til hp 01m:3691

frah  01 m:5404—ti1  h  01m:5870

frah  01m:15890—ti1h 01m:16307

frah 01 m:28314—til h 01  m:29572

frah 01 m:29572—til h  01m:31485

Finnvika  — Belvika - Skulsfjorden
fra hp 01  m:4791  —til hp 01m:6836

fra hp 01m110369  —til hp 01m:11050

fra hp 50  m:2187  — til hp 50  m:2349

fra hp 50  m:2349  — til hp 50  m:3570

Tromsøysundtunnelen — Nordøyvegen
frah 01  m:658  —ti1  h  01  m:1880

Fartsgrense

60 km/t
70  km/t
50  km/t

30 km/t

70 km/t
60 km/t

50 km/t
60 km/t

60 km/t
60 km/t

60 km/t
60 km/t

60 km/t
50 km/t
50 km/t

50  km/t

30  km/t
50  km/t
50  km/t

60  km/t
60  km/t
60  km/t
60  km/t

60  km/t
70  km/t
60 km/t

60 km/t
60 km/t
50  km/t

60 km/t
60 km/t
50  km/t

60 km/t

60 km/t
40  km/t
60 km/t
50  km/t

60 km/t
60 km/t
70  km/t
50  km/t

40  km/t

Vedtaksnr.

V5-3-305-2018

V5-3-305-2018

V5-3-305-2018

V5-3-305-2018

V5-3-305-2018

V5-3-305—2018

V5-3-306-2018

V5-3-306-2018

V5—3-307-2018

V5-3—307-2018

V5-3-307-2018

V5-3-307-2018

V5-3-307-2018

V5—3-307-2018

V5-3-307-2018

V5-3-307-2018

V5-3-307-2018

V5-3-307-2018

V5-3-307-2018

V5-3-307—2018

V5-3—307—2018

V5-3-307-2018

V5-3-307-2018

V5-3-308-2018

V5-3-308—2018

V5-3-308-2018

V5-3-308-2018

V5-3-308-2018

V5-3-308-2018

V5-3-309-2018

V5-3-309-2018

V5-3-309-2018

V5-3-310-2018

V5-3-310-2018

V5-3-310-2018

V5-3-310-2018

V5-3-310-2018  :

V5-3-311-2018

V5-3-311-2018

V5—3-3 1 1-2018

V5-3-311-2018

V5-3-312-2018

*)
*)

*)

*)
*)

*)

*)
*)

*)

*)

*)
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Strekning

FV63 Tromsø

Kvaløyvegen

FV65  Tromsø

Kvaløyvågvegen
Kvaløyvågen

FV 66  Tromsø

Simavika

lndre Kårvik

FV84 D rø

FV84  Sørreisa

FV86  Målselv

FV 86  Sørreisa

Finnset

Sørreisa

Gottes'ord

Ø  'ord

FV86  Lenvik

Finnfjord
Sandvika

Finnsnes

Silsand

Islandsbukt

Høglia

FV86  Tranø

Svanelvmoen

FV86 Ber

Hamn

FV86  Torsken

Gryllefjord

Torsken

Kilometrering
Workinntunet  — Langnesbakken
fra  h  01 mz6649  —ti1  h 01 m:7002

fra  h  405 m:0 — til  h  405 m:78

Kvalsundtunnelen  -  Kvaløyvågen
fra  hp 01 m:0  — til hp 01 mz688

fra  hp Ol m:8376 — til hp 01m:16150

Brattberg — Skarsfjord
fra  hp 01 m:2220  — til hp 01mz2866

fra  hp 01m:7220  — til hp 01m:8437

fra  hp 01 mz8437  —ti1  hp 01m29300

fra  h  01 m:9300  —ti1  h  01m:9871

D rø

fra  hp 04 m:18233  —ti1  hp 05 m:117

Dyrøy kommune  — Sørreisa
fra  hp 06 m:7212  —til  hp 06 m:8102

fra  hp 06 m:8946 — til hp 06  m:  10025

fra hp 06 m:10025  — til hp 07 m:877

fra  hp 07  m:877  — til hp 07 m:1272

fra  hp 07 m:1272 — til hp 07 m:4858

Bardufoss
fra  h  01m:0  —til  h  01 m:134

fra  hp 401 m:0  — til hp 401m:98
(Rundkjøring)
fra  hp Ol m:187  — til hp 01m:390

fra  hp 01m:17124  — til hp 01m:22049

fra  hp 01 m:22049  — til hp 02 m:431

fra  h  02 m2431  —ti1  h  02 m:8221

fra  h  02 mz9863  — til  h  02 m:10453

fra  h  02 km 10,453-ti1  h  03 km0,045

fra  hp 03 km 0,045  —  til hp 03 km 3336

fra  hp 03 km 3,336  — til  hp 03 km 5,926

fra  hp 03 km 5,926  — til  hp 06 km 1,563

fra  hp 06 km 1,563  —  til  hp 11 km 0,730

fra  hp 11 km 5,735— ti1  hp 11 km 8,133

fra  h  11 m:10252-til  hp 12 m:165

frah  13 m:6408—ti1h 13mz8321

fra  hp 14 km 0,143  — til  hp 14 km 0,339
NB!  høyre side
fra  hp 14 km 0,339  — til  hp 14 km 1,098

fra  h  14 km 1,098  —til  h  14 km 1,880

fra  hp 50 km 2,999 — til hp 50 km 3,219
NB!  Hø  re  side.
fra  h  50 km 3,219  — til  h  50 km 3,361

fra  h  50 km 3,361 — til  hp 50 km 4,062

F arts grense

50  km/t

50  km/t

60  km/t

60  km/t

60  km/t

60  km/t
50  km/t
60  km/t

60  km/t

60  km/t

60  km/t

50  km/t

70  km/t

50  km/t

60  km/t

60  km/t

60  km/t

70  km/t

50  km/t

60  km/t
60  km/t

60  km/t

70  km/t

40  km/t

50  km/t

60  km/t

60  km/t

60  km/t

60  km/t

70  km/t

50  km/t

30  km/t

70  km/t

50  km/t

30  km/t

Vedtaksnr.

V5-3-313-2018 *)

V5-3-313-2018 *)

V5-3-314-2018

V5-3-314-2018

V5-3-315-2018

V5-3-315-2018

V5-3-315-2018 *)

VS-3-315-2018

V5-3-316-2018

V5-3-316-2018

V5-3-316-2018

V5-3-316-2018 *)

V5-3-316—201 8

V5-3-316-2018 *)

V5-3-3 17-201  8
V5-3-317-2018

V5-3-317-2018

V5-3-317-2018

V5-3-317—2018 *)

V5-3-317-2018

V5-3-317-2018

V5-3-317-2018

V5-3-317-2018

V5-3-317-2018

V5-3-317-2018 *)

V5-3-317-2018

V5-3-317-2018

V5-3-317-2018

V5-3-317-2018

V5—3-3 17-201 8

V5-3-317—2018 *)

V5-3-317-2018

6
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Strekning

FV87 Bardu

FV87  Målselv

FV91  Tromsø

Fagernes

Storelv bru

Breivikeidet

Fergeleiet

FV91 L n  en

Svensby

Bensnes

Kjosen

Lyngseidet

FV91  Kåf'ord

FV153 Bardu

FV161 Bardu

FV173 Målselv

FVl74 Målselv

FV175 Målselv

FV177 Målselv

FV178 Målselv

Kilometrering

frah Ol m:O—tilh Ol m:878

frah 01 m:878—til hp Ol m:1408

fra hp 01 m:19371 —til hp 01 m:20043

fra hp 01 m:20043 — til hp 02 m:672

fra hp 02 m:672  — til hp 02 m:2834

fra hp 02 m:4707  — til hp 02 m:516l

fra hp 02 m:16907 — til hp 02 m:18523

fra hp 02 m:18523  — til hp 03 m:5

fra hp 03 m:5  — til hp 03 mz4443

fra hp 03 m:4443 — til hp 04 m:128

fra h 04 m:128 —til h 04 mz3lO8

Fagernes  — Breivikeidet

fra hp Ol m:O  — til hp Ol m:223

fra hp 01 m:223 —til hp Olm1296l

fra hp 01 m:12138 —til hp 01 m:12390

fra hp 01m:19587 —til hp 01 m:20148

fra hp 01 m:22289 —til hp 01 m:23519

Svensby — Lyngseidet

fra hp 05 m:O  — til hp 05 m:lSOl

fra h 05 m14826  — til h 05 m:8605

fra h 05 m:17566 — til h 05 m:21221

fra h 05 m:21221 — til h 05 m:22109

Olderdalen fergeleie

fra hp 09 m:O  — til hp 09 m:273

fra hp Ol m:6408— til hp 02 m:916

fra h Ol m:8974— til hp Ol m:9830

fra hp 01 m:lO969—til h Ol m:12044

Dividalen

fra hp Ol m:O —til hp 01m2149

fra hp 01 m:l49 —til hp 01m21585

fra hp Ol m:6447  — til hp Ol mz9745

Tamokbrua  -  Tverrelvmo

fra hp 01m:0 —til hp 01m:998

fra hp 01 mz7666  — til h 01 m:8247

FV 87  -  Målselvfossen

fra hp 01  m:2309  —til hp 01 m:2475
(NB! Kun høyre felt)

fra hp 01 m:2475 —til hp 01 m23899

Rossvoll  -  Reiersætra

fra hp Ol m:O — til hp Ol m:276

fra hp Ol m:24l3 —til hp 01m25567

Bardufoss lufthavn  — kryss v/FV87

fra h Ol m:O —til h Ol m:506

frah 01 m:2506 —til h 01 mz4228

F artsgrense

50 km/t

60 km/t

60 km/t

50 km/t

60 km/t

60 km/t

70 km/t

50 km/t

70 km/t

50 km/t

60 km/t

30 km/t

60 km/t

60 km/t

60 km/t

60 km/t

60 km/t

60 km/t

60 km/t

50 km/t

50 km/t

60 km/t

60 km/t

60 km/t

50 km/t

60 km/t

60 km/t

60 km/t

60 km/t

70 km/t

50 km/t

60 km/t

60 km/t

60 km/t

60 km/t

Vedtaksnr.

V5-3-3 18-2018

V5-3-3 18-2018

V5-3-318-2018

V5-3-3  18-2018

V5-3-3 l 8-2018

V5-3-3  18-2018

V5-3-318-2018

V5-3-318—20l8

V5—3-3 18-2018

V5-3-3  18-2018

V5-3-318-2018

V5-3-3  19-2018

V5-3-3  19-2018

V5-3-319-2018

V5-3-319-2018

V5-3-3  19-2018

V5-3-3 19-2018

V5-3-3 19-2018

V5-3-319-2018

V5-3-3 19-2018

V5-3-3 19-2018

V5-3-320-2018  :

V5-3-321-20l8

V5-3—32l—2018

V5-3-322-20 l 8  *

V5-3-322-2018

V5-3-322-2018

V5-3-323-2018

V5-3-323-2018

V5-3-324—2018

V5-3-324-2018

V5—3-325-2018

V5-3-325—2018

V5-3-326-2018

V5-3-326—2018

*)

*)

*)
*)

*)
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Strekning

FV179  Målselv

FV184  Målselv

FV184  Balsf'ord

Aursfjorden

FV202  Sørreisa

FV203 Målselv

FV203  Sørreisa

FV211  Sørreisa

Skøelv

Bjørga tunnel
Lavik

FV211  D  rø
Esbenesbogen

Brøstadbotn
Dyrøysundet
Fakst] orden

FV212  D  rø

Brøstadbotn

Es  ejord

Langhamn

Dyrøyhamn

FV214  D rø

FV221  Tranø

Stonglandseidet

Å
Buvik

Tømmervika

Skrolsvik

FV223  Tranø

Stonglandseidet

FV224  Tranø

Å

Rødsand

Kilometrering
Karlstad -Kjerresnes
fra hp 01m:0 —til  h  01m:7215

Kjellmoen  i  Balsfjord kommune
fra hp Ol  m:2050 — til hp 01  m:6276

Målselv kommune -Aurstjorden
fra hp 02 m:1599  — til hp 02  mz3574

Sørreisa -Reisvatnet sør

fra hp Ol m:0  — til hp 01m:2322
fra hp Ol  m:3710  —til hp 01 m:4150

FV855 —  Sørreisa kommune

fra  h  Ol m:378  — til hp 01m:430

Målselv kommune  —  Hemmingsjorda

fra hp 02 m:0  — til hp 02  mz3394

fra hp 02 m:lOOlS —til hp 02  m:10864

Skøelv  — Dyrøy grense
fra hp 01m:0 —til hp 01mz387
fra hp 01  mz387 — til hp 01m:4224
fra hp 01  mz5437  —til hp 01m:6944
fra  h  01 mz8996  — til hp 01m:9094

Sørreise gr.  — Brøstadbotn -Faksfjorden
fra  h  02 m:0 —til  h  02  m:7862
fra hp 02  m:9903  —til hp 02 m21077l
fra hp 02  m:1077l — til hp 03  m:2696

fra hp 03  m:2696  —til hp 03  m:10176

fra hp 03 m:l2159  — til hp 04 ml 198

Brøstadbotn  -  Dyrøyhamn
fra hp 01m:0 —til hp 01  m:3l84

fra hp 01m15641—tilhp 01m:6685
fra hp 01  m:6685 — til hp 01  m:7428

fra hp 01  m:7428 — til hp 01  m:9382

fra  h  01  m:9382  — til hp 01m:10747

fra  h  01m:10747  —til hp 01  m:14628

fra hp 01  m:14628  —til hp 01m:15122
fra hp 01  m:15122  —til hp 01 m:l7806

Bergan

fra hp 01m:0  — til hp 01  m:94

frah  01 km  0,000—til  h  01 km  1,382

fra hp 01 km 1,382—til  h  01 km  1,538

frah  01 km  5,103—tilh  01 km  9,338

frah 01km10,807—tilh  01 km  13,147

fra hp Olkm  14,678— til hp 01 km  15,688

fra hp 01kml7,l46—til hp 01 km  18,481

fra hp 01 km  0,000 —  til hp 01 km  0,697

Fra hp 01 km  0,697 — til hp 01 km  0,949

Fra hp 01 km  2,796 — til hp 01 km  5,603

fra  h  01 km  0,000 — til  h  01 km  1,673

fra  h  01 km  7,098  — til  h  01 km  7,255
fra  h  01 km  7,255  — til  h  01 km  8,601

Fartsgrense

60 km/t

60 km/t

60 km/t

50 km/t

60 km/t

60 km/t

60 km/t

50 km/t

50 km/t

60 km/t

60 km/t

60 km/t

60 km/t

60 km/t

50 km/t

60 km/t

60 km/t

60 km/t

60 km/t

50 km/t

60 km/t

50 km/t

60 km/t

50 km/t

60 km/t

50 km/t

50 km/t

70 km/t

60 km/t

60 km/t

60 km/t

50 km/t

50 km/t

70 km/t

60 km/t

60 km/t

70 km/t

50 km/t

Vedtaksnr.

V5-3-327-2018

V5-3-328-2018

V5-3-328-2018

V5-3-329-20l8  *)
V5-3-329-2018

V5-3- 0-2018

b.)
b)

V5-3-330-2018
V5-3-330-2018  >:*)

V5-3-33l-2018  *)
V5-3-33l-2018
V5-3-331-2018
V5-3-331-2018

V5-3-331-2018
V5-3-33  l-20l8
V5-3-33l-2018  *)
V5-3-33 l-2018
V5-3-33 l-2018

V5-3-332-2018
V5—3-332-2018
V5-3-332-2018 *)
V5-3—332-2018
V5-3-332-2018 *)
V5-3-332-2018
V5-3-332-2018 *)
V5-3-332-2018

V5-3-333-2018  >*)

V5-3-334-2018  *)
V5-3-334—2018
V5-3-334-2018
V5-3-334-2018
V5—3-334-2018
V5-3-334-2018  *)

V5-3-335-2018  *)
V5-3-335-2018

V5-3-335-2018

V5-3-336-2018

V5-3-336-2018
V5-3-336-2018 *)
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Strekning

FV225  Tranø

Vangsvik

FV227  Lenvik
Sjøfossen

Lamoen

Vågan

Russevåg

FV228 Tra nø

Bry ghaugen

Vangsvik-Rubbestad

FV229  Lenvik

FV231  Tranø Skatvik)

FV232  Torsken

Sifiord

Grunnfarnes

FV243  Torsken

Finnes

Flakstadvåg

FV251  Ber

Skaland

FV252  Ber

Sen'aho en

FV253  Ber

Ersfiord

FV261  Lenvik

Holmemoen

Rossfjordvatnet

Rossfjordstraumen

Rossfjordneset

FV263  Lenvik

Trollvika

Leiknes

Bjorelvnes

Kilometrering

frah 01 km 1,770—til  h  01 km 1,969

frah 01 km 1,969—til hp 01 km 4,050

fra hp 01 km 0,000  — til hp Ol km  1,503
fra hp Ol km 2,320 — til hp 01 km 3,988

fra hp 01 km 5,775 — til hp 01 km 7,286

fra hp 01 km 8,227 — til hp 01 km 9,431

Over Brygghaugen

fra hp 01 km 2,706 — til hp 01 km 2,865

fra hp Ol km 2,865 — til hp 01 km 4,266

fra  h  01 km 4,266 — til  h  01 km 4,375

fra  h  01 km 4,266 — til  h  01 km  4,375

Grassmyrskogen

fra hp 02 km  1,502  — til hp 02 km 2,556

fra hp 02 km  4,503  —  til hp 02 km  7,617

fra hp 01 km  6,999 — til hp 01 km 8,433

Sifjord  -  Grunnfarnes

fra  h  02 kmlO,692  —  til  h  02 km 13,232

fra hp02 kml3,232 —til  h  02 km 15,788

fra hp2 km 20,715  —  til  h  02 km 20,886

fra hp02 km20,886  — til hp 02 km 22,847

Flakstadvåg

fra hp 01 km 2,240 — til hp 01 km 3,542

fra hp 01 km 18,482 —til hp 01 km
18,592

fra hp 01 km 18,592  — til hp 01 km

19,443

Skaland  -  Bøvær

fra hp 01 m:0 — til hp 01m:2826

fra hp 01m:2826  ;  til hp 01m:29l2
NB! Kun venstre felt!

Sen'aho en -Mefordvær

fra  h  01 m:0 —til  h  01m:2886

fra  h  01  m:4755  —til  h  01m25743

Ersfjord
fra hp Ol mzl8l —til hp 01  m2370

Til  Rossfjord
fra hp 01 km 0,039 — til hp Ol km  5,621
fra hp 01 km 7,142 —til  h  01 km 13,392

fra hp 01 km 13,392 —til hp 01 km
15,554

fra hp 01 km 15,554 —til hp 01 km
20,362

Finnsnes  — Bjorelvnes

fra hp 01 km 0,000 — til hp 01 km 5,821

fra hp 01 km  5,821  —  til hp 01 km 6,111

fra hp 01 km 6,1 l 1— til hp 01 km 6,977

fra hp 01 km 6,977—til hp01 km 13,747

fra hp 01 km 13,747-til hp 02 km 0,602

fra  h  02 km  0,602- til  h  02 km 5,305

fra  h  02 km  7,63]  —til  h  02 km 11,045

Fartsgrense

70 km/t

50 km/t

60 km/t

60 km/t

60 km/t

60 km/t

70 km/t

50 km/t

70 km/t

50 km/t

60 km/t

60 km/t

50 km/t

60 km/t

50 km/t

70 km/t

50 km/t

60 km/t

70 km/t

50 km/t

50 km/t

70 km/t

50 km/t

50 km/t

50 km/t

60 km/t

60 km/t

50 km/t

60  km/t

50 km/t

30 km/t

50 km/t

60 km/t

50 km/t

60 km/t

60 km/t

Vedtaksnr.

V5-3-337—2018
V5-3—337—2018 *)

V5-3-338-2018
V5-3-338-2018
V5-3-338-2018
V5-3-338-2018

V5-3-339-2018

V5-3-339-2018  >1‘)

V5-3-339-2018
V5-3-339-2018  *)

V5-3-340-2018
V5-3-340-2018

V5-3-34l-2018*)

V5-3-342-2018

V5-3-342-2018  *)

V5-3-342-2018
V5-3-342-2018  *)

V5-3—343-2018
V5-3-343—2018

V5-3-343-2018  *)

V5-3-344-2018  *)

V5-3—344-20  l 8

V5-3-345-2018  *)

V5-3-345-2018  *)

V5-3-346-2018 *)

V5-3-347-2018
V5-3-347-2018
V5-3-347-2018 *)

V5-3—347-2018

V5-3-348-2018 *)
V5-3-348-2018
V5-3-348-2018 *)
V5-3-348-2018
V5-3-348-2018 *)

V5-3-348-2018
V5-3-348-2018 *)

9

61



Strekning

FV265  Lenvik

Straumsnes

FV266 Lenvik

Sollidalen

FV271 Lenvik

FV274 Lenvik

Botnhamn

Laukvik

FV275 Lenvik

Fjordgård

FV277 Lenvik

FV281  Balsf'ord

Storsteinnes

FV283  Balsf'ord

Storsteinnes

FV286 Balsf'ord

Mestervik

Jernsletta

Sand

Laneset

FV286 Tromsø

FV287 Balsf'ord

Åsheim

Hamran

FV288  Balsf'ord

Nyrud

Sand

FV292  Balsf'ord

Seljelvnes

Kilometrering

Straumsnes -Tennskjærholmen

fra hp 01 km 0,000 — til hp 01 km 0,547

fra hp 01 km 0,547 — til hp 01 km 6,893

fra hp 01 km 11,744 — til hp 01 km 15,796

fra hp 50 km 0,003  — til hp 50 km 0255

Rossfjorden  -  B'orelvnes

fra hp 01 km 0,000  —  til hp 01 km0,870

fra  h  01 km 3,506  —  til hp 01 km 6,220

Ytre  Lysnes

fra hp 01 km 0,000  — til hp 01 km 5,840

Botnhamn -Laukvik

fra hp 01 km 0,000 — til hp 01 km 0,667

fra hp 01 km 0,667— til hp 01 km 2,250

fra h 01 km 5,587-til h 01 km 6,793

Arm til Fjordgård

fra hp 01 km 4,683  — til hp 01 km 4,882
NB. Kun høyre felt.

fra hp 01 km 4,882  — til hp Ol km 5,044

fra hp 01 km 10,972— til hp 01 km 11,376

fra hp 01 km 11,376— til hp 01 km 11,659

Storsteinnes  —  Sætermoen (E6)

frah 01 m:0—til h 01m:94l

fra h 01 mz941 —til h Ol m:l985

Storsteinnes  -  Aursfjorden

fra hp 01 m:0 —til hp 01m:1455

fra hp 01 m:1455 —til hp 01 m:1874
NB! Kun venstre felt)

Mestervik  — Straumsfjorden(Tromsø gr.)

fra hp 01 m:0  — til hp 01m:3688

fra  h  01m27153 —til h 01 m:9005

fra hp 01 m:14177 — til h 01m:23325

fra hp 01 m228428 — til hp 01 m:30125

Balsfjord  — Ryatunnelen

fra hp 02 m24344 —til hp 03 m:2177

fra hp 50 m:0  — til hp 50 m:225 (Vikran
fergeleie)

Tennes  -  Brattli

fra h 01 m25822 — til h 01 m:7840

frah 01 m:8947—tilh 01 m:13871

Malangseidet  -  Sand

fra hp 01m:8486  — til hp 01 m:l 1404

fra hp 01 m:14370 Atil hp 01 m:14474
NB! Kun venstre felt)

fra hp 01 m:14370 —til hp 01 m:14474

NB! Kun høyre felt)

frah 01m:14474—tilh 01 m:15198

frah 01m:15198 —tilh 01 m:15218

Seljelvnes — Lakselvdalen (Tromsø gr.)

fra hp 01 m:0 —til hp 01 m:442

F artsgrense

50 km/t

60 km/t

60 km/t

50 km/t

60 km/t

60 km/t

60 km/t

50 km/t

60 km/t

60 km/t

70 km/t

50 km/t

50 km/t

30 km/t

50 km/

60 km/t

50 km/t

70 km/t

60 km/t

60 km/t

60 km/t

60 km/t

60 km/t

60 km/t

60 km/t

60 km/t

60 km/t

50 km/t

70 km/t

50 km/t

60 km/t

60 km/t

Vedtaksnr.

V5-3-349-2018

V5-3-349-2018
V5-3-349-2018
V5-3-349-2018

V5-3-350—2018

V5-3-350-2018

V5-3-351-2018

V5-3-352-2018  3
V5-3-352-2018

V5-3-352-2018

V5-3-353-2018

V5-3-353-2018  i

V5-3-354-2018

V5-3-354-2018

V5-3-355-2018

V5-3-355-2018

V 5 6-2018

V5- 6-2018
L:.) La.)

LJ.) DJ

V5-3-357-2018

V5-3-357-2018

V5-3-357-2018

V5-3-357-2018

V5—3-357-2018

V5-3-357-2018

V5-3—358-2018

V5-3-358-2018

V5—3-359-20  1 8

V5-3-359-2018

V5-3-359-2018

V5

V5

,,
')

,,
')

-359-2018

-359-2018

V5-3-360-2018

*)

*)

*)
*)

*)

*)

*)

*)
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Strekning
F V292  Tromsø

Lakselvbukt

FV293 Balsf'ord

Seljelvnes

Tomasjordnes

Laksvatn

Laksvatn

FV293  Tromsø

Lakselvbukt

Jøvik

FV294 Balsf'ord

FV294  Tromsø

Andersdal

FV295 Balsf'ord

FV296 Balsf'ord

FV301 Karlsø

Grøtnesbukta

Finnkroken

Arm fergeleie

Sandnes-Stakkvik

Arm fergeleie

Arm fergeleie (Karlsøy)

Nordeidet

FV302 Karlsø

Hessfjorden

Åsnesstranda

Hestvika

Bromnes

Rebbenes

F V302 Tromsø

Skogvika

Kilometrering

Balsfjord  — Lakselvbukt

fra  h  02 mz6775 — til  h  02 mz9029

Seljelvnes  — Laksvatn (Tromsø gr.)

fra hp 01m:0 — til hp 01 m:3225

fra hp Ol m:5735  — til hp 01 m:14301

fra hp 01 m:14301 —til hp 01m:14457

fra hp 50 m:0  — til hp 50 m:673

Balsfjord —Jøvik

fra hp 02 m:1472  — til hp 02 m:4953

fra hp 02 m:12150 —til hp 02 m:16068

fra  h  02 m:16068 —til  h  02 m:18282

fra  h  02 m:18282 —til  h  02 m:19157

fra  h  02 m:20103 —til hp 02 m:22232

fra hp 02 m:25909 —til hp 02 mz28078

fra  hp 02 m:32293  — til  hp 02 m:36004

fra  hp 02 m:42913 —til  hp 02 m:43164

NB! Kun høyre felt)

fra  hp 02 m:43164 — til hp 02 m:44l 53

fra hp 02 m:44153 —til  hp 02 m:44510

NB! Kun venstre felt)

Kantornes  — Andersdal (Tromsø gr.)

fra  hp 01m15927  — til hp 01m:724l

fra  hp 01 mz9068  — til  hp 01m:10982

fra  hp 01 m:18407 —til  hp Ol m:21070

Balsfjord  — Andersdal -Ramfjordbotn

fra  hp 02 m:852  — til  hp 02 m:14123

fra  hp 02 m:16615 —til  hp 02 m:17095

Ber neset  -  Nordkjosbotn

fra  h  01 m:0 —til  hp 01m:8581

Sagelvvatnet -Storsteinnes

fra  hp 01 m:1615 —til  hp 01m:5258

fra  hp 01 m:7211 —til  hp 01 m28836

fra  hp 01 m:11341 —til  hp 01 m:11443

NB! Kun høyre felt)

fra  h  01 m:11443 —til  h  01m:12801

Reinø a -Anderssletta -Helleber e

frah 01 m:0—til  h  01 m:1578

fra  h  01 mz8734—til  h  01m:9787

fra  h  50 m:0 —til  h  50 m:125

fra  h  02 mz8650  — til h 02 m:14003

frah 51 m20—tilh 51 m:150

fra  h  52 m:0 —til  h  52 m:103

fra  h  02 m:31835  — til  hp 02 m:33791

Hessforden  -  Rebbenes

fra  h  01 m:0 —til  hp 01m:670

frah 01 m:24543 —til  h  01 m225937

frah 01 m:31225 —til  h  01 m:31976

fra  h  05 m:0 —til  h  05 m:409

fra  h  05 m12048 —til  h  05 m:4029

Rebbenesø a

fra  h  06 m:3778  — til  h  06 m:4458

Fartsgrense

60 km/t

60 km/t

60 km/t

50 km/t

50 km/t

60 km/t

60 km/t

50 km/t

60 km/t

60 km/t

60 km/t

60 km/t

70 km/t

50 km/t

70 km/t

60 km/t

60 km/t

60 km/t

60 km/t

60 km/t

60 km/t

60 km/t

60 km/t

70 km/t

50 km/t

60 km/t

60 km/t

60 km/t

60 km/t

60 km/t

50 km/t

60 km/t

60 km/t

60 km/t

60 km/t

60 km/t

60 km/t

60 km/t

Vedtaksnr.

V5—3—360-2018

V5-3-361-2018

V5-3-361-2018

V5-3-36l-2018

V5-3-36l-2018

V5-3-361-2018

V5-3-361-2018

V5-3-361-2018

V5-3-361-2018

V5-3-361-2018

V5-3-36l-2018

V5-3-361-2018

V5-3-361-2018

V5-3-361-2018  :
V5-3-361-2018

V5-3-362-2018

V5-3-362-2018

V5-3-362-2018

V5—3-362-2018

V5-3-362-2018

V5-3-363-2018

V5-3-364-2018

V5-3-364-2018

V5-3-364-2018

V5-3-364-2018  :

V5-3-365-2018

V5-3-365-2018

V5-3-365-2018

V5-3-365-2018

V5-3-365-2018

V5-3-365-2018 :

V5-3-365-2018

V5-3—366-2018

V5-3-366-2018

V5-3-366-2018

V5-3-366-2018

V5-3-366-2018

V5-3-366-2018

*)
*)

*)
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Strekning

FV303 Ka rlsø

Dåfjord

FV304 Ka rlsø

Hansnes

Hansnes

Grunnfjord

FV305  Ka rlsø

Skåningsbukta  —
Skjåvik

Stornes-

Vannvågen-
Nord-Vannvåg

Kristoffervalen

Kvalvågen

Hamrebukta-Vannareid

Torsvåg

FV306  Karlsø

Burøysund

FV311 L  n  en

Lyngseidet

FV312  L  n  en

FV313  L  n  en

FV321 Storf’ord

Hatteng

FV322  Storf'ord

Kitdalen

FV331 Kåf'ord

FV332  Kåf'ord

FV333  Kå f'ord

Kilometrering

Dåfjordeidet -Dåtjord

fra hp 01 m:2384 —til hp Ol m:2533
NB! Høyre felt.

fra hp 01 m:2533  — til hp 01m:3402

fra hp 01m:3402 —til hp Ol m:4110

fra hp 01m:4110  — til hp 01m24335

Hansnes -Grunnfjord

fra hp 01 m:0 —til hp 01m1942

fra hp 01 m2942 — til hp 01 m:3032

fra  h  01m:8796 —til hp 01 m:13856

Lanesøyra  — Kristoffervalen -Torsvåg

fra hp 02 m:0  — til hp 02  m:90
fra hp 01 m:0 — til hp 01m:4335

fra hp 01 m27299  — til hp 01m:8882
fra hp 01 m:7539 — til hp Ol m:8655
frah 01 m:8882—til h Ol m:12114

fra h 01 m:23584—til h 01 m:25208

fra hp 02 m:10753  — til h 02 m:12093

fra h 02 m:l3788  — til h 02 m:25790

fra h 02 m: 29515  — til hp 02 m:3l856

Vannareid  — Burøysund

fra hp 01m14949  — til hp 01m15106
NB! Høyre felt.

fra hp 01 m:5106 — til hp 01m15977

Lyngseidet  -  Koppangen

fra hp 01 m:0  — til hp 01m2909

fra hp 01  mz909  — til hp 01 m:39l4

fra hp 01 m:6533  — til hp 01m27455

fra hp 01 m:10439 —til hp 01 m:15051

fra hp 01m:16454 —til hp 01 m:17140

Svensby -Russelv

fra hp 01 m:0 —til hp 01  m:2673
frah 01 m:9017—til h Ol m:10497

fra h 02 m:7007  — til h 02 mzl 1386

fra hp 02 m:14795  — til hp 02 m:21008

fra hp 02  m:22420  — til hp 02 m:30555

Jægervatnet  —  Lenangsøyra

fra hp 01 m:0  — til hp 01 mz4465

fra hp 01m:10144 —til hp 01m:12390

Hatteng — Signaldalen

fra hp 01 m:O —til hp Ol m:894

Storfjord  -  Kitdalen

frah 01  m:0073  —til  h  01m28084

Leirvollen —Mortensæter

fra hp 01m:0 —til hp 01 m:l41

fra hp 01 m:l41 —til hp 01  m:2920
fra hp 01  m:2920 — til hp 01  mz4224

Elvenes -Steinmoen

fra hp 01m:0 —til hp 01m113l6

fra hp 01m:l316 —til hp 01 m:3118

Birtavarre  -  Skognes

fra hp 01 m:0  — til h 01m:5026

fra h 01 m:5026 —til hp 01m:7578

Fartsgrense

70 km/t

50 km/t

70 km/t

50 km/t

50  km/t

60 km/t

60 km/t

60 km/t

60 km/t

50 km/t

30 km/t

60 km/t

60 km/t

60 km/t

60 km/t

60 km/t

70 km/t

50 km/t

50 km/t

60 km/t

60 km/t

60 km/t

60 km/t

60 km/t

60 km/t

60 km/t

60 km/t

60 km/t

60 km/t

60 km/t

50 km/t

6O km/t

70  km/t

50 km/t

60 km/t

60 km/t

50 km/t

60 km/t

50 km/t

Vedtaksnr.

V5-3-367-2018

V5-3-367-2018

V5-3-367-2018

V5-3-367-2018

V5-3-368-2018

V5-3-368-2018
V5-3-368-2018

V5-3-369-2018
V5-3-369-2018

V5-3-369-2018  *
V5-3-369-2018
V5-3-369-2018

V5-3-369-2018

V5-3-369-2018
V5-3-369-2018
V5-3-369-2018

V5-3-370-2018

V5-3-370-2018

V5-3-371-2018

V5-3-37l-2018

V5-3-371-2018

V5-3-371-2018
V5-3-37l-2018

V5-3-372-2018

V5-3-372-2018
V5-3-3 72-2018

V5—3-372-2018

V5-3-3 72-2018

V5-3-373-2018

V5-3-373-2018

V5-3-374—2018 *)

V5-3-375-2018

V5-3-376-2018

V5-3-376-2018
V5-3-376-2018

V5-3-377-2018
V5-3-377-2018

V5-3-378-2018
V5-3-378-2018

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

12
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Strekning

FV347  Sk'ervø

Arnøyhamn

Årviksand
Årviksand

FV351  No rdreisa
Flyplassen

FV352  Nordreisa

Gammelbrua -Naveren

Naveren

FV355  Nordreisa

Steinsvik

Storvik

FV357  N0 rd reisa

Hamnes

Hamnes

Hamnes

Storsletta

FV359  Nordreisa

Oksfjordhamn

Årneset

FV362  Kvænan en

Undereidet

FV363  Kvænan en

Burfjord

Sørkjosen

FV364  Kvænan en

Burfjord

FV367  Kvænan en

Kjækan

FV847 Ba rdu

Setermoen

FV851  Bardu

FV852  D rø

FV853  Målselv

FV854  Målselv

Rundhaug skole

Kilometrering

fra h 02  m:8235  —til h 02  m:13551

fra h  02 m:34730  — til h 02  m:34903

fra hp 02 m:34903  —til hp 02  m:35875

Flyplassen

fra hp Ol m:0 — til hp Ol  m:320

Storslett -Kildalen

fra hp 01m:0  — til hp 01 m:430

fra hp 01  m:430  — til hp 01 m:1853

fra hp 01 m:1853 —til hp 01m:3313

Bakkeberget  — Indre Storvik

frah  01m110260—tilh  01  m:11852

fra hp 01 m:16336 —til hp 01 mz20389

Nybo  — Kjempebakken  -  Trollberget

fra hp 01 m:0  — til hp 01 m:70

fra hp 03 m:0 —til hp 03  m:1715

fra hp 50 m:0 — til hp 50 m:99

fra hp 03 m:5163  —til hp 03 m:7424

Oksfjordhamn  -  Årneset
frah Ol m:0—til h Ol  m:955
fra  h  01  m:955 — til hp Ol mz6677

Undereidet  — Bankenesbukta

fra hp 01m257 —til hp 01m:5378

Burfjord sentrum  -  Løkeng

fra hp 01 m:0  — til hp 01 m:1622

fra hp 01  m12844 —til hp 01 m:8878

Burfjord sentrum -Burfjord kai

frah 01 m:0—til h Ol m:461

Karvika  —  Sekkemo (Kvænangsbotn)

fra hp 01m229875 —til hp Ol m:3ll96

fra hp 01  ml—tilhp 01 m:319

fra hp 01m:848 —til hp 01m11883

frah 01m:3134—tilh 01  m:5073

fra hp 01m:0  —til hp Ol  m:3334

Evertmoen  -  Brøstad

fra hp Ol m:0 — til hp 01m:201

fra hp 01  m:2297 — til hp 01  m:3221

fra hp 01  m:3221 — til hp 01m13636

Bardufoss

fra hp 50 m:0 —til hp 50 m:3l8

fra h 411 m:0 —til hp 411 m:51

Rundhaug -Målsnes

frah  01 m:0—til h  Ol  m:857

fra hp 01m:857  — til hp 01  m:1792

fra hp 01  m:1792 —til hp 01m:1921

fra hp Ol m:1921 —til hp Olm14547

Fartsgrense

60 km/t

70 km/t

50  km/t

50 km/t

30 km/t

50  km/t

60  km/t

60  km/t

60  km/t

60  km/t

50  km/t

50  km/t

60  km/t

50  km/t

60 km/t

60 km/t

50 km/t

60 km/t

50  km/t

60 km/t

40  km/t

60 km/t

60 km/t

60 km/t

60 km/t

60 km/t

50  km/t

50  km/t

50  km/t

50  km/t

60 km/t

30  km/t

60 km/t

Vedtaksnr.

V5-3-379-2018

V5-3-379-2018

V5-3-379-2018  *)

V5—3-380-20l8  *)

V5-3-38l-2018

V5-3-381-2018  *)

V5-3-381-2018

V5-3-382-2018

V5-3-382-2018

V5-3-383-2018

V5-3-383-2018 *)

V5-3-383-2018  *)

V5-3-383-2018

V5-3-384-2018  *)

V5-3-384-2018

V5-3-385-2018

V5-3-386-2018  *)

V5-3—386-2018

V5-3-387-2018  *)

V5-3-388-2018

V5-3-389-2018  *)

V5-3-389-2018

V5-3-389-2018  *)

V5-3-390-2018  *)

V5-3-39l-2018

V5-3-39l-2018

V5-3-39l-2018  *)

V5-3-392-2018  *)

V5—3-392-2018  *)

V5-3-393-2018  *)

V5-3-393-2018

V5-3-393-2018

V5-3-393-2018
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Strekning
Forts.  FV854 Målselv

FV855  Målselv

FV855  Lenvik

FV856  Lenvik

FV 857  Målselv

FV858  Balsf'ord

FV858  Tromsø

Kilometrering
fra  h 01 m:10790  —ti1  hp 01m:12740

fra  hp 01m:17194  —til  hp 01m:18048

frah  01 m:18048—til h 01m219220

fra  hp 01 m:19220  —til  hp 01 m:20255
fra  hp 03 m:0 — til hp 03 m:351

fra  hp 03 m:351  —til  hp 03 m:530

fra  hp 03 m:530  — til hp 03 m:858

fra  hp 03 m:2216  — til hp 03 m:4127

fra  hp 04 m:398  — til hp 04 m:4177

fra  hp 04 m:16665  —til  hp 04 m:16844
NB! Kun høyre  felt)
fra  h 04 m:16844  — til h 04 m:19044

Buktamoen  — Rosstjord (Lenvik grense)
fra  h 01m:0  — til hp 01mz793

fra  hp 01 m:7314  — til hp 02 m:1210

fra  hp 02 m:4968  — til hp 02 m:5592

Rossfjord -Finnfjordbotn
fra  hp 02  m  17027—ti1 hp 02  m  18018

fra hp 02 m 18018  —ti1  hp 02  m  19308

Rossfjorden
fra  hp 01 km 0,000  — til hp 01 km 2,818

fra  hp 01 km 6,858—ti1 hp 01 km 12,161

fra hp 01 km 12,161—ti1 hp 01km13,690
fra  hp 01 km 13,690—til hp 01km14,531

Takvatnet -Øverbygd
fra  hp 01m:19458  —til  hp 01 m:19809
NB! Kun  høyre felt)
fra  h 01m:19809  —til  hp 01m:20765

Tømmerelv  — Sletten (Tromsø gr.)
frah  01 m:2481  —til  h 01 m:3469

fra  hp 01 m:3469  — til hp 01m15493

fra  hp 01m:5493  — til hp 01m15616
NB! Kun  venstre felt)

fra  h 01 m:8903  *  til hp 02 m:632
fra  h 02 m:2094  — til hp 02 m:4257

fra  h 02 m:4257  — til h 02 m:5748

fra  h 02 m:6839  — til h 02 m:8323
fra  h 03 m:1893  — til h 04 m:287

fra  h 04 m:7466  —til  h 05 m:1119

fra  h 05 m:5294  — til hp 05 m:10483

Balsfjord kommune  — Eidkjosen
fra  hp 05 m:10483  — til hp 05 m:11498

fra  hp 05 m:19740  — til h 05 m:23588

fra  hp 06 m:100  — til hp 06 m:597
(Endepunkt i tunnel)
fra  hp 06 m:2203  — til hp 06 m:3146
(Startpunkt i tunnel)
fra  hp 50 m:0  —ti1  hp 50 m:1074  (Fra
gamle Larseng fergeleie  til  rundkjøring —
Ryatunnelen)

fra  hp 412 m:0  — til hp 412 m:91
(Rundkjøring — Ryatunnelen)
fra  h 09 ml 101 — til  h  09 m:7023
fra  h 09 m:8960  — til h 09 m:14810

fra  h 09 m:14810  —til  h 09 m:15903

frah  811 m:13000  —til  h 811mzl309l

Fartsgrense

60  km/t

60  km/t

50  km/t

60  km/t

40  km/t

50  km/t

60  km/t

60  km/t

60  km/t

70  km/t

50  km/t

60  km/t

60  km/t

60  km/t

70  km/t

60  km/t

60  km/t

60  km/t

70  km/t

50  km/t

70  km/t

50  km/t

60  km/t
50  km/t

70  km/t

60  km/t

70  km/t

60  km/t

60  km/t

60  km/t

60  km/t

70  km/t

60  km/t

60  km/t

60  km/t

60  km/t

60  km/t

60  km/t

60  km/t
60  km/t
50  km/t
60  km/t

Vedtaksnr.

V5-3-393-2018

V5-3-393-2018

V5-3-393-2018

V5-3-393-2018

V5-3-393-2018

V5-3-393-2018

V5-3-393-2018

V5-3-393-2018

V5-3-393-2018

V5-3-393-2018

V5-3-393-2018

V5—3 -3 94-20 1 8

V5—3-394—2018

V5-3—394—201 8

V5-3-394-2018

V5-3-394-2018

V5-3-395-2018

V5-3-395-2018

V5-3-395-2018

V5-3-395-2018

V5-3—396-201 8

V5-3-396-2018  :

V5-3—397-201 8

V5-3-397-2018

V5-3-397-2018

V5-3-397-2018
V5-3-397-2018

V5-3-397-2018

V5-3-397-2018

V5-3-397-2018

V5—3-3 97-2018

V5-3-397-2018

V5 -3 -397-20 1 8

V5-3-397—20 1 8

V5-3-397-2018

V5-3-397-2018

V5-3-397-2018

V5-3-397-2018

V5-3-397-2018

V5-3-397-2018

V5-3-397-2018

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)
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Streknin

FV859  Balsf'ord

FV860  Lenvik

FV860 Tra no

FV861 Lenvik
Silsand

Gibostad

FV862  Tromsø

FV862  Tromsø

FV862  Tromsø

Kilometrering

Skjæret  — Tennes  - Balsf'ord
frah  01  m:0—til h  01m:5098

fra hp 01 km 0,000 — til hp 01 km 1,757

fra hp 02 m:7574  — til hp 02 m:8197

fra hp 03 km 20,801  — til hp 03 km 21,007

fra hp 03 km 21,007 — til hp 03 km 21,628

Silsand  -  Mefjordbotn
fra  h  01 km 0,000 — til  h  Ol km 0,932

fra  h  01 km 0,932  — til  h  01 km 8,549

frah  01 km 9,500—til  h  01 km 12,578

fra hp 01  km18,803—til  hp 01 km22,052

fra hp 01 km 22,052—til hp 02 km 0,497

fra hp 02 km 0,497  —  til hp 02 km 0,970

fra hp 02 km 10,438— til hp 03 km0,201

Byområdet
fra hp 01m:0 — til hp 01 m:1732

fra hp 72 m:32000  —til  hp 72 m:32075

(Avkjørin Turistve en)

frah  01  m:1732—til  h  01m:2133

fra hp 405 m:0 — til hp 405 m:77
(Rundkjøring Hansjordnesbukta)
fra hp 01m:2170  — til hp 01m:2230

fra hp 01 m:2230  — til hp 01 m:2521

fra hp 406 m:0  — til hp 406 m:80

(Rundkjørin tunnel - ul)

frah  01m12530  —til h  01m:2680

frah  01  mz2680—til h  01 m:4607

fra hp 01 m:4607  — til hp 01 m:4972

fra hp 51 m:0 — til hp 51 m:204

fra hp 451 m:0  »  til hp 451  m:69
(Rundkjørino tunnel  -  blå)
fra  h  51  m:224—til h  51m1340

frah  51  m:340—til h  51m:1062

fra hp 452 m:0 — til hp 452 m:75

(Rundkjøring tunnel — rød)
fra hp 51 m:1079  —til  hp 51 m:1412

fra hp 51 m:1412  — til hp 51m:1674

fra hp 54 m:0 — til hp 54 m:187

fra hp 54 m:187  — til hp 54 m:1607

fra hp 54 m:1607  — til hp 54 m:1876

fra hp 454 m:0 — til hp 454 m:104

(Rundkjørin - Workinntunet)
fra  h  54 m:1902  — til  h  54 m:2l54

Fly lassen — rundk'ørin (Slettaelva)
fra hp 01mz9353  — til hp 01 mz9926

fra hp 413 m:0 — til hp 413 m:84
(Rundkjøring - Skognesvegen)
fra hp 01mz9947  — til hp 01m:11656

frahp Ol m:11656  —til  hp 01m:11806

Slettaelva -Brensholmen
fra hp 414 m:0 — til hp 414  m:80
(Rundkjørin Slettaelva)
fra  h  01m211829  —til h  02 m:750

fra  h  52 m:0 — til  h  52 m:711  (Busstrase'

fra hp 801m:31000  — til hp 801 m:31153
(Bussterminal  — Slettaelva)

Farts rense

60  km/t

6O  km/t

60  km/t
70  km/t
50  km/t

50  km/t

60  km/t
60  km/t
60  km/t
50  km/t

60  km/t

60  km/t

50  km/t

50  km/t

30  km/t

50  km/t

30  km/t
50  km/t
50  km/t

50  km/t

70  km/t

50  km/t

50  km/t
50  km/t

50  km/t
70  km/t
70  km/t

70  km/t

50  km/t

50  km/t

70  km/t

50  km/t
50  km/t

50  km/t

70  km/t

70  km/t

70  km/t

50  km/t

50  km/t

50  km/t

50  km/t

50  km/t

Vedtaksnr.

V5-3-398-2018

V5-3-399-2018

9-2018V5-3-39

V5-3-399-2018 *)

V5-3—400-2018 *)

V5-3-400-2018

V5-3-400-2018

V5-3-400-2018

V5-3-400-2018 *)

V5-3-400-2018

V5-3-400-2018

V5-3-401-2018 *)

V5-3-401-2018 *)

V5-3-401-2018

V5-3-401-2018 *)

V5-3-401-2018

V5-3-401-2018 *)

V5-3-401-2018 *)

V5-3-401-2018 *)

V5-3-401-2018

V5-3-401-2018  *)
V5-3-401-2018 *)

V5-3-401-2018 *)

V5-3-401-2018 *)

V5-3-401-2018

V5-3-401-2018

V5-3-401-2018

V5-3-401-2018 *)

V5-3-401-2018 *)

V5-3-401-2018

V5-3-401-2018 *)

V5-3-401-2018 *)

V5-3-401-2018 *)

V5-3-401-2018

V5-3-401-2018

V5-3-401-2018

V5-3-401-2018 *)

V5-3-401—2018 *)

V5-3-401-2018 *)

V5-3-401-2018 *)

V5-3-40l-2018 *)

15
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Strekning

FV862  fortsettelse

Brennsholmen

Arm til fergeleiet

FV862 Lenvik

FV862  Ber

Senjaho en

Steinfordtunnelen

Skaland

Lutnes

Ber sbotn

F  V863 Tromsø

Kilometrering

fra hp 417 m:0 —til hp 417 m:82
(Rundkjørin  —  Blåmannsve en)

fra hp 02 m:773  — til hp 02 m: 1268

fra hp 802 m:31000  — til hp 802 m:31066
(Bussholdeplass  — Slettatorget)

fra hp 418 m:0 —til hp 418 m:82

(Rundkjørin —Kobbevegen)

fra  h  02 m:l287  — til h 02 m:1422

fra h 02 m:1422  — til hp 02 m:3065

fra hp 420 m:0  — til hp 420 m:85
(Rundkjøring — Strand)
fra hp 02 m:3087  — til hp 02 m:3480

fra hp 02 m:3480  — til hp 03 m:490

fra hp 804 m:13000  — til hp 804 m:  l308l
(Bussterminal  —  Storelva)

fra hp 806 m:31000  — til hp 806 m:31128
(Bussterminal  —  Eide)

fra hp 03 m:490  — til hp 03 m:1057

fra hp 03 m:1057  — til hp 03 m:2892

fra hp 03 m:2892  — til hp 03 m:384l

fra hp 03 m:384l  — til hp 03 m:4226

fra hp 808 m:31000  — til hp 808 m:31086
(Holde lass  — Kattfjord)

fra hp 04 m:l7862  — til hp 04 m: 17986
NB! Kun hoyre felt)

fra hp 04 m:l7986  — til hp 04 m:20388

fra hp 04 m:20388  — til hp 04 m:20923

fra hp 04 m:20923  — til hp 04 m:23068

fra hp 04 m:23068  — til hp 04 m:23 170
(NB! Kun venstre felt)

fra h 04 m:26803 —til h 04 m:27310

fra h 04 m:27310  — til h 04 m:28706

fra h 04 m:28706  — til h 04 m:30336

fra h 04 m:34511 —til h 04 m:34992

fra hp 04 m:34992  — til hp 04 m:35936

fra hp 04 m:35936 —til hp 04 m:37l47

Botnhamn - Stønnesbotn

fra h 08 km 0,000 — til h 08 km 0,309

fra h 08 km 0,309  —  til h 08 km 4,467

fra h 08 km 5,708  —  til h 08 km 7,676

Lenvik kommune  -  Straumsbotn

fra  h  08 m:25291 —til h 08 m:26722

fra hp 08 m:26722  — til h 09 m:315

fra h 08 m:11370 —til hp 09 m:12807

fra h 09 m:12807  — til hp 09 m:14426

fra h 09 m:14426  — til hp 09 m:15500

fra hp 09 m:l5500  — til h 09 m:l7019

fra h 09 m:l7019—til h 09 m:l7619

fra h 09 m:l7619 —til h 09 m:l9002

fra hp 09 m:l9002 —til hp 09 m:l9l46
NB! Kun venstre felt.

Sandnessundbrua -Karlsøy kommune

fra hp 01 m:25  — til hp 01 m:1220

fra hp 01 m:1220  — til hp Ol m:4l84

fra hp 802 m:31000  — til hp 802 m:31046
(Bussholdeplass  — Sandnessund gravlund)

fra hp 01 m:9301  — til hp 01 m:12702

fra hp 01m:l4005  — til hp Ol m:18293

fra hp 50 m:0  — til hp 50 m:86 (Arm  —

Futrikelv)

Fartsgrense

50 km/t

50 km/t

50 km/t

50 km/t

50 km/t

60 km/t

60 km/t

60 km/t

50 km/t

50 km/t

50 km/t

40 km/t

60 km/t

70 km/t

60 km/t

50 km/t

70 km/t

50 km/t

30 km/t

50 km/t

70 km/t

60 km/t

50 km/t

60 km/t

60 km/t

50 km/t

60 km/t

50 km/t

60 km/t

60 km/t

60 km/t

50 km/t

60 km/t

50 km/t

70 km/t

50 km/t

70 km/t

50 km/t

70 km/t

50 km/t

60 km/t

60 km/t

60 km/t

60 km/t

Vedtaksnr.

V5-3-401-2018 *)

V5-3-40l-2018 *)

V5-3-401-2018 *)

V5-3-401-2018 *)

V5—3-401-2018 *)

V5-3-401-2018

V5-3-401-2018

V5-3-40l-2018

V5-3-401-2018 *)

V5-3-401-2018 *)

V5-3-401-2018 *)

V5-3-401-2018

V5-3-401-2018

V5-3-401-2018

V5-3-401-2018

V5-3-401—2018 *)

V5-3-401-2018

V5-3-401-2018 *)

V5-3-401-2018

V5—3-401-2018 *)

V5-3-401-2018

V5-3—401-2018

V5-3-401-2018 *)

V5-3-401-2018

V5-3-40l-2018

V5-3-401-2018 *)

V5-3-401-2018

V5-3-401-2018 *)

V5-3-401-2018

V5-3-401-2018

V5-3-40l-2018

V5-3-401-2018 *)

V5-3-401-2018

V5-3-401-2018 *)

V5-3-40l-2018

V5-3-401-2018 *)

V5-3-401-2018

V5—3-401-2018 *)

V5-3-401-2018

V5—3-402-2018 *)

V5-3-402-2018

V5-3-402-2018

V5-3-402-2018

V5-3-402-2018

16
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Strekning

FV863  Karlsø

Svartberget

Elvemoen

Hessfjorden

Hansnes

Arm fergeleie Vannøya

FV865  Nordreisa

Storslett

Storslett

Storslett

Ringstad

Ringstad

Ringstad

Bakketun

Myrland

Kjellerskogen

Sa en

FV866 Nordreisa

Langslett

Bakkeby

FV866 Sk'ervø

Maursundtunnelen

Kågentunnelen

Kobbepollen

Finnelva

Skjervøy

FV868 Storf'ord

Oteren

Geitstein

Nygård

Elvevoll

Steinberg

FV868  L  n en

I  henhold  til vegtrafikkloven § 6 er fartsgrensen for tettbebygd strøk fastsatt til 50 km/t og trenger ikke

Kilometrering

Svanbergan (Tromsø gr.) -Hansnes

fra h 05 m:22755 —til h 05 m:24161

fra h 05 m:24161 —til h 05 m:25500

fra hp 05 m:25500 —til hp 06 m:5385

fra hp 06 m:5385  — til hp 06 m:7173

fra hp 10 m:0 —til hp 10 m:159

Reisadalen

fra hp Ol m:0 —til hp Ol m:1245

fra hp 401 m:0  — til hp 401 m:63
(Rundkjøring)

fra hp 01m:1245 —til hp 01 mzl425  (NB!
Kun venstre felt)

fra hp Ol m:3953 —til hp 01 m:4122 (NB!
Kun høyre felt.

fra hp 01 m:4l22  — til hp 01 m:4964

fra h 01 m:4964—til h Ol m:52OO

frah 01m25893 —til h Ol m:6866

fra hp Ol m:10655 —til hp 01m:l2135

frah 01 m:12135 —til h 01 m:15492

fra hp 01 m:29323 —til h 01 m130749

frahp01m10—tilhp01mzll66

fra hp 01m25056 —til hp 01m28180

Maursund  -  Skjervøy

fra hp Ol m:16440 —til hp Ol m:l9425

fra hp 02 m: 0  — til hp 02 m:2087

fra h 02 m:5438  — til h 02 m:6005

fra h 02 m:8585  — til h 02 mz9021

fra h 02 m:11738 —til h 02 m:13412

fra h 02 m:]3412 —til hp 02 m:15218

Oteren  — Lyngen grense

fra hp 01m:0 —til hp 01m:1774

fra hp Ol m:2937  — til hp 01 m:4100

fra hp 01 m:6006  — til hp 01 m:8748

frah 01 m:10640—til h 01m111553

frah 01m219102 —til h 01 m:21104

Storford rense  —  L n seidet

fra h 01 m:23866  — til h 01m125588

fra h Ol m:25588 —til h 03 m:203

fra h 03 m:4209 — til h 04 m:2012

fra h 04 m:2012  — til h 04 m:4582

fra h 04 m:4582  —  til h 04 m:4842

fra h 04 m:4842  — til h 04 m:6281

fra h 04 m:6281  —  til h 04 m:8251

fra h 04 m:8251  —  til h 04 m:10595

Fartsgrense

60 km/t

50 km/t

60 km/t

50 km/t

60 km/t

50 km/t

50 km/t

70 km/t

60 km/t

50 km/t

70 km/t

60 km/t

60 km/t

70 km/t

60 km/t

60 km/t

60 km/t

60 km/t

60 km/t

60 km/t

70 km/t

60 km/t

50 km/t

60 km/t

60 km/t

60 km/t

60 km/t

60 km/t

60 km/t

50 km/t

60 km/t

50 km/t

30 km/t

50 km/t

60 km/t

50 km/t

Vedtaksnr.

V5-3-402-2018

V5-3-402-201 8

V5-3-402-20  l 8

V5-3—402-2018

V5-3-402-2018

V5-3-403-2018

V5-3-403-2018

V5-3-403-2018

V5-3-403-2018

V5-3-403-2018
V5-3-403-2018

V5-3—403-2018

V5-3-403-2018

V5-3-403-2018

V5-3-403-2018

V5-3-404-2018
V5-3—404-2018

V5-3-404-2018

V5-3-404-2018

V5-3-404-20  1 8

V5-3-404-2018
V5-3-404-2018

V5-3-404-2018

V5-3-405-2018
V5-3-405-2018

V5-3-405-2018
V5-3-405-2018
V5-3-405-2018

V5-3-405-2018

V5-3-405-2018

V5-3-405-2018

V5-3—405-2018

V5-3—405—2018
V5-3—405-2018

V5-3—405-2018

V5-3-405—2018

*)

*)

*)
*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

17

hjemles i særskilt vedtak.  I  vedtakene er imidlertid kilometering for 50 km/t sone medtatt for angivelse
av grense for tettbygd strøk. Disse er i vedtaksoversikten merket med stjerne  (*).
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Statens vegvesen

Likelydende brev  — se vedlagt liste

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

Region nord Kurt Magne Stormo  / 77617266  l7/202659—6 14.03.2018

Stadfesting i  henhold  til  Skiltforskriftens  bestemmelser av vedtatte

fartsgrenser på  riks— og fylkesveger innen vegavdeling Troms.

Viser til vegvesenets høringsbrev av  28.11.2017  vedrørende vår revisjon av

eksisterende fartsgrensevedtak for riks— og fylkesveger innen Troms vegavdeling.

Her ble det også orientert om gjeldende regelverk i fartsgrensesaker.

Innkomne kommentarer er tatt til etterretning. Det gjelder fra Berg, Kvænangen og

Tranøy kommune i brev av henholdsvis  4/12—2017, 12/12—201 7  og 18/12—2017.

Med hjemmel i Skiltforskriftens paragraf 26 fattes herved vedtak for

fartsgrensesonene 30 km/t, 40 km/t, 60  km/t  og 70 km/t på fylkes— og

riksvegstrekningene innen vegavdeling Troms i henhold til vedlagte tabell.

Med samme lovhjemmel oppheves herved vegavdelingens tilsvarende tidligere

fartsgrensevedtak.

Det gjelder følgende kommuner:

Balsfjord, Bardu, Berg, Dyrøy, Karlsøy, Kvænangen, Kåfjord kommune  — Gåivuona

suohkan, Lenvik, Lyngen, Målselv, Nordreisa, Skjervøy, Storfjord, Sørreisa, Torsken,

Tranøy og Tromsø.

Når det gjelder 50 km/t og 80 km/t sonene har Statens vegvesen avgjort i henhold

til NA—RUNDSKRIV  05/17  hvilke strekninger som ligger innenfor og utenfor tettbygd

strøk i vegtrafikklovens forstand.

Fartsgrensesonene er fastlagt i henhold til vegvesenets referansesystem med

vegnummer, parsellernummer og kilometrering.

Postadresse Telefon: 22 07 30 00 Kontoradresse Fakturaadresse

Statens vegvesen Mellomvelen 40 Statens vegvesen

Region nord firmapost—nordövegvesen.no 9007  TROMSØ Regnskap

Postboks  I403 Postboks 702

8002  BODØ Org.nr: 97l032081 9815  Vadsø
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Særskilt vedtaksnummer er gitt for hver hele riks— og fylkesveg. Det vil si over

kommunegrensene.

Vegdirektoratets vedtak for 90 km/t—sonene er ikke berørt av denne revisjonen.

Statens vegvesen Troms vegavdeling

Med hilsen

mseth yv ,. .

eksjonsleder/plan og forvaltning = %

Stormo u t a n

Seniorin niør

Tekst for godkjenn/bg settes inn ved ekspedering.

Likelydende brev sendt til

Balsfjord kommune, Rådhuset, 9050 STORSTEINNES

Bardu kommune Teknisk etat, 9360 BARDU

Berg kommune, 9385 SKALAND

Dyrøy kommune, Dyrøytunet 1, 931 1 BRØSTADBOTN

Karlsøy kommune, 9130 HANSNES

Kåfjord kommune  /  Givuona suohkan, Øverveien 2, 9146 OLDERDALEN

Lenvik kommune, Rådhusveien 8, 9300 FINNSNES

Lyngen kommune, Strandveien 24 , 9060 LYNGSEIDET

Målselv kommune, 9321 MOEN

Nordreisa Kommune, Postboks 174, 9156 STORSLETT

Skjervøy Kommune Teknisk Etat, Postboks 145, 9189 SKJERVØY

Storfjord kommune, Hatteng , 9046 OTEREN

Troms fylkeskommune, Postboks 6600, 9296 TROMSØ

Troms politidistrikt, Postboks 6132, 9291 TROMSØ

Kopi

Kvænangen kommune, 9161 BURFJORD

Sørreisa kommune, Storveien 20, 9310 SØRREISA

Torsken kommune, Kommunehuset , 9380 GRYLLEFJORD

Tranøy kommune, Vangsvikveien 298, 9304 VANGSVlK

Tromsø kommune, Rådhuset, 9299 TROMSØ
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Statens vegvesen

Adresseinformasjon fylles inn ved

ekspedering. Se mottakerliste nedenfor.

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

Region nord Kurt Magne Stormo  / 77617266 17/202659—1 28.11.20l7

Høringsbrev til berørte kommuner, Troms fylkeskommune og politiet i

henhold til Skiltforskriftens bestemmelser: Stadfesting vedtatte fartsgrenser

på riks— og fylkesveger, vegavdeling Troms.

Statens vegvesen gjennomfører en revisjon av eksisterende fartsgrensevedtak for riks— og

fylkesvegene innen Troms vegavdeling som omfatter følgende kommuner: Balsfjord, Bardu,

Berg, Dyrøy, Karlsøy, Kvænangen, Kåfjord kommune  — Gåivuona suohkan, Lenvik, Lyngen,

Målselv, Nordreisa, Skjervøy, Storfjord, Sørreisa, Torsken, Tranøy og Tromsø.

Formålet med revisjonen er  å  øke kvaliteten på steds—data, samt  å  gjøre vedtaks—data mer

tilgjengelig for bl.a. kommuner, politiet og NVDB (Norsk veidatabank).

Skiltforskriftens ara raf 26.l omhandler vedtaksm ndi het i forhold til farts rensesaker:

«i. For bestemt vegstrekning kan Vegdirektoratet treffe vedtak om høyere fartsgrense enn

det som følger av vegtrafikkloven  § 6 annet  Iedd. l dette  tilfelle delegert myndighet  for 90

km/t  til  Troms vegavdeling.

For bestemt vegstrekning eller sone kan det treffes vedtak om lavere fartsgrense enn det som

følger av vegtrafikkloven  § 6 annet ledd. Slikt vedtak  treffes for riksveg, fylkesveg og privat

veg av  regionvegkontoret  og for kommunal veg av kommunen. Dersom en sone også omfatter

annen veg enn kommunal veg, treffes vedtaket av  regionvegkontoret.

Før vedtak tre es etter erste eller annet ledd skal olitiet (: uttale se . Før

re ionve kontoret tre er vedtak skal 0 så lkeskommuneno kommunen auttale se .»

For 50  km/t— og 80 km/t—soner fattes ikke vedtak da disse er generelle fartsgrenser

innenfor og utenfor tettbygd strøk. lhenhold  til  NA—RUNDSKRlV 05/17  er det

skiltmyndigheten  som avgjør hva som er tettbygd strøk i vegtrafikklovens forstand.

Revisjonen vil bli gjennomført ved at eksisterende fartsgrensevedtak oppheves og erstattes

med nye vedtak.

Postadresse Telefon: 22 07 30 00 Kontoradresse Fakturaadresse
Statens vegvesen Mellomveien 40 Statens vegvesen

Region nord firmaposr—nord@vegvesen.no 9007  TROMSØ Regnskap

Postboks  1403 Postboks 702
8002  BODØ Org.nr:  97103208] 9815 Vadsø
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Det vil altså ikke bli foretatt endringer av eksisterende fartsgrenser ved revisjonen.

Vi resiserer derfor at eventuelle ønsker om endrin er av farts renser ikke blir behandlet

som del av revis'onen. Vi henstiller derfor om at slike ønsker fremsendes Statens ve vesen

å ordinær måte 0 ikke som svar få dette hørin sbrevet.

I forbindelse med revisjonen, vil man endre vedtaksområdene fra kommunevis til

strekningsvise vedtak. Dette vil forenkle vedtaks—strukturen og gi publikum og Statens

vegvesen en bedre oversikt over hvilke fartsgrenser som gjelder på de ulike strekningene.

Det vil også forenkle en senere gjennomgang av fartsgrenser da man kan knytte slike til på

forhånd definerte strekninger. Det vil også forenkle saksbehandlingen hos Statens vegvesen

ved behandling av søknader om endring av fartsgrenser.

l2017 har Statens vegvesen gjennomført eksakte registreringer av eksisterende

fartsgrensesoner. Dette gir korrekte sted— og avstandsangivelser for eksisterende

fartsgrenser som vil bli lagt til grunn i prosessen.

i vedlegg er foreslåtte vedtaksnummer satt inn.

Når det er fattet vedtak, vil dette bli sendt ut til de berørte kommuner samt fylkeskommunen

og politiet. Vedtaket vil bestå av vedtaksbrev med tilhørende skiltplan.

Skiltforskriftens ara raf 36.i vedtak:

«i . Alle vedta/< etter  5  26  — 5  30 og 5  32 skal gjøres skriftlig og oppbevares på bet/yggende

måte. Oppbe var/ngen kan skje ved elektron/sk lagring /' et datasystem eller ved papl'rutskrlft

for arkivering.

Statens vegvesen ber om uttalelse fra kommune, politi og fylkeskommunen i henhold til

Skiltforskriftens paragraf 26. Høringsfrist er satt til 3 uker fra brevets dato.

Dersom ytterligere opplysninger ønskes bes de kontakte Statens vegvesen:

kurt.stormo@vegvesen.no.

Statens vegvesen Troms vegavdeling

Med hilsen

Rigmor Thorsteinsen

Avdelingsdirektør

Stormo Kurt Magne

Senioringeniør

[Jalal/nynne!" er gør/Aglen! elektronisk og hair (le/"for inge/l fiancv’j/(r'éW/7e Elg/unner,
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Likelydende brev sendt til

Balsfjord kommune, Rådhuset. 9050 STORSTElNNES

Bardu kommune, Postboks 401, 9365 BARDU

Berg kommune, 9385 SKALAND

Dyrøy kommune, Dyrøytunet 1, 9311 BRØSTADBOTN

Karlsøy kommune, 9130 HANSNES

Kvænangen kommune, 9161 BURFJORD

Kåfjord kommune  /  Givuona suohkan, Øverveien 2, 9146 OLDERDALEN

Lenvik kommune, Rådhusveien 8, 9300 FINNSNES

Lyngen kommune, Strandveien 24 , 9060 LYNGSElDET

Målselv kommune, 9321 MOEN

Nordreisa Kommune, Postboks 174, 9156 STORSLETT

Skjervøy kommune, Postboks 145, 9180 SKJERVØY

Storfjord kommune, Hatteng , 9046 OTEREN

Sørreisa kommune, Storveien 20, 9310 SØRREISA

Torsken kommune, Kommunehuset , 9380 GRYLLEFJORD

Tranøy kommune, Vangsvikveien 298, 9304 VANGSVIK

Troms fylkeskommune, Postboks 6600, 9296 TROMSØ

Troms politidistrikt, Postboks 6132, 9291 TROMSØ

3
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W  meagm a

Berg .
kommune  ? ' . '

Firmapost—nord@vegvesen.no

HØRINGSBREV: STADFESTING VEDTATTE FARTSGRENSER  PÅ RIKS- OG
F  YLKESVEGER, VEGAVDELING TROMS

Vår ref. Arkivkode Deres  ref. Dato
l7/768-4/NA Q30 17/202659-1 04.12.2017

Formannskapet behandlet i møte 30.11.2017 sak 46/17. Følgende vedtak ble fattet:

Berg kommune gir ingen høringsuttalelse.

Med vennlig hilsen
Berg kommune

Nathalie Anti

Rådgiver

Kopi til: Arkiv

Postadresse: Besøksadresse:

ingrid Bjerkås-veien 23 Telefon: 77 85 90 00

9385 Skaland Skaland Telefaks: 77 85 90 Ol
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Kvænangen kommune 29 26% '  3
Næring, utvikling og teknisk MOTTATT ‘ *

13  DES. 2517
Statens v  v

Regionengcrc? Sen

Statens vegvesen
Region Nord Postboks  1403
8002  BODØ

Deres  ref  : Vår ref: Lonenr: Arkivkode Dato
17/202659-1 2015/203-68 2967/20]  7 Q10 11.12.2017

Høring - stadfesting av vedtatte fartsgrenser på riks- og fylkesveger.

Viser til høringsbrev datert 28.1 1.2017 vedrørende revisjon av eksisterende fartsgrensevedtak for
riks- og fylkesvegene innen Troms veiavdeling.

For Kvænangen kommune gjelder det følgende vedtaksnummer:
V5-3-382-2017 (FV 362)
V5-3—383-2017 *) (FV  363)
V5-3-383-2017 (FV  363)
V5-3-384-2017 *) (FV 364)
V5-3-385-2017 (FV  367)

V5-3-301-2017 (E6 Badderen)
vs-3-301-2017 *) (E6 Burfiord)
V5-3-301-2017 *) (E6 Burfjord)
V5-3-301-2017 (E6 Alteidet)

Det fremgår at revisjonen vil bli gjennomført ved at eksisterende fartsgrensevedtak oppheves, og
erstattes med nye vedtak. Det vil ikke bli foretatt endringer av eksisterende fartsgrenser ved
revisjonen.

Kvænangen kommune har ikke merknader til revisjonen.

Med hilsen

Øl", 7&L‘n * hint!-riff
Dag Åsmund Farstad
Avd.ing. anlegg
Direkte innvalg: 77 77 88 43
E-post: dag.farstadgkvanangen.kommune.no

Postadresse: Besøksadresse: Telefon:

Rådhuset Rådhuset Telefals:
9161  BURFJORD Organisasjosnr: 940331102

E-post: poståkvanangenkommuneno www.kvanangenkommuneno
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Fra:

Sendt:

Til:

Emne:

Hei!

li' zozm— +
Dag Åsmund  Farstad  <Dag.Farstad@kvanangen.kommune.no>

12. desember 2017 10:35
Stormo Kurt Magne

Vedrørende høring -  stadfesting av vedtatte fartsgrenser på riks- og

fylkesveier

Vedlegg —  kolonne for strekning:

For FV 362 Kvænangen er Steinnes satt som stedsangivelse ?burde denne vært endret til

Undereidet?

For FV 363 Kvænangen (hp 01 288-8878) er Hampland satt som stedsangivelse ? burde denne vært

endret til Sørkjos/ Sørkjosen?

For øvrig er disse tydelig presisert under kolonne for kilometrering.

Med vennlig hilsen

Dag Åsmund Farstad
Avd.ing.anlegg

Tlf: 77 77 88 43/417 60114

Email: da .farstad kvanan en.kommune.no

Web: www.kvanan en.kommune.no
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Vi?
may KOMMUNE

& Teknisk drift

. MOTTATT
2  1  D

Statens vegvesen Region  nord St ES. 20”
Postboks 1403 atens ve

Region ”90173 sen

8002  BODØ

Saksnr. 17/  1336 Arkiv Deres  ref: Dato
Saksbeh. Fred  inge  Fredriksen 080 &13 17/202659-1 18.12.2017
Saksbeh  dir telefon 99 22 86 95

SVAR  -  STADFESTING VEDTATTE FARTSGRENSER PÅ  RIKS- OG
FYLKESVEGER
VEGAVDELING TROMS

Viser til Deres høringsbrev daten 28.1  1.2017

Lista over veier bør korrigeres på følgende strekninger

FV 86 Berg :  strekningen Svanelvmo fra hp ll ?? til Hp 12 ?? ligger i Tranøy kommune

Fv 227 Tranøy strekninene som er nevnt i lista ligger i Lenvik kommune Derimot finner vi
ikke strekningen Vangsvik  _Rubbestad  i lista

FV 231  Fins ikke  i lista men ligger i Tranøy kommune (Skatvik)

Med hilsen
Tranøy kommune
Teknisk  drifi

Fred Inge  Fredriksen
avd leder

Kopi til:

Dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke håndskrevet signatur

Postadresse: Telefon Telefax Bankgiro Konto komm avg
Vangsvikveien 298 77 87 40 00 77 87 40 01 481  1.07.0005] 47503594044
9304 VANGSVIK
e-post:  posmnak@nanoy.kommune.no

Skage-S? - g"
1
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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   
    
    
    
    
    
    

Ågot Irene Johansen 
Sentrum 6 
9151  Storslett 
 
 

 

 
 

 
 

Deres ref:   Vår ref (bes oppgitt ved svar): Løpenr. Arkivkode Dato 
 2016/1404-9 3494/2018 Q52 26.03.2018 

 

Bruk av offentlig parkeringsplass Storslett sentrum og parkering på gangvei 

Vi viser til tidligere henvendelser til deg om langtidsparkering på offentlig parkeringsplass for 
forretninger i Storslett sentrum og langs gangvei. Det vises videre til skilting av tillatt 
parkeringstid på plassen mellom Coop og nedbrent bygning tilhørende Flexi Klær.  
 
Parkering skjer også langs gangvei mellom Sentrum 6 og E6, og på offentlig vei mellom Sentrum 
6 og Sentrum 4 (Grillstua Mat & Vinhus).  
Parkering langs gangveien hindrer vintervedlikehold av gangveien og medfører igjen store 
ulemper for funksjonshemmede og personer med barnevogner. 
Parkering på offentlig vei mellom Sentrum 6 og Sentrum 4 hindrer også varetransport som 
medfører returkostnader for varer som ikke kan leveres. Aktuell bileier kan bli 
erstatningsansvarlig for returkostnader. 
 
Ditt kjøretøy med registreringsnummer ZX20545 er observert stående på parkeringen både natt 
og formiddag over tid. Ditt kjøretøy er dermed til hinder for næringslivet og for drift av 
parkeringsplassen. 
 
Dersom du ikke har tilfredsstillende privat parkeringsplass, henvises det til at kommunal 
parkering (grusplass) mellom Muonioveien og Hagan-bygget kan benyttes. Parkering på denne 
plassen gir i dag ikke ulempe for næringslivet, og drift av plassen tilpasses parkerte kjøretøy. 
 
Om skilt ikke respekteres i framtid, kan du ikke vente flere påminnelser før borttauing av ditt 
kjøretøy blir iverksatt på din regning.  Dette gjelder uavhengig av brøytesesong. 
 
 
 
 
 

80



 
 Side 2 av 2

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

Siv Hege Sørensen 
Sentrum 6 
9151  Storslett 
 
 

 

 
 

 
 

Deres ref:   Vår ref (bes oppgitt ved svar): Løpenr. Arkivkode Dato 
 2016/1404-12 3525/2018 Q52 26.03.2018 

 

Bruk av offentlig parkeringsplass Storslett sentrum og parkering på gangvei 

Nordreisa kommune har fått flere henvendelser fra bedrifter i sentrum om langtidsparkerte biler på 
offentlig parkering etablert for forretningene. Dette gjelder parkeringsplassen mellom Coop og 
nedbrent bygning tilhørende Flexi Klær.  
Parkeringen er etablert for å betjene bedriftene i sentrum og deres behov for kundeparkering. I tillegg 
medfører manglende respekt for skiltingen også hinder for drift av parkeringsplassen.  
 
Det parkeres også langs gangvei mellom Sentrum 6 og E6, og på offentlig vei mellom Sentrum 6 og 
Sentrum 4 (Grillstua Mat & Vinhus). Parkering langs gangveien hindrer vintervedlikehold av 
gangveien. Gangveien vil ikke bli brøytet eller strødd så lenge parkerte biler hindrer arbeidet.  Dette 
medfører igjen store ulemper for funksjonshemmede og personer med barnevogner. 
Parkering på offentlig vei mellom Sentrum 6 og Sentrum 4 hindrer også varetransport som medfører 
returkostnader for varer som ikke kan leveres. Aktuell bileier kan bli erstatningsansvarlig for 
returkostnader. 
 
Saken har tidligere vært drøftet i Miljø-, plan og utviklingsutvalget (MPU) i Nordreisa kommune. 
Næringslivets behov er viktig for kommunen, og det er ikke tilfredsstillende at private kjøretøy tar 
seg til rette og benytter offentlig parkeringsplass som privat parkering.  
 
Ditt kjøretøy med registreringsnr ZH35524 er et av flere som er observert stående både natt og 
formiddag over tid. Dersom du ikke har tilfredsstillende privat parkering, henvises det til at 
kommunal parkering (grusplass) mellom Muonioveien og Hagan-bygget kan benyttes. Parkering hele 
døgnet på denne plassen gir i dag ikke ulempe for næringslivet.  
 
Vi gjør oppmerksom på at parkeringsplassene nærmest tidligere Flexi Klær er på privat eiendom. 
Dette gjelder to plasser for funksjonshemmede i tillegg til tre andre plasser. De tre plassene uten 
restriksjoner, er korttidsplasser for næringslivets kunder.  
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 Side 2 av 2

Om skilt for gjeldende parkeringsplass ikke respekteres, vil Nordreisa kommune vurdere andre 
nødvendige tiltak som borttauing på bileiers regning. 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
 
Hilde Henriksen 
Virksomhetsleder 
 
Dette dokumentet er produsert elektronisk, og har derfor ingen signatur. 
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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   
    
    
    
    
    
    

Dag Trætten 
Torsrudveien 78 
3430  Spikkestad 
 
 

 

 
 

 
 

Deres ref:   Vår ref (bes oppgitt ved svar): Løpenr. Arkivkode Dato 
 2016/1404-13 3527/2018 Q52 26.03.2018 

 

Bruk av offentlig parkeringsplass Storslett sentrum og parkering på gangvei 

Nordreisa kommune har fått flere henvendelser fra bedrifter i sentrum om langtidsparkerte biler på 
offentlig parkering etablert for forretningene. Dette gjelder parkeringsplassen mellom Coop og 
nedbrent bygning tilhørende Flexi Klær.  
Parkeringen er etablert for å betjene bedriftene i sentrum og deres behov for kundeparkering. I tillegg 
medfører manglende respekt for skiltingen også hinder for drift av parkeringsplassen.  
 
Det parkeres også langs gangvei mellom Sentrum 6 og E6, og på offentlig vei mellom Sentrum 6 og 
Sentrum 4 (Grillstua Mat & Vinhus). Parkering langs gangveien hindrer vintervedlikehold av 
gangveien. Gangveien vil ikke bli brøytet eller strødd så lenge parkerte biler hindrer arbeidet.  Dette 
medfører igjen store ulemper for funksjonshemmede og personer med barnevogner. 
Parkering på offentlig vei mellom Sentrum 6 og Sentrum 4 hindrer også varetransport som medfører 
returkostnader for varer som ikke kan leveres. Aktuell bileier kan bli erstatningsansvarlig for 
returkostnader. 
 
Saken har tidligere vært drøftet i Miljø-, plan og utviklingsutvalget (MPU) i Nordreisa kommune. 
Næringslivets behov er viktig for kommunen, og det er ikke tilfredsstillende at private kjøretøy tar 
seg til rette og benytter offentlig parkeringsplass som privat parkering.  
 
Ditt kjøretøy med registreringsnr KH93125 er et av flere som er observert stående både natt og 
formiddag over tid. Dersom du ikke har tilfredsstillende privat parkering, henvises det til at 
kommunal parkering (grusplass) mellom Muonioveien og Hagan-bygget kan benyttes. Parkering hele 
døgnet på denne plassen gir i dag ikke ulempe for næringslivet.  
 
Vi gjør oppmerksom på at parkeringsplassene nærmest tidligere Flexi Klær er på privat eiendom. 
Dette gjelder to plasser for funksjonshemmede i tillegg til tre andre plasser. De tre plassene uten 
restriksjoner, er korttidsplasser for næringslivets kunder.  
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 Side 2 av 2

Om skilt for gjeldende parkeringsplass ikke respekteres, vil Nordreisa kommune vurdere andre 
nødvendige tiltak som borttauing på bileiers regning. 
 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
 
Hilde Henriksen 
Virksomhetsleder 
 
Dette dokumentet er produsert elektronisk, og har derfor ingen signatur. 
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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   
    
    
    
    
    
    

Yvonne Bekkmo 
Nordkjosveien 53 
9151  Storslett 
 
 

 

 
 

 
 

Deres ref:   Vår ref (bes oppgitt ved svar): Løpenr. Arkivkode Dato 
 2016/1404-16 3532/2018 Q52 26.03.2018 

 

Bruk av offentlig parkeringsplass Storslett sentrum og parkering på gangvei 

Nordreisa kommune har fått flere henvendelser fra bedrifter i sentrum om langtidsparkerte biler på 
offentlig parkering etablert for forretningene. Dette gjelder parkeringsplassen mellom Coop og 
nedbrent bygning tilhørende Flexi Klær.  
Parkeringen er etablert for å betjene bedriftene i sentrum og deres behov for kundeparkering. I tillegg 
medfører manglende respekt for skiltingen også hinder for drift av parkeringsplassen.  
 
Det parkeres også langs gangvei mellom Sentrum 6 og E6, og på offentlig vei mellom Sentrum 6 og 
Sentrum 4 (Grillstua Mat & Vinhus). Parkering langs gangveien hindrer vintervedlikehold av 
gangveien. Gangveien vil ikke bli brøytet eller strødd så lenge parkerte biler hindrer arbeidet.  Dette 
medfører igjen store ulemper for funksjonshemmede og personer med barnevogner. 
Parkering på offentlig vei mellom Sentrum 6 og Sentrum 4 hindrer også varetransport som medfører 
returkostnader for varer som ikke kan leveres. Aktuell bileier kan bli erstatningsansvarlig for 
returkostnader. 
 
Saken har tidligere vært drøftet i Miljø-, plan og utviklingsutvalget (MPU) i Nordreisa kommune. 
Næringslivets behov er viktig for kommunen, og det er ikke tilfredsstillende at private kjøretøy tar 
seg til rette og benytter offentlig parkeringsplass som privat parkering.  
 
Ditt kjøretøy med registreringsnr ZH40841 er et av flere som er observert stående både natt og 
formiddag over tid. Dersom du ikke har tilfredsstillende privat parkering, henvises det til at 
kommunal parkering (grusplass) mellom Muonioveien og Hagan-bygget kan benyttes. Parkering hele 
døgnet på denne plassen gir i dag ikke ulempe for næringslivet.  
 
Vi gjør oppmerksom på at parkeringsplassene nærmest tidligere Flexi Klær er på privat eiendom. 
Dette gjelder to plasser for funksjonshemmede i tillegg til tre andre plasser. De tre plassene uten 
restriksjoner, er korttidsplasser for næringslivets kunder.  
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Om skilt for gjeldende parkeringsplass ikke respekteres, vil Nordreisa kommune vurdere andre 
nødvendige tiltak som borttauing på bileiers regning. 
 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
 
Hilde Henriksen 
Virksomhetsleder 
 
Dette dokumentet er produsert elektronisk, og har derfor ingen signatur. 
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Postadresse: Besøksadresse: Telefon: + 47 77 58 00 00 Bankkonto: 4740.05.03954 
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Henny Eline Josefsen 
Skogly 12 
9152  Sørkjosen 
 
 

 

 
 

 
 

Deres ref:   Vår ref (bes oppgitt ved svar): Løpenr. Arkivkode Dato 
 2016/1404-10 3512/2018 Q52 26.03.2018 

 

Bruk av offentlig parkeringsplass Storslett sentrum og parkering på gangvei 

Nordreisa kommune har fått flere henvendelser fra bedrifter i sentrum om langtidsparkerte biler på 
offentlig parkering etablert for forretningene. Dette gjelder parkeringsplassen mellom Coop og 
nedbrent bygning tilhørende Flexi Klær.  
Parkeringen er etablert for å betjene bedriftene i sentrum og deres behov for kundeparkering. I tillegg 
medfører manglende respekt for skiltingen også hinder for drift av parkeringsplassen.  
 
Det parkeres også langs gangvei mellom Sentrum 6 og E6, og på offentlig vei mellom Sentrum 6 og 
Sentrum 4 (Grillstua Mat & Vinhus). Parkering langs gangveien hindrer vintervedlikehold av 
gangveien. Gangveien vil ikke bli brøytet eller strødd så lenge parkerte biler hindrer arbeidet.  Dette 
medfører igjen store ulemper for funksjonshemmede og personer med barnevogner. 
Parkering på offentlig vei mellom Sentrum 6 og Sentrum 4 hindrer også varetransport som medfører 
returkostnader for varer som ikke kan leveres. Aktuell bileier kan bli erstatningsansvarlig for 
returkostnader. 
 
Saken har tidligere vært drøftet i Miljø-, plan og utviklingsutvalget (MPU) i Nordreisa kommune. 
Næringslivets behov er viktig for kommunen, og det er ikke tilfredsstillende at private kjøretøy tar 
seg til rette og benytter offentlig parkeringsplass som privat parkering.  
 
Ditt kjøretøy med registreringsnr YU39637 er et av flere som er observert stående både natt og 
formiddag over tid. Dersom du ikke har tilfredsstillende privat parkering, henvises det til at 
kommunal parkering (grusplass) mellom Muonioveien og Hagan-bygget kan benyttes. Parkering hele 
døgnet på denne plassen gir i dag ikke ulempe for næringslivet.  
 
Vi gjør oppmerksom på at parkeringsplassene nærmest tidligere Flexi Klær er på privat eiendom. 
Dette gjelder to plasser for funksjonshemmede i tillegg til tre andre plasser. De tre plassene uten 
restriksjoner, er korttidsplasser for næringslivets kunder.  
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 Side 2 av 2

Om skilt for gjeldende parkeringsplass ikke respekteres, vil Nordreisa kommune vurdere andre 
nødvendige tiltak som borttauing på bileiers regning. 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
 
Hilde Henriksen 
Virksomhetsleder 
 
Dette dokumentet er produsert elektronisk, og har derfor ingen signatur. 
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Trine Annie Sellevoll 
Gausdal 33 
9151  Storslett 
 
 

 

 
 

 
 

Deres ref:   Vår ref (bes oppgitt ved svar): Løpenr. Arkivkode Dato 
 2016/1404-11 3514/2018 Q52 26.03.2018 

 

Bruk av offentlig parkeringsplass Storslett sentrum og parkering på gangvei 

Nordreisa kommune har fått flere henvendelser fra bedrifter i sentrum om langtidsparkerte biler på 
offentlig parkering etablert for forretningene. Dette gjelder parkeringsplassen mellom Coop og 
nedbrent bygning tilhørende Flexi Klær.  
Parkeringen er etablert for å betjene bedriftene i sentrum og deres behov for kundeparkering. I tillegg 
medfører manglende respekt for skiltingen også hinder for drift av parkeringsplassen.  
 
Det parkeres også langs gangvei mellom Sentrum 6 og E6, og på offentlig vei mellom Sentrum 6 og 
Sentrum 4 (Grillstua Mat & Vinhus). Parkering langs gangveien hindrer vintervedlikehold av 
gangveien. Gangveien vil ikke bli brøytet eller strødd så lenge parkerte biler hindrer arbeidet.  Dette 
medfører igjen store ulemper for funksjonshemmede og personer med barnevogner. 
Parkering på offentlig vei mellom Sentrum 6 og Sentrum 4 hindrer også varetransport som medfører 
returkostnader for varer som ikke kan leveres. Aktuell bileier kan bli erstatningsansvarlig for 
returkostnader. 
 
Saken har tidligere vært drøftet i Miljø-, plan og utviklingsutvalget (MPU) i Nordreisa kommune. 
Næringslivets behov er viktig for kommunen, og det er ikke tilfredsstillende at private kjøretøy tar 
seg til rette og benytter offentlig parkeringsplass som privat parkering.  
 
Ditt kjøretøy med registreringsnr FK14072 er et av flere som er observert stående både natt og 
formiddag over tid. Dersom du ikke har tilfredsstillende privat parkering, henvises det til at 
kommunal parkering (grusplass) mellom Muonioveien og Hagan-bygget kan benyttes. Parkering hele 
døgnet på denne plassen gir i dag ikke ulempe for næringslivet.  
 
Vi gjør oppmerksom på at parkeringsplassene nærmest tidligere Flexi Klær er på privat eiendom. 
Dette gjelder to plasser for funksjonshemmede i tillegg til tre andre plasser. De tre plassene uten 
restriksjoner, er korttidsplasser for næringslivets kunder.  
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 Side 2 av 2

Om skilt for gjeldende parkeringsplass ikke respekteres, vil Nordreisa kommune vurdere andre 
nødvendige tiltak som borttauing på bileiers regning. 
 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
 
Hilde Henriksen 
Virksomhetsleder 
 
Dette dokumentet er produsert elektronisk, og har derfor ingen signatur. 
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Mona Karin Fredriksen 
Postboks 62, 9151 Storslett 
9151  Storslett 
 
 

 

 
 

 
 

Deres ref:   Vår ref (bes oppgitt ved svar): Løpenr. Arkivkode Dato 
 2016/1404-17 3534/2018 Q52 26.03.2018 

 

Bruk av offentlig parkeringsplass Storslett sentrum og parkering på gangvei 

Nordreisa kommune har fått flere henvendelser fra bedrifter i sentrum om langtidsparkerte biler på 
offentlig parkering etablert for forretningene. Dette gjelder parkeringsplassen mellom Coop og 
nedbrent bygning tilhørende Flexi Klær.  
Parkeringen er etablert for å betjene bedriftene i sentrum og deres behov for kundeparkering. I tillegg 
medfører manglende respekt for skiltingen også hinder for drift av parkeringsplassen.  
 
Det parkeres også langs gangvei mellom Sentrum 6 og E6, og på offentlig vei mellom Sentrum 6 og 
Sentrum 4 (Grillstua Mat & Vinhus). Parkering langs gangveien hindrer vintervedlikehold av 
gangveien. Gangveien vil ikke bli brøytet eller strødd så lenge parkerte biler hindrer arbeidet.  Dette 
medfører igjen store ulemper for funksjonshemmede og personer med barnevogner. 
Parkering på offentlig vei mellom Sentrum 6 og Sentrum 4 hindrer også varetransport som medfører 
returkostnader for varer som ikke kan leveres. Aktuell bileier kan bli erstatningsansvarlig for 
returkostnader. 
 
Saken har tidligere vært drøftet i Miljø-, plan og utviklingsutvalget (MPU) i Nordreisa kommune. 
Næringslivets behov er viktig for kommunen, og det er ikke tilfredsstillende at private kjøretøy tar 
seg til rette og benytter offentlig parkeringsplass som privat parkering.  
 
Kjøretøy med registreringsnr ZE70175 er et av flere som er observert stående både natt og formiddag 
over tid. I følge vår informasjon, disponerer du dette kjøretøyet. Dersom du ikke har tilfredsstillende 
privat parkering, henvises det til at kommunal parkering (grusplass) mellom Muonioveien og Hagan-
bygget kan benyttes. Parkering hele døgnet på denne plassen gir i dag ikke ulempe for næringslivet.  
 
Vi gjør oppmerksom på at parkeringsplassene nærmest tidligere Flexi Klær er på privat eiendom. 
Dette gjelder to plasser for funksjonshemmede i tillegg til tre andre plasser. De tre plassene uten 
restriksjoner, er korttidsplasser for næringslivets kunder.  
 

92



 
 Side 2 av 2

Om skilt for gjeldende parkeringsplass ikke respekteres, vil Nordreisa kommune vurdere andre 
nødvendige tiltak som borttauing på bileiers regning. 
 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
 
Hilde Henriksen 
Virksomhetsleder 
 
Dette dokumentet er produsert elektronisk, og har derfor ingen signatur. 
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9151  Storslett 
 
 

 

 
 

 
 

Deres ref:   Vår ref (bes oppgitt ved svar): Løpenr. Arkivkode Dato 
 2016/1404-14 3528/2018 Q52 26.03.2018 

 

Bruk av offentlig parkeringsplass Storslett sentrum og parkering på gangvei 

Nordreisa kommune har fått flere henvendelser fra bedrifter i sentrum om langtidsparkerte biler på 
offentlig parkering etablert for forretningene. Dette gjelder parkeringsplassen mellom Coop og 
nedbrent bygning tilhørende Flexi Klær.  
Parkeringen er etablert for å betjene bedriftene i sentrum og deres behov for kundeparkering. I tillegg 
medfører manglende respekt for skiltingen også hinder for drift av parkeringsplassen.  
 
Det parkeres også langs gangvei mellom Sentrum 6 og E6, og på offentlig vei mellom Sentrum 6 og 
Sentrum 4 (Grillstua Mat & Vinhus). Parkering langs gangveien hindrer vintervedlikehold av 
gangveien. Gangveien vil ikke bli brøytet eller strødd så lenge parkerte biler hindrer arbeidet.  Dette 
medfører igjen store ulemper for funksjonshemmede og personer med barnevogner. 
Parkering på offentlig vei mellom Sentrum 6 og Sentrum 4 hindrer også varetransport som medfører 
returkostnader for varer som ikke kan leveres. Aktuell bileier kan bli erstatningsansvarlig for 
returkostnader. 
 
Saken har tidligere vært drøftet i Miljø-, plan og utviklingsutvalget (MPU) i Nordreisa kommune. 
Næringslivets behov er viktig for kommunen, og det er ikke tilfredsstillende at private kjøretøy tar 
seg til rette og benytter offentlig parkeringsplass som privat parkering.  
 
Ditt kjøretøy med registreringsnr ZH32046 er et av flere som er observert stående både natt og 
formiddag over tid. Dersom du ikke har tilfredsstillende privat parkering, henvises det til at 
kommunal parkering (grusplass) mellom Muonioveien og Hagan-bygget kan benyttes. Parkering hele 
døgnet på denne plassen gir i dag ikke ulempe for næringslivet.  
 
Vi gjør oppmerksom på at parkeringsplassene nærmest tidligere Flexi Klær er på privat eiendom. 
Dette gjelder to plasser for funksjonshemmede i tillegg til tre andre plasser. De tre plassene uten 
restriksjoner, er korttidsplasser for næringslivets kunder.  
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 Side 2 av 2

Om skilt for gjeldende parkeringsplass ikke respekteres, vil Nordreisa kommune vurdere andre 
nødvendige tiltak som borttauing på bileiers regning. 
 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
 
Hilde Henriksen 
Virksomhetsleder 
 
Dette dokumentet er produsert elektronisk, og har derfor ingen signatur. 
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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   
    
    
    
    
    
    

Knut Asbjørn Henriksen 
Mælen 8 A 
9151  Storslett 
 
 

 

 
 

 
 

Deres ref:   Vår ref (bes oppgitt ved svar): Løpenr. Arkivkode Dato 
 2016/1404-15 3529/2018 Q52 26.03.2018 

 

Bruk av offentlig parkeringsplass Storslett sentrum og parkering på gangvei 

Nordreisa kommune har fått flere henvendelser fra bedrifter i sentrum om langtidsparkerte biler på 
offentlig parkering etablert for forretningene. Dette gjelder parkeringsplassen mellom Coop og 
nedbrent bygning tilhørende Flexi Klær.  
Parkeringen er etablert for å betjene bedriftene i sentrum og deres behov for kundeparkering. I tillegg 
medfører manglende respekt for skiltingen også hinder for drift av parkeringsplassen.  
 
Det parkeres også langs gangvei mellom Sentrum 6 og E6, og på offentlig vei mellom Sentrum 6 og 
Sentrum 4 (Grillstua Mat & Vinhus). Parkering langs gangveien hindrer vintervedlikehold av 
gangveien. Gangveien vil ikke bli brøytet eller strødd så lenge parkerte biler hindrer arbeidet.  Dette 
medfører igjen store ulemper for funksjonshemmede og personer med barnevogner. 
Parkering på offentlig vei mellom Sentrum 6 og Sentrum 4 hindrer også varetransport som medfører 
returkostnader for varer som ikke kan leveres. Aktuell bileier kan bli erstatningsansvarlig for 
returkostnader. 
 
Saken har tidligere vært drøftet i Miljø-, plan og utviklingsutvalget (MPU) i Nordreisa kommune. 
Næringslivets behov er viktig for kommunen, og det er ikke tilfredsstillende at private kjøretøy tar 
seg til rette og benytter offentlig parkeringsplass som privat parkering.  
 
Ditt kjøretøy med registreringsnr ZH10268 er et av flere som er observert stående både natt og 
formiddag over tid. Dersom du ikke har tilfredsstillende privat parkering, henvises det til at 
kommunal parkering (grusplass) mellom Muonioveien og Hagan-bygget kan benyttes. Parkering hele 
døgnet på denne plassen gir i dag ikke ulempe for næringslivet.  
 
Vi gjør oppmerksom på at parkeringsplassene nærmest tidligere Flexi Klær er på privat eiendom. 
Dette gjelder to plasser for funksjonshemmede i tillegg til tre andre plasser. De tre plassene uten 
restriksjoner, er korttidsplasser for næringslivets kunder.  
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 Side 2 av 2

Om skilt for gjeldende parkeringsplass ikke respekteres, vil Nordreisa kommune vurdere andre 
nødvendige tiltak som borttauing på bileiers regning. 
 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
 
Hilde Henriksen 
Virksomhetsleder 
 
Dette dokumentet er produsert elektronisk, og har derfor ingen signatur. 
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Statens vegvesen
Dm?)

W; « 9%;q
Nordreisa Kommune (Ål-[Å (.)

Postboks 174 Hf , _  , Mia/x
[ ) llq' l D Lug/w År”

91 56 STORSLETF ()

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

Region nord Alexander Lindal / 78941741 16/28039—156 23.02.2018

Erstatningsoppgjør etter skredet  i  Sørkjosen

Statens vegvesen viser til erstatningskravet dere sendte oss den 5. juli 201 6 etter skredet i

Sørkjosen den 10. mai 2015. Dere krever erstatning med kr 623.450 for opprydningsutgifter

som ikke er dekket av tildelte skjønnsmidler.

Statens vegvesen har mottatt flere erstatningskrav etter skredet. Vi kan bare utbetale

erstatning dersom det erjuridisk grunnlag for det, og hvert enkelt krav blir derfor vurdert ut

fra gjeldende erstatningsregler. Ettersom kravene vi har mottatt er ulike, vil det variere fra

sak til sak om Statens vegvesen skal gi full erstatning, om vi skal gi erstatning for deler av

kravet, eller om vi må avvise kravet i sin helhet.

l eposten dere sendte oss den 21 . juni 201 7 oppga dere skadeserstatningsloven kap.  4  og

forurensningsloven §§ 7, 47 og 75 som ansvarsgrunnlag. Statens vegvesen har kommet til at

det foreligger ansvar på grunnlag av forurensningsloven § 76, jf. § 74 andre ledd.

Vrakgodset som lå i sjøen er å anse som forsøpling etter § 28, og kommunen kan som

forurensningsmyndighet etter § 37 kreve erstatning for kostnader til iverksatte tiltak. Trolig

er det grunnlag for erstatning også etter lovens § 55, jf. § 57 bokstav b, jf. § 53 tredje ledd.

Når det kommer til utmålingsspørsmålet er vurderingen vår at dere har krav på erstatning

for hele kravbeløpet på 623.450 kr. Dere har dokumentert utgiftene og begrenset det

økonomiske tapet ved å søke om skjønnsmidler.

Statens vegvesen kommer derfor til å utbetale erstatning med 623.450 kr til deres

kontonummer 4740.05.03954. Beløpet vil trolig være på kontoen deres innen to uker fra

datoen på dette brevet.

Postadresse Telefon: 22 O7 30 00 Kontoradresse Fakturaadresse

Statens vegvesen Båtsfjordveien 18 Statens vegvesen

Region nord firmapost—nord@vegvesen.no 9800 VADSØ Regnskap

Postboks 1403 Postboks 702

8002 BODØ Org.nr: 97l032081 9815 Vadsø
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Dersom dere har innsigelser eller merknader til vurderingen vår av kravet deres, kan dere

sende oss dette skriftlig eller på epost. Har dere spørsmål kan dere også kontakte

undertegnede på telefon. Avslutningsvis vil vi beklage den lange saksbehandlingstiden.

Juridiske saker og anskaffelser

Med hilsen

Alexander Lindal

rådgiver

Dokumenter er godkjent e/e/dron/s/r og har derfor /ngen håndskrevne s/gnaturer.

2
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Fra: Postkasse NPKL (post@npkl.no)
Sendt: 15.03.2018 19.48.13
Til: Beiarn kommune; Dovre kommune; Engerdal kommune; Folldal kommune; Gausdal kommune; Grane kommune;
Hol kommune; Jondal kommune; Lesja kommune; Lierne kommune; Lom kommune; Luster kommune; Midtre
Gauldal kommune; Målselv kommune; Norddal kommune; Nordreisa Kommune; Nore og Uvdal kommune; Odda
kommune; Rana kommune; Rauma kommune; Røyrvik kommune; Saltdal kommune; Sel kommune; Skjåk kommune;
Sunndal kommune; Tinn kommune; Tolga kommune; Vadsø kommune; Vardø kommune; Vevelstad kommune; Vinje
kommune; Vågå kommune
Kopi: 

Emne: Nasjonalparkkommunestatus og merkevaren «Norges nasjonalparker»
Vedlegg: Nasjonalparkkommunestatus og merkevaren Norges nasjonalparker.pdf;Handlingsplan for implementering
av kriterier for å være aktør under merkevaren Norges nasjonalparker.docx;Saksframlegg kommunestyret ang.
kriterier og merkevare - Eksempel.docx;Kriterier for nasjonalparkkommuner for å være aktører under Merkevaren
Norges nasjonalparker.pdf;Miljødirektoratet-Brev Deres ref 2017-4649 Kriterier for
nasjonalparkkommuner.pdf;Vedtekter for Norges nasjonalparkkommuner og nasjonalparklandsbyer gjeldende fra 4.
mai .2017.pdf;Ny merkevare- og kommunikasjonsstrategi for Norges nasjonalparker.pdf
Til
Medlemmene i Norges nasjonalparkkommuner og nasjonalparklandsbyer
 
Statusen som nasjonalparkkommune er i endring som følge av at den skal gå fra kvantitative til kvalitative krav
innen 2021.
Finn vedlagt brevet Nasjonalparkkommunestatus og merkevaren Norges nasjonalparker som beskriver hvordan
dere skal forholde dere til dette.
Fristen for å gi tilbakemelding på innholdet i brevet er 11. april 2018.
 
I tillegg til brevet er det lagt ved følgende dokumenter til støtte for arbeidet:
 

-       Saksframlegg kommunestyret ang. kriterier og merkevare – Eksempel
-       Handlingsplan for implementering av kriterier for å være aktør under merkevaren Norges nasjonalparker -

Eksempel
-       Kriterier for nasjonalparkkommuner for å være aktører under Merkevaren Norges nasjonalparker
-       Miljødirektoratet-Brev Deres ref 2017-4649 Kriterier nasjonalparkkommuner
-       Vedtekter for Norges nasjonalparkkommuner og nasjonalparklandsbyer gjeldende fra 4. mai .2017
-       Ny merkevare- og kommunikasjonsstrategi for Norges nasjonalparker

 
Med vennlig hilsen

 
Bjørn Åge Jenssen
Daglig leder                 
Brubakken 2, 2686 LOM
Postboks 5, 2688 LOM
T: +47 61 21 12 00
M: +47 974 22 461
@: post@npkl.no
www.npkl.no
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Besøksadresse 

Brubakken 2 

2686 Lom 

Postadresse 

Postboks 5 

2688 Lom 

Kontakt 

Sentral +47 61 21 12 00 

Direkte +47 974 22 461 

post@npkl.no 

Organisasjonsnummer 914 889 375 

 

Nasjonalparkkommunestatus 
og merkevaren  
«Norges nasjonalparker» 

Styret i Norges nasjonalparkkommuner og nasjonalparklansbyer hadde 14. 

februar 2018 møte med Miljødirektoratet i Trondheim, representert ved 

avdelingsirektør Ivar Myklebust, seksjonsleder Olav Nord-Varhaug og 

seniorrådgiver Reidar Dahl. Dagsorden var medlemmenes status som 

nasjonalparkkommune og «Kriterier for nasjonalparkkommuner for å være 

aktører under merkevaren Norges nasjonalparker» som medlemmene må 

innfri for å ta i bruk merkevaren «Norges nasjonalparker». 

Aktører under merkevaren «Norges nasjonalparker» (heretter merkevaren) er: 

 Norges nasjonalparker 

 Øvrige verneområder 

 Besøkssentre for nasjonalpark, rovdyr, villrein, verdensarv og våtmark 

 Nasjonalparklandsbyer 

 Nasjonalparkkommuner (etter søknad. Se nedenfor).  

For å kunne søke om å bli aktør under merkevaren og ta denne i bruk må 

kommunestyret ha gjort vedtak om å implementere kriteriene og tidfeste når 

implementeringen av disse skal være gjennomført.  

Søknad og kopi av kommunestyrevedtaket sendes Miljødirektoratet, Postboks 

5672 Sluppen, 7485 Trondheim med kopi til til Norges nasjonalparkkommuner 

og nasjonalparklansbyer, Postboks 5, 2688 Lom. 

Så snart kommunen har vedtatt å bli nasjonalparkkommune etter de nye 

kriteriene bør kommunen starte implementeringen av kriteriene gjennom et 

systematisk arbeid for å nå målsettingene for merkevaren. Det kan være ved at 

det legges relevante tiltak i handlingsdelen i kommuneplanen, at det vedtas en 

kommunedelplan for temaet o. l. Kriteriene skal være implementert i 

Norges nasjonalparkkommuner og nasjonalparklandsbyer 

att. Medlemmene 

 

   

 

 

  

 

    Dato 15. mars 2018 
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 2 nasjonalparkkommuner.no +47 61 21 12 00 

kommunenes planverk og virksomhet innen utløpet av kommunestyreperioden 

2019-2023. 

Kommunene som er nasjonalparkkommuner fikk tildelt denne statusen for 

perioden fram til 2018. Miljødirektoratet har forlenget denne perioden fram til 

2021. Kommunene vil få brev fra Miljødirektoratet om dette. Ordningen med 

godkjenning av nasjonalparkkommuner etter kriteriene fra 2008 opphører ved 

utløpet av 2021. 

Nasjonalparkkommuner som som ikke har gjort vedtak om å implementere 

kriteriene har fra 2021 ikke lenger status som nasjonalparkkommune. 

Jfr. «Vedtekter for Norges Nasjonalparkkommuner og nasjonalparklandsbyer» 

pkt. 4 og pkt. 6 oppfyller ikke kommune uten status som nasjonalparkkommune 

kravene for å være medlem av foreningen. 

Svarfrist på denne henvendelsen er 11. april 2018. I svaret skal det framgå når 

kommunestyret vil behandle sak om kommunen skal implementere «Kriterier 

for nasjonalparkkommuner for å være aktører under merkevaren Norges 

nasjonalparker» og eventuelt innenfor hvilken tidsramme. 

 

 

 

 

 

 

Vedlegg: 

- Saksframlegg kommunestyret ang. kriterier og merkevare – Eksempel 

- Handlingsplan for implementering av kriterier for å være aktør under 

merkevaren Norges nasjonalparker - Eksempel 

- Kriterier for nasjonalparkkommuner for å være aktører under 

Merkevaren Norges nasjonalparker 

- Miljødirektoratet-Brev Deres ref 2017-4649 Kriterier 

nasjonalparkkommuner 

- Vedtekter for Norges nasjonalparkkommuner og nasjonalparklandsbyer 

gjeldende fra 4. mai .2017 

- Ny merkevare- og kommunikasjonsstrategi for Norges nasjonalparker 

Med vennlig hilsen 

 

Bjørn Åge Jenssen 

Daglig leder 
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KRITERIER FOR NASJONALPARKKOMMUNER UNDER MERKEVAREN NORGES NASJONALPARKER - ENGERDAL 
Nr. Kriterier Status Gjøremål Ansvarlig Frist 
1.0 Kommuneplan     

 Nasjonalparkkommunen skal forankre sin status som 
aktør under merkevaren Norges nasjonalparker i sitt 
planverk. 

    

1.0A Kommuneplanens samfunnsdel     

1.0.B Kommuneplanens arealdel     

1.1 Nasjonalparkkommunens ansvar og rolle under 
merkevaren Norges nasjonalparker skal beskrives i 
kommuneplanen. 

    

1.2 I kommuneplanens samfunnsdel beskrives mål og 
strategier 
for kommunen som nasjonalparkkommune. 

    

1.3 I handlingsdelen beskrives konkrete tiltak og hvordan de 
skal gjennomføres i kommunal virksomhet og ved 
medvirkning fra andre offentlige organer, frivillige 
organisasjoner og private 
aktører. 

    

1.4 I kommuneplanens arealdel skal det tas hensyn til 
verneområdene og verneverdiene i områdene. Det må 
komme fram hvordan kommunen gjør dette ved bruk av 
arealformål og eventuelt hensynssoner. 

    

1.5 Nasjonalparkens plass som attraksjon og 
satsingsområde skal beskrives i kommuneplanen. 
Kommuneplanen skal støtte opp om besøksstrategien 
for nasjonalparken(e) og de øvrige verneområdene i 
kommunen og slik bidra til en funksjonell overgang 
mellom verneområdene og områdene utenfor. 

    

1.6 Nasjonalparkkommunen skal gjennom et aktivt og 
kontinuerlig arbeid vurdere behov for endringer og 
forbedringer som bidrar til merkevarens målsetting om mer 
besøk, øktverdiskaping og bedre vern. Forslag til forbedringer 
tas opp under den årlige revisjonen. 
av handlingsdelen. 

    

1.7 Nasjonalparkkommunene skal gjennomgå status på kriteriene 
hvert fjerde år i forbindelse med rullering av kommuneplanen. 
Statusen sendes NPKL. 

    

2.0 Kundereisen 
Nasjonalparkkommunen skal som aktør under merkevaren 
Norges nasjonalparker være med å innfri merkevarens 
målsetting om mer besøk, økt verdiskaping og bedre vern. 
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2.1 Nasjonalparkkommunen er forpliktet til å delta i de arenaene 
nasjonalparkstyrene har etablert som faglig rådgivende utvalg 
og administrativt kontaktutvalg. 

    

2.2 Nasjonalparkkommunen skal ha minst en naturlig innfallsport 
til nasjonalparken i form av et tettsted. Tettstedet skal ha 
grunnleggende servicefunksjoner som dekker primære behov i 
et kundereiseperspektiv, herunder; informasjon, overnatting, 
matservering og dagligvarehandel. 

    

2.3 Nasjonalparkkommunen skal ha en stedsutviklingsplan for 
tettstedet/tettstedene som er valgt som innfallsport til 
nasjonalparken. 

    

2.4 Nasjonalparkkommunen skal ha turmuligheter og merkede 
stier. 

    

2.5 Nasjonalparkkommunen skal legge til rette for stedsnære 
aktivitets-, friluftslivs- og opplevelsestilbud. 

    

2.6 Nasjonalparkkommunen skal, i tett samarbeid med sitt 
respektive verneområde-/nasjonalparkstyre, informere om de 
nærliggende verneområdene og tilbudene i randsonen til disse. 
Dersom det skal informeres under merkevaren skal 
kommunens nasjonalparkkommunelogo benyttes, ikke 
respektivt kommunevåpen og det tilhørende malverket. All 
informasjon skal være i henhold til Designmanual for Norges 
nasjonalparker og holdes oppdatert. 

    

2.7 Nasjonalparkkommunen skal være en aktiv pådriver og 
tilrettelegger for å høyne 
kvaliteten på alle punktene i kundereisen, innenfor sitt 
nedslagsfelt. Dette medfører tett 
dialog med kommersielle og ikke-kommersielle aktører. 

    

3.0 Kompetanse 
Økt kompetanse skal sikre god lokal kunnskap om 
nasjonalparkkommunen, verneområdene oggod service til 
gjestene. 

    

3.1 Nasjonalparkkommunen skal gjennomføre eller bidra til tiltak 
som styrker kompetansen 
innen verdiskaping, besøksforvaltning, vern og 
vertskapsfunksjon i egen kommune. 
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NN kommune 

Saksmappe:  
 Saksbehandler:  
   

 
 
     Saksframlegg 

 
Implementering av kriterier for nasjonalparkkommuner - aktører under merkevaren Norges 
nasjonalparker og utvidelse av status som nasjonalparkkommune 
 
 
Saksgang: 

Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 
 Formannskapet  
 Kommunestyret  

 
Saksdokumenter vedlagt: 
 
1 
 
2 
3 

Kriterier for nasjonalparkkommuner for å være aktører under merkevaren Norges 
nasjonalparker 
Miljødirektoratet-Brev Deres ref 2017-4649 Kriterier nasjonalparkkommuner 
Vedtekter for Norges nasjonalparkkommuner og nasjonalparklandsbyer gjeldende fra 4. 
mai .2017 

4 Ny merkevare- og kommunikasjonsstrategi for Norges nasjonalparker 
  

 
 
Øvrige saksdokumenter: 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

 
1. NN kommune vedtar å implementere kriterier for nasjonalparkkommuner i kommuneplanens 

samfunnsdel og øvrig planverk, jfr. vedlegg «Kriterier for nasjonalparkkommuner for å være aktører 
under merkevaren Norges nasjonalparker».  

2. NN kommune søker om å bli aktør under merkevaren «Norges nasjonalparker». 
 
 

Bakgrunn: 
 
Statusen som nasjonalparkkommuner ble gitt fram til 2018. Miljødirektoratet vil nå forlenge statusen som 
nasjonalparkkommuner fram til 2021.  
 
Fra 2021 vil en ny ordning for godkjenning av nasjonalparkkommunene som aktør under merkevaren være 
etablert og ordningen med nasjonalparkkommuner etter kriteriene fra 2008 vil bli avviklet. 
Nasjonalparkkommuner som ikke har gjort vedtak om å implementere «Kriterier for nasjonalparkkommuner 
for å være aktører under Merkevaren Norges nasjonalparker» vil da ikke lenger ha status som 
nasjonalparkkommune. Videre betyr det at kommunen ikke lenger kan være medlem av Norges 
nasjonalparkkommuner og nasjonalparklandsbyer jfr. vedlagte vedtekters pkt. 4 og pkt. 6. 
 
Merkevaren «Norges nasjonalparker», som ble lansert 13. april 2015, har som målsetning at nasjonalparkene 
skal trekke flere besøkende og at verneområdene skal få et bedre vern, noe som igjen skal føre til større 
verdiskaping. Kommunenes oppgaver og roller gjør at de har gode forutsetninger for å kunne bli sentrale 
aktører under merkevaren «Norges nasjonalparker».  Samtidig vil det kreve et målrettet arbeid med klare 
målsetninger og konkrete tiltak om målsetningene for merkevaren skal nås. Dette kan oppnås ved å 
implementere «Kriterier for nasjonalparkkommuner for å være aktører under Merkevaren Norges 
nasjonalparker».  
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Vurdering: 
 
Som nasjonalparkkommune og medlem i foreningen Norges nasjonalparkkommuner og 
nasjonalparklandsbyer (NPKL), har NN kommune vært en pådriver for at vi som forening og medlem skal få 
ta i bruk den nye merkevaren «Norges nasjonalparker». Det var ikke gitt at nasjonalparkkommunene skulle få 
ta i bruk merkevaren, da status som nasjonalparkkommune ble gitt etter kvantitative kriterier mens 
merkevarens aktører er godkjent etter kvalitative kriterier, herunder nasjonalparklandsbyene. Derfor har NPKL 
laget «Kriterier for nasjonalparkkommuner for å være aktører under Merkevaren Norges nasjonalparker». 
Kriteriene er godkjent av Miljødirektoratet. Det gjør det mulig for medlemmer med status som 
Nasjonalparkkommuner å søke om å bli en aktør under merkevaren.   
 
NPKL kjørte 2016-2017 en prosess for å få frem kriterier for nasjonalparkkommuner. Disse ble behandlet og 
vedtatt i styremøte 2. mai 2017. I brev fra Miljødirektoratet datert 31.05.2017, framgår blant annet at 
Miljødirektoratet mener kriteriene NPKL har utviklet er egnet for å vurdere om kommunene kan godkjennes 
som aktører under merkevaren «Norges nasjonalparker».  
 
Så snart kommunen er godkjent som aktør under merkevaren bør kommunen iverksette et systematisk arbeid 
for å nå målsettingene for merkevaren. 
De kan være ved at det det legges relevante tiltak i handlingsdelen i kommuneplanen, at det vedtas en 
kommunedelplan for temaet mm. Kriteriene skal være implementert i kommunenes planverk og virksomhet 
innen utløpet av kommunestyreperioden 2019-2023.   
 
Merkevaren «Norges nasjonalparker» sin rolle er å inspirere og invitere til besøk, og oppfordre besøkende til 
å ta del i vernet av nasjonalparkene. Det er satt kvalitetskrav til aktører som skal benytte merket. Alle som 
oppfyller kriteriene kan benytte merket. Siden Engerdal kommune ikke er en aktør under merket, må vi 
implementere «Kriterier for nasjonalparkkommuner for å være aktører under Merkevaren Norges 
nasjonalparker» i kommuneplanen. Dette vil gi oss et godt grunnlag for å vurdere hvordan vi som kommune 
arbeider for å nå målsetningene for merkevaren "Norges nasjonalparker". Kriteriene forutsetter videre at vi 
som kommune arbeider for å heve kvaliteten på kundereisen, jfr. nedenstående illustrasjon.  
 

 
 
Kundereisen betinger høy kvalitet i alle ledd og hos alle aktører, og merkestrategien skal bidra til å sikre 
denne kvaliteten. Det er i kvaliteten på kundereisen vi som kommune og vertskap kan innfri merkevarens 
lovnad om gode opplevelser. Samtidig kan kommunen i samarbeid med vernemyndighetene og andre aktører 
legge til rette slik at verdiene i verneområdene blir tatt vare på. Det vil blant annet bli gjort gjennom lokale 
tilpasninger av kundereisen 
 
Tettstedsutvikling og konkrete tiltak vil være sentralt i dette arbeidet. Det samme vil kompetanseoppbygging. 
Ved siden av å ivareta verneformålet, skal aktørene være vertskap for naturopplevelser. I det ligger det en 
klar intensjon om at besøkende skal føle seg velkommen uansett hvilke forutsetninger man har for å besøke 
nasjonalparkene. Besøkende skal føle seg velkommen og ivaretatt hele veien fra inspirasjon på nett til ekte 
naturopplevelser fra et utkikkspunkt. 
 
Som aktører under merkevaren kan nasjonalparkkommunene benytte logoen for sin nasjonalparkkommune 
og designmanualen. De andre aktørene under merkevaren er fra før nasjonalparker og øvrige verneområder 
representert ved sine styrer og forvaltere, besøkssentre for nasjonalpark, rovdyr, villrein, verdensarv og 
våtmark samt nasjonalparklandsbyene. 
Kriteriene forutsetter videre at kommunen arbeider for å heve kvaliteten på kundereisen. Tettstedsutvikling og 
konkrete tiltak vil være sentralt i dette arbeidet. Det samme vil kompetanseoppbygging. 
 
Konklusjon: 
 
Som i forslag til innstilling. 
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2686 Lom 
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2688 Lom 

Kontakt 

Sentral +47 61 21 12 00 

Direkte +47 974 22 461 

post@npkl.no 

Organisasjonsnummer 914 889 375 

 

Kriterier for nasjonalparkkommuner for å 
være aktører under merkevaren Norges 
nasjonalparker 
 
Nasjonalparkene er det flotteste vi har av natur, og skal oppleves og bevares. For å synliggjøre nasjonalparkene 
som attraktive turmål, skal det implementeres en merkevare- og kommunikasjonsstrategi for nasjonalparkene. 
Formålet med denne er å gjøre nasjonalparkene enda mer attraktive som friluftslivsområder og reisemål, og 
bidra til tettere samarbeid mellom alle relevante aktører. En enhetlig profilering og kommunikasjon om 
nasjonalparkene er en del av strategien, slik at nasjonalparkene fremstår som en enhetlig merkevare. 
Etablering av informasjonspunkter, utkikkspunkter og tilrettelegging for at personer med lite friluftslivserfaring 
kan gå kortere turer i områdene, er viktige elementer i strategien. Merkevaren Norges nasjonalparker skal bidra 
til økt besøk på en bærekraftig måte. Fokusområdene for merkevaren er verdiskaping, besøksforvaltning og 
vern. 
 

Nasjonalparkene, besøkssentrene, nasjonalparklandsbyene, nasjonalparkkommunene og lokalt næringsliv 

skal være vertskap for opplevelser og vise omsorg for de besøkende og naturen. Denne oppgaven må løses 

av aktørene i fellesskap. 

Merkestrategien legger opp til et utstrakt samarbeid mellom aktørene. Kundereisen starter når den besøkende 
finner informasjon på nettet, og fortsetter via besøk i for eksempel nasjonalparklandsbyen med reiselivsaktører 
og besøkssenter til startpunktet, utkikkspunkt eller informasjonspunkt ved nasjonalparken. Hensikten er å gjøre 
alle aktørene mer tilgjengelige for besøkende, men ikke minst legge til rette for at besøk hos en aktør fører til 
besøk hos en annen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kundereisen betinger høy kvalitet i alle ledd og hos alle aktører, og merkestrategien skal bidra til å sikre denne 
kvaliteten. Det er i kvaliteten på kundereisen vi som vertskap kan innfri merkevarens lovnad om gode 
opplevelser. Samtidig kan vi påvirke gjestenes bruk av nasjonalparken og området rundt for å ivareta 
verneverdiene. Ikke alle verneområder har en kundereise som beskrevet over, men i et samarbeid med 
reiselivsaktører vil alle verneområder ha sin egen kundereise. 
 

Norges nasjonalparkkommuner og nasjonalparklandsbyer 

att. Medlemmene  

 

 

 

   

 

 

  

 

     Dato 2. mai 2017 
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Nasjonalparkene gir muligheter for utvikling av lokal og nasjonal bred (økonomisk, kulturell, sosial og 

miljømessig) verdiskapning. Nasjonalparkkommunene skal legge til rette for realisering av mulighetene 

merkevaren Norges nasjonalparker medfører. Selv om aktørene har forskjellige roller og ansvarsområder må 

implementeringen av merkevaren skje som et aktivt og kontinuerlig samarbeid mellom aktørene.  

Besøksforvaltning er å legge til rette for og styre bruken av kommunale områder slik at opplevelsen for de 

besøkende og den lokale verdiskapingen blir best mulig, samtidig som man ivaretar naturkvalitetene. 

Det er viktig at det stilles krav til aktørene under merkevaren for å sikre gjennomgående høy kvalitet. For 

nasjonalparkkommuner som ønsker å bli en aktør under merkevaren betyr det at de skal bygge opp under 

verneverdiene og kvalitetene i nasjonalparkene, legge til rette for verdiskaping samt implementere merkevaren 

Norges nasjonalparker. Hvordan dette gjennomføres i kommunene behandles i kommuneplaner og 

handlingsplaner. 

Nasjonalparkkommunen har som aktør under merkevaren ansvar for å bidra, stimulere og legge til rette for 
lokal verdiskaping og næringsutvikling.  

Nasjonalparkkommunen har ansvar for tilrettelegging for kundereisen innenfor kommunens grenser, utenfor 
nasjonalparkens grenser. 

Nasjonalparkkommunen har et medansvar når det gjelder hvordan kommune og verneområdestyre skal 

samarbeide om bidrag, stimuli og tilrettelegging i og utenfor nasjonalparken. Kundereisen gir gode rammer for 

dette og det er avgjørende at partene er bevisst sine roller og oppgaver, og at de utfyller hverandre og 

arbeider godt sammen. 

I et kundereiseperspektiv bør det være en sømløs overgang mellom områdene i og utenfor verneområdene. 

Vernegrensene skal være tydelige og det bør oppleves som positivt å komme inn i et verneområde. 

Kommuneplanen bør derfor komplettere besøksstrategien for nasjonalparken. 

Nasjonalparkkommunen skal arbeide aktivt med å fylle rollen som aktør under merkevaren. Dette skjer 

gjennom tiltak i egen regi eller i samarbeid med andre aktører som verneområdestyrer, besøkssenter, 

næringsliv, grunneiere, fjellstyrer, frivillige organisasjoner og andre det er naturlig å samarbeide med. 

Tiltak som bidrar til at opplevelsene i kundereisen blir så gode som mulige for de gjestene som besøker våre 

områder skal prioriteres. 

 

Nasjonalparkkommunene skal gjennomgå status i forhold til kriteriene nedenfor en gang hvert fjerde år i 

forbindelse med rullering av kommuneplanen. Statusen sendes NPKL. 

 

Gjennom kontinuerlige forbedringer vedlikeholdes eksisterende tilbud samtidig som det utvikles nye over tid. 

 

Alle aktører under merkevaren Norges nasjonalparker skal følge retningslinjene i  

Designmanual for Norges nasjonalparker. 

 

KRITERIER 
FOR NASJONALPARKKOMMUNER UNDER MERKEVAREN NORGES NASJONALPARKER 

 

1.0 Kommuneplan 

Nasjonalparkkommunen skal forankre sin status som aktør under merkevaren Norges 

nasjonalparker i sitt planverk. 

 
1.1 Nasjonalparkkommunens ansvar og rolle under merkevaren Norges nasjonalparker skal 

beskrives i kommuneplanen.  

1.2 I kommuneplanens samfunnsdel beskrives mål og strategier for kommunen som 

nasjonalparkkommune.  

1.3 I handlingsdelen beskrives konkrete tiltak og hvordan de skal gjennomføres i kommunal 

virksomhet og ved medvirkning fra andre offentlige organer, frivillige organisasjoner og 

private aktører. 
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1.4 I kommuneplanens arealdel skal det tas hensyn til verneområdene og verneverdiene i 

områdene. Det må komme fram hvordan kommunen gjør dette ved bruk av arealformål 

og eventuelt hensynssoner.   

1.5 Nasjonalparkens plass som attraksjon og satsingsområde skal beskrives i 

kommuneplanen. Kommuneplanen skal støtte opp om besøksstrategien for 

nasjonalparken(e) og de øvrige verneområdene i kommunen og slik bidra til en 

funksjonell overgang mellom verneområdene og områdene utenfor. 

1.6 Nasjonalparkkommunen skal gjennom et aktivt og kontinuerlig arbeid vurdere behov for 

endringer og forbedringer som bidrar til merkevarens målsetting om mer besøk, økt 

verdiskaping og bedre vern. Forslag til forbedringer tas opp under den årlige revisjonen 

av handlingsdelen. 

1.7 Nasjonalparkkommunene skal gjennomgå status på kriteriene hvert fjerde år i 

forbindelse med rullering av kommuneplanen. Statusen sendes NPKL. 

 

 

2.0 Kundereisen 
Nasjonalparkkommunen skal som aktør under merkevaren Norges nasjonalparker være med å 
innfri merkevarens målsetting om mer besøk, økt verdiskaping og bedre vern. 

 

2.1 Nasjonalparkkommunen er forpliktet til å delta i de arenaene nasjonalparkstyrene har 

etablert som faglig rådgivende utvalg og administrativt kontaktutvalg. 

2.2 Nasjonalparkkommunen skal ha minst en naturlig innfallsport til nasjonalparken i form 
av et tettsted. 
Tettstedet skal ha grunnleggende servicefunksjoner som dekker primære behov i et 
kundereiseperspektiv, herunder; informasjon, overnatting, matservering og 
dagligvarehandel. 

2.3 Nasjonalparkkommunen skal ha en stedsutviklingsplan for tettstedet/tettstedene som er 
valgt som innfallsport til nasjonalparken. 

2.4 Nasjonalparkkommunen skal ha turmuligheter og merkede stier. 
2.5 Nasjonalparkkommunen skal legge til rette for stedsnære aktivitets-, friluftslivs- og 

opplevelsestilbud. 

2.6 Nasjonalparkkommunen skal, i tett samarbeid med sitt respektive verneområde-
/nasjonalparkstyre, informere om de nærliggende verneområdene og tilbudene i 
randsonen til disse. Dersom det skal informeres under merkevaren skal kommunens 
nasjonalparkkommunelogo benyttes, ikke respektivt kommunevåpen og det tilhørende 

malverket. All informasjon skal være i henhold til Designmanual for Norges 
nasjonalparker og holdes oppdatert. 

2.7 Nasjonalparkkommunen skal være en aktiv pådriver og tilrettelegger for å høyne 
kvaliteten på alle punktene i kundereisen, innenfor sitt nedslagsfelt. Dette medfører tett 
dialog med kommersielle og ikke-kommersielle aktører. 
 

 
3.0 Kompetanse 
Økt kompetanse skal sikre god lokal kunnskap om nasjonalparkkommunen, verneområdene og 
god service til gjestene. 
 

3.1 Nasjonalparkkommunen skal gjennomføre eller bidra til tiltak som styrker kompetansen 
innen verdiskaping, besøksforvaltning, vern og vertskapsfunksjon i egen kommune. 
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Kriterier for nasjonalparkkommuner for å være aktører under 
merkevaren "Norges nasjonalparker"

Direktoratet mener kriteriene NPKL har utviklet er egnet for å vurdere om kommunene kan 

godkjennes som aktører under merkevaren. Kriteriene vil bli tatt i bruk etter første rullering av 

kommuneplanene. Direktoratet vil komme tilbake til prosedyrer for godkjenning av 

nasjonalparkkommuner som aktører under merkevaren. 

Kommunene kan søke om status som aktør før første rullering av kommuneplanen. Det 

forutsetter at de kan vise til et systematisk arbeid for å nå målsetningene for merkevaren. 

Vi viser til Deres oversendelse av 8.5.2017 med kriterier for Nasjonalparkkommuner som kan være 

aktører under merkevaren "Norges nasjonalparker".

Merkevaren Norges nasjonalparker har som målsetning at nasjonalparkene skal trekke flere 

besøkende og at verneområdene skal få et bedre vern, noe som igjen skal føre til større 

verdiskaping. Kommunenes oppgaver og roller gjør at de har gode forutsetninger for å kunne bli 

sentrale aktører i arbeidet med å implementere merkevaren "Norges nasjonalparker". Samtidig vil 

det kreve et målrettet arbeid med klare målsetninger og konkrete tiltak om målsetningene for 

merkevaren skal nås. 

Miljødirektoratet mener kriteriene NPKL har utviklet er egnet for å vurdere om kommunene kan gis 

status som aktører under merkevaren. Å knytte kriteriene til kommuneplanen gir et godt grunnlag 

for å vurdere hvordan kommunene arbeider for å nå målsetningene for merkevaren "Norges 

nasjonalparker". Kriteriene forutsetter videre at kommunen arbeider for å heve kvaliteten på 

kundereisen. Tettstedsutvikling og konkrete tiltak vil være sentralt i dette arbeidet. Det samme vil 

kompetanseoppbygging.

Som aktører under merkevaren kan nasjonalparkkommunene benytte logoen for "Norges 

nasjonalparker" og designmanualen. De andre aktørene under merkevaren er Norges nasjonalparker, 

de autoriserte besøkssentrene, Norges nasjonalparklandsbyer og andre verneområder (ved 

forvaltningsmyndigheten/forvaltningsstyret). Logoen og designmanualen profilerer merkevaren. 

Miljødirektoratet forvalter designmanualen strengt og gir råd og veiledning i bruk av den. Samtidig 

er en sterk merkevare avhengig av at det er sammenheng mellom forventningene besøkende har til 

merkevaren og opplevelsen av den. For kommunene vil det viktigste være kvaliteten på kundereisen 

og hvordan de besøkende opplever den. 

Miljødirektoratet er gitt ansvaret for å implementere strategien for merkevaren "Norges 

Norges nasjonalparkkommuner og nasjonalparklandsbyer
Brubakken 2
2686 LOM Trondheim, 31.05.2017

Deres ref.:
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Saksbehandler:
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nasjonalparker". Med det følger å tildele kommuner status som aktører under merkevaren. 

Miljødirektoratet vil bruke kriteriene ved behandlingen av søknader fra nasjonalparkkommunene om 

status som aktører under merkevaren. 

I kriteriene står at nasjonalparkkommunene skal gjennomgå status for kriteriene hvert fjerde år i 

forbindelse med rullering av kommuneplanen. Kommunene sender statusen til NPKL. NPKL vil så 

sende rapportene til Miljødirektoratet. Prosedyrene knyttet til nasjonalparkkommunenes 

rapportering og NPKLs behandling av rapportene vil vi komme tilbake til. Vi vil da også redegjøre for 

hvordan kriteriene skal brukes ved Miljødirektoratets behandling av søknader om status som aktører 

under merkevaren. Rullering av kommuneplanene vil skje i neste kommunestyreperiode (2019-

2023). Gjennomgangen av statusen i kommunene kan da tidligst bli i 2020. 

Miljødirektoratet ønsker at noen kommuner får status som aktører under merkevaren også før 2020. 

Vi vil derfor behandle søknader fra kommuner som kan vise til at de arbeider systematisk med 

målsetningene for merkevaren. Det kan være at kommunen har en kommunedelplan for temaet. Det 

kan også henvises til relevante tiltak i handlingsdelen i kommuneplanen. Direktoratet vil da ta 

hensyn til om tiltakene er i tråd med kriteriene som omhandler kundereisen og kompetanser. 

Statusen som nasjonalparkkommuner ble i 2008 gitt for inntil 10 år og kommunene skulle da søke på 

nytt om statusen ønskes opprettholdt. Direktoratet vil forlenge statusen som nasjonalparkkommuner 

til 2021. Da vil ordningen for godkjenning nasjonalparkkommunene som aktør under merkevaren 

være etablert og det vil være naturlig å vurdere om ordningen med nasjonalparkkommuner etter 

kriteriene fra 2008 skal videreføres. 

Hilsen

Miljødirektoratet

Dette dokumentet er elektronisk godkjent

Olav Nord-Varhaug Reidar Dahl

seksjonsleder seniorrådgiver

Tenk miljø - velg digital postkasse fra e-Boks eller Digipost på www.norge.no.  
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FORENINGENS VEDTEKTER 

Foreningens vedtekter lyder slik med virkning fra 4. mai 2017:  

*** 

VEDTEKTER 

for 

 NORGES NASJONALPARKKOMMUNER OG NASJONALPARKLANDSBYER  

 

1. Foreningen 

Foreningens navn er «Norges Nasjonalparkkommuner og nasjonalparklandsbyer» 

Foreningen er selveiende og en frittstående juridisk person med upersonlig og begrenset ansvar 

for gjeld. 

2. Formål 

Foreningens formål er å stimulere og bidra til lokal verdiskaping og næringsutvikling med grunnlag 

i merkevaren Norges nasjonalparker. 

Nasjonalparkene gir mulighet for økonomisk, kulturell, sosial og miljømessig verdiskapning.  

Foreningen skal samle og koordinere ressursene og innsatsen slik at medlemmene som aktører 

under merkevaren Norges nasjonalparker kan bidra til at merkevarens intensjoner og muligheter 

blir oppfylt. 

Foreningen skal ikke delta i forvaltningen av nasjonalparkene. 

3. Foreningens forretningskommune og sekretariat 

Foreningens forretningskommune, og dermed sted for sekretariatet, fastsettes av styret. I sin  

vurdering av plassering skal styret legge vekt på bl.a. relevant kompetansemiljø.  

Årsmøter og styremøter kan avholdes i den kommune styret finner mest formålstjenlig. 

 

4. Medlemmer 
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Som medlemmer i Foreningen kan være:  

a) kommuner som av Staten har fått tildelt statusen «Nasjonalparkkommune» (heretter NPK); og 
 

b) kommuner som av Staten har fått tildelt statusen «Nasjonalparklandsby» (heretter NPL) for et 
sted. 

Innmelding skjer ved skriftlig søknad til Foreningen. Styret avgjør spørsmålet om opptak av nye 

medlemmer og foreløpige økonomiske betingelser for disse. Søkeren skal få melding om utfallet 

av søknaden så snart som mulig, men manglende tilbakemelding medfører ikke automatisk 

godkjenning.  

Ved opptak av nytt medlem må det betales et kapitalinnskudd som tilsvarer det innskudd 

eksisterende medlemmer har innbetalt.  

5. Utmelding fra Foreningen 

Medlemmer kan melde seg ut av Foreningen. Utmelding må skje skriftlig til Foreningen, og 

meldingen med vedlegg må være kommet fram innen 1.1 med virkning fra 1.1 ett år etter. Vedlagt 

utmeldingen skal følge protokoll fra kommunestyremøte hvor utmelding er vedtatt.  

Ved opphørt medlemskap bortfaller plikten til å betale uforfalt kontingent. Medlemmer som melder 

seg ut har ikke krav på tilbakebetaling av kapitalinnskudd, innbetalte kontingenter eller på del av 

formuen til Foreningen.  

6. Utestenging av medlemmer 

Et medlem kan utestenges dersom  

a) medlemmet ikke lenger oppfyller vedtektenes pkt. 4 a) eller b);  

b) medlemmet vesentlig misligholder sine forpliktelser overfor Foreningen som fastsatt i  

vedtektene, jfr. bl.a. pkt. 7 (om kontingent) og 8 (om medlemmenes plikter); eller  

c) når andre tungtveiende grunner tilsier det.  

Vedtak om utestenging fattes av styret. Medlem som er utestengt kan kreve at styret legger 

vedtaket fram for årsmøtet. Kravet må være satt fram innen en måned etter at medlemmet mottok 

skriftlig melding om utestengingen og om fristen for å kreve vedtaket lagt fram for årsmøtet. Kravet 

har oppsettende virkning.  

Ved opphørt medlemskap bortfaller plikten til å betale uforfalt kontingent. Medlemmer som 

utestenges har ikke krav på tilbakebetaling av kapitalinnskudd, innbetalte kontingenter eller på del 

av formuen til Foreningen.  
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7. Kontingent 

Kontingenten fastsettes av årsmøtet. 

Kontingenten skal bestå av et grunnbeløp som alle medlemskommunene skal betale.   

Medlemmer som skylder kontingent for mer enn ett år, har ikke stemmerett eller andre rettigheter, 

og kan av styret strykes som medlem av foreningen. Strykes et medlem, kan det ikke tas opp igjen 

før skyldig kontingent er betalt.  

8. Medlemmenes plikter 

Hvert medlem skal:  

a) betale kontingent; 

b) ha ressurs og bære kostnadene med ansvar for å oppfylle kommunens oppgaver som følge 

av statusen NPK og  NPL; 

c) lojalt og aktivt støtte opp om Foreningens virksomhet; 

d) følge opp gjeldende planer, vedtak og henvendelser fra Foreningen; 

e) implementere Foreningens visjon og strategi i sin virksomhet; 

f) aktivt markedsføre seg som NPK og NPL i tråd med merkevaren Norges nasjonalparker; og  

g) delta på møter og samlinger organisert av Foreningen. 

9. Årsmøte 

Årsmøtet er foreningens høyeste myndighet.  

Årsmøtet avholdes hvert år innen utgangen av juni.  

Årsmøtet innkalles av styret med minst to måneds varsel, direkte til medlemmene. Forslag som 

skal behandles på årsmøtet skal være sendt til styret senest en måned før årsmøtet. Fullstendig 

saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest to uker før årsmøtet. 

Årsmøtet er åpent for alle. Årsmøtet kan stenge dørene om det foreligger lovmessig grunn, jfr. 

vedtektenes pkt. 15. Utover medlemmenes representanter har bare representanter fra Klima- og 

miljødepartementet, Miljødirektoratet, nasjonalparksentrene og administrative kontaktpersoner fra 

kommunene talerett.  
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Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter. Ingen har mer 

enn én stemme, og stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt til annet medlem. Ved likt antall 

stemmer avgjør møteleders stemme. 

Årsmøtet kan bare behandle forslag om vedtektsendring som er oppført på sakslisten senest to 

uker før årsmøtet. Andre saker kan behandles og avgjøres når halvparten av foreningens  

medlemmer krever det. 

10. Årsmøtets oppgaver 

Årsmøtet åpnes av styrets leder som får opptatt fortegnelse over fremmøtte. Årsmøtet skal  

behandle følgende saker: 

a) Godkjenning av fremmøtte og fullmakter 

b) Valg av møteleder 

c) Valg av en person til å undertegne protokoll sammen med møteleder 

d) Godkjennelse av årsberetning og revidert regnskap 

e) Behandle styrets strategier og handlingsplaner 

f) Behandle innkomne forslag til saker 

g) Fastsette kontingent 

h) Vedta budsjett 

i) Valg av styre, styreleder, vararepresentanter, valgnemnd og leder for valgnemnd 

j) Valg av revisor 

11. Møte og stemmegivning på årsmøtet 

Hvert medlem har møte-, tale- og stemmerett. Hvert medlem har én stemme. Hvert medlem utpeker 

to representanter med møte- og talerett til årsmøtet, den ene representanten skal være ordføreren 

og den andre skal være valgt blant representanter for næringslivet i kommunen. Ordføreren eller 

dennes stedfortreder avgir stemme på vegne av medlemmet. Dersom medlemmet bare møter med 

én representant, har denne stemmeretten. 

Med mindre annet fremgår av vedtektene skal et vedtak for å være gyldig være truffet med  

alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Blanke stemmer anses som ikke avgitt. 
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Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag. Bare foreslåtte kandidater kan føres 

opp på stemmeseddelen. Skal flere velges ved samme avstemming, må stemmesedlene inneholde 

det antall forskjellige kandidater som det skal velges ved vedkommende avstemming.  

Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller annet antall 

kandidater enn det som skal velges, teller ikke, og stemmene anses som ikke avgitt. 

Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de oppgitte  

stemmene, foretas bundet omvalg mellom de to kandidatene som har oppnådd flest stemmer. Er 

det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning. 

Når det ved valg skal velges flere ved en avstemming, må alle for å anses valgt ha mer enn  

halvparten av de avgitte stemmene. Dette gjelder ikke ved valg av vararepresentanter. Hvis ikke 

tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer 

enn halvparten av stemmene. Det foretas så bundet omvalg mellom de øvrige kandidatene, og 

etter denne avstemmingen anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg  

stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning. 

12. Ekstraordinært årsmøte 

Ekstraordinære årsmøter holdes når styret bestemmer det, eller minst en tredjedel av de  

stemmeberettigede medlemmene krever det. 

Det innkalles på samme måte som for ordinære årsmøter, med minst en måneds varsel. 

Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i  

innkallingen. 

13. Styret 

Foreningen ledes og forvaltes av et styre. Styret er høyeste myndighet mellom årsmøtene. 

Styrets størrelse og tjenestetid avgjøres til enhver tid av velgende årsmøte. Tjenestetiden for hvert 

styremedlem er normalt to år, men det kan tas gjenvalg. Minst 1/3 av styret skal være fra kommuner 

med NPL.  

Styret skal bl.a.: 

a) Iverksette årsmøtets bestemmelser.  

b) Utføre de oppgaver vedtektene pålegger 

c) Fastsette antall avdrag på kontingenten og dens forfallstidspunkt.  
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d) Få utarbeidet strategi- og handlingsplaner som skal forelegges årsmøtet til godkjenning. 

e) Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide instruks 

for disse. 

f) Administrere og føre nødvendig kontroll med Foreningens økonomi i henhold til de til enhver 

tid gjeldende instrukser og bestemmelser. 

g) Utarbeide utkast til budsjett. 

h) Representere Foreningen utad. 

i) Føre regnskap i form av et hovedregnskap, men med prosjektregnskaper der dette er 
naturlig. 

 
Styret skal holde møte når lederen forlanger det eller en tredjedel av styremedlemmene forlanger 

det. 

Styremøtet ledes av styrets leder. Ved fravær utpeker leder sin stedfortreder. Styret er vedtaksført 

når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. 

Ved stemmelikhet avgjør møteleders stemme.  

Tillitsvalgte skal ikke motta honorar for sine verv. 

14. Vedtektsendring 

Endringer i disse vedtekter kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha 

vært på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene. 

15. Forholdet til kommuneloven, offentlighetsloven og forvaltningsloven 

Ved valg og tilsettinger, herunder inhabilitet, gjelder kommunelovens bestemmelser analogisk så 

langt de passer.  

Foreningens virksomhet skal være underlagt reglene i lov om offentlighet i forvaltningen  

(offentlighetsloven) og lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven). 

16. Diverse 

Foreningen kan kommunisere elektronisk til medlemmene og alle medlemmene kan kommunisere 

tilsvarende med Foreningen.  

Foreningen kommuniserer med postmottak hos medlemmet, om ikke medlemmet har utpekt minst 

én representant som er bemyndiget til å motta elektronisk kommunikasjon fra Foreningen.  
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17. Oppløsning 

Oppløsning av Foreningen kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med 

minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere.  

Ved oppløsning skal nettoformuen tilfalle en forening, stiftelse eller ideell organisasjon som  

arbeider for fremme av nasjonalparkene i Norge.  

Sammenslutning med andre foreninger, eller deling av Foreningen anses ikke som oppløsning. 

Vedtak om sammenslutning eller deling, og nødvendige vedtektsendringer i tilknytning til dette  

treffes i samsvar med bestemmelsene om vedtektsendring, jfr. pkt. 14. 

*** 
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Ny merkevare- og 
kommunikasjonsstrategi for Norges 
nasjonalparker
Nyhet | Dato: 13.04.2015 | Klima- og miljødepartementet

(http://www.regjeringen.no/no/dep/kld/id668/)

Klima- og miljøministeren lanserer en ny merkevare- og 

kommunikasjonsstrategi for Norges nasjonalparker. Målet er at 

flere skal besøke nasjonalparkene. 

Gjennom en enhetlig profil blir merkevaren ”nasjonalpark” sterkest mulig Foto: Øivind Haug 

 Regjeringen.no
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-Nasjonalparkene er en del av vår nasjonale skattekiste, og jeg mener vi kan 

bruke dem mye mer.Den nye strategien vil bidra til at vi får flere besøkende til 

våre vakreste naturområder samtidig som vi tar vare på naturen, sier Tine 

Sundtoft.

Nasjonalparkene er det ypperste Norge har av natur. Internasjonalt står begrepet 

”National Park”sterkt. Dette skal gjøre våre nasjonalparker til en merkevare for 

både oss nordmenn og for utenlandske turister. Skal vi få økt bruk av 

nasjonalparkene, er det viktig med en god profilering.

Miljøvennlig reiselivMiljøvennlig reiselivMiljøvennlig reiselivMiljøvennlig reiseliv

-Vi ønsker å gi kommunene større muligheter til å legge til rette for miljøvennlig 

reiselivsvirksomhet, også innenfor vernede områder. Vi ønsker at flere – både 

norske og utenlandske turister – skal brukenasjonalparkene. Gjerne de som 

vanligvis ikke er så mye i naturen, sier Sundtoft.

I 2014 sa hele 34 prosent av de utenlandske turistene at våre nasjonalparker var 

et foretrukket reisemål i Norge. Reiseliv er en av verdens raskest voksende 

næringer. Norge skal ta sin del av denne veksten. Naturen er det viktigste 

argument for å reise på ferie til Norge. Vi skal tilrettelegge så vernet fungerer og 

turisten får store naturopplevelser.

Vern gir grunnlag for gode naturopplevelserVern gir grunnlag for gode naturopplevelserVern gir grunnlag for gode naturopplevelserVern gir grunnlag for gode naturopplevelser

Omlag 17 prosent av vår natur er vernet. Denne naturen skal også brukes av oss 

alle i dag og i de neste generasjoner.

-Ansvarlig bruk og vern er ingen motpoler. Heller tvert imot. Et godt vern gir 

grunnlag for de gode naturopplevelsene i et generasjonsperspektiv, sier Sundtoft.

Nasjonalparkene som reisemål for egen befolkning er også viktig. Vi ønsker at 

nasjonalparkene skal brukes, og at vi har en aktiv befolkning. Får vi flere til å velge 

en aktiv naturferie i eget land, er det positivt både for klimautslipp og folkehelse.
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FriluftslivFriluftslivFriluftslivFriluftsliv Klima og miljøKlima og miljøKlima og miljøKlima og miljø NaturmangfoldNaturmangfoldNaturmangfoldNaturmangfold

Hva er nytt?Hva er nytt?Hva er nytt?Hva er nytt?

• En ny visuell profil og en ny helhetlig identitet – noe som skal gjøre 

nasjonalparkene mer gjenkjennelige og tilgjengelige og gi økt grunnlag for 

lokal verdiskaping. Den visuelle profilen er utviklet i samarbeid med Snøhetta 

Design.

• En ny besøksstrategi for nasjonalparkene utvikles der vi sier: ”Velkommen inn. 

Nyt den flotte naturen” i stedet for ”OBS! Vernet område. Her er det mye som 

ikke er lov”. 

Fakta om nasjonalparker:Fakta om nasjonalparker:Fakta om nasjonalparker:Fakta om nasjonalparker:

• Norge har 44 nasjonalparker, 7 på Svalbard og 37 på fastlandet

• Nasjonalparkene er både på fjellet og ved og i sjøen

• Ca 10 prosent av fastlands-Norge er vernet som nasjonalparker

• 85 norske kommuner har fått deler av sitt areal vernet som nasjonalpark

• Nasjonalparkene skal brukes til friluftsliv, og annen aktivitet som ikke skader 

verneverdiene. Man kan bl.a. gå på tur, fiske og jakte.

• Les mer om nasjonalparker på Miljødirektoratets nettside.

(http://www.miljødirektoratet.no/no/Tema/Verneomrader/Norges-nasjonalparker/)

Klima- og miljødepartementet

TEMA

RELATERT
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Nasjonalparker Nasjonalparker Nasjonalparker Nasjonalparker og andre verneområderog andre verneområderog andre verneområderog andre verneområder (http://www.regjeringen.no/no/tema/klima(http://www.regjeringen.no/no/tema/klima(http://www.regjeringen.no/no/tema/klima(http://www.regjeringen.no/no/tema/klima----ogogogog----

miljo/friluftsliv/innsiktsartikler-friluftsliv/nasjonalparker-og-andre-verneomrader/id2076286/)miljo/friluftsliv/innsiktsartikler-friluftsliv/nasjonalparker-og-andre-verneomrader/id2076286/)miljo/friluftsliv/innsiktsartikler-friluftsliv/nasjonalparker-og-andre-verneomrader/id2076286/)miljo/friluftsliv/innsiktsartikler-friluftsliv/nasjonalparker-og-andre-verneomrader/id2076286/)

KONTAKT

Natur- og friluftslivseksjonen

(http://www.regjeringen.no/no/dep/kld/organisasjon/avdelinger/naturforvaltningsavdelingen/natur/id45920/)

E-post: postmottak@kld.dep.no (mailto:postmottak@kld.dep.no)

Telefon: 22 24 57 11 

Adresse: P.B. 8013 Dep, 0030 Oslo 



 Regjeringen.no

Ansvarlig for Klima- og miljødepartementets sider:

Ansvarlig redaktør: Jon Berg

Nettredaktør: Andreas Ingebrigtsen

Tlf: 22 24 90 90 

E-post: postmottak@kld.dep.no

Ansatte i KLD: Depkatalog

Organisasjonsnummer: 972417882
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WA  HFylkesmannen i Troms %  ,
Romssa Fylkkama’nni Ow]

( --
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Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode /
Frøydis Gillund 16.02.2018 2017/7451 - o 410 ‘  . ',

Deres dato Deres ref. hill" '  (V1 POL

Nordreisa kommune I  £; /1S (i)
Postboks 174

9156  Storslett

lnvitasjon  til å delta  i  prosjektgruppe:

Klimatilpasning i landbruket gjennom planlegging etter plan- og bygningsloven

Fylkesmannen i Troms gjennomfører i samarbeid med Fylkesmannen i Buskerud et prosjekt
som har som mål å øke kunnskapen om hvordan kommunal og regional forvaltning kan ta
hensyn til klimaendringer i planarbeid som omfatter landbruket.

Vi ønsker med dette å invitere Nordreisa kommune v/ arealplanlegger Hanne Henriksen
til å delta i prosjektgruppa for dette prosjektet perioden juni  2018  — desember  2019.

Kort beskrivelse av prosjektet
Tilpasning av landbruket til klimaendringer vil være avgjørende for  å  begrense skader, utnytte
produksjonsgevinster og bidra til skadeforebyggingi andre sektorer. Det er i all hovedsak
kommunene som har ansvar for lokal klimatilpasning. For at kommunene skal kunne gjøre en
god jobb på dette området er det viktig med kunnskap om hvordan klimaendringene vil
påvirke lokalt og regionalt, samt praktisk veiledning om hvordan ivareta hensynet til
klimatilpasning i planprosesser.

Med dette prosjektet ønsker vi å skaffe en oversikt over kunnskapen som finnes omkring
hvordan landbruket kan komme til å bli påvirket av klimaendringer, samt gjøre denne
kunnskapen lettere tilgjengelig for kommunene. En viktig del av prosjektet er også å
tilrettelegge denne kunnskapen slik at den kan benyttes på de ulike plannivåene i plan— og
bygningsloven, i tillegg til å avdekke eventuelle behov for mer kunnskap, veiledning etc.

Som en del av prosjektet ønsker vi å invitere representanter fra ulike forvaltningsnivå,
faginstanser og muligens forskningsmiljø til å delta i en prosjektgruppe som møtes jevnlig i
løpet av prosjektperioden for å gi innspill til veiledningsmaterialet som utvikles som en del av
prosjektet.

FM  Troms  har tidligere ledet et samarbeidsprosjekt kalt «Klimaprosjekt Troms» (2012 —
2014) som fokuserte på klimatilpasning i et samfunnssikkerhetsperspektiv. Prosjektet utviklet
to produkter: «Klima rofil Troms» og «Klimah'el eren». Klimaprofilen er et
kunnskapsgrunnlag om klimaet i Troms fram mot 2100, mens Klimahj elperen er en veileder i
hvordan å ivareta klimatilpasning i et samfunnssikkerhetsperspektiv i planlegging etter  PBL.

Gjennom dette prosjektet ønsker vi å utvide disse produktene til også å omfatte landbruket.

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

123



Side  2  av 3

Forventninger til kommunen som deltagerne  i  prosjektgruppa
Som deltager i prosjektgruppa forplikter Nordreisa kommunen seg til å delta på

prosjektgruppemøtene. Dette vil dreie seg om flere møter i løpet av perioden 2018-2019.
Noen av møtene vil være fysiske møter, mens andre gjennomføres via skype. Litt egenarbeid

mellom møtene må påregnes, samt at det også kan bli aktuelt at kommunen tester noe av

veiledningsmaterialet som skal utvikles i løpet av prosjektperioden i sine pågående

planprosesser.

Vi ønsker at Nordreisa kommunen er representert ved en fagperson som arbeider med

plansaker og retter derfor denne henvendelsen til arealplanlegger Hanne Henriksen. Dersom

Hanne Henriksen ikke kan, men kommunen ønsker å delta i prosjektet, må kommunen gjerne

foreslå en annen kontaktperson. Dersom kommunene har anledning til å stille med to personer

vil det være en styrke for prosjektet om det også en av kommunens fagperson som arbeider

med landbruksforvaltning.

Reise- og oppholdsutgifter ifm. prosjektet dekkes av Fylkesmannen i Troms.

Oppstartsmøte
Dersom Nordreisa kommune ønsker å delta i prosjektet håper vi at kommunen har anledning

til å delta på oppstartsmøte i Fylkesbygget i Troms 13  —  14 juni 2018. På møtet vil blant annet

forskere fra NIBIO presentere en rapport om klimatilpasning i landbruket med et spesielt

fokus på fylkene Troms og Buskerud. Dette er en rapport NIBIO utarbeider på oppdrag av

Fylkesmannen i Troms og Buskerud.

Prosjektorganisering

Prosjektet er et nasjonalt pilotprosjekt finansiert av Miljødirektoratet og vil gjennomføres i

samarbeid med Fylkesmannen i Troms og Fylkesmannen i Buskerud. Lill-Hege Nergård ved

plan—, reindrift- og samfunnssikkerhetsavdelingen hos Fylkesmannen i Troms er ansvarlig for

prosjektet. Prosjektet vil gjennomføres i form av to delprosjekter (i Troms og Buskerud) med

egne prosjektgrupper for hvert av fylkene. Frøydis Gillund ved landbruksavdelingen er
prosjektleder for delprosjekt Troms. Prosjektperioden er fra januar 2018 til desember 2019.

Svar på henvendelsen
Vi håper Nordreisa kommune har anledning til å delta i prosjektgruppa, og ber om at

kommunen svarer på denne invitasjonen innen 7. mars 2018. Dersom kommunen ønsker delta

i prosjektgruppa ber vi om at samarbeidsavtalen (vedlagt) fylles ut og returneres til

Fylkesmannen i Troms.

Har du spørsmål?
Du må gjerne ta kontakt med Fylkesmannen ved Frøydis Gillund (telefon 77 64 22 16 eller

epost fmtrf i (Uf lkesmannenno) dersom du ønsker å vite mer om prosjektet.

i
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Med hilsen

Lill-Hege Nergård

seniorrådgiver

Plan-, reindrift- og samfunnssikkerhetsavdelingen

Frøydis Gillund

seniorrådgiver

Landbruksavdelingen

Dokumentet er  elektronisk godkjent og har ikke  håndskrevne  signaturer.
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Saksbehandler Telefon Dato Sak:

Ark/"v nr:

Samarbeidsavtale vedrørende deltagelse  i  prosjektet

Klimatilpasning i  landbruket gjennom planlegging etter plan- og

bygningsloven

Denne avtalen er inngått mellom:

Nordreisa  kommune og Fylkesmannen  i Troms

Følgende er avtalt:

Nordreisa kommune vil delta  i  prosjektgruppa for prosjektet Klimatilpasning i landbruket

gjennom planlegging etter plan- og bygningsloven

Som deltager  i  prosjektgruppa forplikter kommunen seg til  å  aktivt  å  delta på

prosjektgruppemøter. Dette vil dreie seg om flere møter i løpet av perioden  2018-2019.

Egenarbeid  i prosjektperioden mellom prosjektmøtene må påregnes. Det kan også bli aktuelt

at kommunen tester noe av faktagiunnlaget og veiledningsmaterialet som skal utvikles i løpet

av prosjektperioden i sine pågående planprosesser.

Nordreisa kommune vil være representert ved:

Prosjektet er et nasjonalt pilotprosjekt finansiert av Miljødirektoratet og vil gjennomføres i

samarbeid med Fylkesmannen i Troms og Fylkesmannen i Buskerud. Lill-Hege Nergaard ved

plan- reindrift og samfunnssikkerhetsavdelingen hos Fylkesmannen i Troms er ansvarlig for

prosjektet. Prosjektet vil gjennomføres i form av to delprosj ekter (i Troms og Buskerud) med

egne prosjektgrupper for hvert av fylkene. Frøydis Gillund ved landbruksavdelingen er

prosjektleder for delprosjekt Troms. Prosj ektperioden er fra januar  2018  til desember  2019.

Sted/ dato:

Lill-Hege Nergaard

seniorrådgiver Nordreisa kommune

Plan- reindrift og samfunnssikkerhetsavdelingen

Fylkesmannen i Troms

Fylkeshuset, Strandvegen 13 Tele

Postboks  6105,  9291  Tromsø Tele 5
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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   
    
    
    
    
    
    

FYLKESMANNEN I TROMS 
Postboks 6105 
9291 TROMSØ 
 
 

 

 
 

 
 

Deres ref:   Vår ref (bes oppgitt ved svar): Løpenr. Arkivkode Dato 
Lill-Hege Nergård/ 
Frøydis Gillund 

2015/2550-4 2270/2018 V18 27.02.2018 

 

Svar - deltakelse i prosjekt klimatilpasning i landbruket gjennom planlegging 
etter plan- og bygningsloven 

Først vil vi takke for nok en gang å ha blitt invitert til å være med i en prosjektgruppe for et 
klimaprosjekt. 
 
Vedlagt følger underskrevet samarbeidsavtale hvor det framgår at arealplanlegger Hanne 
Henriksen blir med som deltager i prosjektgruppa. Vi vil også at det skal være åpent for at en 
annen person kan være med på møter i løpet av prosjektperioden, og at det kan variere hvem det 
er etter som hvilket hovedtema som det skal jobbes med. Derfor er dette ingen navngitt person. 
 
Når det gjelder oppstartmøtet som er den 13. og 14. juni i Tromsø, vet vi allerede nå at 
sektorleder Dag Funderud og virksomhetleder May Halonen er forhindret i å møte fordi vi er 
bortreist fra kvelden 11. juni til kvelden 13. juni. Det er mest aktuelt at en av oss er med på 
oppstartmøtet og det hadde derfor vært fint hvis datoene kunne vært endret slik at Nordreisa kan 
delta med to personer på oppstartmøtet.  
 
Med vennlig hilsen 
 
May Halonen 
Virksomhetsleder 
Tlf 77588042 
may.halonen@nordreisa.kommune.no  
 
Dette dokumentet er produsert elektronisk, og har derfor ingen signatur. 
 

Vedlegg 
1 Samarbeidsavtale 
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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 THOMAS BRUSTAD 
Ravelseidet indre 71 
9153  ROTSUND 
 
 

 

 
Delegert vedtak 

Delegert utvalg miljø-, plan og utviklingsutvalget - nr. 79/18 
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 
 2018/384-2 3991/2018 70/1 10.04.2018 

 

Administrativt vedtak - godkjenning av forpaktningskontrakt gnr 70/1 

Henvisning til lovverk: 
Lov om forpakting, § 4. Forpaktingsavtale skal leggast fram for kommunen 

Jordeigaren skal legge forpaktingsavtalen i original eller i rettkjend avskrift fram for 
kommunen innan ein månad etter at forpaktinga er tiltrådt. 

Inneheld avtalen føresegner som strir mot lova, skal kommunen snarast gje kvar av 
partane skriftleg melding om det. I brevet skal partane oppmodast til å gjere dei nødvendige 
endringar i avtalen og til å sende inn ny eller endra avtale til kommunen innan ein månad etter 
at brevet er motteke. Blir ny eller endra avtale ikkje sendt inn innan fristen er ute, gjer 
kommunen dei endringar i avtalen som trengst for å få han i samsvar med lova. 

Blir forpaktinga tiltrådt utan at det er gjort skriftleg avtale, skal jordeigaren innan ein 
månad etter tiltredinga gi kommunen skriftleg melding om det med nærare opplysningar om 
avtalen. Kommunen kan krevje tilsvarande opplysningar av forpaktaren. Kommunen skal snarast 
oppmode partane til å få i stand og sende inn skriftleg avtale. Føresegnene i andre leden gjeld på 
tilsvarande måte. 

Føresegnene ovanfor gjeld òg for seinare endringsavtale, likevel slik at fristen etter første 
leden og etter første punktum i tredje leden blir rekna frå det tidspunkt då avtalen blei inngått. 
 
 
Saksopplysninger:  
Torstein Brustad (eier) har inngått forpaktingsavtale med Ole Thomas Brustad (forpakter) som 
omfatter eiendommen gnr 70, brn 1 i 5 år fra 1.2.2018. Avtalen er mottatt før avtalene startet.  
 
Avtalen omfatter forpaktning av jordbruksarealene, driftsbygningen, redskapene og husdyrene. 
Pr i 1.3.2018 hadde bruket 69 vinterfòra sau.  
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Vurderinger: 
Forpaktingsavtalen gjelder for 5 år. Avtalen vil sikre driftsvilkårene og sikre forutsigbarhet for 
leietakeren. Avtalen vil gi mulighet for å eventuelt øke driftsomfanget og styrke økonomien for 
brukeren. Eiendommen blir holdt i hevd og utgjør en fremtidig ressurs for næringa. 
Partene har ikke funnet det nødvendig at det avholdes skjønn. Dette godtas. 
 
Vedtak: 
I medhold av lov om forpakting godkjennes forpaktningsavtale mellom Ole Thomas Brustad og 
Torstein Brustad for gnr 70, brn 1 i Nordreisa kommune for tidsrommet 1.2.2018 – 1.2.2023. 
 
 
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. 
 
 
 

Kopi til: 
Thorstein Brustad Ravelseidet Indre 71 9153 Rotsund 
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Nordreisa kommune 

 

Utvikling 
  

 

 

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

John Edvin Johansen 
Rongadalveien 58 
9151   
 
 

 

 
Delegert vedtak 

Delegert utvalg miljø-, plan og utviklingsutvalget - nr. 186/17 
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 
 2016/630-3 11498/2017 V13 29.11.2017 

 
Vedtaket erstatter tidligere delegert vedtak - nr. 165/17. 

Administrativt vedtak - Søknad om tilskudd til drenering av jordbruksjord 

 
Lovhjemmel:  

 Forvaltningslovens § 37 – Omgjøring av vedtak uten lage 
 Forskrift om tilskudd til drenering av jordbruksjord FOR-2013-06-25-769. 

 
Saksopplysninger:  
Delegert vedtak 167/17 annulleres med begrunnelse av behandlingsfeil. 
Viser til søknad om tilskudd til drenering fra John Edvin Johansen, mottatt 26.05.2016.  
Johansen leier arealet gnr 8, bnr. 3, 4. der han driver grovforproduksjon på dyrkamarka og beiter 
tilliggende skogsareal vår og høst. 
Omsøkte jordbruksareal er i kartet et felleseie mellom gnr. 8 bnr 3 og 4.  
Søknaden gjelder tiltak på gnr 8, bnr. 3,4 og er levert med kart for grøfteplan. 
Det søkes om drenering av fulldyrket mark. 
 
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 30 kr pr m grøft inntil 2000 pr daa og tilskuddet blir 
da slik:  
Det søkes om tilskudd til 419 m dreneringsgrøft: 30 kr m *419 m grøft = 12.570,- kr 
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Vurderinger: 
John Edvin Johansen eier og driver driftsenheten gnr 7, bnr 1 i Nordreisa. Driftsenhetens dyrka  
areal utgjør 93 daa fulldyrka og 52 daa innmarksbeite. I tillegg leier foretaket 429 daa fulldyrka jord 
og 51 daa innmarksbeite. Det drives med sau og pr 01.05.17 hadde bruket 323 vinterfora sau og 2 
hester. 
  
I henhold til dreneringssøknaden er arealene tidligere grøftet og foretaket som søker er leier av  
arealene. Søker ønsker å regrøfte et arealet som tidligere er grøftet på begynnelsen av 80- tallet. Det 
skal graves 419 m dreneringsgrøfter. 
 
 
Vedtak: 
Jfr. forskrift om tilskudd til drenering av jordbruksjord innvilges søknaden med et tilskudd på kr 
12.570,- kr for drenering av fulldyrka jord på gnr 8, bnr. 3,4 i Nordreisa kommune.  
 
Vilkår:  

 Tiltaket må være sluttført innen 1.10.2020.  
 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, pb. 164, 9156 Storslett.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen 
da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 
 
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer 
som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du 
har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
 
Kristian Berg 
Saksbehandler 
77 58 80 46 
 
Dette dokumentet er produsert elektronisk, og har derfor ingen signatur. 
 

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

 
 

Kopi til: 
FYLKESMANNEN I TROMS Postboks 6105 9291 TROMSØ 

133



 
 Side 3 av 3

 
 

134



Nordreisa kommune 

 

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

Nord-Troms fuglehundklubb 
Høgegga 17 
9151  STORSLETT 
 
Att. Ottar Remmen 

 

 
Delegert vedtak 

Delegert utvalg miljø-, plan og utviklingsutvalget - nr. 74/18 
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 
 2018/365-3 3551/2018 K44 26.03.2018 

 

Administrativt delegert vedtak- Dispensasjon for båndtvang 02.04-20.04.2018 

Lovhjemmel: Hundelovens § 9 
 
Saksopplysninger:  
Nord-Troms Fuglehundklubb søker om dispensasjon fra båndtvangsbestemmelsene i Hundeloven for å 
arrangere vårt klubbmesterskap i Kildalen, mandag 2. april. (2. påskedag), i telefonsamtale med søker 
ønskes søknaden utvides til 30. april på grunn av skredfare. De har deltakere fra hele Nord-Troms og har 
arrangert dette 2. påskedag i en årrekke.  
 
Årets påske er preget av svært ustabilt snødekke med stor skredfare der man ønsker å ivareta sikkerheten 
og åpner opp for en lengere periode så fremt arrangementet ikke kommer i konflikt med øvrig friluftsliv 
eller reindrift. 
 
Jf. telefonsamtale med søker ønskes dispensasjon å holdes åpent frem til og med 30. april på 
grunn av skredfare i fjellet som følge av vedvarende svake lag etter langvarig frost. Dette har 
medført geografisk stort og ustabilt lag av kantkornet snø som har lett for å utløses ved 
tilleggsbelastning både ved direkte påkjenning og som fjernutløsning. De har da muligheten til å 
gjennomføre klubbmesterskaper i helgene dersom skredfaren avtar. 
 
Kommunen har ansvaret for at eventuelle dispensasjoner ikke skal komme i konflikt med 
sikkereheten til dispensasjonshaver og vil påse at dispensasjon ikke kommer i konflikt med 
naturfarer som her skred eller skredhendelser. 
 
 
Vurderinger: 
 
Nord Toms Fuglehundklubb søker dispensasjon fra bandtvangreglene i forbindelse med 
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gjennomføring av klubbmesterskap frem til og med 30. april 2018. Tidsperspektivet begrunnes 
med skredfare og vedvarende ustabile snølag med kantkornet snø. 
Området er et viktig friluftsområde og er mye i bruk som utfartsområde spesielt i forbindelse 
med helgeutfarten. Det er derfor viktig at tar hensyn og holder seg innenfor det godkjente 
området og ta særlig hensyn til eventuell reindrift i området.  
 
Vedtak: 
Med hjemmel i Hundelovens § 9 gis Nord Troms Fuglehundklubb ved Ottar Remmen tillatelse 
til å gjennomføre Klubbmesterskap med slipp av hund innen 30. april 2018 i Kildalen.  
 

 Vi anmoder om ikke å forstyrre øvrig friluftsliv i området. 
 Om arrangementet et kommer i konflikt med reindrift skal det umiddelbart avsluttes og 

meldes fra til kommunen. 
 
 
 
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 
Saksbehandler 
77 58 80 46 
 
Dette dokumentet er produsert elektronisk, og har derfor ingen signatur. 
 

Vedlegg 
2 klubbmestersk 
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Fra: Dag Funderud (Dag.Funderud@nordreisa.kommune.no)
Sendt: 20.03.2018 15:22:09
Til: Kristian Berg
Kopi: 

Emne: FW: søknad om disp til å få arrangere klubbmesterskap 2 april
Vedlegg: klubbmestersk.docx
Kan du behandle denne
 
Dag
 
 
From: Ottar Remmen [mailto:ottar.remmen@gmail.com] 
Sent: Tuesday, March 20, 2018 12:19 PM
To: Dag Funderud <Dag.Funderud@nordreisa.kommune.no>
Subject: søknad om disp til å få arrangere klubbmesterskap 2 april
 
Hei Dag!
 
Kan dere se på dette? Vi håper det lar seg gjøre. Årsaken til at vi legger det til 2. påskedag er at da er den meste av
utfarten blant folk over. 
Vi har deltakere som har lagt ferien opp etter dette.
 
Håper på snarlig positivt svar!
 
Hilsen
Ottar
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Nord-troms Fuglehundklubb 

Ottar Remmen 

Høgegga 17 

9151 Storslett                                                                                     Storslett 20.3.2018 

 

 

 

 

Nordreisa kommune 

V Dag Funderud 

9151 Storslett 

 

                               Søknad om dispensasjon for å arrangere Klubbmesterskap 

 

 

Vi søker herved om å dispensasjon fra båndtvangsbestemmelsene i Hundeloven for å arrangere vårt 
klubbmesterskap i Kildalen, mandag 2. april. (2. påskedag).  

Vi er deltakere fra hele Nord-Troms og vi har arrangert dette 2. påskedag i en årrekke.  

 

 

 

Med hilsen 

Ottar Remmen 

Leder i NTFK 
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Fra: Dag Funderud (Dag.Funderud@nordreisa.kommune.no)
Sendt: 09.01.2018 07:59:12
Til: Post Nordreisa
Kopi: 

Emne: FW: Avslutning av avtale Geira/Moskodalen jaktfelt
Vedlegg: image1.jpeg;image2.jpeg
Legges på elgsak 15/1229
 

From: stein@huntingnorth.no [mailto:stein@huntingnorth.no] 
Sent: Monday, January 08, 2018 9:31 PM
To: post@statskog.no
Cc: Frihetsli Lars <lfr@statskog.no>; Terje Nordberg <nord‐berg@c2i.net>; Dag Funderud <Dag.Funderud@nordreisa.kommune.no>; Stein Kvam <steinkvam06@gmail.com>; Tore Bilto <to_g_bil@yahoo.no>
Subject: Avslutning av avtale Geira/Moskodalen jaktfelt
 
Eiendommene på vedlagte liste med underskrift fra eier avslutter og melder seg herved ut av sammarbeidende eiendommer og makebytte-avtalen med Statskog angående Privat elgjaktfelt Geira/Moskodalen, Reisadalen
 
Dette innebærer at eiendommene fra og med jaktsesong 2018 ikke lengre vil være innlemmet som jaktbart område. 
 
På vegne av sammenslutningen for utmeldte eiendommer Privat elgjaktfelt Geira/Moskodalen, Reisadalen
 
Stein Arne Rånes
 

image1.jpeg

image2.jpeg
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Sendt fra min iPhone
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Postadresse: Besøksadresse: Telefon:  77 77 07 00 Bankkonto: 4740 05 03954 

Postboks 174 Sentrum 17 Telefaks: 77 77 07 01  

9156 Storslett   Organisasjonsnr: 943 350 833 

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

 

  

 

  

BRUKERUNDERSØKELSE BYGGESAKSBEHANDLING 
- FRA TJENESTEORIENTERT TIL BRUKERORIENTERT TJENESTEUTVIKLING 
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BRUKERUNDERSØKELSE BYGGESAKSBEHANDLING 2017 

Side 1 

Om undersøkelsen 

UNDERSØKELSENS HENSIKT 

Denne undersøkelsen har som forma l a  avdekke hvordan brukere av byggesaksbehandlingen opplever 

kvaliteten pa  tjenesten som ytes. Pa  bakgrunn av dette kan kommunen kunne følge med i egen 

kvalitetsutvikling, ha et verktøy som kan bidra til brukerdialog og samtidig kunne sammenligne seg med 

andre kommuner. Dersom en organisasjon med utstrakt bruker-/kundekontakt utvikler tjenesten etter hva 

som oppfattes internt som viktige forbedringsomra der, er organisasjonen tjenesteorientert. I mange tilfeller 

brukes dermed ressurser pa  forbedring som ikke er viktig eller allerede oppfattes som god nok av brukere. 

Dette er en ineffektiv ressursbruk siden internt valgte forbedringer ikke nødvendigvis er viktig for brukeren. 

Utvikling av innholdet og kvaliteten av kommunale tjenester I en brukerstyrt utviklingsprosess, gir derimot 

innspill fra brukere pa  hvilke omra der som ba de er viktig og hvordan tjenesten oppleves av brukeren. 

Resultater fra slike undersøkelser gir en ma lrettet og god metodikk for utviklingsorienterte kommuner, ved 

at ressursene til egen intern utvikling brukes på de viktigste områdene I tjenesteproduksjonen.  

KVALITETSMODELLEN 

Kvalitetsbegrepet kan deles inn i tre kvalitetsomra der;  

 Resultatkvalitet 

 Prosesskvalitet  

 Strukturkvalitet 

De tre kvalitetsomra denes fokusomra der er opppsummert I tabell 1.  

Resultat Fokus pa  det resultatet som skapes av tjenesten. I hvor stor grad er resultatene preget av god 
kvalitet? 

Prosess Oppmerksomhet pa  de prosessene som forega r i tjenesteproduksjonen. Det gjelder spesielt 
forholdet mellom brukeren og de personene som har ansvaret for a  gi tjenestene. Samhandling 
med bruker.  

Struktur Her er det samlet pa stander og spørsma l som mer setter fokus pa  rammebetingelser som er 
viktige for a  kunne skape god kvalitet. 

Tabell 1: Kvalitetsområdenes fokusområder 

Den ma lte brukeropplevde1 kvaliteten kan skisseres som I modellen I figur 1. 

                                                                    
1 Det er vanlig å skille mellom brukeropplevd kvalitet og teknisk kvalitet. Den brukeropplevde kvaliteten er den subjektive opplevelsen 
brukeren har av tjenesten og/eller produktet. Eksempelvis er det mulig å måle faktisk saksbehandlingstid i en tidsdimensjon, eks 3 
uker, men dette forteller ikke noe om kunden er tilfreds med den opplevde saksbehandlingstiden.  
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Fig. 1: modell for brukeropplevd kvalitet 

 

Som “bakteppe” eller referanserammer har brukeren ulike forventninger til tjenesten og/eller produktet. 

Dersom den subjektivt opplevde kvaliteten er lik eller høyere enn forventningene, pa virker det den 

opplevde kvaliteten I positiv retning. Motsatt blir den brukeropplevde kvaliteten pa virket I negativ retning 

dersom den opplevde kvaliteten er lavere enn forventningene.  

Videre har omdømmet2 betydning for den opplevde kvaliteten ved at et et da rlig omdømme vil kunne 

pa virke den opplevde kvaliteten I negativ retning, og et godt omdømme I positiv retning.  I boken «Det gode 

selskap» definerer “kommunikasjonsguru”  Nils M. Apeland omdømme som «summen av oppfatninger ulike 

interessentgrupper har av en virksomhet ». Generelt pa virkes omdømmet av hvem vi er (identitet), hva vi 

sier (kommunikasjon) og hva vi gjør (atferd). Omdømmet vil forbedres na r virksomheten leverer godt pa  de 

omra dene omgivelsene har forventninger til. I tillegg vil omdømmet styrkes ved a  jobbe systematisk med a  

forbedre relasjonene til de gruppene som pa virker virksomhetens suksess. Det er derfor vanskelig a  

reklamere seg til et godt omdømme, men det kan hjelpe hvis virksomheten kjenner seg selv og leverer 

kvalitet. En komponent av omdømmet er selvsagt den direkte opplevelsen folk har med kvaliteten pa  de 

tjenestene/varene som leveres fra virksomhet/organisasjon/tjenesteyter. Og det de formidler videre til 

andre om dette, som igjen pa virker ommdømmet. 

Men en annen komponent er den kommunikasjonen som virksomheten selv fører og de forventningene 

som skapes pa  bakgrunn av denne. Her innga r alt fra reklamemateriell, informasjon, trykksaker, nettsider, 

samtaler med kunder/brukere/tjenestemottagere og ikke minst na r sentrale personer fra en virksomhet 

                                                                    
2 Omdømme er et norsk begrep som har opphav i norrøne umdǿmi, som betyr dom, vurdering av andre, og egen evne til å dømme, ha 
dømmekraft. Begrepet i dag benyttes stadig mer i betydningen renommé, særlig under innflytelse PR- og kommunikasjonsbransjen, 
omtrent slik det engelske begrepet image benyttes. 
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uttaler seg offentlig/i media. Eksempelvis sjefen i en bedrift, eller ordføreren i en kommune. Hva disse sier 

og hvordan de kommuniserer sine budskap pa virker nemlig ogsa  organisasjonens omdømme. 

Oppsummet kan omdømme defineres som summen av inntrykk og reaksjoner som skapes gjennom 

bedriftens/organisasjonens interaksjon med omverdenen. I de tilfellene inntrykkene harmonerer med 

mottakernes verdier, oppsta r positive reaksjoner som bygger positivt omdømme. Disharmoni mellom 

inntrykk og verdier vil skape negative reaksjoner og omdømmetap. Omdømmet kan dermed være positivt 

eller negativt. 

Hvert kvalitetsomra de I modellen kan igjen deles opp i ulike dimensjoner (kategorier). 

Brukerundersøkelsen for byggesak besta r av 5 ulike dimensjoner som dekker de tre kvalitetsomra dene. 

Innenfor hver dimensjon er det valgt ut et ulikt antall spørsma l for a  kunne avdekke hva som er brukernes 

vurderinger/oppfatninger. Disse er som I tabell 2.  

 

Resultatet Prosessen Strukturen 

Resultat for brukerne Respektfull behandling Tilgjengelighet 

 Pa litelighet Informasjon 

Tabell 2: de 5 ulike dimensjoner som dekker de tre kvalitetsområdene 

 

METODE, UTVALG OG INNSAMLING AV DATA 

I innsamlingen av data er det benyttet webbasert spørreskjema som er samlet inn ved bruk av verktøyet til  

bedrekommune.no. Pa  nettportalen kan kommuner som ønsker det, hente ferdige undersøkelsesopplegg, 

gjennomføre egne undersøkelser og sammenligne resultater fra egen kommune med andre kommuner. Hele 

spørreskjemaet er a  finne I vedlegg 1. I undersøkelsen er det benyttet spørsma l som er kjente og viktige 

opplevde kvalitetsdimensjoner for brukerne. I undersøkelsen er det benyttet en 6-punkt skala fra 1-6, I 

tillegg til muligheten “vet ikke”, som I figur 2. Skalaen er “polar” ved at alternativ 1 gir uttrykk for en “svært 

misfornøyd” opplevelse, mens vurderingen I andre enden 6 gir uttrykk for en “svært fornøyd” opplevelse.  

 

Fig. 2: Eksempel på spørsmål som er benyttet 

I undersøkelsen har vi valgt ut alle de som fikk behandlet byggesaker I løpet av 2017. Dette gjelder ba de 

privatpersoner og bedrifter. Spørreskjemaet ble sendt til brukernes e-postadresser.  

Ved innsamling av data er det mulig a  bruke følgende metoder: 
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1. Bruk av svar-ut 

2. Sende til kjente e-postadresser 

3. Sende skjemaer ut i papirform 

Det er ikke mulig a  legge undersøkelsen ut som en a pen link, eksempelvis pa  kommunens hjemmeside.  

Spørreskjemaet i sin helhet er i vedlegg 1.  
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Respondenter og svarprosent 

I denne undersøkelsen sendte vi ut undersøkelsen til 67 brukere den 5.mars 2018. Pa minnelse ble sendt 

den 7.mars og den 12.mars 2018. Til sammen har 25 respondenter svart pa  undersøkelsen. Dette gir en 

svarprosent pa  om lag 37 % (fig.3), som er akseptabelt for a  vurdere resultatene. 

 

 

Fig. 3: Undersøkelsens svarprosent 

 

I resultatdeen blir det gjort en sammenligning med andre Norske kommuner som har gjennomført denne 

brukerundersøkelsen. Sa  langt er det kun 8 eller 1,9 %3 av norske kommuner som har gjennomført denne 

undersøkelsen i 2018, sa  sammenligningsgrunnlaget er relativt svakt. Allikevel vil vi benytte dette som et 

sammenligningsgrunnlag da vi ikke har andre data a  sammenligne med. 

 

                                                                    
3 422 kommuner pr 1.januar 2018 

37%

63%

Besvart Ubesvart
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 Resultater 

RESULTATER FOR BRUKERNE 

Na r det gjelder resultatet for brukerne, ser vi av figur 4 at brukerne av byggesaksbehandlingen er betydelig 

med tilfreds med resultatene i saksbehandlingen sammenlignet med gjennomsnittet i andre norske 

kommuner.  

Skalaen ga r fra 1 som «svært misfornøyd» til 6 som «svært fornøyd». Resultatene viser at dette omra det 

oppna r ca. 28% bedre resultater sammenlignet med andre norske kommuner som har gjennomført 

undersøkelsen. 

 

Fig.4: viser hvordan brukere opplever resultatet av saksbehandlingen 
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RESPEKTFULL BEHANDLING 

For omra det «respektfull behandling», fa r Nordreisa kommune bedre resultater sammenlignet med norske 

kommuner (fig.5). Samlet viser resultatene at Nordreisa i gjennomsnitt fa r 10 % høyere score sammenlignet 

med andre norske kommuner som har gjennomført undersøkelsen.  

 

Fig.5: viser hvordan brukere opplever det å bli behandlet respektfullt 
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151



BRUKERUNDERSØKELSE BYGGESAKSBEHANDLING 2017 

Side 8 

PÅLITELIGHET 

Ogsa  resultatene som er benyttet for a  kartlegge brukernes opplevelser av pa liteligheten i 

byggesaksbehandlingen, viser at tjenesten fa r bedre resultater sammenlignet med norske kommuner (fig.6). 

Samlet viser resultatene at tjenesten i gjennomsnitt fa r om lag 18 % høyere score sammenlignet med andre 

norske kommuner som har gjennomført undersøkelsen. 

 

Fig.6: viser hvordan brukere opplever påliteligheten til tjenesten 
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TILGJENGELIGHET 

Ser vi pa  brukernes oppfattelse av tjenestens tilgjengelighet, sa  viser resultatene gjengitt i figur 7 at 

brukerne har høy tilfredshet med tjenesten. Her har Nordreisa kommune en score som ligger ca. 26 % over 

de kommunene vi sammenligner med. Her er det verdt a  legge merke til at 12 eller nesten 50 %  av 

respondentene ikke vet om det er mulig a  avtale en time. 

  

Fig.7: viser hvordan brukere opplever tjenestens tilgjengelighet 
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INFORMASJON 

De siste dimensjonen som er undersøkt er brukernes opplevelse av informasjonen de fa r (fig.8). Her har 

ogsa  Nordreisa kommune brukere som gir ca. 25% bedre tilbakemelding enn det som er tilfelle for de 

kommuner som har gjennomført undersøkelsen. 

 

Fig.8: viser hvordan brukere opplever tjenestens tilgjengelighet 
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I figur 9 ser vi en oversikt over de ulike variablene i undersøkelsen. Figuren viser at tjenesten fa r best 

tilbakemelding na r det gjelder «muligheten for å få timeavtale» med en gjennomsnittsverdi pa  5,5. Dette er 

et meget høyt niva  pa  brukerundersøkelser. Lavest score er pa  «Generelle retningslinjer» med en 

gjennomsnittsverdi pa  4,6. Dette allikevel en relativt høy score og god tilbakemelding.  

 

Fig.9: viser gjennomsnittsverdier for alle variablene 
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OPPSUMMERING AV RESULTATENE 

Figur 10 viser gjennomsnittsverdiene for de ulike omra dene som er undersøkt. Resultatene viser at 

Nordreisa kommune kommer svært godt ut sammenlignet med de kommunene som har gjennomført 

undersøkelsen. Som et sammendrag kan vi si at tjenesten «byggesaksbehandling» er spesielt god pa : 

 Tjenestens tilgjengelighet 

 Respektfull behandling av brukere 

 Pa litelighet 

Na r det gjelder den helhetlige vurderingen, sa  kommer tjenesten svært godt ut med en score pa  5. 

Tilsvarende verdi for kommuner vi sammenligner med er pa  4. Det betyr at tjenesten 

«byggesaksbehandling» fa r et score som er 25 % høyere enn sammenlignbare kommuner.  

 

Fig.10: viser gjennomsnittsverdier for alle variablene 

Der det er mest a  hente pa  a  forbedre tjenesten er å forbedre informasjonen til brukere. Dette kan være et 

sammensatt tema. Hvis vi ser pa  andelen «vet ikke», blir dette som i figur 11 under. Her ser vi at andelen 

som ikke vet om muligheten for a  gjøre en timeavtale er pa  hele 48%. Videre ser vi at 20% ikke vet hvilke 

tjenester kontoret kan tilby. Disse faktorene tyder pa  at det er en betydelig andel som ikke har gode nok 

kunnskaper om tjenesten kontoret tilbyr. En bedre informasjon kan være hensiktsmessig.  
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Fig.11 viser andel «vet ikke» for de spørsma lene med høyest score pa  variabelen «vet ikke» 
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Vedlegg 1: spørreskjema  
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Vedlegg 2: fordeling av svar - % vis frekvens 
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Nordreisa kommune 
           

 Arkivsaknr:       2017/1389-10 

Arkiv:                L12  

Saksbehandler:  Birger Storaas 

 Dato:                 09.04.2018 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
160/18 Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg 19.04.2018 

 

Forslag til detaljregulering: Olsens verft - Plan ID: 19422017_002 

NB! Dette saksframlegget er foreløpig. Dette skyldes at planforslaget har en del vesentlige 
mangler som må rettes opp av Sweco som er plankonsulent. 
Denne saken ligger derfor foreløpig som referatsak, men under forutsetning at vi får 
oppdatert planforslag i tide, vil denne saken tas opp som ekstrasak i møtet. 
 
 
Henvisning til lovverk: 
Plan- og bygningsloven 
 

Vedlegg 
1 19422017_002 Planbeskrivelse 
2 19422017_002 Planbestemmelser 
3 19422017_002 Plankart 
4 19422017_002 Kulturminner rapport 
5 19422017_002 Geoteknisk rapport 
6 19422017_002 ROS-analyse 

 

Rådmannens innstilling 
 Med hjemmel i plan og bygningslovens §§ 12- 10 og 12- 12 jf. § 12-3 vedtar Nordreisa Miljø-, 
plan- og utviklingsutvalg forslag til detaljregulering Hansvoll boligområde med nasjonalplan ID 
19422017_002, og legger planforslaget ut til høring og offentlig ettersyn i seks uker. 
 
 
 

Saksopplysninger 
Bakgrunn: 
Formålet med planen er å regulere eksisterende verft i Bakkeby, og fremtidig industrihall for 
vedlikehold av båter. Målet er å tilrettelegge for fremtidig utvikling av Olsens verft, samt å 
regulere de eksisterende forhold som ikke er blitt regulert tidligere gjennom en detaljregulering. 
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Olsens verft vedlikeholder båter knyttet til den lokale fiske- og oppdrettsflåten i Reisafjorden, 
Kvænangen og andre steder i Nord-Tromsregionen.  
 
Planområdet omfatter eiendommene (gårdsnummer/bruksnummer) 49/6,49/9, og 49/47 i Nordreisa 
kommune. Planområdet er ca. 48,7 daa stort hvor 15 daa er knyttet til industri/lager, 2,7 daa er 
knyttet til veg, 1,3 til kaianlegg og et ca. 30 daa med tilhørende sjøareal.  
Olsens verft ligger ved Bakkebyfjorden på nedsiden av Latterveien, kommunal veg. Vegen er 
knyttet til Fv866. Verftet ligger avsides og er kun omgitt av noen få bolighus som eies av de 
samme personene som eier og jobber på verftet. Olsens verft er en familiebedrift som har drevet 
i tre generasjoner siden første kvartal av 1900-tallet. I dag er det 10 årsverk i bedriften. Det er et 
betydelig tall for et lite samfunn som Bakkeby, og for en kommune som Nordreisa. En eventuell 
utvidelse av anlegget vil medføre flere arbeidsplasser og mulighet for sysselsetting i kommunen.  
 
Planforslaget vil være positivt for lokalsamfunnet med tanke på samfunnsøkonomisk utvikling.  
 
Reguleringsplanen ble igangsatt høst 2017. Oppdragsgiver er Olsens Verft AS. Forslagsstiller er 
Sweco Norge AS, på vegne av Olsens Verft AS. 
 
Planstatus: 
Innenfor planområdet til foreslått reguleringsplan er det i overordnede planer avsatt til følgende: 
 
Kommuneplanens arealdel for Nordreisa kommune ble vedtatt 20.3.2014. Her er det avsatt et 
areal på 7,8 dekar til næringsbebyggelse. Områdenavnet er BN 02. Øvrig areal på land er avsatt 
til LNFR. Sjøarealene er i kystsoneplanen avsatt til bruk og vern av sjø og vassdrag med 
tilhørende strandsone – nåværende. 
 
Konklusjon: Planforslaget avviker en del i forhold til gjeldende planstatus. Dette er vurdert 
lenger under. 
 
Økonomiske konsekvenser: 
Det antas at reguleringen ikke vil gi noen økonomiske konsekvenser for kommunen. 
 
Varsel om oppstart/Merknader:  
Varsel om oppstart ble sendt ut per brev til alle berørte grunneiere, naboer til planområdet og til 
berørte offentlige myndigheter. I tillegg har varsel om oppstart blitt annonsert på kommunens 
hjemmesider og med annonse i Framtid i Nord. Fristen for innspill ble satt til 01.01.18.  
 
Innspill/merknader? (Mangler oversikt, må ettersendes før møtet) 
 
Naturmangfold: 
(Mangler, må ettersendes før møtet) 
 
Risiko- og sårbarhet: 
For detaljregulering Olsens verft vil det ikke tilføres vesentlige virkninger for miljø og samfunn. 
Den foreslåtte detaljreguleringen er 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 §§ 9 og 10. 
 
Det er foretatt grunnundersøkelse og geoteknisk vurdering. Rapport utarbeidet av Arktisk 
Geotek er vedlagt. Det er også vedlagt et eget dokument med ROS-analyse.  
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Sammendrag 

 

Formålet med planen er å regulere eksisterende verft i Bakkeby, og fremtidig industrihall 
for vedlikehold av båter. Målet er å tilrettelegge for fremtidig utvikling av Olsens verft, samt 
å regulere de eksisterende forhold som ikke er blitt regulert tidligere gjennom en 
detaljregulering. 
 
 
Olsens verft vedlikeholder båter knyttet til den lokale fiske- og oppdrettsflåten i 
Reisafjorden, Kvænangen og andre steder i Nord-Tromsregionen.  
 

Planområdet omfatter eiendommene (gårdsnummer/bruksnummer) 49/6,49/9, og 49/47 i 

Nordreisa kommune. Området er ca. 48 daa stort hvor 15 daa er knyttet til industri/lager, 
2,7 daa er knyttet til veg, 1,3 til kaianlegg og et ca. 30 daa med tilhørende sjøareal.  
Olsens verft ligger ved Bakkebyfjorden på nedsiden av Latterveien, kommunal veg. Vegen 
er knyttet til Fv.866. Verftet ligger avsides og er kun omgitt av noen få bolighus som eies 
av de samme personene som eier og jobber på verftet. Olsens verft er en familiebedrift 
som har litt drevet i tre generasjoner, siden den første kvartal av 1900-tallet. I dag er det 
10 årsverk i bedriften. Det er et betydelig tall for et lite samfunn som Bakkeby, og for en 
kommune som Nordreisa. En eventuell utvidelse av anlegget vil medføre flere 
arbeidsplasser og mulighet for sysselsetting i kommunen.  
 
Planforslaget vil være positivt for det lokale samfunnet med tanke på samfunnsøkonomisk 
utvikling.  

 

Reguleringsplanen ble igangsatt høst 2017. Oppdragsgiver er Olsens Verft AS. 

Forslagsstiller er Sweco Norge AS, på vegne av Olsens Verft AS.
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1.1 Nøkkelopplysninger for planarbeidet 

 

Adresse Latterveien 156 

Kommune Nordreisa kommune 

Gårdsnr./Bruksnr. 49/6,49/9,49/47 

Gjeldende planstatus KPA: Næringsbebyggelse og LNF-R 

  

Oppdragsgiver Olsens Verft AS 

Grunneiere (sentrale) Olsens Verft AS 

Forslagsstiller Sweco Norge AS 

  

Ny plans hovedformål Industri/lager 

Planområdets areal i daa 48 daa 

Nytt byggeareal  2100 m2 

Aktuelle problemstillinger Ingen kjente 

Foreligger det varsel om innsigelse (J/N) N 

Konsekvensutredningsplikt (J/N) N 

  

Kunngjøring oppstart, dato 28.11.2017 

Fullstendig planforslag mottatt, dato 23.03.2018 

Informasjonsmøte avholdt (J/N) J 

 

1.2 Bakgrunn 

Formålet med planforslaget er å regulere eksisterende verft, og samtidig legge til rette for 
fremtidig utvidelse/ anleggelse av industrihall ved verftet. Olsens verft har aldri blitt regulert 
siden etableringen på 1920-tallet. Planen vil sikre forutsigbarhet ved fremtidig utbygging av 
verftet.  
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1.3 Planprosess 

Oppstart av planarbeidet ble kunngjort i avisa «Framtid i Nord» og på nettsiden til Nordreisa 
kommune. Alle berørte parter, grunneiere og naboer, samt aktuelle offentlige instanser ble 
varslet i eget brev av 28.11.2017. I løpet av høringsperioden kom det flere tilbakemeldinger 
fra offentlige instanser. Tilbakemeldinger/innspill er tatt til følge i planforslaget.  

 

1.4 Oversiktskart 

 

Figur 2-1 Olsens verfts plassering ved Bakkebyfjorden i Nordreisa kommune.  

 

2 Gjeldende planstatus og overordnede retningslinjer 

2.1 Reguleringsplan 

Det er ingen reguleringsplan for området. Området har aldri blitt regulert til tross for at 

Olsens Verft AS har drevet virksomheten her siden 1926. 

 

2.2 Kommuneplanens arealdel for Nordreisa kommune, 2014  

I kommuneplanenes arealdel er området for eksisterende Olsens verft regulert til 
næringsbebyggelse. De resterende landarealene som foreslås til industri/lager er regulert 
til LNF-R. Sjøarealene er regulert til formål Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende 
strandsone.  

Olsens Verft AS 
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Figur 2-1Utsnitt fra kommuneplanens arealdel hvor areal er regulert til næringsbebyggelse. 

 

2.3 Krav om konsekvenseutredning  

I kommuneplanen (KPA) er areal avsatt til næringsbebyggelse. Hovedformål i 

reguleringsplanen er industri/lager – et formål som hører kategori næringsbebyggelse. En 

mindre del av planen er ikke i henhold til KPA. Deler av LNFR-området i KPA foreslås i dette 

planforslaget regulert til industri/lager. I dag brukes området som avlastningsområde for 

verftet. Størrelsen på området er ca. 5 daa.   

Detaljregulering vil hovedsakelig være i samsvar med KPA.  Vår oppfatning er at planen 

ikke vil omfattes av forskrift om konsekvensutredninger § 4 fjerde ledd. Nordreisa 

kommune har konkludert i oppstartsmøtet at planarbeidet ikke utløser 

konsekvensutredningsplikt.  
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3 Planområdet – eksisterende situasjon 

3.1 Beliggenhet 

Planområdet ligger på sørsiden av Bakkebyfjorden ved Latternveien. Bebyggelsen rundt 

Bakkebyfjorden er veldig defragmentert. Husene ligger enten alene eller i mindre klynger. 

Avstand mellom husene og klyngene er store.  

Latternveien som går gjennom planområdet er en blindveg og avsluttes ca. 1 km øst av 

planområdet. 

3.2 Avgrensning 

Planene omfatter dagen Olsens verft, deler av kommunalvei Latterveien og tilstøtende 

arealet som er i KPA definert som LNFR-område.  

3.3 Eksiterende bebyggelse 

Det er flere industribygg, slipp, kaier og en molo i planområdet. Bygningene er fra 

forskjellige perioder og har gjennom tiden hatt ulike funksjoner. Den eldste bygningen er 

fra 1940-tallet og er fortsatt i aktiv bruk som verksted. I flere omganger har verftet økt sin 

kapasitet og oppført nye bygninger – på 1970-, 90- og 2000-tallet. I tilsvarende intervaller 

har kaier og slipp blitt utvidet og oppdatert. På 2000-tallet ble også bygd molo for å beskytte 

innseiling til verftet. Den eksisterende bebyggelsen er relativt lav, hvor den høyeste 

bygningen er tilsvarende et treetasjehøyt hus, ca. 10-12 meter.  

 

3.4 Landskap 

Planområdet befinner seg på sørsiden av Bakkebyfjorden. Fjorden er en avgrening til 

Reisafjorden (Ráisavuotna).  
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Figur 3-1 Bakkebyfjorden er omgitt av stigende landskap mot sør og nord, mens bunnen av fjorden 
er relativ flatt terreng i vest. Fjellandskapet i nord dominerer landskapsbildet med sine topper over 
500 og 600 meter.  

 

 

 

Figur 3-2 Fjelltoppene Svartbergan (539 m), Vardfjellet (604 m). Flere av toppene er mellom 350 og 
500 meter. (Kilde: Kommunekart.no) 
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Kystlinjen langs fjorden og det flate terrenget i fjordbunnen er tatt i bruk som 

jordbruksområde. Områdene varierer i størrelse og er hovedsakelig konsentrert tett rundt 

gårdsbebyggelse.  

 

 

Figur 3-3 Verftet, masseuttak og kai med bygninger skiller seg ut fra gårdsbrukene rundt fjorden. 
Konsentrasjon av industri danner en industriklynge. 

  

 

 

Figur 3-4 Sørsiden av fjorden. Olsens Verft og anlegg til oppdrettsnæringen i bakgrunnen. 
Boligbebyggelse lengre opp i terrenget. (Kilde: Kommunekart.no) 
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Kystlinje på sørsiden av fjorden har elementer av etablert industri og terrenginngrep. I 

tillegg til Olsens verft er det et mindre masseuttak og en industrikai med flere bygninger 

som brukes av oppdrettsnæringen i området. Landskapet på sørsiden av fjorden preges 

av industrivirksomhet som har vokst opp gjennom store deler av 1900-tallet frem til i dag.  

 

 

Figur 3-5 registrering av landskapet rundt verftet.  

 

3.5 Klimatiske forhold 

Verftet ligger godt skjermet innerst i Bakkebyfjorden. Vind fra nord kan føre med seg bølger 

som tidligere gjorde det vanskelig å legge til ved verftet. Moloen som ble lagt på 

begynnelsen av 2000-tallet har endret dette. De klimatiske forholdene er typiske for 

regionen med kystklima.  

 

Vindforhold på Bakkeby er gunstige for et verft og havn. Gjennomsnitts vindhastighet er 

mellom 2,9 til 6,2 m/s. Den sterkeste vindstyrke registrert i det siste 12 måneder er 23,5 

m/s den 15. januar i år.  
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3.6 Jordbruk 

Det forekommer spredt skog innenfor planområdet. Forekomstene består av lauvskog av 

middels bonitet. Utover skog og åpen fastmark finnes det ikke landbruksressurser innenfor 

planområdet og arealene som blir påvirket av planforslaget.  

 

3.7 Kulturminner 

Verftet har vær i drift på dagens tomt siden 1926. Et av driftsbygningene er SEFRAK-

registrert. Siden eiendommen aldri har blitt detaljregulert ble det gjennomført egen 

utredning for kulturminner etter krav fra Troms fylkeskommune.  

 

3.8 Støy 

Det har ikke blitt gjort noen målinger for å vise dagens verdier for støy. Området er tynt 

bebygd. Det er ikke registrert eller meldt om plager knyttet til støy ved dagens drift.  

 

3.9 Samfunnsøkonomi 

Bedriften er viktig for det lokale samfunnet og for næringslivet i kommunen og andre 

nærliggende kommuner. Verftet er eneste i sin størrelse som finnes mellom Tromsø og 

Øksnes. Verftet er derfor viktig for den lokale fiskeri- og oppdrettsnæringen. 

For en kommune med ca. 5.000 innbyggere er slike arbeidsplasser viktige for 

videreutvikling og stabilitet. Verftet har 10 faste stillinger.  

 

4 Beskrivelse av planforslaget 

Planforslaget regulerer hovedsakelig industri og lager på land. Planen regulerer den 

gjeldende situasjon på verftet og fremtidig utbygning..  

Reguleringsplanen ble utløst av behov for et industribygg for å tilpasse verftets for 

fremtidige oppdrag.  

 

4.1 Byggeformål 

Planen foreslår tre formålsgrupper:  

 Bebyggelse og anlegg 

 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

 Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone 
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Hensynssone:  

 Bevaring av kulturmiljø.  

 

4.1.1 Bebyggelse og anlegg 

Planen regulerer de eksisterende bygningene og areal for fremtidig industribygg. De 

eksisterende bygningene reguleres innenfor deres eksisterende form med byggegrense. 

Planen foreslår ikke høyde på bygningene siden sannsynlighet for endring er liten. 

Eventuelle endringer i høyde skal avklares i egen byggesak i forhold til behov som utløser 

endring.  

Fremtidig industribygg har definert form og høyde. Formen er definert med byggelinje og 

høyde angitt på reguleringskart.  

 

4.1.2 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

Planen adapterer den eksisterende infrastruktur. Eksisterende vei (Latternveien) 

videreføres i sin helhet i planen. Dagens avkjørsel til verftet reguleres som privatvei med 

egen avkjørsel til industriområdet. De eksisterende avkjørslene i planområdet videreføres 

i planen og er regulert med symbol for avkjørsel.  

Eksisterende infrastruktur i sjøen – kai og havnelager reguleres innenfor dagens 

byggelinje. Det er tre kaier i planen. Kai SK1 er molo som beskytter havneområde mot 

bølger.SK2 er en trekai med et mindre lagerbygg. Den siste kai SK3 er trekai knyttet til den 

eldste bygningsmassen på verftet. 

 

4.1.3 Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone 

I sjøen reguleres to formål – ferdsel og havneområde i sjø.  

Havneområde i sjø reguleres mellom moloen (SK1) til eiendomsgrense i sør. Området skal 

brukes av båter som skal til/fra verftet. Resten av sjøarealet reguleres til ferdsel.  

Innenfor havneområde i sjø reguleres tre områder med byggegrense – Slipp 1,2,3.I område 

Slipp 1 tillattes tilrettelegging for båtslipp. Område Slipp 2 og 3 omfatter allerede 

eksisterende slipp som har vært i bruk i flere tiår.  

 

4.1.4 Hensynssoner 

Planen legger opp til tre hensynssoner for bevaring kulturmiljø. De tre hensynssonene 

følger byggelinje for tre av bygningene på verftet. Deres utforming og historie er av 
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betydning for å forstå verfts- og lokalhistorie. Eventuelle endringer på de tre bygningene 

skal det tas hensyn til ved fremtidige byggesaksbehandlinger.  

 

4.2 Vei og trafikk 

Latternveien er eneste veiforbindelse til verftet og planområdet. Innenfor planområdet er to 

adkomstveier – en til verftet og en til boligene på oversiden av veien.  

I tillegg til verftet og boligene på oversiden av veien brukes veien av Latteren Hus og 

hytteutleie som ligger ca. en kilometer lengere østover. Latteren Hus og hytteutleie tilbyr 

overnatting på en privat gård med et hus og en hytte med 6 sengeplasser i hver.  

Biltrafikk i området er minimal. 

 

4.3 Støy 

Det er ikke gjort målinger for støy. Industriområdet ligger avsides fra tett bebyggelse. Støy 

vil reguleres gjennom planbestemmelse i henhold til retningslinjer for behandling av støy i 

arealplanlegging (T-1442). 

 

5 Konsekvenser av planforslaget 

5.1 Overordnede planer og vedtak 

Reguleringsplanforslaget er hovedsakelig i tråd med den gjeldende kommuneplanen. Det 

eksisterende industri/verftsanlegget videreføres og er i tråd med industriareal fra 

kommuneplanen. Endringene i forhold til kommuneplanen skjer nord og sør for verftet. 

LNFR-området endres til industri/lager formål. Endringene oppfattes som små og vil ikke 

påvirke bruken av LNFR. Data fra Miljødirektoratet viser at LNFR-området innenfor planen 

ikke brukes til landbruk, natur eller friluftsområdet. Deler av LNFR-området innenfor 

planområdet er tidligere tatt i bruk som lagringsplass. Det totale beslaget av LNFR-området 

er på ca. 5 daa.  

 

5.2 Eksisterende reguleringsplaner 

Området har aldri før blitt regulert. Etter flere tiår med utvikling og utbygning reguleres 

området i dette planforslaget.  
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5.3 Landskap 

Planforslaget vil ikke ha små innvirkninger i landskapet. Det vil bl.a. ha et visuelt bidrag til 

landskapet. Bidraget vil være å forsterke bildet av industriområdet på sørøstsiden av 

fjorden. Bygninger som bygges inntil kai SK1 vil dominere verftsområdet med sin størrelse. 

Høyde på nesten 40 meter over landskapet vil være iøynefallende lokalt. En slik bygning 

vil ikke påvirke landskapsbilde utenfor fjorden. 

Eksiterende og fremtidig bebyggelse vil ikke være en visuell barriere for opplevelse av det 

omkringliggende landskapet. Opplevelse av landskapsbildet vil ikke endres selv om 

anlegget er synlig. Anlegget vil heller ikke være visuelt forstyrrende for boligbebyggelsen i 

nærheten av planområdet siden avstand er akseptabel – 40 meter til nærmeste bolighus 

som ligger høyere i terrenget.         

 

5.4 Trafikk og parkering 

Trafikkbildet blir uendret. 

 

5.5 Kulturminner 

Planen vil bidra til at tre av bygningene får status som hensynssone bevaring kulturmiljø. 

Det betyr at eventuelle endringer på de tre bygningene skal hensytas i forhold til 

bygningenes kulturhistoriske verdi.  

 

5.6 Samfunnsøkonomi 

Innhold i detaljregulering vil ha stor betydning for det lokale samfunnet, kommunen og fiske-

/oppdrettsnæringen.  

 

6 Oppsummering 

Reguleringsplanen vil i hovedsak regulere de eksisterende forholdene og gi mulighet til å 

bygge et nytt industribygg innenfor planområdet. Konsekvensene av planen er 

hovedsakelig allerede kjente siden den eksisterende situasjon har vært i over 10 år. 

Regulering av et nytt industribygg vil ikke føre til endring av bilde for trafikk og støy. De 

synlige konsekvensene vil være i form av et stort industribygg som vil være godt synlig i 

landskapet, men vil ikke ha noen negative konsekvenser for omgivelsene eller oppfatning 

av landskapsbildet.  

Regulering av kulturmiljøet på verftet bekrefter historisk utvikling og betydning av Olsens 

Verft AS i nærmiljøet. Dets betydning vil forhåpentligvis avbildes i et positivt 
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samfunnsøkonomisk bilde for selskapet, kommunen og næringslivet som er avhengig av 

verftets tjenester.  
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Nordreisa kommune 

REGULERINGSBESTEMMELSER PLAN NR. 19422017_002 
DETALJREGULERING OLSENS VERFT  
 

Dato: .......................................................................................................................... 14.03.2018  

Dato for siste revisjon: ..............................................................................................  

Dato for kommunestyrets vedtak/egengodkjenning: .................................................  

 

 

I 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-7 gjelder disse reguleringsbestemmelsene for det 

området som på plankartet er avgrenset med reguleringsgrense. 

 

 

II 

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-5 er området regulert til følgende formål: 

1. BEBYGGELSE OG ANLEGG  

1.1 Industri/lager (BKB) 

 

2. SAMFUNNSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR 
2.1 Veg (SV) 

2.2 Kai (SK) 

2.3 Havnelager (SHL) 

 

6. BRUK OG VERN AV SJØ OG VASSDRAG MED TILHØRENDE 
STRANDSONE 

6.1 Ferdsel (VFE) 

6.2 Havneområde i sjø (VHS) 

 

 
III 

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-6 er området regulert med følgende 

hensynssoner/Bestemmelsesområder: 

 

1. HENSYNSSONER 

1.1 Bevaring kulturmiljø (H570) 

 

 

 

IV 
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I medhold av plan- og bygningslovens § 12-7 gis følgende bestemmelser om bruk og 

utforming av arealer og bygninger innenfor planområdet: 

 

1. BEBYGGELSE OG ANLEGG 
1.1  Industri/lager (BKB) 

a) Områdene er avsatt til industri/lager. 

b) Det tillates eksisterende eller angitte byggehøyde på reguleringskartet 

innenfor byggeområdene. 

 

2. SAMFUNNSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR 
2.1 Veg (SV) 

a) Område o_SV1 er avsatt til offentlig trafikkareal - veg. 

b) Område SV2 er avsatt til privat trafikkareal - veg. 

2.2 Kai (SK) 
a) Område SK1 og SK2 er avsatt til privat kai. 

b) Område SK3 er avsatt til privat molo. 

2.3 Havnelager (SHL) 
a) Område SHL er avsatt til privat havnelager. 

 

6. BRUK OG VERN AV SJØ OG VASSDRAG MED TILHØRENDE 
STRANDSONE 

6.1 Ferdsel (VFE) 
a) Område VFE er avsatt til ferdsel. 

6.2 Havneområde i sjø (VHS) 
a) Område VHS er avsatt til havneområde i sjø. 

b) Byggegrensene i VHS angir areal avsatt til slipp – Slipp 1-3. 

 

V 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-6 gis følgende bestemmelser om hensynssoner 

og bestemmelsesområder innenfor planområdet: 

 
1. HENSYNSSONER/BESTEMMELSESOMRÅDER 

1.1 Bevaring kulturmiljø (H570) 
a) Området avsatt til kulturmiljø H570_1-3. 

b) Bebyggelsen innenfor hensynssonen er vernet på grunn av sin historikk, 

antikvariske og miljømessige verdi.  

c) Istandsetting, vedlikehold og endringer av eksteriør skal skje etter antikvariske 

prinsipper.  

d) Før kommune treffer avgjørelse i omsøkte tiltak innenfor hensynssonen skal det 

innhentes uttalelse fra antikvariske myndigheter. 
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IV 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-7 gis følgende fellesbestemmelser: 

 

 

a) Kulturminner: Dersom det under arbeid i området skulle komme fram 

gjenstander eller andre levninger som viser eldre aktivitet i området, skal arbeidet 

stanses og melding sendes kulturvernmyndighetene, jfr. lov om kulturminner.  

b) Tilgjengelighet: Alle offentlige trafikkområder, friareal og byggeområder skal 

utformes iht. prinsipper om universell utforming.  

c) Støy: Støy fra virksomheter på område BKB skal ikke overskride Lden = 55    

dBA på uteplass og utenfor rom med støyfølsomt bruk. Hvis anlegget avgir 

impulslyd, jf. Definisjon i T-1442 er grenseverdien Lden = 50 dBA. Det skal angi 

eventuelle avbøtende tiltak for å overholde grenseverdiene for støy. Bygg- og 

anleggsarbeid skal innrettes slik at retningslinjer for begrensning av støy fra bygg 

og anleggsvirksomhet (kapittel 4 i T-1442) overholdes. 

d) Forurensning: Forurensning fra virksomheter innenfor planområdet skal innrettes 

i henhold til kapittel 29 i forurensningsforskriften - Forurensninger fra mekanisk 

overflatebehandling og vedlikehold av metallkonstruksjoner i tilknytning til faste 

anlegg/installasjoner (inkludert skipsverft). Dokumentasjon skal vedlegges ved 

søknad om byggetillatelse. 
e) Byggesøknad: Ved byggesøknad skal foreligge en geoteknisk grunnundersøkelse. 
f) Nye byggetiltak: Nye tiltak må oppføres innenfor de byggegrenser som angitt på 

plankartet. 
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Sammendrag 

Utredingen er en del av plandokumetnasjon knyttet til detaljregulering av Olsen Verft. Troms fylkeskommen har stilt krav om utredning av kulturminner 

grunnet én Sefrak-registrert bygning i  planområdet. Utredningen omfatter alle bygningene innefor planområdet og vurderer bygningens 

kulturminnerverdi  og eventuell  vernestatus. Utredningen foreslår tre bygninger regulert til hensynsone bevaring kulturmiljø i reguleringsplanen.  

 
Rapporteringsstatus: 
☒ Endelig 

☐ Oversendelse for kommentar 

☐ Utkast 

 

 

 

 

  

Utarbeidet av: Sign.: 

Milan Dunderovic  

Kontrollert av: Sign.: 

Gunnar Pedersen   

Prosjektleder: Prosjekteier: 

Milan Dunderovic Roger Pedersen 

Rev. Dato Beskrivelse Utarbeidet av Kontrollert av 

01 23.02.2018 Utkast  
Milan 
Dunderovic 

Gunnar 
Pedersen 

     

     

186



  

  

 
 
 

 
UTREDNING KULTURMINNER OLSENS VERFT 

 

 

 

Innholdsfortegnelse 

 

1 Metode og kriterier 4 

2 Olsens Verft AS - Selskapets historie 7 

3 Oversikt over bygningene i planområdet 8 

3.1 Registrerte kulturminner 8 

3.2 Sefrak-registeret 8 

4 Bygningsanalyse 9 

4.1 Beskrivelse av Bygning 1 – Kailager 9 

4.2 Beskrivelse av Bygning 2 – Verksted 9 

4.3 Beskrivelse av Bygning 3 – Gammelt verksted 11 
4.3.1 Informasjon fra Riksantikvaren 11 
4.3.2 Informasjon fra Nordreisa kommune 12 

4.4 Beskrivelse av Bygning 4 – Pumpehus 18 

4.5 Beskrivelse av Bygning 5 – Lager 19 

4.6 Beskrivelse av Bygning 6 – Vinsjehuset 19 

5 Konklusjon/ Anbefaling 20 
 

 

 

187



   

  
 

 

 

 

  

 

 

1 Metode og kriterier  

Objektenes betydning som kulturminner vurderes ut fra åtte forskjellige 
vernekriterier. Kriteriene er ikke vektet innbyrdes, men skal hver for seg gi 
indikasjoner på hvilke forhold ved objektet som er av betydning for den 
samlede vurderingen som registrator kommer fram til.  
 
Det er viktig å være oppmerksom på at man ikke uten videre kan beregne 
gjennomsnittet av de enkelte kriterier for å komme fram til en samlet 
vurdering av verneverdi. 
 
Vurderingsnivåer som benyttes er: 

• Svært høy verdi 

• Høy verdi 

• Middels verdi 

• Lav eller ingen verdi 
 
Vernekriterier 

Følgende vernekriterier benyttes i kulturminneregistrering i forbindelse med 
kommunedelplan for 
kulturminner og kulturmiljøer: 

• Aldersverdi 

• Autentisitet 

• Miljøverdi 

• Representativitet 

• Sjeldenhet 

• Kunstnerisk/arkitektonisk verdi 

• Kulturhistorisk verdi 

• Tilstand 

 

Alder 

• Svært høy verdi (Objekter antatt oppført før 1775) (+++) 

• Høy verdi (Objekter antatt oppført før 1775-1849) (++) 

• Middels verdi (Objekter antatt oppført før 1850-1924) (+) 

• Lav eller ingen verdi (Objekter antatt oppført før 1925 og senere) 

(+/-) 

Objekter som er satt sammen av flere byggetrinn føres opp med alder etter 

det eldste byggetrinnet. 

 

Autentisitet 

Objekter som i stor grad har bevart opprinnelig hovedform, og som har 

beholdt opprinnelige eller tidlige bygningsdeler og detaljer, er autentiske. 

Kriteriet kan avgjøre valg mellom objekter av samme type, og får økende 

betydning med høyere alder på objektet. 

• Svært høy verdi (objektet fremstår slik det ble oppført, eller slik det 

ble bygd om på et tidlig tidspunkt. De aller fleste bygningsdeler og 

detaljer er originale.) 
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• Høy verdi (objektet fremstår i hovedtrekk slik det ble oppført, eller 

slik det ble bygd om på et tidlig tidspunkt. En god del bygningsdeler 

og detaljer er originale. Objektet kan likevel ha fått senere endringer 

i form av tilbygg eller nyere bygningsdeler som i utførelse og form 

slutter opp om objektets karakter.) 

• Middels verdi (objektets hovedkarakter og enkelte detaljer er 
bevart. Nyere bygningsdeler og detaljer kan avvike fra den 
opprinnelige karakteren.)  

• Lav verdi (objektet har få eller ingen eldre bygningsdeler bevart. 

Kravet som settes til autentisiteten er størst for yngre objekter og 

settes noe lavere for objekter med høy alder. Hvis vurderingen av 

autentisitet tar utgangspunkt i en ombygging, må den nye fasaden 

ha verneverdi i seg selv for å kunne bli betraktet som autentisk.) 

 
Miljøverdi  

Begrepet benyttes når objekter ligger i sammenheng med andre 
verneobjekter, har oppsluttende betydning, og setter andre kulturminner inn 
i en riktig sammenheng, f.eks. som del av anlegg eller som nabobygning til 
et kulturminne.  

• Svært høy verdi. Objektet er avgjørende for at naboobjekt(er) av høy 
verdi skal kunne fremstå i en (bygnings)historisk korrekt 
sammenheng.  

• Høy verdi. Objektet er av betydning for at naboobjekt(er) skal kunne 
fremstå i en (bygnings)historisk korrekt sammenheng.  

• Middels verdi. Objektet bidrar til at naboobjekt(er) fremstår i en 
(bygnings)historisk korrekt sammenheng, men kan unnværes.  

• Lav verdi. Øvrige objekter. 

Representativitet  

Noen hus er representative med hensyn til type, utførelse eller bruk, eller på 
grunn av lokal egenart. De representerer vanligvis en historisk hustype som 
er eller har vært vanlig på stedet. Her brukes tre vurderingsnivåer:  

• Høy verdi. Objektet er en god representant for en bestemt type eller 
gruppe objekter.  

• Middels verdi. Objektet hører med blant en bestemt type eller gruppe 
objekter, men har enkelte avvikende særtrekk. 

• Lav verdi. Øvrige objekter. Ved vurdering av representativitet 
vurderes helhet og hovedform slik bygget fremstår i dag, 
sammenlignet med hvordan hustypen opprinnelig så ut. Det legges 
vekt på hovedform, og i mindre grad detaljer. Disse omfattes av 
autentisitet, se over. 

 
Sjeldenhet  

Et kulturminne kan være sjeldent når det gjelder type, utførelse eller bruk. 
Begrepet dekker to områder: Objekter som i dag er sjeldne, men som 
tidligere har vært utbredte, og objekter som var sjeldne på det tidspunkt de 
ble oppført. 

• Svært høy verdi. Objektet er sjeldent i nasjonal eller regional 
sammenheng.  

• Høy verdi. Objektet er sjeldent i kommunal/lokal sammenheng.  

• Middels verdi. Objektet er relativt sjeldent i området.  

• Lav verdi. Øvrige objekter. 
 

Kunstnerisk/arkitektonisk utførelse  

Noen objekter utmerker seg ved å ha spesielt høy arkitektonisk, kunstnerisk 
eller håndverksmessig kvalitet.  
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• Svært høy verdi. Objekter med svært høy arkitektonisk eller 
kunstnerisk kvalitet, på nivå med fremragende nasjonale og 
regionale byggverk fra den aktuelle perioden.  

• Høy verdi. Objekter med høy arkitektonisk eller kunstnerisk kvalitet, 
og som hører med blant de beste eksempler på lokal arkitektur fra 
den aktuelle perioden.  

• Middels verdi. Objekter som skiller seg ut fra vanlig, god byggeskikk 
med fasader og/eller utførelse som har høyere kvalitet enn det som 
var vanlig.  

• Lav verdi. Øvrige objekter. 
 
 
Kulturhistorisk verdi  

Noen få hus og steder er knyttet til spesielle begivenheter eller personer, 
eller de har en plass i den lokale historiefortellingen. Bygninger med 
identitets- eller symbolverdi kommer også inn under dette kriteriet. Det 
gjelder objekter som vekker minner og representerer referanser for større 
grupper av mennesker, eller markerer tilhørighet til et område.  

• Svært høy verdi. Objekter knyttet til historiske personer eller 
hendelser av stor nasjonal eller regional betydning. Det vil også 
gjelde objekter som gjennom sin posisjon i lokalsamfunnet er 
"allemannseie", eller som har stor identitetsbetydning på nasjonalt 
eller regionalt nivå.  

• Høy verdi. Objekter knyttet til historiske personer eller hendelser av 
stor lokal betydning. Dette vil også gjelde objekter som er en viktig 
del av lokalsamfunnets identitet.  

• Middels verdi. Objekter som har en viss betydning som formidlere av 
lokal historie eller er knyttet til personer av en viss betydning for 
lokalsamfunnet. Dette vil også gjelde objekter som har en viss 
symbol- eller identitetsverdi for lokalbefolkningen.  

• Lav verdi. Øvrige objekter. 

Tilstand  

Den tekniske tilstanden gjør at noen objekter er mer egnet for vern enn andre 
tilvarende objekter. Kriterier brukes først og fremst for å skille mellom 
kulturminner av samme type og verdi, men hvor den tekniske tilstanden kan 
være forskjellig. Vurdering av tilstand skjer kun av en overfladisk karakter. 
Det foretas ikke en nærmere tilstandsvurdering.  
 
Her brukes tre vurderingsnivåer:  

• Høy verdi. Objekter som er i akseptabel stand, eller som har forfall 
av overfladisk karakter.  

• Middels verdi. Objekter i forfall, men hvor det er praktisk og/eller 
økonomisk mulig å sette objektet i stand.  

• Lav verdi. Objekter som ikke kan reddes uten betydelig innsats, og 
hvor istandsettingen vil måtte skje på bekostning av kulturverdiene. 

 
Samlet vurdering  

Delvurderingene (enkeltkriteriene) gir et inntrykk av hva som vektlegges i 
den totale vurderingen av objektet. Totalinntrykket skal sammenfattes 
skriftlig i en samlet faglig vurdering.  
De åtte enkeltkriteriene vektlegges forskjellig. En kan derfor ikke "summere" 
verdien av de enkelte kriterier for å beregne en samlet vurdering. 
Delvurderingene er likevel nyttige for å sikre at alle forhold ved objektet er 
vurdert.  

• Svært høy verneverdi  

• Høy verneverdi  

• Middels verneverdi  

• Lav verneverdi  

I merknadsfeltet er det gitt en utdypende begrunnelse. 
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2 Olsens Verft AS - Selskapets historie 

Olsens verft er et skipsverft og mekanisk verksted som utfører bygging av 
arbeidsbåter til oppdrettsnæringa. Verftet tilbyr også ombygging og 
reparasjon av fiske- og oppdrettsbåter samt klassing av fiskebåter. 
Firmaet ble stiftet i 1923 av Peder Olsen.  

Firmaet ble først opprettet og hadde sine lokaler ved Eggeneset i bunnen av 
Bakkebyfjorden. Noen få år etter flyttes virksomheten til dagens lokalitet. 
Firmaet har vokst organisk i takt med økt produksjon og størrelser på båter. 
De store utbygningene skjedde på 1950-, 70- og 90-tallet, samt de første 
årene på 2000-tallet.   

De opprinnelige byggene og strukturen kan vi ikke se spor av. De ble revet 
allerede på midten av 1900-tallet. Spor som er registrert etter virksomheten 
er fra midten av 1900-tallet og frem til vår tid.  

Olsens Verft AS var i utgangspunktet tradisjonell familiebedrift. Nå drives 
verftet av Helge J. Olsen, som er 3. generasjon. Verftet ble omgjort til AS i 
1993. Firmaet har 8 ansatte.  
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3 Oversikt over bygningene i planområdet 

Det er totalt ni bygninger i planområdet som omfattes av denne rapporten. 

Flere av bygningene er sammensatte i forhold til form, materialbruk og 

funksjon. Det gjelder særlig dagens produksjonslokale for verftet (bygning 

nr. 2). En av bygningene som tilhører komplekset er skilt ut på grunn av sin 

historie og utforming (bygning nr. 3)  

Oversiktsliste: 

1. Kailager 

2. Verksted 

3. Gammelt verksted 

4. Vinsjehus 1 

5. Lager 

6. Vinsjehus 2 

7. Pumpehus 

 

 

3.1 Registrerte kulturminner 

En av bygningene innenfor planområdet er Sefrak-registrert. Bygningen er i 

denne rapporten omtalet som gammelt verksted (bygning 3). Registreringen 

er en av årsakene for denne rapporten.  

3.2 Sefrak-registeret 

SEFRAK er et landsdekkende register over eldre bygninger og andre 

kulturminner i Norge. Navnet er en forkortelse for Sekretariatet For 

Registrering Av faste Kulturminner, som var navnet på den institusjonen som 

påbegynte arbeidet med registeret. I dag ligger ansvaret for registering og 

vedlikehold av data hos Riksantikvaren. Alle bygninger fra før år 1900 ble 

registrert, foruten ruiner og en del andre kulturminner. I Finnmark ble grensa 

for innføring i registeret satt til året 1945. Det at et hus er registrert i SEFRAK 

gir det ikke automatisk vernestatus, og legger heller ikke spesifikke 

restriksjoner på hva som kan gjøres med det. SEFRAK-registeret sier ikke noe 

om objektenes verneverdi. 

   

7 
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4 Bygningsanalyse 

4.1 Beskrivelse av Bygning 1 – Kailager 

Bygningen ble oppført på 1990-tallet og har funksjon som lagringsplass.  

Lageret er bygd i rødmalt liggende trepanel. Fasaden har to vinduer på 

østsiden og to dører på vestsiden. De andre sidene er lukket. Vinduene har 

hvite karmer, mens dørene er i samme farge som bygningen – rød. Dørene 

har stående panel og danner kontrast til fasadens liggende panel.  

Bygningen har et pulttak tekket med bølgeblikk. 

 

 

 

 

4.2 Beskrivelse av Bygning 2 – Verksted 

Bygningen er sammensatt av flere bygninger i ulike materialer. Bygningen 
er bygd opp trinnvis over flere tiår. Det kommer til uttrykk i bygningens 
fasade og ulike materialer. Fasadene avspeiler sin samtid. Den eldste delen 
er fra 1950-tallet, mens den siste delen er ca. 10 år gammel.   

 
Den eldste bygningen i dette sammensatte komplekset er fra 1950-tallet. Det 
var opprinnelig et bolighus som ble bygd i gjenreisningsperioden.  
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Bygningen har beholdt mye av de opprinnelige elementene som gjenkjenner 
et bolighus fra etterkrigsperioden. Siden huset er en del av større kompleks 
er det bare to fasadesider som er synlig – mot sør og øst.  

Fasaden er bygd av stående panel med møne mot sør. Saltak er dekket med 
blikk og undertak i tre. Det er fire rektangulære vinduer, to i hver etasje. 
Vinduene er moderne, uten sprosser og utsmykkingsdetaljer.  

Fasaden mot øst er åpent trapperom med overbygg og vindskjerm mot nord 
og øst. Trapp i strekkmetall går opp til andre etasje. Overbygget har flattak.  

Bygningen har vært både bolighus og brukt etter behov for verftet. For tiden 
er ikke bygningen i bruk og begynner å bære preg av forfall.  
 

 
 

Vinduene har hengsler i øverste rammet. Noe utradisjonell måte å 
sette opp vindu.  
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Fasaden i nord viser hvor sammensatt denne bygningsdelen er. Det er tre 
bygninger som er forskjellige i materialbruk, størrelse og fasadeartikulasjon. 
Bygningsfasaden er hovedsakelig lukket. Den eldste delen er i betong og 
tre, mens de andre delene er har fasade i blikk. Kun den nyeste delen har 
vinduer i andre etasje hvor arbeidere har garderobe og pauserom.  

Den midterste delen av bygningen er den høyeste delen, med saltak og 
møne i nord-sør retning. De andre to bygningene har pulttak som er 
forlengelse av saltaket, slik at de tre bygningene danner en helhet.  

Tross bygningenes ulikheter i materiale, utforming og alder har bygningene 
en felles funksjon som verksted og lager for verftet.  
 
 

4.3 Beskrivelse av Bygning 3 – Gammelt verksted 

Kildeinformasjon for utredning av denne bygningen er basert på Sefrak-
registering som er tilgjengelig på Riksantikvarens nettside og informasjon 
tilsendt fra Nordreisa kommune, samt intervju med daglig leder og eier av 
Olsens Verft AS, Helge Olsen. 

4.3.1  Informasjon fra Riksantikvaren 

 
Utsnitt fra Riksantikvarens nettjeneste Sefrak-registeret. Det er 
flere bygningen i området som er Sefrak-registrert, kun en innenfor 
planområdet – markert med rød ring.  
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4.3.2 Informasjon fra Nordreisa kommune  

Det er veldig lite informasjon om bygningen i kommunens arkiv. 
Matrikkelen viser informasjon om alder, funksjon og konstruksjon 
uten detaljert informasjon.  

 
Bygningen er oppført under krigen av okkupasjonsmakta. Den 
hadde opprinnelig funksjon som verksted og slipp. I følge eier av 
Olsens Verft var bygget opprinnelig bygd som verksted. Etter flytting 
av bygningen i 1951 ble den brukt som verksted og slipp.  
 
I matrikkelen er bygningen registrert som frittstående på en 
murkrans, med jordgulv og saltak.  
 

 
Bildeutsnitt av matrikkeldata fra Nordreisa kommune. 
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Matrikkelen fra kommunen og befaringen viser at bygningen består 
av to deler – hoveddel med saltak og tilbygg med pulttak.  

Saltaket er i tre med taktekking i takpapp, mens pulttaket er i blikk. 
Registrering og intervju med daglig leder av Olsens Veft AS viser at 
bygningen har blitt utvidet/påbygd i to omganger. Den første 
utvidelsen fant sted 1960/61. Den andre utvidelsen skjedde på 1970-
tallet.  
 
Den første utvidelse var påbygg for å utvide rom for verksted. 
Gavlveggen på baksiden avdekker utvidelsen av bygningen som 
skjedde da. Den opprinnelige fasaden er bygd i låvepanel, mens 
tilbygget har tømmermannspanel. Begge paneltyper er stående 
panel. Tømmermannspanel er vanlig kledning for hus som går 
tilbake til 1600-tallet. Paneltypen ble veldig utbredt i etterkrigstiden. 
Den gangen ble det brukt bord uten profilering, noe som også er 
tilfellet for verkstedbygningen.  
 
Langsiden til påbygget har alle elementer som tyder på at den 
opprinnelige langsiden ble gjenbrukt og flyttet ut. Panel og vinduer 
er de samme som på den opprinnelige langsiden på motsatt side.  
 
Alle vinduer på bygningen har lik form. Det er mest sannsynlig 
opprinnelige vinduer fra da bygningen ble oppført. Vinduene er 
lange, todelte vinduer med rektangulære rammer overfor hverandre. 
Rammene er delt i liggende ruter delt av sprosser – to rammer hver 
med 2x3 ruter.  
 
Vinduene har over- og bunnkarm i veldig enkel utførelse uten 
detaljer, og er i flukt med fasadeveggen.  
 
Dessverre tilstanden på hele objektet er veldig dårlig. Bygningen er 
dårlig vedlikehold. Malingen er tørket ut. Flere steder er det synlig 
skader i panelet. Bord er enten knekt eller begynt å falle av. Flere av 

vinduene har synlige skader i form av knuste glass. 
Vindusrammene, som mest sannsynlig var hvite har tørket ut og 
malingen er forvitret. Det er tydelige spor etter rust som smitter fra 
spiker i vindusrammene.  
 

 
Vinduene og fasaden er i dårlig forfatning.  
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Under utvidelsen på 1970-tallet ble bygningen forlenget for å kunne ta inn 
større båter. Gavlsiden mot havet ble flyttet lengre ut mot sjøkanten. 
Langveggene og taket ble påbygd.  
 
Utvidelsen er synlig på fasaden siden panelet endrer sin karakter. Den 
opprinnelige delen har fasade i stående panel – låvepanel. Det betyr at 
veggen er bygd opp av enkel bordkledning satt kant i kant. Bordene er 
rettkantet, og det er sprik mellom dem på grunn av at bordene tørker ut. 
Enkel bordkledning brukes ved låver, naust og liknende bygg. 

 

 
Utvidelsen er synlig på fasaden. Den opprinnelige delen av bygget og 
påbygget har to ulike paneltyper. Både bredde og retning på panelene 
påviser utvidelse fra 1950-tallet. 
 
Panelbordene på den nye delen er liggende, bredere og overlapper 
hverandre –liggende supanel. Det er den eldste form for kledning kjent fra 
middelalder. Supanel kommer fra ordet sú – avledet av ordet sýja som betyr 

å sy. Et slikt panel egner seg godt i fuktig og værhardt klima.  Andre 
benevnelser for supanel er vestlandspanel siden det har vært et 
kjennemerke for byggeskikk på Vestlandet.   

 

  
Stående panel på baksiden, gavlsiden, har to forskjellige karakter. 
Opprinnelig panel er låvepanel. Påbygget er bygd i 
tømmermannspanel. 
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Påbygningen på 1950-tallet økte funksjonalitet til bygget. Den opprinnelige 
fasaden ble flyttet ut og gjenbrukt i påbygget. 

Grunnarealet ble økt og påbygget ble brukt som verksted, mens den eldste 
delen av bygningen ble brukt som verkstedhall/båtbyggeri med slipp. 
Trebåter ble bygd helt frem til 1980-tallet.  

Mye av verftets produksjon har foregått i bygningen, men bygningen blir 
mindre aktuell med årene på grunn av økning i båtstørrelse og krav til 
moderne produksjon.  

På sørveggen på påbygget er det en panelt dør som mest sannsynlig var er 
fra tiden da bygningen ble til. Den har en vriderklinke som mest sannsynlig 
har blitt flyttet fra den ene til den andre side av døra.  
 

 
Håndtaket er flyttet, det gamle nøkkel- og håndtakhullet er fortsatt synlig. 
Panelbordet er skåret til slik at håndtaket kan vris.   
 
 

Saltaket på bygningen består av forskjellige materialer. Langs nordsiden er 
det det synlig undertak i tre, tekket med takpapp. På sørsiden har tilbygget 
blikktak som har begynt å ruste i kantene.  

 

   
Langsiden mot sør. Opprinnelig vindu og panel og blikktak fra 1950-tallet. 
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Takstolene og undertaket på nordsiden bærer preg av slitasje.  

  

Takstoler i tre er synlige på begge langsidene. Takstolene viser stor grad av 
slitasje som er forårsaket av kombinasjon av vær og dårlig vedlikehold. 
Denne tilstanden preger store deler av bygningen i meget stor grad.  

 

 
Blikktaket og takstolene på sørsiden (påbygget). Skriften på blikktaket 
avdekker produksjon i Storbritannia og eksport til Trondheim, mest 
sannsynlig rett etter krigen.  

 
 

Gavlsiden mot sjøen har en todelt port i metallplater som overlapper 
hverandre urytmisk. Porten omfatter mye av gavlsiden fra grunnmuren. 
Åpningen mellom grunnmuren er ikke tildekket. Over porten er det en åpning 
som kunne hatt forskjellige funksjoner.  
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UTREDNING KULTURMINNER OLSENS VERFT 

 

 

 

 
I følge Helge Olsen var den første slippen laget av tømmerstokker. I siste 
kvartal av 1900-tallet ble stokkene erstattet av jernskinner som brukes også 
i dag. 

 
 

 

 
Verksted-påbygg fra 1970-tallet. 

 
Bygningen har i ettertid blitt avstivet med metallkonstruksjon i tak og vegg 
for å tåle påkjenning av vær og klima. Metalkonstruksjonen er åpen.  
Bygningen har fått betonggulv, mest sannsynlig på 1970-tallet i forbindelse 
med oppgradering av slippen. Taket er også etterisolert fra innsiden. 
Isolasjon bærer preg av slitasje.  
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Taket og veggene er forsterket med metallbjelker og pilarer.  
 

4.4 Beskrivelse av Bygning 4 – Vinsjehus 1 

Bygnignen oppført på begynnelsen av 2000-tallet. Det er et pumpehus som 

er plassert tett mellom bygningene. Grunnmuren er i plasstøpt betong, 

mens resten av fasaden er i liggende falset trepanel. Saltak er tekket med 

blikk, mens mønen er markert med hvitmalte trebord. Bygningen er godt 

vedlikeholdt.  
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UTREDNING KULTURMINNER OLSENS VERFT 

 

 

 

4.5 Beskrivelse av Bygning 5 – Lager 

Lagerbygningen ble oppført på 1970-tallet. Den er sammensatt av 

forskjellige materialer. Gavlveggen i nord er bygd i liggende enkelfalset 

trepanel. I veggen er det en dør og skyveport. Døren er inkorporert i porten 

og markert med hvit omramming. Resten av gavlfasaden er i rød farge. 

Mønet er markert med hvitmalte trebord. Taket er tekket i bølgeblikk.  

Langsiden er uten vinduer og er bygd opp av blikkplater i blått og gulfarget 

pleksiglass. Bygningen gir et ganske anonymt uttrykk til tross for størrelsen 

og plasseringen i landskapet.  

4.6 Beskrivelse av Bygning 6 – Vinsjehus 2 

Vinsjehuset ble oppført i 1973. Plassering av bygningen har sammenheng 

med slippene som er oppført på 1970-tallet i området nedenfor bygning 3 - 

verkstedbygningen. Vinsjehuset er plassert bak verkstedbygningen og 

trekker opp båter i slippen som er ved siden av slippen som er knyttet til i 

verkstedbygningen.  

Vinsjehuset er i meget dårlig tilstand. Det har ingen vinduer, kun åpninger i 

fasaden. Fasade i stående låvepanel. Treverket er slitt og dårlig 

vedlikeholdt. Saltaket var dekt med snø på befaringsdagen. Det er meget 

sannsynlig at taket er i like dårlig tilstand som resten av bygningen. Taket er 

mest sannsynlig tekket i bølgeblikk. Metalpipa som stikker opp fra taket er 

rusten og vitner om den tekniske tilstanden til bygningen. Store snømengder 

har vært til hinder for å få innsyn i alle bygningens fasader. 

Vinsjehuset ble oppført i 1973, ifølge muntlig kilde.  
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4.7 Beskrivelse av Bygning 7 – Pumpehus 

 

Bygnignen oppført på begynnelsen av 2000-tallet. Piumpehuset har 

mange likhetstrekk med Vinsjehus 1 – fasaden er i liggende falset trepanel, 

saltak tekket med blikk, mønen er markert med hvitmalte trebord. 

Bygningen er godt vedlikeholdt.  
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UTREDNING KULTURMINNER OLSENS VERFT 

 

 

 

5 Konklusjon 

Vurdering av verneverdier er gjort ved hjelp av vurderingsnivåer. Hver av verneverdier er vurdert i henhold til vurderingsnivåer:  

• Svært høy verdi (++++) 

• Høy verdi (+++) 

• Middels verdi (++) 

• Lav eller ingen verdi (+) 
 
Bygningene er nummerert i henhold til figur 1 og analysene i denne utredningen. 
 

 Alder Autentisitet Miljøverdi Representativitet Sjeldenhet Arkitektonisk verdi Kulturhistorisk verdi Tilstand 

1 + ++++ ++ ++++ + + + ++++ 

2 + +++ ++++ ++++ +++ +++ +++ +++ 

3 + +++ ++++ ++++ ++++ +++ ++++ + 

4 + ++++ ++ ++++ + + + ++++ 

5 + ++++ ++ ++++ ++ + + ++++ 

6 + ++++ +++ ++++ +++ +++ ++ + 

7 + ++++ ++ ++++ + + + ++++ 

Vurdering av verneverdier 

Matrisen viser en tidsfestning av bygningene i en tidsperiode på ca. 60-70 år – fra 1940-tallet til vår egen tid. Ingen av bygningene er sjeldne i nasjonal sammenheng. 
Alle bygningene er representative for sin type og bruk. Tre av bygningene skiller seg ut grunnet sin miljøverdi og sjeldenhet. De mest miljøverdige bygningene er også 
de som er de mest sjeldne og har stor kulturhistorisk verdi – bygning 3 og en del av bygning 2. Bygningene er relativt sjeldne i lokalt miljø og representerer en bredde 
i arkitektoniske utforminger. Deres arkitektoniske verdi er av betydning for lokal arkitektur fra den aktuelle perioden. Dessverre de samme bygningen er de mest forfalne 
på verftet.  
 
Alle bygningene tilsammen bidrar til å danne et miljø. De fleste av bygningene er gode representanter for bygningsstil fra sin samtid.  
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Flere av bygningene har blitt påbygd og endret gjennom tiden. Fleksibilitet har vært helt nødvendig for å tilpasse produksjon til krav som stilles til et verft. En slik 

fleksibilitet har formet bygningsmiljøet.  

Tre av bygningene kan være aktuelle for bevaring, men deres tekniske tilstand er meget dårlig. Bygning 3 og 6, samt den eldste del av bygning 2 er gode representanter 

for arkitektur fra sin samtid. Derfor foreslås de til bevaring i reguleringsplan.  For de tre bygningene anbefales at hensynssone knyttet til bygningene følger deres ytre 

bygningslinje. Alle tiltak må godkjennes av antikvariske myndigheter. 
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UTREDNING KULTURMINNER 

FEIL! DET ER INGEN TEKST MED DEN ANGITTE STILEN I DOKUMENTET. 

FEIL! DET ER INGEN TEKST MED DEN ANGITTE STILEN I DOKUMENTET. 

FEIL! DET ER INGEN TEKST MED DEN ANGITTE STILEN I DOKUMENTET. 
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Denne rapporten er utarbeidet av Arktisk Geotek på oppdrag fra kunde. 

Oppdragsavtalen regulerer kundens rettigheter til rapporten. Det er Arktisk Geotek og 

kunden som har rett til å anvende hele eller deler av denne rapporten. Tredjepart har 

ikke rett uten skriftlig samtykke fra Arktisk Geotek. 

Arktisk Geotek har ingen ansvar dersom hele eller deler av rapporten brukes til andre 

formål, eller av andre enn det Arktisk Geotek har gitt skriftlig samtykke til. Deler av 

rapportens innhold er beskyttet av opphavsrett. Kopiering, distribusjon, endring, 

bearbeidelse eller annen bruk av rapporten kan ikke skje uten avtale med Arktisk 

Geotek eller eventuell annen opphavsrettshaver.  
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SAMMENDRAG 

Etter oppdrag fra Olsens Verft AS har Arktisk Geotek i samarbeid med GeoNord AS utført 

grunnundersøkelser og foretatt geoteknisk vurdering vedrørende oppføring av ny verkstedhall 

med slippvogn på eiendom gbnr. 49/47 i Bakkeby, Nordreisa kommune.    

Det er gjennomført 3 totalsonderinger og 1 prøvegrop med 3 poseprøver. Grunnen består i 

hovedsak av silt, sand, noe grus og stein, antatt morene i nedre del og marine 

strandavsetninger på toppen. Prøvegrop og borehull B003 viser et lag av dominerende leirig 

materiale med varierende fasthet på mellom 3,5-5m under terreng. Generelt viser boringene 

relativt stor sonderingsmotstand noe som representerer faste masser. Det ble påtruffet fjell på 

mellom 6-11m dyp.  

Det ble ikke gjort funn av sprøbruddmateriale eller kvikkleire på byggetomten. Med hensyn 

til tidligere undersøkelser vurderes områdestabiliteten som tilfredsstillende. Det bemerkes at 

løsmassene er meget telefarlige og det finkornete materialet har egenskaper som er 

erosjonsømfintlige. Materiale med organisk innhold bør også tas hensyn til, da dette kan 

skape setningsskader over tid.  

Det anbefales å gjennomføre tiltak knyttet til skråningen bak planlagt verkstedhall for å 

forhindre eventuelle lokale utglidninger. Tiltak som bør vurderes er tilrettelagt drenering, 

nedplanering eller eventuelt støttemur.  
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1. Innledning 

Olsens Verft AS planlegger oppføring av ny verkstedhall med tilhørende slippvogn til havet i 

Bakkeby, Nordreisa kommune. Arktisk Geotek er engasjert som rådgivende instans innen 

geoteknisk utredning for prosjektet og har i den forbindelse utført grunnundersøkelser med 

innleid borerigg fra GeoNord AS.  

Foreliggende rapport inneholder resultater fra undersøkelsen samt en geoteknisk vurdering av 

prosjektområdet. Fagrapporten vil vurdere om eiendommen er trygg og tilfredsstiller kravene 

i TEK-17. Arktisk Geotek vil gjennomføre en vurdering basert på at kriteriene gitt i 

veilederne (NVE 2/2011 og 7/2014) er fulgt opp i henhold til gjeldene prosedyre. 

Utredningen tar utgangspunkt i resultater fra utførte grunnundersøkelser. Eksisterende data fra 

tidligere grunnundersøkelser vil også bli vektlagt på bakgrunn av stabilitets- og grunnforhold i 

Bakkeby.  

De utførte undersøkelsene inkluderer befaring av området som gir en oversikt over lokale 

forhold som har betydning for avgrensning av mulige løsneområder, og som dermed gjør det 

mulig å avgrense aktsomhetsområde til terreng som tilsier mulig fare for områdeskred. 

 

2. Utførte grunnundersøkelser 

Feltarbeidet ble utført 30. november og 4. desember 2017.  

I løpet av disse to dagene ble det gjennomført 3 totalsonderinger og 1 prøvegrop. Det ble tatt 

ut 3 representative poseprøver fra prøvegropen. En samlet oversikt over plassering av 

borepunkter og prøvegrop fremgår av bilag 2. Prøvene er klassifisert og rutineundersøkt på 

laboratorium i Tromsø utført av Multiconsult. Oversikt over boreprofiler, kornfordeling og 

prøveserie med data er vist i bilag 3-5. Det vises for øvrig til rapportens geotekniske bilag for 

tegnforklaring av felt- og laboratorieundersøkelser (bilag 1).  

GeoNord AS ble leid inn for å utføre grunnundersøkelsen med borerigg. JoWa Maskin AS ble 

innleid for graving av prøvegrop.  
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3. Grunnforhold 

3.1. Områdebeskrivelse 

Verkstedhall (ca. 40x27 m2) med tilhørende slippvogn ned til havet er planlagt oppført på 

eiendom gbnr. 49/47 i Bakkeby, Nordreisa kommune. Eiendommen er lokalisert på sørsiden 

av Bakkebyfjorden der planlagt plassering av driftsbygning er lokalisert like ovenfor 

eksisterende molo. 

Figur 1: Oversiktskart over Bakkeby med undersøkt område (rød sirkel), Nordreisa kommune 

(norgeskart.no). 

 

 

 

214



 

Dato: 11.01.2018  Side 3 
 

Store deler av planlagt oppført bygg vil plasseres i et plant terreng med slipp der fyllmasser, 

dels til havs og på land, tilrettelegges med et helningsforhold på omtrent 1:10.  

Før utgraving ligger planlagt verkstedhall på kote 3-4. Den gjennomsnittlige 

skråningshelningen der verkstedhall med tilhørende slippvogn er planlagt, er i dag mellom 

1:9-1:10. I bakkant av planlagt oppført bygning øker helningen opp til eksisterende lagerbygg. 

Denne skråningshelningen er mellom 1:3-1:4. Sørøst for lagerbygget går det en kommunal vei 

og ovenfor veien ligger flere boliger. Denne traseen har en helning på 1:6-1:7.  

Det går et lite bekkeføre like nordøst for planlagt verkstedhall. Langs strandkanten går det en 

anleggsvei med påførte fyllmasser på aktuell eiendom.  

 

3.2. Tidligere grunnundersøkelser 

Det er tidligere blitt utført geotekniske undersøkelser på eiendommen i forbindelse med 

bygging av bølgebryter molo og fundamentering av kai. Undersøkelsene ble utført av 

NOTEBY (nå Multiconsult) på oppdrag fra Nordreisa kommune i 1978. Grunnundersøkelsen 

omfatter totalt 3 dreiesonderinger og prøveserie (rapport 1, oppdrag 10513).  

De tidligere grunnundersøkelsene vil være relevant for den geotekniske vurderingen av 

området, da resultatene omfatter det planlagte byggeområdet på eiendommen. Resultatene er 

innarbeidet i foreliggende rapport.  

 

3.3. Løsmasser 

Store deler av byggetomten har et øvre topplag som består av fyllmasser. Fyllmassene ble 

anlagt i forbindelse med arbeidet med oppføring av ny kai og molo.  

En prøvegrop ble gravd i den slake skråningen i bakkant av den sørøstlige delen av den 

planlagte verkstedhallen. Prøvegropen ble avsluttet i faste masser med noe tilsig av vann, det 

ble ikke påvist fjell ved avsluttet graving. Prøvegropen ble avsluttet på et dyp på ca. 5m. Se 

bilag 6 for bilde av prøvegrop.  

Materialet i prøvegropen er relativt usortert med noe varierende kornstørrelse. Enkelte 

intervaller består av mindre klaster/steiner og er mer finkornet. Lengre ned i dypet blir 

materialet mer kompakt. Prøvegropen består av både løse og faste masser som er tolket til å 
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representere to avsetningstyper. Øvre del er tolket å bestå av marine strandavsetninger med en 

gradvis overgang mot morenemateriale med dominerende leirig matriks i nedre del.  

Av den finkornete matriksen er det tatt ut følgende 3 representative poseprøver: 

- Ved ca. 1,5m under terreng består løsmassene av sandig, siltig og leirig materiale som 

er humusholdig og inneholder noen skjellrester. Vanninnhold 11,6 %.  

- Ved ca. 3,6m under terreng består løsmassene av leirig, siltig og sandig materiale som 

er humusholdig og inneholder noen skjellrester. Vanninnholdet er 18,9 % og 

materialet har en omrørt skjærfasthet på 3,8 kN/m2.  

- Ved ca. 4,7m under terreng består løsmassene av leirig materiale med noen 

skjellrester. Vanninnhold 19,4%.  

Prøvegrop dybde (m) Beskrivelse 

1,3-1,7 Sandig, siltig, leirig 

3,4-3,8 Leirig, siltig, sandig 

4,5-4,9 Leire 

Typiske korngraderingskurver er vist på tegning nr. 710030-08-RIG-TEG-060 (bilag 3). 

 

De to første boringene ble mislykket da det ble forsøkt å forbore gjennom fyllmasser langs 

sjøkanten. Begge boringene stoppet på 1,5m og traff trolig på noe «skrotjern» nedgravd fra 

tidligere», ifølge tiltakshaver. Deretter ble 3 påfølgende boringer gjennomført og alle tre ble 

avsluttet i fjell. Estimert dybde til fjell i aktuelt område er mellom 6-11m.  

Sonderingene viser et topplag bestående av fyllmasser i borehull B001 og B002. Under 

fyllmassene viser sonderingen faste masser bestående av silt, sand, noe grus og stein ned til 

fjell. Ingen indikasjoner på større innhold av leirig materiale. I borehull B003 viser 

sonderingen mer finkornete masser bestående av leire, silt, sand og noe stein. I intervallet 3,5-

5m dominerer leirig materiale som blir mer kompakt mot dypet. Alle sonderingene er utført 

med mye bruk av slag og spyling med luft for å trenge ned i massene.  

Grunnen består av meget telefarlige masser, klassifisert som T4, i relevant 

fundamenteringsdybde. Det gjøres oppmerksom på at øvre del av prøvegrop er humusholdig, 

det vil si at den består av organisk materiale.  
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4. Geoteknisk vurdering 
4.1. Stabilitetsvurdering 

Eiendommen ligger under marin grense som i området er på ca. 58 moh. Det er påtruffet leirig 

materiale som stedvis er karakterisert som meget bløt. Det er ikke gjort funn av sensitiv leire 

(kvikkleire) eller sprøbruddmateriale i denne grunnundersøkelsen eller tidligere undersøkelser 

på eiendommen. 

Terrenganalyse og datagrunnlag har resultert i en oversikt over lokale forhold som har 

betydning for avgrensning av mulige løsneområder, og som dermed gjør det mulig å avgrense 

aktsomhetsområde i forhold til terreng og grunn som tilsier mulig fare for områdeskred. Det 

bemerkes også at avstanden ned til berggrunn er nokså lav, noe som reduserer faren for et 

områdeskred. Det er ingen indikasjon på tidligere tilstedeværelse av skredformer og potensiell 

utvikling av områdeskred.  

Ved sjøkanten hvor slippvogn til havet er planlagt bygget er også stabilitetsforholdene 

vurdert. Viser til egen rapport (NOTEBY, oppdrag 10513). Grunnforholdene som er avdekket 

i forbindelse med dette arbeidet viser i likhet med foreliggende rapport, ingen tilstedeværelse 

av sensitiv leire eller materiale med sprøbruddegenskaper. Den generelle vurderingen er at 

områdestabiliteten for planlagt byggeområde er tilfredsstillende. 

Løsmassene på eiendommen er velgradert og kan anses som friksjonsmasser med unntak av 

nevnte lag med leirig materiale. Friksjonsmateriale kan forårsake lokale utglidninger langs 

grunne bruddflater, men dette begrenses normalt langs aktuell skråning. Lokale utglidninger 

kan forekomme der stabilitetsforholdene endres som følge av påvirkning av naturlige 

prosesser og/eller menneskelige inngrep slik som: grave eller fyllingsarbeid, endring av 

poretrykk, grunnvannsstrømning, erosjon etc. Det gjøres oppmerksom på at finkornet 

materiale har egenskaper som er erosjonsømfintlige og kan resultere i overflateerosjon og 

teleutglidning. 

Den gjennomsnittlige skråningshelningen på eiendommen er tilfredsstillende og vil sådan 

være en stabiliserende kraft. Fjorden i Bakkeby er relativt grunn og helningen mot dypeste 

punkt er slak. Skråningen i bakkant av planlagt verkstedhall er brattere og det anbefales 

gjennomføring av tiltak for å forhindre lokale utglidninger.  
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4.2. Stabiliserende tiltak 

Siden grunnen består av meget telefarlige masser (T4) må dette tas hensyn til ved 

prosjektering av nødvendig frost-/markisolasjon.  

Enkelte deler av løsmassene blir mer flytende ved omrøring der det er tilsig av vann. Arbeid 

med fundamenteringen og avrettingen av grunnen forutsettes derfor utført slik at ingen 

konstruksjoner blir anbrakt på oppbløtte og omrørte masser. Det bør legges til rette for 

drenering for å redusere porevann/grunnvann. Dette gjelder spesielt i bakkant av planlagt 

verkstedhall knyttet til skråningen. Løsmassene har generelt god gjennomtrengningsevne og 

materialet kan ha høyt vanninnhold. Dersom dreneringen på passes vil grunnvannet eller 

poretrykk langs potensielle glideplan senkes. Dette er positivt for stabiliteten i grunnen.  

For å stabilisere skråningen bak planlagt verkstedhall mot potensiell lokal utglidning, 

overflateerosjon og teleglidninger bør det vurderes sikringstiltak som f. eks nedplanering av 

skråning med etablering av vegetasjonsdekke, eventuelt etablere støttemur i foten av 

skråningen. Eventuelle sikringstiltak som planlegges utført må vurderes særskilt, blant annet 

med hensyn til andre forhold som f. eks eksisterende lagerbygg som står oppført på toppen av 

skråningen. Det anbefales ikke å pålagre ekstraordinære masser på oversiden av planlagt 

verkstedhall like nedenfor kommunal vei uten supplerende grunnundersøkelser og nye 

vurderinger.  

Grunnet innhold av organisk materiale i løsmassene kan dette føre til volumreduksjon og 

dermed kunne gi setningsskader. Fundamentering på slike masser frarådes. Det er gjort funn 

av organisk materiale ned til ca. 4m dyp. Det anbefales å erstatte slike masser med 

eksempelvis godt komprimerte steinmasser. Et annet alternativ er at deler av fundamentet 

fundamenteres på peler til fjell. 

Vi anser derimot store deler av de identifiserte løsmassene som tilfredsstillende til bruk som 

grunnfundamentering. Dette skyldes at løsmassene generelt er relativt faste ned mot påtruffet 

fjell.  

Konstruksjoner må dimensjoneres og utformes i henhold til byggeteknisk forskrift. Tiltakene 

må prosjekteres og kontrolleres av et sakkyndig foretak. 
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Bilde av prøvegrop lokalisert i bakkant av planlagt verkstedhall, se bilag 2 for plassering. 

 

 

 

 

 

228



Vedlegg   
Planbeskrivelse for reguleringsplan Olsens Verft 

 
 
 

 
 

RAPPORT 

 
51947001 

 
 
REGULERINGSPLAN FOR OLSENS VERFT 

 

ROS-ANALYSE 

 
 

  

  
  
14.03.2018  

 Sweco Norge AS

 

 

  Milan Dunđerović

229



 

 
 
 

 

 
2 

 

 

 

 

 

Innhold 

1 Innledning 3 

1.1 Bakgrunnen for og målet med risiko og sårbarhetsanalysen 3 

1.2 Mandatet for arbeidet 3 

1.3 Organisering av arbeidet og rammebetingelser som er lagt til grunn 3 

1.4 Forutsetninger, antakelser og forenklinger for ROS-analysen 3 

1.5 Grunnlagsinformasjon 4 

2 Beskrivelse av analyseobjektet 5 

3 Metode 6 

3.1 Analysemetode og evt. avvik fra standard 6 

3.2 Risikovurdering 6 

3.3 Klassifisering av Sannsynlighet og Konsekvens 7 

3.4 Akseptkriterier 8 

4 Risikoanalyse 10 

4.1 Identifikasjon av farer og uønskede hendelser 10 

4.2 Aktuelle farer og uønskede hendelser 12 
4.2.1 Stormflo 12 
4.2.2 Setninger, dårlig grunnforhold 13 
4.2.3 Ulykke med utslipp av miljø- og helsefarlige stoffer 14 
4.2.4 Støy 15 

5 Risikoevaluering 16 

5.1 Sammenstilling av identifisert risiko og akseptert risiko 16 

5.2 Konklusjon 16 
 

 
 
 
 
 

 

230



  

 

 
 
 

 
3 

 

 

 

 

1 Innledning 

1.1 BAKGRUNNEN FOR OG MÅLET MED RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSEN 

ROS-analysen er utarbeidet som del av planarbeidet knyttet til regulering for Olsens Verft i 
Nordreisa kommune. Målet med risiko- og sårbarhetsanalysen er å vise alle risiko- og 
sårbarhetsforhold som har betydning for om planområdet er egnet som utbyggingsformål, og 
evt. endringer av slike forhold som følge av planlagt utbygging jf. PBL § 4-3. ROS-analysen skal 
oppfylle kravet om utarbeidelse av ROS-analyse i plan- og bygningslovens § 4-3 
Samfunnssikkerhet og risiko- og sårbarhetsanalyse. 

1.2 MANDATET FOR ARBEIDET 

ROS-analysen er utarbeidet for Olsens Verft som del av oppdrag om utarbeidelse av forslag til 
planregulering.  

1.3 ORGANISERING AV ARBEIDET OG RAMMEBETINGELSER SOM ER LAGT TIL GRUNN 

Milan Dunđerović i Sweco Norge har utarbeidet ROS-analysen på vegne av Olsens Verft AS.  

1.4 FORUTSETNINGER, ANTAKELSER OG FORENKLINGER FOR ROS-ANALYSEN 

Følgende forutsetninger ligger til grunn for risiko- og sårbarhetsanalysen: 

 Analysen er kvalitativ. 
 Den omhandler kun temaet samfunnssikkerhet iht. DSB sine veiledere og er rettet mot 

planområdets egnethet som utbyggingsformål iht. beskrevet målsetning.  
 Kun hendelser med konsekvenser for menneskers liv og helse, miljø og økonomiske 

verdier er vurdert.  
 Vurderingene er gjennomført på bakgrunn av gjeldende bruk av nærområdet og 

foreliggende planer for ny bruk. 
 Det forutsettes at videre plan- og bygningsarbeider gjennomføres iht. gjeldende 

lovverk, herunder sikringstiltak mv. 
 Analysen omfatter ikke hendelser som skyldes krig, terror, sabotasje eller andre 

tilsiktede hendelser. 
 Sannsynlighet og konsekvens er vurdert ut ifra at eksisterende avbøtende tiltak 

fungerer som tiltenkt. 
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 Uavhengige sammenfallende hendelser er ikke vurdert. 

1.5 GRUNNLAGSINFORMASJON  

Analysen er basert på følgende grunnlagsmateriale: 

 Tiltaksbeskrivelse fra oppdragsgiver  
 DSBs kartinnsynsløsning: 

Naturfarer 
o Kvikkleire faresoner, snø og steinskred aktsomhetskart, skredhendelser, 

løsmasser, radon aktsomhetskart, alunskifer, flomsoner, nedbørfelt, farlig 
gods, sårbare objekter 

 Skrednett: 
o Aktsomhetskart snøskred og steinskred 

 Statens vegvesens vegkart (beta): 
o ÅDT, trafikkulykker 

 NVE Atlas 
o Høyspentanlegg 

 NGUs kartdatabaser: 
o Nasjonal løsmassedatabase 
o Grenada – grunnvannsdatabase 
o Radon aktsomhet 
o NADAG – nasjonal database for grunnundersøkelser 
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2 Beskrivelse av analyseobjektet 

Olsens Verft planlegger utvidelse av sitt anlegg. Siden planområdet ikke er regulert fra før er 
det stilt krav om reguleringsplan. Formål med planarbeidet er å detaljregulere allerede 
eksisterende verft og utvidelse av anlegget med en verkstedhall.  
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3 Metode 

3.1 ANALYSEMETODE OG EVT. AVVIK FRA STANDARD 

ROS-analysen er utarbeidet iht. krav til risikovurderinger gitt i NS 4814:2008 – Krav til 
risikovurderinger. Følgende veiledere er førende for utførelsen av risiko- og 
sårbarhetsanalysen: 

 DSB - Samfunnssikkerhet i arealplanlegging – Kartlegging av risiko og sårbarhet, 2011 
 DSB - Samfunnssikkerhet i plan- og bygningsloven, 2012 
 DSB - Veiledning til forskrift om kommunal beredskapsplikt, 2012 
 NVE - retningslinjer «Flaum- og skredfare i arealplanar» nr. 2 2011 

I tillegg til disse er det gjort en kartlegging av mulige uønskede hendelser hvor det er benyttet 
Swecos egen sjekkliste for ROS-analyse i arealplaner som er basert på DSB sin sjekkliste for 
kartlegging av mulige hendelser i rapport 2011. I tillegg til sjekklisten er det vurdert om det er 
andre hendelser som kan være aktuelle for det spesifikke arealet. Det er ikke beregnet 200-
års flom. 

3.2 RISIKOVURDERING 

Risikoen defineres iht. NS 5814:2008 Krav til risikovurderinger som «Utrykk for kombinasjon 
av sannsynligheten for og konsekvensen av en uønsket hendelse.» 

Risikoen knyttes til uønskede hendelser. De uønskede hendelsene skal i utgangspunktet ikke 
inntreffe eller inntreffer meget sjelden og uregelmessig. Det er knyttet usikkerhet til både om 
hendelsen inntreffer (sannsynlighet) og omfanget av (konsekvensen) av hendelsen dersom 
den inntreffer.  

Først gjøres det en kartlegging/identifikasjon av mulige uønskede hendelser som vurderes 
som aktuelle for planområdet/tiltaket.  

De uønskede hendelsene som identifiseres vurderes deretter med hensyn til mulige årsaker, 
sannsynlighet og konsekvens. For å vurdere om risikoen er akseptabel blir sannsynligheten og 
konsekvens av hendelsen vurdert opp mot de akseptkriterier som er lagt til grunn. 

For de hendelser hvor risikoen vurderes som uakseptabel eller at risikoen bør vurderes 
nærmere foreslås tiltak for å redusere risikoen.  
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Sannsynlighet og konsekvensvurderingene bygges på erfaring (statistikk), trender (klima) og 
faglig skjønn.  

3.3 KLASSIFISERING AV SANNSYNLIGHET OG KONSEKVENS 

I selve analysen benyttes tabellene under for å vurdere og klassifisere sannsynligheten 
(hendelsesfrekvens) for at en hendelse inntreffer og konsekvensen av hendelsen. Konsekvens 
vurderes med hensyn til faren for liv og helse, ytre miljø og materielle verdier. 

Sannsynlighet 

1 Lite sannsynlig  Mindre enn en gang i løpet av 200 år. 

2 Mindre sannsynlig  Mellom en gang i løpet av 50 og en gang i løpet av 200 år.  

3 Sannsynlig Mellom en gang i løpet av 10 år og en gang i løpet av 50 år. 

4 Meget sannsynlig Mellom en gang i året og en gang i løpet av 10 år. 

5 Svært sannsynlig Mer enn en gang hvert år.  

TABELL 1 SANNSYNLIGHET 

Konsekvens Liv og helse Ytre miljø Materielle verdier 

1 Ufarlig Ingen 

personskader 

Ingen miljøskader Tap lavere enn 

40 000,- 

2 En viss fare Få/små 

personskader 

Mindre skader, lokale skader  Tap mellom 40 000 og 

200 000 

3 Kritisk Alvorlige 

personskader 

Omfattende skader, regionale 

konsekvenser med restitusjonstid < 1 år. 

Tap mellom 200 000 

og 1 000 000. 

4 Farlig Alvorlige skader/ 

én død 

Alvorlige skader, regionale 

konsekvenser med restitusjonstid > 1 år. 

Tap mellom 1 000 000 

og 10 000 000  

5 Katastrofalt Én eller flere døde Svært alvorlige og langvarige skader, 

uopprettelige miljøskader 

Tap over 10 000 000 

TABELL 2 KONSEKVENS 
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3.4 AKSEPTKRITERIER 

Følgende akseptkriterier er lagt til grunn for analysen: 

Risiko Uakseptabelt 

Markert rødt.  
Indikerer uakseptabel 

risiko. Tiltak må 

iverksettes for å redusere 

denne til gul eller grønn. 

Bør vurderes 

Markert gult.  
Indikerer risiko som kan 

medføre behov for tiltak. 

Risiko må vurderes 

nærmere.  

Akseptert 

Markert grønt.  
Indikerer akseptabel 

risiko. 

1 Ufarlig 

Ingen personskader, ingen 

miljøskader, tap lavere enn 40 000,- 

 5 Svært sannsynlig 

Oftere enn en gang hvert år. 

1-4 Meget 

sannsynlig 

Sjeldnere enn en gang 

i året. 

2 En viss fare 

Få/små personskader, mindre 

miljøskader/lokale skader, tap 

mellom 40 000 og 200 000 

5 Svært sannsynlig 

Oftere enn en gang hvert 

år. 

3-4 Sannsynlig -

Meget sannsynlig 

Mellom en gang i løpet av 1 

år og en gang i løpet av 50 

år. 

1-2 Mindre 

sannsynlig 

Sjeldnere enn en gang 

i løpet av 50 år. 

3 Kritisk 

Alvorlige personskader, omfattende 

miljøskader med regionale 

konsekvenser med restitusjonstid > 1 

år, tap mellom 200 000 og 1 000 000. 

4-5 Meget 

sannsynlig 

Oftere enn en gang i løpet 

av 10 år. 

2-3 Mindre 

sannsynlig - 

Sannsynlig  

Mellom en gang i løpet av 

10 år og en gang i løpet av 

200 år. 

1 Lite sannsynlig  

Sjeldnere enn en gang 

i løpet av 200 år. 

4 Farlig 

Alvorlige skader/ én død, alvorlige 

miljøskader med regionale 

konsekvenser med restitusjonstid > 1 

år,  

tap mellom 1 000 000 og 10 000 000  

3-5 Sannsynlig 

Oftere enn en gang i løpet 

av 50 år. 

2 Mindre sannsynlig 

Mellom en gang i løpet av 

50 og en gang i løpet av 200 

år. 

1 Lite sannsynlig  

Sjeldnere enn en gang 

i løpet av 200 år. 

5 Katastrofe 

Én eller flere døde, svært alvorlige og 

langvarige miljøskader/opprettelige 

miljøskader, tap over 10 000 000 

2-5 Mindre 

sannsynlig 

Oftere enn en gang i løpet 

av 200 år. 

1 Lite sannsynlig 

Sjeldnere enn en gang i 

løpet av 200 år. 
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TABELL 3 AKSEPTKRITERIER 

Basert på akseptkriteriene er følgende risikomatrise lagt til grunn: 

Konsekvens 

Sannsynlighet 

1.  

Ufarlig  

2.  

En viss fare 

3.  

Kritisk  

4.  

Farlig  

5. Katastrofe 

5 Svært sannsynlig 5 10 15 20 25 

4 Meget sannsynlig 4 8 12 16 20 

3 Sannsynlig 3 6 9 12 15 

2 Mindre sannsynlig 2 4 6 8 10 

1 Lite sannsynlig 1 2 3 4 5 

TABELL 4 RISIKOMATRISE 
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4 Risikoanalyse 

4.1 IDENTIFIKASJON AV FARER OG UØNSKEDE HENDELSER 

Uønsket hendelse Aktuelt? Begrunnelse 

Naturfarer  

1 Flom, erosjon og isgang Nei 
Ingen elv eller tegn på erosjon eller isgang. 
Grunnundersøkelser viser gode grunnforhold i området. 

2 Ekstrem nedbør Nei Området er ikke spesielt utsatt for nedbør. 

3 Stormflo JA 
Området ligger inntil sjøen. Planlegger industribygg i 
strandsonen. 

4 
Overvann/ 
vanninntrenging 

Nei Ikke kjente tilfeller. 

5 
Setninger, dårlig 
grunnforhold 

JA 

Grunnundersøkelse og geoteknisk utført av Arktisk 
Geotek.  Ikke funn av sprøbruddmateriale eller kvikkleire 
på byggetomten, men meget telefarlige og det finkornete 
materialet har egenskaper som er erosjonsømfintlige. 

6 Skred: Nei Database til Mijøstatus.no viser ingen potensial fare. 

a Kvikkleire/utglidninger Nei Database til Mijøstatus.no viser ingen potensial fare. 

b Jordskred og flomskred Nei 
Området er ikke utsatt for jordskred/flomskred ifølge 
NGUs aktsomhetsområder for jord- og flomskred.   

c Snøskred og sørpeskred Nei 
Området er ikke utsatt mht. snøskred ifølge NGUs 
aktsomhetsområde for snøskred. 

e Steinsprang/steinskred Nei 
Området er ikke utsatt for steinsprang/steinskred ifølge 
NGUs aktsomhetsområder for jord- og flomskred.   

f Fjellskred Nei Området er ikke utsatt mht. fjellskred. 

7 Tsunami Nei 
Området er ikke utsatt mht. tsunami (jordskjelv, skred og 
vulkanutbrudd.) 

8 Skogbrann/gressbrann Nei Det er ingen skog i området. Tema ansees lite relevant.  

9 Storm/orkan Nei 
Området er utsatt for storm/orkan. Hendelser er 
repeterende gjennom et kalenderår. Ingen registrerte 
negative hendelser. 

Uønsket hendelse Aktuelt? Begrunnelse 

Menneske- og virksomhetsbaserte farer 

10 Radon Nei Moderat til lav radonnivå.   

11 Ulykke med farlige stoffer Nei 
Tiltaket medfører ikke bruk eller oppbevaring av farlige 
stoffer. 

238



  

 

 
 
 

 
11 

 

 

 

 

a 
Ulykke med brannfarlig, 
reaksjonsfarlig og 
trykksatte stoffer 

Nei 
Tiltaket medfører ikke bruk eller oppbevaring av 
brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatte stoffer . 

b Ulykke med eksplosiver Nei 
Tiltaket medfører ikke bruk eller oppbevaring av 
eksplosiver.  

c 
Ulykke med transport av 
farlig gods 

Nei Tiltaket medfører ikke transport av farlig gods. 

d 
Ulykke med håndtering av 
strålekilder 

Nei 
Tiltaket medfører ikke etablering eller håndtering av 
strålekilder.   

e 
Ulykke med utslipp av 
miljø- og helsefarlige 
stoffer 

JA Det er fare for utslipp ved i drift av verft. 

12 Støy JA 

Det er ikke gjennomført støymåling i planområdet. 
Virksomheten driver overflatebehandling og vedlikehold 
av skip. I byggefase vil det også være støy i forbindelse 
med utvidelse av virksomheten. 

13 Støv Nei Tiltaket medfører ikke støv. 

14 Brann Nei 
All virksomheten ved anlegget foregår innenfor gjeldende 
forskrifter.  

15 Togulykke Nei Ikke aktuelt. 

16 Flyulykke Nei Ikke aktuelt. 

17 Båthavari/ulykke til kai Nei 
Det er ingen registrerte ulykker. Planen regulerer den 
eksisterende situasjon. 

Uønsket hendelse Aktuelt? Begrunnelse 

18 Trafikkulykker Nei 
Ingen registrerte trafikkulykker. Kommunalvei til anlegget 
har lav trafikkbelastning og er nærmest en blindvei. Kun 
noen få fastboende som bruker veien forbi verftet. 

19 
Ødeleggelse av kritisk 
infrastruktur/sårbare 
objekter 

Nei Tema vurderes som ikke som relevant.  

20 
Ødeleggelse eller 
forurensning av 
vannforsyning 

Nei Tema vurderes som ikke som relevant. 
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21 Forurensning i grunnen Nei 

Tiltaket vil ikke medføre særskilt risiko for forurensning. 
Området er tidligere ikke bebygd. Det er ikke kjennskap til 
eller mistanke om forurensning i grunnen.  
 
Norsk institutt for vannforskning (NIVA) har på oppdrag for 
Statens forurensningstilsyn (SFT) utarbeidet oversikt over 
forurensningsituasjonen i sedimenter i sjøområder med 
skipsverft. «Forurensning i bunnsedimenter i sjøområder 
med skipsverft» (2006) Olsens verft ble ikke omfattet av 
undersøkelsen. Det er stor sannsynlighet at sediment er 
forurenset. 

22 Terror og sabotasje Nei 
Tiltaket omfatter ikke et terrormål i seg selv og det ligger 
ikke terrormål i umiddelbar nærhet. 

23 
Ulykker tilknyttet 
høyspentanlegg 

Nei Tema anses ikke som relevant. 

24 Dambrudd Nei Området ligger ikke innenfor dambruddsone.  

25 Andre farer Nei Ingen andre farer er vurdert. 

TABELL 5 IDENTIFIKASJON AV FARER OG UØNSKEDE HENDELSER 

4.2 AKTUELLE FARER OG UØNSKEDE HENDELSER 

Identifikasjon av farer og uønskede hendelser viser flere tema som er aktuelle i å vurdere 
nærmere. Temaene vil bli gjennomgått hver for seg. 
  

4.2.1 Stormflo 

3 Stormflo JA 
Området ligger inntil sjøen. Planlegger industribygg i 
strandsonen. 

 
 

Tabellen under oppgir stormflotall og havnivåstigning, inkl. anbefalt klimapåslag for norske 
kystkommuner. Nærmeste vannstandsmåler for Nordreisa er Tromsø.  
 
 

Kommune Sted Nærmeste 
måler 

Returnivå 
stormflo (i cm 

NN2000 
over 
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over 
middelvann) 

Havnivåstigning 
med 
klimapåslag 
(i cm) 

middelvann 
(i cm) 

20 
ÅR 

200 
ÅR 

1000 
ÅR 

Nordreisa Storslett Tromsø 214 232 243 67 17 

 
KILDE: HAVNIVÅSTIGNING OG STORMFLO -SAMFUNNSSIKKERHET I KOMMUNAL PLANLEGGING, VEILEDER, 
DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB), SEPTEMBER 2016 
 
I tabellen oppgis kun middelverdien for stormflotallene, da det er dette tallet som anbefales. 
For maks- og minimumsverdiene, se rapporten Sea Level Change for Norway. For 
havnivåstigning er det 95-persentilen for 2081−2100 som oppgis. DePe brukes som 
klimapåslag.  
 
Middelvann er gjennomsnittlig vannstand på et sted over en periode på 19 år. Det beregnes 
ved å finne gjennomsnittet av vannstandsobservasjoner foretatt med faste tidsintervall over 
en periode på 19 år, fordi tidevannet har en periode på omtrent 19 år. Dagens middelvann er 
beregnet over perioden 1996 til 2014. 
 
For Nordreisa er beregning av stormflo o g havnivåstigning følgende: 
Sikkerhetsklasse 1: 214 cm (middelverdi) for 20-års returnivå + 67 cm havnivåstigning (95 
persentilen/klimapåslag) – 17 cm (kartgrunnlag NN2000) = 264 cm (avrundes til 270 cm) 
Sikkerhetsklasse 2: 232 cm (middelverdi) for 200-års returnivå + 67 cm havnivåstigning (95 
persentilen/klimapåslag) – 17 cm (kartgrunnlag NN2000) = 282 cm (avrundes til 290 cm) 
Sikkerhetsklasse 3: 243 cm (middelverdi) for 1000-års returnivå + 67 cm havnivåstigning (95 
persentilen/ klimapåslag) – 17 cm (kartgrunnlag NN2000) = 293 cm (avrundes til 300 cm) 
 

Avbøtende tiltak i form av bestemmelse og plankart som ikke tillater nye bygg for 
industri/lager under kote C + 2.9 (sikkerhetsklasse 2). Installasjoner og deler av bygg som tåler 
vann og oversvømmelse tillattes under kote C+2.9.  
 

4.2.2 Setninger, dårlig grunnforhold 

5 
Setninger, dårlig 
grunnforhold 

JA 

Grunnundersøkelse og geoteknisk utført av Arktisk 
Geotek.  Ikke funn av sprøbruddmateriale eller 
kvikkleire på byggetomten, men meget telefarlige og 
det finkornete materialet har egenskaper som er 
erosjonsømfintlige.  
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Grunnundersøkelse og geoteknisk utført av Arktisk Geotek desember 2017 viser gode 
grunnforhold i området. Undersøkelsen viser ikke funn av sprøbruddmateriale eller kvikkleire 
på byggetomten. Områdestabiliteten er tilfredsstillende.  
 
Det bemerkes at løsmassene er meget telefarlige og det finkornete materialet har egenskaper 
som er erosjonsømfintlige. Materiale med organisk innhold bør også tas hensyn til, da dette 
kan skape setningsskader over tid.  
 
Avbøtende tiltak er gjennomføring av tiltak knyttet til skråningen bak den planlagte 
verkstedhall for å forhindre eventuelle lokale utglidninger. Tiltak som bør vurderes er 
tilrettelagt drenering, nedplanering eller eventuelt støttemur. Tiltaket sikres gjennom 
rekkefølgekrav i planbestemmelsene. 
 

4.2.3 Ulykke med utslipp av miljø- og helsefarlige stoffer 

11
e 

Ulykke med utslipp av 
miljø- og helsefarlige 
stoffer 

JA Det er fare for utslipp av miljø- og helsefarlige stoffer.  

 
I daglig virke er det fare for utslipp av miljø- og helsefarlige stoffer ved verftet. Miljødirektoratet har 
regulert forurensning av skipsverft etter kapittel 29 i forurensningsforskriften. Forskriften har strenge 
bestemmelser spesielt når det gjelder oppsamling av avvirket materiale og utslipp til vann. Kravene 
fordrer at det enkelte veft har et bevisst forhold til egen miljøbelastning og god kontroll på hva det 
slipper ut. 

Forskriften regulerer virkeområder og definisjoner, samt virksomheter som må ha særskilt tillatelse 
etter forurensningsloven. Olsens verft omfattes av forskriften. Særskilt tillatelse etter 
forurensingsloven gjelder alle verft som ikke har egen tillatelse etter forurensningsloven.  

I §29-4,5,6,7,8 er det beskrevet tiltak for å hindre utslipp av miljøskadelige stoffer (§29-4), Utslipp til 
luft (§29-5), utslipp til vann (§29-6), støy (§29-7) og unntak fra krav som gjelder støy fastsatt i § 29-7 
(§29-8). 

Risikovurdering for utslipp av miljø- og helsefarlige stoffer ved et industrianlegg/ verft ansees 
sannsynlig og med farlig utfall.  

 

Avbøtende tiltak i form av planbestemmelse som regulerer forurensning av skipsverft etter kapittel 
29 i forurensningsforskriften  
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4.2.4 Støy 

 

12 Støy JA 

Det er ikke gjennomført støymåling i planområdet. 
Virksomheten driver overflatebehandling og vedlikehold 
av skip. I byggefase vil det også være støy i forbindelse 
med utvidelse av virksomheten.  

 

I henhold til retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2012) er anbefalte 
støygrenser for verftsvirksomhet: 

 

 

Anbefalte støygrenser for verft 

For virksomheter som driver overflatebehandling og vedlikehold av skip/offshoreinstallasjoner kan de 
generelle støykravene fravikes i inntil 30 dager per år inklusive 4 søn- og helligdager/offentlige fridager, 
men maksimalt 4 dager pr. løpende uke. Maksimum 20 dager kan tas ut i perioden 1. mai-30. 
september. Støyen skal likevel ikke overstige Lden 60 dB på hverdager og Lden 55 dB på søn- og 
helligdager/ offentlige fridager. Naboer/berørte skal varsles før slik støyende aktivitet settes i gang. 

Risiko vurderes som lite sannsynlig og ufarlig siden det mest av støyaktivitet foregår innendørs. Det er 
lite sannsynlig at aktivitet på verftet vil virke på boligbebyggelse grunnet stor avstand. 

 

Avbøtende tiltak er ikke aktuelle, men det vil likevel fremstilles en planbestemmelse som regulerer 
maksimalt støynivå med impulslyder. 
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5 Risikoevaluering 

5.1 SAMMENSTILLING AV IDENTIFISERT RISIKO OG AKSEPTERT RISIKO 

Herunder er risikoen knyttet til de aktuelle hendelsene sammenstilt. 

Konsekvens 

Sannsynlighet 

1.  

Ufarlig  

2.  

En viss fare 

3.  

Kritisk  

4.  

Farlig  

5.  

Katastrofe  

5 Svært sannsynlig      

4 Meget sannsynlig      

3 Sannsynlig   5 11e  

2 Mindre sannsynlig   3   

1 Lite sannsynlig    12  

Tabell 6 Risikomatrise.  

5.2 KONKLUSJON 

Analysen avdekker fare for flere uønskede hendelser knyttet til utbygging og driftsfase. Noen 
avbøtende tiltak krever tekniske løsninger, mens noen er regulert gjennom egne forskrifter og 
retningslinjer. Avbøtende tiltak skal sikres gjennom rekkefølgekrav i planbestemmelsene.  

Så lenge nødvendige risikoreduserende tiltak følges opp i videre planleggings-, gjennomførings- og 
driftsfase vil akseptabel risiko kunne oppnås jf. plan- og bygningslovens § 4-3.  

Ytterligere vurderinger av risiko- og sårbarhet bør også gjennomføres dersom det kommer frem 
opplysninger som tilsier at vurderingene i ROS-analysen mht. aktualitet, sannsynlighet og/eller 
konsekvens er feil og/eller at grunnlaget for vurderingene er feil.  
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Nordreisa kommune 
           

 Arkivsaknr:       2017/1427-8 

Arkiv:                1942/47/203
  

Saksbehandler:  Sigrid 
Birkelund 

 Dato:                 09.04.2018 
 

 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
21/18 Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg 19.04.2018 

 

Klage avvises 

Henvisning til lovverk: 
Plan- og bygningsloven: § 21-3 
Forvaltningsloven: §§ 28, 29, 31 og 33 
  

Vedlegg 
1 Fra kommunen: Vurdering av klage angående nabovarsel i 

Industrivegen, datert 05.01.18 
2 Fra Tove Holene: Angående vurdering av eiendom, datert 

12.12.17 
3 Fra kommunen: Svar på spørsmål vedrørende nabovarsel i 

Industrivegen, datert 05.01.18 
4 Spørsmål vedrørende nabovarsel i Industrivegen, datert 04.12.17 
5 Oversendelse av klage til behandling fra Fylkesmannen, datert 

14.02.18 
 

Rådmannens innstilling 
Etter en gjennomgang av saken har Nordreisa kommune kommet fram til at Tove Holene ikke er 
part i saken og derfor ikke har klagerett jfr forvaltningslovens § 28. Fordi betingelsene for å 
klage ikke er tilstede, avvises saken jfr forvaltningslovens § 32, 2. ledd, siste punktum.  
 
 
 
 

Saksopplysninger 
Mekonomen er oppført på gnr 47, bnr 506 som eies av Snemyr eiendom AS. Bnr 506 ble 
matrikkelført den 04.11.2015 og solgt til Snemyr eiendom AS den 03.02.2016. Området er i 
kommuneplanens arealdel avsatt til industri, planid 19421979_3, og gnr 47/506 er innenfor 
området.  
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Da kommunen mottok søknad om tillatelse til tiltak til bygging av verkstedbygget den 
18.11.2015, var det søkt på gnr 47, bnr 142 som da var eid av Nordreisa kommune. Tiltakshaver 
og ansvarlig søker var ikke klar over at bnr 506, som Snemyr eiendom AS skulle kjøpe, var 
opprettet/matrikkelført. Byggetillatelsen ble derfor gitt på bnr 506. Tiltakshaver hadde sendt ut 
nabovarsel vedrørende tiltak på brn 142, og dermed varslet mange flere enn det som var 
nødvendig. Avinor skulle likevel blitt varselet pga uttalelsesrett på høydeberegninger i 
Sørkjosen i forbindelse med tiltak og bygging i nærheten av Sørkjosen lufthavn. Kommunen 
anså nabovarslet til å være godt nok, tatt i betraktning at tiltaket var på bnr 506.  
 
Den 19.11.2015 ble det gitt byggetillatelse for bygget som i dag er Mekonomen i Sørkjosen. 
Ferdigattest ble utstedt 07.09.2016. 
 
Den 04.12.17 fikk Nordreisa kommune en henvendelse fra Tove Holene, som eier gnr 47/203, 
som ønsket svar på hvorfor hun som nabo ikke hadde fått nabovarsel da Mekonomen ble 
oppført.  
 
Den 06.12.17 fikk Holene svar på hvorfor eier av gnr 47/203, samt en annen gjenboer ikke var 
varslet. Det framgikk også av brevet hvorfor Avinor, som også er gjenboer, ble varslet. Hun 
klager på saksbehandlingen.  
 
I brev av 12.12.17 har Holene igjen sendt brev om at kommunen ikke hadde grunn til å utelate å 
varsel henne som eier av 47/203, og at det ser ut som at kommunen har større respekt for Avinor 
enn for henne. Hun klager på saksbehandlingen.  
 
Den 05.01.2018 avviser Nordreisa kommune Holene sin klage og henviser til forvaltningsloven 
§ 29, 2. ledd, 2. punktum:  ... Ved vedtak som går ut på å tilstå noen en rettighet, skal 
klagefristen for andre likevel senest løpe ut når det er gått 3 måneder fra det tidspunktet 
vedtaket ble truffet... Videre skriver vi: Det vil si at vi anser derfor at fristen for å klage er gått 
ut og av den grunn avviser vi din klage. De kan klage på kommunens avvising av din 
henvendelse til Fylkesmannen i Troms. 
 
Holene sendte klage på avvisningen til Fylkesmannen. Kommunen mottok brev fra 
Fylkesmannen, datert 12.02.2018. Her skriver Fylkesmannen at klagen skal behandles hos 
kommunen i vedtaksform før saken eventuelt skal til Fylkesmannen. Kommunen hadde ikke 
fattet vedtak om avvising.  
 

Vurdering 
I kommunikasjonen mellom Holene og Nordreisa kommune i denne saken, ser vi at vi har svart 
henne ut i fra at bygget var ført opp på gnr 47/142, slik det var varslet og søkt om, og ikke på 
bnr 506 som det i realiteten skulle vært gjort og som det også ble gitt byggetillatelse til.  
 
Hvis tiltaket hadde vært søkt om på bnr 506, var det kun Nordreisa kommune, samt Avinor som 
skulle vært varslet. Det hadde også vært naturlig å varsle Hansen og Bakkehaug eiendom AS 
som nærmeste grunneier innenfor det regulerte industriområdet. Ferdigattest for oppføring av 
bygget ble gjort 07.09.2016.  
 
Vi konkluderer derfor at Holene som eier av gnr 47/203 ikke er part i saken og dermed heller 
ikke har klagerett jfr forvaltningslovens (fvl) § 28.  
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I fvl § 29, 2. ledd, står det også om klagefrist: ... Ved vedtak som går ut på å tilstå noen en 
rettighet, skal klagefristen for andre likevel senest løpe ut når det er gått 3 måneder fra det 
tidspunktet vedtaket er truffet.... 
 
Hvis Holene likevel skulle ha blitt tilkjent klagerett, hadde klagefristen vært utløpt. Dette jfr 
forvaltningsloven § 31, 2. og 3. ledd; Ved vurdering om klages bør tas opp til behandling, skal 
det også legges vekt på om vedtaket kan medføre skade eller ulempe for andre. Klagen kan ikke 
tas under behandling som klagesak dersom det er gått mer enn ett år siden vedtaket ble truffet. 
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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   
    
    
    
    
    
    

Tove Holene 
Lilleakerveien 33 E 
0284  Oslo 
 
 

 

 
 

 
 

Deres ref:   Vår ref (bes oppgitt ved svar): Løpenr. Arkivkode Dato 
 2017/1427-6 109/2018 1942/47/203 05.01.2018 

 

Vurdering av klage angående nabovarsel i Industrivegen 

Vi har mottatt din klage angående om at de ikke er varslet som gjenboer i tidligere byggesak på 
daværende gnr bnr 47/142 og nåværende gnr bnr 47/506.  
 
Det ble gitt byggetillatelse i denne saken 19.11.2015 og ferdigattest utsendt 07.09.2016. 
 
Vi viser til brev av kommunen datert 06.12.2017 der vi har gitt deg vår forklaring på hvorfor de 
ikke ble varslet og vi har ikke endret vårt synspunkt i saken.  
 
Videre er det slik av forvaltningsloven § 29 klagefrist i andre ledd, andre punktum: 
... Ved vedtak som går ut på å tilstå noen en rettighet, skal klagefristen for andre likevel senest 
løpe ut når det er gått 3 måneder fra det tidspunktet vedtaket ble truffet...  
 
Det vil si at vi anser derfor at fristen for å klage er gått ut og av den grunn avviser vi din klage.  
 
De kan klage på kommunens avvising av din henvendelse til Fylkesmannen i Troms.   
 
 
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 Oslo  2017—12—"712

Utvikling

Postboks 174, N-9156  Storslett

Viser til Deres brev av  06.12.2017  hvor det står:

"  Kommunen eide gm' bnr 47/ 142 og byggesøknaden ble oppført ”

Dette må vel ha vært i  2014/2015  ?

Saken er at dere allerede da vurderte rnin eiendom, som kommunens grønt

areal, selv om detaljregulering var under utarbeidelse.

Området er fortsatt ikke regulert men, på høring.

( Høringsutkast dato: 20 oktober  2015  .  Sist reviderte 3 november  2017.
Frist for innspill til høringsutkast er 20. 12  . 2017.)

Jeg synes Kommunen har ingen grunn for å ha utelatt å varsle, dajeg er

hjemmelshaver av gnr bnr  1942/  47/  203.
Varslingsplikten er nedfelt i Plan og bygningsloven.

Jeg ser videre i brevet at dere har større respekt for Avinor enn for meg .

Loven er lik for alle.  — Jeg vil benytte meg av min rett til  å  klage.

J eg tillater meg å klage på kommunens saksbehandling.

Svar ut bedes !

Hilsen

53w WDM

Tove Holene  —  grunneier gnr bnr  1942/  47 /203

J
i
x

»
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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   
    
    
    
    
    
    

Tove Holene 
Lilleakerveien 33 E 
0284  Oslo 
 
 

 

 
 

 
 

Deres ref:   Vår ref (bes oppgitt ved svar): Løpenr. Arkivkode Dato 
 2017/1427-3 11759/2017 1942/47/203 06.12.2017 

 

Svar på spørsmål vedrørende nabovarsel i Industrivegen 

Vi har mottatt ditt brev der du har spørsmål angående hvorfor de ikke mottok nabovarsel da 
Mekonomen verksted ble ført opp.  
 
På denne tiden ble byggesøknaden oppført på gnr bnr 47/142, som kommunen eier. I ettertid er 
det utskilt til en egen eiendom 47/506 som eier av Mekonomen selv eier.  
 
Plan og bygningsloven § 21-3 Nabovarsel: 
... Før søknad sendes inn, skal naboer og gjenboere varsles av søker hvis ikke disse skriftlig har 
meddelt at de ikke har merknader til søknaden ... 
  
... Varsel etter første ledd kan unnlates når arbeidet ikke, eller i liten grad berører interessene til 
naboer og gjenboere. Kommunen kan likevel kreve varsling av naboer og gjenboere som ikke er 
varslet, dersom de finner vilkårene for unnlatt varsling ikke er oppfylt. Kommunen kan også 
kreve at andre eiere eller festere enn de som er nevnt i første ledd, skal varsles ... 
 
I nabovarslet som ble utsendt ble det gjort en vurdering av hvilke eiendommer som var aktuelle å 
varsle. Det ble varslet til naboer som har grenser mot eiendommen. En naboeiendom ble 
fratrukket nabovarsling. Denne lå bak andre hus som ble nabovarslet og av den grunnen hadde 
lite betydning for saken.  
 
Av gjenboere, slik som de er i dette tilfellet, sammen med f.eks. Avinor, ble det av kommunen 
vurdert slik at det ikke, eller i liten grad berørte interessen til gjenboere. Dette på grunn av at 
deres regulerte området er grøntareal, da det tiltenkte bebygde området er regulert til 
industriområde og på grunn av avstanden til bygget. Avinor ble likevel varslet om tiltaket da de 
har uttalelsesrett på høydeberegninger i Sørkjosen i forbindelse med flyplassen og er dermed en 
viktig i vurderingen ved oppføring av bygget.  
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 Side 2 av 2

 
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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Vedrørende oppføring av bygget ” Mekonomen ”, Industrivegen  ,  i Sørkjosen- gnr bnr
ukjent.

Min eiendom er gnr bnr 47 / 203.  — Jeg er vel per definisjon nnbo av eiendommen

bygget står på.

Jernelva grenser mellom oss naboene.

Det er vel sånn at et byggevarsel hadde vært på sin plass ?

Det kan jeg ikke se  å  ha  fått.

lov har spurt i kommunen derjeg bor og der ville det litt vært krzn om nultvoxf-ursel

for dette bygget.

Hva har skjedd i denne saken ? Det lurerjeg på.

Kommunen har kanskje en god forklaring ?

Svar ut bedes.

llilsen

(KWC/e Lene

loO eHolene —— grunneier gnr bnr 47/203.
Adr. Lilleakerveien 33 E. 0384 Oslo
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' . Fylkesmannen i Troms

 

Romssa Fylkkamänni ”Lewi/tai,

Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode
Ronny Bratten 776  42052 12.02.2018 2018/341 423.1

Deres  dato Deres ref.

09.01.2018  —  '  =

ian/ma
Nordreisa kommune

Postboks 174

9156 Storslett

Oversendelse av klage til behandling

Fylkesmannen i Troms viser til vedlagte klage av  09.01.2018  fra Tove Holene på Nordreisa
kommunes vedtak av  05.01.2018  om å avvise klage i byggesak på gnr. 47 bnr. 506, Nordreisa
kommune.

En beslutning om  å  avvise en klage er et enkeltvedtak, jfr. fvl.  §  2 tredje ledd. Det vil si at alle
regler for enkeltvedtak som følger av forvaltningsloven kap. IV-Vl kommer til anvendelse.

Vi oversender klagen til kommunen som rette adressat, jfr. forvaltningsloven (fvl.) §  32.

Kommunen må vurdere om klagen over avvisningsvedtaket er fremmet innen klagefristens
utløp av en part eller andre med rettslig klageinteresse etter fvl. §§ 28 og 29. Dersom
kommunen kommer til at vilkårene for å behandle klagen ikke er oppfylt og at klagen derfor
må avvises, er også dette et vedtak som kan påklages.

Kommer kommunen til at klagen over avvisningsvedtaket skal behandles, må det gjøres en
underinstansbehandling av klagen. Om kommunen som førsteinstans ikke opphever eller
endrer sitt vedtak, skal saken tilrettelegges og klagen oversendes Fylkesmannen som
klageinstans for avgjørelse, jfr. fvl. § 33.

Med hilsen

Sara Holthe  J aklin

fagansvarlig

Ronny Bratten
seniorrådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ikke håndskrevne signaturer.

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

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/lroms
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Side  2  av  2

Kopi til:

Tove Holene Lilleakerveien 33E  0284  OSLO
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Nordreisa kommune 
           

 Arkivsaknr:       2016/677-20 

Arkiv:                146  

Saksbehandler:  Dag Funderud 

 Dato:                 20.03.2018 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
22/18 Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg 19.04.2018 

 

Virksomhetsrapport Drift og utvikling pr februar 2018 

Henvisning til lovverk: 
 

Vedlegg 
1 Virksomhetsrapport Drift og utvikling pr februar 2018 

 

Rådmannens innstilling 
Virksomhetsrapport for Drift og utvikling pr februar 2018 tas til etterretning.  
 
 

Saksopplysninger 
Hver sektor er pålagt å utarbeide virksomhetsrapport hver måned som oversendes til sektorutvalg, 
rådmannen, økonomisjef og controller.  
 
Rapporten 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 kap 5:  
Oppsummert sa ligger lønn under prognosen, mens øvrige utgifter og inntekter ligger i hht budsjett.  
 
Oppsummert fra kap 6:  
Oppsummert så ligger drift og utvikling under i forhold til lønn, over prognosen i forhold til øvrige 
utgifter og omtrent etter prognosen for inntekter. Det er gjort noen store investeringer i byggdrift og 
renhold tidlig på året. For å bedre oversikten over inntekter og utgifter som ikke kommer månedlig 
er det lagd en oversikt over disse. I samarbeid med økonomiavdelingen jobbes det med å sette opp 
oversikter som kan periodisere disse inntektene og utgiftene bedre.  
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Aktivitetsmessig følges Virksomhetsplanen for 2018 og etter den er flere tiltak startet opp.  I liste 
over politiske vedtak fra 2017 som ikke er ferdig fulgt opp, ført over til i år 
Medarbeidersamtaler er ikke startet opp. Sykefraværet holder seg fortsatt på ca samme nivå som 
utgangen av 2017. 
 
Vurdering  
Ut i fra virksomhetsplanen så er sektoren godt i gang. Tiltak som trafikksikkerhetsplan, som ikke ble 
påbegynt i 2017, er startet opp.  Som resultatrapporten pr desember 2017 viste, så var det noen flere 
tiltak som ikke ble gjennomført i 2017. Disse er overført til 2018. Virksomhetsplanen for 2018 er 
stram, så om sektoren klarer alle tiltakene avhenger også av hvor mange uforutsette saker som 
kommer til i løpet av 2018. 
Økonomisk så ligger lønn og inntekter i hht budsjett. Øvrige utgifter ligger over grunnet ekstra 
innkjøp. Det jobbes med rutiner for å bedre regnskapsrapportene i forhold til å periodisere 
kostnadene bedre. 
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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. mars 2018 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 

Virsomhetsplanen er ferdig og sendt til ra dmann og lagt som kopi til Miljø, plan og 
utviklingsutvalget og Næringsutvalget.  

Innføring av tidsregistreringssystem pa ga r, forventet oppstart i april. 

 

Anleggsdrift 

Ånleggsdrift preges fortsatt av manglende ressurs grunnet langtidssykemelding. 
Drift januar og februar er samlet sett rolig sa  langt. Svært lite nedbør gir lave variable kostnader 
innenfor vei sammenlignet med normala r.  
Vann og avløp har i februar hatt en del frosthendelser pa  ba de kommunale og private ledninger.  
Dette vil sannsynligvis øke ut over ettervinteren. 
Brann har hatt uvanlig mange og relativt store hendelser i løpet av a rets 2 første ma neder.  Skade 
pa  pumpe mannskapsbil i Flexibrannen.  Det jobbes med a  reparere om mulig, avklaring pa regnes 
før pa ske. 
Øvrige ansvar, ingen spesielle merknader. 

 

Oppgaver: 

Famac – legge inn FDV:   Årbeid pa ga r tidvis 

IK samarbeid beredskap brann: 1 møte avholdt for start pa  nytt 
Rullering beredskapsplan vann: Ikke pa begynt 
Kartlegging og dokumentasjon veilys: Utført. Bearbeiding og saksutredning pa ga r. 
Søke midler til repr av molo Oksfjord: gjennomført 
Skiltvedtak etterslep: Ikke pa begynt 
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Side 2 

Stoffkartotek:  Ikke pa begynt 
Utarbeide system for mest mulig vedlikehold innenfor gitt ramme: Ikke pa begynt 
Vedlikeholdsplan vei: Ikke pa begynt 
Jernelva avløpsledning: NVE avviser pr dato at de kjenner saken.  NK ber om møte. 
Stikkledning vann/avløp vaktmesterbua: Ikke pa begynt 

 
Å rsplan vei:  Følges. 
Å rsplan vann og avløp: Følges i hovedsak. Revisjon beredskapsplan vann og analyseplanen er ikke 
pa begynt. 

 

Investering  - anleggsdrift sin andel: 
Åsfaltering grusveier: Ikke pa begynt. Planlegges politisk prioritering i april. 
Veilys – pa legg om ma lt forbruk: Under saksbehandling med sikte pa  politisk vedtak i april. 
Sonevannma lere Storslett: Forberedende arbeid pa ga r.  Forventet igangsatt fysisk montering i 
mai/juni. 
Nødvann Sørkjosen: Ikke pa begynt. 
Nødstrøm Rotsund: Planlegging pa ga r. 
Rehabilitering vannkummer: Planlegging pa ga r. 
Vannledning Sørkjosen: Konkurranse konsulenttjeneste gjennomført. Sweco valgt. Planlegging 
pa begynt. 

SD-anlegg avløp: Delvis gjennomført. 
Overvannskummer: Ikke pa begynt. 
Saneringsplan avløp: Ikke pa begynt. 
Vann/avløp mindre tiltak: Ikke pa begynt 

 

Byggdrift  

Januar ma ned har som regel større utgifter pa  grunn av forsikring som betales i sin helhet. I tillegg ble det 
ekstra utgifter pa  sportsdekke og ombygging av varmepumpe pa  Halti. 

Varmepumpen har ikke fungert etter hensikten pa  grunn av feil oppbygning. Det er gjort flere forsøk fra 
entreprenøren, helt siden bygget var nytt, for a  fa  orden pa  dette, men uten a  lykkes. Pa  grunn av at 
varmepumpen ikke er i drift sa  bruker vi ca. kr 100.000,- mer i a ret i strømutgifter. Vi har da selv kontaktet 
leverandøren av varmepumpen og bygd dette om, slik at det skal fungere. Det gjensta r ca 60.000,- i skifte av 
kompressorer. Det er gjort avtale om at entreprenøren skal være med a  dekke deler av dette. 

Na r det gjelder beskyttelsesdekke sa  er det lagt inn i søknad inne pa  spillemidler.  

Forsikring KLP betalt for hele a ret kr. 695.800,-. Programvare EcoOnline 46.000,- hele a ret. Innkjøp av 
beskyttelsesdekke Nordreisahallen 185.000,-. Ettertest sportsdekke 33.000,-. Ombygging varmepumpe 
Halti 296.000,-. Ekstra nødlys pga brannkontroll 35.000,-. Utskifting av lys Lillebo/Oms.senter 30.000,-. 

 

Renhold 

Januar: er i gang med stoffkartoteket, har kjøpt inn tre poleringsmaskiner. Skjegg og sølvkre kartlegging vil 
nok ta mer tid sa  endrer den til utgangen av juni. Renhold har kjøpt inn ekstra mopper for at alle bygg skal 
ha samme type. Dette forenkler arbeidet ba de for Reisa vekst og renhold.. Det er og kjøpt inn fire  
vaskemaskiner for vasking av tuer da Reisa vekst hadde fa tt  ca 400 tuer pr uke mer og vaske enn det som 
er i avtalen. Innkjøpene er gjort tidlig pa  a ret sa  man kan ha nytte av det, ogsa  vil det jevne seg ut utover 
a ret. Det vil enda komme utgifter pa  arbeidstøy neste mnd som er litt større utgifter. 

 

 

Utvikling 

Jobber fortløpende med forvaltningssaker, og er ellers i gang med flere av tiltakene som reguleringsplaner 
for Storslett og Sørkjosen, trafikksikkerhetsplan.  
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Side 3 

Investering 

Ombygging av kommunehuset startet opp i desember 2017 og fortsetter for fullt i 2018. Det 
brukes to vaktmestre na r de ikke ma  ut pa  andre oppdrag. Det er gjennomført prosess og tildelt 
oppdrag til interiørarkitekt som skal se pa  Samfunnshuset og gamle kinosalen. Årbeidet er i gang. 

Videre jobbes det med anbudsgrunnlag for skisseprosjekt Høgegga barnehage og renovering av 
svømmehall. Årbeidet med oppbygging av Leonard Isaksensveg startet for alvor i januar og er 
godt i gang. 
 

 

STATUS - ØKONOMI 

ANSVAR 6 REGNSKAP BUDSJETT FORBRUK I % AVVIK

Lønn 4 537 658,00 25 979 188,00 17,47 189 648,00

Øvrige utgifter 7 075 413,00 27 627 915,00 25,61 -2 461 647,00

Inntekter -2 255 259,00 -12 520 872,00 18,01 164 023,00

ANSVAR 5 REGNSKAP BUDSJETT FORBRUK I % AVVIK

Lønn inkl sosiale utg 662 144,00 4 721 991,00 14,02 197 258

Øvrige utgifter 1 097 338,00 5 790 756,00 18,95 -130 281

Inntekter 4 609 699,00 18 092 596,00 25,48 -1 588 235

 
KOMMENTARER TIL AVVIK: 

KAP 6 

Pr februar skal lønnsutgiftene være 18,2 %, mens øvrige utgifter skal være 16,7 %.  Inntektene skal ligge pa  16,7 
%. 

 

Totalt sa  ligger lønnsutgifter pa  17,47 %, dvs 0,73 % under prognosen. Dette skylde noe vakanse og 
sykemeldinger uten inntak av vikar.   

 

Ånleggsdrift  

Ånsvar 691 har kvartalsoppgjør pa  variabel lønn som utbetales i mars, juni, sept og des. Mange branner i perioden 
gir ikke utslag før i mars-rapporten. 

Ånsvar 693 har hjemmevakt som betales for vinterma nedene, lønnsutgiftene er sesongmessig større om vinteren 
enn om sommeren. Overtid utbetalt i februar er opptjent fram til 20.01, i perioden var det tilnærmet normalvær. I 
slutten av januar og i februar har det vært lite nedbør og mindre fokk enn vanlig. Det vil gi utslag i mars. 

 

Byggdrift ligger litt over, men dette skyldes samfunnshuset med økt utleie og sesongvariasjoner. 

 

Renhold og Utvikling ligger under grunnet pga noen mindre stillingsprosenter sta r ledig. 

 

ØVRIGE UTGIFTER ligger 8,91 % over prognosen. 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. Se oversikt for byggdrift og 
renhold. 
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Side 4 

 
INNTEKTER: ligger pa  18,01% 1,31 % over prognosen. Dette skyldes i hovedsak at hele tilskuddet for 
veterinærvakt kommer inn i januar. 

 

Oppsummert sa  ligger drift og utvikling under i forhold til lønn, over prognosen i forhold til øvrige utgifter og 
omtrent etter prognosen for inntekter. Det er gjort noen store investeringer i byggdrift og renhold tidlig pa  a ret. 
For a  bedre oversikten over inntekter og utgifter som ikke kommer ma nedlig er det lagd en oversikt over disse. I 
samarbeid med økonomiavdelingen jobbes det med a  sette opp oversikter som kan periodisere disse inntektene 
og utgiftene bedre.  

 

KAP 5 

Pr februar skal lønnsutgiftene være 18,2 %, mens øvrige utgifter skal være 16,7 %.  Inntektene skal ligge pa  25 %. 

 (en av fire terminer er inntektsført) 

 

LØNN VANN OG AVLØP: Lønnskostnader ligger under budsjett.  Skyldes vakant stilling 40 % og langtidssykefravær 
uten vikar. Vil bli brukt noe ekstrahjelp i sesong. 
 
ØVRIGE UTGIFTER VA:  
Merforbruk i forhold til budsjett skyldes at a rlige engangskostnader er belastet, som lisenser kart/abonnement, 
service filter avløpsrenseanlegg, innkjøp av uv-lamper til vannbehandlingsanlegg, samt noe utskifting av utslitt 
verktøy.  Dette jevnes ut over a ret. 

 

INNTEKTER VA:  

Ligger pa  budsjett. Kvartalsvis fakturering av de store inntektene. 
 
 
ANSVAR 551 FEIING INTERKOMMUNALT: 
Inntekter faktureres 4 ganger pr a r, februar, mai, juli og oktober. Inntekter ligger pa  budsjett.   
Utgifter betales en gang pr a r etter faktura fra interkommunalt samarbeid Nord Troms Brannvesen 

KONTERINGSLISTE LØNN 

 

  

Lønn for januar og februar er kontrollert. Ingen feil funnet.     
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Side 5 

MEDARBEIDERE 

SYKEFRAVÆR 6,70 % 

  

Januar totalt 6,70 % fordelt pa  

Staben 9,05 % 

Ånleggsdrift, 7,14 % 

Byggdrift 1,70 % 

Renhold 8,08 % 

Utvikling 7,44 % 

Innen Renhold er to langtidssykemeldt (en som fortsatt vente pa  operasjon), og pa  korttids fraværet har det vært 
veldig mye influensa. Korttidsfravær utgjør: 3,18 % 

Innen Utvikling er en langtidssykemeldt 
Ånleggsdrift gjelder en langtidssykemeldt 
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Side 6 

SIST GJENNOMFØRTE MEDARBEIDERUNDERSØKELSE:  

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ny medarbeiderundersøkelse ble gjennomført i mai 2017. Oppfølgingsarbeidet startet opp i høst og vil fortsette 
utover 2018 i de forskjellige virksomhetene. 
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Side 7 

MEDARBEIDERSAMTALER (sett kryss)   

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

Årbeidet med medarbeidersamtalene er ikke startet opp 

 

 

 

 

 

  

   

Januar  Februar Mars 
Staben/ledere 0 av 8 gjennomført Staben/ledere 0 av 8 gjennomført Staben/ledere 0 av 8 gjennomført 
Ånleggsdrift 0 av 12 gjennomført  Ånleggsdrift 0 av 12 gjennomført  Ånleggsdrift 0 av 12 gjennomført  
Byggdrift 0 av 15 gjennomført Byggdrift 0 av 15 gjennomført Byggdrift 0 av 15 gjennomført 
Renhold 0 av 28 gjennomført Renhold 0 av 28 gjennomført Renhold 0 av 28 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 0 av 8 gjennomført 
Ånleggsdrift 0 av 12 gjennomført  Ånleggsdrift 0 av 12 gjennomført  Ånleggsdrift 0 av 12 gjennomført  
Byggdrift 0 av 15 gjennomført Byggdrift 0 av 15 gjennomført Byggdrift 0 av 15 gjennomført 
Renhold 0 av 28 gjennomført Renhold 0 av 28 gjennomført Renhold 0 av 28 gjennomført 
Utvikling 0 av 6 gjennomført Utvikling 0 av 6 gjennomført Utvikling 0 av 6 gjennomført 
   
Juli Åugust Sept 
Staben/ledere 0 av 8 gjennomført Staben/ledere 0 av 8 gjennomført Staben/ledere 0 av 8 gjennomført 
Ånleggsdrift 0 av 12 gjennomført  Ånleggsdrift 0 av 12 gjennomført  Ånleggsdrift 0 av 12 gjennomført  
Byggdrift 0 av 15 gjennomført Byggdrift 0 av 15 gjennomført Byggdrift 0 av 15 gjennomført 
Renhold 0 av 28 gjennomført Renhold 0 av 28 gjennomført Renhold 0 av 28 gjennomført 
Utvikling 0 av 6 gjennomført Utvikling 0 av 6 gjennomført Utvikling 0 av 6 gjennomført 
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Side 8 

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 93,30 % 

 

  

STATUS PÅ INTERN KONTROLL 

OPPFØLGING AV POLITISKE VEDTAK 

Listen starter med vedtak som ikke ble gjennomført i 2017        

Møtedato Snr Tittel Vedtak Status Merknader 

  
 
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 

 

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  

  

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 

 

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 startet 
opp i samarbeid i 
NT. Uklart om det 
blir felles forskrift 

 

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 

 

 
 
Planlagt, men ikke 
satt opp  
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Side 9 

 

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. 

 

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 

 9/18  Forslag til detaljregulering: 
Hansvoll boligområde - Plan ID: 
19422017_004  

 Med hjemmel i plan og bygningslovens §§ 12- 10 
og 12- 12 jf. § 12-3 vedtar Nordreisa Miljø-, plan- 
og utviklingsutvalg forslag til detaljregulering 
Hansvoll boligområde med nasjonalplan ID 
19422017_004, og legger planforslaget ut til 
høring og offentlig ettersyn i seks uker.  
Før planen sendes ut på høring må utbygger lage 
en fellesavkjøring til E6 som også omfatter 
avkjøring fra Strandveien. 

 

Oversendt til 
konsulent for 
oppfølging av 
vedtak 

 13/18  Solvoll gamle skole -utleie   Miljø, plan og utviklingsutvalget godkjenner 
vedlagte forslag til husleieavtale med Nordreisa 
husflidslag for leie av Solvoll gamle skole. 

 
 

 

14/18  Sonjatun barnehage, status, 
fremtidig bruk  

 Miljø, plan og utviklingsutvalget viser til vedtak i 
oppvekst og kulturutvalget om endret 
barnehagestruktur og mener at på kort sikt kan 
ett bygg leies ut midlertidig under forutsetning av 
at det ikke påvirker barnehagens drift. På lang sikt 
følges kommuneplanens mål om å bruke området 
til offentlig formål.  
Miljø, plan og utviklingsutvalget oversender saken 
til Helse og omsorgsutvalget for å be om innspill 
på behov med tanke på fremtidig bruk av dagens 
Sonjatun barnehage. 

 

Oversendt til 
sektorleder for 
Helse og omsorg 

 18/18  Tiltaksstrategi for tilskudd til 
spesielle miljøtiltak i jordbruket 
- SMIL for 2017 - 2020  

Nordreisa kommune vedtar Tiltaksstrategi for 
tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket – SMIL 
for 2018 – 2021. 

  
Oversendt til FM 

 19/18  Varsel om oppstart: 
Detaljregulering Høgegga 
barnehage - nasjonal plan ID: 
19422018_001  

 I medhold av plan- og bygningslovens §§ 12-1, 12-
3 og 12-8 varsles oppstart av detaljregulering 
Høgegga barnehage med plan ID 19422018_001 
på gårds- og bruksnummer 15/179, 16/29, 52/20 
og 52/40 i Nordreisa kommune. 
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Side 10 

STATUS PÅ INNMELDTE OG LUKKEDE AVVIK 

        

GJENNOMFØRTE KONTROLLER, RESULTATER OG IVERKSATTE TILTAK 

 

       

UTFØRTE RISIKOANALYSER: 

 

       

        

 

Det er ikke kommet inn avvik 

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

Det er gjennomført et arbeidsmarksedstiltak i januar og februar for a  legge inn 
branndokumentasjon i forvaltningsdatabase.  

 

Ingen i 2018 
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Nordreisa kommune 
           

 Arkivsaknr:       2018/328-2 

Arkiv:                1942/19/1/2
  

Saksbehandler:  Sigrid 
Birkelund 

 Dato:                 10.04.2018 
 

 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
23/18 Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg 19.04.2018 

 

Utvidelse av deponikapasitet, Galsomelen 1942/19/1 

Henvisning til lovverk: 
Plan og bygningsloven: § 20-1 bokstav d.  
 
Vedlegg:  

1 Vedtak om endring i tillatelse til etablering av ny deponicelle ved Galsomelen 
2 Tillatelse 
3 Rammesøknad 

 

Rådmannens innstilling 
Med hjemmel i plan og bygningsloven §§ 20-1, 20-2 og 21-4 godkjennes søknad om 
rammetillatelse for utvidelse av deponianlegg på Galsomelen gnr. 19, bnr. 1, fnr. 2   
 
Det vises for øvrig til søknadens vedlagte tegninger, situasjonskart og godkjente søknader om 
ansvarsrett.  
 
Det vises også til vedtak datert 11.12.2017 om endring i tillatelsen til drift og tillatelse til 
etablering av ny celledeponi, gitt av Fylkesmannen i Troms i sak nr. 17/517. Nordreisa 
kommune har ved høringen anmodet om at sikringen mot flygeavfall styrkes når utvidelse av 
deponiet anlegges. 
 
 
 

Saksopplysninger 
Avfallsservice AS sitt eksisterende deponi ble ferdigstilt i 2009 og har tillatelse til å ta inn 
60 000 tonn avfall. I perioden 2009- 2016 er det lagt 52 671 tonn avfall i deponiet. 
Avfallsservice ønsker å utvide sitt deponi med en volumøkning på 35 000 tonn.  
 
AR- ING AS er ansvarlig søker og har også erklært ansvarsrett for prosjektering av voller og 
tetting for løfting av avfallsdeponi.   
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AR- ING AS søker om å løfte deler av eksisterende deponi mot tidligere deponi på «Galsomelen 
søppelanlegg». Det må bygges opp nye voller på kortsidene, mens deponiutvidelsen etableres 
inntil gammelt deponi som utgjør «bakveggen» og avsluttes mot dagens deponi som en 
skråning.  
 

 
 
Vedtaket fra Fylkesmannen i Troms om endring i tillatelsen til drift og tillatelse til etablering av 
ny deponicelle var gitt 11.12.2017. Høringen var mellom 02.05.2017 og til og med 10.06.2017  
 
Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven etter medhold av § 11, jf. §16 er gitt fra 
Fylkesmannen i Troms:  
 
Tillatelsen gjelder forurensning fra drift av deponi i kategori 22 for ordinært avfall på 
Galsomelen, og erstatter tidligere tillatelser av 17.juni 2009. Tillatelsen omfatter deponering av 
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ordinært avfall, inert avfall og enkeltfraksjoner av farlig avfall som tilfredsstiller kravene i 
avfallsforskriften kapittel 9, vedlegg 2, punkt 2.3.1- 2.3.3. 
 
Tillatelsen gjelder en deponimengde på 95 000 tonn avfall, og gjelder til tilgjengelig 
deponivolum er fylt opp, så fremt finansiell sikkerhet er i tråd med kravene i vilkår 13 i denne 
tillatelsen.  
 
Det tillates deponering av totalt 2000 tonn enkeltfraksjoner av farlig avfall som tilfredsstiller 
kravene i avfallsforskriften kapittel 9, vedlegg 2, punkt 2.3.1.- 2.3.3. 
 
Tillatelsen omfatter ikke deponering av per- og polyflurorerte akrylstoffer, masser som består 
av syredannende bergarter, utslipp av prioriterte stoffer av miljømessig betydning eller andre 
stoffer som kan forringe vannkvaliteten.  
 
Det er ikke tillat å deponere avfall ved deponiet dersom det er teknisk og økonomisk mulig å 
gjenvinne avfallet, og hvor det finnes etablerte gjenvinningsordninger for avfallet.  
 
Virksomheten skal behandle ordinært avfall og inert avfall før deponering før deponering for å 
redusere volum, samt gjøre det lettere å håndtere eller gjenvinne.  
 
Fylkesmannen forutsetter at virksomheten til enhver tid har sikret at arealbruk og 
oppfyllingshøyde samsvarer med plan- og bygningslovens bestemmelser og reguleringsplan.  
 
Utdrag fra tillatelsen fra Fylkesmannen i Troms som viser hvilke tiltak som kreves gjennomført/ 
dokumentert ved tillatelsen:   

- Plan for tiltak for å hindre eventuell luktspredning. 
- Dokumentasjon på vurderinger av dimensjonering av sigevannsanlegget.  
- Reviderte rutiner for mottak av avfall. 
- Utarbeidelse av revidert måleprogram. 
- Dokumentasjon på grunnforhold i den nye delen av deponiet.  
- Årlig rapportering.  
- Plan for avslutning og etterdrift. 
- Etablering av finansiell garanti. 

 
AR- ING AS nevner i sin søknad at Multiconsult har i notat datert 28. februar 2018 vurdert 
stabilitetsforholdene for deponiet i forbindelse med planene, og har ingen geotekniske 
innvendinger mot at deponiet heves med 5 meter mot det gamle deponiet i nord.   
 
Galsomelen deponianlegg er festet på grunn og området har vært regulert siden 2006. Dermed er 
grunneier ikke nabovarslet i sak. Vi bemerker at det er i høringssak om utvidelse av deponi er 
gitt uttalelsesrett til de som kunne ha interesse i saken fra Fylkesmannen i Troms. Grunneiere, 
Reisa Elvelag, Nordreisa kommune og Snemyr og Kjelderen grendelagutvalg har hatt anledning 
til å uttale seg i saken.   

Vurdering 
Planstatus: 
Reguleringsplan for Avfallsanlegg gnr bnr 19/1 Galsomelen med identifikasjonsnummer 
19422006_003 og 19422006_004.   
 
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 
 
Byggegrunn, miljøforhold mv: 
I henhold til søknad ansees byggegrunn sikret i hht pbl 2008 § 28-1 
(flom- og rasfare, forurenset grunn, natur- og miljøforhold) 
 
Atkomst/avkjørsel: 
Eiendommen anses å være sikret lovlig atkomst i samsvar med pbl 2008 § 27-4. 
 
Sammendrag:  
Nødvendig tillatelse foreligger til sak. En utvidelse av deponiet er i henhold til arealet som er 
avsatt til formålet i reguleringsplan og i planbestemmelsene i kommuneplanens arealdel.
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Fylkesmannen i Troms
Romssa Fylkkama’nni

 

Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode
Lisa  Bjørnsdatter Helgason 77642203 11.12.2017 ,  ~  2016/1516  -  0 471

Deres  dato '  Deres  ref.

0 '?

Avfallsservice AS

Hovedvegen 62
9152 SØRKJOSEN

Vedtak om endringer  i  tillatelse til drift og tillatelse til etablering av ny
deponicelle ved Galsomelen deponi i Nordreisa kommune

Fylkesmannen i Troms har vedtatt endringer i tillatelse til drift og tillatelse til etablering
av ny deponicelle ved Galsomelen deponi i Nordreisa kommune.

Ny tillatelse for Galsomelen deponi med tilhørende vilkår følger vedlagt.

Vedtaket er fattet med hjemmel i forurensningsloven  §  11. Vilkår for tillatelsen er gitt
med hjemmel i forurensningsloven  §  16.

Vi viser til søknad av 23. januar 2017 om utvidelse av eksisterende deponi for ordinært avfall
fra Avfallsservice AS.

Forurensningsforskiiften kapittel 36 ble endret ved forskrift 26. juli 2016 nr. 950 (i kraft 1
august 2016). Endringene omfatter blant annet virksomheter som faller inn under
industriutslippsdirektivet (IED-direktivet). Se mer utfyllende informasjon om HED-direktivet
under Fylkesmannens vurderinger. På bakgrunn av at lED-direktivet er implementert i norsk
lovgivning nylig, samt at det søkes om vesentlige volumendringer og utbygging av deponiet,
er det gjennomført en totalrevidering av tillatelsen ved Galsomelen deponi. Den nye
tillatelsen vil erstatte tidligere tillatelse av 17.  juni 2009.

I denne sak har Fylkesmannen i Troms fattet følgende

Vedtak
Fylkesmannen i Troms gir tillatelse til etablering av ny deponicelle og endringer i tillatelse til
drift ved Galsomelen deponi, Nordreisa kommune, på visse vilkår. Tillatelsen med tilhørende
vilkår følger vedlagt dette brevet.

Tillatelsen er gitt med hjemmel i forurensningsloven  §  11, jf.  §  16. Fylkesmannen har ved
avgjørelsen av om tillatelse skal gis, og ved fastsettingen av vilkårene, lagt vekt på de
forurensningsmessige ulemper ved tiltaket sammenholdt med de fordeler og ulemper som
tiltaket for øvrig vil medføre.

Denne tillatelse erstatter tidligere tillatelse av 17. juni 2009.

Fylkeshuset, Strandvegen 13 Telefon: 77 64 20 00 Avdeling frntrpostmottak@fylkesmannen.no
Postboks 6105, 9291 Tromsø Telefaks: 77 64 21 39 Miljøvernavdelingen www.fylkesmannen.no/troms
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Det understrekes at all forurensning fra virksomheten isolert sett er uønsket.

Det kan foretas endringer i denne tillatelsen i medhold av forurensningsloven § 18. Endringer

skal være basert på skriftlig saksbehandling og en forsvarlig utredning av saken. En eventuell

endringssøknad må derfor foreligge i god tid før endring ønskes gjennomført.

At forurensningen er tillatt, utelukker ikke erstatningsansvar for skade, ulemper eller tap

forårsaket av forurensningen, jf. forurensningsloven § 56.

Likeledes fritar ikke tillatelsen til utslipp for erstatningsansvar etter de alminnelige

erstatningsregler, jf. forurensningslovens  §  10, annet ledd.

I tillegg til de krav som følger av tillatelsen, plikter virksomheten å overholde forurensningsloven

og produktkontrolloven, samt forskrifter som er hjemlet i disse lovene. Brudd på tillatelsen er

straffbart etter forurensningsloven §§ 78 og 79. Også brudd på krav som følger direkte av

forurensningsloven og produktkontrolloven samt forskrifter fastsatt i medhold av disse lovene, er

straffbart.

Bakgrunn

Avfallsservice AS har søkt Fylkesmamren i Troms om utvidelse av eksisterende deponi for

ordinært avfall på Galsomelen.

Avfallsservice AS fikk i 2009 tillatelse etter forurensningsloven til å ta imot totalt 60 000 tonn

ordinært avfall. I totalmengden inngår også deponering av farlig avfall som tilfredsstiller

kravene i avfallsforskriften kapittel 9 vedlegg II, pkt. 2.3.1 og 2.32, eller hvor det er gitt

særskilt tillatelse, med til sammen inntil 2000 tonn i deponiets levetid.

lperioden 2009-2016 har Avfallsservice AS tatt imot over 52 000 tonn ordinært avfall ved

deponiet på Galsomelen. Avfallsservice AS søker nå om å få utvide deponiet på Galsomelen

slik at total fyllingsmengde blir på 95 000 tonn ordinært avfall.

Offentlig ettersyn og uttalelser til saken
Søknaden ble oversendt Nordreisa kommune og berørte parter den 2. mai 2017.  I  tillegg ble

saken lagt ut på hjemmesiden til Fylkesmannen i Troms.

Høringsfrist ble satt til 10. juni 2017.

Mottatte uttalelser
Nordreisa kommune har ingen merknader til søknaden om utvidelse av deponi på

Galsomelen. Kommunen anmoder at sikring mot flygeavfall styrkes når utvidelsen av

deponiet anlegges.

Eier av '/bnr 19/1 stiller seg svært kritisk til en økning av avfallsmengden på angitt område.

Dette begrunnes i at økt mengde vil påvirke og øke trykket på en allerede ustabil skråning mot

ravine som er rett ovenfor hovedbygningen på eiendommen. Grunneier uttaler at skråningen

og ravinen inneholder mye leire som flere steder har fått sprekker etter at området ble tatt i

bruk.
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Grunneier stiller seg kritisk til Avfallsservice AS sin bemerkning om at det ikke er avdekket

forhold som tyder på endring i grunn etter 8 års drift. De mener det er tydelig tegn på

sprekkdannelser i grunnen i tilknytning til skråning/ravine. I følge grunneier vil en økt

mengde avfall i dette deponiområdet øke trykket på foten av voll og skråning, og vil gjøre

området ustabilt.

Grunneier beskriver at det i 2011 gikk et ca. 300 m langt leirskred fra skråningen, som ødela

8-9 mål med dyrket mark som måtte pløyes/såes på ny, og i tillegg var mye skogbunn skadet.

Grunneier mener at økt deponering vil øke faren for nye leirskred.

Kommentarer på høringsuttalelser Avfallsservice AS
Avfallsservice AS ble forelagt alle høringsuttalelsene, og sier at det ikke har vært noe leirskred fra
deponiveggen slik grunneier beskriver det. Med unntak av et lite område i overkant av
deponiveggen hvor komposten har sklidd ned mellom 8-10 meter, beskrives det at området er
bevokst av gress. Videre beskriver Avfallsservice AS at utvidelsen av deponiet ikke er rettet ned
mot deponiveggen, men opp mot det gamle deponiet. De mener derfor at det ikke vil bli en
vesentlig økning i belastning på deponiveggen som vender ned mot eiendom gnr/bnr 19/ 1.

Regelverk

Forurensningsregelverket

Avfallsforskriften kapittel 9 Deponering av avfall gjelder alle deponier, og skal sikre at
deponering av avfall skjer på en forsvarlig og kontrollert måte slik at skadevirkninger på miljøet

og menneskers helse forebygges, eller reduseres så langt det er mulig.

Den som skal drive deponi for avfall, må imidlertid ha tillatelse etter forurensningsloven § 11 med
vilkår, jf. forurensningsloven § 16. Tillatelse til deponering skal ikke gis med mindre deponiet kan
tilfredsstille alle relevante krav i kapittel 9 med vedlegg.

Bestemmelser om behandling av tillatelser etter forurensningsforskriften står beskrevet i

kapittel 36 i forurensningsforskriften. Bestemmelsene i §§ 36-10 til 36—15, 36-17 andre ledd,

36—19 andre til fjerde ledd, og 36-20 til 36-23, gjelder bare for de former for virksomhet som

er oppført i vedlegg I i kapittel 36. Deponiet på Stormoen faller inn under punkt 5.4 i vedlegg

I i kapittel 36 (se boks l).

Naturmangfoldloven

Ved utøving av offentlig myndighet skal prinsippene i  §  8  til § 12 i naturmangfoldloven legges

til grunn som retningslinjer under vurderingen, jf.  §  7 i naturmangfoldloven.

Vannforskriften

Tilstanden i overflatevann skal beskyttes mot forringelse, forbedres og gjenopprettes med sikte

på at vannforekomstene skal ha minst god økologisk og god kjemiske tilstand, jf. vannforskriften

§  4. I henhold til  §  12 i vannforskriften, kan ny aktivitet eller nye inngrep i en vannforekomst

gjennomføres, selv om dette medfører at miljømålene i § 4 ikke nås eller at tilstanden forringes,

dersom dette skyldes: a) nye endringer i de fysiske egenskapene til en overflatevannforekomst

eller endret nivå i en grunnvannsforekomst, eller b) ny bærekraftig aktivitet som medfører

forringelse i miljøtilstanden i en vannforekomst fra svært god tilstand til god tilstand.
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Fylkesmannens vurdering
Vi vurderer at saken er godt nok opplyst til at vedtak kan fattes, jf. forvaltningsloven § 17.

Deponiet faller inn under vedlegg 1 i forurensningsforskriften kapittel 36, da deponiet har en

total kapasitet på mer enn 25 000 tonn (se boks ] for utfyllende informasjon).

Boks 1:
Virksomhet som faller inn under industriutslippsdirektivet (IE-direktivet, jf. EØS-avtalen vedlegg XX kap. I nr.

lf, direktiv 2010/75/EU) er listet opp i vedlegg I i forurensningsforskriften kapittel 36.

Ordinære deponier og deponier for farlig avfall som mottar mer enn 10 tonn avfall per dag eller med en total

kapasitet på mer enn 25 000 tonn inngår i vedlegg 1, punkt 5.4.

I  henhold til § 36 i forurensningsforskriften skal det iverksettes tiltak som er nødvendig for å

sikre et høyt vernenivå for miljøet for de former for virksomhet som er omfattet av vedlegg 1

i forurensningsforskriften kapittel 36, noe som blant annet innebærer at beste tilgjengelige

teknikker skal tas i bruk, og at EAT-konklusjoner skal legges til grunn for fastsettelse av

vilkår i tillatelser (se boks  2  for utfyllende informasjon).

Boks 2:

Beste tilgjengelige teknikker står beskrevet i vedlegg II  i  forurensningsforskriften kapittel 36.

Spesifikke EAT-konklusjoner for virksomheter som er oppført i vedlegg I i kapittel 36 vedtas av EU med

hjemmel i artikkel 13 i direktiv 2010/75/EU(IE-direktivet) og innlemmes i EØS-avtalen ved  EØS-
komitébeslutning.

EAT-konklusjoner inneholder blant annet beskrivelse av beste tilgjengelige teknikker, utslippsovervåkning og

utslippsgrenseverdier.

For deponier er det ikke fastsatt BAT-konklusj oner eller utarbeidet BAT-referansedokumenter.

Det er imidlertid fastsatt tekniske standarder for deponier i avfallsforskriften kapittel 9. I tillegg

er det fastsatt noen generelle retningslinjer/prinsipper for beste tilgjengelige teknikker i vedlegg

II i forurensningsforskriften kapittel 36.

Fylkesmannen vil gjøre virksomheten oppmerksom på at disse skal følges, og at utslippene skal

reduseres så langt det er teknisk og økonomisk mulig. Vi vil også gjøre virksomheten

oppmerksom på at vilkår i tillatelsen kan revideres og endres av Fylkesmannen, blant annet

hvis det blir offentliggjort relevante BAT-konklusj oner i fremtiden, jf. forurensningsforskriften

§ 36-19.

Avfallstyper

Deponier for ordinært avfall kan benyttes til avfall som ikke klassifiseres som farlig avfall i

henhold til avfallsforskriftens kapittel 11. Ordinære deponier kan imidlertid motta stabilt,

ikke-reaktivt farlig avfall som har et utlekkingspotensial som ikke vil forverres over tid, jf.

avfallsforskriftens  §  9-6 b. Stabilt, ikke-reaktivt farlig avfall skal deponeres i egne celler

avsatt til dette formål. Det vil bli stilt krav til at disse cellene skal være avmerket på kart.
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Mellomlagring av avfall

Fylkesmannen gir Avfallsservice AS tillatelse til mellomlagring av feilinnlevert avfall. Det er

imidlertid Viktig at feilinnlevert avfall blir rapportert tilbake til kunder, og at det er rutiner for

slik rapportering. I tillegg må Avfallsservice AS gi informasjon til kundene i forkant for hvilke

avfallsfraksjoner som kan legges i deponiet.

Ordinært avfall som ikke skal deponeres, må lagres på en slik måte at kvaliteten på avfallet

ikke forringes før gjenvinning.

Avfallsservice AS er regulert etter bestemmelsene som gitt i avfallsforskriften kapittel 11

vedlegg 3 Standardiserte krav for kommunale mottak for farlig avfall. Det er imidlertid lagt

inn tilleggskrav utover disse bestemmelsene (punkt 6.6.1 og 6.6.2  i  denne tillatelsen).

Håndtering av farlig avfall skal foregå slik at forurensning ikke oppstår. Farlig avfall skal ikke

blandes med annet avfall. Oppsamlet spill og/eller vann som er forurenset med farlig avfall,

skal håndteres som farlig avfall.

Fylkesmannen vil gjøre søker oppmerksom på at lagring av farlig avfall inne i deponiet ikke

er i tråd med vedlegg 3 i avfallsforskriften kapittel 11. Konsekvensene av å mellomlagre

farlig avfall inne i deponiet er vanskelig å kontrollere, og vi antar at det vil kunne påvirke

både annet avfall og sigevannet i deponiet, da det i enkelte tilfeller har blitt rapportert at

utlekking av farlige stoffer øker med kontakt med aimet avfall.

Behandling av avfall før deponering

Dersom det er teknisk og økonomisk mulig, skal ordinært avfall behandles før deponering for

å redusere volum, samt gjøre det lettere å håndtere eller gjenvirme, jf. avfallsforskriften  §  9—6.

Behandlingen skal også sikre at avfallets innhold av organisk materiale ikke overstiger

kriteriene gitt i avfallsforskriftens kapittel 9, vedlegg II.

F ylkesmannen Vil imidlertid presisere at anlegget ikke har tillatelse til å behandle farlig avfall

eller forurensede masser som oppfyller kriteriene for farlig avfall ved deponiet.

Grunnforhold og beskyttelse av jord og vann

Avfallsservice AS søker om utbygging av deponiet på Galsomelen.

Det er planlagt at deponiet skal bygges med dobbel sidetetting. Ett lag bentonitt skal anlegges

opp til topp på gammelfylling. Det skal monteres HDPE-duk over bentonitten som skal

sveises fast i toppen av eksisterende duk til deponiet som ble anlagt i 2008/2009. Duken skal

anlegges over hele skråningen slik at det oppnås et tett basseng som forankres på toppen av

den gamle fyllingen mot nord—vest ca. 5 meter høyere enn deponiet som ble bygd i

2008/2009.

Grunnforholdene ble kartlagt av konsulent i 2008. Avfallsservice må imidlertid kunne

fremlegge dokumentasjon på mektighet, stabilitet og setninger i området hvor det planlegges

utbygging før Fylkesmannen kan godkjenne drift på den nye delen av deponiet, se punkt 19 i

tillatelsen.
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Oppbygning og stabilitet

Fylkesmannen vurderer at planlagt drenering og bunntetting er i henhold til regelverket.

Fylkesmannen vil også sette vilkår om at stabilitet i deponiet følges opp jevnlig av virksomheten.

Eventuelle setninger i deponiet skal registreres både under driftsperioden og i etterdriftsfasen.

Hvis det Viser seg at grunnforholdene på stedet vil kuime medføre ulemper for drift, vil

Fylkesmannen kunne kalle tilbake tillatelsen eller endre Vilkår i tillatelsen, jf. forurensningsloven

§  18, punkt l.

Sigevann

Sigevannsbehandling ved deponiet på Galsomelen er etablert, og ved utbyggingen vil

eksisterende system som er etablert bli benyttet til oppsamling og rensing av sigevann.

Fylkesmannen krever at fare for urenset utslipp, som følge av overløp på oppsamlings— og

transportsystemet for sigevann, skal varsles i god tid med alarm. Samtidig må virksomheten

ha en skriftli g beredskapsplan som blant annet sikrer tilstrekkelig håndtering av sigevann som

går i overløp. Dokumentasjon på vurderinger av dimensjonering og vedlikeholdsrutiner må

kunne fremlegges Fylkesmannen ved kontroll. Virksomheten må også kunne dokumentere

rensegrad for anlegget. Dersom overvåkningen viser utslipp av miljømessig betydning, må

resultatene vurderes opp mot behovet for ytterligere tiltak for å redusere farene for spredning

av miljøskadelige stoffer.

Fylkesmannen har ikke fastsatt spesifikke utslippsgrenser for renset sigevann, men vil senere

kunne fastsette grenseverdier på bakgrunn av ny kunnskap, samt innsendte miljørisikovurderinger

og overvåkningsdata.

Vi gjør oppmerksom på at sigevannssystemet må vedlikeholdes jevnlig for å hindre begroing

og tilstopping slik at man oppnår tilstrekkelig rensing av utslippsvannet, og slik at man

hindrer at sigevann går i overløp.

Se for øvrig kommentarer under målepro gram.

Måleprogram

Avfallsservice AS må revidere målepro grammet før drift av den nye delen av deponiet starter

opp. Måleprogrammet skal inkludere kontroll og overvåkning av jord/ grunn, sigevann,

sigevannssediment, overflatevami og grunnvann i drifts- og etterdriftsfasen, jf.

avfallsforskriften kapittel 9, vedlegg III.

Virksomheten må i målepro grammet fastsette hvilke parametere som skal inngå i

overvåkningen. Dette skal fastsettes på bakgrunn av avfallets sammensetning og veileder om

overvåking av sigevann fra avfallsdeponier TA 2077/2005.
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Virksomheten må også kunne dokumentere at utslipp av sigevann fra deponiet, samt

eventuelle diffuse utslipp, ikke iimeholder prioriterte miljøgifter av miljømessig betydning

og/eller forringer vannforekomstenl, jf. vilkår  2.1.  i denne tillatelsen og vannforskriften  §  42.

På bakgrunn av overvåkningen skal virksomheten foreta en milj ørisikovurdering av eventuelle

utslipp. Hyppighet av prøvetaking er gitt i vilkår i vedlagte tillatelse. Virksomheten må gjøre

jevnlige vurderinger av målepro grammet.

En årlig sammenstilling og vurdering av overvåkingsresultatene og trender skal oversendes

forurensningsmyndigheten i forbindelse med egenrapportering (se «Journalføring og årlig

rapportering til Fylkesmannen» under).

Deponi gass
Da det ikke vil være tillatt å deponere organisk avfall ved anlegget, vil det ikke bli stilt krav om

oppsamling og behandling av deponigass på den utvidete delen av deponiet på nåværende

tidspunkt. Virksomheten skal imidlertid jevnlig gjennomføre kontrollmålinger for å eventuelt

avdekke utlekking av gass, og vurdere omfanget av gassproduksjon i denne delen av deponiet.

Det vil fortsatt være krav om oppsamling av deponigass på de øvrige områdene av deponiet.

Nærmiljø
Håndtering og behandling av avfall kan utgjøre et betydelig miljøproblem hvis det ikke

håndteres riktig. Det kan blant annet føre til luktulemper, som i all hovedsak stammer fra

nedbrytningsprosesser i deponiet.

Det er imidlertid flere faktorer som kan gi økte luktulemper ved et deponi. Blant annet vil

store nedbørsmengder kunne skape anaerobe forhold og føre til ufullstendig nedbryting av

organisk materiale i deponiet som kan gi opphav til økte luktplager for naboer. I tillegg vil

gips som deponeres sammen med biologisk nedbrytbart avfall kunne medføre at svovelgasser

blir dannet. På bakgrunn av dette, er det nedlagt et forbud mot å deponere gipsavfall i celler

der det mottas biologisk nedbrytbart avfall. Avfallet i deponicelle for gipsavfall skal ikke ha

et innhold av total organisk karbon over 5 %.

Fylkesmannen stiller krav til at virksomheten gjennomfører tiltak for å forhindre at vann fra

nedbør, grunn- og overflatevann trenger inn i deponiet, og at sigevannsanlegget «luftes» for å

forhindre unødvendige luktulemper knyttet til sigevannshåndtering ved anlegget.

1 Vær oppmerksom på at det finnes en nasjonal liste for prioriterte miljøgifter, og en europeisk liste over

prioriterte stoffer i vanndirektivet:

l. Nasjonal liste over prioriterte miljøgifter. Denne listen er angitt i vedlegg 1 i denne tillatelse, og norske

myndigheter har fastsatt et mål om at utslipp av disse stoffene skal stanses innen 2020.

2. Prioriterte stoffer og prioritert farlige stoffer i EUs vanndirektiv som er angitt i vannforskriften, vedlegg

VIII. Utslipp av disse stoffer skal stanses innen utgangen av 2020.

2  Tilstanden i overflatevann skal beskyttes mot forringelse, forbedres og gjenopprettes med sikte på at

vannforekomstene skal ha minst god økologisk og god kjemiske tilstand, i samsvar med klasszfiseringen i vedlegg

V  og miljøkvalitetsstandardene i vedlegg VIII.
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Fylkesmannen stiller samtidig krav om at luktemisjonen ved nærmeste bebodde bolig eller

fritidsbolig mv. ikke skal overstige  2  ouE/m3, angitt som maksimal månedlig 99 prosent

timefraktil (frekvens og midling), samt at virksomheten setter i gang forebyggende og

beredskapsmessige tiltak for å begrense eventuell luktspredning til berørte naboer, jf. veileder fra

Miljødirektoratet TA-3019/2013. Virksomheten skal utarbeide en plan for beredskapsmessi g

tiltak for å begrense eventuell luktspredning til berørte naboer innen oppstart av den utvidete

delen av deponiet, og seinest innen 1. mars 2018.

Fylkesmannen stiller krav til at avfall ved anlegget håndteres slik at flygeavfall og støv ikke

fraktes ut av deponiområdet. Blant annet må virksomheten sikre at:

1. Deponioverflaten tildekkes hyppig.

2. Avfall som mellomlagres, og som har potensiale til å bli fraktet ut av området, blir

emballert/overdekket eller lagret i lukkede containere.

3. Veier og flater på avfallsanlegget blir asfaltert.

4. Det blir etablert gode rutiner for å rydde opp i flygeavfall.

Anlegget skal ha et eget program for bekjempelse av skadedyr og fugleplager. For å hindre

uvedkommende og dyr skal det settes opp gjerder rundt hele deponiet.

Journalføring og årlig rapportering til Fylkesmannen
Virksomheten skal fortløpende joumalføre daglig drift ved anlegget. Journalen skal inneholde

register over mengder avfall som deponeres og dets egenskaper, med angivelse av opprinnelse,

leveringsdato, avfallsprodusentens identitet og nøyaktig deponeringssted dersom det dreier seg

om farlig avfall, jf.  § 9—12.Opplysningene må oppbevares i minst 10 år, og skal være

tilgjengelig ved tilsyn.

Innen 1. mars hvert år skal utslippsdata fra foregående år, samt mengder og typer deponert

avfall rapporteres til Fylkesmannen via www.altinn.no. Rapportering skal skje i henhold til

Miljødirektoratets veileder for egenrapportering, se www.miljodirektoratetno.

Avslutning og etterdrift

Når drift av deponiet avvikles skal deponiet avsluttes og settes i stand i henhold til

planbestemmelsene fra Nordreisa kommune.

Fylkesmannen stiller krav til at toppdekket blir konstruert slik at vanntransport gjennom

deponiet blir så lav som mulig. For celler avsatt til deponering av asbest, skal det endelige

toppdekket være egnet til å hindre spredning av fibre.

Det skal treffes hensiktsmessige tiltak for å begrense mulig bruk av området etter at deponiet er

avsluttet for å unngå at mennesker kommer i kontakt med avfallet.

Asfalt, bygningsmasser og amien infrastruktur skal fjernes.

Plan for avslutning og etterdrift skal sendes inn til Fylkesmannen seinest 18 mnd. før planlagt

avslutning.

278



Side 9  av 12

Fylkesmannen vil gjøre søker oppmerksom på at ved avslutning av deponiet, eller en avgrenset

del av dette, inntrer meldeplikt mv. i samsvar med forurensningsloven § 20. Fylkesmannen vil

ved melding om avslutning av deponiet gjennomføre en sluttinspeksjon på stedet, og kan på

bakgrunn av denne inspeksjonen fastsette ytterligere vilkår for avslutning og etterdrift.

Finansiell sikkerhet for avslutning og etterdrift av deponiet

Avfallsservice AS skal innen oppstart av drift på den nye delen av deponiet, og seinest innen 1.

april 2018, ha etablert en finansiell sikkerhet for å kunne dekke alle kostnader til avslutning av

hele deponiet på Galsomelen, og etterdrift i minimum 30 år, jf. avfallsforskriften  §  9-10.

Sikkerheten skal enten stilles i form av kontopant eller påkravsgaranti fra bank.

Vi gjør søker oppmerksom på at en revidert sikkerhetsstillelse for hele deponiet må sendes inn

og være godkjent av Fylkesmannen seinest innen 1. april  2018  uavhengig av oppstart av drift

på den utvidete delen av deponiet.

Når Fylkesmannen har godkjent overslaget over kostnader, skal underskrevet kontopant eller

påkravsgaranti sendes til oss.

Vurdering i henhold til naturmangfoldloven

Vilkårene som er satt for å begrense miljøforringelse er i samsvar med naturrnangfoldloven

§§ 11 og 12. Blant amiet er det fastsatte tekniske standarder i tillatelsen for 1) oppbygging av

bunntetting i deponiet, 2) oppsamling og rensing av sigevann, 3) krav om at det settes opp

gjerder i området for å hindre dyr å komme seg inn på deponiområdet, 4) samt krav om at

avfall ved anlegget håndteres slik at flygeavfall og støv ikke fraktes ut av deponiområdet. Ved

drift av deponier er det spesielt viktig å ha kontroll på sigevannshåndteringen for å sikre at

urenset sigevann ikke forurenser jord, grunnvann og overflatevann i området. På bakgrunn av

dette har vi satt krav om et omfattende målepro gram for å sikre at eventuell forurensning blir

oppdaget hurtig.

Det er ikke registrert prioriterte arter, truede eller nær truede arter, utvalgte naturtyper eller

truede eller nær truede naturtyper i tiltaksområdet. Det er heller ikke opplysninger i saken

som tyder på at det kan befinne seg slike arter eller naturtyper i nærområdet (naturbaseno).

Med bakgrunn i risiko for skade for natunnangfoldet anser vi kunnskaps grunnlaget til å være

tilstrekkelig for å fatte vedtak i saken, jf. naturrnangfoldloven  §  8. Sett i sammenheng med

øvrig miljøbelastning i området, jf. naturmangfoldloven  §  10, vurderer Fylkesmannen at

tiltaket ikke vil utsette økosystemet for uoppretteli g skade, og at naturmangfoldet i liten grad

berøres. Føre-var-prinsippet får dermed ikke anvendelse, jf. naturrnangfoldloven § 9.

Vannforskriften
I henhold til vannforskriften § 7 skal det gjennomføres nødvendige tiltak med sikte på stans i

utslipp av prioriterte farlige stoffer3 til vann. Tiltakene skal være oppnådd innen utgangen av

2020, jf. §  8  i vannforskriften.

3 Jf. prioriterte stoffer og prioritert farlige stoffer i vannforskriftsarbeidet som angitt i vannforskriften, vedlegg

VIII. Vær oppmerksom på at norske myndigheter også har en annen nasjonal liste over prioriterte miljøgifter

som er angitt i vedlegg 1 i denne tillatelse. Flere av stoffene i disse listene er overlappende.
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Med bakgrunn i at det er etablert oppsamling og rensing av sigevann, samt overvåkning, anser

Fylkesmannen i Troms at det er liten risiko for at tiltaket vil bidra til å spre forurensning ut av

det regulerte området og forringe vannkvaliteten i området. Fylkesmannen vil stille krav om

at bedriften overvåker hvordan utslipp fra virksomheten påvirker den økologiske og kjemiske

tilstanden i vannforekomsten. På bakgrunn av overvåkningen skal virksomheten foreta en

milj ørisikovurdering av utslippene.

Fylkesmannens vurdering av høringsuttalelsene

Fylkesmannen har vurdert de innkomne uttalelsene til søknaden. Vi tar til etterretning

Nordreisa kommunes anmodning om at flygeavfall bør sikres ytterligere ved en utvidelse av

deponiet.

Vi mener at krav om hyppig tildekking av deponioverflaten, at alt avfall som mellomlagres,

og som har potensiale til å bli fraktet ut av området, skal være blir emballert/overdekket eller

lagret i lukkede containere, at veier og flater på avfallsanlegget skal være asfaltert, og at det

skal etableres gode rutiner for å rydde opp i flygeavfall, vil bidra til at flygeavfall sikres.

Eier av gnr/bnr 19/1 stiller seg svært kritisk til en økning av avfallsmengden på angitt område,

på grunn av ustabil skråning mot ravine. På bakgrunn av dette har Fylkesmannen stilt krav til

at Avfallsservice AS må kunne fremlegge dokumentasjon på stabilitet og setninger i området

hvor det planlegges utbygging før Fylkesmannen kan godkjenne drift på den nye delen av

deponiet.

Oppsummering og konklusjon
Slik Fylkesmannen ser det, vil omsøkte utvidelse og endring i drift av deponiet på

Galsomelen ikke medføre fare for uakseptabel spredning av forurensning forutsatt at

virksomheten følger vilkårene satt i tillatelsen.

Deponidriften slik den er planlagt vil, etter Fylkesmannens vurdering, ikke ha nevneverdig

negative effekter på natur av særskilt verdi, og ikke berøre naturmangfoldet i området.

Vi gjør imidlertid oppmerksom på at dersom miljøulempene blir vesentlig større eller

annerledes enn først forutsatt, kan vi gjøre vedtak om skj erping av vilkårene eller trekke

tilbake hele eller deler av tillatelsen (jf. forurensningsloven § 18).

Frister

Tabellen nedenfor gir oversikt over frister for gjennomføring av tiltak som tillatelsen krever:

Tiltak Frist Henvisning til

vilkår

Plan for tiltak for å hindre eventuell luktspredning. Innen oppstart av drift på den nye 5.

delen av deponiet, og for hele deponiet

seinest innen 1. mars 2018.

Dokumentasjon på vurderinger av dimensjonering Innen oppstart av drift på den nye delen 6.9.

av sigevannsanlegget. av deponiet.

Reviderte rutiner for mottak av avfall. Innen oppstart av drift på den nye delen 6.5.

av deponiet.
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Utarbeidelse av revidert måleprogram. Skal sendes inn til Fylkesmannen innen 12. 1.

oppstart av drift på den nye delen av

deponiet.

Dokumentasjon på grunnforhold i den nye delen av Innen oppstart av drift på den nye 6.8. og 19

deponiet. delen av deponiet.

Arlig rapportering. 1. mars hvert år. 129.

Plan for avslutning og etterdrift. 18 mnd. før planlagt avslutning. Skal 6.12.

sendes inn til Fylkesmannen.

Etablering av finansiell garanti. Må være etablert innen oppstart av 13.

drift på deponiet, og gjelde for hele

deponiet seinest innen 1. april 2017.

Ansvarsforhold
Overtredelse av Vilkårene i tillatelsen er straffbart i henhold til forurensningsloven kapittel 10.

I medhold av forurensningsloven § 73, kan Fylkesmannen fastsette tvangsmulkt for å sikre at
tiltakene gjennomføres som forutsatt i tillatelsen.

Varsel om gebyr for behandling av søknaden
l kapittel 39 i forurensningsforskriften er det fastsatt at forurensningsmyndigheten skal

innhente gebyr til statskassen for arbeid med tillatelser etter forurensningsloven. For nye

tillatelser gjelder gebyrsatser fastsatt i  §  39-4 i forurensningsforskriften.

Fylkesmannen varslet i e-post av 23 februars 2017 et gebyr for behandling av hele søknaden

på kr. 19 700,-. Vi mottok ingen kommentarer på varselet.

I ettertid ser vi at en totalrevidering av tillatelsen har medført økt saksbehandlingstid.

Fylkesmannen forhåndsvarsler med dette at det vil bli fattet vedtak om gebyrsats 5 for behandlingen av
denne tillatelsen, jf. forurensningsforskriften  §  39-4. Dette vil si et gebyr på kr. 36 200,—. Kommentarer
til varselet kan sendes Fylkesmannen innen to uker, jf., forvaltningsloven  §  16.

Klageadgang

Vedtaket kan etter forvaltningsloven  §  28 påklages til Miljødirektoratet av sakens parter, eller

andre med rettslig klageinteresse, innen 3 uker fra det tidspunktet underretning om avgjørelsen

er kommet fram til vedkommende part.

En eventuell klage skal angi det vedtaket som det klages over, og andre opplysninger av

betydning for saken bør nevnes. Klagen skal sendes til Fylkesmannen. En eventuell klage

fører ikke til at iverksettelsen av vedtaket utsettes.

Fylkesmannen eller Miljødirektoratet kan, etter anmodning eller av eget tiltak, beslutte at

vedtaket ikke skal iverksettes før klagefristen er ute eller klagen er avgjort (jf.

forvaltningsloven  §  42). Avgjørelsen av spørsmålet om iverksettelse kan ikke påklages (ff.

forvaltningsloven  § 2  bokstav b, jf.  §  28).

Med visse begrensninger har partene rett til å se dokumentene i saken, og Fylkesmannen vil

på forespørsel kunne gi nærmere opplysninger vedrørende denne sak.

281



Oppstart av tiltak før en eventuell klage er avgjort skjer på eget ansvar.

Med hilsen

Evy Jørgensen e.f.

milj øverndirektør

Per Kristian Krogstad
fagansvarlig

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ikke håndskrevne signaturer.

Vedlegg 1: Vilkår til tillatelse.

Kopi med vedlegg til adresseliste:
Nordreisa kommune Postboks 174 9156 Storslett
Olav Selj elund Skavstien 46 9102 Kvaløysletta
Morten Seljelund Olsborgveien 15 9321 Moen
Reisa Elvelag Hovedveien 2 9151 Storslett
Snemyr og Kjelderen grendeutvalg Røyelen 9151 Storslett
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Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven

for

Avfallsservice AS

Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 nr. 6,

§  11, jf. § 16. Tillatelsen er gitt på grumilag av opplysninger gitt i søknad av 23. januar 2017, samt

opplysninger fremkommet under behandlingen av søknaden. Vilkårene framgår på side  2  til og med
side 19.

Tillatelsen .elder fra dags dato.

Virksomheten må på forhånd avklare med Fylkesmannen i Troms dersom den ønsker å foreta
endringer i driftsforhold, utslipp med mer som kan ha miljømessig betydning, og som ikke er i

samsvar med opplysninger som er gitt i søknaden eller under saksbehandlingen.

Dersom hele eller vesentlige deler av tillatelsen ikke er tatt i bruk innen 4 år etter at tillatelsen er trådt i

kraft, skal virksomheten sende en redegjørelse for virksomhetens omfang slik at Fylkesmannen i

Troms kan vurdere eventuelle endringer i tillatelsen.

Bedriftsdata

Bedrift Avfallsservice AS

Belig enhet/ gateadresse Galsomelen

Postadresse 9152 Sørk'osen

Kommune og fylke Nordreisa, Troms

Or  .  nummer (bedrift) 964180644

Gårds- og bruksnummer Gnr./bnr. 19/1

NACE-kode og brans'e 90.020 innsamlin  o  håndterin av avfall

Kategori for virksomheten  '  Avfallshåndtering punkt 5.4: Deponier, som definert i forskrift 1. juni 2004

nr. 930 om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) § 9—3

bokstav h, som mottar mer enn 10 tonn avfall per dag eller med en total

kapasitet på mer enn 25 000 tonn, med unntak av deponier for inert avfall.

Referanser F lkesmannen i Troms

Tillatelsesnummer Anle snummer

2017.1000.T 1942.0032.01

Tillatelse første gang gitt: Tillatelse sist revidert i medhold av Tillatelse sist endret:

fl § 18 tredje ledd: 6. desember 2017

Evy Jørgensen e.f.

milj øverndirektør Per Kristian Krogstad

fagansvarlig

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ikke håndskrevne signaturer.

lJf. forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) av 06.01.2004, nr.  931, kapittel 36 om behandling av

tillatelser etter forurensningsloven.
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1. Tillatelsens ramme
Tillatelsen gjelder forurensning fra drift av deponi i kategori 22 for ordinært avfall på Galsomelen, og

erstatter tidligere tillatelse av 17. juni 2009. Tillatelsen omfatter deponering av ordinært avfall, inert

avfall og enkeltfraksj oner av farlig avfall som tilfredsstiller kravene i avfallforskriften kapittel 9,
vedlegg II, punkt 2.3.l-2.3.3.

Tillatelsen gjelder en deponimengde på 95 000 tonn avfall, og gjelder til tilgjengelig deponivolum er
fylt opp, så fremt finansiell sikkerhet er i tråd med kravene i vilkår 13 i denne tillatelsen.

Det tillates deponering av totalt  2000  tonn enkeltfraksjoner av farlig avfall som tilfredsstiller kravene i
avfallforskriften kapittel 9, vedlegg 11, punkt 2.3.1 -2.3.3.

Tillatelsen omfatter ikke deponering av per- og polyflurorerte alkylstoffer, masser som består av

syredannende bergarter, utslipp av prioriterte stoffer av miljømessig betydning eller andre stoffer som
kan forringe vannkvaliteten.

Det er ikke tillatt å deponere avfall ved deponiet dersom det er teknisk og økonomisk mulig å

gjenvinne avfallet, og hvor det finnes etablerte gjenvinningsordninger for avfallet.

Virksomheten skal behandle ordinært avfall og inert avfall før deponering for å redusere volum, samt

gjøre det lettere å håndtere eller gjenvinne.

Fylkesmannen forutsetter at virksomheten til enhver tid har sikret at arealbruk og oppfyllingshøyde

samsvarer med plan— og bygningslovens bestemmelser og reguleringsplan.

2. Generelle vilkår

2.1.  Utslippsbegrensninger
De utslippskomponenter fra virksomheten som er antatt å ha størst miljømessig betydning, er
uttrykkelig regulert .ennom spesifikke vilkår i denne tillatelsens. Utslipp som ikke er uttrykkelig

regulert på denne måten, er også omfattet av tillatelsen så langt opplysninger om slike utslipp er
fremkommet i forbindelse med saksbehandlingen eller må anses å ha vært kjent på annen måte da

vedtaket ble truffet. Dette gjelder likevel ikke utslipp av prioriterte miljøgifter oppført i vedlegg 1.

Utslipp av slike komponenter er bare omfattet av tillatelsen dersom dette framgår gjennom uttrykkelig
regulering i vilkårene, eller de er så små at de må anses å være uten miljømessig betydning.

2.2.  Plikt til å overholde grenseverdier
Alle grenseverdier skal overholdes innenfor de fastsatte midlingstider. Variasjoner i utslippene

innenfor de fastsatte midlingstidene skal ikke avvike fra hva som følger av normal drift i en slik grad

at de kan føre til økt skade eller ulempe for miljøet.

2.3.  Plikt til å redusere forurensning så langt som mulig
All forurensning fra bedriften, herunder utslipp til luft og vann, samt støy og avfall, er isolert sett

uønsket. Selv om utslippene holdes innenfor fastsatte utslippsgrenser, plikter bedriften å redusere sine

utslipp, herunder støy, så langt dette er mulig uten urimelige kostnader. Plikten omfatter også utslipp

av komponenter det ikke gjennom vilkår uttrykkelig er satt grenser for. '

Dette medfører for eksempel en plikt til å utbedre renseløsninger for sigevann, dersom

overvåkingsresultater viser at dette kan bedre renseeffekten. Tilsvarende må virksomheten fortløpende

vurdere omfanget av gassproduksj on i deponiet, og om nødvendig etablere oppsamling og behandling
av deponigass.

2 Jf. avfallsforskriften § 9-5 b.
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2.4. Plikt til forebyggende vedlikehold
For å holde de ordinære utslipp på et lavest mulig nivå og for å unngå utilsiktede utslipp skal bedriften
sørge for forebyggende vedlikehold av utstyr som kan ha utslippsmessig betydning. System og rutiner

for vedlikehold av slikt utstyr skal være dokumentert.

2.5.  Tiltaksplikt ved økt forurensningsfare
Dersom det som følge av unormale driftsforhold eller av andre grunner oppstår fare for økt
forurensning, plikter bedriften å iverksette de tiltak som er nødvendige for å eliminere eller redusere

den økte forurensningsfaren, herunder om nødvendig å redusere eller innstille driften.

Bedriften skal så snart som mulig informere Fylkesmannen i Troms om unormale forhold som har
eller kan få forurensningsmessig betydning. Akutt forurensning skal i tillegg varsles iht. vilkår 11.4. i

denne tillatelsen.

2.6.  Internkontroll

Bedriften plikter å etablere internkontroll for sin virksomhet i henhold til gjeldende forskrift om dette3 .

Internkontrollen skal blant annet sikre og dokumentere at bedriften overholder krav i denne tillatelsen,
forurensningsloven, produktkontrolloven og relevante forskrifter til disse lovene. Bedriften plikter å

holde internkontrollen oppdatert. Internkontrollsystemet skal i tillegg til å oppfylle kravene i
interkontrollforskiiften være i overensstemmelse med norsk standard for miljøledelsessystemer.

Bedriften plikter til enhver tid å ha oversikt over alle forhold som kan medføre forurensning og kunne
redegjøre for risikoforhold. Bedriften skal ha oppdaterte kart som viser hvilke aktiviteter som foregår

ved virksomheten (området). Dette inkluderer også oversikt over hvor på deponiet de ulike avfallstypene

med krav om isolert nedgraving er lokalisert.

Plikt til å gjennomføre risikoanalyse med hensyn til akutt forurensning følger av vilkår 1 1.1. i denne

tillatelsen.

2.7. Beste tilgjengelige teknikker
Bedriften plikter å benytte seg av beste tilgjengelige teknikker (BAT  — Best Available

Techniques)4 som gjelder denne type virksomhet jf. forurensningsforskriften § 36-10, punkt 1.

2.8. Krav til kompetanse
Bedriften skal ha tilstrekkelig kunnskap om avfallet og regelverket til å kunne vurdere om avfallet kan

deponeres uten at det oppstår ulovlige utslipp, eller fører til skader på miljøet.

Alle som håndterer asbest og annet farlig avfall i virksomheten skal ha dokumentert opplæring i slik

håndtering.

2.9. Effekter av klimaendringer
Bedriften skal vurdere hvordan klimaendringer med hyppigere og kraftigere nedbør vil ha innvirkning

på deponiet. Vurderingen skal inngå i bedriftens internkontroll.

3Systematisk helse-, miljø— og sikkerhetsarbeid i virksomheter  — forskrift av 6.12. 1 996 nr. 1127

(internkontrollforskriften).

4  I vedlegg II i forurensningsforskriftens kapittel 36 er beste tilgjengelige teknikker beskrevet som «det mest

eflektive  og avanserte trinn i utviklingen av virksomhetsfomzene og deres driftsmetoder, som er uttrykk for om en

teknikk i prinsippet er praktisk egnet som grunnlag for utslippsgrenseverdier og andre vilkår i tillatelsen, med

sikte på å forebygge 0g, dersom det ikke er mulig, generelt begrense utslippene og innvirkningen på miljøet som

helhet».
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3. Utslipp til vann

3.1.  Utslippsbegrensninger
Det tillates utslipp av renset sigevann til grunn så fremt at det kan dokumenteres at utslippet ikke har

miljømessig betydning. Fylkesmannen har ikke satt spesifikke utslippsgrenser for renset sigevann,

men vil kunne fastsette grenseverdier på bakgrunn av ny kunnskap, samt innsendte
miljørisikovurderinger og overvåkningsdata.

Influensområdet for deponiet må være avsatt til deponi i reguleringsplanen. Deponi- og

influensområdet til deponiet skal registreres i grumiforurensningsdatabasen. Det tillates ikke
påvirkning utenfor områdene som er avsatt til avfallsdeponi i reguleringsplanen.

Diffuse utslipp fra deponiet og fra andre utearealer ved virksomheten som kan medføre skade eller

ulempe for miljøet, skal begrenses mest mulig. Avrenning av overflatevann fra virksomhetens

utearealer skal håndteres slik at det ikke kan medføre skade eller ulempe for miljøet.

Eventuelt oljeholdig avløpsvann skal renses tilfredsstillende i olj eavskiller eller tilsvarende renseenhet,

slik at olj ekonsentrasj onen ikke overstiger 20 mg/l. Nedstrøms olj eutskilleren skal det være en
inspeksjons- og kontrollkum som gir muligheter for å ta prøver av avløpsvannet.

Bedriften skal gjennomføre årlige kontrollmålinger av olj einnholdet i utslippet fra olj eutskilleren e.l.

renseinnretning.

3.2.  Sanitæravløpsvann
Utslipp av sanitæravløpsvann skal være i tråd med krav fra Nordreisa kommune?

4. Utslipp til luft

4.1. Utslippsbegrensninger
Diffuse utslipp til luft fra deponiet og fra utearealer som kan medføre skade eller ulempe for miljøet,

skal begrenses mest mulig.

Lukt fra deponiet/avfallsanlegget skal til enhver tid være så lavt at eksisterende boligområder og

offentlige områder ikke blir nevneverdig sjenert. Om nødvendig må luktreduserende tiltak iverksettes
straks.

Dersom det oppstår naboklager med hensyn til lukt, skal luktforholdene ved avfallsplassen kartlegges

ved hjelp av målinger. I tillegg skal størrelsen av luktutslipp bestemmes. Målingene skal gjennomføres

i perioder av året hvor luktutslippene er antatt størst. Kartleggingen skal inngå i en utredning av

luktforholdene ved anlegget, der nødvendige tiltak skal inngå. Luktimrnisj onen ved nærmeste bebodde

bolig eller fritidsboliger mv. skal ikke overstige 2 ouE/m3, angitt som maksimal månedlig 99 prosent
timefraktil (frekvens og midling). Diffuse utslipp skal begrenses mest mulig.

5. Nærmiljøtiltak
Bedriften skal utarbeide driftsrutiner som sikrer at nærmilj øulempene som følge av driften reduseres til

et minimum.

Anlegget skal ikke framstå som skjemmende. Flygeavfall og støv skal begrenses mest mulig. Avfall
skal tildekkes daglig. Veier og flater på avfallsanlegget skal asfalteres.

Bedriften skal sørge for nødvendig og jevnlig opprydning på anlegget og i berørte områder.

5 Jf. forurensningsforskriften 15A. Påslipp.
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Anlegget skal ha rutiner for bekjempelse av skadedyr og fugleplager.

Det skal settes opp skilt ved adkomsten til anlegget, og uvedkommende og dyr (også husdyr) skal

hindres adgang blant annet gjennom oppsett av gjerder rundt hele deponiet.

Det skal gjennomføres en luktrisikovurdering i tråd med anbefalingene gitt i Miljødirektoratets

veileder om regulering av luktutslipp i tillatelser etter forurensningsloven, TA 3019/2013.

Ved modifikasjoner og endrede produksj onsforhold skal luktrisikovurderingen oppdateres.

Bedriften skal utarbeide en driftsplan som skal sikre at luktulemper ved virksomheten

begrenses. Ved modifikasjoner og endrede produksj onsforhold skal driftsplanen oppdateres.
Bedriften skal sørge for at personell har relevant kompetanse om faktorer som påvirker

luktforholdene ved anlegget/produksj onen.

Det skal utarbeides en lukthåndteringsplan og en kommunikasj onsplan. Bedriften skal

informere Fylkesmannen og naboer når:

0 Det planlegges aktivitet som midlertidig kan medføre økt luktbelastning.

. Mottak av avfall som viser seg å avgi mye lukt (ikke planlagt).

. I situasjoner der utstyr, maskiner eller lignende for behandling svikter.

Bedriften skal ha et system for registering av innkommende luktklager. Disse klagene skal loggføres.
Det skal gis en vurdering av årsaken til luktutslippet, og det skal gis en beskrivelse av eventuelle tiltak

som iverksettes. Denne informasjonen skal gjøres kjent for naboene og Fylkesmannen.

6. Særskilte vilkår for deponering av avfall

6.1. Avfall som kan deponeres
Tillatelsen omfatter deponering av avfall som oppfyller mottakskriteriene i avfallsforskriften,

vedlegg II om karakterisering og kriterier for mottak av inert og ordinært avfall. Farlig avfall kan

deponeres så fremt det er i tråd med avfallsforskriften kapittel 9, vedlegg II, punkt 2.3.1.-2.3.3.

6.2.  Avfall som ikke kan deponeres
Avfallsforskriftens kapittel 9 om deponering av avfall § 9—4, angir hvilke avfallstyper som ikke kan

deponeres. Se også samme forskrift §  9-2.

Vi .ør spesielt oppmerksom på § 9-4 a som setter forbud mot deponering av biologisk nedbrytbart

avfall med unntak av avfall hvor totalt organisk karbon (TOC) ikke overstiger 10 %6 eller hvor

glødetapet ikke overstiger 20 %. Fylkesmannen kan i spesielle tilfeller gjøre unntak fra dette forbudet.

I tillegg er det forbudt å deponere farlig avfall med mindre det tilfredsstiller kravene om at det skal
være stabilt, ikke-reaktivt og med utlekkingsegenskaper/ grenseverdier som vist i avfallforskriften

kapittel 9, vedlegg II, punkt 2.3.1-2.3.2.

Tillatelsen omfatter ikke deponering av per— og polyflurorerte alkylstoffer, masser som består av

syredannende bergarter, utslipp av prioriterte stoffer av miljømessig betydning, eller andre stoffer som
kan forringe vannforekomsten.

Avfall som det er teknisk og økonomisk mulig å gjenvinne, og hvor det finnes etablerte

gjenvinningsordninger, skal ikke deponeres.

°  5 % ved farlig avfall, jf. avfallsforskriften kapittel 9, vedlegg II, punkt 2.3.2.
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6.3. Behandling av ordinært og inert avfall før deponering
Ordinært og inert avfall skal være behandlet før deponering for å redusere volum, samt gjøre det

lettere å håndtere eller .envinne, jf. avfallsforskriften  §  9-6.  Behandlingen skal også sikre at avfallets

innhold av organisk materiale ikke overstiger forskriftens krav til maksimum innhold og kriteriene i

avfallsforskriften kapittel 9. Behandling av avfall skal skje på deponioverflaten, eller fast

ugj ennomtrengelig dekke, med oppsamlingsløsning/eventuell rensing av forurenset overflatevann fra

forbehandlingen.

Tillatelsen omfatter ikke behandling av farlig avfall.

6.4. Særskilte krav til deponeringen av visse avfallstyper
Ordinært o inert avfall

Deponering av avfall skal ikke føre til støving.

Gips som lett kan gjenvinnes, skal ikke deponeres. Gipsavfall skal deponeres i celler der det ikke

mottas biologisk nedbrytbart avfall. Kriteriene i avfallsforskriften kapittel 9, vedlegg II, punkt 2.2.1

skal overholdes.

Ristgods og sand fra sandfang skal være avvannet før mottak til deponering, og skal overdekkes

umiddelbart.

Farlig avfall

Farlig avfall som omfattes av denne tillatelsen, skal deponeres i egne celler avsatt til dette formål.

Cellene skal være avmerket på kart. Avfallet skal være deklarert i samsvar med bestemmelsene i

avfallsforskriften kapittel 11 om farlig avfall. Det skal være etablert rutiner som sikrer at deponiet

fører kontroll med dette, og at videre behandling av deklarasj onsskj ernaer skjer på forskriftsmessig

måte.

Det kan kun deponeres farlig avfall som tilfredsstiller avfallsforskriftens krav om det skal være stabilt

og ikke—reaktivt, og med utlekkingsegenskaper/ grenseverdier som vist i avfallforskriften kapittel 9,

vedlegg II, punkt 2.3.1-232.  I  tillegg må det gjøres en konkret risikovurdering med beregning av den

totale mengden prioriterte miljøgifter/stoffer som vil lekke ut av fraksjonen som mottas.

Asbest må deponeres i henhold til avfallsforskriften kapittel 9, vedlegg II, punkt 2.3.3. Blant annet

skal asbest deponeres i egne celler, og skal avmerkes på kart. Mottatt asbestavfall skal daglig, og før

hver komprimeringsoperasj on, tildekkes med hensiktsmessig materiale. Det skal ikke utføres noe

arbeid på deponiet/cellen som kan føre til utslipp av fibre (f.eks. boringer). Asbestavfall skal være

ernballert ved mottak.

6.5. Registrering og kontroll ved mottak av avfall
Alt avfall som deponeres skal registreres, loggføres og veies før deponering, jf. avfallsforskriften § 9—12.

Det skal gjennomføres kontroll av alt avfall som mottas. Kontrollen skal avdekke om forskriftens

bestemmelse om behandling av avfall er oppfylt før deponering, og om avfallets innhold er i strid med

tillatelsen.

Mottakskontrollen skal minimum følge kravene fastsatt i avfallsforskriften kapittel 9, vedlegg II om

karakterisering og mottak av avfall.

Alt avfall skal kontrolleres visuelt før og etter lossing, og sammenlignes med dokumentasjonen fra

avfallsprodusent. Den visuelle kontrollen skal gjennomføres slik at den kan avdekke eventuelle avvik

mellom avfallets basiskarakterisering, og det faktiske innholdet i den enkelte leveranse.

Det skal i tillegg tas stikkprøvekontroll med prøvetaking og analyse av avfallets sammensetning.

Stikkprøvekontrollen skal minst omfatte 1 av hver 100. avfallslevereranse ved deponiet iht.

avfallsforskriften kapittel 9, vedlegg II, punkt 1.4.
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Bedriften plikter å føre en stikkprøvekontroll utover dette der det foreligger en mistanke om at avfallet

som ønskes deponert, kan inneholde farlig avfall eller annet avfall i strid med avfallsforskriften
kapittel 9, og denne tillatelsen.

Prøvetaking, analyse og utlekkingstester av avfallet skal gjennomføres i samsvar med bestemmelsene i

avfallsforskriften kapittel 9, vedlegg II.

Dersom det oppdages avfall som ikke tillates deponert, dokumentasjonen fra avfallsprodusent ikke er
tilstrekkelig til å vurdere den opp mot mottakskriteriene eller mangler, skal avfallet avvises for

deponering. All avvising av avfall må meldes til forurensningsmyndigheten jf. vedlegg II, punkt 1.4.

Bedriften må ha utarbeidet rutiner for mottak og kontroll av avfall innen oppstart av drift på deponiet.

6.6. Mellomlagring av avfall
Feilsortert ordinært avfall, som ikke kan legges på deponiet, er tillatt å mellomlagre på

asfaltert område. Virksomheten må utarbeide rutiner for tilbakemelding til kunder for

feilsortering av avfall.

I tillegg tillates mellomlagring av ordinært og inert avfall i påvente av ekstern disponering,

intern bruk eller deponering, samt mellomlagring av farlig avfall for videre forsendelse.

Avfallsservice AS er regulert etter bestemmelsene som gitt i avfallsforskn'ften kapittel 11

vedlegg 3 Standardiserte kravfor kommunale mottak for farlig avfall. Det er imidlertid lagt

inn tilleggskrav utover disse bestemmelsene (punkt 6.6.1 og 6.6.2 i denne tillatelsen).

Lagring og håndtering av farlig avfall, inkludert impregnert trevirke, skal foregå slik at

forurensning ikke oppstår. Farlig avfall skal ikke blandes med annet avfall. Oppsamlet spill

og/eller vann som er forurenset med farlig avfall, skal håndteres som farlig avfall.

Eventuell avrenning fra farlig avfall skal ikke ledes til deponiets sigevamisanlegg.

Virksomheter skal til enhver tid ha oversikt over mengder avfall som tas inn og ut av

mellomlageret. Avfallet som ligger på mellomlager skal disponeres så raskt som mulig, og

senest innen 12 måneder etter mottak.

Fraksjoner skal lagres separat og overdekkes/emballeres etter behov for å unngå støvflukt,

flygeavfall og andre ulemper. Virksomheten skal også sikre at kvaliteten på avfall til

gjenvinning/ gj enbruk ikke forringes. Virksomheten må vurdere om avrenning fra

mellomlagret avfall påvirker si gevannskvaliteten.

Avfall ved anlegget skal sikres mot selvantennelse og brann.

6.6.1. Kompetanse for håndtering av farlig avfall
Den som håndterer farlig avfall, skal på forespørsel fremvise skriftlig dokumentasjon som

viser at vedkommende har tilstrekkelig kompetanse til å ta hånd om avfallet. Dette gjelder

også for den som ervervsmessig transporterer farlig avfall, med mindre slik transport utføres

av virksomhet som selv har generert avfallet.

6.6.2.  Finansiell sikkerhet for mottaksanlegg for farlig avfall
Det vises til Avfallsforskriften kapittel ll, vedlegg 4 nr. 4 om krav til etablering av finansiell

sikkerhet. Virksomheten skal stille økonomisk sikkerhet for kostnader med å ta hånd om alt
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farlig avfall ved virksomhetens anlegg ved nedleggelse, stans eller ved betalingsproblemer.

Uten en godkjent finansiell sikkerhet kan det ikke mottas farlig avfall ved anlegget, med

mindre Fylkesmannen har innvilget en midlertidig utsettelse av kravet. Dersom det

driftsansvarlige selskapet overdras, fisj onerer/fusj onerer, får nye eiere med bestemmende

innflytelse, på annen måte omdannes eller overfører den forurensende virksomheten til nytt

ansvarlig selskap, skal dette meddeles Fylkesmannen. Nytt driftsansvarlig selskap kan ikke

drive i henhold til tillatelsen før Fylkesmannen har mottatt og godkjent ny tilfredsstillende

finansiell sikkerhet fra det nye driftsansvarlige selskapet. Nytt driftsansvarlig selskap er

ansvarlig etter tillatelsen frem til nytt driftsansvarlig selskap har etablert finansiell sikkerhet,

og denne er godkjent av Fylkesmannen.

6.7. Tiltak for å redusere sigevannsmengden
Bedriften skal ha kontroll med innsig og inntrenging av grunn— og overflatevann og om nødvendig

iverksette tiltak for å redusere vanninntrengningen til deponiet. Rent overflatevann fra tilstøtende

arealer eller innsig av rent grunnvann skal ikke tilføres sigevannsnettet, men ledes separat utenom

deponiet.

Det skal også sørges for kontroll med inntrengningen av nedbør i deponiet. Deponiets

nedbørsfelt skal avgrenses ved midlertidig avskj æring av det aktive arealet som er åpent for

deponering.

Oppsamlingen av Sigevannet, og effekt av tiltak for å redusere vanninntrengningen til deponiet skal

dokumenteres gjennom overvåkingsprogrammet og årlige vannbalanseberegninger. For å gjennomføre

pålitelige vannbalanseberegninger skal bedriften etablere nedbørsmåler på deponiet og

vannføringsmåler på sigevamisledninger.

6.8. Tiltak mot utlekking av Sigevann
Alle deponiceller skal oppfylle kravene til dobbel bunn- og sidetetting i avfallsforskriften

kapittel 9, vedlegg I, punkt 3.1.  -  3.3. Det er en forutsetning at de metoder som benyttes for å

etterkomme bunn- og sidetettingskravene kan betraktes som BAT (beste tilgjengelige teknikker), jf.

vilkår 2.6. i denne tillatelsen.

Deponiets gravegrop må være over grunnvannsnivået, og det må dokumenteres at det er tilstrekkelig

avstand mellom grunnvann og deponibunn, samt stabilitet og setninger i området.

6.9. Sigevannshåndtering
Sigevann fra alle deponiceller som er i bruk til deponering av avfall, og avsluttet deponiareal, skal

samles opp før rensing og utslipp til resipient.

Så langt det er teknisk og økonomisk mulig skal kun Sigevann av liknende kvalitet og karakter

sammenblandes.

Oppsamlingssystemet skal være riktig dimensjonert, og skal vedlikeholdes jevnlig for å hindre

begroing og tilstopping. Fare for urenset utslipp som følge av overløp på oppsamlings— og

transportsystemet for Sigevann skal varsles i god tid med alarm.

Sigevannet skal etter oppsamling behandles i renseanlegg for å oppnå tilstrekkelig utslippskvalitet.

Sigevannesanlegget skal «luftes» for å forhindre unødvendige luktulemper.

Bedriften skal ha oversikt over rensegrad for anlegget.

Deponieier må ha etablert rutiner for å avdekke diffuse utslipp av Sigevann fra deponiet innen oppstart av

drift ved deponiet.
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Dokumentasj on på vurdering av dimensjonering og vedlikeholdsrutiner må kunne fremlegge

Fylkesmannen ved kontroll.

6.10. Deponigass
Bedriften skal ha skriftlige rutiner for regelmessig kontroll av diffuse utslipp av deponigass på den delen
av deponiet som blir bygd ut etter denne tillatelse ble gitt. Om nødvendig skal bedriften iverksette tiltak

for å begrense utslipp.

For den delen av deponiet som har vært i drift før denne tillatelsen ble gitt skal det være oppsamling og
uttak av deponigass, samt måling av deponigassens sarmnensetning. Uttak av deponigass og metan skal

måles kontinuerlig. Overvåkning av uttaket av deponigass skal rapporteres årlig i forbindelse med

egenrapportering.

6.1 1. Oppfylling og drift
Utformingen av deponiet skal sørge for at stabiliteten i avfallsmassene og tilknyttede strukturer sikres,
samt at faren for setninger reduseres. Avfallet skal deponeres i celler, og slik at det areal som til

enhver tid er i bruk blir så lite som mulig. Hver celle skal avsluttes og overdekkes før en ny celle

påbegynnes iht. krav til trinnvis avslutning, jf. vilkår 6.12.1. i denne tillatelsen.

Deponert avfall skal komprimeres og tildekkes minimum samme dag. Både komprimeringsgrad og
frekvens på tildekkingen av avfallet må tilpasses avfallstype i forhold til risiko for milj øulemper og

klimatiske forhold. Dette må konkretiseres i bedriftens driftsrutiner.

Masser som benyttes til midlertidig tildekking av avfall skal være egnet til formålet. For å hindre at det

oppstår tette barrierer for vanngj ennomstrømning nede i deponiet, må massene ha høy permeabilitet.

Bedriften skal årlig registrere og utbedre setninger i deponiet, både under aktiv drift og i

etterdriftsfasen.

Bedriften skal ha prosedyrer og rutiner for drift, vedlikehold, kontroll og overvåking av deponiet i

driftsfasen innen oppstart av drift ved deponiet. Rutinene skal sikre at bedriften overholder krav i

forurensningsloven med forskrifter, og denne tillatelsen.

Driftspersonell skal ha nødvendig opplæring i drift av avfallsanlegget.

Det er ikke tillatt å brenne avfall på deponiområdet.

Rutiner for mottak av avfall må kunne forevises forurensningsmyndigheten på forespørsel.

6.12. Avslutning og etterdrift

6.12.1. Trinnvis avslutning
Før en celle avsluttes skal bedriften ha vurdert og avklart med Fylkesmannen hvor tett toppdekket skal

være. Dersom det senere skal etableres en ny celle oppå denne cellen, skal denne kun midlertidig
tildekkes med tette masser eller kunstig membran.

Toppdekke er her benyttet som en felles betegnelse for de lag med masser eller membraner som legges
oppå avfallet etter at deponeringen har opphørt. Utformingen av toppdekket skal blant annet hindre

erosjon og iniiltrasj on av vann, og skal tilpasses etterbruken av arealene. Der det er hensiktsmessig,
bør arealene tilsås/beplantes.

6.12.2.  Endelig avslutning og etterdrift
Når omsøkt deponivolum er utnyttet, eller tillatelsen av andre årsaker ikke lenger har gyldighet, skal
deponiet avsluttes med mindre det gis tillatelse til å utvide deponiet.
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Ved nedleggelse eller stans skal bedriften sørge for at avfall tas hånd om på en forsvarlig måte,

herunder at farlig avfall håndteres i henhold til gjeldende forskrift. Bedriften har ansvar for etterdrift

av anlegg og installasjoner i minst 30 år etter avslutning, eller så lenge Fylkesmannen mener det er
nødvendig for å forhindre forurensning fra deponiet.

Senest 18 måneder før avfallsdeponeringen skal opphøre, skal bedriften legge frem en plan for
Fylkesmannen for endelig avslutning og etterdrift. Planen skal blant annet omfatte et revidert

overvåkingsprogram for vann (og eventuelt deponigass) i etterdriftsfasen, samt angi en endelig

utforming og etterbruk av deponiet. Denne planen må være i henhold til reguleringsplan og
planbestemmelsene for området. Planen må ta høyde for etterfylling pga. setninger og fortsatt drift av

anlegg for behandling av sigevann og gass. Deponiet skal ha en konveks form. Toppdekket skal

utformes iht. vilkår satt i 6.12.1. i denne tillatelsen.

For celler avsatt til deponering av asbest, skal det endelige toppdekket være egnet til å hindre

spredning av fibre. Det skal treffes hensiktsmessige tiltak for å begrense mulig bruk av
området etter at deponiet er avsluttet, for å unngå at mennesker kommer i kontakt med avfallet.

Vekstsjiktet (dvs. øverste del av toppdekket) skal kun bestå av rene masser.

Tilsåing/beplantning skal skje umiddelbart etter at et område er endelig avsluttet.

Før deponiet avsluttes og lukkes, skal Fylkesmannen varsles. Fylkesmannen skal gjennomføre en

sluttinspeksj on på deponiet før det avsluttes i henhold til avslutningsplanen. På bakgrunn av

sluttinspeksj onen kan Fylkesmannen fastsette ytterligere vilkår for avslutning og etterdrift.

Deponiet tillates ikke benyttet til boligformål før etterdriftsfasen er over.

7. Grunnforurensning og forurensede sedimenter
Bedriften skal ikke medføre utslipp til grunn eller grunnvann som kan medføre skader eller ulemper
for miljøet.

Bedriften plikter å gjennomføre forebyggende tiltak som skal hindre utslipp til grunn og grunnvann.

Bedriften plikter videre å gjennomføre tiltak som er egnet til å begrense miljøvirkningene av et

eventuelt utslipp til grunn og grunnvann. Utstyr og tiltak som skal forhindre utslipp til grunn og
grunnvann eller hindre at eventuelle utslipp medfører skade eller ulempe for miljøet, skal overvåkes og

vedlikeholdes regelmessig. Plikten etter dette avsnittet gjelder tiltak som står i et rimelig forhold til de

skader og ulemper som skal unngås.

Bedriften skal holde løpende oversikt over eventuell eksisterende forurenset grunn på området og
forurensede sedimenter utenfor, herunder faren for spredning, samt vurdere behovet for undersøkelser

og tiltak. Er det grunn til å anta at undersøkelser eller andre tiltak vil være nødvendig, skal

forurensningsmyndigheten varsles om dette.

Terrenginngrep som kan medføre fare for at forurensning i grunnen sprer seg, må ha godkjent tiltaksplan

etter forurensningsforskriften kapittel 27, eventuelt tillatelse etter forurensningsloven.Tiltak i forurensede
sedimenter må ha tillatelse etter forurensningsloven eller forurensningsforskriften kapittel 22.

7 J f. forurensningsforskriftens kapittel  2  om opprydning i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeider.
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8. Kj emikalier
Med kj emikalier menes her kj emiske stoffer og stoffblandinger som brukes i virksomheten, både som

råstoff i prosess og som hjelpekj emikalier, for eksempel begroingshindrende midler, vaskemidler,

hydraulikkvæsker, brannbekj empningsmidler.

For kjemikalier som benyttes på en slik måte at det kan medføre fare for forurensning, skal bedriften

dokumentere at den har foretatt en vurdering av kj ernikalienes helse- og miljøegenskaper på bakgrunn
av testing eller annen relevant dokumentasjon, jf. også punkt 2.6 om internkontroll.

Bedriften plikter å etablere et dokumentert system for substitusjon av kjemikalier. Det skal foretas en

løpende vurdering av faren for skadelige effekter på helse og miljø forårsaket av de kjemikalier som
benyttes, og av om alternativer finnes. Skadelige effekter knyttet til produksjon, bruk og endelig

disponering av produktet, skal vurderes. Der bedre alternativer finnes, plikter bedriften å benytte disse

så langt dette kan skje uten urimelig kostnad eller ulempe.S

Stoffer alene, i stoffblandinger og/eller i produkter, skal ikke framstilles, bringes i omsetning, eller

brukes uten at de er i overensstemmelse med kravene i REACH-ragelverket9 og andre regelverk som
gjelder for kjemikalier.

9. Støy
Virksomheten bidrag til utendørs støy ved omkringliggende boliger, sykehus, pleieinstitusj oner,

fritidsboliger, utdamiingsinstitusjoner og barnehager skal ikke overskride følgende grenser, målt eller
beregnet som frittfeltsverdi ved mest støyutsatte fasade:

Hverdager Lørdager Søn- og Kveld Natt Natt
,  helligdager (kl. 19-23), (kl. 23-07), alle (kl.  23-07), alle

i hverdager døgn døgn
55 Lden ?  50 dn 45 Lien 50 Lemma 45 LM 60 LAM

Lden er A-veiet ekvivalent støynivå for dag/kveld/natt med 10 dB/5 dB tillegg på natt/kveld.

Levcning er A-veiet ekvivalent støynivå for kveldsperioden 19-23.

Lnight er A-veiet ekvivalent støynivå for nattperioden 23-07.

LAFmax er A-veiet maksimalnivå for de 5-10 mest støyende hendelsene innenfor perioden, målt/beregnet med tidskonstant

”Fast” på 125 ms.

Alle støygrenser skal overholdes innenfor alle driftsdøgn. Støygrensene gjelder all støy fra bedriftens

ordinære Virksomhet, inkludert intern transport på bedriftsornrådet og lossing/lasting av avfall. Støy
fra bygg- og anleggsvirksornhet og fra ordinær persontransport av bedriftens ansatte er likevel ikke

omfattet av grensene.

10. Energi

10.1.  Energiledelse
Bedriften skal ha et system for energiledelse i virksomheten for kontinuerlig, systematisk og målrettet

vurdering av tiltak som kan iverksettes for å oppnå en mest mulig energieffektiv produksjon og drift.
Systemet for energiledelse skal inngå i bedriftens internkontroll og følge prinsippene og metodene

angitt i norsk standard for energiledelse.

8 J f. lov om kontroll med produkter og forbrukertj enester (produktkontrolloven) av 11.06.1979, nr. 79, om

substitusjonsplikt § 3a.

9 Forskrift om registrering, vurdering, godkjenning og begrensing av kjemikalier (REACH-forskriften) av 30.

mai 2008, nr. 516.
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10.2.  Utnyttelse av overskuddsenergi
Bedriften skal i størst mulig grad utnytte overskuddsenergi fra eksisterende og nye anlegg internt.

Bedriften skal også gjennom tiltak på eget bedriftsområde legge til rette for at overskuddsenergi skal

kunne utnyttes eksternt med mindre det kan godtgjøres at dette ikke er teknisk eller økonomisk mulig.

10.3. Spesifikt energiforbruk
Spesifikt energiforbruk skal beregnes og rapporteres årlig.

11. Forebyggende og beredskapsmessige tiltak mot akutt forurensning

11.1. Miljørisikoanalyse
Bedriften skal gjennomføre en miljørisikoanalyse av sin virksomhet. Bedriften skal vurdere resultatene

i forhold til akseptabel miljørisiko. Potensielle kilder til akutt forurensning av vann, grunn og luft skal

kartlegges. Miljørisikoanalysen skal dokumenteres og skal omfatte alle forhold ved virksomheten som

kan medføre akutt forurensning med fare for helse- og/eller miljøskader inne på virksomhetens område

eller utenfor. Ved modifikasjoner og endrede produksj onsforhold skal miljørisikoanalysen oppdateres.

Bedriften skal ha oversikt over de miljøressurser som kan bli berørt av akutt forurensning og de helse-

og miljømessige konsekvenser slik forurensning kan medføre.

11.2.  Forebyggende tiltak
På basis av miljørisikoanalysen skal bedriften iverksette risikoreduserende tiltak. Både

sannsynlighetsreduserende og konsekvensreduserende tiltak skal vurderes. Bedriften skal ha en

oppdatert oversikt over de forebyggende tiltakene.

11.3. Etablering av beredskap
Bedriften skal, på bakgrunn av milj ørisikoanalysen og de iverksatte risikoreduserende tiltakene, om

nødvendig, etablere og vedlikeholde en beredskap mot akutt forurensning. Virksomheten skal være

tilpasset den miljørisikoen som virksomheten til enhver tid representerer. Hvis aktuelt, skal

beredskapen mot akutt forurensning øves minimum en gang per år.

11.4.  Varsling av akutt forurensning
Akutt forurensning, eller fare for akutt forurensning, skal varsles i henhold til gjeldende forskrift").

Bedriften skal også så snart som mulig underrette Fylkesmannen i Troms i slike tilfeller.

12. Utslippskontroll og rapportering til Fylkesmannen i Troms

12.1.  Kartlegging av utslipp
Bedriften plikter systematisk å kartlegge virksomhetens utslipp til luft og vann. Dette gjelder både

diffuse utslipp og punktutslipp. Bedriften skal legge denne kartleggingen til grunn for utarbeidelsen av

programmet for utslippskontroll.

12.2. Utslippskontroll
Bedriften skal kontrollere og dokumentere utslippene til luft og vann ved å gjennomføre målinger.

Målinger består av volumstrømsmåling, prøvetaking, analyse og/eller beregning.

Målinger skal utføres slik at de blir representative for virksomhetens faktiske utslipp og skal omfatte:

'  Utslipp av komponenter som er regulert gjennom grenseverdier i tillatelsen eller forskrifter.

0  Utslipp av komponenter som kan ha miljømessig betydning og dermed er omfattet av

rapporteringsplikten.

'  Overvåkning av diffuse gassutslipp, sigevann, overflatevann og grunnvann.

10 Forskrift om varsling av akutt forurensning eller fare for akutt forurensning av 09.07.1992, nr. 1269.

Tillatelse nr. [2017.1000.T] Side 12 av 20

Tillatelse gitt: ju. (lt—:seml'J-(er 2017t

294



Bedriften skal vurdere usikkerhetsbidragene ved de forskjellige trinnene i målingene
(volumstrømsmåling -prøvetaking — analyse  — beregning) og velge løsninger som reduserer den totale
usikkerheten til et akseptabelt nivå. For alle målinger skal det være en prøvetakingsfrekvens som
sikrer representative prøver.

Bedriften skal årlig foreta en faglig begrunnet vurdering av utslippsmengde og rapportere dette i
henhold til punkt 12.9.

12.3.  Kvalitetssikring av målingene
Bedriften er ansvarlig for at måleutstyr, metoder og gjennomføring av målingene er forsvarlig
kvalitetssikret blant annet ved å:

'  Utføre målingene etter Norsk standard. Dersom det ikke finnes, kan internasjonal standard
benyttes. Bedriften kan benytte andre metoder enn norsk eller internasjonal standard dersom
særlige hensyn tilsier det. Bedriften må i tilfelle dokumentere at særlige hensyn foreligger og
at den valgte metoden gir representative tall for virksomhetens faktiske utslipp.

'  Bruke akkrediterte laboratorier  /  tjenester når volumstrømsmåling, prøvetaking og analyse
utføres av eksterne. Tj enesteyter skal være akkreditert for den aktuelle tjenesten dersom slik
tjenesteyter finnes.

.  Delta i sammenlignende laboratorieprøving (SLP) og/eller jevnlig verifisere analyser med et
eksternt, akkreditert laboratorium for de parameterne som er regulert gjennom presise
grenseverdier, når bedriften selv analyserer.

. J evnlig vurdere om plassering av prøvetakingspunkter, valg av prøvetakingsmetoder og -
frekvenser gir representative prøver.

. J evnlig utføre kontroll og kalibrering av måleutstyr.

12.4. Program for utslippskontroll
Bedriften skal ha et program for utslippskontroll som inngår i bedriftens dokumenterte internkontroll.

lprograrnmet skal bedriften redegjøre for de kartlagte utslippene, gjennomføringen av
utslippskontrollen og kvalitetssikring av målingene (punkt 12.3).

Programmet for utslippskontroll skal inneholde:

-  En redegjørelse for virksomhetens faktiske utslipp til luft og vann, samt støy, med en oversikt
over alle utslippstrømmer, volum og innhold, til luft og vann.

-  En beskrivelse av de forskj ellige trinnene i målingene (volumstrømsmåling — prøvetaking —
analyse  — beregning) for hver strøm og komponent.

- En beskrivelse av måleutstyr som benyttes til målinger, samt frekvens for måleutstyrskontroll
og kalibrering.

En begrunnelse for valgte prøvetakingspunkter og prøvetakingsmetodikk (metoder og
frekvens).

En beskrivelse av valgte metoder/standarder for analyse.
Hvis aktuelt, en begrunnelse for valgt frekvens for deltagelse i SLP og/eller verifisering av
analyser med et akkreditert laboratorium.
En redegjørelse for hvilke usikkerhetsbidrag de ulike trinnene gir.

Programmet for utslippskontroll skal holdes oppdatert.

12.5.  Oversikt over deponiets utvikling og vannbalanse
Bedriften skal årlig lage en oversikt over deponiets utvikling som viser det areal som avfallet
opptar, avfallsvolumer og avfallssammensetning, deponeringsmetoder, varighet av deponeringen og
deponiets gjenværende kapasitet. På bakgrunn av resultater fra øvrig overvåking, skal bedriften
utarbeide et vannbalanseregnskap for siste kalenderår.

12.6. Meteorologiske data
Meteorologiske data skal samles inn på deponiet.
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12.7.  Overvåkning av sigevann, grunnvann og overflatevann

Bedriften skal ha et overvåkingsprogram for sigevann, grunnvann og overflatevann i henhold
til avfallsforskriftens kapittel 9, vedlegg III, og veileder om overvåking av sigevann fra avfallsdeponier

TA 2077/2005. Overvåkingen skal være representative for virksomhetens faktiske utslipp. Det skal være
utformet slik at det er mulig å avdekke direkte og diffuse utslipp.

Påvirkningsområdet, og området utenfor, skal overvåkes med sigevamisbrønner, som skal være plassert
slik at man tidlig har mulighet til å registrere eventuelle utslipp og lekkasjer. Hydrogeologisk

fagkompetanse skal benyttes for å få plassert brønnene hensiktsmessig i terrenget. Det skal plasseres

minst ett målepunkt i grunnvannets innstrømningsområde og to i utstrømningsområdet. Dersom
overvåkningen i påvirkningsområdet Viser utslippsnivåer som medfører tiltaksplikt, må resultatene

vurderes opp mot behovet for ytterligere tiltak for  å  redusere farene for spredning av forurenset sigevann
utenfor dette området.

Bedriften må i måleprogrammet fastsette hvilke parametere som skal inngå i overvåkningen.

Plasseringen av prøvetakingspunkter og prøvetakingsfrekvens, samt hvordan og i hvilke medier (biota,
sediment etc.) undersøkelsen vil bli gjennomført, skal også begrunnes i programmet.

Valg av parametere må fastsettes på bakgrunn av avfallets sammensetning og veileder om overvåking
av sigevann fra avfallsdeponier TA 2077/2005. Bedriften må også kunne dokumentere at utslipp av

sigevann fra deponiet, samt eventuelle diffuse utslipp, ikke inneholder prioriterte miljøgifter av

miljømessig betydning, jf. vilkår 2.1. og vedlegg 1 i denne tillatelse, eller andre stoffer som kan
forringe vamrforekomsten, jf. EUs vanndirektiv vedlegg VIII.

Bedriften skal også overvåke hvordan utslipp fra virksomheten påvirker tilstanden (økologisk og
kjemisk) i vannforekomsten. Overvåkingen skal gjennomføres etter vannforskriftens bestemmelser og

skal belyse påvirkning fra pågående og tidligere utslipp fra bedriften.

På bakgrunn av overvåkningen skal bedriften foreta en miljørisikovurdering av utslippene.

Minimumskrav til prøvetakings- og analysefrekvens i deponiets driftsfase fremgår av tabellen

nedenfor. Det skal tas blandprøver av sigevann, grunnvann og overflatevann som er representative for

den gjennomsnittlige sarmnensetningen i perioden siden forrige prøvetaking.

Overvåkin stema Frekvens

Si evannsmen de Kontinuerli /månedli

Si evannets sammensetning Kvartalsvis

Si evannssedimentets sammensetnin Arli

Tillegg sigevann og sigevannssediment Hvert 5. år

Overflatevannets men de  o  sarnmensetnin 3 an er er år (mai, 'uli 0 oktober)

Grunnvannsnivå Hver 6. mnd.

Grunnvannets sammensetnin Kvartalsvis

De oni ass Månedli

Det er bedriften som har ansvar for å påse at overvåkningsprogrammet er tilstrekkelig for å avdekke

eventuelle uakseptable utslipp fra deponiet til omgivelsene.

Bedriften er også pliktig til å sørge for at resultatene av all overvåking vurderes av faglig

sakkyndig. Dersom vurderingene viser at det er behov for tiltak for å overholde kravene i

denne tillatelsen, er bedriften også pliktig til så snart som praktisk mulig å utbedre forholdene.

En årlig sarmnenstilling og vurdering av overvåkingsresultatene og trender skal sendes inn sammen

med egenrapporteringen, jf. Vilkår 12.9. i denne tillatelsen.
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12.8.  Overvåkning av deponigass
Det skal gjennomføres regelmessig kontroll av gasslekkasje fra deponiets overflate. Overvåkingen skal
være representativ for hver deponicelle”. Hyppighet og metodikk skal beskrives i måleprogrammet og

minimum tilfredsstille kravene i avfallsforskriftens vedlegg III.

12.9.  Rapportering
Bedriften skal innen 1. mars hvert år rapportere utslippsdata fia foregående år via www.altinnno.

Rapportering skal skje i henhold til Miljødirektoratets veileder til virksomhetenes egenrapportering, se

www.rnil'ødirektoratetno. En årlig sammenstilling og vurdering av overvåkingsresultatene og trender

skal oversendes forurensningsmyndigheten i forbindelse med denne rapporteringa.

Ved gjennomgang av egenkontrollrapportene vil vi for utslipp av stoffer hvor utslippsbegrensningene

ikke er fastsatt gjennom presise grenseverdier, stadig vurdere behov for å fastsette grenseverdier.

Data som fremskaffes ved overvåking i vann (elver) skal registreres i databasen Vannmilj ø. Data
leveres på Vannmiljøs importforrnat, som finnes på litt )://vannmil'okodermil'ødirektoratetno. Her

fumes også oversikt over hvilken informasjon som skal registreres i henhold til Vannmiljøs kodeverk.

13. Finansiell sikkerhet
Avfallsservice AS skal, innen oppstart av drift på den delen av deponiet som er bygd ut etter at denne

tillatelsen ble gitt, og for hele deponiet seinest innen 1. april 2018, ha etablert en finansiell sikkerhet

for deponiet på Stormoen for å sikre oppfyllelse av kravene til avslutning og etterdrift av deponiet i
denne tillatelsen og avfallsforskriftens kapittel 9 om deponering av avfall.

Den finansielle sikkerheten skal dekke alle kostnader til avslutning og etterdrift av deponiet i
minimum 30 år. Sikkerhetsstillelsen skal skje i form av påkravsgaranti fra bank eller kontopant.

Dersom det kan godtgjøres at det vil gi tilsvarende finansiell sikkerhet kan det etter en konkret

vurdering aksepteres annen form for sikkerhetsstillelse.

Dersom deponiet skal drives lengre enn det som er framsatt i den finansielle sikkerhetsstillelsen for

deponiet, må bedriften i god tid før opprinnelig beregnet avslutningstidspunkt legge frem en
bekreftelse på at det er etablert en sikkerhet som dekker en ny etterdriftsperiode, og eventuelt økte

kostander til avslutning og etterdrift.

Bedriften skal minst hvert femte år, eller oftere om Fylkesmannen krever det, vurdere om

sikkerhetsstillelsen er tilstrekkelig til å dekke kostnadene til etterdrift. Når vurderingen er
foretatt, skal den rapporteres til Fylkesmannen i forbindelse med virksomhetens egenrapportering.

Dersom driftsperioden endres, skal Fylkesmannen orienteres umiddelbart.

Fylkesmannen tar forbehold om å endre størrelsen på årlig innbetaling dersom nye opplysninger eller

andre forhold tilsier at dette er nødvendig. Fylkesmannen kan også stille krav om ytterligere sikkerhet.

Alle utbetalinger fra sikkerhetsstillelsen skal godkjennes av Fylkesmannen. Bedriften kan ved

utgangen av hvert kalenderår kreve utbetalt et beløp fra sikkerhetsstillelsen som tilsvarer de

dokumenterte kostnadene som bedriften har hatt til avslutning og etterdrift av deponiet

i løpet av året. Dersom kostnadene har vært høyere enn forutsatt, kan Fylkesmannen redusere eller
nekte utbetaling for å sikre en tilstrekkelig finansiell sikkerhet for resten av etterdriftsperioden.

Fylkesmannen er ikke bundet av de antakelser om utbetalinger og utbetalingstidspunkter som er

foretatt av bedriften i forbindelse med beregningen av kostnader til avslutning og etterdrift.

”  Forskriften stiller krav om at overvåkingen av gassdannelse må være representativ for hver seksjon av

deponiet.
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Ved utløpet av etterdriftsperioden på 30 år, vil forurensningsmyndigheten foreta en vurdering av

forurensningssituasjonen ved deponiet. Hvis forholdene finnes å være tilfredsstillende skal eventuelle

midler som ikke har blitt benyttet til avslutning eller etterdrift av deponiet tilbakeføres til bedriften.

Når type finansiell sikkerhet er valgt vil det bli stilt ytterligere vilkår for bl.a. å sikre at det til enhver

tid er tilstrekkelige midler til å sikre forsvarlig avslutning og etterdrift av deponiet. Dette vil komme

som en endring i tillatelsen. Se for øvrig krav i vilkår 14.1. i denne tillatelsen.

14. Undersøkelser, utredninger og frister

14.1.  Etablere finansiell sikkerhet
Forslag til tilfredsstillende finansiell sikkerhet skal sendes Fylkesmannen og være etablert innen

oppstart av drift på den nye delen av deponiet, og for hele deponiet seinest innen 1. april 2018. Når

bedriften og Fylkesmannen er enig om sikkerhetens størrelse og utkast til avtale/garanti, skal

Fylkesmannen godkj enne den finansielle sikkerheten.

14.2. Utarbeidelse av måleprogram
Bedriften skal utarbeide et revidert måleprogram for kontroll med utslipp ved deponiet og annen drift

ved anlegget. Programmet skal sendes Fylkesmannen i Troms for gjennomgang og tilbakemeldinger

må foreligge før planlagt oppstart av drift på den delen av deponiet som er bygd ut etter at denne

tillatelsen ble gitt.

14.3. Dokumentasjon på grunnforhold og dimensjonering av sigevannsanlegget
Bedriften må kunne dokumentere at det er tilstrekkelig avstand mellom grunnvann og deponibunn på

den delen av deponiet som er bygd ut etter at denne tillatelsen ble gitt, samt ha dokumentasj on på

stabilitet og setninger i deponiområdet.

Bedriften må dokumentere at sigevannsanlegget er dimensj onert for de sigevannsmengder som produseres.

14.4.  Rutiner for mottak av  avfall
Bedriften skal utarbeide reviderte rutiner for mottak av avfall innen oppstart av drift på den delen av

deponiet som er bygd ut etter at denne tillatelsen ble gitt.

14.5.  Plan for avslutning og etterdrift
Senest 18 måneder før avfallsdeponeringen skal opphøre, skal bedriften legge frem en plan for

endelig avslutning og etterdrift.

14.6. Plan for å begrense eventuell luktspredning
Bedriften skal utarbeide en plan for beredskapsmessig tiltak for å begrense eventuell luktspredning til

berørte naboer innen oppstart av drift på den delen av deponiet som er bygd ut etter at denne tillatelsen

ble gitt, og for hele deponiet seinest innen 1. mars 2018.

15.Utskifting av utstyr
Ved utskifting av utstyr må det nye utstyret tilfredsstille de kravene om bruk av beste tilgjengelige

teknikker med sikte på å motvirke forurensning som følger av relevante BAT-konklusj oner jf.

forurensningsforskriften kapittel 36 vedlegg 2.

Dersom det skal foretas utskifting av utstyr som kan være av vesentlig betydning for virksomhetens utslipp,

skal bedriften gi melding til Fylkesmannen om dette i god tid før det tas beslutning om valg av utstyr.
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16. Eierskifte
Hvis driftsansvarlig selskap overdras til ny eier, eller får ny eier med bestemmende innflytelse over

selskapet, skal melding sendes Fylkesmannen. Et eierskifte medfører ingen endring/bortfall i sikkerhet

stillet av selskapet og/eller sikkerhet stillet av tredjepart, herunder bankgaranti. Fylkesmannen kan etter
søknad fra driftsansvarlig selskap, eier eller mulig fremtidig eier godkjenne endringer/ombytte av garantier

og sikkerhet stillet av eier og/eller bank så fremt det dokumenteres at dette vil gi en tilfredsstillende

sikkerhet.

Dersom det driftsansvarlige selskapet skal fusjonere, fisj onere, på annen måte omdannes eller

selskapet skal overføre den forurensende virksomheten til nytt ansvarlig selskap, skal dette meddeles
Fylkesmannen. Nytt driftsansvarlig selskap kan ikke drive i henhold til tillatelsen før Fylkesmannen

har mottatt og godkjent ny tilfredsstillende finansiell sikkerhet fra det nye driftsansvarlige selskapet.
Tidligere driftsansvarlig selskap er ansvarlig etter tillatelsen frem til slik godkjenning er gitt.

17. Nedleggelse
Hvis et anlegg blir nedlagt eller en virksomhet stanser for en lengre periode, skal eieren eller brukeren
gjøre det som til enhver tid er nødvendig for å motvirke fare for forurensninger. Hvis anlegget eller

virksomheten kan medføre forurensninger etter nedleggelsen eller driftsstansen, skal det i rimelig tid
på forhånd gis melding til Fylkesmannen i Troms.

Ved nedleggelse eller stans skal bedriften sørge for at kjemikalier, produksj onsutstyr, avfall og
lignende tas hånd om på forsvarlig måte, herunder at farlig avfall håndteres i henhold til gjeldende

forskrift”. De tiltak som treffes i denne forbindelse, skal rapporteres til Fylkesmamien i Troms innen 3
måneder etter nedleggelse eller stans. Rapporten skal også inneholde dokumentasjon av disponeringen

av kj emikalierester og ubrukte kjemikalier og navn på eventuell(e) kjøper(e).

Ved nedleggelse av en virksomhet skal den ansvarlige sørge for at driftsstedet settes i miljømessig
tilfredsstillende stand igjen. Se for øvrig vilkår 6.12. i denne tillatelse.

Dersom virksomheten ønskes startet på nytt, skal det gis melding til Fylkesmannen i Troms i god tid

før start er planlagt.

Fylkesmannen kan fastsette nærmere hvilke tiltak som er nødvendig for å motvirke forurensning, og

kan pålegge eieren eller brukeren å stille ytterligere garanti for dekning av framtidige utgifter og

mulige erstatningsansvar. Sikkerhet/ garanti allerede stillet iht. tillatelsen løper videre inntil

Fylkesmannen etter søknad fra det driftsansvarlige selskapet eller eier godkjenner reduksjon og/eller

bortfall av slik sikkerhet.

18. Tilsyn
Bedriften plikter å la representanter for forurensningsmyndigheten eller de som denne bemyndiger,

føre tilsyn med anleggene til enhver tid.

19. Oppstartsinspeksjon
Før bedriften starter opp drift av den nye delen av deponiet, skal Fylkesmannen utføre inspeksjon ved

deponiet. lnspeksj onen skal utføres for å sikre at utbyggingen av deponiet er i samsvar med vilkårene i

tillatelsen. Dette reduserer ikke på noen måte den driitsansvarliges ansvar etter vilkårene i tillatelsen.
Bedriften må kunne fremlegge dokumentasjon på blant annet dimensjonering, oppbygging og

egenskaper for bunnmembranen og sigevannsanlegget, samt dokumentasjon på utførelse av legging av

12 Avfallsforskriftens kapittel 11 om farlig avfall.
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membran og rør til sigevannsanlegget. De må også kunne fremlegge dokumentasj on på mektighet,

stabilitet og setninger i området hvor det planlegges utbygging.
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VEDLEGG ]

Liste over prioriterte miljøgifter, jf. vilkår  2.1.  i denne tillatelsen.
Utslipp av disse komponenter er bare omfattet av tillatelsen dersom dette framgår uttrykkelig av

vilkårene eller de er så små at de må anses å være uten miljømessig betydning

Metaller og metallforbindelser:

Arsen og arsenforbindelser

Bly og blyforbindelser

Kadmium og kadmiumforbindelser

Krom og kromforbindelser

Kvikksølvo kvikksølvforbindelser

Organiske forbindelser:

Bromerte flammehemmere:

Penta-bromdifenyleter (difenyleter, pentabromderivat)

Okta-bromdifenyleter (defenyleter, oktabromderivat)

Deka—bromdifenyleter (bis(pentabromfenyl)eter)

Heksabromcyclododekan

Tetrabrombisfenol A (2.2‘,6,6‘-tetrabrom0-4,4‘iso ro liden difenol)

Klorerte or aniske forbindelser

1,2-Dikloretan

Klorerte dioksiner og furaner

Heksaklorbenzen

Konkjedete klorparafiner C10  -  C13 (kloralkaner C10  .  C 13)

Mellomkjedete klorparafmer C14  .  C17 (kloralkaner C14  .  C17)

Klorerte alkylbenzener

Pentaklorfenol

Polyklorerte bifenyler

Triklorbenzen

Tetrakloreten

Trikloreten

Triklosan (2,4,4'-Triklor—2'-hydroksydifenyleter)

Tris(2-kloret l)fosfat

Enkelte tensider:

Ditalg-dimety]ammoniumklorid
Dimetyldioktadekylammoniumklorid

Di h dro enert tal )dimet lammoniumklorid

Alk lfenoler  o  alk lfenoletoks  later:

Nonylfenol og nonylfenoletoksilater

Oktylfenol og oktylfenoletoksilater

Dodecylfenol m. isomerer

2,4,6 tri-tert-bu lfenol

Per- o  ol fluorerte alkvlforbindelser PFAS

Periluoroktansulfonat (PFOS) og forbindelser som inneholder PFOS

Perlluorheksansulfonsyre (PF l-l) og forbindelser som inneholder PFHxS

Langkjedete perfluorerte karboksylsyrer

Perfluoroktan syre

C9-PFCA  — C14-PFCA

Tinnor aniske forbindelser:

Tributyltinnforbindelser

Trifenyltinnforbindelser

Tillatelse nr.  [2017.1000.T]
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Forkortelser

As og As-forbindelser

Pb og Pb-forbindelser

Cd og Cd-forbindelser

Cr og Cr-forbindelser

H 0 H -forbindelser

Vanli e forkortelser

Penta-BDE

Okta-BDE, octa-BDE

Deka-BDE, deca—BDE

HBCDD

TBBPA

EDC

Dioksiner, PCDD/PCDF

HCB

SCCP

MCC P

KAB

PCF, PCP

PCB

TCB

PER

TR]

TCS

TCEP

DTDMAC

DSDMAC

DHTMAC

NF, NP, NFE, NPE

OF, OP, OFE, OPE

DDP

TTB-fenol

PFOS, PFOS-relaterte

forbindelser

PFHxS, PFHxS-relaterte

forbindelser

PFOA
PFNA, PFDA, PFUnDA,
PFDoDA, PFTrDA,
PFTeDA

TBT
TFT, TPT
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Dibutyltinnforbindelser DBT

Dioktyltinnforbindelser DOT

Pol  s  kliske  aromatiske hvdrokarboner PAH

Diet  lheks lftalat  bis  2-et  lheks lftalat DEHP

Bisfenol  A BPA

Siloksaner

Dekametylsyklopentasi]oksan D5
Oktametylsyklotetrasiloksan D4

Benzotriazolbaserte UV-filtre

2-Benzotriazol-2-y1-4,6—di-tert-butylphenol UV-320

2,4-di-tert-butyl-6-(5-chlorobenzotriazol-Z—yl)phen01 UV-327

2—(2H-benzotriazol-2-yl)-4,6-ditertpentylphenol UV-328

2—(2H-Benzotriazol-Z-yl)-4-(tert-butyl)-6-(sec-but ]) henol UV-350
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Nordreisa kommune 
           

 Arkivsaknr:       2018/377-1 

Arkiv:                L13  

Saksbehandler:  Hanne 
Henriksen 

 Dato:                 09.04.2018 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
24/18 Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg 19.04.2018 

 

Varsel om oppstart: Detaljregulering Saga ski- og skiskytteranlegg - nasjonal 
plan ID: 19422018_002 

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 
Saga ski- og skiskytteranlegg med plan ID 19422018_002 på gårds- og bruksnummer 42/1, 
42/2, 42/8 og 42/10 i Nordreisa kommune. 

 

Saksopplysninger 
I kommuneplanens arealdel, vedtatt mars 2014, ble det satt av arealer til ski- og skiskytteranlegg 
i/ved dagens arena. I tillegg ble et større areal, hele dagens lysløypenett nord for Sagelva, avsatt 
til friområde.  
 
I arealplanen ble areal til nytt skiskytteranlegg plassert på sørsiden av Sagelva. Dette har 
idrettslaget nå gått bort i fra, og det vurderes to alternativer til skiskytteranlegg som begge er 
innenfor foreslått reguleringsplangrense nord for Sagelva. Foreslått planområde er i hovedsak i 
tråd med kommuneplanens arealdel. 

 

310



Figur 1: Kartusnitt som viser planstatus i kommuneplanens arealdel. Foreslått plangrense vises med svart stiplet linje.  

Foreslått plangrense fremgår av kartutsnittene i figur 1 og 2. 
 

 
Figur 2: Foreslått plangrense vises med svart stiplet linje. 

 
Figur 3: Flyfoto.  Foreslått plangrense vises med hvit stiplet linje. 
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Vurdering 
Nordreisa kommune er forslagsstiller og står for utarbeidelse av planen. 
 
Formålet med reguleringen 
Formålet med detaljreguleringen er å legge til rette for ny ski- og skiskytterstadion, 
skiskytteranlegg med inntil 30 skiver, skileik og helårs bruk av området med tilhørende løyper 
og stinett for både idrett og friluftsliv. 
 
Planområdet 
Planområdet ligger i eksisterende skianlegg i Saga, rett sør for Storslett. Det er på cirka 283,5 
dekar, og berører følgende eiendommer: 
 
Gårds- og 
bruksnummer 

Grunneier 

42/1 Trond Hallen 
42/2 Bjørg Lund Nilsen 
42/8 Nordreisa kommune 
42/10 Nordreisa kommune 

 

 
Figur 4: Kartutsnitt son viser eiendomsgrenser med rødt. Gårds- og bruksnummer på direkte berørte grunneiendommer er 
påført. 

Planområdet er ikke regulert tidligere, og ny reguleringsplan berører heller ikke noen 
eksisterende reguleringsplaner.  
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Konsekvensutredning 
Planen er vurdert etter Forskrift om konsekvensutredninger §§ 6-8 jf. forskriftens vedlegg I og 
II, men Nordreisa kommune konkluderer med at forskriften ikke faller inn under vilkårene for 
en slik utredning. Dette begrunner vi nærmere under.  
 
Reguleringsplanens formål faller inn under Forskrift om konsekvensutredninger vedlegg II 
punkt 12 a) «Hoppbakker, skianlegg og skiheiser, taubaner og tilknyttet utbygging.». Det vil si 
at det er en plan som skal konsekvensutredes dersom den kan få vesentlige virkninger for miljø 
eller samfunn, jf. Forskrift om konsekvensutredninger § 8.  
 
Kriteriene for vurdering av om en plan eller et tiltak kan få vesentlige virkninger for miljø eller 
samfunn er gitt i Forskrift om konsekvensutredninger § 10. Slik vi vurderer det er det Forskrift 
om konsekvensutredninger § 10 andre ledd bokstav b og f som kan utløse krav om 
konsekvensutredning.  
 
For bokstav b gjelder dette for «...områder som er særlig viktige for friluftsliv», da gårds- og 
bruksnummer 42/8 er et statlig sikret friluftsområde. Vi mener imidlertid at det ikke er noen 
konflikt mellom planens formål og den statlige sikringen, siden en del av planens formål er å 
legge til rette for friluftslivet, samtidig som det statlig sikra arealet er sikret under forutsetning 
av at det går og fortsatt skal gå og kunne utvikles skiløyper og stinett i området.  
 
Bokstav f) gjelder eventuelle «konsekvenser for befolkningens helse, for eksempel som følge av 
vann- eller luftforurensning». Slik vi kjenner det foreslåtte planområdet er det ikke utsatt for 
vann- eller luftforurensning i dag, og planlagte tiltak vil heller ikke føre til en økning av slik 
forurensning. Men en konsekvens vil være støyforurensning fra en ny eller utvidet skytebane til 
skiskyting. Dagens anlegg har 20 skiver, men det er behov for å utvide anlegget til 30 skiver. 
Endelig plassering av skiskytterbanen vil avgjøres i planprosessen. Et av flere kriterier som vil 
ligge til grunn for plasseringen vil være graden av støyforurensning for nærmiljøet og naboer. 
En støykartlegging må derfor foretas som en del av planutredningen. 
 
De øvrige kriteriene i Forskrift om konsekvensutredninger § 10 kommer ikke i berøring med 
foreslåtte tiltak innenfor planområdet slik kommunen vurderer det.
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Nordreisa kommune 
           

 Arkivsaknr:       2017/1354-2 

Arkiv:                1942/68/15
  

Saksbehandler:  Sigrid 
Birkelund 

 Dato:                 09.04.2018 
 

 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
25/18 Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg 19.04.2018 

 

Bruksendring av naust 1942/68/15 

Henvisning til lovverk: 
Plan- og bygningsloven: Dispensasjon kapittel 19, § 1-8 Forbud mot tiltak mv. langs sjø og 
vassdrag. 
Kommunens arealplan planbestemmelser: 7.3.2 Byggegrense mot sjø, 6.2.2 100- metersbeltet 
langs sjø, 5.3.1 Spredt næringsbebyggelse i LNFR- område, 1.3.1 Generelt plankrav 
 

Vedlegg 
1 Kart 1942/68/15 
2 Søknad personlig ansvarsrett/byggetegning 
3 Foto/bilder 
4 Søknad om tillatelse til tiltak 1942/68/15 
5 Kvittering for nabovarsel gbnr 1942/68/15 
6 Søknad om dispensasjon fra LNRF plan 
7 Opplysninger nabovarsel 
8 Kart og tegninger 

 

Rådmannens innstilling 
Jfr plan og bygningslovens § 1-8 gis det dispensasjon fra forbudet mot tiltak i 100 meters beltet 
langs sjø til oppføring og utvidet bruk av naust på gnr 68, bnr 15 i forbindelse med 
næringsvirksomhet knyttet til sjøtransport. Det gis også dispensasjon fra kommuneplanens 
arealdel jfr plan- og bygningslovens 19-2 til samme tiltak.  

Saksopplysninger 
Kurt Wiik fikk byggetillatelse til naust den 20.09.2012 på gnr 68, bnr 15. Det ble da gitt 
tillatelse til rivning av eksisterende naust for oppføring av nytt naust med loft. 
Søknadstidspunktet er før kommuneplanen er vedtatt.  
 
Det er gjort befaring på området den 13.10.2017. Det ble observert at det var innredet på loftet i 
naustet. Naustet har endret fasade, bygget har noe endret størrelse en det som er oppgitt i 
tidligere byggesøknad, det er satt inn andre typer vinduer og innredet loftetasje. Se bilder.  
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Definisjonen på naust er et enkelt bygg som ikke skal innredes, uten rom for ekstra etasje, 
sanitær eller annen tilrettelegging for fritidsbruk. Alle saker som innebærer mer enn vegger og 
tak for en mindre båt, skal til høring hos Fylkesmannen. Av rundskriv fra Fylkesmannen, datert 
05.03.2007, framgår det hvilke saker som skal inn til dem, der det blant annet er nevnt bygg som 
ikke er rene naust (til fritidsformål).  
 
I søknad om dispensasjon opplyses det at bygget er innredet slik at loftet brukes til 
oppholdsrom, omkledningsrom og venterom i forbindelse med båttransporter og forflytning av 
personell. Det nedre rommet blir brukt til oppbevaring/lagring av båtutstyr og annet man har i et 
naust.  

Da det er søknadspliktig å gjøre tiltak til annet enn uinnredet naust i 100- meter sonen for sjø, 
ble eier anbefalt å søke på tiltaket. Det søkes om bruksendring av naustet til et næringsformål/ 
oppholdsrom i naust.  
  
Kurt Wiik jobber med transport, både på land og til vanns og har drevet med busstransport i 
mange år. Han er registrert i Brønnøysundregisteret med disse formålene: Tur/chartervirksomhet 
med buss. Skolebarntransport, snøbrøyting med lastebil og maskin. 
Godstransport/massetransport. Det er ikke oppført noe næring direkte innenfor transport langs 
sjø.   
 
Wiik leverte inn søknad om dispensasjon til tillatelse til å ha det eksisterende bygget den 
17.11.2017 og med godkjent nabovarsel innkommet den 14.02.2018. Bygget har ikke innlagt 
vann eller avløp. Han har oppført det selv.   
 
Arbeidstilsynet ble kontaktet per telefon for spørsmål angående tiltaket, og de anså at 
oppholdsrommet som et tiltak som ikke behøvde samtykke fra dem. Dette så lenge det ikke ble 
brukt til kontorformål eller annet som behøvet deres samtykke. 
 
Området er i kommuneplanen avsatt til LNFR- område. Det søkes dermed om dispensasjon for 
oppføring av næring i LNFR-området. Det er ikke avsatt områder for spredt næring i 
kommuneplanens arealdel.  
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Tiltaket blir vurdert til å være innenfor 6.2.2 i kommuneplanens arealdel bestemmelser: I 100- 
meters beltet langs sjø er det byggeforbud med unntak for bygninger, mindre anlegg og opplag 
som skal tjene til landbruk, reindrift, fiske, fangst, akvakultur, eller ferdsel til sjøs. Det står også 
at generelle bestemmelser til plankrav (kapittel 1) og unntak til plankrav kommer her til 
anvendelse. Det betyr at området bør ha en reguleringsplan for at tiltaket skal kunne bli oppført 
uten å være på høring. Av den grunnen anses tiltaket som et vanlig tiltak i 100- meters sonen for 
sjø om som kan berøre regionale eller nasjonale interesser.  
 
Saken ble sendt til fylkesmannen i Troms på høring 23.02.2018 og svarfristen satt til og med 
26.03.2018. Det er ikke mottatt noe uttalelser til høringen.   
 
Planstatus:  
LNFR- område i kommuneplanens arealdel 
 
Nabovarsling: 
Det foreligger dokumentasjon for nabovarsling i hht. Plan og bygningsloven § 21-3. Det er ikke 
innkommet bemerkninger til saken.  

Vurdering 
 
Landbruk 
Eiendommen er ikke i selvstendig drift. Bygget grenser til dyrket mark i drift som leiejord.  
 
Kulturminner 
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Det er i askeladden oppført kulturminne ca. 37 meter fra bygget på nordøstlige side på det som i 
dag er dyrkbar mark. Kulturminne 56914-1 (Elvebakken)Bosetning- aktivitetsområdet- Hustuft.  
Vernestatus: Uavklart.  
 
Kulturlandskap 
En eventuell tillatelse til bygget vil føre kun til mindre endringer av kulturlandskapet med 
mindre tilpasninger i området rundt naustet mot sjø. Alle eiendommene er i området har 
bebyggelse mellom vei og sjø, og de fleste har også mindre naust.  
 
Adkomst 
Det er eksisterende traktorvei til naustet fra kommunal vei. Det er plass for parkering på 
eiendommen ved kommunal vei. Adkomsten går ved siden av dyrkamark og inntil 
eiendomsgrensen.  
 
Miljø 
Vi ser ikke at tiltaket er til hinder for allmenn ferdsel i strandsonen. 
 
Reindrift 
Det er ikke innenfor bruksområdet for reindrift i kart tromsatlas.no. Det er 500 meter til 
oppsamlingsområdet for rein. Reindriftsinteressene vil ikke bli berørt av dette tiltaket.  
 
Risikovurdering 
Området ligger ikke inne i noen fare/ hensyn/ sikkerhetssoner i det aktuelle området. Området 
kan mulig bli påvirket av fremtidig økning av vannstand i sjø ved stormflo. Byggets plassering 
er nødvendig og bygget er i lavere risikoklasse. Dette gjør at man ikke vektlegger dette. Bygget 
skal ikke brukes til overnatting.  
  
Naturmangfold 
Det er ikke registrert noen spesielle naturtyper eller arter i området i kart fra naturdatabase.no 
 
Dispensasjoner 
I vurderingen om det skal gis dispensasjon eller ikke, trekkes det frem § 19-2 i plan- og 
bygningsloven:  
...Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsene det dispenseres fra, eller 
hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene være 
klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Det kan ikke dispenseres fra 
saksbehandlingsreglene... 
...Ved dispensasjon fra loven og forskrifter til loven skal det legges særlig vekt på 
dispensasjonens konsekvens for helse, miljø, sikkerhet, landbruk og tilgjengelighet... 
 
Dispensasjonen fra plan og bygningsloven § 1-8 om plankravet i kommuneplanen arealdelens 
bestemmelser:  For oppføring av tiltak i 100- meters sonen langs sjø, er det nødvendig med 
dispensasjon fra § 1-8 gjennom dispensasjonsvedtaket § 19-2 i plan- og bygningsloven.  
 
Natur og omgivelsene i området blir ikke berørt i vesentlig økende grad da det ikke bygges 
vesentlig større eller opprettes nye vei eller parkering i området. Bygget er til bruk i forbindelse 
med transport/ ferdsel til sjøs. Bygget må derfor stå i strandsonen. Hvis det opprinnelig hadde 
vært søkt om det som det nå søkes om, ville antakelig tiltaket blitt godkjent allerede da. 
 
Vi kan ikke se at hensynet til bestemmelsen det søkes om dispensasjon fra blir vesentlig 
tilsidesatt. Tiltaket legger til rette for næringsvirksomhet i distriktet og etter en samlet vurdering 
oppsummerer vi at fordelene med tiltaket er større enn ulempene.    
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Vedlegg '

e  - Nullstill

 

Søknad  om personlig ansvarsrett  som selvbygger av mamma
FOR  BVGGKVAlITET

egen bolig eller fritidsbolig
jf  plan- og bygningslovens § 20-1 og forskrift om  byggesak  (SAK10) §  6-8

Kommunen kan godkjenne person for ansvarsrett som selvbygger av egen bolig eller fritidsbolig, dersom personen sannsynliggjør at arbeidet vil
bli utført i samsvar med bestemmelser gitt i eller med hjemmel i plan- og bygningsloven.

Søknaden gjelder
Gnr. . Bnr. r” Festenr. Seksjonsnr. Bygningsnr. Bolignr. Kommune  .  .

Eiendom! (Og [‘3 /éI$/Z~ 41/0,?)6é7 ‘7
byggested  Adre  I Postnr. Poststed *

?JU-"L'é/ "T >4“ (5 57 ‘7/6‘" 76'75aA/D

Omfang av selvbyggeransvar

Søker du om selvbyggeransvar for alle funksjoner og ansvarsområder i tiltaket? @Ja Nei

Hvis nei, angi nedenfor hvilke deler av tiltaket det søkes om ansvar for.

Søker

Prosjekterende

Ansvarsområde (prosjektering) 1:22;: Egenerklæring for
Opplysningene overføres til gjenomføringsplan, kolonne 2) kojonne'a) prosjektering leveres

til ansvarlig søker.

1/ ;  'JWZ/f' 5&7/ 4167f (”ä/f /  ”ZZZ/247' MW Ian/:4 1 Benytt blankett 5187.

å  6/  f  12% (vå; i" c? 17/ av” 1

Å/z/f/ l/oz'Å/zi »r' 1

Utførende

Ansvarsområde (utførelse) 32252- Egenerklæring for

Opplysningene overføres til gjennomføringsplan, kolonne 2) kolonnex3) utførelse leveres til

ansvarlig søker.

1 Benytt blankett 5187.

1

1

Kompetanse
Jeg kan sannsynliggjøre nødvendig kompetanse ved

l2] Egen We og/eller praksis (kurs)

[:] Bruk av medhjelpers utdannelse og/eller praksis

[:l Bruk av innleid foretak

Erklæring og underskrift

Jeg er kjent med reglene om straff og sanksjoneri plan- og bygningsloven kapittel 32, og at det kan medføre reaksjoner dersom det gis
uriktige opplysninger.
Jeg erklærer at tiltaket vil bli gjennomført iht. plan- og bygningsloven, herunder byggteknisk forskrift (TEK17).

Selvbygger(tilta haver)

Navn /Ø' i fl: ha?/” ÅÅc/
Adress 4 ' .. Pos r. Poststed.

EZ», gå?/"f Ac 577 år; 24-51 wp
E-post » — Telefon Mobil on,,x .7.) /- .

“kW/5172»?  Ø  (»?  /  541 «4 «45 22150 få 63
Dato Underskrift « J  /  ».

/2 // ZØ/JZ” a“ -  Ø  (,

Side 1 av 1Blankett 5184 Bokmål  ©  Utgitt av Direktoratet for byggkvalitet 01.07. 2017
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Måna”) (PK  3

Søknad om tillatelse til tiltak , Nullstill
etter plan- og bygningsloven  § 20-3, jf.  § 20-1

Opplysninger  gittisøknad eller  vedlegg til ” ' ' ‘
søknaden vil bli registrert  i  matrikkelen.

Rammetillatelse
-Ett-trinns søknadsbehandlin :  ,, ?  Skal tiltaket prosjekteres og utføres i samsvar med TEK10, Ja '  Nei

g — i henhold til overgangsbestemmelsen  i  TEK17  §  17-2?

. __ DIREKTORATEY

FOR BVGCKVALITET

 

gapklsfggftärYåEågerjiéäfo2r13-;ll;?1rr?etledd? Ja Nei Berører tiltaket eksisterende ellerfremtidige arbeidsplasser? [El Ja Nei

Hvis ja, skal samtykke innhentes fra Arbeidstilsynet før

Erklæring om ansvarsrett igangsetting av tiltaket. Byggblankett 5177 med vedlegg.

fOI' ansvarlig Søker Berører tiltaket byggverk oppført før 1850, .Ja Nei
Foreligger sentral godkjenning? J  a Nei jf. Kulturminneloven  §  25, andre ledd?

Hvis ja, skal uttalelse fra fylkeskommunen foreligge før igangsetting av tiltaket.

Søknaden gjelder
_ Gnr— . Bnr.  A Festenr. Seksjonsnr. Bygningsnr. Bolignr. Kommune_

Iiårendorlrt/d [98 (3 14405 /? 6757/
ygges e Adress . , Po t r. ,., Poststed  (

(($c (34;; c hf åln/b 5 2  ove ((A/9
Planlagt Bes  ' Bygn.typekode (jf. s. 2)

bruk/formål Bolig Fritidsbolig Garasje Annet: 47' "i” (,Jt'ét [JA/72% pc'n/"

Nye bygg 09 anlegg ./ Nytt bygg *) Parkeringsplass *) Anlegg Veg Vesentlig terrenginngrep

Endring av bygg Tilbygg, Påbyggt W99 ') Fasade

09 anlegg Konstruksjon Reparasjon Ombygging Anlegg

Egg?” Endring av bruk Bruksendring Vesentlig endring av tidligere driit

(flere kryss mulig) "Wing Hele bygg ') Deler av bygg *) Anlegg
Bygn-‘ekn- installasi-"l Nyanlegg ") Endring Reparasjon
E  d '  b k -
eähå't'igbä ru s Oppdeling Sammenføyning

'"nhegmngt 5”" Innhegning mot veg Reklame, skilt, innretning e.l.
*) Byggblankett  5175  fylles ut og ") Gjelder kun når installasjonen

vedlegges. (Vedlegg gruppe A) ikke er en del av et større tiltak.

Vedlegg

Beskrivelse av vedlegg Gruppe Nr. fra  — til reläbgnt

Opplysninger om ytre rammer og bygningsspesifikasjon for tiltaket (Byggblankett  5175) Å . - &

Dispensasjonssøknad (begrunnelse/vedtak) (pbl kap. 19) B :5 -

Nabovarsling Kvittering for nabovarsel/Opplysninger itt i C _
nabovarsel/na  omerknader/kommentarertil nabomer nader

Situasjonsplan, avkjørselsplan bygning/eiendom D -  ,

Tegninger E -  '

Redegjørelser/kart F —

Erklæring om ansvarsrett/gjennomføringsplan G e - *?

Boligspesifikasjon i Matrikkelen H -

Uttalelse/vedtak fra annen offentlig myndighet . l -

Andre vedlegg l’ C  '  A 0 —

Erklæring og underskrift

Ansvarlig søker bekrefter at hele tiltaket belegges med ansvar, og dekker kravene i henhold av plan- og bygningsloven.
En er kjent med reglene om straff og sanksjoner i pbl kap. 32 og at det kan medføre reaksjoner dersom det gis uriktige opplysninger.
Foretaket forplikter seg til  å  stille med nødvendig kompetanse i tiltaket, jf. SAK10 kap. 10 og 11.

Ansvarlig s ker for tiltaket Tiltakshaver

Foretak  ' - 9: . Navn '.  "  — - ,
'  ”' 'r- Z  / f” — -( / -—,- '.! ru Ste/Wit lettre fill/04510 we;  a a x  lar/t:

Adresse . , —, , Adresse  _ , ,  _ 7 . »  c  ,

?  i» ,  . aid e- fr: .5 ?, Quiz/ét Ma?“ htc 57
Post . —- Posts Post , Poststed

Elf/35 Ol jct  ”) *n 95 Z7752  av"
Kontaktpe n  . , T  efop.  ,  Mobiltelefon Eventuelt organisasjonsnummer . .  , 7 /  _

to een-”rätt? 7%  /c></om
E-post ' , , j  » - E-post Tele on ('dagtid)

[Lux  '  m where—«vw . ,, låne?—sea
Da . (  Underskrift «' -—"— .L Dato . Underskrift (» . w. ., -  '  '

’2 ll (3/ - "  la  " fl // Zc/Å /  er!" c/(Cu/
Gjentas med blokkbokstaver  ;  L.— . ' Gjentas med blokkbokstaver . . _

LCM}?! u/lllc Kd/Z/  K/c
Blankett  5174  Bokmål © Utgitt av Direktoratet for byggkvalitet 01.07.2017 Side  1  av  2

328



Bygningstypekoder

BOLIG

Dersom  bruksarealet til  bolig er større enn bruksarealet til annet enn  bolig, velges  bygningstype kodet innen hovedgruppen "Bolig" (111—199).

Ved  valg av bygningstype velges den med størst andel av arealet innen hovedgruppen.

Enebn

111 Enebolig

112  Enebolig med hybel/sokkelleilighet

113 Våningshus

Tomannsbolig

121 Tomannsbolig, vertikaldelt

122  Tomannsbolig, horisontaldelt

123 Våningshus, tomannsbolig, vertikaldelt

124 Våningshus tomannsbolig, horisontaldelt

Rekkehus, kjedehus, andre småhus

131 Rekkehus

133 Kjede-latriumhus

135 Terrassehus

136  Andre  småhus med 3- boliger eller flere

ANNET

Store boligbygg

141 Stort frittligende boligbygg på 2  et.
142 Stort frittliggende boligbygg på 3 og 4  et.

143 Stort frittliggende boligbygg på 5  et. eller mer
144 Store sammenbygde boligbygg på  2  et.

145 Store sammenbygde boligbygg på  3  og 4  et.

146 Store sammenbygde boligbygg på  5  et. eller mer

Bygning for bofellesskap

151 Bo- og servicesenter

152 Studenthjem/studentboliger

159 Annen bygning for bofellesskap'"

Fritidsbolig

161 Hytter, sommerhus ol. fritidsbygg

162 Helårsbolig som benyttes som fritidsbolig

163 Våningshus som benyttes som fritidsbolig

Koie, seterhus og lignende

171 Setemus, sel, rorbu og lignende

172 Skogs- og utmarkskoie, gamme

Garasje og uthus til bolig

181 Garasje, uthus, anneks til bolig

182 Garasje, uthus, anneks til fritidsbolig

Annen boligbygning

193 Boligbrakker
199 Annen boligbygning (sekundærbolig reindrift)

Dersom bruksarealet ikke omfatter bolig eller bruksarealet til bolig er mindre enn til annet, velges bygningstype kodet innen "Annet" (211—840)  ut fra

hovedgruppen som samlet utgjør det største arealet. Ved valg av bygningstype velges den med størst andel av arealet innen hovedgruppen.

INDUSTRI OG LAGER
Industribygning

211 Fabrikkbygning

212 Verkstedsbygning

214 Bygning for renseanlegg

216 Bygning for vannforsyning

219 Annen indusribygning *

Energiforsyningsbygning

221 Kraftstasjon (> 15 000 kVA)

223 Transformatorstasjon (> 10 000 kVA)

229 Annen energiforsyning *

Lagerbygning

231 Lagerhail

232 Kjøle- og fryselager

233 Silobygning

239 Annen lagerbygning*

Fiskeri- og landbruksbygning

241 Hus for dyr/landbruk, lager/silo

243 Veksthus
244 Driftsbygning fiske/fangstjoppdrett

245 Naust/redskapshus forfiske
248 Annen fiskeri— og fangstbygning

249 Annen landbruksbygning *

KONTOR OG FORRETNING
Kontorbygning

311 Kontor- og administrasjonsbygning, rådhus

312 Bankbygning, posthus

313 Mediabygning

319 Annen kontorbygning *

Forretningsbygning

321 Kjøpesenter, varehus

322 Butikk/forretningsbygning

323 Bensinstasjon

329 Annen forretningsbygning '

330 Messe- og kongressbygning

SAMFERDSEL OG KOMMUNIKASJON
Ekspedisjonsbygning, terminal

411 Ekspedisjonsbygning, flyterminal, kontrolltårn

412 Jernbane- og T-banestasjon

415 Godsterminal

416 Postterminal

419 Annen ekspedisjon- og terminalbygning *

Telekommunikasjonsbygning

429 Telekommunikasjonsbygning

Garasje- og hangarbygning

431 Parkeringshus

439 Annen garasjel-hangarbygning *

Veg- og trafikktilsynsbygning

441 Trafikktilsynsbygning *

449 Annen veg— og biltilsynsbygning *

HOTELL OG RESTAURANT
Hotellbygning

511 Hotellbygning

512 Motellbygning

519 Annen hotellbygning '

Bygning for overnatting

521 Hospits, pensjonat

522 Vandrer-lferiehjem

523 Appartement

524 Camping/utleiehytte

529 Annen bygningforovernatting *

Restaurantbygning

531 Restaurantbygning, kafébygning

532 Sentralkjøkken, kantinebygning

533 Gatekjøkken, kioskbygning

539 Annen restaurantbygning *

KULTUR OG UNDERVISNING
Skolebygning

611 Lekepark

612 Barnehage

613 Barneskole

614 Ungdomsskole

615 Kombinert barne- ungdomsskole

616 Videregående skole
619 Annen skolebygning '

Universitets-, høgskole og forskningsbygning

621 Universitet/høgskole m/auditorium, lesesal mv.

623 Laboratoriebygning

629 Annen universitets-, høgskole og

forskningsbygning *

Museums- og biblioteksbygning

641 Museum, kunstgalleri

642 Bibliotek/mediatek

643 Zoologisk/botanisk hage (bygning)

649 Annen museums—lbiblioteksbygning *

*) eller bygning som har nær tilknytning til/
tjener slike bygninger

Blankett  5174  Bokmål © Utgitt av Direktoratet for byggkvalitet  01.07.2017

Idrettsbygning

651 Idrettshall
652 Ishall
653 Svømmehall

654  Tribune  og idrettsgarderobe

655 Helsestudio

659 Annen idrettsbygning *

Kulturhus

661 Kino-lteater-lopera-lkonsertbygning

662 Samfunnshus, grendehus

663 Diskotek

669 Annet kulturhus*

Bygning for religiøse aktiviteter

671 Kirke, kapell

672 Bedehus, menighetshus

673 Krematorium/gravkapelVbårehus
674 Synagoge, moske

675 Kloster
679 Annen bygning for relilgiøse aktiviteter*

HELSE
Sykehus

719 Sykehus"

Sykehjem

721 Sykehjem

722 Bo- og behandlingssenter

723 Rehabiliteringsinstitusjon, kurbad

729 Annet sykehjem*

Primærhelsebygning

731 Klinikk, legekontorl-senlerl-vakt

732 Helse-/sosialsenter, helsestasjon

739 Annen primærhelsebygning *

FENGSEL, BEREDSKAP 0.A.
Fengselsbygning

819 Fengselsbygning '

Beredskapsbygning

821 Politistasjon

822 Brannstasjon, ambulansestasjon

823 Fyrstasjon, losstasjon

824 Stasjon for radarovervåk. av fly-lskipstrafikk

825 Tilfluktsrom/bunker

829 Annen beredskapsbygning *

830 Monument

840  Offentlig toalett
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Vedlegg nr. '  . ' "

A- Nullstill

Opplysninger om tiltakets ytre rammer ninskroiurrr
. .  .  . FOR BVGGKVALITET

og bygnlngsspesrflkaSjon
Vedlegg til Byggblankett  5174

 

Beskrivelse av  hvordan  tiltaket oppfyller byggesaksbestemmelsene,
planbestemmelsene og planvedtak etter plan- og bygningsloven (pbl) innenfor angitte områder

Opplysningene gjelder

Eiendom] Gnr.  g  Bnr./5— Festenr. Seksjonsnr. Bygnlngsnr. Bolignr. Kommuny äÅ'pEE A)?!

byggested Adresse dat/rå ‘64 Ed: /» AL 8,7. [303253 Poststed zä 7—5. (; (  {K/ C)

Forhåndskonferanse

Pb' §  21'1 Forhåndskonferanse er avholdt og referat foreligger E] Ja  D  Nei

Dispensasjonssøknad og fravik fra TEK

Det søkes dispensasjon fra bestemmelsene i: (begrunnelse for dispensasjon gis på eget ark)
Vedlegg nr.

Pbl Kap. 19 . . Kommunale vedtekter/
Plan- og bygnlngsloven med forskrifter forskrifter til pbl Arealplaner Vegloven  B —

Pbl  §  31  2 R  d  _  I _  t  dl Vedlegg nr.- e  øre se e e e
Det søkes om fravik fra TEK for eksisterende byggverk (pbl  §  31 -2) e  g] I ge v  gg B  —

Arealdisponering

Sett kryss for gjeldende plan

'  Arealdel av kommuneplan Reguleringsplan Bebyggelsesplan

Navn på plan

Reguleringstormål i arealdel av kommuneplan/reguIeringsplan/bebyggelsesplan -beskriv

Planstatus
mv.

Velg aktuell kolonne iht. beregningsregel angitt i gjeldende plan”

%-BYA BYA %—BBA /  %-TU BRA U-grad

a. Grad av utnytting iht. gjeldende plan % m2 % m2

b. Byggeområde/gmnneiendom" m2 m2 m2

c. Ev.  areal  som trekkes fra iht. beregn.regler  — m2 — m2
Tomtearealet

d. Ev.  areal  som legges til iht. beregn.regler + m2

e. Beregnet tomteareal (b — c) eller (b +  d) = m2 = m2 = m2

Arealbenevnelser BYA BYA BRA BRA BTA

(. Beregnet maks. byggeareal iht. plan 2 2 2 2 2
(it a. og e.) m m rn m m

g. Areal eksisterende bebyggelse .  (3 m2 m2 m2 m2 m2

Grad av . 2 2 2 2 2
utnytting h.Areal som skal nves — m  — m  — m  — m  — m

i. Areal ny bebyggelse + m2 +  S  5  m2 + m2 + m2 + rn2

]. Parkeringsareal på terreng + rn2 + m2 + m2 + m2

k. Areal byggesak = m2 = m2 = rn2 = m2 = m2

Beregnet grad av utnytting (jf. e. og k.)*** % m2 % m2

l. Åpne arealer som inngåri k _ m2 _ m2

Bygnings- ]. Parkeringsareal på terreng _ m2 _ m2

22mm?” m. Areal matrikkelen =  k  — I —j : mz : m2 : m2

Matrikkelen Antall bruksenheter bolig Boliger Boliger Boliger
Antall etasjer m2 m2 m2

Antall bruksenheter annet Annet 2 Annet 2  Annet 2
m m m

v dl  .
*  Skal beregning av utnyttingsgrad skje etter annen regel, beskriv nærmere eDeEg m

- v dl .
Redegjørelser ** Dersom areal i rad b ikke er fremkommet av målebrev, beskriv nærmere eDegg m

*” Vis ev. underlag for beregningen av grad av utnytting i vedlegg “$639 m"

Blankett  5175  Bokmål  ©  Utgitt av Direktoratet for byggkvalitet  01.07.2017 Side  1  av 2

330



Bygningsopplysninger  som  føres  i  matrikkelen
Næringsgruppekode Oppgi  kode for hvilken næring brukeren av bygningen tilhører. Bygninger som brukes til flere formål skal kodes etter den næringen

som opptar størst del av arealet. Unntak: Næringsgruppekode «X» skal kun brukes når bygget bare har areal til boligformål.

Næringsgrupper  — gyldige koder

Industri

0003)

Jordbruk, skogbruk og fiske
Bergverksdrift og utvinning

Elektrisitets-, gass-, damp- og

OZZl—XL—I

varmtvannsforsyning Omsetning og drift av fast eiendom 8 Annen tjenesteyting

E Vannforsyning, avløps- og Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting T

renovasjonsvirksomhet Forretningsmessig tjenesteyting U

F Bygge- og anleggsvirksomhet Offentlig administrasjon og forsvar, X Bolig

G Varehandel, reparasjon av motorvogner trygdeordninger underlagt offentlig Y

forvaltning

Plassering av tiltaket

Kan høyspent kraftlinje være i konflikt med tiltaket? Ja @Nei

Hvis ja, må avklaring med berørt rettighetshaver være dokumentert

Kan vann og avløpssledninger være i konflikt med tiltaket? Ja [KFM

Hvis ja, må avklaring med berørt rettighetshaver være dokumentert

Krav til byggegrunn (p §  28-1)

Skal byggverket plasseres i område med fare for:

Flom

(TEK17 § 7-2)

Skred

(TEK17 § 7-3)

Andre natur-
og miljøforhold
(pbl § 28—1)

Skal byggverket plasseres i  flomutsan  område?
F1 (liten konsekvens og sannsynlighet lavere enn 1/20 år)

, Nei Ja Hvis ja, angi F2 (middels konsekvens og sannsynlighet lavere enn 1/200 år)
F3 (stor konsekvens og sannsynlighet lavere enn 1/1000 år)

sikkerhetsklasse:

Skal byggverket plasseres i skredutsatt område?

sikkerhetsklasse:

* S1 (liten konsekvens og sannsynlighet lavere enn 1/100 ar)

, NBl l—' Ja  ““3 ja, angi 82 (middels konsekvens og sannsynlighet lavere enn 1/1000 år)
S3 (stor konsekvens og sannsynlighet lavere enn 1/5000 år)

:  Nei .Ja Dersom ja, beskriv kompenserende tiltakivedlegg

Tilknytning til veg og ledningsnett

Adkomst

vegloven

§§ 40-43
pbl  §  27-4

Vann-

forsyning

pbl § 27-1

Avløp

pbl  § 27-2

Overvann

Gir tiltaket ny/endret Tomta har adkomst til følgende veg som er opparbeidet og åpen for alminnelig ferdsel:

adkoms'? Riksveg/fylkesveg Er avkjøringstillatelse gitt? Ja

[— Ja Nei Kommunal veg Er avkjøringstillatelse gitt? Ja

Privat veg Er vegrett sikret ved tinglyst erklæring?  n  Ja

Tilknytning i forhold til tomta

l—; Offentlig vannverk Privat vannverk

[—- Annen privat vannforsyning, innlagt vann Besmv

[Tl Annen privat vannforsyning, ikke innlagt vann

Dersom vanntilførsel forutsetter tilknytning til annen privat ledning eller krysser annens grunn,
foreligger rettighet ved tinglyst erklæring?

Tilknytning i forhold til tomta

F Offentlig avløpsanlegg Privat avløpsanlegg Skal det installeres vannklosett?

Foreligger utslippstillatelse?

Dersom avløpsanlegg forutsetter tilknytning til annen privat ledning eller krysser annens grunn,
foreligger rettighet ved tinglyst erklæring?

Takvam/overvann føres til: [l Avløpssystem .Terreng

Løfteinnretninger

Er det i bygningen Iøfteinnretninger Søkes det om slik innretning installert?: Hvis ja, sett X
s K?: . .om omfattes av TE [l Hels l:l Trappehels

E Nei Ja E Nei El Løfteplattform [] Rulletrapp eller rullende fortauEM:
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.Ja

.Ja

Transport og lagring P Undervisning

Overnattings- og serveringsvirksomhet Q  Helse- og sosialtjenester

informasjon og kommunikasjon Ft Kulturell virksomhet, underholdning og

Finansierings- og forsikringsvirksomhet fritidsaktiviteter

Lønnet arbeid i private husholdninger

Internasjonale organisasjoner og organer

Annet som ikke er næring.

Vedlegg nr.
Q  _

Vedlegg nr.
Q -

Vedlegg nr.

Vedlegg nr.

Vedlegg nr.

F  _

E Nei

Nei

E Nei

Vedlegg nr.

Q  -.

Nei

Nei

Nei

Nei

Vedlegg nr.

Q  !

Vedlegg nr.

Q  _.
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Vedlegg Side  l  -  av

o- i 1 Nullstill fl”.

Kvittering fOI' nabovarsel  sendes kommunen sammen med søknaden Dil—':ktopm'n
FUP HVCLKVALI'IET

 

Nabovarsel kan enten sendes som rekommandert sending, overleveres personlig mot kvittering eller sendes på e-post mot kvittering.
Med kvittering for mottatt e—post menes en e-post fra nabo/gienboer som bekrefter å ha mottatt nabovarselet. Ved personlig

overlevering vil signatur gielde som bekreftelse på at varslet er mottatt. Det kan også signeres på at man gir samtykke til tiltaket.

Tiltaket gjelder

Gnr. Bnr. Festenr. Seksjonsnr. Bygningsnr. Bolignr. Kommune

Eiendom/ 68 15 Nordreisa
byggested Adresse Postnr. Poststed

Ravelseidet ytre 42 9153 Rotsund

Følgende naboer har mottatt eller fått rek. sending av vedlagte nabovarsel med tilhørende vedlegg:

Nabo-lgjenboereiendom Eier/fester av nabo-lgjenboereiendom

Gnr. Bnr. Festenr. Seksjonsnr. Eiers/tasters navn Dato sendt e-post

68 17 Torill og Knut Johansen
Adresse Adresse  . Denne del klistres på kvittering

nvegen  7 Ravelseldet ytre 31 RA 0167 5490 5N0
Postnr. Poststed Postnr. Poststed Post ted 5 r .nr

9152 Sørkjosen 9153 Rotsund - ??

Personlig kvittering for Dato Sign. Personlig kvittering for Dato Sign.

mottatt varsel samtykke til tiltaket

Nabo-lgjenboereiendom Eier/tester av nabo-lgjenboereiendom

Gnr. Bnr. Festenr. Seksjonsnr. Eiers/festers navn Dato sendt e-post

68 13 Kjell Eilif Paulsen
Adresse _ Adresse . Kvittering vedlegges

Ravelseldet Ytre 32 Ravelse1det ytre32
Postnr. Poststed Postnr. Poststed Poststedets reg.nr.

9153 Rotsund 91 53 Rotsund
Personlig kvittering for Dato Si ., 1 Personlig kvittering for Dato ,

mottatt varsel  (  3  2.. lg é ,: samtykke til tiltaket 5:92 488i '  40C (,N—

Nabo-Igjenboereiendom Eier/tester av nabo-[gienboereiendom

Gnr. Bnr. Festenr. Seksjonsnr. Eiers/festers navn Dato sendt e-post

Adresse Adresse Kvittering vedlegges

Postnr. Poststed Postnr. Poststed Poststedets reg.nr.

Personlig kvittering for Dato Sign. Personlig kvittering for Dato Sign.

mottatt varsel samtykke til tiltaket

Nabo-Igjenboereiendom Eier/tester av nabo-lgjenboereiendom

Gnr. Bnr. Festenr. Seksjonsnr. Eiers/festers navn Dato sendt e—post

Adresse Adresse Kvittering vedlegges

Postnr. Poststed Postnr. Poststed Poststedets reg.nr.

Personlig kvittering for Dato Sign. Personlig kvittering for Dato Sign.

mottatt varsel samtykke til tiltaket

Nabo-lgjenboereiendom Eier/tester av nabo-Igjenboereiendom
Gnr. Bnr. Festenr. Seksjonsnr. Eiers/testers navn Dato sendt e-post

Adresse Adresse Kvittering vedlegges

Postnr. Poststed Postnr. Poststed Poststedets reg.nr.

Personlig kvittering for Dato Sign. Personlig kvittering tor Dato Sign.

mottatt varsel samtykke til tiltaket

Det er per dags dato innlevert rekommandert
sending til ovennevnte adressater. ]  2 .  4 4 i)?

I  -20 (%
Samlet antall sendinger:  4 Sign. ' * .  '3 ,
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Kurt Steinar Wiik

Ravelseidet ytre 39

9153 Rotsund

Org.nr. 976104390 13112017

Nordreisa Kommune

Byggesaksbehandler

9151 Storslett

S knad  om dis ensas'on fra LNRF Ian

Naustet er oppført i fjæra på eiendom Gnr. 68 Bnr.15 Ravelseidet ytre 42.

Trebygning i  en naturlig bakkekant etter det gamle naustet.

Rammeverket er i 48x148 Standard.

Røsthøyde Ø. side: 3,50 m. over bakkenivå . V.side mot sjø. 5,60m.

Loftet er bygd inn itakstolene som er konstruert etter snølasttabellene for området. Leverandør Alta

Takstoler AS.

Oppholds og omkledningsrom på naustloftet (etasje 2) ble oppført etter byggearbeidet var omsøkt

og startet.

Det ble da ikke søkt om endring av bygget. Dette beklager jeg.

Naustet brukes i forbindelse med sjørelatert virksomhet som drives fra Ravelseidet.

Brukere pri dag er: Arnøy Laks, Arctic Panorama Lodge og Kurt Wiik.

Arnøy Laks pendler daglig fra Ravelseidet til lokaliteten på Uløybukta.

Arctic panorama har om lag 120 båtturer over sundet med gjester i sesongen.

Undertegnede har ca. 150 arbeidsturer til øyene i året.

Naustet og loftet brukes som oppholdsrom /lager/omkledningsrom for oss når vi skal på eller over

havet til aktuelle arbeide.

Dette er av sikkerhetsmessig stor betydning for personell og passasjerer som skal ut på flåter og med

båter.

Fra bygningen er det oversikt over havet til Uløybukt og oppdrettsanlegget til Arnøy Laks.

Helse, Miljø og Sikkerhet blir ivaretatt på en bedre måte når man kan ha et tørt og varmt

utgangspunkt.

Dette er med på å gi et tryggere utgangspunkt for arbeidere og gjester.

333



Bygningen brukes ikke som bolig.

Bygningen [området sperrer ikke av fjæra for gående langs fjæra.

Bygningen er hensiktsmessig plassert og det er best formålstjenlig å ha bygget plassert der det står i

dag.

Søker om tillatelse/dispensasjon til å kunne ha dette bygget stående som det er i dag.

 

/L
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Vedlegg nr.

c- Nullstill fl”.

opplysninger gltt I nabovarsel sendes kommunen sammen med søknaden wmmmu
IGL' UVCCKVALHLY

 

(Gjenpart av nabovarsel)

Pbi  §  21-3

Tiltak på eiendommen:

Gnr. Bnr. Festenr. Seksjonsnr. Eiendommens adresse Postnr. Poststed

68 15 Ravelseidet ytre42 9153 Rotsund

Eier/fester Kommune

Kristen Olai  Wiik‘s  bo. Nordreisa

Det varsles herved om

Nybygg E] Anlegg Endring av fasade  D  Riving

X  Påbygg/tilbygg G  Skilt/reklame EI lnnhegning mot veg Bruksendring

Oppretting/endring av matrikkelenhet [:l Annet
Midlertidig bygning, konstruksjon eller anlegg Cl Antennesystem (eiendomsdeling) eller bortfeste

Dispensasjon etter plan- og bygningsloven kapittel 19

Plan- 0 b '  lov n Vedlegg nr.
med foåkryfggrlngs e E] Kommunale vedtekter Arealplaner E] Vegloven B  _

Arealdisponering
Sett kryss for gjeldende plan

X  Arealdel av kommuneplan l:] Reguleringsplan El Bebyggelsesplan

Navn på plan

LN FR- område.

Beskriv nærmere hva nabovarslet gjelder

Det er bygget naust med innredet lott til bruk som oppholdsrom/venterom i forbindelse med ferddsel langs sjø.
Dermed søkes det bruksendring for bruk av bygget, samt noen fasadeendringer og noe endret størrelse på naust fra tidligere
søknad.
Dispensasjon for næring i  LNFR- området. Dispensasjon for oppføring av bygg i  100- meter  sonen langs sjø.

Vedlegg nr.
Q  _

Spørsmål vedrørende nabovarsel rettes til

Foretak/tiltakshaver

Kurt Steinar Wiik
Kontaktperson, navn E-post Telefon Mobil

Kurt Kurtbuss@online.no 90507862 90507862

Søknaden kan ses på hjemmeside:

(ikke obligatorisk):

Merknader sendes til

Eventuelle merknader skal være mottatt innen 2 uker etter at  dette  varsel er sendt.
Ansvarlig søker/tiltakshaver skal sammen med søknad sende innkomne merknader og redegjøre for ev. endringer.

Navn Postadresse

Kurt Steinar Wiik Ravelseidet ytre 39
Postnr. Poststed E-post

91 53 Rotsund kurtbuss@online.no

Følgende vedlegg er sendt med nabovarselet

Beskrivelse av vedlegg Gruppe Nr. fra -til "3:252,“

Dispensasjonssøknad/vedtak B —

Situasjonsplan D —  l

Tegninger snitt, fasade E 2  —  X;

Andre vedlegg 0

Underskrift

Tilsvarende opplysninger med vedlegg er sendt i nabovarsel til berørte naboer og gjenboere.

Mottagere av nabovarsel fremgår av kvittering for nabovarsel.

Sted Dato Underskrift ansvarlig søker eller tiltakshaver

Ravelseidet 29012018

Gjentas med blokkbokstaver

Kurt  Steinar Wiik
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Nordreisa kommune 
           

 Arkivsaknr:       2015/444-23 

Arkiv:                1942/47/87
  

Saksbehandler:  Sigrid 
Birkelund 

 Dato:                 20.02.2018 
 

 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
26/18 Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg 19.04.2018 

 

Klage på nabovarsel gnr bnr 47/87 

Henvisning til lovverk: 
Reguleringsplan: 19421979_003 Sørkjosen  
Kommunens arealdel bestemmelser: B12 og BN  
Plan og bygningsloven: § 29- 4 Byggverkets høyde og avstand til nabogrense, § 20-1 bokstav a 
påbygging, § 20-1 bokstav b) Vesentlig reparasjon av tiltak som nevnt under bokstav a), § 20-1 
d) bruksendring eller vesentlig utvidelse eller vesentlig endring  
 

Vedlegg: 
1 Vedtak i klagesak —søknad om fasadeendring, bruksendring og gjenoppbygging av 

bygninger på gnr./bnr. 47/87 i Nordreisa kommune,vedtaket oppheves 
2 Nabovarsel for gnr bnr 1942/47/87 i Sørkjosen 
3 Tegning garasje 
4 Tegning bolig 
5 Eldre situasjonsbilde av gnr bnr 47_87 
6 Situasjonskart gnr bnr 47_87 
9 Informasjon til nabovarsel, svar på brev utsendt 20.12.2017 
10 Tegninger 
11 Tegninger med retning 
12 Sak - nabovarsel for gnr. 1942/47/87 
13 Svar på brev angående nabovarsel for gnr. 1942/47/87 
14 Mottatt klage på nabovarsel 23.11.2017 gnr bnr 1942/47/87 
15 Klage på nabovarsel 23.11.2017 gnr bnr 47/87 
15 Klage på nabovarsel 23.11.2017 
15 Klage på nabovarsel for gnr bnr 1942/47/87 

 

Rådmannens innstilling 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl) §§ 20-1 og 21-4 godkjennes søknad om tillatelse i 
ett trinn mottatt 16.07.2014 for oppføring bolig med 4 boenheter, samt vesentlige reparasjoner 
på garasje på gbr 47, bnr 87 som omsøkt.  
 
Det vises for øvrig til søknadens vedlagte tegninger, situasjonsplan og godkjente søknader om 
ansvarsrett og kontrollerklæringer. 
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Nordreisa kommune har vurdert saken til at det ikke er nødvendig å søke om dispensasjon fra 
byggelinje mot vei, samt bygging inntil nabogrense. Dette fordi oppbyggingen av garasjen 
ansees som et mindre tiltak på eksisterende og opprinnelig grunnmur. Klage på nabovarsel fra 
grunneier på gnr 47, brn 203 angående beliggenhet, anses derfor som ikke å være av stor 
relevans og vektlegges ikke som vesentlig. 
 
 
 
 

Saksopplysninger - historikk 
08.07.2014 leverte Løvoll As en byggesøknad på gnr 47/87 i Sørkjosen. Søknaden gikk ut på å 
gjøre om den gamle eneboligen til fire utleieenheter. Det skulle gjøres ved et påbygg på andre 
etasje, fasadeendringer og ny veranda og innganger. Garasjen skulle også repareres da taket har 
kollapset.  
 
Ved råd fra saksbehandler kom de fram til at det ikke var nødvendig å sende nabovarsel på 
garasjen, da det er snakk om mindre tiltak som ikke fører til noen vesentlige endringer av 
bygget.  
 
Løvoll AS sendte ut nabovarsel til sine fem naboer angående ombygging av bolighuset. Det kom 
inn en klage. Denne var fra Tove Holene på gnr bnr 47/203. Det viser seg at de tegningene som 
var sendt ut, var for dårlige og at nabovarslet derfor ikke var fullstendig. Saksbehandler gir ikke 
henne lengre frist på klagerett i saken. Hun sendte inn klage. Kommunen avviste denne. Hun 
klaget dermed på både saksbehandlingen og garasjen. Saksbehandleren avviser klagene 
administrativt og finner ingen grunnlag for å ta hensyn til klagene fra Tove Holene. 
 
Saken ble behandlet i driftsutvalget den 17.03.2015 med to klagepunkter: Klage på bygg 
vedrørende påbygg og fasadeendring på bolig på eiendommen, samt klage på restaurering av 
eksisterende garasje. Driftsutvalget avviser klagene. Vi ser i ettertid at det skulle vært formulert 
til at klagene ikke tas til følge.  
 
Saken ble videresendt til Fylkesmannen i Troms. Den 13.07.2015 blir Nordreisa kommunes 
vedtak om byggetillatelse på gnr 47, bnr 87, av 07.08.2014, opphevet. Begrunnelsen er at naboer 
ikke har blitt forelagt tilstrekkelig informasjon om tiltaket til uttalelse. Under kommunens 
behandling av saken, kom vi fram til at restaureringen av garasjen ikke var et søknadspliktig 
tiltak og det var derfor ikke nødvendig å nabovarsle denne og å gi byggetillatelse på denne.  
Fylkesmannen kom fram til at arbeidet som er utført på garasjen er en vesentlig reparasjon, som 
kommer inn under søknadspliktige tiltak jfr pbl § 20-1, bokstav b.  
 
Av vedtaket fra Fylkesmannen i Troms framgår det at kopi av brevet også er sendt til Joda 
Eiendom AS og til Tove Holene.  
 
Det skal vise seg i ettertid at dette brevet fra Fylkesmannen i Troms ikke er blitt mottatt av 
hverken Joda eiendom/Løvoll AS eller Tove Holene. På tidspunktet når vedtaket blir opphevet, 
er Løvoll så og si ferdig med ombyggingen av bolighuset og garasjen.  
 
På grunn av pålegg om nedbemanning og vakanser i kommunen på det tidspunktet, var ikke fast 
byggesaksbehandler tilsatt og oppfølging av denne saken ble ikke prioritert. Våren 2017 mottas 
det en forespørsel om ferdigattest på bygget fra Holene og saken starter opp igjen.  
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Siden heller ikke Løvoll/Joda Eiendom har fått melding om at byggetillatelsen var opphevet, har 
de handlet i god tro om at alt har vært i orden. Løvoll ble først kontaktet av kommunen 
28.06.2017 om saken. Fordi saken nå står i en veldig uvanlig og vanskelig situasjon, og for å 
komme i gang med saken på nytt, ble det nå avtalt at kommunen skal nabovarsle saken for Joda 
eiendom AS. Begge tiltakene, både ombygging av bolig, samt reparasjon av garasjen ble søkt 
om allerede i juli 2014. I og med at byggetillatelsen er opphevet, skal denne søknaden nå 
behandles på nytt.  
 
Saksopplysninger i saken angående nabovarsel på tiltak på gnr 47, bnr 87 og vurdering av 
merknader og klager fra nabo Tove Holene som eier gnr 47, bnr 203: 
 
Tegninger av tiltakene blir sendt inn fra Løvoll igjen. Disse er forøvrig de samme som ved 
forrige behandling, men nå også med tegninger av garasje. I og med at kommunen gjorde en 
feilvurdering i opprinnelig søknad, og kom fram til at det ikke var nødvendig å søke om 
byggetillatelse på oppbygging av garasjen, har vi kommet fram til at hele saken skal behandles 
i henhold til regelverket som gjaldt da det ble søkt byggetillatelse første gang i juli 2014, 
hvor også garasjen skulle vært med. I søknaden som ble mottatt fra Joda Eiendom AS av 
08.07.2014 er det også søkt om gjenoppbygging av garasjen, men tegninger var ikke med da det 
ble ansett som et ikke søknadspliktig tiltak.  
 
Det ble gjort en befaring av eiendommen av saksbehandler den 06.10.2017, der først og fremst 
garasjen ble sett nærmere på. Det fastslås her, som det også er gjort av tidligere saksbehandlere, 
at garasjen er bygget på samme grunnmur som den opprinnelige garasjen.  
 
Den 23.11.2017 sender Nordreisa kommune ut nytt nabovarsel for Joda eiendom AS for tiltak 
på gnr 47/87. Følgende tiltak varsles jfr § 20-1: 
Det søkes på hus:  
 Påbygg/ Tilbygg: Det påbygges østlige del av huset som en forlenging av andre etasje. 
Det bygges trapp som inngang til boenhetene i andre etasje som et tilbygg. Det bygges om på 
eksisterende veranda slik at den går over hele langsiden av veggen til 1. og 2. etasje.  
 Vesentlig endring: Vesentlig endring av tak.  
 Fasadeendring: Endringer av vinduer og dører på hus.  
 Oppdeling av boenhet: Det endres fra en boenhet på hus til fire boenheter på hus. 
Høyeste takhøyde og eksiterende grunnmur blir ikke endret.  
 
Det søkes på garasje:  
 Vesentlige reparasjoner: Tak har kollapset og det settes opp igjen.  
  
Varslet sendes fire naboer som har boligeiendommer som grenser til gnr 47/87, samt til Tove 
Holene, som bor i Oslo og som eier gnr 47/203. Gnr 47/87, samt naboboligtomtene er innenfor 
reguleringsplan for Sørkjosen øst 3 med planidentifikasjon 19421979_003 og avsatt til 
forretning/bolig. I kommuneplanens arealdel er reguleringsplanen gjeldende, men formålet er 
endret til bolig. Gnr 47/203 er ikke bebygd av bolig og er i samme reguleringsplan avsatt til 
park/friluftsliv. I kommuneplanens arealdel, vedtatt 20.03.204, er deler gnr 47/203 langs med E6 
avsatt til næringsformål. Resten av eiendommen er fortsatt avsatt til park/friluftsliv.  
 
Sammen med varslet som viser hva det søkes om, legges det ved to flyfoto som viser før og etter 
bilde på eiendommen gnr 47/87. Det viser at både garasjen og boligen er bygd opp med samme 
areal som tidligere. Huset har en liten utbygging av veranda/trapp mot gnr 47/377 og det har 
denne grunneieren samtykket i. Ellers er ikke BYA endret på noen av byggene, heller ikke total 
høyde.   
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I Fylkesmannens vedtak av 13.07.2015 står det at garasjen i sin helhet ligger utenfor 
byggegrensen mot veg. Vi ville sagt at garasjen ligger innenfor byggegrensen, men på samme 
rekka som de andre garasjene like ved, som alle har stått akkurat der siden 1950-60 tallet og 
er/har vært en del av den gamle bebyggelsen i Sørkjosen. Garasjen er bygd opp på samme 
grunnmur og er ikke ny bebyggelse i den forstand, og om den hadde vært restaurert før den falt 
sammen, hadde den likevel stått akkurat på samme plass. Vi tolker derfor byggegrensen mot veg 
til å gjelde ny bebyggelse som føres opp etter at reguleringsplanen ble vedtatt i 1979. Vi vil 
legge til at Joda eiendom AS kjøpte gnr 47/87 den 22.08.2013, og vi regner med at garasjen var 
ganske falleferdig allerede da. Dagens eier har altså ikke hatt mulighet til å vedlikeholde denne 
garasjen før dette ble gjort i 2014.  
 
Merknader angående nabovarslet som er sendt av kommunen den 23.11.2017 kommer fra Tove 
Holene. Det kommer ikke noe fra de andre varslede naboene.  
 
Brev av 27.11.2017 mottas fra Tove Holene den 01.12.2017.  
Utdrag av punktene:  

- Hun opplyser at hun ikke har mottatt vedtaket av 13.07.2015 fra Fylkesmannen i Troms 
der vedtaket er opphevet og at det har gått ca 2,5 år før kommunen informerer henne om 
dette. 

- Den gamle grunnmuren ser ut til å vært utvidet, hvem har vært på befaring? 
- Holene opprettholder sin klage av 14.07.2014 

 
Våre kommentarer til punktene i brevet: 

- Av Fylkesmannens brev framgår det at kopi av vedtaket er sendt til Tove Holene og det 
var derfor ikke nødvendig for kommunen å informere Holene om vedtaket. At brevet 
ikke er kommet fram til adressaten, kan ikke kommunen lastes for.  

- Når vi i nabovarslet skriver at kommunen har vært på befaring, skal det ikke være 
nødvendig å skrive konkret hvem. Hadde det vært det politiske utvalget, så hadde det 
stått det. Vi skriver at vi bekrefter at garasjen er satt opp på samme grunnmur, dvs at 
garasjen har samme størrelse som den opprinnelige. Holene mistenkeliggjør kommunen 
for å komme med usannheter.  

- Holene får tilbakemelding på sine synspunkter i vårt brev av 04.12.2017 og deriblant at 
vår byggetillatelse av 07.08.2014 er opphevet av Fylkesmannen i Troms den 13.07.2015, 
og at hun ikke kan opprettholde en klage på et opphevet vedtak. 

 
Brev av 07.12.2017 mottas fra Tove Holene den 11.12.2017 – overskrift; klage på nabovarsel 
datert 23.11.201 for gnr bnr 47/87.  
Utdrag av punktene:  

- Tegningene av huset er ikke spesifisert med mål og høyde, samt retning nord/sør-øst/vest 
og har vansker med å forholde seg til dem. 

- Garasjen er oppført, på hvilket grunnlag? 
- Tegninger av garasjen er av dårlig kvalitet og mangler høydeanvisning, Tegningene viser 

ikke slagretning på dører. 
 
Våre kommentarer til punktene i brevet: 
Holene får svar i vårt brev av 15.12.2017 hvor det nå legges ved tegninger som er målsatt, samt 
hvilken retning som er hvor. I vårt brev av 23.11.2017 var det lagt med to flyfoto av 
eiendommen, fra før og etter ombygging av boligen. Hvis tegningene hadde blitt sammenlignet 
med flyfoto, har man enkelt kunne sett hvordan himmelretning som var hvor på tegningene. 
Men det er likevel rett at dette skal være påført tegningene. Kommentar til tegningene på 
garasjen er at når «dørene» ikke har slagretning, er det fordi de brukes som vinduer, noe som er 
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forklart i vårt brev av 04.12.2017. Det er en egen dør på andre siden av bygget som brukes som 
inngang.  
 
Punktet om på hvilket grunnlag garasjen allerede er oppført på: Nabovarslet av 23.11.2017 går 
blant annet ut på søknadspliktig tiltak på vesentlige reparasjoner på garasje, hvor det også 
framgår at garasjen er oppført på samme grunnmur og i samme størrelse som garasjen som har 
stått der siden 50-60 tallet. Tiltakshaver Joda eiendom AS har ført opp garasjen i god tro om at 
dette ikke var et søknadspliktig tiltak og var ferdig med arbeidet før Fylkesmannen avgjorde at 
tiltaket var søknadspliktig.  
 
Brev av 20.12.2017 mottas fra Tove Holene den 29.12.2017 - overskrift; klage på nabovarsel 
datert 23.11.201 for gnr bnr 47/87.  
 

- Holene hevder å målestokken på tegningene ikke stemmer overens med måleskalaen 
1:50.  

- Tegningene er ikke Norsk standard.  
- Byggemeldingen er ikke relevant.  
- Kan ikke ta stilling til noe hun ikke vet hva er.  
- Ber om et situasjonskart da hun vil vite hvor garasjen er tenkt plassert.  
- Vil ha 1 meter fra nabogrensen slik at bygget kan vedlikeholdes på egen grunn.  
- Nordreisa kommune har påtatt seg å føre den nye byggesaken. Tiltakshaver har trukket 

seg og gitt ansvaret til kommunen. 
- Henviser til byggesaksforskriften hva en ansvarsrett har varslingsplikt om og hva et 

varsel skal inneholde, i den grad det berører naboers eller gjenboeres interesser, med 
målsatt situasjonsplan, snitt- og fasadetegninger som vedlegg.  

 
Holene får svar i vårt brev av 02.01.2018 hvor vi skriver at det ser ut som at tegningene er blitt 
gjort om til et annet målformat ved elektronisk utsending via Svarut. Alt sendes nå på nytt pr 
post.  
Våre kommentarer til punktene i brevet: 

- Selv om man på tegningene ikke kunne måle seg fram til størrelsen på byggene, så var 
de målsatt. Tegning av bolig, viser f.eks en lengde på 14,32 m. Noe som var sagt i vår 
behandling av saken, allerede da den ble behandlet av driftsutvalget den 17.03.15. At 
Holene ikke har tillitt til målsatte tegninger får være opp til henne.  

- Det er ikke krav om at tegningene i en byggesak må være i forhold til Norsk standard.  
- I varsel av 23.11.2017 går det helt tydelig fram hva søknaden går ut på. Det er også helt 

klart forklart at garasjen allerede er oppført på samme grunnmur. Hva som er uklart og 
ikke relevant i denne sammenhengen kan vi ikke forstå. Et nytt situasjonskart skal være 
unødvendig, da søker er grundig informert om dette allerede. I brevet av 23.11.2017 ble 
det sendt med flyfoto tatt ut av kartprogrammet, som skal være vel så bra som et 
situasjonskart.  

- Kommunen har ikke overtatt ansvaret for tiltaket. Det er uttrykkelig sagt at nabovarslet 
sendes for Joda eiendom AS.  

 
Brev av 14.01.2018 mottas fra Tove Holene den 23.01.2018 – overskrift; klage på nabovarsel 
for gnr bnr 1942/47/87.  
 

- Holene klager på saksbehandlingen. 
- Det er ikke situasjonskart, men bilder/foto. 
- Kan ikke godta beliggenheten som er anvist på situasjonskart/bilder, ber om 

situasjonskart da dette er en ny byggesak, hvor skal garasjen plasseres? 
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- Henviser til at kommunen i brev av 15.12.17 skriver at det er en ny byggesak og mener 
da at den skal behandles i forhold til ny plan og bygningslov.  

- Hun henviser til mange av punktene i fylkesmannens brev.  
- Hun hevder at Nordreisa kommune er blitt tiltakshaver, sitter på begge sider av bordet og 

er partisk.  
- Hun hevder at saken skal til Statens vegvesen. 
- Hun hevder at kommunen har unndratt seg sin informasjonsplikt i og med at det har tatt 

2 år og 4 måneder før kommunen sendte henne Fylkesmannens vedtak.  
- Hun klager på beliggenheten til garasjen. 

 
Våre kommentarer til punktene i brevet: 

- Et nabovarsel skal inneholde en situasjonsplan. Vi mener at et flyfoto er vel så bra som 
et kart. Hensikten med en situasjonsplan er å få fram hvor bygningene står og 
endringene av disse, og dette framgår helt klart av de to flyfotoene som er sendt med 
nabovarslet av 23.11.2017.  

- Hvor skal garasjen plasseres? Det framgår helt klart av varslet som er sendt ut at 
garasjen allerede er oppført på samme grunnmur. Dette framgår også av flyfotoene. Det 
er derfor ingen tvil om at Holene bør forstå hvor garasjen står. I brev fra Holene av 
27.11.2017 har Holene selv lagt med bilder av gammel og ny garasje. Det er derfor ingen 
tvil om at Holene vet at garasjen er bygget opp på samme plass og er ferdig.  

- Det framgår av varslet at siden vårt forrige vedtak er opphevet må vi behandle saken på 
nytt, men at den blir behandlet slik søknaden kom inn i juli 2014. Søknaden er den 
samme, det er varslet som er nytt. 

- Nordreisa kommune er blitt tiltakshaver. Det går klart fram at vi sender ut nabovarsel for 
Joda eiendom AS. Varslet hadde gått ut på det samme om Løvoll hadde sendt ut varslet 
selv.  

- Kommunen har unndratt sin informasjonsplikt og ikke sendt henne vedtaket fra 
Fylkesmannen i Troms. Det går klart fram av vedtaket sendt av Fylkesmannen den 
13.07.2015 at kopi av vedtaket er sendt til Holene. Vi kan ikke ta ansvar for at posten 
ikke er kommet fram til rett adresse. Fylkesmannen avslutter også sitt vedtak med: 
Partene anses som underrettet ved kopi av dette brevet. Dette gjentar også Holene i sitt 
brev, og samtidig anklager hun kommunen for å ikke informert henne. 

- Brevet ender med at det er beliggenheten på garasjen som påklages.  
 

Saksframstilling søknad om tillatelse i ett trinn byggetillatelse 
Denne saken gjelder søknad om tiltak jfr pbl § 20-1 på gnr 47, bnr 87 mottatt 08.07.2014: 
Det søkes på hus:  
 Påbygg/tilbygg: Det påbygges østlige del av huset som en forlenging av andre etasje. 
Det bygges trapp som inngang til boenhetene i andre etasje som et tilbygg. Det bygges om på 
eksisterende veranda slik at den går over hele langsiden av veggen til 1. og 2. etasje.  
 Vesentlig endring: Vesentlig endring av tak.  
 Fasadeendring: Endringer av vinduer og dører på hus.  
 Oppdeling av boenhet: Det endres fra en boenhet på hus til fire boenheter på hus. 
Høyeste takhøyde og eksiterende grunnmur blir ikke endret.  
 
Det søkes på garasje:  
 Vesentlige reparasjoner: Tak har kollapset og det settes opp igjen.  
  
Siden Joda eiendom AS har vært i god tro om alt var i orden jfr tillatelse gitt av kommunen den 
07.08.2014, var begge byggene ferdig omtrent på den tida når Fylkesmannen opphevet 
kommunens vedtak. Den 23.11.2017 starter Nordreisa kommune saken på nytt og sender 
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nabovarsel for Joda eiendom AS for tiltak på gnr 47/87. Vi viser til historikken i saken og 
beklager at saken ikke er tatt tak i tidligere. Men på grunn av nedbemanning og vakanser, samt 
ikke tilsatt byggesaksbehandler, har denne saken ikke vært prioritert.  
 
Som det framgår av historikken i saken, har vi funnet at garasjen som er gjenoppbygd på gnr 47, 
bnr 87 på samme plass hvor det har stått en garasje siden 1950-60 tallet. Gnr 47/87 ble opprettet 
som selvstendig eiendom 21.08.1972. Den ble fradelt fra gnr 47, bnr 3 som tidligere utgjorde 
omtrent hele denne delen av Sørkjosen. De aller fleste boligene i Sørkjosen ble bygd på 
festetomter som senere er fradelt som selvstendige eiendommer. Gamle flyfoto viser at boligen 
og garasjen i alle fall sto der i august 1965. Det vil si at garasjen alltid har stått helt på grensen 
av egen eiendom, under forutsetning av at de oppmerkede grensene er rette. Gnr 47/203 ble 
forøvrig opprettet i 17.10.1979. Gamle kart viser de samme grensene som i dag, og på gamle 
kart, ser det også ut til at garasjen er litt over grensen. Vi antar at det er takutstikket som kanskje 
er over grensen og alltid har vært det. Dette er under forutsetningene om at grensene er riktig. 
Hvis det stilles tvil om det, er grensepåvisning privatrettslige forhold som partene selv må ta tak 
i.  
 
 
 

 
Widerøe Flyveselskaps flyfoto fra Nordreisa kommune: Sørkjosen. 1965-08-19 Nasjonalbiblioteket 
https://www.nb.no/nbsok/nb/05ec0ed0924cc8f4fd133dff7cf88cca?index=42#0  

Flyfoto fra 1965 viser at garasjen allerede er oppført. Eiendommen har ikke hatt noen 
kartforretninger etter skylddelingen i 1972.   
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Godkjenning av foretak for ansvarsrett: 
 
Foretak med sentral godkjenning: 
Med hjemmel i pbl 2008, § 22-1, jf byggesaksforskriften 2010 (SAK10) § 9-1 gis ansvarsrett i 
forbindelse med omsøkte tiltak til følgende foretak med sentral godkjenning: 
 
Foretak Godkjenningsområde 
MALERMESTER LØVOLL AS 
Org. nr. 984960026 
 

SØK - Ansvarlig søker, tiltakskl. 1 
PRO/KPR - Ansvarlig prosjekterende og kontrollerende 
for prosjektering, tiltakskl. 1. 
UTF/KUT - Ansvarlig utførende og kontrollerende 
av utførelsen, tiltakskl. 1. 
Ansvarsområde: Bygninger og installasjoner 

 
Saksutredning/begrunnelse for vedtaket: 
 
Planstatus: 
Sørkjosen øst 3 med planidentifikasjon 19421979_003 
 
Nabovarsling: 
Naboer og gjenboere er varslet iht. pbl 2008 § 21-3 og SAK10 § 5-2. 
 
Merknader/klager: 
Det er mottatt merknader og klage fra eier av gnr 47/203, Tove Holene i brev av 27.11.17, 
07.12.2017, 20.12.2017 og 14.01.2018. I starten gikk merknadene på at nabovarselet ikke hadde 
målsatte tegninger mm, det er ettersendt. Det er ikke kommentarer fra nabo angående boligen 
etter at målene på boligtegningene ble presisert og byggetillatelse gis. 
 
Klagen på nabovarslet har endt opp med at det klages på beliggenheten på den oppførte og 
omsøkte garasjen. Alle punktene i brevene fra naboen er drøftet tidligere i denne saken. Om 
garasjen hadde vært vedlikeholdt før skadene ble for omfattende, hadde reparasjon kunne vært 
gjort som et ikke søknadspliktig tiltak, men da var det ikke dagens grunneier som var 
hjemmelshaver. Garasjen har nå hatt en vesentlig reparasjon, men er likevel oppført på samme 
grunnmur og med samme areal. Vi finner derfor ikke at klagen på beliggenheten er vesentlig for 
at byggetillatelse ikke kan gis.  
 
Gjennomføringsplan: 
Gjennomføringsplan foreligger jf pbl 2008 § 21-2, og SAK10 § 5-3 
 
Administrasjonens drøfting/begrunnelse: 
Foretakene med sentral godkjenning, som søker om ansvarsrett, bekrefter at de oppfyller pbl 
2008 § 22-1 og SAK10 §§ 10-1 og 10-2 til ansvarsrett for omsøkte fagområder. 
Til arbeid som krever ansvarsrett og ansvarlig foretak ikke selv utfører, eller har 
nødvendig kompetanse for å utføre, skal ansvarlig foretak forvisse seg om at innleid foretak 
tilfredsstiller forskriftens krav til kompetanse for sitt fag og har kontrollsystemet på plass. 
Det er ansvarlig søkers ansvar å påse at alle fag er dekket med ansvarsrett før arbeidet 
igangsettes jf pbl § 23-4. 
 
Byggegrunn, miljøforhold mv: 
I henhold til søknad ansees byggegrunn sikret i hht pbl 2008 § 28-1 (flom- og rasfare, forurenset 
grunn, natur- og miljøforhold). Minner om krav om radonsperre mot grunnen i bygninger 
beregnet for varig opphold jfr. byggeteknisk forskrift TEK10 § 13-5. 
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Atkomst/avkjørsel/beliggenhet: 
Eiendommen anses å være sikret lovlig atkomst i samsvar med pbl 2008 § 27-4. 
 
I Fylkesmannen oppheving av vårt vedtak av 07.08.2014 står det at kommunen må vurdere om 
tiltaket krever dispensasjon fra pbl § 29-4, andre ledd, jfr § 19-2, tatt i betraktning at garasjen 
ligger i grensen til naboeiendommen.  
 
I plb § 29-4, tredje ledd bokstav b, står det at kommunen kan godkjenne at byggverk plasseres 
nærmere nabogrense enn nevnt i andre ledd eller i nabogrense ved oppføring av frittliggende 
garasje, uthus og lignende mindre tiltak. Dette er utdypet med at kommunen kan godkjenne 
plassering nærmere enn 4 meter fra nabogrense selv om naboen ikke har gitt samtykke, og uten 
at det er nødvendig med dispensasjon... ... Bygningen må ha en naturlig tilknytning til 
eiendommen... Dette er en boligeiendom og det er naturlig med en garasje på en boligeiendom. 
Det står også at hvilke mindre tiltak godkjennelseskravet gjelder for, er det opp til 
bygningsmyndighetenes skjønn i det enkelte tilfelle å avgjøre ut fra de stedlige forhold.  
Bakgrunnen for 4 meters kravet er de branntekniske hensyn som tilsier 8 meters avstand mellom 
byggverk for beboelse. I dette tilfellet gjelder det en garasje og da gjelder 1 meter fra 
nabogrense på grunn av brannsikkerhet.  
 
I dette tilfellet står garasjen helt inntil nabogrensen til gnr 47/203 og den har alltid gjort det uten 
at det tidligere har kommet klager på det. Byggetillatelsen gjelder oppbygging av sammenrast 
garasje som er et søknadspliktig tiltak jfr pbl § 20-1, bokstav a og b, og som vi anser som et 
mindre tiltak. Som nevnt i saken mange ganger er garasjen bygget opp på samme grunnmur og i 
samme størrelse som den gamle garasjen som har stått der tidligere og var sammenrast på 
søknadstidspunktet.  
 
Naboeiendommen gnr 47/203 er uten boligbebyggelse og er i reguleringsplanen avsatt til 
park/friluftsområde. I kommuneplanens arealdel er arealet avsatt til næringsvirksomhet. Gnr 
47/87 er innenfor området som er regulert til boligformål. Ut i fra de stedlige forholdene kan 
ikke Nordreisa kommune se at godkjenning av tiltaket vedrørende oppbygging av garasje på 
gammel grunnmur, er til hinder for naboeiendommen. Av samme grunn kan vi heller ikke se at 
det er nødvendig å søke om dispensasjon for oppføring av garasjen på den gamle grunnmuren i 
og med at det alltid har stått en garasje der. Klagen i nabovarselet angående plassering tas ikke 
til følge.  
 
I Fylkesmannens vedtak av 13.07.2015 er byggegrense mot vei nevnt. I og med at garasjen er 
bygd opp på samme grunnmur av en garasje som har stått der siden 1950-60 tallet, og som er en 
del av den gamle bebyggelsen i Sørkjosen, vurder kommunen at byggegrensen mot vei gjelder 
for bygg som føres opp etter at eksisterende reguleringsplan ble vedtatt. Eksisterende 
reguleringsplan er fra 1979. Om garasjen hadde vært vedlikehold tidligere som et ikke 
søknadspliktig tiltak, ville den likevel ha stått akkurat på samme plass. Den står forøvrig på en 
rekke med andre gamle garasjer som også antakelig har stått der omtrent like lenge, og som er 
like nært veien. Dette tiltaket er derfor heller ikke en dispensasjon fra byggegrensen mot veg, 
slik vi tolker det.  
 
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 
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eldre aktivitet i område, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget og Kulturetaten, 
Troms fylkeskommune omgående jfr. kulturminnelovens § 8 andre ledd. (pbl 2008 § 21-5, 
SAK10 § 6-2). 
 
Sikringstiltak ved byggearbeid: 
Det vises til bestemmelsene i pbl 2008 § 28-2. 
 
Avfall: 
Tiltak etter pbl 2008 kap 20, skal tilfredsstille krav til forsvarlig avfallshåndtering i eller i 
medhold av loven. 
 
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. 
 
Tove Holene sitt brev:  
I Holene sitt klagerbrev til nabovarslet har hun trukket frem at situasjonskartet ikke er godt nok. 
Vi brukte et bildekart for å vise hvordan det så ut før tiltaket var, satt i gang. Dette for å formidle 
mest mulig av saken og ikke for å være til hinder i opplysninger om nabovarslet. Det er ikke 
oppført så mange mål i kart. Dette på grunn av at det er lite endringer på bygg i grunnflate.  
Garasje er ikke endret. Boligbygget har endret veranda på nordlige og sørlige side av bygget.  
 
Holene nevner også en del av det fylkesmannen har sagt. Hun nevner også at tiltaket bør sendes 
til Statens vegvesen på høring. Dette har vi som sagt, i tredje avsnitt ovenfor, ikke gjort. Hun 
nevner at kommunen tar en part i saken ved å nabovarslet for Løvoll as. Dette kan være sant, 
men samtidig har vi et ansvar for saken når den er blitt slik den er blitt. Det har ikke blitt et 
annet varsel om Løvoll hadde gjort det selv.  
 
Oppsummering:  
Oppsummert er et punkt som påklages av Holene: 

- Garasjens beliggenhet godtas ikke. 
 
Når det gjelder garasjens beliggenhet, viser vi til saksutredningen der det utallige ganger nevnes 
at den er bygget opp på samme og opprinnelige grunnmur. Det vil si at plasseringen er den 
samme som den alltid har vært og som det aldri tidligere har vært klaget på. Om garasjen hadde 
vært reparert før skadene ble for omfattende, hadde den likevel stått på samme sted. Joda 
eiendom AS kjøpte eiendommen 22.08.2013 og kunne dermed ikke ha gjort det tidligere. Ut i 
fra de stedlige forholdene kan ikke Nordreisa kommune se at godkjenning av tiltaket vedrørende 
oppbygging av garasje på gammel grunnmur, er til hinder for naboeiendommen. Av samme 
grunn kan vi heller ikke se at det er nødvendig å søke om dispensasjon for oppføring av garasjen 
på den gamle grunnmuren som er like inntil nabogrensen og innenfor byggegrensen til vei, i og 
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med at det alltid har stått en garasje der. Klagen i nabovarselet angående plassering tas ikke til 
følge og det gis byggetillatelse både til bolig og garasje. 
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Fylkesmanneni Troms
RomssaFyIkkamånni

Saksbehandler
Tine Larsen

TelefonVår datoVår ref.Arkivkode
77 64 20 59 13.07.20152015/1735423.1

Deres datoDeres ref.
20.03.20152015/444-4

Nordreisa kommune
Postboks 174
9156 Storslett

Vedtak i klagesak —søknad om fasadeendring, bruksendring og
gjenoppbygging av bygninger på gnr./bnr. 47/87 i Nordreisa kommune,
vedtaket oppheves

Vi viser til Nordreisa kommunes oversendelse av ovennevnte klagesak, mottatt her
23.03.2015, samt vårt foreløpige svar av 9.4.2015.

Vi viser videre til vår anmodning om tilleggsopplysninger i brev av 1.6.2015, og kommunens
svar av 9.6.2015, samt oversendelse i e-post av 27.6.2015 av tegninger inngitt i forbindelse
med søknad

Saken gjelder klage på tillatelse til ombygging av eksisterende bygning til fire boenheter
og gjenoppbygging av en ødelagt garasje.

Fylkesmannen opphever vedtaket på grunn av saksbehandlingsfeil. Naboer har ikke
blitt forelagt tilstrekkelig informasjon om tiltaket til uttalelse. Tegningsgrunnlag og
øvrig søknadsmateriale som er oversendt kommunen er dessuten mangelfullt, slik at det
ikke er mulig å vurdere om tiltaket er i overensstemmelse med plan- og bygningslovens
krav, eller planer og planbestemmelser gitt i medhold av loven. Dette innebærer at
saken ikke var tilstrekkelig opplyst på tidspunktet for kommunens vedtak.

Vi vil begrunne vår avgjørelse nærmere i det følgende.

Sakens bakgrunn
Fylkesmannen forutsetter at partene er kjent med sakens dokumenter, og gir derfor ikke et
fullstendig saksreferat. Vår redegjørelse bygger på de opplysninger som fremkommer i det
skriftlige materiale som er oversendt fra kommunen og klager.

Eier av eiendommen gnr. 47 bnr. 87, Joda Eiendom AS, fremmet søknad datert 8.7.2014 om
tillatelse etter plan- og bygningsloven til følgende tiltak på eiendommen:

Fylkeshuset, Strandvegen 13 Telefon: 77 64 20 00 Avdeling fmtrpostmottak@fylkesmannen.no
Postboks 6105, 9291 Tromsø Telefaks: 77 64 21 39 Justis- og www.fylkesmannen.no/troms

kommunalavdelingen
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Bygge om eksisterende bolig fra en til fire boenheter, med fasadeendring i foun av
flyttede vinduer. For øvrig søkes det om «påbygging av eksisterende tilbygg», uten
at det er nærmere redegjort for hva dette innebærer.
Gjenoppbygging av sammenrast garasje

Eiere av fem naboeiendommer ble varslet om tiltakene. Fire naboer undertegnet på at de har
mottatt varsel og samtykker i tiltaket. Nabovarsel ble i henhold til vedlagt kvittering sendt
rekommandert 27.6.2014 til Tove Holene, eier av naboeiendom med gnr./bnr. 47/203.
Nabovarselet hun fikk oversendt manglet situasjonskart, målsatte tegninger, fasadetegninger
og annen informasjon om tiltaket. Holene kontaktet tiltakshaver og kommunen og ba om å få
dette oversendt.

Holene innga merknader til nabovarselet i brev datert 14.7.2014. Merknadene var i hovedsak
en klage over saksbehandlingen, og begrunnet med at nabovarselet ikke inneholdt nødvendige
opplysninger om tiltaket, samt at hun ikke hadde mottatt disse opplysningene innen
toukersfristen for å inngi merknader.

Hun stilte også spørsmål ved om det var garasje på eiendommen, da hun mente det ikke
fremgår av tidligere flyfoto. Garasjen som er planlagt gjenoppbygget ligger på grensen til
klagers tomt. Hun anførte videre at det blant annet er grunn til å tvile på nabovarselets
riktighet.

I brev av 6.8.2014 fra kommunen til Holene fremgår det at kommunen på det tidspunktet
hadde vært i kontakt med tiltakshaver og fått opplyst at de manglende dokumenter i
nabovarselet var ettersendt til Holene. Nordreisa kommune hadde også ettersendt
situasjonskart til Holene. Kommunen skriver videre at restaurering/gjenoppbygging av garasje
på samme sted ikke er et søknadspliktig tiltak etter plan- og bygningsloven.

Nordreisa anså nabovarselet som gyldig, og avviste søkers klage over saksbehandlingen.

Den 7.8.2014 gav Nordreisa kommune byggetillatelse til oppføring av bolig med fire
boenheter i henhold til søknad.

Holene påklaget vedtaket i brev datert 11.8.2014. Klagegrunnene er i hovedsak
saksbehandlingsfeil i forbindelse med nabovarselet. Hun viser til at de ettersendte
dokumentene i forbindelse med nabovarselet ble sendt for sent, og at dokumentene hun
omsider mottok var mangelfulle. Holene mener også at det er gitt motstridende opplysninger i
tegninger, kart og situasjonskart hun har fått oversendt. Som eksempel viste hun til at huset er
målt til 16 m langt på situasjonskartet, mens det på hustegningene er 28,6 in langt.

Nordreisa kommune underinstansbehandlet klagen i driftsutvalget 17.3.2015, og fattet
følgende vedtak:

Klage fra Tove Holene, eier av gnr 1942/47/203, vedrørende påbygg og fasadeendring på
bolig på eiendommen gnr 1942/47/87 avvises.

Klage fra Tove Holene, eier av gnr 1942/47/203, vedrørende restaurering av eksisterende
garasje på eiendommen gnr 1942/47/87 avvises.
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Tiltakene er i samsvar med gjeldende reguleringsplan og tiltakene vil ikke ha betydning for -
eller være til hinder for naboens interesser eller utnyttelse av egen eiendom. Vedtaket er gjort
med hjemmel i pbl § 21-1 §l-9,jf. fvl. 33.

Saken oversendes Fylkesmannen for klagebehandling.

Som begrunnelse for at kommunens vedtak opprettholdes, viser kommunen til at søknad om
byggetillatelse ble mottatt 16.7.2014, og at nabovarsel var sendt rekommandert til Holene
27.6.2014. Kommunen oversendte tegninger og kart/situasjonsplan til Holene samme dag
kommunen mottok dokurnentene fra søker, dvs. 16.7.2014. Den 15.7.2015hadde også
tiltakshaver sendt kart og tegninger til Holene. Kommunen viser til at klager dermed hadde
tilgang på alle dokumenter i saken før kommunen tok saken opp til behandling.
Byggetillatelse ble gitt 7.8.2014, dvs. 41 dager etter at nabovarsel var sendt og 23 dager etter
at Holene mottok tegninger og kart/situasjonsplan. Kommunen opplyser videre at den
avventet behandlingen av søknaden om tillatelse til etter merknadsfristen på 2 uker etter at
Holene hadde mottatt grunnlagsmaterialet var utløpt, jf. plan- og bygningsloven § 21-3.

Når det gjelder manglende samsvar mellom kart og tegninger mener kommunen at klager har
misforstått tegningene og summert begge etasjeplanene som ett plan.

Garasjen på ca. 36 m2 er plassert på Løvolds eiendom gnr 1942/47/87, like ved nabogrensen.
Garasjens eksistens er dokurnentert på kart, plantegninger og med bilder som viser dens
nåværende tilstand. Garasjen må repareres grunnet store skader etter mange års snøbelastning
og manglende vedlikehold. Konununen viser ved underinstansbehandlingen til at dette er
vedlikehold som ikke er søknadspliktig i henhold til plan- og bygningsloven § 20-3.

Bygningsmyndigheten opplyser dessuten at omsøkte tiltak er i samsvar med gjeldende
reguleringsplan for området, hvor eiendommen er avsatt til boligformål, og at tiltakene ikke
har betydning for klagers utnyttelse av egen eiendom.

Fylkesmannens myndighet
Fylkesmannen kan prøve alle sider av saken og herunder ta hensyn til nye omstendigheter. Vi
skal vurdere de synspunkter som klageren legger frem, og kan også ta opp forhold som ikke
er berørt i klagen. Der Fylkesmannen er klageinstans for vedtak truffet av en kommune, skal
vi imidlertid legge vekt på hensynet til det kommunale selvstyre ved prøving av det frie
skjønn, jf. forvaltningsloven § 34 annet ledd.

Fylkesmannensvurdering
Klagen anses rettidig fremmet av part med rettslig klageinteresse, jf. fv1. § 28 første ledd og §
29 tredje ledd. Klagen tas til behandling.

Vi gjør innledningsvis oppmerksom på at vi har registrert at kommunen har uttrykt at klagen
«avvises» ved underinstansbehandlingen. Vi legger imidlertid til grunn at kommunen ikke
mener å avvise klagen fra realitetsbehandling, jf. fv1. § 33, ettersom den har oversendt saken
til Fylkesmannen for endelig avgjørelse. Vi går ut fra at kommunens beslutning gir uttrykk for
at den ikke ser grunn til å endre det påklagede vedtaket som følge av klagen. Fylkesmannen
understreker likevel at kommunen bør unngå å benytte begrepet avvisning i en slik
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sammenheng, ettersom avvisning innebærer at vilkårene for å behandle klagen ikke foreligger
og at klagen dermed ikke kan tas opp til realitetsbehandling.

Planforhold
Eiendommen på Hovedveien 53 i Sørkj osen er i kommuneplanens arealdel for 2014-2026
avsatt til boligformål. Området er også omfattet av eldre reguleringsplan Sørkjosen Øst 3
Havna, vedtatt 21.9.1988, hvor eiendommen er avsatt til reguleringsformål bolig/folTetning.

I kommuneplanens arealdel for Nordreisa er det bestemt at reguleringsplanen skal videreføres
så langt den ikke er i konflikt med kommuneplanens arealdel, jf. planbestemmelsene 1.4.3 til
kommuneplanens arealdel.

Om nabovarselet
Tiltakshaver skal varsle berørte naboer og gjenboere om tiltaket med minst to ukers frist for
merknader fra det tidspunkt grunnlagsmaterialet for søknaden er gjort tilgjengelig for de
berørte, jf. plan- og bygningsloven § 21-3.

Nabovarsel skal gi en dekkende beskrivelse av tiltaket, om hva som skal oppføres og hvor det
skal oppføres. Byggesaksforskriften § 5-2 presiserer at varselet skal inneholde alle de
opplysninger som skal gis ved søknad, jf. byggesaksforskriftens § 5-4, i den grad
opplysningene berører naboers eller gjenboeres interesser. Nabovarsel skal ha vedlagt målsatt
situasjonsplan, snitt- og fasadetegninger. Når tiltaket medfører endret bruk, skal nabovarsel
også inneholde opplysninger om tidligere bruk. Det skal framgå av nabovarselet om tiltaket
krever dispensasjon fra bestemmelser gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven, og om
nødvendig angis hvilke regler det søkes dispensasjon fra og begrunnelse for
dispensasjonssøknaden.

Fylkesmannen legger til grunn at søker sendte nabovarsel til Holene 27.6.2014, men at
varselet manglet målsatt situasjonsplan, snitt- og fasadetegninger som skal vedlegges
forhåndsvarselet. Det ble heller ikke gitt opplysninger om tidligere bruk. I merknader i brev
av 14.7.2014 skriver Holene at hun fortsatt ikke har mottatt de etterlyste dokumentene, og at
hun også har kontaktet kommunen. Kommunen oversendte opplysninger i saken til klager
16.7.2014.

Tiltakshaver undertegnet søknaden den 8.7.2014 og opplyser i søknaden at det ikke foreligger
nabornerknader. Dette til tross for at det på tidspunktet for undertegning av søknad ikke var
gått to uker siden varselet ble sendt, og at klager per telefon den 7.7.2014 hadde bedt om å få
oversendt de dokumentene som manglet i varselet.

Kommunen mente det ikke forelå feil ved nabovarselet, og la vekt på at Holene fikk tilgang
på de etterlyste dokumentene mer enn to uker før kommunen fattet vedtak den 7.8.2014. Til
dette påpeker Fylkesmannen at det er først etter at nabo har mottatt varsel og
grunnlagsmateriale at minimumsfristen begynner å løpe for å inngi merknader til tiltakshaver,
som i første rekke skal vurdere merknadene fra berørte naboer for søknad ferdigstilles og
oversendes kommunen, jf. plan- og bygningsloven § 21-3.

Når det gjelder klagers anførsel om at de ettersendte dokumentene var mangelfulle og at det
ikke var samsvar mellom tegninger og kart, avviser kommunen dette med at Holene har

352



Side 5 av 8

misforstått opplysningene i tegningene. Fylkesmannen utelukker ikke at Holenes eksempel er
basert på en misforståelse, men Fylkesmannen konstaterer at det ikke fremgår av tegningene
hvordan bygningen endres, hva som er påbygging av eksisterende tilbygg, hvordan de fire
boenhetene skal plasseres i bygningen og størrelse på disse enhetene. Tegningene er
uoversiktlige og gir ikke et godt bilde av hvordan tiltaket vil se ut, de mangler blant annet
opplysninger om bygningens høyde. Videre er tegningene av dårlig trykkvalitet, enkelte i den
grad at de er vanskelige å lese. Tegningene og øvrig informasjon gir av den grunn ikke
tilstrekkelig informasjon om tiltaket, og gir ikke et inntrykk av hvordan tiltaket vil se ut.
Naboene har derfor ikke mulighet til å vurdere tiltaket basert på tegninger og informasjon de
har fått tilgang på.

Fylkesmannen konstaterer på denne bakgrunn at nabovarslingen ikke er gjennomført i
henhold til gjeldende saksbehandlingsregler i plan- og bygningsloven.

Feil ved nabovarsling er en saksbehandlingsfeil som kan få betydning for vedtakets gyldighet
dersom det er grunn til å tro at feilen har iimvirket på vedtakets innhold, jf. forvaltningsloven
§ 41 og den ulovfestede ugyldighetslæren. Da søknaden lider av samme mangel i form av
ufullstendige og uoversiktlige tegninger og for lite informasjon om tiltaket, må vedtaket
uansett oppheves fordi saken ikke er tilstrekkelig opplyst (jf. neste punkt). Fylkesmannen
finner derfor ikke grunn til å gå nærmere inn på en vurdering av om feil ved nabovarslingen
alene er tilstrekkelig for å kjenne vedtaket ugyldig i denne saken.

Om soknaden og opplysning av saken
Søknaden skal gi de opplysningene som er nødvendige for at kommunen skal kunne gi
tillatelse til tiltaket, jf plan- og bygningsloven § 21-2. Dette innebærer at søknaden må
inneholde de opplysninger som kommunen trenger for å ta stilling til om tiltakets «ytre
rammer» er i overensstemmelse med regler gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven.
Det skal i søknad inngis opplysninger om blant annet tiltakets stølTelse og grad av utnytting,
tegninger og målsatt situasjonsplan, jf. byggesaksforskriften § 5-4. Søknad og vedlegg skal
presenteres i en oversiktlig form, jf. byggesaksforskriften § 5-1.

I søknaden står tiltaket beskrevet på følgende måte:

Boligen skal ombygges: Fasadeendring med flytting av vinduer og påbygging av eksisterende
tilbygg. Det etableres flere boenheter fra 1-4. Gjenoppbygging av eksisterende garasje
reguleringsplanen er det ikke oppgitt grad av utbygging for området FB3-forretning/bolig.
Arealberegningene har derfor tatt utgangspunkt i planbestemmelsene oppgitt i
kommuneplanens arealdel som oppgir en 30 % BYA.

Informasjonen i søknaden og vedlagte tegninger gir ikke tilstrekkelige opplysninger til å
vurdere tiltaket. Tegningene mangler —som redegjort for over - informasjon om de omsøkte
tiltakene, herunder byggets høyde, er uoversiktlige og vanskelige å lese.. Det er, så langt vi
kan se, heller ikke vedlagt tegninger av den omsøkte garasjen. Fylkesmannen har bedt
kommunen om å få oversendt alle tegninger i saken i lesbar trykkvalitet. Fylkesmannen fikk
oversendt per e-post 26.6.2015 samtlige tegninger kommunen har mottatt fra tiltakshaver, og
har fått opplyst over telefon at kommunens eksemplarer også er av dårlig trykkvalitet. Vi har
heller ikke fått oversendt målsatt situasjonsplan som viser den omsøkte ut- eller
ombyggingen. Det er, som redegjort for over, uklart for Fylkesmannen hva den aktuelle til-
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eller utbyggingen innebærer og om den medfører endringer av eksisterende bebyggelse som
kan illustreres på en situasjonsplan. Vi har imidlertid registrert at søker opplyser at
eiendommens BYA ikke vil endres som følge av de omsøkte tiltakene.

Kommunen skal påse at saken er tilstrekkelig opplyst før vedtak treffes, jf. forvaltningsloven
§ 17. Med de mangler det her er redegjort for, er ikke saken godt nok opplyst til å vurdere om
tiltaket er i overensstemmelse med plan- og bygningsloven og gjeldende plan og
planbestemmelser. Det innebærer at kravet i fv1. § 17 til sakens opplysning ikke er overholdt i
denne saken. Dette må videre anses som en saksbehandlingsfeil som kan ha fått innvirkning
på vedtakets innhold, ettersom kommunen bare kan gi tillatelse til tiltak som er i
overensstemmelse med regler gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven, jf. pb1. §§ 1-6
og 21-4 første ledd, med mindre det er gitt dispensasjon etter pb1. § 19-2.

Vedtaket oppheves på denne bakgrunn som ugyldig grunnet saksbehandlingsfeil, og sendes
tilbake til kommunen for ny behandling.

Ved den fornyede behandlingen av søknaden må kommunen innhente de opplysninger som
mangler, jf. redegjørelsen over. Den må videre påse at berørte naboer varsles med anledning
til å inngi merknader til tiltaket etter å ha mottatt fullstendige opplysninger i henhold til plan-
og bygningsloven § 21-3, jf. byggesaksforskriften § 5-2, før det treffes nytt vedtak i saken.

Reparasjon av garasje
I søknaden opplyser tiltakshaver at det også søkes om «gjenoppbygging av eksisterende
garasje.» Det redegjøres ikke nærmere for hva dette tiltaket innebærer. Kommunen legger til
grunn at garasjen skal gjenoppføres på samme sted i opprinnelig størrelse og fasade, og anser
ikke gjenoppbygging av den ødelagte garasjen å være søknadspliktig. Garasjen er derfor ikke
tatt opp til søknadsbehandling.

Klager reiser spørsmål ved om det eksisterer garasje. På grunnlag av kart og vedlagte bilder,
legger Fylkesmannen legger til grunn at det er en eldre og ødelagt garasje plassert i
eiendommens sydlige hjørne, i grensen til klagers eiendom.

Som det også fremgår av saksfremstillingen har garasjen store skader etter mange års
snøbelastning og manglende vedlikehold, og bygningen er falleferdig. Det fremgår av bildene
at garasjen er i svært dårlig stand. Taket er ødelagt (borte/rast ned), og veggene ser ut til å
være i ferd med å falle.

Kommunens vurdering er at det ikke er nødvendig med søknad da det gjelder reparasjon av
eksisterende bygning, og vurderer at tiltaket er å anse som vedlikehold og unntatt
søknadsplikt etter plan- og bygningsloven § 20-3. Vi presiserer at søknaden er fremmet og
behandlet før endringene i plan- og bygningsloven trådte i kraft 01.07.2015, slik at denne
henvisningen gjelder pb1. § 20-3 slik den lød før lovendringen.

Det følger av pb1. § 20-1 bokstav b at vesentlig reparasjon av tiltak nevnt i pb1. § 20-1 bokstav
a er søknadspliktig. I note 556 til bestemmelsen på Gyldendal rettsdata skriver Marianne
Reusch følgende om hvordan «vesentlig reparasjon» skal forstås:
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Om en endring eller reparasjon er «vesentlig», vil bl.a. avhenge av omfang og
kompleksitet. Et inngrep i bærende eller andre konstruksjoner av vesentlig betydning
for sikkerheten rn.m., vil for eksempel omfattes.

Sett i henhold til garasjens tilstand mener Fylkesmannen at det å sette den tilbake i brukbar
stand innebærer en vesentlig reparasjon av bygningen.

Garasjen kan videre i seg selv ikke anses som et tiltak unntatt søknadsplikt, uansett om man
legger til grunn reglene slik de lød før lov- og forskriftsendringene som trådte i kraft
1.17.2015 eller om man tar utgangspunkt i regelverket slik det nå er utformet. Vi begrunner
dette med at garasjen er oppført i nabogrense. Unntaket fra søknadsplikt for mindre
frittliggende bygning med størrelse på inntil 50m2BYA eller BRA gjelder for byggverk som
oppføres inntil énmeter fra nabogrensen, jf. byggesaksforskriften § 4-1 bokstav a.

Garasjen er dermed en bygning som nevnt i pb1. § 20-1 bokstav a som ikke er unntatt
søknadsplikt, og tiltaket som søkes gjennomført må anses som en vesentlig reparasjon av
bygningen. Reparasjonen er dermed søknadspliktig etter pb1. § 20-1 bokstav b.

Ved den fornyede behandlingen av saken må kommunen vurdere om tiltaket krever
dispensasjon fra pb1. § 29-4 andre ledd, jf. pb1. § 19-2, tatt i betraktning at tiltaket ligger i
grensen til nabotomt. Den ligger også i sin helhet utenfor byggegrensen mot veg, slik denne
fremgår av reguleringsplanen. Vi presiserer at vi ikke har tatt stilling til dette spørsmålet ved
vår behandling av denne klagesaken.

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 1-9, jf delegasjonsfullmakt gjør Fylkesmannen
følgende

vedtak:

Nordreisa kommunes vedtak i sak 2014/2478 datert 7.8.2014 oppheves, og saken hjemvises
for ny behandling.

Vedtaket er endelig og kan ikke påklages. Partene anses underrettet ved kopi av dette brevet.
Vi gjør oppmerksom på partenes rett til å gjøre seg kjent med sakens dokumenter, jf.
forvaltningsloven §§ 18 og 19.
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Etter fullmakt

Kristine Sørensen Ødegård
fung. kommunaldirektør

Tine Larsen
seniorrådgiver

Kopi til:
Joda Eiendom AS Moan 33 9151 STORSLETT

Tove Holene Norsmannsgate 43 A 0655 OSLO

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ikke håndskrevne signaturer.
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«KONTAKT» 

 

 
 

 
 

Deres ref:   Vår ref (bes oppgitt ved svar): Løpenr. Arkivkode Dato 
«REF» 2015/444-13 9535/2017 1942/47/87 23.11.2017 

 

Nabovarsel for gnr bnr 1942/47/87 i Sørkjosen 

Denne byggesaken har tidligere vært nabovarslet sommeren 2014. Saken må behandles på nytt 
da vedtaket ble opphevet av fylkesmannen 13.07.2015. Med dette sendes det da ut ny nabovarsel 
av Nordreisa kommune for JODA EIENDOM AS på gnr bnr 47/87. 
 
Historikk: 
Det søktes om å bygge om enebolig til flere boenheter på bygg og restaurering av eksisterende 
garasje. Byggesaken ble nabovarslet og mottok klage på dårlig nabovarsel. Det ble gitt etterhvert 
byggetillatelse og det kom inn klage på byggetillatelsen den 11.08.2017. I ettertid ble klagene 
underinstansbehandlet i driftsutvalget den 17.03.2017. Alle klagene ble avvist. Det ble dermed 
sendt til fylkesmannen 20.03.2015. Fylkesmannen opphevet vedtaket. Dette var begrunnet med at 
det var mangelfulle opplysninger i saken og at fylkesmannen anså tiltaket som en vesentlig 
reparasjon av garasje og at denne var søknadspliktig gjennom plan- og bygningsloven § 20-1 b) 
Vesentlige reparasjoner. På det tidspunktet saken ble tatt opp til fylkesmannen hadde kommunen 
nedbemanning og lite ressurser til å fullføre saker som denne. I og med at det tok så lang tid 
imellom saken ble godkjent til den ble opphevet har Løvoll As utført arbeidet sitt på gnr bnr 
47/87 i Sørkjosen. Per i dag er alt av arbeid utført på hus og garasje.  
For å komme videre med saken, settes den opp på nytt. Saken vil bli behandlet av regelverk på 
det tidspunktet det første vedtaket var satt, sommer 2014.  
 
Løvolls versjon av saken:  
... Nordreisa kommunen tok i 2014 stilling til tiltaket på grunnlag av de innsendte dokumentene 
og ga oss byggetillatelse med grunnlag i disse. Der ble ikke etterspurt andre dokumenter før 
byggetillatelse ble gitt. Saken ble senere fulgt opp av saksbehandler fra kommunen, uten at det 
ble endringer i byggesaken eller i byggetillatelse. Vi har inntil den 28. juni i år hatt 
byggetillatelse på tiltaket. Vi har bygd henhold til gitt tillatelse og handlet i god tro. Hele tiltaket 
var ferdig juni 2015 .... 
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Ny nabovarsel: 
Det søkes dermed på ny plan- og bygningsloven søknadspliktige tiltak § 20-1:  
 
Det søkes på hus:  

- Påbygg/ Tilbygg: Det påbygges østlige del av huset som en forlenging av andre etasje. 
Det bygges trapp som inngang til boenhetene i andre etasje som et tilbygg. Det bygges 
om på eksisterende veranda slik at den går over hele langsiden av veggen til 1. og 2. 
etasje. 

- Vesentlig endring: Vesentlig endring av tak.  
- Fasadeendring: Endringer av vinduer og dører på hus. 
- Oppdeling av boenhet: Det endres fra en boenhet på hus til fire boenheter på hus.  

Høyeste takhøyde og eksiterende grunnmur blir ikke endret.  
 

Det søkes på garasje: 
- Vesentlige reparasjoner: Tak har kollapset og det settes opp igjen. 

Tegninger til byggesaken:  
Tegningene er forøvrig de samme som ble levert med søknad sist gang. De er mulig mer tydelige 
og korrekt skrevet ut denne gangen. Det søkes om oppdeling av huset til flere boenheter. Garasje 
har ikke endret form eller størrelse, men det er levert tegninger med denne gangen. Dette da det 
nå er søknadspliktig.  
 
Reguleringsplan/Kommunens arealdel planbestemmelser:  
Området er tidligere i reguleringsplan for Sørkjosen øst 3- Havna Industriområde med 
planidentifikasjon 19421979_003. Den er i senere tid også tatt med i Kommunens arealdel 
planbestemmelser. I kommuneplanens arealdel planbestemmelser er det satt opp formål og BYA 
i utnyttelsesgrad av tomten. Denne er på 30% BYA. Forøvrig er gjeldende reguleringsplan 
bestemmende for bygglinjer, avkjørsler/ fellesavkjørsler og fareområder. I dette området er det 
ingen avsatte avkjørsler i reguleringsplanen og er heller ikke avsatt byggegrense i plankart.  
 
Garasje og oppmålingsgrenser:  
Dette i vurderingen om garasje er over grense til nabo eller ei. Garasje har stått på plassen siden 
ca. 1958. Oppmålinger på stedet er satt av flyfoto fra gammelt av og det er ikke kontrollhevet 
eiendomsgrensene. Dette betyr at den eksisterende grense kan avvike fra +/- 2 meter. Av den 
grunnen kan vi ikke mene noe for eller imot om garasje er på andre siden av grense og en 
nærmere måling av garasje ikke vil føre til noe konklusjon. Det som er avgjørende er om den 
vesentlige reparasjon av garasjen er på den eksisterende grunnmuren. Kommunen har vært på 
befaring den 06.10.2017 og kan bekrefte at det er bygget på den gamle grunnmuren. 
 
Kommunen anser dette tiltaket kan stå slik det har stått når tiltaket omhandler en vesentlig 
reparasjon på eksisterende garasje. Tiltaket er utenfor byggrensen i avsatt kart til arealplanen mot 
E6, da bygget var oppført før reguleringsplan for området. Reparasjon av bygget endrer ikke 
plassering av bygg eller høyde, dermed sendes ikke saken til høring hos Statens vegvesen. 
 
Situasjonskart og avstander: 
Det er vedlagt to forskjellige situasjonskart for stedet. Dette er et tidligere flyfoto da garasje ikke 
var vesentlig reparert og et nyere foto av plassen. Tiltaket er ikke er merket med avstander da det 
ikke er noen endringer i forhold til bygg som går mot grenser.  
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Bygget i ettertid:  
Det er også bygget et lite tilbygg på hus. Dette blir ikke tatt med i denne saksbehandlingen da 
dette er bygd i ettertid og er unntatt byggesaksbehandling. Det er også bygget ut på veranda ved 
inngangspartiet. Dette gjør at det er innhentet tillatelse fra berørt nabo.  
 
Klagerett:  
Hvis det er klager angående saken, skal disse sendes inn til kommunen. Det er vanlig klagefrist 
på saken, som er på to uker fra den er utsendt.  
 
Spørsmål angående saken, kan henvendes til byggesaksbehandler. Klager kan innsendes til 
Nordreisa kommune: postmottak@nordreisa.kommune.no. Klagen merkes med saksnummer 
15/444. 
 
 
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. 
 

Vedlegg 
1 1542_001 
2 1541_001 
3 Eldre situasjonsbilde av gnr bnr 47_87 
4 Situasjonskart gnr bnr 47_87 

 
Likelydende brev sendt til: 
Tove Holene Lilleakerveien 33 E 0284 Oslo 
Unni Elise Jakobsen Hovedvegen 55 9152 SØRKJOSEN 
Asle Seppola Nessevegen 5 9152 Sørkjosen 
Oddveig Næss Blomsøy Nessevegen 7 9152 Sørkjosen 
Svein-Tore Richardsen Ringvegen 33 9152 Sørkjosen 

 
Kopi til: 
JODA EIENDOM AS Hovedvegen 43 9152 SØRKJOSEN 

 

359

mailto:postmottak@nordreisa.kommune.no
mailto:Sigrid.birkelund@nordreisa.kommune.no


oogb o019

öi p0 I 00bqab o 0 I'rf

\
TJ
h
c'

\
Gt
o
o

9î,a'

ìr ?2Q
a

Itn+8

V, ;) r.fr
úøa

c
o

)S
a
e

4, bv
noo,

i
I

l
I

I

L

oos L¿l)

+lal -b/t0

360



a

o
c\l
ôÔi
Ji

361



|,Ç¡; *t

362



-- "-J I

I

-____,*j+

,

363



ìÞ

I

tvl
(,

I t,h ,11,20 ll r t¿

q
L4

\Aa

X
all

I

noÇ

5o

*
ìo

\r
3,rù

(

sÞ

I
5o

\

'

-z
cj-C

/¡ø,(./e ri
E

î/]

t3I 0 4 l2o ¡gr l6 tSxt?.-

l

-7r

û
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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   
    
    
    
    
    
    

Tove Holene 
Lilleakerveien 33 E 
0284  Oslo 
 
 

 

 
 

 
 

Deres ref:   Vår ref (bes oppgitt ved svar): Løpenr. Arkivkode Dato 
 2015/444-21 3/2018 1942/47/87 02.01.2018 

 

Informasjon til nabovarsel, svar på brev utsendt 20.12.2017 

Ved innsendt brev fra deg skjønner vi at de har fått problemer med å lese tegningen. Dette da 
opprinnelig ark er i A3- format, mens gjennom elektronisk utsendelse av brev automatisk gjør 
om disse til A4 format. Dermed stemmer ikke målene på tegningene overens.  
 
Vi sender deg ett nytt brev, denne gangen i posten med tegninger i A3 format. De kan nå prøve å 
måle tegningene til 1:50.  
 
De kan sende inn ny klage eller svare om hvilke klage de vil opprettholde videre i saken. Det gis 
to ukers ekstra frist for saken. Du kan be om informasjon hvis du mangler noen opplysninger om 
nabovarslet, før du klager på saken.  
 
 
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 Oslo 2017j—1flf27.

Bygg- Utvikling '

Takk for Dere-s brev— Deres ref: 2015  "  444—13.

Sak  — cbovm's-e/jbr gnr bnr  I  942  / 47/87  i Sørkjosen. _

Deres brev er lite efterrettelig flere steder. Under ” Historikk  .  Det kom inn klage "

på byggetillatelsen den 2017-08—1 1.  I  ettertid ble klagene tmderinstans behandlet i
driftsutvalget den 2017—03—17. Alle klagene ble avvist.” —Hvordan går dette an ? Man kan vel

ikke behandle en klage 5 mnd før den kommer ?

Jeg sendte klage på nabovarsel 2014—07—14

Jeg sendte klage på byggetillatelsen 2014— 08—11

Alle klagene ble avvist og sendt til Fylkesmannen 2015—03—20. Fylkesmannen opphevet

vedtaket.

Viser til mitt brev til Nordreisa kommune den 2017-09-05

Jeg viser til min klage den 2014—08-1 1 til Nordreisa kommune ,teknisk etat og likelydene brev

til Fylkesmannen  .
Jeg har ventet på svar fra Fylkesmannen

l Deres brev ref: 2015 /444-13 får jeg nå beskjed at klagebehandling/' vedtak gjort i NOl'dl'ClS’d

driftsutvalg ble oversendt Fylkesmannen for endelig avgjørelse —den 201'5.—O3—20.- og at

[fylker/Halmen opphevet vedtaket.

Det har tatt ca. 2 og et '/2 år før Nordreisa kommune kan gi meg beskjed om hvor saken står.

Saken stiller seg nå i et helt annet lys fra min side.— Jeg er ikke blitt underrettet om avslaget på

vedtaket fra Fylkesmannen. Det er vel en kommunes oppgave og plikt å gjøre det '?

1 og med at Fylkesmannen anså tiltaket som en vesentlig reparasjon av garasje og at denne

var søknads pliktig gjennom plan og bygningsloven § 20-b  )
I dette tidsrommet har Lovell AS utfart arbeidet sitt, på eget ansvar, på egen grunn bnr gnr

4,7 A97. _
Skulle garasjen vært bygd opp i dag ,ville dens plassering på tomta sett helt annerledes ut.

Den ville da stått på sin egen grunn og muligens ikke hatt utkjøring rett ut i Eo- Hovedvegen i

Sørkjosen.

Løvoll sier i ny nabovarsel november 2017: Garasje og oppmålingsgrenser: "' Det som er

avgjørende er om den vesentlige reparasjon av garasjen er på den eksisterende grurmrnuren.

Kommunen har vært på befaring den 2017-10—06 og kan bekrefte at den er bygget på den

gamle grunnmuren"

Jeg spør  :  Befaring— hvem? Navn ?— Hvilken kommisjon ? bygningsrådet '?

Løvoll har ikke vedtak på det over grunnmuren. Det er det saken står om  .
Den gamle grurmmuren ser også ut til å være utvidet..

Det er ingen restaurering men et nybygg /  forretningsbygg /  garasje.
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Vedleg0 :  ]. Legger ved et bilde av den gamle garasjen.C‘

Vedlegg: 2. Den gamle garasjen som er sunket sammen.

vedlegg :3. Den såkalte restaurerte garasjen som ser helt annerledes ut.

Vari/«,? Li: SVU på brev av Mju/:” anfåenq'e. (7)135: sq (< på gl»? ”LIZ/Liv! ’7

Jeg opprel/Iw/der  min  klagefi'ajuli 2014  — dato:  2014-07-14. 370(5 rt!” ’2’ O  [Li/'1‘" 72 "  j

Forespørsel om denne sak er sendt til Statens vegvesen— Bodø.

Dette fordi saksbehandlingen hos Dere og /eller postgangen ikke er helt til å stole på.

Hilsen

Tove Holene  — grunneier gnr bnr 47 /203

J  0  K 0  9  NL, Adresse: Lilleakerveien 33 E.  0284- Oslo
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Tove Holene 
Lilleakerveien 33E 
0284  OSLO 
 
 

 

 
 

 
 

Deres ref:   Vår ref (bes oppgitt ved svar): Løpenr. Arkivkode Dato 
 2015/444-17 11641/2017 1942/47/87 04.12.2017 

 

Svar på brev angående nabovarsel for gnr. 1942/47/87 

Vi har mottatt ditt brev med tilbakemelding på nabovarsel og gir mer informasjon om saken:  
Først og fremt er dette en ny byggesak da den tidligere byggesaken ble opphevet av 
Fylkesmannen i Troms. Dermed kan du ikke opprettholde klagen, men levere inn ny klage på 
denne byggesaken. Dette må fremkomme i ditt brev. Vi ser dette i samsvar med tidligere historie 
på saken.  
 
Brevet skal inneholde:  
Tittel på brev: «Klage på nabovarsel datert 23.11.2017 for gnr bnr 47/87». 
Skriv spesifikk hva du klager på og det skal være punktvis slik at det tydelig kommer frem hva 
du klager på. Da kan vi ta stilling til din klage.  
  
Svar på spørsmål til deres brev angående nabovarsel: 

- Befaringen er blitt gjort av byggesaksbehandler og undertegnende. 
- Angående grenser/garasje: Hvis det er av interesse kan de ta opp grensemålingen til 

Jordskifteretten i Tromsø. Dette må gjøres på eget initiativ. Grensemålingene har ingen 
betydning for byggesaken slik den er i dag da nåværende grenser er gjeldende.  

- Vi vil presisere at Løvoll ikke har uttalt seg om oppmålingsgrenser og garasje slik de 
oppfatter utsendt nabovarsel. Brevet er undertegnet og skrevet av byggesaksbehandler. 
Det eneste Løvoll har uttalt seg på saken er skrevet i kursivt i historikk.  

- Vi vil spesifisere at garasjen ikke blir behandlet som et nytt bygg, men at garasjen har 
stått der i lengre tid og sakens utgangspunkt går ut ifra dette.   

- Vi bemerker at deres tomt er per dags dato under endring av reguleringsplan fra 
grøntareal til næringsbebyggelse. Fasadeendringen på garasje mot din tomt ved bruk av 
større glassdør er satt opp som bruk til vindu. Slik det var vurdert tidligere til grøntareal 
var dette tatt stilling til at det ikke hadde en vesentlig betydning. Dermed fortsetter denne 
vurderingen til gjeldende reguleringsplan per dags dato.  
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- Angående vedtaksbrevet fra fylkesmannen som de ikke har mottatt: Både de og Joda 
Eiendom AS står som kopimottaker på brevet vi har mottatt. Vi har forventet at dere av 
denne grunnen har mottatt brevet. Det er mulig skjedd en feil her siden dere ikke har fått 
informasjon. I den forbindelse sender vi over vedtaket fra FM (fylkesmannen). Vi 
presiserer at dette er det Fylkesmannen som har sendt ut dette brevet og ikke kommunen.  

- Vi presiserer at Løvoll heller ikke hadde mottatt informasjon om at byggesaken var 
opphevet slik som de. Dette viser til at ingen av dere har mottatt vedtaket fra 
Fylkesmannen.  

- Historikken ble fattet i korthet slik at den ikke skulle gi en saksfremstilling på 5-6 sider. 
Vi beklager hvis dere føler det mangler flere detaljer rundt saken.  

 
 
Videre fremgang i prosessen:  
De må sende inn nytt brev der det fremkommer at de klager på nabovarslet og hva de klager på i 
nabovarslet. Vi vil deretter vurdere din klage.  
 
 
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. 
 

Vedlegg 
1 Vedtak i klagesak —søknad om fasadeendring, bruksendring og gjenoppbygging av 

bygninger på gnr./bnr. 47/87 i Nordreisa kommune,vedtaket oppheves 
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Deres ref:   Vår ref (bes oppgitt ved svar): Løpenr. Arkivkode Dato 
 2015/444-19 12169/2017 1942/47/87 15.12.2017 

 

Mottatt klage på nabovarsel 23.11.2017 gnr bnr 1942/47/87 

Vi har mottatt din klage datert 07.12.2017 på nabovarsel utsendt 23.11.2017 for gnr bnr 47/87 i 
Nordreisa kommune. I denne klagen fremstiller de fire forskjellige punkt de klager på. Vi svarer 
først på disse spørsmålene for og så gi vår stilling til klagene:  
 

1. Husets tegninger er ikke spesifisert med mål og ikke i retning øst, vest syd nord og høyde 
mangler.  

Helt riktig. Det er ikke tatt med høyde på bygget. Tegningen har mål 1:50. Det står oppført 
1:100, men det er 1:50. Det er det slik at hvis du legger et linjal mot arket vil du kunne finne ut 
høyden på bygget. Hver 2 cm på linjal tilsvarer 1 meter. Denne høyden er ikke blitt høyere og det 
er dermed ikke lagt fokus på dette området. Det tilsvarer ca. 9 meter i høyden på det høyeste 
taket. Retning, nord, sør, øst og vest mangler.  
 

2. Garasje er oppført men på hvilke grunnlag? 
Vi forholder oss ikke til tidligere nabovarsel. Dette er ny byggesak.  
 

3. Garasjen er bygget på ny plate og for øvrig likner ikke den gamle.  
Dette er ny byggesak. Størrelsen på bygget er ikke endret og er på samme grunnmur. 
 

4. Slagretning på døra. Tegningene viser ingen retning. Denne døra er et vindu ut mot et 
grøntareal/industritomt.  

Dette er et vindu som går mot grøntareal/ sørøst. På nordvestlige side er døra inn til garasjen.  
 
Helhetlig forståelse av klagebrevet:  
Sammenfattet klagene tilsammen, med dine fire klagepunkter, er det vanskelig å se en helhetlig 
grunn til klagen. Din klage forholder seg til mangel på informasjon i nabovarsel og ikke klage på 
selve byggesaken. Da du er interessert i å få riktige opplysninger med opptegnet høyde på bygget 
og retninger i tegningen, sender vi dette brevet til deg med tegningene som vedlegg. 
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Videre fremgang i saken:  
Da vi sender til deg opplysninger om nabovarslet gir vi deg 2 uker ekstra frist for å klage på 
saken i et nytt brev. Vi tar da stilling til saken når du har fått de nye opplysninger som du 
mangler. Du kan gjerne begrunne din klage med hvorfor du klager på saken.  
 
Hva må man ha med i en klage? 

- Hvilket vedtak du klager på. 
- Det er en fordel om betegnelsen «klage» fremkommer konkret i brevet.  
- Grunn til klagen 
- Endringer du ønsker å få med 
- Evt. Andre opplysninger i tilknytning til vurderingen av saken. 
- Klagen må underskrives.  

 
 
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. 
 

Vedlegg 
1 Tegninger med retning 
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Nordreisa kommune Oslo: 2017-12-07. %Wi—

Utvikling $t -
bostboks 174, N- 9156 Storslett ' '  lCS/q “(bf

Deres ref: 2015/444- 17 —

Nytt nabovarsel for gnr bnr 1942/47/87 1 Sørkjosen sendes ut av Nordreisa

kommune for Joda eiendom AS gnr bnr 47/87. —

Klage på nabovarsel datert  23.11,2017  for gnr bnr 47/857  " '  ' '—

Jeg klager på følgende:

Hus e/s tegninger er ikke spesifisert i må! og ikke  i  retning ost vest syd nord og

hør de mangle].

lev. har vanskeligo a  forholde meg til dem.

Fylkesmannen påpekte også at det er mangelfullt.

Tegningene er fortsatt like mangelfulle som i 2014 men strekene er litt tydeligere.
V:)i'dreisa kommune går godfor disse tegningene som er datert 01.09.2017.

Garasje er oppført. Men på hvilket grunn/ag ?

Angående byggetillatelsen  — i brev dato 06.08.2014 står det  : "  Garasjen skal

restaureres  /  gjenoppbygges til tidligere utførelse på samme plass så denne krever

verken søknad eller tillatelse etter plan og bygningslovens bestemmelser. ”

Dette er ikke overholdt Byg get fremstår som noe helt annet

Vedlegg: Bilder av den nye og den gamle garasjen.

Garasjen er bygget opp pci ny plate ogfor ovrig likner ikke den gamle.

Tegningene av garasjen som nå er fremlagt, er av en mindre god kvalitet. De har
mangler på retning øst, syd ,vest og nord og lrøydeanvisning.

.S'l'agretning på døra. Tegningene viser ingen retning. Denne døra blir omtalt i

brev av dato  23.11,]01  7. Nordreisa kommune sier i brevet at døra er et vindue Zlf

mot et grøntareal/ industritomt. ( Det er ingen som vet per dags dato hva som

kommer på den tomta. )
.Ieg forholdel meg til detfvlkesmannen N'Sk/ei' [ sitt svar br'er til kommunen

at 33171413n må betraktes som et n) by: g Dette svaret har jeg ventet på i ca-  7  ‘/z at.

Ut i fra dette måjeg må forholde nreg til mine interesser i saken.

Hilsen

fave, Olliw/C
fine Holene —- grunneier gnr bnr 47 /203

Wirt/ie
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Nordreisa kommune å 1 i  ,  i! Oslo 2017—12-20

Utvikling =

Postboks 174, N-9156 Storslett

Deres ref, 2015/444-19
i

Klage på nabovarsel 23.11.2017 gnr bnr  1942  1/ 47  /'87.

Nordreisa kommune har lite forståelse for tegninger og målsettingen av dem.

Jeg har dette å si til deres brev dato: 15-l2  — 2017.

1 en byggesak er tegningene et av de dokumenter som blir sendt ut som

presentasjon på det som skal bygges og plasseres.

KLAGE

Deres svar brev 15.-l2— 2017  ,  viser til sitat:

” Helt riktig. Det er ikke tatt med høyde på bygget. Tegningen har mål: 1:50. Det

står oppført 1: 100, men det er 1:50. Det er slik at hvis du legger en linjal mot

arket vil du kunne finne ut høyden på bygget. Hver  2  om på linjalen tilsvarer 1

meter. Denne høyden er ikke blitt høyere og det er dermed ikke lagt fokus på dette

området. Det tilsvarer ca.  9  meter i høyden på det høyeste taket. Retning, nord,

sor, øst og vest mangler.”

Denne forklaring /  bruksanvisning fungerer ikke på tegnesettet !

Målsetting på tegningene er ikke i overensstemmelse med den måle skalaen 1:50

som ble oppgitt i brev 15/ 12- 2017.

Dette er påklaget tidligere. Jeg ser tegningene, men skjønner ikke målene da

tegningene ikke er mål gitt eller ikke tegnet i målestokk 1:50.

Kommunens bruksanvisning på mål stemmer ikke. Se vedlegg. ] . 2 og 3.

Tegningene følger ikke Norsk standard.

Byggesak er at det kommer forståelig ut til meg.

Jeg har vansker med å klage på en byggemelding som ikke er relevant.

Jeg kan ikke ta stilling til noe jeg ikke vet hva er.

Jeg ser at dette er en ny byggesak, viser til punkt  2  og 3  i deres brev 15 / 12 —
2017.

Ber herved om et situasjonskart, da dette er en ny byggesak.

Jeg vil gjerne vite hvor bygget er tenkt plassert— bygget garasjen.

Jeg vil ha 1 meter fra nabogrensen og at bygget kan vedlikeholdes på egen grunn.

Nordreisa kommune har påtatt seg å føre denne nye byggesaken. Tiltakshaver

med ansvarsrett har trukket seg og gitt ansvaret til kommunen.

B yggesaksforskriften hva en ansvarsrett har varslingsplikt om  —

fick.
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Varsel skal inneholde de opplysninger etter § 5-4 som skal gis ved søknad, i den

grad det berører naboers eller gjenboeres interesser. Målsatt situasjonsplan, snitt—

0g fasadetegninger skal vedlegges varselet.

Hilsen

07m;  %  LM
Tove Holene grunneier gnr bnr 1942/ 47/ 203
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Nordreisa kommune Oslo 2018—01—14.

Utvikling

Postboks 174

N—9156 Storslett *

Deres ref. 2015/444—21 -deres dato: 2013—01—02 rect/mr

Klage å Nabovarsel for r bnr  1942 /47/ 87.

Viser til brev fra Nordreisa kommune dato: 2018—01—02.

Jeg klager på saksbehandling.

Det er ikke situasjonskart, men bilder  /  foto

Den beliggenheten som er anvist på deres situasjonskart  — bilder, kan jeg ikke

ga.—dia. -—- .ieg henviser til mitt brev til Nordreisa kommune dato; 201 7-12-20.

'  Ber herved om et situasjonskart , da dette er ny byggesak.

J c g vil gjerne vite hvor bygget er tenkt plassert —- bygget garasjen."

"  Jeg vil ha lm fra nabogrensen og at bygget kan vedlikeholdes på egen grunn.”

”Jeg ser at dette er en ny byggesak, viser til punkt  2  og 3 i Nordreisa kommunes

brev dato; 2017-12—15. ” hvor kommunen uttrykkelig framhever ny byggesak

Jeg mener vel at dette må være etter den nye bygningsloven dato; 30]  7-07-01.

Hus må bygges 4m fra nabogrensen. Garasje må bygges  ] m  fra nabogrensen.

Jeg henviser til Fylkesmannens brev  —  deres dato; 2015  — 07 —l 3  .

Side 4  — fjerde avsnitt .

Nabovarsel skal gi en dekkende beskrivelse av tiltaket, om hva som skal oppføres

og hvor det skal oppføres. Byggesaksforskrilten  §  5-2 presiserer  m  varselet skal

inneholde alle de opplysninger som skal gies ved søknad, jf. .byggesakstbrskriften

§  5  — 4, i den grad opplysningene berører naboer eller gjenboer sine interesser.

Nabovarsel skal ha vedlagt målsatt situasjonsplan, snitt-og fasadetegninger. Når

tiltaket medfører endret bruk, skal nabovarsel også inneholde opplysninger om

tidligere bruk. Det skal framgå av nabovarselet om tiltaket krever dispensasjon fra

bestennnelser gitt i eller i medhold av plan og bygningsloven, og om nødvendig

angis hvilke regler det søkes dispensasjon fra og begrunnelse for.

Vedtak i klagesak  — s7 av 8 sider.——— fjerde avsnitt side 7.

sitat: ” Garasjen er dermed en bygning som er nevnt i pbl. § 20—1 bokstav a som

ikke er unntatt søknadsplikt, og tiltaket som søkes gjennomført må anses som en

vesentlig reparasjon av bygningen. Reparasjonen er dermed søknads pliktig etter

537304 bokstav b.
Ved den fornyede behandlingen av saken må kommunen vurdere om tiltaket

kr ox. er dispensasjon fra pbl. 29—4 andre ledd, jf. pbl.  §  19—2, tatt  i betraktning at

li'/raket ligger ]" grensen til nabotomt .Den ligger også isin helhet utenfor
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ln'ggegrensen mot veg, slik denne fremgår av regn/eringsp/anen. Vi presiserer at

vi ikke har latt stilling til dette spørsmålet ved vår behandling av denne

kit./g e:;aken.

Med hjemmel  i plan  og bygningsloven  §  l-9 jf. delegasjons  fullmakt  gjør

Fylkesmannen  følgende.

'x'e—tf'aali FY- ':"C/i't'i30 kommunes vedtak i sak 2014/ 34 78 (Me/.1 TG SUI-’4 og saken

iy'e/sisesftn' ny behandling.
Pkt./lakei er ende/ig og kan ikke påklages.- Partene anses nnderrellef ved kopi av

dette brevet.

Vi gjør oppmerksom på partenes rett til  å  gjøre seg kjent med sakens dokzunenter,

jfforva/fningsloven §§18 og 19.

Je henviser til  F lkesmannens  brev  i  o  med at  Nordreisa  kommune har  blitt

tiltakshaver. Kommunen sitter nå  å  be e sider av bordet—.; Pam—sk 

Denne sak skal til Statens ve vesen.  Utfallet  av dette vil—jeg ha innsyn i.

linorinasjonsplikt

Nordreisa kommune har  unndratt  sin informasjonsplikt.

Dette er et av de mest vesentlige punktene. Det tok  2  år og 4  måneder før

konnnunen ga meg informasjon om Fylkesmannens vedtak.

Saken kunne ha vært løst tidligere.

Viser igjen til Fylkesmannens ord nevnt over; ”  Vi gjør oppmerksom på partenes

rett til  å  gjøre seg kjent med sakens dokumenter jf. forvaltningsloven §§ 18 og 19.

Jeg klager på beliggenheten til garasjen.

li. la a—ei;god1ar ikke følgende sitat fra brev  4/12- 20l7 fra Nordreisa kommune

”E'—ivar på spørsmål til deres brev angående nabovarsel.” —--- ”Vi  x  il presisere at

garasjen ikke blir behandlet som et nybygg, men at garasjen har stått der i lengere

tid og at sakens utgangspunkt går ut ifra dette.”

Klager godtar ikke garasjen 's beliggenhet som det nå søkes for.

Garasjen som nå står oppført, må vel være ulovlig oppført.

Hilsen

Tove Holene —Grunneier gnr bnr 47 / 203
A l
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Nordreisa kommune 
           

 Arkivsaknr:       2016/1082-3 

Arkiv:                Q05  

Saksbehandler:  Hilde 
Henriksen 

 Dato:                 10.04.2018 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
27/18 Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg 19.04.2018 

 

Asfaltering av grusveier 2018 - Prioritering 

Vedlegg 

1 Møteprotokoll Nordreisa driftsutvalg 19. juni 2012 

2 
Intensjonsavtale Båtnesveien 25.06.2012 

Rådmannens innstilling 
Asfaltering av kommunale grusveier 2018 skjer etter følgende prioritering 

1. Stealliveien 
2. Båtnesveien 
3. Karl Lundes vei 
4. Gropa 
5. Arnestad (andel) 

Utførelse skal skje innenfor bevilget ramme på 1,5 mill kroner. 
 
 

Saksopplysninger 
I investeringsbudsjett 2018 er det bevilget 1,5 millioner kroner til asfaltering av grusveier. 
Midlene må prioriteres på konkrete veier. 
 
Kommunen har følgende grusveier i sentrum: 
Liveien, Betesdaveien, Båtnesveien, Gropa, Bekkestien, Stealliveien, Karl Lundes vei, 
Sonjatunveien (del) og Arnestad (del). 
I distriktene er det følgende kommunale grusveier: 
Vaddasveien, Elvebakken, Hans Lillengs vei, Hamnaveien, Buktaveien, Straumfjordnes (del), 
Rungadalen, Loppevollveien, Myrslettveien, Løkenveien, Krakenesveien (del), Kildalveien 
(del), Haugsethveien, Tørfossveien, Vinnelysveien, Lilandveien, Fossmoveien, Svartfossveien 
og Saraelv. 
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Stealliveien er bygget og finansiert gjennom prosjektet boligfelt Rovdas 3. Asfalt sammen med 
øvrig infrastruktur i feltet, dekkes av tomtekjøp i området.   
Stealliveien ble bygget som grusvei med toppdekke, og ble ikke asfaltert i utbyggingsperioden 
da veien dekker område regulert til småhusbebyggelse. Småhusbebyggelse gir entreprenør rom 
for utforming av området. Det medfører igjen at en på utbyggingstidspunkt av boligfeltet ikke 
vet hvordan delområdet blir bygget og plassering av stikkledninger vann og avløp ble dermed 
svært usikre.   
For å unngå graving i asfaltert vei for stikkledninger til småhusbebyggelsen og dermed få dårlig 
asfaltvei i «all» framtid, ble det besluttet at Stealliveien asfalteres når området er tilnærmet 
bebygget.  Nå er området så mye bygget at resterende stikkledninger kan føres til tomtegrense 
og veien asfalteres. Noe grunnarbeid før asfalt er nødvendig. 
Asfaltering inkludert nødvendig grunnarbeid er kostnadsberegnet til kr 390.000,- for 
Stealliveien.  Tidligere avsatte investeringsmidler til asfaltering av Stealliveien, er omdisponert 
til andre formål i perioden etter 2012. 
 
Båtnesveien ble vedlikeholdt i 2012 etter avtale mellom Nordreisa kommune og entreprenører 
med adresse Båtnesveien. Arbeidene som ble gjort tilsvarer grunnarbeider før asfaltering.  
Inngått avtale medfører at Båtnesveien skal prioriteres for asfaltering blant veier med høyest 
prioritert. Det er 6 år siden utførelsen, og før asfaltering må veien høvles, bærelag planeres på 
nytt samt noe grøfting.  Stedvis kan det være nødvendig med tilførsel av masser til bærelag som 
er blitt borte. Om det går enda flere år uten asfaltering, må man påregne større grunnarbeider 
enn det som er nødvendig nå.  
Asfaltering inkludert oppdatering av grunnarbeider er kostnadsberegnet til kr 770.000,- for 
Båtnesveien. 
 
Asfaltering av Stealliveien og Båtnesveien er kostnadsberegnet til sum kr 1.160.000,-. 
Resterende bevilget beløp kr 340.000,- benyttes på en av de andre veiene i sentrum. 
 
Grunnarbeider og asfaltering vil bli kjøpt etter tilbudskonkurranser.  Tilbud etter konkurranse vil 
derfor være avgjørende for hvor langt bevilgende midler rekker. 

Vurdering 
Grunnet inngått avtale og betalte tomter som inkluderer asfalterte veier, anbefales Stealliveien 
og Båtnesveien som høyeste prioritet. 
 
Kommunale veier i distriktene er i dårligere stand enn grusveiene i sentrum. De vil derfor kreve 
større grunnarbeider i form for forsterkningslag, bærelag og stikkrenneskift før asfaltering. 
Samtidig bør veier i samme del av kommunen prioriteres samtidig for å utnytte transport- og 
riggkostnader. For asfaltering for gjenstående beløp kr 340.000,- er det derfor lite aktuelt å 
benytte dette på en av distriktsveiene da beløpet ikke vil dekke en hel vei. 
 
Øvrige grusveier i sentrum har omtrentlig samme behov for veivedlikehold. Av disse vil Liveien 
bli berørt av gravearbeider i forbindelse med rehabilitering vannledning i Sørkjosen.  Liveien 
prioriteres derfor ikke. 
Betesdaveien er berørt av boligområde under bygging nord for Betesdaveien.  Også framtidig 
utbygging av privat/offentlig boligområde sør for Andedammen vil medføre anleggsarbeid for 
Betesdaveien.  Opprusting av Betesdaveien bør derfor gjøres i sammenheng med sistnevnte 
områdeutbygging. 
 
For utnyttelse av resterende avsatt beløp, er det søkt å få utnyttet beløpet til en hel vei. 
Ut fra kostnadsberegning som er gjort, vil asfaltering av Karl Lundes vei beløpe seg til 
360.000,- som er kr 20.000,- over enn disponibelt beløp. 
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Bekkestien og Sonjatunveien (del) vil begge koste mer å asfaltere enn Karl Lundes vei, mens  
Gropa og Arnestad (del) i sum ikke vil utnytte restbeløpet.  Siste to veier kan være alternativer 
som tillegg ved gode pristilbud, og være reserver ved mindre gode tilbud som gjør at 
kostnadsberegningen overskrides. For asfalteringskostnader er variasjoner i oljeprisene svært 
utslagsgivende. 
 
Oppsummert anbefales følgende prioritert rekkefølge for asfaltering av kommunale grusveier 
2018; Stealliveien, Båtnesveien, Karl Lundes vei, Gropa og Arnestad (del).
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Nordreisa kommune 
           

 Arkivsaknr:       2015/1344-10 

Arkiv:                T51  

Saksbehandler:  Hilde 
Henriksen 

 Dato:                 03.04.2018 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
20/18 Nordreisa formannskap 12.04.2018 
28/18 Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg 19.04.2018 
 Nordreisa kommunestyre  
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Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 12.04.2018  
 

Behandling: 
Formannskapet fremmet følgene endringsforslag: 
Formannskapet deleger til Miljø,- plan og 
utviklingsutvalget å gi innstilling i saken. 
 
Enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 
Formannskapet deleger til Miljø,- plan og 
utviklingsutvalget å gi innstilling i saken. 
 
 

 

Vedlegg 

1 Veilys i Nordreisa - Oversikt veilys fordelt på veitype 

Rådmannens innstilling 
1. Veilys skiftes til LED lys samtidig som målere installeres for de strekninger som 

Nordreisa kommune påtar seg fortsatt drift av.  
Utskifting av lys og montering av målere skjer i 2018. 
 

2. Tiltak under pkt 1 finansieres ved bruk av avsatt beløp på kr 1,0 mill i 
investeringsbudsjett 2018 og nytt opptak av lån på kr 1 mill, samt omdisponering av 
ubrukte lånemidler Høgegga barnehage på kr 5,35 mill. 
Driftsbudsjett ansvar 696 reduseres fra 2019 med kr 604.000 til dekning av 
kapitalkostnader. 
 

3. Nordreisa kommune avslutter pr 31.08.2017 drift av alle veilys langs E6 fra Kåfjord 
grense til Kvænangen grense.  
 

4. Nordreisa kommune avslutter pr 31.08.2017 drift av veilys langs alle 
fylkesveistrekninger i Nordreisa. 
 

 
 

Saksopplysninger 
Det er krav om målt forbruk energi fra og med 2019, også for veilys. Krav om måling gjelder 
alle anlegg med energiforbruk over 2500 kWh pr år. 
Nordreisa kommunestyre har i investeringsbudsjettet for 2018 satt av 1,0 million kroner for 
investering i målere for eksisterende veilys langs kommunale veier. Avsatte midler dekker 
kostnader for etablering av målere for veilys langs de kommunale vegene, ikke riks- og 
fylkesveier. 
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I budsjettbehandlingen høsten 2017 ble det drøftet spørsmålet om kommunen også burde bytte 
ut armatur og pærer med moderne LED lamper. 
 
I sak 92/17 i Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg er dette lagt inn som et forslag og saken 
ble også drøftet av Formannskapet under saken om budsjett for 2018.  
 
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 %.  
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. 
 
Formannskapet drøftet forslaget og mente da at saken måtte utredes mer og tok ikke tiltaket med i 
budsjett for 2018. 
 
Spørsmålet om smarte gatelys kan brukes som fakturagrunnlag er i etterkant drøftet med Ymber og 
grunnet lovmessige krav til måleredskap som benyttes for kjøp og salg, kan smartmåling ikke 
benyttes som fakturagrunnlag. Ymbers tariff 2018 for målte veilys ble imidlertid endret i desember 
2017. Fastavgift pr måler ble satt til kr 800 mens den er kr 4900 for umålte veilys. Tariff 2018 for 
energiledd veilys er 32 øre/kWh, mens strømprisen er 25 øre/kWh (gjennomsnitt 3 mnd des 2017- 
feb 2018). Disse prisene er lagt til grunn for kostnadsberegning. 
 
Alle priser i saken er oppgitt eks mva. 
 
Ymber opplyste videre at de nye målerne kan brukes til å styre/slukke lys etter ønske fra 
eier/kommunen. 
 
I januar 2018 ga kommunen innspill til Regional Transportplan for Troms. Der opprettholdt 
kommunen synspunktet om at Troms fylkeskommune må ta driftsansvaret for veglys langs sine 
veger. Under høringsmøte i Tromsø for denne planen var fylkeskommunen først avvisende til 
kommunenes krav, men i drøftinger etterpå var de villig til å drøfte enkeltveger. 
I vurderingen under er dette alternativet vurdert, men det innstilles ikke på dette. 
 
Statens vegvesens håndbøker N100 og V124 inneholder retningslinjer for veibelysning. 
Fra håndbok V124 siteres følgende om driftsansvar;  
- «Statens vegvesen skal normalt forvalte og ha ansvaret for drift og vedlikehold av vegbelysningsanleggene langs 
sine veger.» 
For belysning av eksisterende veier, har håndbok V124 følgende bestemmelse i kap 3.2: 
- «Mange eksisterende veger trenger belysning på grunn av ulykker eller fordi det ferdes gående og syklende langs 
vegen. Ulykkesrisikoen i mørket skal legges til grunn for en beslutning om at vegbelysning skal settes opp.  
I tillegg til kravene i kapittel 3.1, bør følgende strekninger vurderes belyst:  
• veger med fartsgrense ≤ 60 km/t og ÅDT ≥ 1 500  
• veger med fartsgrense ≥ 70 km/t og ÅDT ≥ 8 000  
• veger med gang- og sykkeltrafikk hvor det ikke er gang- og sykkelveg 
Håndbok N100 har dimensjoneringsklasser der krav om belysning er gitt for hver klasse. Fra 
N100 siteres følgende om etablering av belysningsanlegg (kap E.5.1): 
- «Gater bør ha belysning. I boligområder med liten trafikk og lavt fartsnivå er også hensynet til sosiale 
funksjoner, trivsel, tilgjengelighet og allmenn sikkerhet viktig.  
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Vegbelysning anbefales når sparte samfunnsøkonomiske kostnader oppveier kostnadene til anlegg og 
drift av belysningsanlegget.  
Krav om belysning er gitt for hver dimensjoneringsklasse. I tillegg skal følgende steder belyses for å 
redusere ulykkesrisikoen i mørke:  
• gangfelt  
• kryssende gang- og sykkelveger  
• kryss med fysisk kanalisering i hovedvegen  
• korte strekninger (< 500 m) mellom belyste strekninger, for å få sammenheng i belysningen  
..... 
Følgende veger bør belyses:  
• veger med parallelført gang- og sykkelveg  
• gang- og sykkelveger som ikke følger hovedvegen  
.... 
Nordreisa kommune betaler i dag energikostnad for alle veier i kommunen, også riks- og 
fylkesveier, med unntak av kortere strekninger som bruer, bommer og fergeleier. Nordreisa 
kommune drifter og vedlikeholder det meste av infrastruktur veilys med unntak av enkelte 
fylkesveistrekninger som Høgeggveien og del av Kildalveien. Infrastruktur veilys på 
veielementer som bruer og fergeleier på riks- og fylkesveier driftes og vedlikeholdes av Statens 
vegvesen.  
 
Nordreisa kommune har i september 2014 gjort skriftlig henvendelse til Statens vegvesen med 
anmodning om at Statens vegvesen overtar driftsansvar for veilys langs E6 mellom Langslett og 
Flatvoll. Anmodningen ble begrunnet med årsdøgntrafikk (ÅDT) over veinormalens grense for 
belysning.  Tross etterlysning er anmodningen aldri blitt besvart av Statens vegvesen. 
 
I juli 2015 sendte Statens vegvesen ut høring om veilys der de ba om teknisk informasjon og 
synspunkt om framtidig driftsansvar. Nordreisa kommune besvarte forespørselen innen utsatt 
frist 3.september 2015. Saken er etter dette ikke fulgt opp fra Statens vegvesens side etter det 
Nordreisa kommune kjenner til. 
 
Nordreisa kommune har i 2017 hatt møte med Statens vegvesen og Troms Fylkeskommune om 
overføring av driftsansvar fra kommunen til veieier. Skriftlig henvendelse er i juli 2017 sendt 
Statens vegvesen med anmodning om overføring av driftsansvar veilys langs riksvei (E6) 
gjennom Nordreisa kommune.  Henvendelsen er pr dato ikke besvart tross flere etterlysninger. 
 
Flere av strekningene med belysning langs riks- og fylkesveier er bygget av Statens vegvesen og 
Troms Fylkeskommune, mens driftsansvaret er lagt til Nordreisa kommune. Overføring av 
driftsansvar er mangelfullt dokumentert. 
 
Gjennom 1960-70 årene ble det bygget veilys i flere distrikter av lokale lyslag/grendelag. Drift- 
og vedlikeholdsansvar ble overtatt av kommunen. Flere av disse linjene står fortsatt, og det 
gjelder i hovedsak der kommunen står som stolpeeier i distriktene. 
 
Nordreisa kommune har oppdatert egen informasjon om infrastruktur veilysanlegg i kommunen. 
Arbeidet startet høsten 2017 og ferdigstilt i januar 2018. Disse er sammenstilt for ulike 
veistrekninger, detaljerte beskrivelser i egne vedlegg. 
 
Oppsummert gjelder følgende for veilys langs ulike veier 
 
Riksveier (ny strekning Langslett-Sørkjosen ikke medregnet): 

 Forventet energikostnad 2018 kr 147.000, ikke målt forbruk og uten fastleddkostnad. 
 562 lyspunkt, 562 stolper fordelt på følgende eiere; Nordreisa kommune 206 stk, Ymber 

180 stk og Statens vegvesen 106 stk 
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 Trafikkmengde ÅDT total fra 706 til 5460 kjøretøy med andel lange kjøretøy varierende 
mellom 7 og 23 %.  Laveste andel lange kjøretøy gjelder strekninger med ÅDT total 
over 3500. 

 
Fylkesveier: 

 Forventet energikostnad 2018 kr 168.000, ikke målt forbruk og uten fastleddkostnad. 
 646 lyspunkt, 644 stolper fordelt på følgende eiere; Nordreisa kommune 237 stk, Ymber 

350 stk og Statens vegvesen/Troms fylkeskommune 57 stk 
 Trafikkmengde ÅDT total fra 50 til 3300 kjøretøy med andel lange kjøretøy varierende 

mellom 5 og 12 %.   
 
Kommunale veier: 

 Forventet energikostnad 2018 kr 238.000, ikke målt forbruk og uten fastleddkostnad. 
 1178 lyspunkt, 1158 stolper fordelt på følgende eiere; Nordreisa kommune 711 stk og 

Ymber 447 stk. 
 Trafikkdata er ikke samlet for strekninger med eksisterende belysning langs kommunens 

veier. 
 
Tilstand for veglysanleggene 
Veilysanleggene er av ulik teknisk standard. En del lysstrekninger har HQL armatur. Til disse 
får en ikke lenger kjøpt inn pærer. Andre strekninger har svært energikrevende armaturer, 150W 
og 250W.  Det er også utfordringer med vedlikehold og kontroll av infrastruktur som stolper 
(råtekontroll), barduner, ledninger mv. 
Det er derfor vurdert utskifting av lysarmatur til LED armaturer.  Dette både for å spare energi, 
men også for å redusere andre driftskostnader. Reduserte energi og driftskostnader kan dermed 
benyttes til investering av moderne infrastruktur for veilys.  
Utskiftning av lysarmatur nå, samtidig med montering av målere, vil også redusere kostnadene 
til både investering og drift av målerne. Dette fordi antall målere er avhengig av energiforbruk 
pr kurs. Ved å gå over til LED lys vil hver måler kunne måle flere lyspunkt. Totalt for de 
kommunale veiene vil antall målere kunne reduseres fra 70 til 43 målere. For de foreslåtte 
fylkesveistrekningene vil det redusere antallet fra 22 til 14 målere.  
 
Driftskostnader 
Etablering av målere for veilys gir økning i driftskostnader dersom ingen andre tiltak etableres. 
 
Ved montering av målere, kan veilys styres slik at de kan slås av på natta. Slik styring vil 
motvirke økning i driftskostnader som følge av målere. Utskifting til LED lys med nattestenging 
gir redusert energiforbruk på 500.000 kWh og er derfor et viktig lokal t miljøtiltak. 
Avslutning av kommunal drift veilys langs riks- og deler av fylkesveiene, med tilhørende 
overføring av driftsansvaret til veieier, gir reduserte driftskostnader for kommunen. 
Sammenstilling av driftskostnader ved ulike alternativer: 
Kv = Kommunale veier Fv = Fylkesveier Rv= Riksveier 
 

Alternativer: Strøm 
kostnad kr 

Måler  
kostnad kr 

Vedlikehold  
kostnad kr 

Endring kr jfr 
budsjett 2018 

2018 Budsjett 
(sum kr 671.307) 508.476 0 162.831 0 

2019 Beregnet kostnad for alle 
veilys Kv, Fv, Rv, målt 554.295 108.800 162.831 Økning  

154619 
2019 Beregnet kostnad for alle 
veilys Kv, målt  152.259 56.000 82.000* Reduksjon 

381.048 
2019 Beregnet kostnad for veilys 
Kv og andel Fv målt og styrt, 212.402 74.400 162.831 Reduksjon 

221.674 
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stenging 5 timer pr natt 
Øvrige Fv/Rv overført veieier 
2019 Beregnet kostnad for veilys 
Kv og andel Fv målt og styrt, 
forutsatt LED lys 
stenging 5 timer pr natt 
Øvrige Fv/Rv overført veieier 

41.488 46.400 125.000** Reduksjon 
458.419 

2019 Beregnet kostnad for alle 
veilys Kv, Fv, Rv, målt og styrt, 
stenging 5 timer pr natt 
Alternativ for orientering 

385.000 108.800 162.831 Reduksjon 
14.676 

*Vedlikehold redusert tilsvarende redusert antall lyspkt. 
** Etterslep vedlikehold infrastruktur veilys er stort. Vedlikehold kan reduseres ytterligere når etterslepet er 
tatt. 
 
Eksempler på etterslep vedlikehold er utskifting av skadde stolper, lovregulert råtekontroll, 
kontroll og remerking av barduner, utskifting av strømledninger (blank tråd) og kabelfester. 
Råtekontroll for alle stolper som i dag eies av kommunen, beløper seg til sum kr 260.000. 
Ved overføring av veilysstrekk til Statens vegvesen og Troms Fylkeskommune, må Nordreisa 
kommune påregne krav om råtekontroll før overføring. 
Råtekontroll gjennomføres hvert 10. år. Framtidig driftskostnad vil være kr 11.000 for de 
strekninger som foreslås driftet av kommunen. 
 
Driftskostnader kan reduseres med totalt kr 458.000 pr år forutsatt overført drift til veieier for 
riksveier og delvis fylkesveier, sammen med nattestenging og utskifting til LED. 
 
Investeringskostnader 
 

Tiltak – ulike alternativ: Investerings 
kostnad 
mill kroner 

Budsjett  
2018 
mill kroner 

Manglende 
finansiering  
mill kroner 

Endringer 
driftskostnader 
pr år 
mill kroner 

Renter og 
avdrag pr år 
ved nedbetaling 
på 15 år 

1. Montering av målere på 
eks veilys Kv, Fv og Rv 
Antall 136 målere 

2,0 1,0 1,0 + 0,154 170.000 

2. Montering av målere på 
eks veilys Kv  
Antall 70 målere 
Fv og Rv overført veieier 

1,0 1,0 0 -0,381 85.000 

3. Montering av målere på 
veilys Kv, forutsatt  
LED lys 
Fv og Rv overført veieier 

0,85 1,0 -0,15 Se tiltak 6 72.000 

4. Montering av målere på 
veilys Kv, andel Fv 
Antall 93 målere 
Øvrige Fv og Rv overført 
veieier 

1,3 1,0 0,3 -0,221 110.000 

5. Montering av målere på 
veilys Kv, andel Fv forutsatt  
LED lys 

0,85 1,0 -0,15 Se tiltak 7 72.000 

6. Utskifting til LED lys på 
Kv, inv. kostnad uten måler 
Antall 1178 lysarmaturer 
Fv og Rv overført veieier 

6,5 0 6,35 -0,604 550.000 

7. Utskifting til LED lys på 
Kv, andel Fv, inv.kostnad 
uten måler 
Antall 1524 lysarmaturer 

8,4 0 8,25 -0,458 711.000 
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Øvrige Fv og Rv overført 
veieier 

 

Vurdering 
I forhold til Statens vegvesens håndbøker som benyttes som regelverk for fylkesveiene i tillegg 
til riksveiene, er det flere strekninger som faller inn under begrepet «bør belyses» grunnet 
trafikkmengde.  Andre strekninger faller inn under begrepet «trenger belysning ... fordi det 
ferdes gående og syklende langs vegen».   
 
Veibelysning ut fra trafikksikkerhetshensyn har mange elementer som bør sees i sammenheng, 
som trafikkmengde, andel lange kjøretøy, veibredde, fartsgrenser, siktforhold og myke 
trafikanter. 
 
I andre kommuner drifter Statens vegvesen alle lysanlegg langs riksveier, uten støtte fra 
kommunene. Eksempler på dette er Kautokeino og Alta kommuner.  I Kautokeino kommune 
drifter Statens vegvesen lysanlegg i Mierojávri langs E45 (tidligere Rv93) der trafikkmengden 
av Statens vegvesen er oppgitt til ÅDT 685 med andel 14 % lange kjøretøy. 
I følge informasjon pr telefon fra saksbehandler i Kautokeino kommune, var deres budskap til 
Statens vegvesen tydelig på at kommunen ikke ville fortsatte drift av lysanlegg langs riksvei. 
Det er ikke noen åpenbar grunn til at drift av veilys langs riksveier skal praktiseres ulikt. Det 
henvises i denne sammenheng også til Statens vegvesens manglende svar på Nordreisa 
kommunes henvendelser.  
Det foreslås derfor at veilys langs riksveier overføres til Statens vegvesen og ikke lenger vil 
driftes av Nordreisa kommune. For fylkesveier er det gjort samme vurderinger som for riksveier.   
 
Oppsummert anbefales det at det investeres i LED-lys samtidig med montering av målere.   

Alternativt kan hele investeringen utsettes til 2019, men da må det søkes om dispensasjon fra 
kravet om målt forbruk fra 01.01.19. 

Det anbefales også at kommunen sier fra seg driftsansvaret for alle fylkes- og 
riksveilysstrekninger fra 31.08.18. 
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Sammenstilling veilys for rikssveier der Nordreisa kommune ikke bør ha veilysansvar:

Riksveier:
Foreslått Antall 

Veieier: Veinavn/delstrekning  veilysansvar lyspunkt Lysstyrke

SVV E6 Kåfjord grense- Langslett SVV 213 150

SVV E6 Sørkjos molo - Nordkjoskryss SVV

29 70
15 150
23 150

144 70

SVV E6 Fosselv S- Fosnes S SVV 9 150
SVV E6 Fosnes N - Strumfjordnes S SVV 17 150
SVV E6 Straumfjordnes N - Bliksgård N SVV 27 150
SVV E6 Oksfjord bru - Pavelsnes SVV 71 150
SVV Jubelen - Sørkjostunnelen NK 14 70

Sum riksveier foreslått driftet av SVV 562
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Energi, i kWh og kr - LED lys er ikke medregnet Målere
Strømforbruk Dagens strøm- Antall målere 

Energipris  eks lys tot kWh kostnad Fast pris v/ eks lys
0,57

119237 kr 67 965 kr 800 110,57
0,57
0,57 7576 kr 4 318

kr 800 9

0,57 8397 kr 4 786
0,57 12875 kr 7 339
0,57

37619 kr 21 443

0,57
0,57
0,57
0,57
0,57
0,57 5038 kr 2 872 kr 800 1
0,57 9517 kr 5 424 kr 800 1
0,57 15115 kr 8 615 kr 800 2
0,57 39746 kr 22 655 kr 800 4
0,57 3657 kr 2 085 kr 800 1

258777 kr 147 503 29

Sammenstilling veilys for rikssveier der Nordreisa kommune ikke bør ha veilysansvar:
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Stolpeeier i dag Trafikk- /veidata fra SVV pr 2016
Eks lys Måler-

kostnad NK Ymber SVV Fartssone  ÅDT total

kr 8 800 80 133 0
60 908
60 1360
80 1360

kr 7 200 84 21 106

50 3535
50 3535
70 3535
50 3535
50 5460
50 4230
50 2545
70 2545
80 2545

kr 800 9 0 0 80 1400
kr 800 17 0 0 80 1400
kr 1 600 1 26 0 80 1400
kr 3 200 71 0 0 80 705
kr 800 14 0 0 70 ukjent

kr 23 200 276 180 106
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Annet
% lange  Veibredde Gangvei/ Blandet
 kjøretøy i m, totalt fortau trafikk

15 6,9-7,2 Nei Ja
18 6,9-7,3 Nei Ja
18 7-7,4 Nei Ja
7 6,6 Ja Nei
7 6,6 Ja Nei
7 7,6-7,7 Ja Nei
7 7-7,4 Ja Nei
10 6,35 Ja Nei
11 7 Ja Nei
12 7,8-7,75 ja Nei
12 6,5-6,65 ja Nei
12 6,5 ja Nei
15 8,5 Nei Ja Campingplass
15 8,5 Nei Ja
15 8,5 Nei Ja
23 7,3-8,5 Nei Ja Campingplass

ukjent 7,2 Nei Ja

Trafikk- /veidata fra SVV pr 2016
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Sammenstilling veilys for fylkesveier der Nordreisa kommune ikke bør ha veilysansvar:
Fylkesveier:

Foreslått Antall 
Veieier: Veinavn/delstrekning  veilysansvar lyspunkt Lysstyrke
TFK Fv357 Kjempebakken /del  Vest-Uløyvn TFK 17 125

TFK Fv866 Ravelseidet indre TFK 75 250

TFK Fv866 Bakkebyveien TFK 50 125
TFK Fv351 Flyplassveien TFK 8 70
TFK Fv352 Kildalveien - Saga TFK 41 70

TFK Fv865 Høgeggveien TFK 25 70

TFK Fv865 Snemyr TFK 23 70
TFK Fv357 Sandbukta TFK 18 125

Sum  fylkesveier foreslått driftet av TFK 257

Sammenstilling veilys for fylkesveier der hvor en i saksframlegget har vurdert å beholde driftsansvar:

Fylkesveier:
Foreslått Antall 

Veieier: Veinavn/delstrekning  veilysansvar lyspunkt Lysstyrke
TFK Fv357 Vest-Uløyveien andel NK 76/ 19LED 125
TFK Fv352 Saga-Beassejohka NK 26 70
TFK Fv865 Moskodal-Einevoll NK 91 70
TFK Fv865 Sappen NK 17 70
TFK Fv355 Storvikveien NK 78 150
TFK Fv359 Sandbukt-Storenga NK 101 125

Sum fylkesveier forslått driftet av NK 389
Antall sum lyspunkt LED 332

414



Energi, i kWh og kr  Eks LED-lys ikke medregnet Målere, antall og kr
Forbruk  Dagens E- Antall målere 

Energipris eks lys totalt kostnad Fast pris v/ eks lys
0,57 7931 kr 4 520 kr 800 1
0,57

69975 kr 39 886 kr 800 4
0,57
0,57 23325 kr 13 295 kr 800 3
0,57 2090 kr 1 191 kr 800 1
0,57 10711 kr 6 105 kr 800 2
0,57

6531 kr 3 723 kr 800 2
0,57
0,57 6009 kr 3 425 kr 800 1
0,57 8397 kr 4 786 kr 800 1

134968 kr 76 932 15

Energi, i kWh og kr  Eks LED-lys ikke medregnet
Strømforbruk  Dagens E- Forbruk m E-kostnad 

Energipris eks lys totalt kostnad måler/styring v/målt/styrt
0,57 35454 kr 20 209 22686 kr 12 931
0,57 6792 kr 3 872 4346 kr 2 477
0,57 23773 kr 13 551 15212 kr 8 671
0,57 4441 kr 2 531 2842 kr 1 620
0,57 43664 kr 24 889 27940 kr 15 926
0,57 47117 kr 26 856 30149 kr 17 185

161241 kr 91 907 103174 kr 58 809

Sammenstilling veilys for fylkesveier der Nordreisa kommune ikke bør ha veilysansvar:

Sammenstilling veilys for fylkesveier der hvor en i saksframlegget har vurdert å beholde driftsansvar:
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Stolpeeier i dag Trafikk- /veidata fra SVV pr 2016
Eks lys Måler-

kostnad NK Ymber SVV/TFK Fartssone  ÅDT total
kr 800 0 17 22 (LED) 50 50

kr 3 200 35 38 0
60 800
80 800

kr 2 400 11 39 0 60 800
kr 800 0 0 8 50 605
kr 1 600 2 15 24 30/50 400

kr 1 600 0 0 25
50 3300
50 2250

kr 800 14 9 0 50 500
kr 800 0 18 0 50 150

kr 12 000 62 136 57

Målere, antall og kr
Red E-kost Strømforbruk LED energi- LED Energi - Redusert 
v/målt/styrt  LED lys kostnad besparelse E-kost v/ LED Fast pris
kr 7 278 907 kr 517 34547 kr 19 692 kr 800
kr 1 394 1242 kr 708 5550 kr 3 164 kr 800
kr 4 880 4346 kr 2 477 19427 kr 11 073 kr 800
kr 912 812 kr 463 3629 kr 2 069 kr 800
kr 8 963 3725 kr 2 123 39939 kr 22 765 kr 800
kr 9 672 4824 kr 2 750 42293 kr 24 107 kr 800
kr 33 098 15856 kr 9 038 145385 kr 82 869

Målere, antall og kr

Energi, i kWh og kr  Eks LED-lys ikke medregnet
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Annet 
% lange  Veibredde Gangvei/ Blandet
 kjøretøy i m, totalt fortau trafikk

10 Ukjent Nei Ja
12 6,9-7,5 Nei Ja
12 6,9-7,6 Nei Ja
12 5,85-7,2 Nei Ja
10 6 Nei Ja
10 5,9-6,8 Ja/nei Nei/ja Skistadion
5 10 Ja Nei
5 7,5-8 Ja Nei
5 7,5-7,8 Nei Ja Skole og barnehage
10 6-7,6 Nei Ja Skole og barnehage

Antall målere  Eks lys Måler- Antall målere  LED Måler- Redusert 
v/ eks lys kostnad v/ LED lys kostnad antall målere

4 kr 3 200 3 kr 2 400 1
2 kr 1 600 1 kr 800 1
5 kr 4 000 3 kr 2 400 2
1 kr 800 1 kr 800 0
5 kr 4 000 3 kr 2 400 2
5 kr 4 000 3 kr 2 400 2
22 kr 17 600 14 kr 11 200 8

Trafikk- /veidata fra SVV pr 2016

Målere, antall og kr
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Stolpeeier i dag Trafikk- /veidata fra SVV pr 2016
Redusert % lange 

målerkostnad NK Ymber SVV Fartssone  ÅDT total  kjøretøy
kr 800 61 15 0 80 50 10
kr 800 0 26 0 60 400 10
kr 1 600 53 38 0 70 500 5
kr 0 0 17 0 60 50 5

kr 1 600 38 40 0 60 150 10
kr 1 600 23 78 0 60 150 10
6400 175 214 0

Målere, antall og kr
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Annet
Veibredde Gangvei/ Blandet
i m, totalt fortau trafikk
4,2-5,3 Nei Ja
6,2-6,4 Nei Ja
6-7,3 Nei Ja
3,3-6,7 Nei Ja Leirskole
4,8-6,6 Nei Ja
4,6-6-3 Nei Ja

Trafikk- /veidata fra SVV pr 2016
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Sammenstilling veilys for kommunale veier
Alle priser oppgitt eks forbruksavgift og mva

Kommunale veier:
Foreslått Antall 

Veieier: Veinavn/delstrekning  veilysansvar lyspunkt Lysstyrke
NK Spåkenesveien NK 43 70
NK Rotsundelv NK 26 125
NK Rotsundelvdalen NK 70 125
NK Ravelseidet ytre NK 35 125
NK Latteren NK 57 125
NK Hestvikveien NK 18 70
NK Hamneide gml fergeleie NK 3 70
NK Gråsandveien NK 12 70
NK Tømmernesveien NK 52 70
NK Gamle Dalavei NK 104 125
NK Rognmo NK 10 70
NK Fosnes NK 23 150
NK Straumfjordnes NK 49 150
NK Hamnaveien NK 10 125
NK Hans Lillengs vei NK 4 70
NK Bærsletta NK 7 70
NK Fiskelvfaret NK 7 70
NK Bekkefaret NK 8 70
NK Rovdas/Utsikten NK 21 70
NK Storesteveien NK 32 70
NK Stealliveien NK 5 70
NK Sagtindveien NK 5 70
NK Jüppyreveien NK 7 70
NK Nappenveien NK 12 70
NK Gangvei Rovdas NK 17 70
NK Hansabakken NK 12 70
NK Mellaveien NK 2 70
NK Moan NK 23 70
NK Kirkely NK 8 70
NK Kroken NK 5 70
NK Lundeveien NK 11 70
NK Tidl snuplass Moan skole NK 5 70
NK Gangvei Moan-Hansabakken NK 21 70
NK Gangvei Moan-Høgegga NK 12 70
NK Muonioveien NK 11 70
NK Guleng NK 4 70
NK Kirkeveien NK 4 70
NK Bussveien NK 19 70
NK Strandveien (Prix) NK 21 70
NK Sonjatunveien NK 48 70
NK Høgegga NK 35 70
NK Eineveien NK 4 70
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NK Vierveien NK 4 70
NK Lundefjellveien NK 16 70
NK Gangvei Høgegga NK 18 70
NK Gammelbruveien NK 11 125
NK Lyngsmark NK 7 125
NK Imo parkeringer NK 15 70
NK L. Isaksens vei NK 9 125
NK Skoleveien NK 8 125
NK Båtnesveien NK 2 125
NK Naveren NK 12 70
NK Engveien NK 8 70
NK Blomstereng NK 3 70
NK Fosseng NK 12 70
NK Flomstad/Idrettshallen NK 10 70
NK Betesdaveien NK 5 70
NK Sandbakken NK 5 70
NK Raapanaveien NK 17 125
NK Bjørkvoll NK 6 125
NK Sletta NK 6 125
NK

Alvheim
NK 4 250

NK NK 9 70
NK Bjørklymoen NK 5 70
NK

Bjørklysvingen
NK 1 70

NK NK 7 125
NK Skogly NK 8 125
NK Solbakkmelen NK 14 70
NK Solbakken NK 17 150
NK Gangvei Solbakken NK 3 70
NK Meieriveien NK 12 70
NK Nedre Baisit NK 7 70
NK Idrettsveien NK 5 125
NK Liveien NK 1 125
NK Ringveien NK 11 70
NK Nesseveien NK 12 70
NK Kaiveien NK 3 70
NK Industriveien NK 3 125

Sum kostnad kommunale veier 1178
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Energi, i kWh og kr
Forbruk kWh Dagens E- Forbruk kWh m E-kostnad  Red E-kostnad

Energipris eks lys totalt kostnad måler/styring v/målt/styrt v/målt/styrt
0,57 11233 kr 6 403 7188 kr 4 097 kr 2 306
0,57 12129 kr 6 914 7761 kr 4 424 kr 2 490
0,57 32655 kr 18 613 20895 kr 11 910 kr 6 703
0,57 16328 kr 9 307 10448 kr 5 955 kr 3 352
0,57 26591 kr 15 157 17015 kr 9 698 kr 5 458
0,57 4702 kr 2 680 3009 kr 1 715 kr 965
0,57 784 kr 447 501 kr 286 kr 161
0,57 3135 kr 1 787 2006 kr 1 143 kr 644
0,57 13584 kr 7 743 8692 kr 4 955 kr 2 789
0,57 48516 kr 27 654 31044 kr 17 695 kr 9 959
0,57 2612 kr 1 489 1672 kr 953 kr 536
0,57 12875 kr 7 339 8239 kr 4 696 kr 2 643
0,57 27430 kr 15 635 17552 kr 10 005 kr 5 631
0,57 4665 kr 2 659 2985 kr 1 701 kr 958
0,57 1045 kr 596 669 kr 381 kr 215
0,57 1829 kr 1 042 1170 kr 667 kr 375
0,57 1829 kr 1 042 1170 kr 667 kr 375
0,57 2090 kr 1 191 1337 kr 762 kr 429
0,57 5486 kr 3 127 3510 kr 2 001 kr 1 126
0,57 8360 kr 4 765 5349 kr 3 049 kr 1 716
0,57 1306 kr 745 836 kr 476 kr 268
0,57 1306 kr 745 836 kr 476 kr 268
0,57 1829 kr 1 042 1170 kr 667 kr 375
0,57 3135 kr 1 787 2006 kr 1 143 kr 644
0,57 4441 kr 2 531 2842 kr 1 620 kr 912
0,57 3135 kr 1 787 2006 kr 1 143 kr 644
0,57 522 kr 298 334 kr 191 kr 107
0,57 6009 kr 3 425 3845 kr 2 191 kr 1 233
0,57 2090 kr 1 191 1337 kr 762 kr 429
0,57 1306 kr 745 836 kr 476 kr 268
0,57 2874 kr 1 638 1839 kr 1 048 kr 590
0,57 1306 kr 745 836 kr 476 kr 268
0,57 5486 kr 3 127 3510 kr 2 001 kr 1 126
0,57 3135 kr 1 787 2006 kr 1 143 kr 644
0,57 2874 kr 1 638 1839 kr 1 048 kr 590
0,57 1045 kr 596 669 kr 381 kr 215
0,57 1045 kr 596 669 kr 381 kr 215
0,57 4964 kr 2 829 3176 kr 1 810 kr 1 019
0,57 5486 kr 3 127 3510 kr 2 001 kr 1 126
0,57 12540 kr 7 148 8024 kr 4 573 kr 2 574
0,57 9143 kr 5 212 5851 kr 3 335 kr 1 877
0,57 1045 kr 596 669 kr 381 kr 215
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0,57 1045 kr 596 669 kr 381 kr 215
0,57 4180 kr 2 383 2675 kr 1 524 kr 858
0,57 4702 kr 2 680 3009 kr 1 715 kr 965
0,57 5132 kr 2 925 3284 kr 1 872 kr 1 053
0,57 3266 kr 1 861 2090 kr 1 191 kr 670
0,57 3919 kr 2 234 2507 kr 1 429 kr 804
0,57 4199 kr 2 393 2687 kr 1 531 kr 862
0,57 3732 kr 2 127 2388 kr 1 361 kr 766
0,57 933 kr 532 597 kr 340 kr 192
0,57 3135 kr 1 787 2006 kr 1 143 kr 644
0,57 2090 kr 1 191 1337 kr 762 kr 429
0,57 784 kr 447 501 kr 286 kr 161
0,57 3135 kr 1 787 2006 kr 1 143 kr 644
0,57 2612 kr 1 489 1672 kr 953 kr 536
0,57 1306 kr 745 836 kr 476 kr 268
0,57 1306 kr 745 836 kr 476 kr 268
0,57 7931 kr 4 520 5075 kr 2 892 kr 1 628
0,57 2799 kr 1 595 1791 kr 1 021 kr 575
0,57 2799 kr 1 595 1791 kr 1 021 kr 575
0,57 3732 kr 2 127 2388 kr 1 361 kr 766
0,57 2351 kr 1 340 1504 kr 858 kr 483
0,57 1306 kr 745 836 kr 476 kr 268
0,57 261 kr 149 167 kr 95 kr 54
0,57 3266 kr 1 861 2090 kr 1 191 kr 670
0,57 3732 kr 2 127 2388 kr 1 361 kr 766
0,57 3657 kr 2 085 2340 kr 1 334 kr 751
0,57 9517 kr 5 424 6089 kr 3 471 kr 1 954
0,57 784 kr 447 501 kr 286 kr 161
0,57 3135 kr 1 787 2006 kr 1 143 kr 644
0,57 1829 kr 1 042 1170 kr 667 kr 375
0,57 2333 kr 1 330 1493 kr 851 kr 479
0,57 467 kr 266 299 kr 170 kr 96
0,57 2874 kr 1 638 1839 kr 1 048 kr 590
0,57 3135 kr 1 787 2006 kr 1 143 kr 644
0,57 784 kr 447 501 kr 286 kr 161
0,57 1400 kr 798 896 kr 510 kr 287

417462 kr 237 953 267122 kr 152 259 kr 85 694
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Målere, antall og kr
Strømforbruk LED energi- kWh Energi - Redusert  Antall målere 
 LED lys kWh kostnad besparelse E-kost LED Fast pris v/ eks lys

2054 kr 1 171 9180 kr 5 232 kr 800 2
1242 kr 708 10887 kr 6 206 kr 800 2
3343 kr 1 906 29312 kr 16 708 kr 800 3
1672 kr 953 14656 kr 8 354 kr 800 2
2722 kr 1 552 23868 kr 13 605 kr 800 3
860 kr 490 3843 kr 2 190 kr 800 1
143 kr 82 640 kr 365 kr 800 0
573 kr 327 2562 kr 1 460 kr 800 1
2484 kr 1 416 11101 kr 6 328 kr 800 3
4967 kr 2 831 43549 kr 24 823 kr 800 5
478 kr 272 2135 kr 1 217 kr 800 1
1098 kr 626 11777 kr 6 713 kr 800 1
2340 kr 1 334 25090 kr 14 301 kr 800 3
478 kr 272 4187 kr 2 387 kr 800 1
191 kr 109 854 kr 487 kr 4 900 1
334 kr 191 1494 kr 852 kr 800 0
334 kr 191 1494 kr 852 kr 800 1
382 kr 218 1708 kr 973 kr 800 1
1003 kr 572 4483 kr 2 555 kr 800

5

1528 kr 871 6831 kr 3 894 kr 800
239 kr 136 1067 kr 608 kr 800
239 kr 136 1067 kr 608 kr 800
334 kr 191 1494 kr 852 kr 800
573 kr 327 2562 kr 1 460 kr 800
812 kr 463 3629 kr 2 069 kr 800
573 kr 327 2562 kr 1 460 kr 800

296 kr 54 427 kr 243 kr 800
1098 kr 626 4910 kr 2 799 kr 800
382 kr 218 1708 kr 973 kr 800

1239 kr 136 1067 kr 608 kr 800
525 kr 299 2348 kr 1 339 kr 800
239 kr 136 1067 kr 608 kr 800 1
1003 kr 572 4483 kr 2 555 kr 800

2
573 kr 327 2562 kr 1 460 kr 800
525 kr 299 2348 kr 1 339 kr 800

3
191 kr 109 854 kr 487 kr 800
191 kr 109 854 kr 487 kr 800
907 kr 517 4056 kr 2 312 kr 800
1003 kr 572 4483 kr 2 555 kr 800
2292 kr 1 307 10247 kr 5 841 kr 800 3
1672 kr 953 7472 kr 4 259 kr 800 2
191 kr 109 854 kr 487 kr 800 0

Energi, i kWh og kr
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191 kr 109 854 kr 487 kr 800 0
764 kr 436 3416 kr 1 947 kr 800 1
860 kr 490 3843 kr 2 190 kr 800 0
525 kr 299 4606 kr 2 625 kr 800 1
334 kr 191 2931 kr 1 671 kr 800 0
716 kr 408 3202 kr 1 825 kr 800 1
430 kr 245 3769 kr 2 148 kr 800 0
382 kr 218 3350 kr 1 909 kr 800 1
96 kr 54 837 kr 477 kr 800 0
573 kr 327 2562 kr 1 460 kr 800 1
382 kr 218 1708 kr 973 kr 800 1
143 kr 82 640 kr 365 kr 800 0
573 kr 327 2562 kr 1 460 kr 800 1
478 kr 272 2135 kr 1 217 kr 800 1
239 kr 136 1067 kr 608 kr 800 1
239 kr 136 1067 kr 608 kr 800 1
812 kr 463 7119 kr 4 058 kr 800 1
287 kr 163 2512 kr 1 432 kr 800 0
287 kr 163 2512 kr 1 432 kr 800 1
191 kr 109 3541 kr 2 018 kr 800 0
430 kr 245 1921 kr 1 095 kr 800 0
239 kr 136 1067 kr 608 kr 800 1
48 kr 27 213 kr 122 kr 800 0
334 kr 191 2931 kr 1 671 kr 800 0
382 kr 218 3350 kr 1 909 kr 800 0
669 kr 381 2989 kr 1 704 kr 800 1
812 kr 463 8705 kr 4 962 kr 800 1
143 kr 82 640 kr 365 kr 800 0
573 kr 327 2562 kr 1 460 kr 800 1
334 kr 191 1494 kr 852 kr 800 1
239 kr 136 2094 kr 1 193 kr 800 0
48 kr 27 419 kr 239 kr 800 0
525 kr 299 2348 kr 1 339 kr 800 1
573 kr 327 2562 kr 1 460 kr 800 1
143 kr 82 640 kr 365 kr 800 0
143 kr 82 1256 kr 716 kr 800 1

kr 32 069 361200 kr 205 884 70
kr 205 884

425



Stolpeeier i dag
Eks lys Måler- Antall målere  LED Måler- Redusert  Redusert

kostnad v/ LED lys kostnad antall målere målerkostnad NK
kr 1 600 1 kr 800 1 kr 800 43
kr 1 600 1 kr 800 1 kr 800 0
kr 2 400 2 kr 1 600 1 kr 800 31
kr 1 600 1 kr 800 1 kr 800 26
kr 2 400 2 kr 1 600 1 kr 800 55
kr 800 1 kr 800 0 kr 0 8
kr 0 0 kr 0 0 kr 0 0
kr 800 1 kr 800 0 kr 0 0
kr 2 400 2 kr 1 600 1 kr 800 20
kr 4 000 3 kr 2 400 2 kr 1 600 71
kr 800 1 kr 800 0 kr 0 2
kr 800 1 kr 800 0 kr 0 23
kr 2 400 2 kr 1 600 1 kr 800 14
kr 800 1 kr 800 0 kr 0 6
kr 800 1 kr 800 0 kr 0 4
kr 0 0 kr 0 0 kr 0 7
kr 800 1 kr 800 0 kr 0 7
kr 800 0 kr 0 1 kr 800 8
kr 4 000

3

kr 2 400

2

kr 1 600 0
kr 0 kr 0 kr 0 32
kr 0 kr 0 kr 0 5
kr 0 kr 0 kr 0 5
kr 0 kr 0 kr 0 7
kr 0 kr 0 kr 0 12
kr 0 kr 0 kr 0 17

kr 1 600
1

kr 800
1

kr 800 0
kr 0 kr 0 kr 0 0
kr 0 kr 0 kr 0 6
kr 800

1
kr 800

0
kr 0 0

kr 0 kr 0 kr 0 0
kr 0 kr 0 kr 0 2
kr 800 0 kr 0 1 kr 800 5
kr 1 600

1
kr 800

1
kr 800 21

kr 0 kr 0 kr 0 12
kr 2 400

1

kr 800

2

kr 1 600 4
kr 0 kr 0 kr 0 4
kr 0 kr 0 kr 0 0
kr 0 kr 0 kr 0 8
kr 0 kr 0 kr 0 18

kr 2 400 1 kr 800 2 kr 1 600 39
kr 1 600 1 kr 800 1 kr 800 35
kr 0 0 kr 0 0 kr 0 4

Målere, antall og kr

426



kr 0 0 kr 0 0 kr 0 4
kr 800 1 kr 800 0 kr 0 16
kr 0 0 kr 0 0 kr 0 18
kr 800 0 kr 0 1 kr 800 0
kr 0 0 kr 0 0 kr 0 5
kr 800 1 kr 800 0 kr 0 15
kr 0 0 kr 0 0 kr 0 0
kr 800 1 kr 800 0 kr 0 0
kr 0 0 kr 0 0 kr 0 0
kr 800 1 kr 800 0 kr 0 12
kr 800 0 kr 0 1 kr 800 8
kr 0 0 kr 0 0 kr 0 3
kr 800 1 kr 800 0 kr 0 12
kr 800 1 kr 800 0 kr 0 10
kr 800 1 kr 800 0 kr 0 5
kr 800 1 kr 800 0 kr 0 0
kr 800 1 kr 800 0 kr 0 0
kr 0 0 kr 0 0 kr 0 0
kr 800 0 kr 0 1 kr 800 0
kr 0 0 kr 0 0 kr 0 4
kr 0 0 kr 0 0 kr 0 7
kr 800 1 kr 800 0 kr 0 5
kr 0 0 kr 0 0 kr 0 1
kr 0 0 kr 0 0 kr 0 0
kr 0 0 kr 0 0 kr 0 5
kr 800 0 kr 0 1 kr 800 14
kr 800 1 kr 800 0 kr 0 0
kr 0 0 kr 0 0 kr 0 3
kr 800 1 kr 800 0 kr 0 0
kr 800 0 kr 0 1 kr 800 0
kr 0 0 kr 0 0 kr 0 0
kr 0 0 kr 0 0 kr 0 0
kr 800 1 kr 800 0 kr 0 0
kr 800 0 kr 0 1 kr 800 0
kr 0 0 kr 0 0 kr 0 3
kr 800 0 kr 0 1 kr 800 0

kr 56 000 43 kr 34 400 27 kr 21 600 711
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Merknader

Ymber SVV
0 0
26 0
40 0 30 stk kommunale stolper øverst i Rotsunddalen ikke i drift.
9 0
0 0
10 0
0 3
12 0
32 0
32 0
8 0
0 0
35 0
4 0
0 0
0 0
0 0
0 0
21 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
12 0
2 0
17 0
8 0
5 0
9 0
0 0
0 0
0 0
5 0
0 0
4 0
5 0
0 0
5 0
0 0
0 0

Stolpeeier i dag
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0 0
0 0
0 0
11 0
2 0
0 0
9 0
8 0
2 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
5 0
17 0
6 0
6 0
0 0
2 0
0 0
0 0
7 0
3 0
0 0
17 0
0 0
12 0
7 0
5 0
1 0
11 0
12 0
0 0
3 0
447 3
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Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
29/18 Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg 19.04.2018 

 

Marin forsøpling og strandrydding i Nordreisa kommune 

Henvisning til lovverk: 
 

Vedlegg 
1 Brev til kommunene i Nord-Troms 

 

Rådmannens innstilling 
Miljø, plan og utviklingsutvalget viser til henvendelse fra Nord Troms Friluftsråd og anbefaler 
at friluftsrådet koordinerer og støtter aksjoner som gjelde strandrydding i Nordreisa kommune. 
 
Nordreisa kommune bidrar med hjelp til å formidle ordningen på vår hjemmeside og 
facebookside, slik at flest mulig skal få vite om at det går an å søke. 
 
 

Saksopplysninger 
Nordreisa kommunestyre vedtok i møte den 8. februar 2018 i sak 8/18 følgende: 

Marin forsøpling er et stort miljøproblem, det er en av de store miljøutfordringene vi 
har. Avfallet utgjør en stor risiko for dyre- og fugleliv og medfører hvert år betydelige 
kostnader for samfunnet. 
Nordreisa høyre er kjent med at det i strandsonen i Nordreisa er mye søppel. Vi er og 
kjent med at Naturvernforbundet hadde opprydding på «den nasjonale strandrydde 
dagen» på Kvænnes i fjor, vi ser på det som ett positivt tiltak. 
Det finnes mye søppel i strandsonen i Sørkjosen området, våtmarksområdet Laitakka og 
spesielt mot Sokkelvik. 
Ønsker kommunen å ha fokus på marin forsøpling i kommunen? Og hvordan jobbe 
videre med det. 
Nordreisa høyre ber om at det settes fokus på det i en egen sak i miljø,- plan og 
utviklingsutvalget. 

 
Nord-Troms friluftsråd har, i samarbeid med Finnmark friluftsråd, fått tildelt et tilskudd på kr 
1 000 000 fra Miljødirektoratet til strandrydding.  
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Friluftsrådene har også om lag kr 375 000 av fjorårets tildeling til samme formål som ikke er 
benyttet per i dag. Dette pga. sen tildeling i 2017. Med forbehold om at friluftsrådene får utsatt 
rapporteringsfrist for tildelingen i 2017 og dermed kan disponere disse også i 2018.  
 
Midlene skal brukes til å utføre arbeid i samarbeid med kommunene, organisasjoner og andre i 
Kvænangen, Kåfjord, Nordreisa og Skjervøy, samt Finnmark. 
 
I vår region har også Avfallsservice AS fått en tildeling på kr 300 000. 
 
Etter Miljødirektoratets retningslinjer og friluftsrådenes søknad kan tilskuddet benyttes til: 

• Motivasjonsmidler til organisasjoner, skoleklasser og andre. 
• Innleie av profesjonelt mannskap til spesielt sårbare og vanskelig tilgjengelige områder. 
• Transport avfall og innlevering til avfallsselskapene. 
• Leie av containere etc. 
• Forbruksmateriell hansker, sekker etc. 

 
Midlene kan ikke benyttes til lønn. 
 
Nord-Troms friluftsråd har søknadsskjema på sine hjemmesider (http://www.utinord.no/) med 
søknadsfrist 27. april 2018. 

Vurdering 
Nordreisa kommune er medlem av Nord-Troms friluftsråd. Det vil derfor være naturlig at 
friluftsrådet koordinerer arbeidet med strandrydding for oss, da det er de som har fått tildelt 
midler til formålet. Friluftsrådet arbeider også med å få til en løsning for levering av innsamlet 
avfall i samarbeid med Avfallsservice. Kommunen vil bidra med hjelp til å formidle ordningen 
på vår hjemmeside og facebookside, slik at flest mulig skal få vite om at det går an å søke. 
 
Det er allerede søkt om midler til rydding i blant annet Sokkelvik og Nordkjosen av ulike 
skoleklasser. Der flere søker om å få rydde i samme område, så gjelder første-mann-til-mølla-
prinsippet, og de øvrige søkerne bes om å vurdere et annet område, eventuelt så forslås det 
alternative områder. Dette for å fordele innsatsen slik at flest mulig områder ryddes. 
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                Nord-Troms Friluftsråd   

  Et samarbeid mellom kommunene Kvænangen, Kåfjord, Nordreisa og Skjervøy       

Epost: post@utinord.no Mobil: 975 20 450 Nettside: utinord.no                         

 Se også Nord-Troms friluftsråd på Facebook 

 
 
 
 
Til medlemskommunene 
 
 
 
          5. april 2018 
 
Tilskudd til strandrydding 2018 
 
Miljødirektoratet har tildelt Nord-Troms Friluftsråd i samarbeid med Finnmark Friluftsråd 1 mill. 
kroner i tilskudd til strandrydding. Midlene skal brukes til å utføre arbeid i samarbeid med 
kommunene, organisasjoner og andre.  
 
I følge vår søknad inkludert budsjett og Miljødirektoratets retningslinjer kan tilskuddet benyttes til: 
 

• Motivasjonsmidler til organisasjoner, skoleklasser og andre. 
• Innleie av profesjonelt mannskap til spesielt sårbare og vanskelig tilgjengelige områder.  
• Transport avfall og innlevering til avfallsselskapene. 
• Leie av containere etc.  
• Forbruksmateriell hansker, sekker etc.  

 
Lokal mobilisering og god organisering er viktig for å lykkes med arbeidet. Erfaringsvis er vår og 
sommer den beste tiden for å gjøre slikt arbeid. Vi oppfordrer derfor kommunene til å engasjere seg i 
samarbeid med aktuelle organisasjoner og andre.  
 
Søknads-/påmeldingsskjema på vår nettside www.utinord.no benyttes. Velg menyen MARIN 
FORSØPLING. Frist: Fredag 27. april.  
 
Vi merker oss at også disse har mottatt tilskudd i vårt distrikt (av en samlet bevilgning på 80 mill. 
kroner): 
 
Komafest (Vardø), kr 500.000,-  
Hammerfest og omegn turlag, kr 355.000,- 
Avfallsservice AS (Nord-Troms), kr 300.000,- 
 
Se komplett oversikt på Miljødirektoratets nettside.  
 
Ta kontakt dersom det er spørsmål i forhold til dette.  
 
 
Med hilsen 
NORD-TROMS FRILUFTSRÅD 
 
 
Hugo Tingvoll (sign.) 
Daglig leder 
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Nordreisa kommune 
           

 Arkivsaknr:       2018/388-1 

Arkiv:                004  

Saksbehandler:  Dag Funderud 

 Dato:                 10.04.2018 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
30/18 Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg 19.04.2018 

 

Årsmelding 2017 sektor for Drift og utvikling 

Henvisning til lovverk: 
 

Vedlegg 
1 Årsmelding 2017 sektor for Drift og utvikling 

 

Rådmannens innstilling 
Årsmelding 2017 sektor for Drift og utvikling vedtas.  
 
 

Saksopplysninger 
I henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner, skal 
rådmann utarbeide årsmelding.  
Etter omorganisering til sektorer er det i tillegg til felles årsmelding for kommunen blitt utarbeidet 
egen årsmelding sektor for Drift og utvikling. Den gir en samlet oversikt over sektorens virksomhet 
og består av sektorleders kommentarer til drift og organisasjon, om økonomiske resultat, og 
beskrivelser fra virksomhetene.  
 
Oppsummert så har det vært et innholdsrikt år der det har skjedd mye. Sektorleder vil berømme 
alle ansatte for innsatsen som er gjort i løpet av året. Regnskapet viser et merforbruk i forhold til 
budsjett på kr 1 170 469. 

Vurdering 
Administrasjonen anbefaler at Årsmelding for 2017 vedtas slik den foreligger. 
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Postadresse: Besøksadresse: Telefon:  77 58 80 00 Bankkonto: 4740 05 03954 
Postboks 174 Sentrum 17 Telefaks: 77 77 07 01  
9156 Storslett   Organisasjonsnr: 943 350 833 
E-post: postmottak@nordreisa.kommune.no www.nordreisa.kommune.no   

 

Nordreisa 

kommune 

Årsmelding  

Drift og utvikling 2017 
Nordreisa kommune 
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1. Ansvarsområde  

1.1. Beskrivelse av sektoren og dens ansvarsområde.   

Sektor for Drift og utvikling består av fire virksomheter. Anleggsdrift, Byggdrift, Renhold og Utvikling. 

Videre er det en stab og to prosjektstillinger som jobber med prosjekter innen bygg og anlegg. 

Anleggsdrift har ansvar for vei, vannverk, avløp, slam, brannberedskap, havn, samt tilsyn på 

elveforbygninger i Reisadalen, Oksfjorddalen og Rotsunddalen. Byggdrift, har forvaltning av 

kommunens eiendommer, utleie, drift og vedlikehold av kommunens bygningsmasse.  

Renhold har ansvar renhold i alle kommunale bygg.  Utvikling omfattet fagområdene næring, jord- og 

skogbruk, bygningsmyndighet, miljø, motorferdsel, forurensningsmyndighet, viltforvaltning, kart, 

oppmåling og planlegging, veterinærtjenesten samt endel prosjekter. 

Staben består av konsulent, Ikt/Gis konsulent og prosjektledere med ansvar for gjennomføring av 

kommunale utbyggingsoppgaver. Videre er kommunen vertskap for vannområdekoordinator for tre 

vannområder fordelt på ni kommuner i Troms. 

 
Pr 31.12.2017 er det 60,97 årsverk. I tillegg kommer 21 brannpersonell á 0,87 % stilling 
 

1.2. Organisasjonskart.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sektorleder drift 
og utvikling

Anleggsdrift Byggdrift Renhold Utvikling

Stab og 
prosjektledere
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2. Status økonomi  

ANSVAR 6 REGNSKAP BUDSJETT FORBRUK I % AVVIK

Lønn 24 878 118 25 307 793 98,3 429 675

Øvrige utgifter 36 211 993 31 752 338 114,05 -4 459 655

Inntekter -21 346 956 -18 396 218 116,04 2 950 738

ANSVAR 5 REGNSKAP BUDSJETT FORBRUK I % AVVIK

Lønn inkl sosiale utg 4 296 032 4 649 142 92,4 353 109

Øvrige utgifter 15 937 608 13 730 140 116,08 -2 207 468

Inntekter -20 130 608 -18 710 963 107,59 1 419 646  

Kap 6 

Totalt så ligger lønnsutgifter på 98,3 %, dvs 1,7 % under prognosen. Sektoren har hatt vakanser og 

noen sykemeldinger uten vikarer. Det er hovedgrunnen til dette.  

Øvrige utgifter ligger 114.05 % dvs 14,05 over prognosen. Det ble gjort endel store innkjøp tidlig på 

året og øvrige utgifter har ligget høyt resten av året. Periodiseringen av endel store kostnader i 

november/desember har her vært for dårlig.  

De største overskridelsene ligger innen vedlikehold anlegg, vedlikehold biler, drivstoff, 

kjøregodtgjørelse, VVS, elektrisk arbeid, ekstrautgifter i forbindelse med flomfaren i juni, 

rengjøringsmateriell, tjenestekjøp andre kommuner (brann) og kjøp vedlikeholdstjenester bygg, men 

den må sees i sammenheng med økte salgsinntekter. I tillegg kommer avsetning til fond på ca 

950 000. 

Det faste utgiftene til strøm, forsikring, renovasjon, kommunale gebyrer er i tråd med budsjett. 

Inntekter: ligger på 116,04 % dvs 16,04 % over prognosen. De største avvikene i forhold til budsjett 

er ekstra salgsinntekter for ombygging for NAV, Statnett og hallen på Halti på ca 450 000. Fordelte 

utgifter internsalg utgjør ca 400 000. Videre utgjør statstilskudd havbruksfond, 

konsesjonskraftsinntekter, aksjeutbytte og bruk av bundet fond inntekter på ca 2,1 millioner. 

Fratrukket dette ligger inntektene omtrent i hht budsjettet.  

Byggesak 610 har oppnådd 67% av gebyrinntektene, oppmåling 611 er det oppnådd 95 % av 

gebyrinntekten og 613 reguleringsplaner oppnådde 0 %. Dette er inntekter som svinger fra år til i 

forhold til aktiviteten. 

De faste inntektene som leieinntekter, refusjoner stat, fylke og kommuner ligger i tråd med budsjett. 

Oppsummert ligger drift og utvikling under i forhold til lønn, over prognosen i forhold til øvrige 

utgifter og inntekter. Det noe feil i budsjettet, men hoveddelen er overforbruk ligger innen øvrige 

utgifter. Øvrige utgifter hadde merforbruk allerede tidlig på året. Vi mente det skulle jevne seg ut på 

slutten av året, men det skjedde ikke. Det resulterte i et merforbruk på kr 1.079 242. Dette skyldes 

for dårlig oppfølging og periodisering av store utgifter som ikke kommer jevnlig utover året. 

Kap 5 

Lønn:  

Totalt ligger lønnsutgifter på 92,4 %, dvs 7,6 % under prognosen. Det har vært sykemeldinger og noe 

vakanser uten vikarer, mens noe bruk av ekstrahjelp virker mot fraværet. Det er hovedgrunnen til 

dette.  
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Øvrige utgifter: 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.  Ikke-planlagte tiltak av kritisk 

karakter har også medvirket til større forbruk enn budsjettert. 

Inntekter VA: Inntekter er høyere enn budsjettert.  Dette skyldes rutinemessig opprydding av feil i 

bygningsareal som grunnlag for kommunale avgifter vann og kloakk. Antall nye abonnenter avløp i år 

er høyere enn budsjettert.  

Spyling og tining av private avløpsanlegg har vært høyere enn forventet. 

Bruk av bundet fond vann er høyere enn budsjettert.  Dette skyldes underskudd i selvkostregnskapet 

i forhold til budsjettert selvkostregnskap. Bruk av bundet fond framgår som en inntekt. 

 

Oppsummert for vann og avløp er netto driftsresultat negativt i forhold til budsjett. Lønn ligger under 

prognosen, mens øvrige utgifter og inntekter ligger over budsjett. Årsak til dette resultatet ligger i 

øvrige utgifter innenfor vannforsyningen og høyere inntekter, og er i hovedsak begrunnet i 

flomberedskap og tiltak av kritisk karakter som ikke var planlagt, sammen med nødvendig arbeid for 

riktig abonnentbetaling.   

 

Ansvar 551 Feiing interkommunalt: 

Inntekter faktureres fire ganger pr år.   

Utgifter betales en gang pr år etter faktura fra interkommunalt samarbeid Nord Troms Brannvesen. 

 

3. Status medarbeidere  

3.1. Sykefravær 

Sektorens totale sykefravær var 6,32 %. Målet for kommunen er maksimum 8 %. Fraværet fordeler 

seg som følger: Staben 0,90 %, Anleggsdrift, 7,30 %, Byggdrift 1,77 %, Renhold 8,76 % og Utvikling 

7,67 % 

Hovedtyngden av sykefraværet er langtidssykemeldte. 

3.2. Arbeidsnærvær 

Kommunen innførte i januar 2016 flere IA-tiltak. Ett av tiltakene er arbeidsnærværsdag. En ansatt kan 

opparbeide seg inntil tre nærværsdager pr år. For hele Driftssektoren er det følgende tall; 69 ansatte 

har opparbeidet seg 100 nærværsdager i løpet av året. 18 av dem har opparbeidet tre dager, 14 av 

dem har opparbeidet to dager og 18 av dem har opparbeidet en dag. De resterende 22 har ikke 

opparbeidet noen dager. Antall opparbeidet nærværsdager har økt fra 96 dager i 2016 til 100 dager i 

2017. 

 

3.3. Medarbeidersamtaler 

Arbeidet med medarbeidersamtalene er gjennomført i alle virksomheter. Totalt er det gjennomført 

46 samtaler av totalt 69 medarbeidere. Staben/ledere 8 av 8 gjennomført, Anleggsdrift 11 av 12 

439



gjennomført, Byggdrift 1 av 15 gjennomført, Renhold 21 av 28 gjennomført og Utvikling 6 av 7 

gjennomført. Byggdrift hadde planer om gjennomføring i desember, men uforutsette oppgaver 

gjorde at de ble forskjøvet. De to som mangler i Anleggsdrift og Utvikling skyldes sykemeldinger. 

 

3.4. Medarbeiderundersøkelsen 

Medarbeiderundersøkelse ble gjennomført i mai. Oppfølgingsarbeidet startet opp i august og pågikk 

utover høsten, og vil fortsette inn i 2018. 

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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4. Status tjenester  

4.1. Tjenester og resultat 

Politiske forholder sektoren seg til hovedutvalg for Miljø, plan og utvikling og Næringsutvalget. I 
tillegg underutvalgene; Dispensasjonsutvalget og Byggekomiteen. 
Miljø, plan og utviklingsutvalget har hatt ni møter, herav to telefonmøter, og behandlet totalt 99 
saker mot 67 saker i 2016. Tillegg ble det behandlet 154 saker delegert mot 220 saker i 2016. Videre 
ble det også behandlet ca 130 tilskuddssøknader av forskjellig art innenfor jord- og skogbruk.   
Næringsutvalget har hatt fem møter og behandlet totalt 25 saker mot 17 saker i 2016. Tillegg ble det 

behandlet 46 saker delegert. Dispensasjonsutvalget hadde seks møter og behandlet 33 saker og 

Byggekomiteen hadde seks møter og behandlet åtte saker. 

 

Sektoren jobber fortløpende forvaltning- og driftsoppgaver og oppfølging av alle politiske vedtak.  I 

januar/februar ble det utarbeidet en virksomhetsplan for både drifts og investeringsoppgaver. Den 

har vært førende for årets arbeid og har blitt lagt til grunn ved den månedlige resultatrapporten.  

Vi har hatt fokus på å levere så gode tjenester som mulig i forhold til rammene vi har.  

 
 

4.1.1. Rutiner 

Sektoren er i gang i arbeidet med å utarbeide og legge inn rutiner i kommunens kvalitetssystem 

innen de forskjellige arbeidsfeltene. Programmet ble oppgradert i vår, noe som medførte noen 

måneders stans i arbeidet. Arbeidet vil fortsette i 2018. 

 

4.1.2. Målsettinger 

I økonomiplanen er det satt opp målsettinger for avdelingene. De er delt opp i mål for 
organisasjonen og mål for tjenestene.  

 100 % gjennomføring av medarbeidersamtaler 

 92% arbeidsnærvær 

 Stolthet over egen arbeidsplass, 4. 

 

Mål medarbeidersamtaler er oppfylt i to virksomheter og staben, mens to virksomheter ikke har 

oppfylt målsettingen. Arbeidsnærvær ble nådd, sektoren totalt ligger 1,68 % poeng under målet. 

Flere av virksomhetene ligger under målet. Den nye medarbeiderundersøkelsen har andre spørsmål 

enn den gamle. Gjennomsnitt skår for sektoren er på 4,16. (max skår er 5) 

 

Målsetting om å levere tjenester og utføre forvaltningsoppgaver av høy kvalitet slik at antall klager 

blir på et minimum.     

Målet er nesten nådd. Det er en forvaltningssak som er opphevet av Fylkesmannen for 
saksbehandlingsfeil i 2017. I forhold til at det er gjennomført ca 450 vedtak, er det en liten 
prosentandel. 
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4.2. Anleggsdrift 

4.2.1. Vannforsyning og avløp 

Vannforsynings- og avløpstjenesten er i år drevet med fokus på at kvalitet på tjenester skal 
opprettholdes.  Det er også sterkt fokus på sikkerhet for driftsoperatørene. Hovedplan vann er 
igangsatt og mindre investeringstiltak er iverksatt.  
Målsetting om ingen avvik fra drikkevannsforskriften er oppnådd, 19 mindre avvik av totalt 850 
analyser av ulike parametere.  5 avvik gjelder 4 kommunale vannverk inkludert sentrumsvannverket. 
Resterende 14 avvik gjelder et mindre vannverk uten noen form for behandling. 6 % av 
vannledningsnettet er rengjort.  
 
Fem vannkummer ble planmessig skiftet i 2017. Dette gjaldt kritiske og skadde kummer som er 
usikre, både for driftsoperatører og for forbipasserende. 
Oksfjord vannverk har hatt luftinntrekk i vannledningen fra tid til annen. I høst ble tilførsel av vann til 
Oksfjord vannverk kritisk og ustabil.  Problempunkt i og nedstrøms inntaksdam ble avdekket og 
utbedret. 
Vannledning over Jernelva er skiftet i forbindelse med arbeid med nye Jernelva bru, og er utført i 
samarbeid med Statens vegvesen. 
I forbindelse med bygging av Tesla ladestasjon i Sørkjosen, ble vannledning fra 1950-tallet skiftet 
under ladestasjonsområdet. 
 

             
Arbeid i Oksfjord inntaksdam høsten 2017        Midlertidig forsyning til vannbehandlingsanlegg
    
Innenfor avløp er arbeid med å avdekke årsak til fremmedvann iverksatt.  Dette er et arbeid som vil 
pågå over lang tid. Flere tiltak for å få kontroll over vannmengder i VA-nettet er igangsatt herunder 
større datafangst på pumpestasjoner og målekummer. SD anlegg i tre avløpspumpestasjoner ble 
oppgradert for bedre datafangst i 2017. 
Utskifting av Guleng pumpestasjon avløp er i hovedsak gjennomført i 2017, idriftsatt tidlig i januar 
2018. 
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Montering av ny kum Arnestad 
 
Målsetting om mindre enn fire kloakktilbakeslag i bygninger der kommunen er ansvarlig for 
tilbakeslaget, er oppnådd med kommunalt ansvar for ingen tilbakeslag i år av totalt tre 
kjelleroversvømmelser.  12 % av avløpsledningsnettet er vedlikeholdsspylt i år. Rensekrav på 
kommunens kloakkrenseanlegg er overholdt for årligutslipp av suspendert stoff. Rensekrav er 
overholdt for 80% av gjennomførte analyser, en analyse overskrider grenseverdi. Antall analyser er 
ikke overholdt grunnet periodisk feil på prøvetaker. 
I høst ble det avdekket at avløpsledningen over Jernelva fra Baisit til Idrettsveien er borte. Ledningen 
er forsvunnet i flomvernarbeider i 2012, men svært få og lite vannkrevende abonnenter på berørt 
strekning har gjort at dette ikke ble avdekket tidligere. Saken er ikke avklart. 
 
Kommunen har ca 130 abonnenter som har installert vannmålere. For å effektivisere arbeidet med 
avlesing og registrering ble SMS-varsling og innrapportering innkjøpt høst og tatt i bruk ved avlesing 
1.januar 2018. 
 
 

4.2.2. Brannvern og oljevern 

Nordreisa brannvesen har hatt 50 utrykninger, deriblant åtte trafikkulykker, seks større 
bygningsbranner og sju branner i ulike kjøretøy. Andelen unødige utrykninger er på samme nivå som 
2016. Det er gjennomført åtte brannøvelser for mannskapene, noe som knapt dekker 
minimumsbehovet. Trening er svært viktig for å løse krevende og alvorlige oppdrag. To konstabler 
gjennomførte kurs for utrykningssertifikat. 
Nordreisa har fått tildelt overflateredningsutstyr gjennom Brannløftet, der to personer har fått 
instruktørkurs i overflateredning. Opplæring og øvelser i overflateredning ble gjennomført for alle 
konstabler i Nordreisa.  
Brannvernuka 2017 ble gjennomført med bra besøk, og er et viktig kontaktpunkt mot publikum for 
forebyggende brannvernarbeid.  
Samarbeidsavtale mellom de fire Nord-Tromskommunene Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa og 
Kvænangen om felles brannsjef og forebyggende ble etablert i 2015. Brannsjef er Nils Arnold Nilsen. 
Arbeidsgruppe har vært nedsatt for utvidelse av dette samarbeidet til også å omfatte 
brannberedskap.  Arbeidet ble høsten 2017 satt på vent uten beslutninger. 

443



 
 

4.2.3. Veier og veilys 

Vedlikeholdet av vei og veilys ligger langt under det nivå som kreves for å opprettholde dagens 
standard. Vedlikeholdsetterslepet på begge områder er stort og arbeidet preges av svært streng 
prioritering. Tilstand på fast dekke på mange veier, er så dårlig at fjerning av fast dekke vurderes for å 
vedlikeholde veiene som grusveier.  I tillegg til dårlig toppdekke, er øvrige veielementer i elendig 
forfatning. Året var noe krevende i første del for vintervedlikeholdet, periodevis mye snø og vind. 
Konkurranse for nye brøytekontrakter ble gjennomført og iverksatt fra oktober. Det er registrert 13 
klager på brøyting på avklart standard totalt gjennom året.  Noen av klagene skyldes uerfarne 
brøytekontraktører. 
Tre veier er reasfalteret helt eller delvis, Industrivegen, Rapanavegen og Lyngsmark og tre veier har 

fått nytt grusdekke Loppevollvegen, Myrslettvegen og delvis Rongadalsvegen. Noe av reasfalteringa 

skyldes ledningsarbeider vann og avløp. Høvling av grusveier ble en stor utfordring grunnet tilgang til 

veihøvel. 

 
 

4.2.4. Parker, idrettsanlegg og grøntanlegg 

 
Drift av grøntanleggene og friluftsområdene er utført av en liten bemanning og bruk av 
sommerarbeidsplasser for ungdom, i samarbeid med landsbyvaktmester.  
 

4.2.5. Vassdrag 

 
Tilsyn av sikringsanlegg i regulerte vassdrag gjennomføres av kommunen ved bruk av elvebåt og 
befaring til fots. NVE er fagmyndighet.  
 

4.2.6. Havner 

Statens vegvesen har i løpet av året ferdigstilt gjenoppbyggingsarbeider på moloen i Sørkjosen havn, 
unntatt el-nett som fortsatt mangler. Bygging av nytt båtutsett ble gjort i 2017. Dessverre ble 
stigningen ved en feil lagt for bratt. Det ble satt i gang et arbeid på slutten av året for å rette opp 
dette. Arbeidet vil bli sluttført i 2018. 
 
 

4.3. Byggdrift 

Byggdrifts ansvar er forvaltning, drift og vedlikehold av alle kommunale bygninger, samt drift av 

svømmehall, herunder badevakter. Vedlikeholdet av flere bygg ligger under det nivå som kreves for å 

opprettholde dagens standard. Vedlikeholdsmidler blir kun brukt på mest nødvendige og 

forebyggende tiltak. 

Byggdrift har i løpet av året gjennomført flere av tiltakene som ble skissert i bemanningsplanen fra 

2016 for å effektivisere drifta. Det gjelder omorganisere vaktmestre i grupper i stedet for at de 

tidligere var stasjonert på vært sitt bygg. Nå er det bare Storslett skole og Helsesenteret Sonjatun 

som har egne vaktmestre. Videre er det kjøpt inn arbeidsbiler og noe utstyr som gjør at arbeidet kan 

gjøres langt raskere.  
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I løpet av året er det tilsatt tre vaktmestre, etter de som sluttet. Det betyr at virksomheten har skiftet 

ut halve vaktmesterstokken i løpet av et og et halvt år. En vaktmesterstillingen ble omgjort til 

driftsleder byggdrift. Denne stillingen kom på plass i august. Den daglige drifta av vaktmestrene 

styres av driftsleder, mens virksomhetsleder kan jobbe mer med overordna planlegging og 

dokumentasjon av ulike typer, som en ligger etter med.  

Det er gjort innkjøp av tre vaktmesterbiler og en til administrasjonen. De var tidligere brukt av 

hjemmetjenesten. I tillegg en stor varebil for frakting av større byggevarer.  Det ble også kjøpt inn 

stillashenger med komplett stillas, for lettere frakting mellom byggene i kommunen og det ble kjøpt 

inn henger med kapell for frakting av en større snøfreser. Dette gjør at vaktmestrene rekker over 

flere bygg på kortere tid. 

 

To elbil kontakter ble montert på kommunehuset, disse er finansiert av statlige nasjonalparklandby- 

midler. De er klar for fremtidig innkjøp av el-bil i kommunal virksomhet. I budsjett for 2018 er det 

lagt inn at det skal leases en elbil til kommunehuset. 

 

På Helsesenteret Sonjatun har det i løpet av året blitt gjennomført mange store utskiftninger og 

reparasjoner. Det ble montert nytt kjøleanlegg til tre kjølerom på kjøkket. I tillegg ble det montert 

nytt fryseaggregat til fryserommet på grunn av havari. 

Den indre automatiske hoveddøra på Sonjatun ble skiftet pga. slitasje. I tillegg ble det lagd bredere 

innkomst på den nye døra. Det ble også skiftet større komponenter på varmeanlegget. Disse har vært 

i drift siden bygget var nytt. Bygget har nå vært drevet i 40 år, så en må nok påregne flere ting som 

må oppgraderes. 

Nytt pasientvarslingssystem ble montert på Omsorgssenteret. Dette lettet arbeidssituasjon 

betraktelig for de ansatte. 
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Pasientvarslingssystem    Befaring av EPC-tiltakene 

 

 

Lillebo som tidligere ble ombygd til barnehage, ble igjen ombygd til avlastningsenhet for 

hjemmeboende eldre. Etter ombygging av Oksfjord oppvekstsenter, ble den tatt i bruk i 

september/oktober.  

 
EPC prosjektet, som har til hensikt å spare energi, startet opp i 2015, og ferdigstilt våren 2017. En ser 
allerede reduksjon i strømforbruket.  
Svømmehallen bærer preg av høy alder, og i løpet av året er det reparert varmepumpen for en større 
sum. Sandfiltrene, som er fra slutten av nittitallet, er neste prosjekt som krever en betydelig 
investering.   
Forvaltningsprogrammet Famac er i løpet året fullt innført og brukes nå for alle bygg. Dette gjør det 

lettere å registrere, og ha kontroll med reparasjoner og avvik. Den totale bygningsmassen gått litt 

opp fra 2016 til 2017. Det ligger nå på 37.996 m².    

 

4.4. Renhold 

Renhold har ansvar for renholdet i alle kommunale bygg. Etter to år med mye omplassering er alle 

stillinger i virksomheten nå besatt, og det er fem stk som er ute i permisjon. I løpet av høsten er det 

tilsatt åtte nye renholdere. Virksomheten har 31 ansatte som er fordelt på 25 bygg, fra Rotsund til 

Oksfjord. I omplasseringsprosessen er det gjort justeringer slik at virksomheten nå har 18 

heltidsstillinger og 13 deltids stillinger. I 2016 var det åtte heltidsstillinger og 28 deltidsstillinger.   

Stillingsressurser er tilpasset, og bygg som tidligere hadde små stillinger er nå slått sammen med 

andre bygg. Tre nye bygg er kommet i tillegg, Guleng 3, Oksfjord skole/barnehage og Lillebo. Oksfjord 

skole/barnehage førte til en økning på 50% renholdstilling. Etter nedbemannings- og 

omplasseringsprosessen, og tilpasning av bygg er Guleng 3 og Lillebo besatt uten ekstra økning. De to 

byggene utgjør 100% til sammen. Det er kjøpt inn flere maskiner som har lettet arbeidet på 

renholdet mye, og har hatt positiv innvirkning på at sykefraværet er gått ned. 

Idrettshallen ble vasket ned i februar/mars og, det ble også kjøpt inn en gulvvaskemaskin med 

padder (roboten har bare børster) som vasker vekk klister fra gulvet. Det sparer renholder for mye 

arbeid. Det ble også utarbeidet reglement for bruk av klister.  
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Renhold får låne Byggdrift sin lift og med den er det mulig å få gjort skikkelig rent i høyden. 

                          

Gymsalen.                                                                                     Maskinen på idrettshallen                                                     

 

 

 

 

4.5. Utvikling 

4.5.1. Næring 

Nordreisa kommune fikk kr 700 000 fra Troms fylkeskommune til kommunalt næringsfond. Det ble i 
løpet av året behandlet 43 saker omkring tilskudd fra næringsfondet, herunder inngår både 
bedriftsrettet tilskudd og tilskudd til kommunale utviklingsprosjekter. Fra kommunens driftsbudsjett 
ble det bevilget kr 338 420.  

Næringsutvikler er fagressurs på områdene næring- og bedriftsutvikling, og skal være konsulterende i 

forhold til kunder og kollegium. Næringsutvikler er sekretær i Næringsutvalget og saksbehandler med 

ansvar for områdene næring, infrastruktur og samferdsel. De fleste prosjektene og sakene som 

behandles går over flere år, oppfølging av disse tar derfor mye av arbeidstiden. Hovedprosjektene i 

2017 var forprosjekt for Hjellnes dypvannskai og industriområde, og skisse- og forprosjekt for torg i 

Storslett nasjonalparklandsby. I tillegg ble det gjennomført en rekke mindre prosjekter og tiltak. 

Næringsutvikler er fagressurs for turistinformasjonen på Halti, og kontaktperson inn mot Visit 

Lyngenfjord. Andre sentrale samarbeidspartnere er Halti næringshage, NUNT, Innovasjon Norge, 

Sametinget, Nordreisa næringsforening og Tornedalsrådet. Nordreisa har kommuneavtale med Halti 

næringshage, og noen av hovedleveransene i avtalen er bedriftsrådgivning, utleie av prosjektkontor 

til grundere, arbeidslivsdagen, frokostmøter og felles bedriftsbesøk i samarbeid med næringsutvikler 

og ordfører.  
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Næringsutvikler har hovedansvaret for nasjonalparksatsingen, og 40 % av næringsutviklers stilling 

skal gå til arbeidet med Storslett nasjonalparklandsby. Gjennom året er det jobbet med flere større 

og mindre tiltak, herunder Landsbyfilm og fotobank, oppgradering av Trekanten, utvikling av 

«Tenketanken» som nærturområde, Påskelandsbyen, Landsbymøtet, design av 

markedsføringsmateriell for arrangementer, informasjonsstrategi og utvikling av www.visitreisa.no i 

samarbeid med Halti nasjonalparksenter og Reisa nasjonalparkstyre, fotturbrosjyre, skilting E6 og 

sentrum og belysningsplan for Elveparken og Gammelbrua. Majoriteten av disse er finansiert av 

tiltaksmidler fra Miljødirektoratet gjennom statusen som nasjonalparklandsby. Noen av prosjektene 

er ferdigstilt, andre fortsetter inn i 2018. 

 

4.5.2. Jordbruk 

Fagstilling innen jordbruk har vært besatt fra 20. november. Fordi denne stillinga lenge har stått uten 
bemanning, er det et arbeidsetterslep her. Utviklingsarbeid og blant annet rullering av SMIL-strategi 
(strategi for tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket) har det ikke vært mulig å prioritere. Dette 
har ført til at vi heller ikke i år, som i fjor, fikk tildelt SMIL-midler på Fylkesmannen si utdeling i mars, 
men fikk en ekstratildeling helt på slutten av året. 
 
Det har vært en god del arbeid med konflikten mellom hundekjørere og sauebønder i Kjellerskogen. 
Dette har vært vanskelig arbeid der vi har prøvd å komme fram til gode løsninger. Til tross for at vi 
har brukt mye tid på dette, har vi fortsatt ikke kommet fram til ei god løsning. 
 
I løpet av året ble det behandlet to søknad til Innovasjon Norge. Begge var i forbindelse med 
brukerskifte. Det er behandlet 26 søknader om tilskudd til avløser ved sykdom. Nytt i 2017 var at det 
bare skulle leveres én søknad om produksjonstilskudd, men med to deler: Én på våren og én på 
høsten. Vi mottok 50 søknader, som er én mindre enn i fjor. Omlegginga til nytt 
saksbehandlingssystem (drifta av Landbruksdirektoratet) har vært arbeidskrevende. Det nye 
systemet legger opp til langt mere kontroll enn tidligere. For ordninga regionalt miljøtilskudd mottok 
vi 14 søknader. Denne ordninga krever mye arbeid sjøl om det er ganske få søknader. Vi mottok som 
vanlig én søknad om tilskudd til organisert beitebruk. 
 
Også i år har det vært store tap av sau og lam på beite. 10,8% av sau og lam sluppet på beite, ble 
tapt. Dette utgjør 589 dyr. Av disse ble 184 dyr erstatta som tapt til rovvilt. Det er strenge krav til å få 
dyr tapt på beite erstatta som tapt til rovvilt. Sjøl om Nordreisa kommune ikke driver saksbehandling 
innafor rovvilt, har vi en god del arbeid med dette. Rovviltplagen er også en stor utfordring for 
bøndene som er ramma, og for sauenæringa som helhet, og dette blir dermed en naturlig del av 
arbeidet vårt.  
 
Nordreisa kommune forvalter ordninga med skuddpremie på rødrev. Denne finansieres av Nordreisa 
sankelag, Nordreisa jeger- og fiskarlag og Avfallsservice. Det ble utbetalt skuddpremie på kr 100.800 
for felte rødrev. Det ble også felt to gauper og en jerv i kommunen. Foruten de nevnte sakstyper har 
jordbruk i tillegg mange henvendelser, rådgiving og andre saker.  
 
Kommunen mottok i 2017, 22 delingssaker. Det ble behandlet 19 saker og av de var 4 mottatt i 2016. 
Det ble også behandlet 12 konsesjonssaker. Ved årsskiftet hadde vi inne 7 delingssaker fra 2017 som 
ikke var ferdigbehandlet.  
 
 
 
 

448

http://www.visitreisa.no/


4.5.3. Skogbruk 

Sein vår og kald forsommer førte til sein blomstring og tilveksten har vært under middels. Lite 

observert bjørkemålere eller andre skadedyr/sopp på skogen. Stormen Ylva forårsaket stormskader 

på skog i enkelte områder i kommunen. Satsingen på bioenergi i kommunen førte til større aktivitet i 

skogen fram til Nord Troms Bioenergi gikk konkurs i juni 2016. Etter det har det ikke vært drift i 

anlegget.  I løpet av året er det arbeidet med skogkultur og vegbygging. Statstilskudd til skogkultur 

har gått ned de siste åra. Midlene har blitt dreid over til skogsvegbygging. Det ble behandlet to 

søknader om planting, som omfattet 16 dekar, en søknad om tynning for 28 dekar og en søknad om 

stammekvisting for 28 dekar. Det er søkt om og gitt byggetillatelse til 3350 meter traktorveg, hvorav 

2975 meter var nyanlegg og 375 meter ombygging. 

 

4.5.4. Miljø  

Miljøoppgavene er fordelt på flere stillinger. Flere miljøoppgaver har dessverre blitt nedprioritert og 
en må erkjenne at det kan gjøres mer innen fagfeltene miljø og klimaarbeid. 
Energi- og klimaplanen for Nord-Troms er fra juni 2010. Et av tiltakene er igangsetting av 
Energisparekontrakter, EPC. Det arbeidet ble sluttført i år. Se kapitel Byggdrift. Et annet pkt som er 
iverksatt er elektronisk ekspedering av utgående post og lesebrett til alle politiske utvalgt. Det har 
medført stor reduksjon i bruk av papir. 
Arbeidet med miljøfyrtårnsertifisering fortsetter. I løpet har det vært jobbet med sertifisering av 
skoler, men de er ikke ferdige. Arbeidet støttes av tilskudd fra Avfallsservice. 
 
Videre har avdelingen ansvar for motorferdselssaker. De politiske sakene forberedes i virksomheten, 
mens de administrative sakene fram til våren 2017 ble behandlet av servicetorget. Fra høsten ble alle 
søknadene behandlet i sektoren. I år hadde dispensasjonsutvalget seks møter og fire telefonmøter. 
Det ble behandla 31 saker i 2017 mot 28 saker i 2016. 100 saker ble behandla administrativt. Totalt 
er det behandlet 131 saker ang motorferdsel i utmark og vassdrag.  
 
Etter annengangs høring og offentlig ettersyn i januar/februar, ble Forskrift om motorferdsel med 

snøskuter på islagte vann for å raste, Nordreisa kommune, Troms, vedtatt i kommunestyret i april. 

Kvalitetsmålet om 0 saker påklaget for saksbehandlingsfeil, er oppnådd. 

I september gjennomførte NVE befaring til Nordreisa og Kvænangen i forbindelse med sak om 
vilkårsrevisjon vannkraftutbyggingen av Abojohka i Kvænangen. 
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Befaring til Mollis 
 
Kommunestyret vedtok i juni opprettelsen av et Miljøfond med kr 50.000. Miljø, plan og 
utviklingsutvalget vedtok retningslinjer i høst. Regnskapsmessige regler gjorde at midlene ikke kan 
deles ut før i 2018. 
 

4.5.5. Vilt 

Tildelingen av elg i kommunen var 73 dyr og det ble felt 61 dyr, det er samme tildeling og samme 
avskyting som i 2016. Det ble gjennomført bakketellinger av elg i en stor del av kommunen i 
februar/mars. Arbeidet med ettersøk og ivaretakelse av skadede dyr blir gjort av den kommunale 
ettersøksringen. Det ble gjennomført to ettersøk. 
Det var i år 36 kandidater gjennomførte jegerprøveeksamen. Kommunen administrerer 
skuddpremieordningene for villmink og rev. Det ble det utbetalt skuddpremie for 220 rev og 34 
villmink. 
 

4.5.6. Veterinærtjenesten 

Den interkommunale veterinærtjenesten i Nord-Troms (Kåfjord, Nordreisa, Skjervøy og Kvænangen) 
har ansvar for kommuneveterinærordningen (dagtid) og veterinærvaktordningen (kveld, natt og 
helger). Kommuneveterinærordningen mottar fortsatt stimuleringstilskudd fra Staten. Tilskuddet i år 
var på 352.000. Videre har kommunen avtale med fire veterinærer som sammen dekker 
veterinærvaktordningen. Kostnadene med veterinærvakt dekkes i sin helhet av staten. 
 

4.5.7. Byggesak 

Det har vært en nedgang i byggesaker fra forrige år, noe som varierer fra år til år. I løpet av året er 
det behandlet tilsammen 46 byggesøknader, derav fire dispensasjonssøknader.  Fokuset i år har vært 
å rydde opp i eldre saker og arbeidsoppgaver som er blitt lagt til siden, samt småprosjekter innenfor 
bygge- og forurensningssaker. I september ble det vedtatt oppstart av arbeidet med lokal forskrift 
om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg.  Arbeidet sluttføres i 2018.  
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4.5.8. Kart/oppmåling/GIS  

Det er i løpet av året gjennomført 20 oppmålingsforretninger med oppretting av matrikkelenhet med 
melding til tinglysing, som videre er avsluttet med matrikkelbrev jfr. matrikkelloven. Det er også 
fortatt 12 arealoverføring jfr. matrikkelloven. Det er foretatt 22 oppmålingsforretninger med melding 
til tinglysing i Kvænangen kommune.   
 
Oppgavene gikk for det meste ut på kart- og oppmålingsforretning, vedlikehold av FKB-data (felles 
kartdatabase), oppgaver i forhold til kartsamarbeidet med kartverket, matrikkelføring av 
jordskiftesaker, oppretting av eiendomsgrenser for Statskog Troms og oppmålingsteknisk bistand til 
kommunens egne prosjekter har vært prioritert. I november/desember 2017 ble oppdateringen til 
kartverket utvidet til SFKB, som betyr at oppdateringen gjøres direkte av kommunen mot original 
kartdatabasen til kartverket. Det gjelder bygg, veier, AR5, stier og traktorveier.   
 
Samarbeidet videre innenfor kart- og oppmåling med nabokommunen Kvænangen, har hatt en fin og 
positiv utvikling i løpet av 2017. Vi har ansvaret for kartoppdatering eiendom, oppmåling og føring av 
matrikkelen for Kvænangen kommune.  

   
Oppmåling i Olderfjorden 
 
Vi har også ansvaret for veinavn og nye adresser, samt salg av kommunal grunn som tomter til 
boligformål/forretning/industri og avtaler for leie av kommunal grunn. Nordreisa kommune har en 
dekningsprosent på 99% av gate/veg adresser. Det henger fremdeles litt igjen av gamle 
matrikkeladresser som må slettes eller gis nytt gate/vei adresse. 
I april ble føring av vedtak om konsesjon og egenerklæringer om konsesjonsfrihet gjort elektronisk, 
noe som betyr at kommunen fikk ansvaret for å registrere dette i matrikkelen i forkant av alle 
eiendomsoverdragelser. Tidligere er erklæringene bekreftet av kommunen for at de skulle legges ved 
overdragelsesdokumentene når de ble sendt for tinglysning. Fra april og ut år ble det registrert 106 
egenerklæringer om konsesjonsfrihet, samt åtte konsesjonsvedtak. Fram til april ble 36 
egenerklæringer bekreftet manuelt.  
 

4.5.9. Kommuneplanens samfunnsdel 

Kommuneplanens samfunnsdel for Nordreisa kommune 2012-2025 ble vedtatt i mars 2013. De 
viktigste målene for Nordreisasamfunnet er å øke sin attraktivitet, få bedre folkehelse og en bedre 
kommuneøkonomi som gir oss handlefrihet. En viktig del av strategien for å nå målet, er å endre 
fokus til forebyggende fremfor behandlende helsearbeid, der ny folkehelselov og 
samhandlingsreformen er grunnlaget. Nordreisa kommune skal vise sin kultur og identitet, og være 
et åpent og inkluderende samfunn. Jobben med å realisere flere av samfunnsdelens mål ved bl.a. å 
sette av tiltak som krever arealer i arealdelen, samt å følge opp handlingsdelen, har fortsatt i år.  
I gjeldende planstrategi er det vedtatt at den ikke skal rulleres i denne kommunestyreperioden. 
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4.5.10. Kommuneplanens arealdel 

Kommuneplanens arealdel for Nordreisa kommune 2014-2026 ble vedtatt i mars 2014. Oppfølging av 
planen gjennom bl.a. utarbeidelse av kommunale reguleringsplaner har fortsatt i år. 
I gjeldende planstrategi er det vedtatt at den ikke skal rulleres i denne kommunestyreperioden. 
Kvalitetsmålet om 0 saker påklaget for saksbehandlingsfeil, er oppnådd.  
 

4.5.11. Reguleringsplaner 

Ingen kommunale, statlige eller private reguleringsplaner ble vedtatt i år. I år ble det meldt oppstart 
for én kommunal detaljregulering, samt varslet utvidelse av planområdet til to kommunale 
detaljreguleringer, Storslett og Sørkjosen. Sørkjosen har vært på første gangs høring og offentlig 
ettersyn.  Dette har vært to omfattende planer som har tatt veldig mye tid i løpet av året. I 
tilknytning til planen på Storslett er det gjennomført et torgprosjekt der en ønsket å se nærmere på 
området i sentrum ved kommunehuset. Konzept Arkitekt ble engasjert for å gjennomføre prosjektet.  
Videre jobber Staten vegvesen med reguleringsplan for området som er planlagt til ny bru. Området 
ligger inne i planen for Storslett. 
Ingen private reguleringsplaner ble i løpet av året tatt opp til behandling og sendt ut på første gangs 
høring og offentlig ettersyn. Kvalitetsmålet om 0 saker påklaget for saksbehandlingsfeil, er oppnådd. 
 

   
Fra folkemøtet om nytt torg  
 

4.5.12. Kystsoneplan 

Interkommunal kystsoneplan for Nordreisa og Skjervøy kommuner ble vedtatt i desember 2014. 
Planen følges opp forvaltning og i øvrig planlegging.  
 

4.5.13. Friluftsråd 

Nord-Troms Friluftsråd startet opp i januar 2015. Årets sesong for turkassetrimmen Ut i NORD kunne 
tilby 94 turer fordelt på de fire medlemskommunene. Totalt var det 926 unike brukere som til 
sammen gjennomførte 15 187 turer. Til sammenlikning hadde Ut i NORD 343 brukere som 
gjennomførte 4003 turer i 2015, mens det i 2016 var 680 brukere som gjennomførte 10 234 turer.  
 
Årets JuleSPREK hadde som i fjor 48 turer som ble sluppet som julekalender med tre turer i uka per 
medlemskommune i desember. Også her ser vi en økning i antall brukere og gjennomførte turer fra 
fjorårets 107 brukere og 808 gjennomførte turer til årets 149 brukere og 1431 gjennomførte turer. 
Læring i friluft er et nettverk der lærere kurses i ulike friluftsaktiviteter og bringer dette hjem til sine 
skoler. Et tilsvarende nettverk er under opparbeidelse for medlemskommunenes barnehager. Flere 
av våre skoler og barnehager har i løpet av året fått et eget bålpannesett og midler til innkjøp av mat 
til satsningen «utemat på bål». I forbindelse med sommer- og høstferie har det vært arrangert 
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friluftsskoler for både barn og unge. Det har vært arrangert friluftsdager for flyktninger, med god 
oppslutning. På høstparten kom tilbudet Aktiv på dagtid forsiktig i gang i Nordreisa, mens det går for 
fullt på Skjervøy.  
 
Friluftsrådet fikk i samarbeid med Nord-Troms Turlag gjennomført Opptur! for alle 8.klassingene i 
regionen. På tur med ordføreren ble gjennomført i alle medlemskommunene. I Nordreisa gikk årets 
tur til Moskodalen den 27. august etter å ha vært utsatt en uke pga. dårlig vær. Friluftsrådet har også 
videreført arbeidet med skilting av turløyper. Utstyrsbasen fylles stadig på med nytt utstyr, og nytt av 
året er et samarbeid med Nordreisa Røde Kors på dette feltet. Friluftsrådet er også med på 
satsningen www.utogplukk.no, der Friluftsrådene i Nord-Norge samarbeider for å få flere ut på 
bærtur, og det er også lagt til en egen modul for strandrydding. Friluftsrådet fikk også tilskudd til 
gjennomføring av strandrydding, men midlene ble tildelt sent på sesongen og en følge av det er at 
det ble lite aktivitet gjennomført. 
 

4.5.14. Eiendomsskattetaksering 

Det er foretatt taksering av i alt 50 eiendommer i 2017. Samlet utgjorde eiendomsskattegrunnlaget 
drøyt 40 millioner kr. På de fleste av disse eiendommene har det vært nybygg eller tilbygg. Det er i 
2017 foretatt en sjekk opp mot bygningsregister i Matrikkelen og eiendomsskattelista. Dette avslørte 
at det var flere eldre hyttebygg som ikke var blitt taksert i 2009 da eiendomsskatten ble innført. Disse 
er nå kommet med i eiendomsskattelista i løpet av 2017.  

 

4.5.15. Vannområdekoordinator 

Nordreisa kommune ble etter søknad utpekt som vertskapskommune for Vannområdekoordinator 
for Troms nord. Det omfatter ni kommuner og tre vannområder.  

Vannområdekoordinator startet i august og har i løpet av høsten startet arbeidet med organisering 
av vannområdene og knyttet kontakt til de ni kommunene, Kvænangen, Skjervøy, Nordreisa, Kåfjord, 
Lyngen, Storfjord, Balsfjord, Tromsø og Karlsøy. 

 

 

4.6. Utbyggingsprosjekter 

4.6.1. Modell for prosjektgjennomføring 

Drift og utvikling har gjennomført flere utbyggingsprosjekter. Gjennom disse har det avdekket et 

behov for en mer strukturert gjennomføringsmodell fra behov til ferdig bygg. Dette arbeidet er 

påbegynt i 2017, og vil fortsette i 2018. Målet med en slik gjennomføringsmodell er å ivareta flest 

mulig behov fra sluttbruker, og gir en mer forutsigbar prosjektgjennomføring. Arbeidet gjøres i 

samarbeid med de andre sektorene og skal ende ut i en prosjektmal som kan brukes av alle i hele 

organisasjonen. 

 

4.6.2. Heldøgnsbemannet omsorgsboliger for eldre 

Det er gjort utredninger og gjennomført to møter med aktuelle brukergrupper for å kartlegge behov 

og få innspill. Helse og omsorgs-sektoren har etter dette sett på alternative løsninger som kan dekke 
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behovet på kort sikt. Prosessen med å bygge nytt heldøgnsbemannet omsorgsboliger for eldre er 

foreløpig stoppet. 

 
4.6.3. Oppbygging av Leonard Isaksens veg 10 

Oppbygging av Leonard Isaksens veg 10 startet i oktober 2017 etter en tilbudskonkurranse. Sandøy 

Bygg AS fikk oppdraget. Bygges skal brukes til cafe X. 

Det er valgt en løsning med fullstendig sanering av eksisterende bygningsmasse og bygge opp på et 

plan. Dette gir en bedre utnytting av tomten og mer hensiktsmessig drift av bygget.  

 

Bilde tatt januar 2018 

 

4.6.4. Ombygging og renovering Oksfjord oppvekstsenter 

Etter at leieavtalen med Oksfjord grendehus ble sagt opp og det ble vedtatt å bruke skolebygget i 

2016, ble det gjennomført et større oppussings- og ombyggingsarbeid i år. Prosjektet har vært 

planlagt og gjennomført av egne ressurser i nært samarbeid med ansatte ved Oksfjord 

oppvekstsenter. Bygget er blitt lysere og varmere. Tekniske installasjoner som varmeanlegg og 

elektrisk anlegger er oppgradert. Utvendig er det opparbeidet nytt gjerde og montert lys. 
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Oksfjord oppvekstsenter inne og ute  
 
 

4.6.5. Ferdigstilling uteområdet Storslett skole  

Uteområdet på Storslett skole av avsluttet med ferdigstillelse av Tufteparken, montering av 

lysstolper i forbindelse med Tufteparken og buss-området og belysing rundt skolen. Nye 

avfallsdunker er innkjøpt. Det er byttet taktekking overbygd tak over sykkelparkering og supplering 

av flere sykkelstativ. 

   

Tufteparken      Overbygg for sykler 
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4.6.6. Skisseprosjektet Rovdas gravlund 

Nordreisa kommune har sammen med Felleskirkelig råd fått utarbeidet skisseprosjekt og forprosjekt 

for Rovdas gravlund. I oktober ble det bestilt et detaljprosjekt/entreprisegrunnlag for fase 1 av 

utbygginga. Utbyggingen planlegges gjennomført i flere fases. Fase 1 vil dekke behovet for flere tiår. 

 

 

 

4.6.7. Ombygging barnehager for å forebygge overgrep 

Det er gjennomført tiltak i kommunale barnehager for å forebygge overgrep. Tiltak er dører med 

glass, og vinduer mot rom. Gjennomført av egne ressurser. 

 

Innsynsdør 
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4.6.8. Overbygging av glasshall Storslett skole 

Himling i glasshallen er senket og isolert for å hindre isdannelse på glasstaket. Dette gjør at 

uteområdet mot glasshall også kan benyttes vinterstid. 

 

4.6.9. Ombygging NAV/kontorer til rus og psykiatri 

Det er gjennomført en større ombygging 1. etasje i nydelen av kommunehuset. Arealene disponeres 

av NAV og rus- og psykiatritjenesten i Nordreisa kommune. Dette har vært et utfordrende prosjekt å 

administrere. Behovene har endret seg under gjennomføringsfasen. Dette har ført til større 

kostnader enn nødvendig.  

 

4.6.10. Flytting av transformator på kommunehuset 

Den gamle trafoen som har stått i kjelleren i kommunehuset er demontert og fjernet. Dette møtte på 

flere utfordringer i forhold til ulike hensyn som måtte ivaretas. Ny transformator er etablert ved 

siden kommunehuset. Dette betyr at de to kontorene som ligger over i første etasje nå kan bruk. 
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4.6.11. Asfaltering av Rosaveien og parkeringsplass ved Moan skole 

Avrettet og asfaltert vei og parkeringsplass til Moan skole ble gjort i år. Det er også montert veilys 

langs nyveien og lys på parkeringsplass ved Moan skole. Det ble gjennomført navnekonkurranse 

blant elevene på Moan skole for å finne navn på veien. Miljø,- plan og utvikling valgte ut Rosaveien 

som vinner. Avduking av vegskilt ble gjort i høst. 

    

Fra åpning av Rosaveien   Parkeringsplass ved Moan skole 

 

4.6.12. Svømmehall 

Det er gjort en mulighetsstudie, og deretter vedtak om renovering av eksisterende svømmeanlegg, 

samt bygge nytt bygg for garderobefasiliteter.  

 

4.6.13. Gamle kinosal 

Det er utarbeidet planer for å flytte ungdomsklubben til den gamle kinosalen i Nordreisahallen. 

Interiørarkitekt skal utarbeide forslag til overflater. 

 

4.6.14. Solvoll gamle skole 

Det er i løpet av året kjørt en prosess i forhold til videre bruk av Solvoll gamle skole. Det er bestemt 

at bygget skal leies ut til lag og foreninger. For å ta vare på bygget, skal ytterkledning byttes og noe 

takarbeid utføres. Dette er kostnadsberegnet.  
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5. Status brukerundersøkelser 

Det er ikke gjennomført brukerundersøkelser i løpet av året. Årsaken er vakanser og mange andre 

arbeidsoppgaver hvor en da har prioritert tjenesteproduksjon.  

 

6. Status internkontroll 

Oppfølging av politiske vedtak gjøres fortløpende og oversikt over status er tatt inn i 

resultatrapporten som sendes inn månedlig.    

I løpet av året har sektoren hatt tilsyn og kontroll fra Mattilsynet som har gjennomført følgende 

kontroller:    

Mattilsynet har gjennomført tilsyn på Tenketanken høydebasseng i Låni vannverk.  

Det er gjennomført en risiko- og sårbarhetsanalyser for sektoren: 

 Kjemisk helsefare ved innsats 
 

For hele sektoren er det meldt inn tre avvik i løpet av året. Avvikene er behandlet av 

virksomhetsledere.  

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 å digitalisere alle 

bygningstegninger.  Det gjenstår fortsatt noe arbeid, men vi planlegger å bruke et 

arbeidsmarkedstiltak for å ferdigstille arbeidet i 2018. 

 

 

7. Utfordringer framover 

Sektoren har en stram bemanningsplan som dekker de oppgavene og fagområdene som sektoren er 

tillagt. Ved sykemeldinger og vakanser er det derfor lett for å komme på etterskudd. Dette kan 

medføre lengre saksbehandlingstid eller lengre tid før feil blir rettet. 

Vedlikehold om sommeren: Det er for lite personell for sommerdrift vei til små og store oppgaver 

som rengjøring drenering bruer og stikkrenner, skilt, trafikkmaling, rydding av kratt/skog, osv.  

Sommersesongen er kort og da må mye gjøres samtidig som det er ferieavvikling. 

Smartere bruk av vedlikeholdsmidler veilys: Økte strømpriser vil gi svært store utfordringer om det 

ikke gjøres noe med veilys.  Store oppgaver som ikke utføres som kontroll av barduner (stort 

potensiale personskade), skogrydding under kommunale strømlinjer, registrering stolpefeil (skade, 

bevegelse) 

Gamle kjøretøy brannberedskap (befalsbil og mannskapsbil) kan redusere evnen til å handtere 

påregnelige hendelser. 

Endel av bygningsmassen er eldre og vi opplever oftere at det er behov for større reparasjoner og 

utskiftinger.   
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Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
31/18 Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg 19.04.2018 

 

Virksomhetsrapport Drift og utvikling pr mars 2018 

Henvisning til lovverk: 
 
 

Rådmannens innstilling 
Virksomhetsrapport for Drift og utvikling pr mars 2018 tas til etterretning. 
 
Sektorleder bes om å ha en streng prioritering innen øvrige kostnader fram til neste rapport. 
 
 

Saksopplysninger 
Hver sektor er pålagt å utarbeide virksomhetsrapport hver måned som oversendes til 
sektorutvalg, rådmannen, økonomisjef og controller.  
 
Rapporten 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 kap 5:  
Oppsummert sa ligger lønn under prognosen, mens øvrige utgifter og inntekter ligger i hht 
budsjett.  
 
Oppsummert fra kap 6:  
Oppsummert så ligger drift og utvikling litt over i forhold til lønn, over prognosen i forhold til 
øvrige utgifter og omtrent etter prognosen for inntekter. Når forsikringsoppgjør etter raset i 
Sørkjosen settes på fond, vil inntektene ligge under prognosen. Det er gjort en stor og noen mindre 
reparasjoner i byggdrift. Renhold har gjort noen større innkjøp tidlig på året. I tillegg er det høye 
strømutgifter og ekstra utgifter innen brann.  
Med dette som bakgrunn foreslås det nå en meget streng prioritering av innkjøp de neste 
månedene. Alle innkjøp unntatt faste avtaler og faste abonnent skal avklares med sektorleder.  
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For å bedre oversikten over inntekter og utgifter som ikke kommer månedlig er det lagd en 
oversikt over disse. I samarbeid med økonomiavdelingen skal det i begynnelsen av mai settes opp 
oversikter som kan periodisere disse inntektene og utgiftene bedre.  

Aktivitetsmessig følges Virksomhetsplanen for 2018 og etter den er flere tiltak startet opp. I liste 
over politiske vedtak fra 2017 som ikke er ferdig fulgt opp, ført over til i år  
Medarbeidersamtaler er ikke startet opp. Sykefraværet holder seg fortsatt på ca samme nivå som 
utgangen av 2017.  
 
Vurdering  
Ut i fra virksomhetsplanen så er sektoren godt i gang. Tiltak som trafikksikkerhetsplan, som 
ikke ble påbegynt i 2017, er startet opp. Som resultatrapporten pr desember 2017 viste, så var 
det noen flere tiltak som ikke ble gjennomført i 2017. Disse er overført til 2018. 
Virksomhetsplanen for 2018 er stram, så om sektoren klarer alle tiltakene avhenger også av hvor 
mange uforutsette saker som kommer til i løpet av 2018.  
Økonomisk så ligger lønn og inntekter i hht budsjett. Øvrige utgifter ligger over grunnet ekstra 
innkjøp. Det jobbes med rutiner for å bedre regnskapsrapportene i forhold til å periodisere 
kostnadene bedre. 
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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 

16. april 2018 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 

Virsomhetsplanen er ferdig og sendt til ra dmann og lagt som kopi til Miljø, plan og 
utviklingsutvalget og Næringsutvalget.  

Innføring av tidsregistreringssystem pa ga r, forventet oppstart i april/mai. 

Det jobbes med a  gjennomføre en evaluering av omorganiseringen fra to til tre niva . Det 
planlegges a  sende ut spørreskjema til alle ansatte i april/mai. 

 

Anleggsdrift 

Ånleggsdrift preges fortsatt av manglende ressurs grunnet langtidssykemelding. 
Drift januar -mars er samlet sett rolig sa  langt. Svært lite nedbør gir lave variable kostnader 
innenfor vei sammenlignet med normala r.  
Vann og avløp har i februar og mars hatt en del frosthendelser pa  ba de kommunale og private 
ledninger.  Dette vil sannsynligvis øke ut over ettervinteren. 
Brann har hatt uvanlig mange og relativt store hendelser i løpet av a rets to første ma neder, rolig i 
mars. Girkasse tankbil er reparert i vinter.  Skade pa  pumpe mannskapsbil i januar, er under 
reparasjon, skal ga  bra slik det ser ut i dag.  Skal være i drift igjen i uke 16/18. 
Øvrige ansvar, ingen spesielle merknader. 

 

Oppgaver: 

Famac – legge inn FDV: Årbeid pa ga r tidvis 

IK samarbeid beredskap brann: 1 møte avholdt for start pa  nytt 
Rullering beredskapsplan vann: Ikke pa begynt 
Kartlegging og dokumentasjon veilys: Utført, saksutredning levert til politisk behandling 
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Side 2 

Søke midler til repr av molo Oksfjord: gjennomført 
Skiltvedtak etterslep: Ikke pa begynt 
Stoffkartotek:  Ikke pa begynt 
Utarbeide system for mest mulig vedlikehold innenfor gitt ramme: Ikke pa begynt 
Vedlikeholdsplan vei: Ikke pa begynt 
Jernelva avløpsledning: NVE avviser pr dato at de kjenner saken.  NK ber om møte. Åvventer 
tilbakemelding. 
Stikkledning vann/avløp vaktmesterbua: Ikke pa begynt 

 
Å rsplan vei:  Følges. 
Å rsplan vann og avløp: Følges i hovedsak. Revisjon beredskapsplan vann og analyseplanen er ikke 
pa begynt. 

 

Investering  - anleggsdrift sin andel: 
Åsfaltering grusveier: Ikke pa begynt. Planlegges politisk prioritering i april. 
Veilys – pa legg om ma lt forbruk: ferdig med grunnlagsdokumentasjon, politisk behandling i april. 
Sonevannma lere Storslett: Forberedende arbeid pa ga r.  Forventet igangsatt fysisk montering i 
mai/juni. 
Nødvann Sørkjosen: Ikke pa begynt. 
Nødstrøm Rotsund: Planlegging pa ga r. 
Rehabilitering vannkummer: Planlegging pa ga r. 
Vannledning Sørkjosen: Konkurranse konsulenttjeneste gjennomført. Sweco valgt. Planlegging 
pa begynt. 

SD-anlegg avløp: Delvis gjennomført. 
Overvannskummer: Ikke pa begynt. 
Saneringsplan avløp: Ikke pa begynt. 
Vann/avløp mindre tiltak: Ikke pa begynt 

 

Byggdrift  

Januar ma ned har som regel større utgifter pa  grunn av forsikring som betales i sin helhet. I 
tillegg ble det ekstra utgifter pa  sportsdekke og ombygging av varmepumpe pa  Halti. 

Varmepumpen har ikke fungert etter hensikten pa  grunn av feil oppbygning. Det er gjort flere 
forsøk fra entreprenøren, helt siden bygget var nytt, for a  fa  orden pa  dette, men uten a  lykkes. Pa  
grunn av at varmepumpen ikke er i drift sa  bruker vi ca. kr 100.000,- mer i a ret i strømutgifter. Vi 
har da selv kontaktet leverandøren av varmepumpen og bygd dette om, slik at det skal fungere. 
Det gjensta r ca 60.000,- i skifte av kompressorer. Det er gjort avtale om at entreprenøren skal 
være med a  dekke deler av dette. 

Na r det gjelder beskyttelsesdekke sa  er det lagt inn i søknad inne pa  spillemidler.  

Forsikring KLP betalt for hele a ret kr. 695.800,-. Programvare EcoOnline 46.000,- hele a ret. 
Innkjøp av beskyttelsesdekke Nordreisahallen 185.000,-. Ettertest sportsdekke 33.000,-. 
Ombygging varmepumpe Halti 296.000,-. Ekstra nødlys pga brannkontroll 35.000,-. Utskifting av 
lys Lillebo/Oms.senter 30.000,-. 

En langvarig kuldeperiode fra jan til mars med har ført til høyt strømforbruk, høye strømpriser i 
perioden fører til overforbruk i forhold til budsjett.   

 

Renhold 

Januar/februar: er i gang med stoffkartoteket, har kjøpt inn tre poleringsmaskiner. Skjegg og 
sølvkre kartlegging vil nok ta mer tid sa  endrer den til utgangen av juni. Renhold har kjøpt inn 
ekstra mopper for at alle bygg skal ha samme type. Dette forenkler arbeidet ba de for Reisa vekst 
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og renhold.. Det er og kjøpt inn fire vaskemaskiner for vasking av tuer da Reisa vekst hadde fa tt ca 
400 tuer pr uke mer og vaske enn det som er i avtalen. Innkjøpene er gjort tidlig pa  a ret sa  man 
kan ha nytte av det, ogsa  vil det jevne seg ut utover a ret. Det vil enda komme utgifter pa  
arbeidstøy neste ma ned som er litt større utgifter. 

Mars, arbeidstøy er kjøpt inn. Stoffkartotek, 13 av 24 bygg er na  lagt inn i Eco online. 

 

 

Utvikling 

Jobber fortløpende med forvaltningssaker, og er ellers i gang med flere av tiltakene som 
reguleringsplaner for Storslett og Sørkjosen, utvidelse Høgegga barnehage, trafikksikkerhetsplan 
og landbruksplan. 
To private reguleringsplaner er utarbeidet i vinter og tatt opp til behandling. 
Det er gjennomført brukerundersøkelse for byggesaksbehandling i løpet av mars. Ålle som i 2017 
hadde levert inne byggesøknad fikk spørreskjema. Rapport er lagt ut pa  hjemmesida og som 
referatsak.  
 

Investering 

Ombygging av kommunehuset startet opp i desember 2017 og fortsetter for fullt i 2018. Det 
brukes to vaktmestre na r de ikke ma  ut pa  andre oppdrag. Det er gjennomført prosess og tildelt 
oppdrag til interiørarkitekt som skal se pa  Samfunnshuset og gamle kinosalen. Årbeidet er i gang. 

Ånbudsgrunnlag for skisseprosjekt Høgegga barnehage ble lagt ut pa  Doffin i slutten av mars. Det 
jobbes med grunnlag for renovering av svømmehall. Årbeidet med oppbygging av Leonard 
Isaksens vei startet for alvor i januar og er godt i gang. Innvendig arbeid skal være ferdig før 
ferien. 

 

STATUS - ØKONOMI 

Lønn 7 311 963,00 25 979 188,00 28,15 -220 823,09

Øvrige utgifter 10 413 267,00 27 627 915,00 37,69 -3 505 982,00

Inntekter -3 292 544,00 -12 520 872,00 26,3 162 771,00

ANSVAR 5 REGNSKAP BUDSJETT FORBRUK I % AVVIK

Lønn inkl sosiale utg 1 139 414,00 4 721 991,00 24,13 149 689,00

Øvrige utgifter 1 875 560,00 5 790 756,00 32,39 -427 871,00

Inntekter 4 646 449,00 18 092 596,00 25,68 -123 030,00

 
KOMMENTARER TIL AVVIK: 

Kap 6 

Pr mars skal lønnsutgiftene være 27,3 %, mens øvrige utgifter skal være 25 %.  Inntektene skal ligge på 25 %. 

 

Totalt så ligger lønnsutgifter på 28,15 %, dvs 0,75 % over prognosen. Dette skyldes i hovedsak et stort forbruk på brann. 

  

Anleggsdrift  

Ansvar 691 har kvartalsoppgjør på variabel lønn som utbetales i mars, juni, sept og des. Pga av de mange brannene tidlig på 
året er halve budsjettet brukt opp i løpet av de tre første månedene.  
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Ansvar 693 har hjemmevakt som betales for vintermånedene, lønnsutgiftene er sesongmessig større om vinteren enn om 
sommeren. Overtid utbetalt i februar er opptjent fram til 20.01, i perioden var det tilnærmet normalvær. I slutten av januar og 
i februar har det vært lite nedbør og mindre fokk enn vanlig. Det vil gi utslag i mars. 

 

Byggdrift ligger litt over, men dette skyldes samfunnshuset med økt utleie og sesongvariasjoner. 

 

Renhold og Utvikling ligger under grunnet pga noen mindre stillingsprosenter står ledig. 

 

Øvrige utgifter ligger 12,69 % over prognosen. Dette skyldes innkjøp gjort både innen byggdrift og renhold tidlig på året, 
forsikring for hele året betalt i januar, kjøp av interkommunal tjenester mm. Renhold har redusert inntak av vikarer for å 
spare inn. 

Høyt strømforbruk og høye priser gir stort overforbruk for strøm, ca 5 % over samme periode i fjor. (34,13 % i år og 29,65 % i 
fjor) 

 
Inntekter: ligger på 26,3 % 1,3 % over prognosen. Dette skyldes i hovedsak at hele tilskuddet for veterinærvakt kommer inn i 
januar og erstatning etter raset i Sørkjosen. Denne ekstrainntekt, er foreslått satt til disposisjonsfond i april. 

 

Oppsummert så ligger drift og utvikling over i forhold til lønn, langt over prognosen i forhold til øvrige utgifter og omtrent 
etter prognosen for inntekter. Når forsikringsoppgjør etter raset i Sørkjosen settes på fond, vil inntektene ligge under 
prognosen. Det er gjort en stor og noen mindre reparasjoner i byggdrift. Renhold har gjort noen større innkjøp tidlig på året. I 
tillegg er det høye strømutgifter og ekstra utgifter innen brann. 

 

Med dette som bakgrunn foreslås det nå en meget streng prioritering av innkjøp de neste månedene. Alle innkjøp unntatt faste 
avtaler og faste abonnent skal avklares med sektorleder.   

 

For å bedre oversikten over inntekter og utgifter som ikke kommer månedlig er det lagd en oversikt over disse. I samarbeid 
med økonomiavdelingen skal det i begynnelsen av mai settes opp oversikter som kan periodisere disse inntektene og utgiftene 
bedre.  

 

KAp 5 

Pr februar skal lønnsutgiftene være 24,13 %, mens øvrige utgifter skal være 32,39 %.  Inntektene skal ligge på 25 %. 

 (en av fire terminer er inntektsført) 

 

Lønnskostnader ligger under budsjett.  Skyldes vakant stilling 40 % og langtidssykefravær uten vikar. Det vil også komme 
lønnsrefusjoner i forbindelse med pappapermisjon senere i 2018.   
Vil bli brukt noe ekstrahjelp i sesong. Noe omdisponeres til øvrige utgifter til kjøp av entreprenørtjenester. 
 

Øvrige utgifter VA:  
Merforbruk i forhold til budsjett skyldes at årlige engangskostnader er belastet, som lisenser kart/abonnement, service filter 
avløpsrenseanlegg, innkjøp av uv-lamper til vannbehandlingsanlegg, samt noe utskifting av utslitt verktøy.  Dette jevnes ut 
over året. 
Utkjøp av leasede biler tatt på drift for å unngå lån og kalkulatoriske renter på selvkost.  

 

Inntekter VA:  

Ligger på budsjett. Kvartalsvis fakturering av de store inntektene. 
 
 
Ansvar 551 Feiing interkommunalt: 
Inntekter faktureres 4 ganger pr år, februar, mai, juli og oktober. Inntekter ligger på budsjett.   
Utgifter betales en gang pr år etter faktura fra interkommunalt samarbeid Nord Troms Brannvesen 

 

KONTERINGSLISTE LØNN 

 

  

Lønn for januar, februar og mars er kontrollert. Ingen feil funnet.     
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MEDARBEIDERE 

SYKEFRAVÆR 8,93 % 

  

Januar totalt 6,70 % fordelt pa  

Staben 9,05 % 

Ånleggsdrift, 7,14 % 

Byggdrift 1,70 % 

Renhold 8,08 % 

Utvikling 7,44 % 

Innen Renhold er to langtidssykemeldt (en som fortsatt vente pa  operasjon), og pa  korttids fraværet har det vært 
veldig mye influensa. Korttidsfravær utgjør: 3,18 % 

Innen Utvikling er en langtidssykemeldt 
Ånleggsdrift gjelder en langtidssykemeldt 

 

Februar totalt 8,93 % fordelt pa  

Staben 3,13 % 

Ånleggsdrift, 13,10 % 

Byggdrift 2,68 % 

Renhold 11,58 % 

Utvikling 7,41 % 

Innen Renhold er to langtidssykemeldt (en som fortsatt vente pa  operasjon), og pa  korttids fraværet har det vært 
mye influensa. Korttidsfravær utgjør: 3,49 % 

Innen Utvikling er en langtidssykemeldt 
Ånleggsdrift gjelder en langtidssykemeldt 
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SIST GJENNOMFØRTE MEDARBEIDERUNDERSØKELSE:  

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ny medarbeiderundersøkelse ble gjennomført i mai 2017. Oppfølgingsarbeidet startet opp i høst og vil fortsette 
utover 2018 i de forskjellige virksomhetene. 
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MEDARBEIDERSAMTALER (sett kryss)   

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

Årbeidet med medarbeidersamtalene er ikke startet opp 

 

 

 

 

 

  

   

Januar  Februar Mars 
Staben/ledere 0 av 8 gjennomført Staben/ledere 0 av 8 gjennomført Staben/ledere 0 av 8 gjennomført 
Ånleggsdrift 0 av 12 gjennomført  Ånleggsdrift 0 av 12 gjennomført  Ånleggsdrift 0 av 12 gjennomført  
Byggdrift 0 av 15 gjennomført Byggdrift 0 av 15 gjennomført Byggdrift 0 av 15 gjennomført 
Renhold 0 av 28 gjennomført Renhold 0 av 28 gjennomført Renhold 0 av 28 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 0 av 8 gjennomført 
Ånleggsdrift 0 av 12 gjennomført  Ånleggsdrift 0 av 12 gjennomført  Ånleggsdrift 0 av 12 gjennomført  
Byggdrift 0 av 15 gjennomført Byggdrift 0 av 15 gjennomført Byggdrift 0 av 15 gjennomført 
Renhold 0 av 28 gjennomført Renhold 0 av 28 gjennomført Renhold 0 av 28 gjennomført 
Utvikling 0 av 6 gjennomført Utvikling 0 av 6 gjennomført Utvikling 0 av 6 gjennomført 
   
Juli Åugust Sept 
Staben/ledere 0 av 8 gjennomført Staben/ledere 0 av 8 gjennomført Staben/ledere 0 av 8 gjennomført 
Ånleggsdrift 0 av 12 gjennomført  Ånleggsdrift 0 av 12 gjennomført  Ånleggsdrift 0 av 12 gjennomført  
Byggdrift 0 av 15 gjennomført Byggdrift 0 av 15 gjennomført Byggdrift 0 av 15 gjennomført 
Renhold 0 av 28 gjennomført Renhold 0 av 28 gjennomført Renhold 0 av 28 gjennomført 
Utvikling 0 av 6 gjennomført Utvikling 0 av 6 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 91,07 % 

 

  

STATUS PÅ INTERN KONTROLL 

OPPFØLGING AV POLITISKE VEDTAK 

Listen starter med vedtak som ikke ble gjennomført i 2017        

Møtedato Snr Tittel Vedtak Status Merknader 

  
 
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 

 

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  

  

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 

 

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 startet 
opp i samarbeid i 
NT. Uklart om det 
blir felles forskrift 

 

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 

 

 
 
Planlagt, men ikke 
satt opp  
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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 
Kunngjort på 
hjemmesida, 
søknad leveres 
gjennom regional 
forvaltning 

 

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 

 9/18  Forslag til detaljregulering: 
Hansvoll boligområde - Plan ID: 
19422017_004  

 Med hjemmel i plan og bygningslovens §§ 12- 10 
og 12- 12 jf. § 12-3 vedtar Nordreisa Miljø-, plan- 
og utviklingsutvalg forslag til detaljregulering 
Hansvoll boligområde med nasjonalplan ID 
19422017_004, og legger planforslaget ut til 
høring og offentlig ettersyn i seks uker.  
Før planen sendes ut på høring må utbygger lage 
en fellesavkjøring til E6 som også omfatter 
avkjøring fra Strandveien. 

 

Oversendt til 
konsulent for 
oppfølging av 
vedtak 

 13/18  Solvoll gamle skole -utleie   Miljø, plan og utviklingsutvalget godkjenner 
vedlagte forslag til husleieavtale med Nordreisa 
husflidslag for leie av Solvoll gamle skole. 

 
 

 

14/18  Sonjatun barnehage, status, 
fremtidig bruk  

 Miljø, plan og utviklingsutvalget viser til vedtak i 
oppvekst og kulturutvalget om endret 
barnehagestruktur og mener at på kort sikt kan 
ett bygg leies ut midlertidig under forutsetning av 
at det ikke påvirker barnehagens drift. På lang sikt 
følges kommuneplanens mål om å bruke området 
til offentlig formål.  
Miljø, plan og utviklingsutvalget oversender saken 
til Helse og omsorgsutvalget for å be om innspill 
på behov med tanke på fremtidig bruk av dagens 
Sonjatun barnehage. 

 

Oversendt til 
sektorleder for 
Helse og omsorg 

 18/18  Tiltaksstrategi for tilskudd til 
spesielle miljøtiltak i jordbruket 
- SMIL for 2017 - 2020  

Nordreisa kommune vedtar Tiltaksstrategi for 
tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket – SMIL 
for 2018 – 2021. 

  
Oversendt til FM 

 19/18  Varsel om oppstart: 
Detaljregulering Høgegga 
barnehage - nasjonal plan ID: 
19422018_001  

 I medhold av plan- og bygningslovens §§ 12-1, 12-
3 og 12-8 varsles oppstart av detaljregulering 
Høgegga barnehage med plan ID 19422018_001 
på gårds- og bruksnummer 15/179, 16/29, 52/20 
og 52/40 i Nordreisa kommune. 

  
Åpent møte 
planlegges rette 
etter påske 
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STATUS PÅ INNMELDTE OG LUKKEDE AVVIK 

        

GJENNOMFØRTE KONTROLLER, RESULTATER OG IVERKSATTE TILTAK 

 

       

UTFØRTE RISIKOANALYSER: 

 

       

        

 

Det er kommet inn ett avvik etter flere branner i januar/februar. Åvviket er besvart. 

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

Det er gjennomført et arbeidsmarksedstiltak i januar og februar for a  legge inn 
branndokumentasjon i forvaltningsdatabase. Årbeidet har ga tt veldig bra. Det videreføres til 
utgangen av mai for a  fa  lagt inn sa  mye som mulig. 

 

Ingen i 2018 
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