
       

 
Møteinnkalling     

 
 

Utvalg: Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg 
Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset 
Dato: 04.04.2019 
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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                                        Saksliste 
 
Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

PS 18/19 Referatsaker   
RS 89/19 1942/Svar på søknad om overnatting Nordreisa 

idrettshall 
 2019/24 

RS 90/19 1942/Svar på søknad om overnatting Nord-Troms 
vgs avd. Storslett 

 2019/24 

RS 91/19 1942/Svar på søknad om overnatting 
Straumfjordnes skole 

 2019/24 

RS 92/19 1942/Svar på søknad om overnatting 
Samfunnshuset 

 2019/24 

RS 93/19 Tilsyn og veiledning om eksponering for 
brannrøyk 

 2019/107 

RS 94/19 1942/43/77 Fyringsforbud  2019/27 
RS 95/19 Ferdigattest 1942/47/68 Tilbygg enebolig  2015/2162 
RS 96/19 Ferdigattest 1942/83/28 Fritidsbolig  2015/2116 
RS 97/19 Ferdigattest 1942/29/103 Fritidsbolig  2018/813 
RS 98/19 Ferdigattest på gnr. 1942/27/2 Rivning av bolig  2015/1950 
RS 99/19 Ferdigattest på gnr. 1942/30/41 Garasje  2015/1774 
RS 100/19 Ferdigattest 1942/65/56 Driftsbygning landbruk  2018/465 
RS 101/19 Ferdigattest 1942/82/13 Tilbygg 

våningshus/fritidsbolig 
 2015/1912 

RS 102/19 Midlertidig brukstillatelse 1942/10/17 Soverom  2018/1179 
RS 103/19 Midlertidig brukstillatelse 1942/10/17 Soverom  2018/1179 
RS 104/19 Klage tas til følge - vedtaket oppheves  2015/444 
RS 105/19 Kartlegging av økonomiske konsekvenser av 

endringer i eiendomsskatt på arbeidsmaskiner 
mv. verk og bruk 

 2019/239 

RS 106/19 Informasjon til havbrukskommuner fra Norges 
Miljøvernforbund 

 2019/289 

RS 107/19 Nord-Troms friluftsråd: Håndbok med 
arbeidsprogram for 2019-2021 

 2015/287 

RS 108/19 Protokoll fra rovviltnemndas møte 7.3.2019 – slik 
skal midler til forebyggende og konflikdempende 
tiltak brukes i 2019 

 2015/612 

RS 109/19 Endring i krav til forvaltningsplan for statlig 
sikrede friluftsområdet 

 2015/2310 

RS 110/19 Nasjonale føringer for arbeidet med oppdatering 
av de regionale vannforvaltningsplanene 

 2015/143 
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RS 111/19 Tildeling av tilskudd - Anskaffelse av 2 
kommunale elvarebiler 

 2019/377 

RS 112/19 Forslag til fredningsvedtak for Gamleskolen i 
Sappen §§15 og 19 

 2018/1329 

RS 113/19 Høring: Hovedplan for skogbruksplanlegging 
med miljøregistreringer i Troms 2019 - 2029 

 2019/341 

PS 19/19 Resultatrapport drift og utvikling pr 1.mars 2019  2016/677 
PS 20/19 Planforslag: Detaljregulering Sørkjosen - 

Nasjonal plan ID: 19422015_001 
 2015/2351 

PS 21/19 Detaljreguleringsplan E6 Storslett bru planid 
19422017_005 - høringsuttalelse 

 2017/499 

PS 22/19 
 
Ettersendes 
PS 23/19 
 
Tilleggssak 
PS 24/19 

Omorganisering av vannområdeutvalgene 
 
 
Søknad om rammetillatelse og dispensasjon 
1942/47/47 Overnattingsbygg 
 
Søknad om dispensasjon fra båndtvangsreglene 1. 
april til 15. april 2019 

 2018/302 
 
 

2016/121 
 
 

15/1101 
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PS 18/19 Referatsaker



Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan  

 Raisin komuuni  
 

Nordreisa kommune har tatt i bruk eDialog. Med den kan du trygt sende oss brev og dokumenter elektronisk selv om de er unntatt offentlighet. 
 
Vi oppfordrer alle til å ta i bruk ordningen med digital post – for hvert brev du leser digitalt fra oss er du med å bidra til besparelse på ca. 12 
kroner. Fordelene er mange – les mer om digital post på vår hjemmeside. 

 
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   

NORDREISA KOMMUNE 
Postboks 174 
9156  STORSLETT 
 
 

 

 
Delegert vedtak 

Delegert utvalg miljø-, plan og utviklingsutvalget - nr. 37/19 
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 
 2019/24-18 1833/2019 M71 25.02.2019 

 

1942/Svar på søknad om overnatting Nordreisa idrettshall 

 
Saksopplysninger: 
Hjemmel: Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets 
redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) §7. 
 
For overnatting som avholdes i bygg som ikke er tilrettelagt for overnatting skal dette innmeldes til 
brannvesenet. 
 
Vurderinger: 
Bygg: Nordreisa idrettshall 
Formål: Overnatting ifm fotballturnering  
Adresse: Flomstadvegen 14, 9151 Storslett 
Kommune: Nordreisa 
 
Ansvarlig leder: Vidar Aamo Nikolaisen 
Telefon: 918 78 362 
E-postadresse: vidar@reisarenhold.no  
 
Nattevakt: Informasjon kommer 
Telefon:  
 
Tidsrom for overnatting: 21.-23.06.2019 
 
Antall: 50 
Alder: 7-55 
 
Søknad av 24.02.2019 med informasjon om ansvar og sikringstiltak er tilfredsstillende dokumentert. 
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https://idporten.difi.no/opensso/UI/Login?realm=/norge.no&spEntityID=https%253A%252F%252Fsvarut.ks.no%252Fidporten-v2&service=IDPortenLevel3List&goto=http%253A%252F%252Fidporten.difi.no%252Fopensso%252FSSORedirect%252FmetaAlias%252Fnorge.no%252Fidp3%253FReqID%253D_bf216566a7cc469e3a3b7c6c0f14a2d9%2526index%253Dnull%2526acsURL%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fsvarut.ks.no%25252FShibboleth.sso%25252FSAML2%25252FArtifact%2526spEntityID%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fsvarut.ks.no%25252Fidporten-v2%2526binding%253Durn%25253Aoasis%25253Anames%25253Atc%25253ASAML%25253A2.0%25253Abindings%25253AHTTP-Artifact
http://www.nordreisa.kommune.no/digital-post.411021.no.html
http://www.nordreisa.kommune.no/delegasjonsreglement.5894601-386853.html
mailto:vidar@reisarenhold.no


 
 Side 2 av 2

Vedtak 
Søknaden innvilges med virkning fra 21.06.2019. 
  
Klageadgang  
Vedtaket kan ikke påklages. 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Bernt-Thomas Åbyholm 
Avdelingsleder forebyggende 
Bernt-thomas.abyholm@kvanangen.kommune.no 
 
 
Dette dokumentet er produsert elektronisk, og har derfor ingen signatur. 
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan  

 Raisin komuuni  
 

Nordreisa kommune har tatt i bruk eDialog. Med den kan du trygt sende oss brev og dokumenter elektronisk selv om de er unntatt offentlighet. 
 
Vi oppfordrer alle til å ta i bruk ordningen med digital post – for hvert brev du leser digitalt fra oss er du med å bidra til besparelse på ca. 12 
kroner. Fordelene er mange – les mer om digital post på vår hjemmeside. 

 
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   

TROMS FYLKESKOMMUNE 
Postboks 6600 Langnes 
9296  TROMSØ 
 
 

 

 
Delegert vedtak 

Delegert utvalg miljø-, plan og utviklingsutvalget - nr. 38/19 
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 
 2019/24-20 1836/2019 M71 25.02.2019 

 

1942/Svar på søknad om overnatting Nord-Troms vgs avd. Storslett 

 
Saksopplysninger: 
Hjemmel: Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets 
redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) §7. 
 
For overnatting som avholdes i bygg som ikke er tilrettelagt for overnatting skal dette innmeldes til 
brannvesenet. 
 
Vurderinger: 
Bygg: Nord-Troms vgs avd. Storslett 
Formål: Overnatting ifm fotballturnering  
Adresse: Hovedvegen 18, 9151 Storslett 
Kommune: Nordreisa 
 
Ansvarlig leder: Vidar Aamo Nikolaisen 
Telefon: 918 78 362 
E-postadresse: vidar@reisarenhold.no  
 
Nattevakt: Informasjon kommer 
Telefon:  
 
Tidsrom for overnatting: 21.-23.06.2019 
 
Antall: 50 
Alder: 7-55 
 
Søknad av 24.02.2019 med informasjon om ansvar og sikringstiltak er tilfredsstillende dokumentert. 
 

7

https://idporten.difi.no/opensso/UI/Login?realm=/norge.no&spEntityID=https%253A%252F%252Fsvarut.ks.no%252Fidporten-v2&service=IDPortenLevel3List&goto=http%253A%252F%252Fidporten.difi.no%252Fopensso%252FSSORedirect%252FmetaAlias%252Fnorge.no%252Fidp3%253FReqID%253D_bf216566a7cc469e3a3b7c6c0f14a2d9%2526index%253Dnull%2526acsURL%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fsvarut.ks.no%25252FShibboleth.sso%25252FSAML2%25252FArtifact%2526spEntityID%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fsvarut.ks.no%25252Fidporten-v2%2526binding%253Durn%25253Aoasis%25253Anames%25253Atc%25253ASAML%25253A2.0%25253Abindings%25253AHTTP-Artifact
http://www.nordreisa.kommune.no/digital-post.411021.no.html
http://www.nordreisa.kommune.no/delegasjonsreglement.5894601-386853.html


 
 Side 2 av 2

Vedtak 
Søknaden innvilges med virkning fra 21.06.2019. 
  
Klageadgang  
Vedtaket kan ikke påklages. 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Bernt-Thomas Åbyholm 
Avdelingsleder forebyggende 
Bernt-thomas.abyholm@kvanangen.kommune.no 
 
 
Dette dokumentet er produsert elektronisk, og har derfor ingen signatur. 
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan  

 Raisin komuuni  
 

Nordreisa kommune har tatt i bruk eDialog. Med den kan du trygt sende oss brev og dokumenter elektronisk selv om de er unntatt offentlighet. 
 
Vi oppfordrer alle til å ta i bruk ordningen med digital post – for hvert brev du leser digitalt fra oss er du med å bidra til besparelse på ca. 12 
kroner. Fordelene er mange – les mer om digital post på vår hjemmeside. 

 
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   

STRAUMFJORDNES SKOLE 
Straumfjordnes 
9151  STORSLETT 
 
 

 

 
Delegert vedtak 

Delegert utvalg miljø-, plan og utviklingsutvalget - nr. 41/19 
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 
 2019/24-22 2055/2019 M71 28.02.2019 

 

1942/Svar på søknad om overnatting Straumfjordnes skole 

 
Saksopplysninger:  
Hjemmel: Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets 
redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) §7. 
 
For overnatting som avholdes i bygg som ikke er tilrettelagt for overnatting skal dette innmeldes 
til brannvesenet. 
 
Vurderinger: 
Bygg: Straumfjordnes skole 
Formål: Overnatting med klasse. Trivsel og samhold. 
Adresse: Straumfjordnes 191 
Kommune: Nordreisa 
 
Ansvarlig leder: Gunhild og Eva 
Telefon: +47 901 89 201 
E-postadresse: eva@straumfjordnesskole.no   
 
Nattevakt: Eva Annie Franzen og Gunhild Eliassen 
Telefon: +47 901 89 201 
Tidsrom for overnatting: 28022019-01032019 
 
Antall: 13 + 2 voksne 
Alder: 8. trinn og 10.trinn 
Søknad av 27.02.2019 med informasjon om ansvar og sikringstiltak er tilfredsstillende 
dokumentert. 
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https://idporten.difi.no/opensso/UI/Login?realm=/norge.no&spEntityID=https%253A%252F%252Fsvarut.ks.no%252Fidporten-v2&service=IDPortenLevel3List&goto=http%253A%252F%252Fidporten.difi.no%252Fopensso%252FSSORedirect%252FmetaAlias%252Fnorge.no%252Fidp3%253FReqID%253D_bf216566a7cc469e3a3b7c6c0f14a2d9%2526index%253Dnull%2526acsURL%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fsvarut.ks.no%25252FShibboleth.sso%25252FSAML2%25252FArtifact%2526spEntityID%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fsvarut.ks.no%25252Fidporten-v2%2526binding%253Durn%25253Aoasis%25253Anames%25253Atc%25253ASAML%25253A2.0%25253Abindings%25253AHTTP-Artifact
http://www.nordreisa.kommune.no/digital-post.411021.no.html
http://www.nordreisa.kommune.no/delegasjonsreglement.5894601-386853.html
mailto:eva@straumfjordnesskole.no


 
 Side 2 av 2

 
 
Vedtak: 
Søknaden innvilges med virkning fra 28.02.2019. 
 
 
Klageadgang 
Vedtaket kan ikke påklages. 
 
Med vennlig hilsen 
 
Nils-Arnold Nilsen 
Brannsjef / Region Nord-Troms 
nils.nilsen@kvanangen.kommune.no  
 
 
Dette dokumentet er produsert elektronisk, og har derfor ingen signatur. 
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan  

 Raisin komuuni  
 

Nordreisa kommune har tatt i bruk eDialog. Med den kan du trygt sende oss brev og dokumenter elektronisk selv om de er unntatt offentlighet. 
 
Vi oppfordrer alle til å ta i bruk ordningen med digital post – for hvert brev du leser digitalt fra oss er du med å bidra til besparelse på ca. 12 
kroner. Fordelene er mange – les mer om digital post på vår hjemmeside. 

 
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   

NORDREISA KOMMUNE 
Postboks 174 
9156  STORSLETT 
 
 

 

 
Delegert vedtak 

Delegert utvalg miljø-, plan og utviklingsutvalget - nr. 50/19 
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 
 2019/24-28 2995/2019 M71 20.03.2019 

 

1942/Svar på søknad om overnatting Samfunnshuset 

 
Vurderinger: 
Bygg: Samfunnshuset 
Formål: Treningsleir med svømmeklubben 
Adresse: Lyngsmark 10, 9151 Storslett 
Kommune: Nordreisa 
 
Ansvarlig leder: Karl Robin Kilde 
Telefon: 930 04 873 
E-postadresse: karl.kilde@live.com 
 
Nattevakt: 
Karl Robin Kilde, 930 04 873 
Navn: Finn-Arne Pedersen, 900 60 642 
Ingvil Birkelund, 905 50 455 
 
Tidsrom for overnatting: 22-24.03.2019 
 
Antall: Maks 40 personer 
Alder: 6-50år 
 
Søknad av 06.03.2019 med informasjon om ansvar og sikringstiltak er tilfredsstillende dokumentert. 
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https://idporten.difi.no/opensso/UI/Login?realm=/norge.no&spEntityID=https%253A%252F%252Fsvarut.ks.no%252Fidporten-v2&service=IDPortenLevel3List&goto=http%253A%252F%252Fidporten.difi.no%252Fopensso%252FSSORedirect%252FmetaAlias%252Fnorge.no%252Fidp3%253FReqID%253D_bf216566a7cc469e3a3b7c6c0f14a2d9%2526index%253Dnull%2526acsURL%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fsvarut.ks.no%25252FShibboleth.sso%25252FSAML2%25252FArtifact%2526spEntityID%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fsvarut.ks.no%25252Fidporten-v2%2526binding%253Durn%25253Aoasis%25253Anames%25253Atc%25253ASAML%25253A2.0%25253Abindings%25253AHTTP-Artifact
http://www.nordreisa.kommune.no/digital-post.411021.no.html
http://www.nordreisa.kommune.no/delegasjonsreglement.5894601-386853.html


 
 Side 2 av 2

Vedtak 
Søknaden innvilges med virkning fra 22.03.2019. 
  
Klageadgang  
Vedtaket kan ikke påklages. 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Bernt-Thomas Åbyholm 
Avdelingsleder forebyggende 
Bernt-thomas.abyholm@kvanangen.kommune.no 
 
 
Dette dokumentet er produsert elektronisk, og har derfor ingen signatur. 
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VÅR DATO VÅR REFERANSE  

21.01.2019 2016/20213   17505/2019 

DERES DATO DERES REFERANSE 

  

VÅR SAKSBEHANDLER 

Astrid Lund Ramstad, 99572356 
Rosmari Johnsen  
 

 

POSTADRESSE E-POST TELEFON ORGANISASJONSNR 

Postboks 4720 Torgarden post@arbeidstilsynet.no 73 19 97 00 974761211 

7468 Trondheim INTERNETT   

Norge www.arbeidstilsynet.no   

 

adresseliste 

 

  

 

 

 

 

 

Brannfolk må beskyttes bedre mot farlig eksponering 
 
 

Arbeidstilsynet har gjort 317 tilsyn i brann og feiervesen i perioden 2016–2018. Så mange 
som 6 av 10 virksomheter gjør ikke tiltak for å redusere helserisikoen forbundet med farlig 
eksponering for brannrøyk. 
 
Bakgrunnen for tilsynene er at brannfolk og feiere er betydelig mer utsatt for å utvikle en 
rekke kreftsykdommer og lunge- og luftveislidelser enn befolkningen ellers. Eksponering for 
helseskadelige kjemikalier i brannrøyk antas å være årsaken til at det er slik. Hensikten med 
Arbeidstilsynets tilsyn har vært å bidra til at kommunene og de interkommunale selskapene 
jobber bedre med å forebygge og redusere den helsefarlige eksponeringen arbeidstakere i 
brann- og feievesen utsettes for.  
 
Hovedfunn etter drøyt 300 tilsyn:  

• 6 av 10 kontrollerte arbeidsgivere har ikke kartlagt og vurdert risiko knyttet til 
kjemikalier og forurensinger 

• Nesten 7 av 10 har ikke gjennomført tiltak for å fjerne eller redusere helserisikoen 
forbundet med kjemikalier og forurensinger i virksomheten 

• 6 av 10 har ikke planer for å hindre eksponering for kjemikalier og forurensinger 

• Nesten halvparten gir ikke god nok informasjon og opplæring om kjemisk helsefare og 
bruk av personlig verneutstyr. 

• Bedriftshelsetjenesten brukes i liten grad til å bistå i det forebyggende arbeidet 

• Verneombudene får mangelfull informasjon og opplæring og medvirker i liten grad i 
arbeidet med å kartlegge og vurdere risiko 
 

Vedlagt ligger Arbeidstilsynets rapport som beskriver hva vi har gjort og hvilke funn vi har 
avdekket i tilsynene. Samtidig viser rapporten til konkrete og gode tiltak som noen 
virksomheter har gjennomført, og som vi mener vil bidra til å redusere helserisikoen som 
brannfolk og feiere kan eksponeres for når de er på jobb.  
 
Helsefarlig eksponering bør reduseres ved at: 

• Arbeidsgiver sammen med arbeidstakerne kartlegger og vurderer risikoen for å bli 
eksponert for brannrøyk.  

• Arbeidsgiver iverksetter forebyggende tiltak. Det er viktig at det er en tydelig rød tråd 
mellom tiltakene og den kartleggingen og risikovurderingen som er gjort i forkant. 
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 VÅR REFERANSE 2 

 17505/2019 

 

• Arbeidstakerne får opplæring i arbeidsrutiner og arbeidsmetoder som reduserer 
risikoen for eksponering. 

• Arbeidsgiver legger til rette for at arbeidstakerne har tilstrekkelig vern fra alarmen går 
til arbeidet er avsluttet og de forlater brannstasjonen.  

• Det etableres gode rutiner i forbindelse med slokkearbeidet, etterslokking, transport 
tilbake til brannstasjonen samt rengjøring og kontroll av utstyr og personlig rengjøring.  
Brannstasjonene har vaskemaskiner, for å unngå at brannfolk og feiere tar med 
arbeidstøy hjem til vask. Det er egnede muligheter til vask av utstyr og personlig 
verneutstyr som benyttes på brannstedet, og det må være garderobeforhold med 
dusjmulighet.  

• Det er viktig å rette oppmerksomheten på, og legge til rette for skille mellom det som 
er rent og det som er forurenset, både når det gjelder utrykningssted og kjøretøy, 
personalrom og garderober og vasking og klargjøring av utstyr på brannstasjonen.  

 
Arbeidstilsynet erfarer at det er gjort forbedringer av arbeidsmiljøet for feiere og brannfolk, 
men det er fortsatt pålegg som ikke er lukket. Arbeidstilsynet kan ikke avslutte en tilsynssak 
før vi anser at alle påleggene er oppfylt. Arbeidstilsynet vil derfor fortsette å følge opp de 
virksomhetene som gjennomfører utbedringer inntil påleggene er lukket. 
Arbeidstilsynet har opplevd godt samarbeid med brann- og feiervesen gjennom denne 
aktiviteten, og ønsker å fortsette det gode samarbeidet videre i aktiviteten og 
oppfølgingsarbeidet som gjenstår 
 
Kontakt oss 
Dere finner mer informasjon om Arbeidstilsynet og om regelverket på www.arbeidstilsynet.no. Dere 
kan også kontakte oss på telefon 73 19 97 00.  
 
Du kan svare på dette brevet og/eller sende inn dokumentasjon til oss digitalt via eDialog. Les mer 
på www.arbeidstilsynet.no/post. Har du spørsmål til saken, kontakt saksbehandler. 
 
Vi ber om at vårt referansenummer 2016/20213 oppgis ved svar. 
 
 
Med hilsen 
Direktoratet for arbeidstilsynet 
 
 

Ronny Jørgenvåg 

avdelingsdirektør, Styring og samordning 

(sign.) 
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4 Tilsyn og veiledning om eksponering for brannrøyk  
 

 

Sammendrag 
Brannfolk og feiere utsettes for giftige og kreftfremkallende kjemikalier som finnes i brannrøyk 
og sot, og er betydelig mer utsatt for å utvikle en rekke kreftsykdommer og luftveislidelser enn 
befolkningen forøvrig. I perioden 2016–2017 har derfor Arbeidstilsynet hatt en særskilt tilsyns-
aktivitet innenfor forebygging av eksponering for brannrøyk (bestående av støv og gass) blant 
brannfolk og feiere. Vi gjennomførte tilsyn hos kommunale brann- og feiervesen, og hos inter-
kommunale selskaper som utfører brannredning og forebyggende tjenester som for eksempel 
feieroppgaver.  

Hensikten med tilsynene var å redusere den helsefarlige eksponeringen arbeidstakerne 
utsettes for til et minimum, gjennom å bidra til at virksomhetene arbeider systematisk med 
forebygging. I tilsynene har Arbeidstilsynet i tillegg til å kontrollere etterlevelse av relevante 
krav i arbeidsmiljølovgivningen, gitt veiledning om nødvendige tiltak for å redusere risiko for 
helseskader og sykdom knyttet til helseskadelig eksponering for brannrøyk. 

Arbeidstilsynets tilsyn og vårt samarbeid med Brannmenn mot kreft1 har ført til økt oppmerk-
somhet på systematisk HMS-arbeid og spesielt på forebygging. Brannsjefene har gitt oss 
tilbakemelding om at de er positive til tilsyn og at tilsynene har vært til hjelp. De mente også at 
tilsynene har ført til at kommunene har prioritert å forbedre tilstanden på brannstasjoner.  

Arbeidstilsynet erfarer at det gjort forbedringer av arbeidsmiljøet for feiere og brannfolk. Flere 
kommuner arbeider nå for eksempel med å få rene soner i feierbiler i henhold til rengjørings-
rutiner som er laget for bilene. Dette betyr blant annet at feierne tar av seg jakker og hansker før 
de setter seg i kupeen. Når det gjelder brannfolk så skifter flere nå til rent tøy hele året ute på 
brannstedet etter endt oppdrag. De pakker inn de skitne klærne i sekker slik at bilen forblir en 
ren sone. Sekkene med skitne klær leveres på vaskeri eller vaskes på stasjonen i vaskemaskiner 
som er beregnet til dette. Det er forbedret tilgang på vann og mulighet til å få vasket seg før man 
spiser når man er ute på oppdrag. På flere av brannstasjonene hvor ansatte tidligere dusjet 
hjemme, er rutinene endret slik at de nå dusjer på stasjonene. Det har også blitt tydeligere skiller 
på rene og skitne soner på stasjonene. Ventilasjonen har også i mange tilfeller blitt utbedret i 
bygningene, og den er styrt slik at det er overtrykk i rene soner og undertrykk i skitne soner. I 
tillegg bruker flere personlig verneutstyr nå enn før. 

Arbeidstilsynet har likevel avdekket mange lovbrudd, og som resultat av tilsynene har vi pålagt 
mange kommuner å utbedre arbeidslokaler hos eksisterende brannstasjoner slik at arbeidslokaler 
blir tilfredsstillende. På grunn av dette planlegger enkelte kommuner nå å bygge nye eller 
utbedre arbeidslokaler og brannstasjoner for å kunne etterleve krav til forsvarlige arbeidsforhold. 

                                                                        
1 Les mer om Brannmenn mot kreft her: http://www.brannmennmotkreft.no/.  
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1. Bakgrunn 
Arbeidstilsynets velger ut sine aktiviteter på bakgrunn av et årlig oppdaterte kunnskapsunderlag 
(risikobilde) som er basert på ulike kilder til fakta om nåværende og fremtidige arbeidsmiljøut-
fordringer. Brannrøyk ble i 2015 valgt som et prioritert tema med bakgrunn i dette kunnskaps-
underlaget, og i et sterkt ønske om å redusere risikoen for helseskadelig eksponering. Forebygge 
eksponering for støv, gass og røyk (brannrøyk) var en nasjonal aktivitet i 2016 og 2017, og hadde 
oppfølgende aktiviteter i 2018. Grunnene til at denne aktiviteten kom i stand er: 

• Brannfolk er eksponert for giftige og kreftfremkallende kjemikalier som finnes i 
brannrøyken. 

• Brannfolk er betydelig mer utsatt for å utvikle en rekke kreftsykdommer sammenliknet 
med andre yrkesgrupper og befolkningen generelt. 

• Brannfolk har også høyere forekomst av luftveislidelser sammenliknet med befolkningen 
for øvrig. 

• Feiere har høyere forekomst av lungekreft og hudkreft (Yrke og kreft – forskning for 
forebygging. Epidemiologiske studier om yrkesrelatert kreft ved Kreftregisteret 1970–2016 
rapporterer at feiere er en av de yrkesgruppene hvor det er rapportert høyest kreftrisiko)2. 

• Forebyggingspotensialet er vurdert som stort for denne yrkesgruppen. 

Den svenske Skellefteåmodellen3 er et eksempel på hvordan det med enkle midler er mulig 
å forbedre brannfolks arbeidsmiljø uten å vanskeliggjøre arbeidet. Skellefteåmodellen viser 
hvordan eksponeringen for forurensning fra brannrøyk kan reduseres ved å gjennomføre 
forebyggende tiltak. Å følge Skellefteåmodellen innebærer: 

• Kunnskap og innsikt 

• Rutiner 

• Forutsetninger og utrustning 

Arbeidstilsynet har valgt å anbefale Skellefteåmodellen til hjelp for å innføre forebyggende risiko-
reduserende tiltak. Det medfører likevel ingen endringer i kravet til etterlevelse av regelverket. 
For eksempel vil forskriftskrav om ren og uren sone i arbeidsplassforskriften § 3-6 fortsatt gjelde 
uavhengig av om man bruker denne modellen eller ikke. 

Bransjen som sysselsetter brannfolk og feiere har selv mye kunnskap om både eksponeringskilder 
og eksponeringsfare. Mange virksomheter har derfor også satt i verk ulike risikoreduserende tiltak. 

 

 

                                                                        
2 Se: https://www.kreftregisteret.no/globalassets/cancer-in-norway/2015/special_issue-2016-web.pdf 
3 Se: https://www.msb.se/RibData/Filer/pdf/27476.pdf 
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2. Mål og målgrupper 
Hovedmålet for Arbeidstilsynets aktivitet var å forebygge eksponering for støv, gass og røyk 
(brannrøyk) blant arbeidstakere i brann- og feiervesen. Og målgruppen var kommunale brann-  
og feiervesen, og interkommunale selskaper som utfører brannredning og forebyggende tjenester 
som for eksempel feieroppgaver. 

Det er viktig at kommunen som arbeidsgiver ved rådmann, vet hvilke utfordringer som finnes og 
stiller krav til at nødvendige tiltak for å forebygge eksponering for brannrøyk gjennomføres. 

Et mål for Arbeidstilsynets aktivitet var at alle virksomheter innen kommunale og interkommunale 
brann- og feiervesen skal ha utført tilfredsstillende risikovurderinger og kartlegginger, og deretter 
gjennomført nødvendige fysiske og organisatoriske tiltak, slik at arbeidstakernes eksponering blir 
redusert til et minimum.  

Arbeidstilsynet kontrollerte tilstanden hos bransjen og ga veiledning om nødvendige tiltak for å 
redusere risiko for helseskader og sykdom knyttet til helseskadelig eksponering for brannrøyk. 

Denne rapporten er i hovedsak skrevet for arbeidsgivere, arbeidstakere, verneombud, HMS-
ansvarlige og tillitsvalgte i virksomhetene. Den er også viktig for bedriftshelsetjenesten (BHT), 
interesseorganisasjoner og kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon i Norge, 
KS, og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). 
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3. Virkemidler 
Arbeidstilsynet bruker flere virkemidler for å bidra til at virksomhetene forebygger skadelig 
eksponering for kjemikalier, røyk og støv. Tilsyn er Arbeidstilsynets viktigste og mest effektive 
virkemiddel for å kontrollere at den enkelte virksomhet overholder arbeidsmiljølovens og 
arbeidsmiljøforskriftenes krav. Disse kontrollene er viktig for å nå målene for våre aktiviteter. I 
alle tilsyn i virksomhetene informerer og veileder Arbeidstilsynet om hvordan lovens krav skal 
forstås og etterleves. Vi motiverer også virksomhetene til et bedre arbeidsmiljøarbeid ved å gi 
eksempler på hvordan de kan gjøre dette. Å forebygge skadelig eksponering er et viktig og 
gjennomgående tema i tilsyn flere ulike bransjer. 

Underveis i våre aktiviteter er det alltid nødvendig å vurdere hva vi mener er hensiktsmessige 
rutiner eller tiltak for å minimere risikoen for helseskadelig påvirkning. Vi vurderer også om disse 
er i tråd med regelverket eller om det eventuelt er nødvendig med regelverksendringer. 

I denne aktiviteten har Arbeidstilsynet brukt følgende virkemidler: 

• Tilsyn 

• Veiledning 

• Premissgivning 

• Samarbeid med andre   

3.1 Tilsyn 

I hovedaktivitetsperioden 2016–2017, og i oppfølging i 2018, ble det gjennomført 317 tilsyn. Det 
var minst én reaksjon i 225 av disse. Tilsynene ble i hovedsak utført ved hjelp av brev – det vil si 
såkalte postale inspeksjoner (211). Det ble i tillegg utført 106 tilsyn ute i virksomhetene. 58 av 
disse var oppfølgingstilsyn etter den postale inspeksjonen, og de resterende 48 var vanlige tilsyn i 
virksomhetene.  

3.2 Veiledning 

I denne aktiviteten gjennomførte Arbeidstilsynet også med veiledning og informasjon i til sammen 
ca. 20 ulike arrangementer. Vi veiledet i kunnskap om tilstanden i arbeidslivet for feiere og brann-
menn, og om eksponeringer og mulige helseutfall. I tillegg fikk arbeidsgivere og arbeidstakere 
informasjon og veiledning om krav i gjeldende regelverk, og om hvordan det skal forstås og 
hvordan det kan etterleves.  

Veiledningen fant sted både i tilsynene i virksomhetene, på telefon, i e-post og i brev. Veiledningen i 
brev skjedde i etterkant av de postale tilsynene og underveis i prosessen da virksomhetene skulle 
oppfylle pålegg fra Arbeidstilsynet. I tillegg deltok Arbeidstilsynet med faglige innlegg på flere ulike 
samlinger for bransjen rundt omkring i landet. Formålene med denne veiledningen var å formidle 
kunnskap som er viktig for virksomhetene, og motivere dem til å handle i tråd med kunnskapen, til å 
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endre adferd, etterleve regelverket og lære hvordan de kan forbedre sitt eget systematiske helse-, 
miljø- og sikkerhetsarbeid. 

Arbeidstilsynet gjennomførte også veiledningsmøter for bedriftshelsetjenester om risikoen og 
hvilke krav Arbeidstilsynet spesielt har vært opptatt av i disse tilsynene. Det ble også gjennomført 
et møte med Norges Brannskole hvor tema var den opplæringen skolen gir i forebyggende tiltak. 

Da vi veiledet viste vi blant annet til eksempler fra Skellefteåmodellen, informasjonsheftet 
«Arbeid i farlig røyk» (Fagforbundet) og Feierhåndboka.  

Kreftregisteret og Stami gjennomførte i samme tidsperiode et forskningsprosjekt4 om brannfolks 
høyere risiko for kreft, og kunnskap om hva dette skyldes. Det ga vår aktivitet om temaet en 
ekstra effekt med økt oppmerksomhet knyttet til problemstillingen. Dette prosjektet pågår 
fortsatt og Arbeidstilsynet deltar i en referansegruppe til prosjektet.    

3.3 Premissgivning 

Underveis i aktiviteten var det nødvendig å vurdere hva Arbeidstilsynet, i tråd med regelverket, 
mener er hensiktsmessig rutiner eller tiltak for å minimere risikoen for å bli eksponert for brannrøyk.  

Det var også diskusjoner om dagens regelverk, spesielt når det gjelder såkalt blandingseksponeringer. 
Blandingseksponering vil si at en person er utsatt for flere ulike kjemiske stoffer samtidig, og en slik 
eksponering skjer veldig ofte når man er eksponert for brannrøyk som ofte inneholder flere forskjel-
lige stoffer.  Vi vet at brannmenn kan være eksponert for ulike kreftfremkallende stoffer. Målinger av 
enkeltstoffer viser gjerne målinger under tillatte grenseverdier (forskrift om tiltaks- og grenseverdier) 
og eksponeringene er sporadiske og relativt kortvarige. Grenseverdiene er satt for kjemiske stoffer 
enkeltvis, mens brannmenn blir eksponert for en «cocktail» av ulike stoffer under fysisk særdeles 
harde arbeidsøkter. I denne sammenhengen diskuteres det hvorvidt det kan det være en samvirkning 
mellom alle disse påvirkningene. Blandingseksponeringer er en aktuell utfordring for eksempel i 
vurderingen om hvorvidt brannmenn er utsatt for en yrkesrelatert kreftrisiko. 

Arbeidstilsynet hadde et eget møte med Brannmenn mot kreft med tema om gjeldende arbeids-
miljøforskrifter er gode nok å sikre brannfolk et fullt forsvarlig arbeidsmiljø. Brannmenn mot kreft 
skulle komme tilbake med innspill til regelverket og eventuelle forslag til endringer i regelverket. 

På nettsidene til Arbeidstilsynet er det utarbeidet egne temasider om røyk- og kjemikaliedykking. 
På disse sidene har vi også veiledning om helseundersøkelse for røyk- og kjemikaliedykkere. 
Veiledningen om helseundersøkelse og fysiske tester for røyk- og kjemikaliedykkere er under 
revisjon, men innholdet på temasidene gjelder inntil en ny versjon er på plass.  

3.4 Samarbeid med andre 

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 
I planleggingen av tilsynene hadde Arbeidstilsynet et innledende møte med KS som er kommune-
sektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon. Vi hentet også inn informasjon fra DSB om 
deres regelverk for dimensjonering av brannvesen og om interkommunalt samarbeid. I det 

                                                                        
4 https://www.kreftregisteret.no/Forskning/Prosjekter/brannmenn-og-kreft/  
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pågående arbeidet med oppdatering av veiledning om helsekontroller og røyk- og kjemikalie-
dykking samarbeider vi med DSB.  

Norges brannskole 
Norges brannskole er den nasjonale utdanningsinstitusjonen innen brann, redning og oljevern. 
Skolen er underlagt Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). De obligatoriske 
kursene som skolen gjennomfører er med på å sikre god opplæring, og de sprer kunnskap om 
gode rutiner, tiltak og erfaringer fra de ulike tiltakene.  
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4. Hensikten med tilsynene 
Hensikten med tilsynene var å kontrollere at den enkelte virksomhet arbeider systematisk med helse- 
miljø og sikkerhet. I kontrollen undersøkte vi om virksomhetene overholdt arbeidsmiljølovens og 
arbeidsmiljøforskriftenes krav om å forebygge skadelig eksponering for støv, gass og brannrøyk.  

I tilsynene var det derfor viktig å: 

• Bidra til at virksomhetene arbeider systematisk for å unngå at brannfolk og feiere  
utsettes for helseskadelig eksponering av støv, gass og brannrøyk. 

• Undersøke hvordan virksomheten arbeidet for å redusere arbeidstakernes  
eksponering av støv, gass og brannrøyk. 

• Få en oversikt over hvilke forebyggende tiltak som er gjennomført. Både i planlegging  
av oppdrag, i gjennomføring av oppdrag på et brann- eller feiersted og til slutt når  
arbeidstakerne er tilbake på stasjonen.  

• Bidra til å redusere den helsefarlige eksponeringen som arbeidstakerne er utsatt for. 
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5. Hva spurte vi om i tilsynene? 
Innledningsvis i tilsynene spurte vi om bakgrunnsinformasjon om virksomhetens systematiske  
HMS-arbeid. Dette inkluderte virksomhetens egne beskrivelser av utfordringer i eget arbeidsmiljø, 
hvordan virksomheten arbeidet for å få en oversikt over disse utfordringene og hva virksomheten 
har gjort for å redusere eller fjerne helsefarer i arbeidsmiljøet. Vi ba også om deres beskrivelse av 
hvordan ansatte, verneombud, tillitsvalgte og eventuelt arbeidsmiljøutvalg medvirket i det 
systematiske HMS-arbeidet.  

Arbeidstilsynet spurte videre om ulike tema som det er krav om i regelverket: 

5.1 Har arbeidsgiver kartlagt og dokumentert forekomst av kjemikalier og 
forurensninger og på grunnlag av dette vurdert risiko? 

5.2 Har arbeidsgiver gjennomført tiltak for å fjerne eller redusere helserisikoen 
forbundet med kjemikalier og forurensninger i virksomheten? 

5.3 Har arbeidsgiver planer for å hindre eksponering for kjemikalier og 
forurensninger i arbeidsatmosfæren (for eksempel ventilasjon)? 

5.4 Har arbeidsgiver gitt verneombud og arbeidstakere som er utsatt for farlige 
kjemikalier på arbeidsplassen nødvendig informasjon og opplæring knyttet til 
kjemisk helsefare og personlig verneutstyr? 

5.5 Er det utarbeidet en plan for bedriftshelsetjenestens bistand i virksomheten? 

5.6 Blir verneombudet tatt med på råd i virksomhetens arbeid i både planlegging og 
gjennomføring av tiltak som har betydning for arbeidsmiljøet? 

Nedenfor beskriver vi disse kravene litt nærmere. 

5.1 Kartlegging og risikovurdering 
Det er viktig å kartlegge de mest vesentlige forholdene som har betydning for helserisiko, og 
dette skal skje i samarbeid med ansatte i virksomheten og bedriftshelsetjenesten.  

Kartlegging og risikovurdering må omfatte alle situasjoner hvor en arbeidstaker kan bli eksponert 
for kjemikalier, sot og røyk. Dette gjelder både regelmessige og sporadiske hendelser under en 
innsats og også på stasjonen etter innsatsen. Dette kan være situasjoner som feiing av piper, 
uttak av sot fra fyrkjeler, ulike typer bilbranner, lyng- og gressbrann, boligbrann, pipebrann, 
ulmebranner, industribranner, vask av bekledning, kjøretøy, utstyr og hygieneforhold med mer.  

Gjennom tilsynet ønsket vi å få kjennskap til: 

• Bruk av personlig verneutstyr 

• Skifte av branntøy  

• Håndtering, oppbevaring, vasking og tørking av forurenset branntøy  
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• Renhold, oppbevaring og vedlikehold av personlig verneutstyr 

• Tilrettelegging for blant annet dusj, vaskemuligheter for brannfolk og feiere 

• Renhold av utrykningskjøretøy og brannslanger 

 

 

5.2 Tiltak for å redusere eksponering – Sammenheng, helserisiko og tiltak 
Resultatet av risikovurderingen må resultere i tiltak, tiltaksplaner og prosedyrer eller instrukser 
for sikker og fullt forsvarlig utførelse av arbeidet. Arbeidstakerne må ha mulighet til å beskytte 
seg mot forurensninger fra kjemikalier, sot og brannrøyk i alle arbeidsoperasjoner. Tiltakene og 
rutinene bør inkludere: 

• Rutiner for feiing og utryknings- og øvelsessituasjoner med for eksempel hvilket 
personlig verneutstyr som skal brukes når.  

• Rutiner for hvordan renhold, oppbevaring og vedlikehold av verneutstyr, kjøretøy 
og annet utstyr skal foregå. 

• Tiltak om fysisk tilrettelegginger ved brannstasjoner, eller planlegging av 
utbedring/nybygg i form av:   

a) Rene og urene soner i brannstasjonen og garderober med  
dusj og vaskemuligheter 

b) Ventilering av vognhall og øvrige rom 

c) Tilgang til vaskemaskiner for tilfredsstillende vask av arbeidstøy 

 

5.3 Har arbeidsgiver planer for å hindre eksponering for kjemikalier og forurensninger i 
arbeidsatmosfæren (for eksempel ventilasjon)? 

Hensikten med dette kontrollpunktet er å sikre at arbeidsgiver utarbeider en plan for tiltak som 
skal gjennomføres for å hindre eller redusere eksponering for kjemikalier og forurensninger på 
arbeidsplassen. Om virksomheten ikke har installert ventilasjon skal planen si noe om installasjon 
av ventilasjon som er nødvendig for å redusere eksponeringen for kjemikalier og forurensinger på 
arbeidsplassen. Andre eksponeringsreduserende tiltak som bør planlegges kan for eksempel 
være organisatoriske tiltak som for eksempel å redusere antall brannfolk på oppdrag og redusere 
tida for ulike arbeidslag på oppdrag. Alle planlagte tiltak skal fremgå av en handlingsplan som 
viser når virksomheten skal gjennomføre tiltakene. 

5.4  Opplæring og informasjon 
Arbeidstilsynet ønsket å finne ut om verneombud og ansatte har fått tilstrekkelig opplæring og om 
de har deltatt i virksomhetens opplæring i HMS-arbeid. Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstakere 
og verneombud får nødvendig opplæring i arbeid med farlige kjemikalier. Arbeidstakerne skal også 
få løpende informasjon om kjemisk helsefare, resultatet av kartleggingen og risikovurderingen i 
virksomheten, vesentlige endringer i risikovurderingen og gjennomgang av tiltak for å redusere 
helsefarlig eksponering. Det samme gjelder bruk, vedlikehold og rengjøring av arbeidsutstyr og 
verneutstyr. Gjennom tilsynene ønsket Arbeidstilsynet å få rede på hvordan arbeidsgiver ga slik 
informasjon og opplæring til feiere og brannfolk. 
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Oppsummert for denne tilsynsaktiviteten gjelder det spesielt at verneombud, brannfolk og feiere 
skal få opplæring og informasjon om: 

• Den foretatte kartleggingen og risikovurderingen og eventuelle vesentlige 
endringer som er foretatt i prosedyrene. 

• Farlige kjemikalier som forekommer eller kan forekomme på de ulike 
uttrykningene og ved feiing. 

• Hvor det forekommer støv, gass, sot og brannrøyk, og den risiko det medfører for 
brannfolk og feieres helse og sikkerhet. 

• Stoffkartotek og bruk av informasjonene gitt i sikkerhetsdatablader for 
kjemikalier som finnes i virksomheten. 

• De nødvendige vernetiltakene for sikker og forsvarlig utførelse av arbeidet, og 
håndtering av nødsituasjoner som kan oppstå. 

5.5 Bedriftshelsetjeneste 
Arbeidstilsynet ønsket gjennom tilsynene å få rede på hvordan bedriftshelsetjenesten bistår i det 
forebyggende arbeidet i virksomhetene. Dette inkluderte risikovurderinger i tillegg til 
helsekontroller. 

Virksomheten skal ha en plan for hvordan de skal bruke bedriftshelsetjenesten i sitt 
forebyggende arbeid. Planen skal utarbeides i et samarbeid mellom arbeidsgiver, 
bedriftshelsetjenesten, verneombud og ansattrepresentant. Virksomheten velger selv hvilket 
tidsrom planen skal gjelde for. Arbeidsgiver har ansvar for at planen gjennomføres. 

5.6  Verneombud 
Arbeidstilsynet ønsket å finne ut om verneombudet blir tatt med på råd i virksomhetens 
forebyggende arbeid. Det gjelder både ved planlegging og gjennomføring av tiltak som har 
betydning for arbeidsmiljøet. Arbeidsgiverne må også vise hvordan de sikrer at verneombudet 
snakker på vegne av de andre ansatte. Vi ønsket å se på forhold i virksomheten som har 
betydning for arbeidsmiljøet som kartlegging, risikovurdering, planlegging og prioritering av 
tiltak, omorganisering, nedbemanning, ombygging av lokaler og flytting til nye lokaler.  
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6. Hva fant vi i tilsynene? 

6.1 Funn – kartlegging og risikovurdering 

Mange kommuner og interkommunale selskap er kjent med kreftfaren og arbeider med å redusere 
eksponeringen. Likevel har mange for liten kunnskap om systematisk HMS-arbeid. Det vil si at 
mange har mangelfull kunnskap om hvordan de bør gjennomføre en kartlegging og risikovurdering 
av potensiell helsefare ved eksponering for støv, sot, gasser og damper (brannrøyk).  

Arbeidsgiver skal kartlegge og risikovurdere alle risiko-
forhold i virksomheten, jf. arbeidsmiljøloven § 3-1 
andre ledd bokstav c og § 4-1 første ledd, og forskrift 
om organisering, ledelse og medvirkning § 7-1.  

Tilsynene avdekket manglende kartlegginger og risikovurderinger eller mangelfulle kartlegginger 
og risikovurderinger. Som en følge av dette avdekket vi også mangelfulle rutiner for å kunne 
arbeide på en så trygg og sikker måte som mulig.  

6.2 Funn – vernetiltak 

I tilsynene fant Arbeidstilsynet også at det ikke var satt i verk nødvendige tiltak for å redusere 
risikoen knyttet til eksponering for brannrøyk hos brannfolk og feiere (jf. arbeidsmiljøloven § 3-1 
første ledd og andre bokstav c, § 4-1 første ledd og forskrift om systematisk helse-, miljø- og 
sikkerhetsarbeid i virksomheter § 5 andre ledd nr. 6).  

Tilsynene avdekket manglende tiltak for å 
redusere risiko for eksponering for 
brannrøyk og sot for brannfolk og feiere.  

Feierne er mest eksponert for sot og brann-
røyk i sin arbeidshverdag når de er ute på 
feieroppdrag. De er også utsatt for ekspo-
nering på vei til og fra feierstedet fordi det 
er vanskelig å holde førerhuset i bilen rent 
for sot. De fleste har gode rutiner for vask 
av bekledning og dusj når de kommer 
tilbake til stasjonen etter feiing, men det er 
fortsatt feiere og brannfolk som dusjer 
hjemme etter endt oppdrag. 

Det finnes mange gamle og dårlig 
tilrettelagte brannstasjoner som ikke 
tilfredsstiller dagens krav til arbeidslokaler. 

Stasjonene mangler både ventilasjon og avsug for eksos. Vi fant også at prosedyrer ikke tar 
hensyn til personlig rengjøring under og etter en innsats. Noen har verken tilgang på håndvask, 

Manglende eller mangelfulle 
risikovurderinger og rutiner for 
å kunne arbeide trygt og sikkert. 

•  Manglende tiltak for å redusere 
risiko for eksponering for brannrøyk 
og sot for brannfolk og feiere. 

•  Brannstasjoner mangler ventilasjon 
og avsug for eksos. 

•  Ikke skille mellom rene og urene 
soner. 

•  Ikke tilgang på håndvask, dusj eller 
toalett. 

•  Personlig verneutstyr, utover 
røykdykkerutstyr, blir lite brukt. 
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dusj eller toalett. Skille mellom rene og urene soner er mange steder helt fraværende. Tilsynene 
viste også at brannfolk ikke har tilstrekkelig antall sett med brannbekledning, slik at de ofte 
bruker skitten bekledning hvor røykpartikler fortsatt sitter på.  

Tilsynene avdekket lite bruk av personlig verneutstyr ved etterslokking og ved vask av biler og 
utstyr. Det var også ulike rutiner ved brannstasjonene for bruk av åndedrettsvern ved slukking av 
skogbrann, lyngbrann og gressbrann. Disse funnene er kritiske siden mangel på tiltak vil 
opprettholde den helsefarlige eksponeringen av brannfolkene. 

Eksempel på vernetiltak – «vaskecontainer» 
Brannsjefen/feieren i Halsa kommune har utviklet en «vaskecontainer» til vask av forskjellig 
utstyr som røykdykkerutstyr, slanger, grenrør, strålerør etc. Hensikten er å oppnå en best mulig 
vask av utstyr som har vært eksponert for kjemiske stoffer. I «vaskecontaineren» blir utstyret 
vasket med såpe under høyt trykk (se bilde nede til venstre), og er gullende rent når vaske-
prosessen er ferdig (se bilde nede til høyre). 

Siden «vaskecontaineren» fungerer godt, så har brann- og feiervesenet i nabokommunen Surna-
dal anskaffet liknende utstyr, som også nabokommunen Rindal vil kunne benytte inntil de kjøper 
inn samme type vaskeutstyr i 2019. 

 
Vaskeprosessen pågår.        Vaskeprosessen er avsluttet – rent utstyr. 

 

Flere vernetiltak 
I tilsynene fant Arbeidstilsynet også at det var satt i gang ulike vernetiltak:  

• Flere har kjøpt vaskemaskiner, men fortsatt leveres brannbekledning ofte på 
sykehjem og skoler der de vaskes i moppemaskiner. 

• Private biler blir brukt til utrykning, og til å reise til og fra feieroppdrag. 
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• Mange brannfolk og feiere reiser hjem direkte etter en brann eller oppdrag, og 
de dusjer da hjemme. 

• Noen har ikke godkjente røykdykkere, men har beholdt utstyret. 

• Andre har kvittet seg med røykdykkerutstyr, eller har ikke tilfredsstillende 
verneutstyr og opplæring. 

• De fleste feiere har to eller tredelt bil, men oppgir at det er umulig å holde 
førerhuset som en ren sone. I tillegg spiser de maten i bilen. 

• Feiere er stor sett flinke til å dusje på stasjon etter feiing og vasker stort sett 
arbeidsklærne hver dag. 

• Ved bruk av personlig verneutstyr er det som oftest i form hansker og masker. De 
fleste bruker P2-filter i masken, mens noen også bruker P3-filtre (som er 
anbefalt) eller kombinasjonsfilter.  

• Noen bruker våtservietter til rengjøring av hender og ansikt før de spiser. 

 

6.3 Funn – opplæring og informasjon 

Gjennom tilsynene avdekket Arbeidstilsynet mangelfull informasjon og opplæring av brannfolk i 
virksomhetens egne rutiner og utstyr. 

Arbeidsgiver er ansvarlig for å gi arbeidstakerne nødvendig opplæring og informasjon, jf. arbeidsmiljø-
loven § 3-2 første ledd bokstav a, forskrift om organisering, ledelse og medvirkning, § 8-1 og § 9-1. 

Mangel på opplæring kan blant annet føre til feil bruk av for eksempel personlig verneutstyr. 
Dette er en av årsakene til helseskadelig påvirkning fra brannrøyk.  

Norges brannskole dekker et vidt spekter av utdanning og opplæring innen innsats og beredskap, 
forebyggende HMS-arbeid og feierfag, brannslukking ved bruk av fly og oljevernberedskap. 
Norges brannskole tilbyr grunnkurs blant annet i forebyggende brann- og feiervern og 
brannslukking ved bruk av fly. 

Mange tror at grunnkurset fra DSB dekker opplæringsbehovet for brannfolk og feiere, men kursene 
dekker ikke krav om opplæring i virksomhetens egne rutiner og utstyr. Det er arbeidsgiver selv som 
har ansvaret for sikkert HMS-arbeid i form av for eksempel opplæring i virksomhetens rutiner og 
utstyr. Resultater fra Arbeidstilsynets tilsyn viser at mange fortsatt ikke har fått opplæring. 

Gjennom tilsynene avdekket vi at det finnes en del kjemikalier i virksomheten til vask av utstyr og så 
videre, men det mangler sikkerhetsdatablad for disse produktene. Mange har heller ikke kjennskap 
til faremerkingen av kjemikalier og produkter. 

6.4 Funn – Bedriftshelsetjenesten 

De fleste virksomhetene er tilknyttet en godkjent bedriftshelsetjeneste med hensikt å sørge for 
nødvendig bistand i arbeid med arbeidsmiljøet, jf. arbeidsmiljøloven § 3-3 andre ledd og forskrift 
om organisering, ledelse og medvirkning § 13-3 bokstav a. 
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BHT blir i stor grad kun brukt til helseunder-
søkelser, mens de i mindre grad blir brukt til 
samarbeid om utarbeidelse av rutiner og tiltak i 
virksomheten. BHT bør i større grad bli brukt til å 
bistå virksomheter i det forebyggende arbeidet. 

Alle leger skal etter arbeidsmiljøloven melde 
arbeidsrelatert sykdom eller mistanke om 

arbeidsrelatert sykdom til Arbeidstilsynet, noe som skjer i for liten grad. 

6.5 Funn – Verneombud 
Medvirkning 
Arbeidsgiver skal sørge for at verneombudet blir tatt med på råd både i planlegging og 
gjennomføring av tiltak som har betydning for arbeidsmiljøet, jf. arbeidsmiljøloven § 6-2 fjerde 
ledd. Arbeidstaker skal delta i det organiserte verne- og miljøarbeidet i virksomheten og skal 
aktivt medvirke ved gjennomføring av tiltak som blir satt i verk for å skape et godt og sikkert 
arbeidsmiljø, jf. arbeidsmiljøloven § 2-3 om arbeidstakers medvirkningsplikt. 

Arbeidstilsynet avdekket at verne-
ombudene har en svak rolle i 
virksomhetene, særlig i virks-
omheter der de er deltidsansatt 
og ikke arbeider i kommunen. 
Flere virksomheter fikk pålegg fra 
Arbeidstilsynet om medvirkning 

fra verneombud, valg av verneombud og opplæring av verneombud.  

Opplæring og informasjon 
Arbeidsgiver har plikt til å gi verneombud og arbeidstakere som er utsatt for farlige kjemikalier på 
arbeidsplassen nødvendig opplæring og informasjon knyttet til kjemisk helsefare og personlig 
verneutstyr, jf. arbeidsmiljøloven § 3-2 første ledd bokstav a, forskrift om organisering, ledelse og 
medvirkning, henholdsvis § 8-1 og § 9-1. Tilsynene avdekket manglende opplæring av 
verneombud og manglende informasjon til verneombud. 

 

6.6 Andre funn 

Arbeidsgiver skal etter regelverket føre et register over arbeidstakere som er eller kan bli eksponert 
for kreftfremkallende eller mutagene kjemikalier I tilsynene der vi tok opp slik registerføring, fant vi 
store mangler, og slik registrering var som oftest helt fraværende. Registreringen er nødvendig 
både i det forebyggende arbeidet i egen virksomhet, men også viktig for den enkelte medarbeider 
der det oppstår behov for dokumentasjon på eksponering.  

I etterkant av tilsynene har blant annet én virksomhet tatt tak i problemstillingen selv og startet 
registrering i papirformat. De har også besluttet å etablere et IKT-register. Løsningen skal ivareta 
behov, operative og praktiske løsninger for tre kommuner fordelt på fire brannstasjoner med en 

• BHT blir i stor grad brukt til 
helseundersøkelser. 

• BHT blir i mindre grad benyttet til 
å bistå i virksomhetens 
forebyggende arbeid. 

• Verneombud medvirker i liten grad i 
virksomhetens arbeid med risikovurdering. 

• Mangelfull informasjon og opplæring av 
verneombud. 
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fullgod løsning med hensyn til personvern og tilgjengelighet for den enkelte arbeidstaker. Det er 
etablert samarbeid med flere brann- og feiervesen og en ekstern leverandør for å få utviklet de 
riktige løsningene.  

 

6.7 Oppsummering 
Hva fant vi fra tilsyn 2016–2017? 
Tabellen nedenfor oppsummerer andel brudd (%) for de spørsmålene som Arbeidstilsynet stilte i 
tilsynene. Resultatene gjelder alle tilsynene hos virksomheten. 

Spørsmål vi har stilt Andel brudd (%) 

Har arbeidsgiver kartlagt og dokumentert forekomsten av kjemikalier og 
forurensninger og på grunnlag av dette vurdert risiko? 

61 

Har arbeidsgiver gjennomført tiltak for å fjerne eller redusere helserisikoen 
forbundet med kjemikalier og forurensinger i virksomheten? 

68 

Har arbeidsgiver planer for å hindre eksponering for kjemikalier og forurensninger i 
arbeidsatmosfæren (for eksempel ventilasjon)? 

62 

Har arbeidsgiver gitt verneombud og arbeidstakere som er utsatt for farlige 
kjemikalier på arbeidsplassen, nødvendig informasjon og opplæring knyttet til 
kjemisk helsefare og personlig verneutstyr? 

48 

Er det utarbeidet plan for bedriftshelsetjenestens bistand i virksomheten? 32 

Blir verneombudet tatt med på råd i virksomhetens arbeid i både planlegging og 
gjennomføring av tiltak som har betydning for arbeidsmiljøet? 

18 
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7. Effektmål 
Arbeidstilsynet gjennomfører årlig brukerundersøkelser med et utvalg av de virksomhetene vi har 
kontrollert. Brukerundersøkelsene i 2017 ble sendt til 73 virksomheter som hadde hatt tilsyn med 
forebygging av eksponering for støv, gass og røyk (brannrøyk). Rundt 40 respondenter svarte på 
undersøkelsen. Av disse svarte 86 prosent at tilsynet i stor eller svært stor grad hadde gitt et godt 
grunnlag for forbedringer. To av tre respondenter opplevde at tilsynet i stor eller svært stor grad 
har gitt dem økt forståelse for hvorfor alle virksomheter skal kartlegge helsefarer og gjennomføre 
tiltak for forbedringer i arbeidsmiljøet. Sju av ti svarte at tilsynet i stor eller svært stor grad, har 
gitt dem økt kunnskap om hvordan deres virksomhet kan oppnå et godt arbeidsmiljø.  

Som resultat av tilsynene har flere kommuner valgt å utbedre arbeidslokaler hos eksisterende 
brannstasjoner, slik at arbeidslokalene er tilfredsstillende. Enkelte kommuner har prioritert å 
planlegge bygging av nye arbeidslokaler og brannstasjoner for å kunne etterleve krav til 
forsvarlige arbeidsforhold.  
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8. Utfordringer videre 
Arbeidstilsynet erfarer at det tar lang tid å få avsluttet og lukket tilsynssaker i denne tilsyns-
aktiviteten. Det er fordi tilsendt dokumentasjon fra brann- og feiervesen ofte er mangelfull.  
Det er derfor nødvendig å følge opp virksomheten i flere runder med krav om dokumentasjon. 
Arbeidstilsynet kan ikke avslutte en tilsynssak før vi anser at alle påleggene er oppfylt. Det kan i 
noen tilfeller gå flere år før saken er avsluttet, særlig hvis påleggene krever ombygging eller nye 
bygninger. Valg av tomt og budsjettforhandlinger i kommunene tar ofte tid – gjerne over tre år. 

Arbeidstilsynet mener derfor det nødvendig å peke på noen viktige tiltak fremover: 

• Formidle kunnskap siden det er veldig varierende kunnskap om dette tema hos 
brann- og feiervesen. 

• Få brann- og feiervesen til å bruke bedriftshelsetjenesten i større grad. 

• Oppmuntre til at brann- og feiervesen i ulike kommuner samarbeider i større 
grad enn i dag. Spesielt gjelder det erfaringsdeling av kartlegginger, 
risikovurderinger, forbyggende tiltak og informasjon om hvilket utstyr som har 
tilfredsstillende kvalitet. 

• Gjennomføre forebyggende tiltak selv om det er vedtatt bygningsmessige for-
bedringer. Der kommunen skal utbedre eller bygge ny brannstasjon tar dette ofte 
tid – gjerne tre år. De må derfor sørge for å gjennomføre forebyggende tiltak i 
mellomtiden for å sikre et fult forsvarlig arbeidsmiljø for arbeidstakerne.  

• Styrke vernetjenesten. I noen tilfeller er det gitt pålegg som handler om arbeids-
miljøutvalgets rolle eller om verneombudet. Dette fordi tilsynene blant annet 
viste at arbeidsmiljøutvalget ikke fungerte etter hensikten, at verneombud ikke 
var valgt, at verneombud og arbeidsmiljøutvalg ikke hadde fått opplæring og at 
bedriftshelsetjenesten ikke ble benyttet.   

• Spre kunnskap om registerføring. Arbeidsgiver skal føre register over arbeids-
takere som er eller kan bli eksponert for kreftfremkallende eller mutagene 
kjemikalier (§ 31-1 i forskrift om utførelse av arbeid). Som en oppfølging av 
denne aktiviteten, er det viktig å spre informasjon om dette forskriftskravet 
og veilede flere virksomheter i registerføring. 

• Øke kunnskapens om legers meldeplikt. Alle leger skal ved mistanke om 
arbeidsrelatert sykdom rapportere dette til Arbeidstilsynet. Det er en betydelig 
underrapportering av arbeidsrelatert sykdom til Arbeidstilsynet. Tallene sier 
derfor ikke noe om omfanget av arbeidsrelatert sykdom, men kun hva som er 
meldt til Arbeidstilsynet. 
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 Raisin komuuni  
 

Nordreisa kommune har tatt i bruk eDialog. Med den kan du trygt sende oss brev og dokumenter elektronisk selv om de er unntatt offentlighet. 
 
Vi oppfordrer alle til å ta i bruk ordningen med digital post – for hvert brev du leser digitalt fra oss er du med å bidra til besparelse på ca. 12 
kroner. Fordelene er mange – les mer om digital post på vår hjemmeside. 

 
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   

Unni Anne-Lise Wuttudal 
Fosseng 5 
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Delegert vedtak 

Delegert utvalg miljø-, plan og utviklingsutvalget - nr. 52/19 
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 
 2019/27-66 3198/2019 M88 26.03.2019 

 

1942/43/77 Fyringsforbud 

 
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.43 Bnr.77 Komtek – Avtale 201265 Bygg nr. 192195756 Enebolig   

  
Tilsyn av 21.03.2019. 
 
Avvik: 

1. Innvendig skade 
Se detaljert informasjon i vedlegg 
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Vedtak 
Fyringsforbud med virkning av 21.03.2019. 
Fyringsforbudet gjelder fram til fyringsanlegget er kontrollert og funnet i orden 
  
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 
 
 
Bernt-Thomas Åbyholm 
Avdelingsleder forebyggende 
Bernt-thomas.abyholm@kvanangen.kommune.no 
 
 
Dette dokumentet er produsert elektronisk, og har derfor ingen signatur. 
 
 
 

Vedlegg 
1 Tilsynsrapport 
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Årlig

Fosseng 5    (H - 1 - 1) 

Tilsynsrapport 

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

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

Wuttudal Unni Anne-Lise

Fosseng 5

9151 Storslett

Tilsynadresse:

Eiendom:
Avtale nr:

Saksreferanse:
(bes oppgitt ved svar)
Vår referanse:43 / 77 / 0 / 0

201265

25.03.2019

Antall røykløp:
Antall ildsted:
Tilsyn:
Hyppighet:

 21.03.2019

Bygningsnr: 192195756
Per Richard Reiersen

 Returadresse: Nord-Troms brannvesen, servicekontoret, rådhuset 9161 BURFJORD

2019/180

1
1

Avvik røykløp:
Plassering:Gjelder: Tegl

Utvendig skade På tilsyn blei det avdekket sprekker i Skorsteinen etter en sotbrann.
Skorsteinen må rehabiliteres i hele sin lengde. 

Avvik fra: Forskrift om brannforebygging § 6 Kontroll og vedlikehold av fyringsanlegg
1

Andre avvik:
Fyringsforbud Det er fyringsforbud fram til skorsteinen er

rehablitert eller byttet.
Avtale
Avvik fra: Forskrift om brannforebygging § 6 Kontroll og vedlikehold av fyringsanlegg

1

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

Med hilsen 

Per Richard Reiersen
Feier
Mobil:    +47 960 97 753
Epost:    per.reiersen@kvanangen.kommune.no

Nord-Troms brannvesen
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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   
    
    
    
    
    
    

Cathrine Jensen 
Solbakkmelen 5 
9152  Sørkjosen 
 
 

 

 
Delegert vedtak 

Delegert utvalg miljø-, plan og utviklingsutvalget - nr. 39/19 
 
 

Deres ref:   Vår ref (bes oppgitt ved svar): Løpenr. Arkivkode Dato 
 2015/2162-5 1840/2019 1942/47/68 25.02.2019 

 

Ferdigattest 1942/47/68 Tilbygg enebolig 

 
FERDIGATTEST 

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

 
 
Byggested: Solbakkmelen 5 Gnr/Bnr: 47/68 
Tiltakshaver: Cathrine Jensen Adresse: Solbakkmelen 5, 9152 

SØRKJOSEN 
Tiltakets art: Tilbygg- boligformål-  

under 50 m2 
Bruksareal: 37 m2 

Byggetillatelse/ Igangsettingstillatelse sak-dato 113/15 09.10.2015 
 
 
VEDTAK: 
 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 21-10 gis ferdigattesten i henhold til ferdigmelding 
datert 22.02.2019 fra tiltakshaver for oppført tilbygg til enebolig på gnr. 47 bnr. 68.  
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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 2015/2162. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Sigrid Birkelund 
Byggesaksbehandler 
Direkte innvalg: 77 58 80 48 
sigrid.birkelund@nordreisa.kommune.no   
 
Dette dokumentet er produsert elektronisk, og har derfor ingen signatur. 
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Nordreisa kommune 

 

Utvikling 
  

 

 

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

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

 

 
Delegert vedtak 

Delegert utvalg miljø-, plan og utviklingsutvalget - nr. 40/19 
 
 

Deres ref:   Vår ref (bes oppgitt ved svar): Løpenr. Arkivkode Dato 
«REF» 2015/2116-5 1861/2019 1942/83/28 25.02.2019 

 

Ferdigattest 1942/83/28 Fritidsbolig 

 
FERDIGATTEST 

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

 
Byggested: Hestvika, 9181 HAMNEIDET Gnr/Bnr: 83/23 
Tiltakshaver: Unn-Marit Holm Adresse: Solbakken 7, 9152 

SØRKJOSEN 
Ansvarlig søker: 
Org. nr. 

Byggsøk Norge AS; 
813 181 282 

Adresse: Per Helgesens vei 94, 8013 
BODØ 

Tiltakets art: Nytt bygg - boligformål - over 
70 m²  

Bruksareal: 106,2 m2 

Byggetillatelse/Igangsettingstillatelse sak-dato 136/15 12.11.2015 
 
 
VEDTAK: 
 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 21-10 gis ferdigattesten i henhold til ferdigmelding 
datert 22.02.2019 fra ansvarlig søker for oppføring av fritidsbolig på gnr. 83 bnr. 23. 
 
 
 
 
 
 

43



 
 Side 2 av 2

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 2015/2116. 
 
 
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: 
BYGGSØK NORGE AS Notveien 3B 8013 BODØ 
Unn Marit Holm Solbakken 7 9152 Sørkjosen 
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 Side 3 av 3

Kopi til: 
Betongservice AS Industrivegen 24 9152 SØRKJOSEN 
Jowa Maskin AS  9152 SØRKJOSEN 
Løvoll AS Hovedvegen 43 9152 SØRKJOSEN 
Rusånes fabrikker AS Rusånes 8255 RØKLAND 
Rørlegger Helgesen AS Havnegata 30  9180 SKJERVØY  
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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. 42/19 
 
 

Deres ref:   Vår ref (bes oppgitt ved svar): Løpenr. Arkivkode Dato 
«REF» 2018/813-4 2190/2019 1942/29/103 13.03.2019 

 

Ferdigattest 1942/29/103 Fritidsbolig 

 
FERDIGATTEST 

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

 
 
Byggested: Svartfossveien 217 Gnr/Bnr: 29/103 
Tiltakshaver: Trond Vangen Adresse: Einevegen 5A, 

9151 STORSLETT   
Ansvarlig søker: 
 
Org. nr. 

KMIKKELSEN 
PROSJEKTERING AS;  
920 624 375  

Adresse: Hovedveien 1,  
9151 STORSLETT    

Tiltakets art: Nytt bygg-   Bruksareal: 63 m² 
Byggetillatelse/Igangsettingstillatelse sak-dato 159/14 30.07.2014 

 
 
VEDTAK: 
 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 21-10 gis ferdigattesten i henhold til ferdigmelding 
datert 01.03.2019 fra ansvarlig søker for oppført fritidsbolig på gnr. 29 bnr. 103. 
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Saksutredning/begrunnelse for vedtaket: 
I innsendte sluttdokumentasjonen og erklæring om ferdigstillelse er det bekreftet av ansvarlig 
søker/ tiltakshaver at tiltaket er utført i samsvar med tillatelsen og bestemmelser i eller i medhold 
av plan og bygningsloven jf. Pbl 2008 § 21-10. Ved søknad om ferdigattest har ansvarlig søker 
bekreftet at tilstrekkelig dokumentasjon som grunnlag for driftsfasen er overført til byggverkets 
eier.  
 
Innlevert dokumentasjon:  

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

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

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

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

 
Event. tilleggsinformasjon: 
Det er skiftet ansvarlig søker på tiltaket. Tidligere ansvarlig søker har hatt ansvar for 
prosjekteringen og har utført bygget. Den nye ansvarlig søker står ansvarlig for søknad om 
ferdigattest og har kontrollert at bygget er bygget opp i samsvar med gitt tillatelse og lovverk.   
 
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 2018/813. 
 
 
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. 
KMIKKELSEN PROSJEKTERING AS Hovedvegen 1 9151 STORSLETT 
Trond Vangen Einevegen 5 A 9151 Storslett 
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Nordreisa kommune 

 

Utvikling 
  

 

 

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

Tonje Andersen 
Gamle Dalaveien 441 
9151  Storslett 
 
 

 

 
Delegert vedtak 

Delegert utvalg miljø-, plan og utviklingsutvalget - nr. 44/19 
 
 

Deres ref:   Vår ref (bes oppgitt ved svar): Løpenr. Arkivkode Dato 
 2015/1950-7 2634/2019 1942/27/2 02.04.2019 

 

Ferdigattest på gnr. 1942/27/2 Rivning av bolig 

 
FERDIGATTEST 

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

 
 
Byggested: Gamle Dalaveien 441, 9151 

STORSLETT 
Gnr/Bnr: 27/2 

Tiltakshaver: Tonje Andersen Adresse: Gamle Dalaveien 441, 9151 
STORSLETT  

Tiltakets art: Riving av hele bygget  Bruksareal: --- 
Byggetillatelse/Igangsettingstillatelse sak-dato 159/15 29.12.2015 

 
 
 
VEDTAK: 
 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 21-10 gis ferdigattesten i henhold til ferdigmelding 
innkommet 01.03.2019 og samt ettersendt dokumentasjon innkommet 26.03.2019 fra tiltakshaver 
for rivning av enebolig på gnr. 27 bnr. 2 
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Saksutredning/begrunnelse for vedtaket: 
I innsendte sluttdokumentasjonen og erklæring om ferdigstillelse er det bekreftet av ansvarlig 
søker/ tiltakshaver at tiltaket er utført i samsvar med tillatelsen og bestemmelser i eller i medhold 
av plan og bygningsloven jf. Pbl 2008 § 21-10. Ved søknad om ferdigattest har ansvarlig søker 
bekreftet at tilstrekkelig dokumentasjon som grunnlag for driftsfasen er overført til byggverkets 
eier.  
 
Innlevert dokumentasjon:  

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

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

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

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

 
I samsvar med vilkår gitt i rivningstillatelsen er det vedlagt bilder og gitte mål av eneboligen, til 
søknad om ferdigattest.  
 
Klagerett: 
Vedtaket kan påklages til Nordreisa kommune. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom 
fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 
 
Klagen skal sendes skriftlig, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og de 
grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du har 
klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem. 
 
En slik klage kan føre til at avgjørelsen blir omgjort. Kommunen er ikke ansvarlig for tap som 
tiltakshaver måtte lide ved en slik omgjøring. 
 
Ved senere henvendelse vedrørende saken, vennligst oppgi referansenummer 2015/1950. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Sigrid Birkelund 
Byggesaksbehandler 
Direkte innvalg: 77 58 80 48 
sigrid.birkelund@nordreisa.kommune.no    
 
Dette dokumentet er produsert elektronisk, og har derfor ingen signatur. 
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Nordreisa kommune 

 

Utvikling 
  

 

 

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

Frode Rudberg 
Lindovaraveien 105 
9151 Storslett 
 
 

 

 
Delegert vedtak 

Delegert utvalg miljø-, plan og utviklingsutvalget - nr. 45/19 
 
 

Deres ref:   Vår ref (bes oppgitt ved svar): Løpenr. Arkivkode Dato 
 2015/1774-5 2645/2019 1942/30/41 14.03.2019 

 

Ferdigattest på gnr. 1942/30/41 Garasje 

 
FERDIGATTEST 

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

 
 
Byggested: Lindovaraveien 105, 9151 

STORSLETT 
Gnr/Bnr: 30/41 

Tiltakshaver: Frode Rudberg Adresse: Lindovaraveien 105, 9151 
STORSLETT 

Tiltakets art: Nytt bygg - ikke boligformål 
under 70 m²  

Bruksareal: 47,3 m2+ (10 m2) 

Byggetillatelse/Igangsettingstillatelse sak-dato 101/15 28.09.2015 
 
 
VEDTAK: 
 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 21-10 gis ferdigattesten i henhold til ferdigmelding 
innkommet 28.02.2019 fra tiltakshaver for oppføring av garasje til bolig på gnr. 30 bnr. 41. 
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 Side 2 av 2

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 2015/1774. 
 
 
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 
Ráissa suohkan  

 Raisin komuuni  
 

Nordreisa kommune har tatt i bruk eDialog. Med den kan du trygt sende oss brev og dokumenter elektronisk selv om de er unntatt offentlighet. 
 
Vi oppfordrer alle til å ta i bruk ordningen med digital post – for hvert brev du leser digitalt fra oss er du med å bidra til besparelse på ca. 12 
kroner. Fordelene er mange – les mer om digital post på vår hjemmeside. 

 
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   

Widar Marvik 
Straumfjordnes 198 
9151  Storslett 
 
 

 

 
Delegert vedtak 

Delegert utvalg miljø-, plan og utviklingsutvalget - nr. 46/19 
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 
 2018/465-5 2663/2019 65/56 14.03.2019 

 

Ferdigattest 1942/65/56 Driftsbygning landbruk 

 
 

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

Vedtak hjemlet i delegasjonsreglement vedtatt av Nordreisa kommunestyre i sak 57/16 
 
 
Byggested: Straumfjordnes 203 Gnr/Bnr: 65/56 
Tiltakshaver: Widar Marvik  Adresse: Straumfjordnes 198, 9151 

STORSLETT    
Tiltakets art: Nytt bygg- ikke boligformål- 

over 70 m2 
Bruksareal: 712 m2 

Byggetillatelse/Igangsettingstillatelse sak-dato 103/18 04.05.2018 
 
 
 
VEDTAK: 
 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 21-10 gis ferdigattesten i henhold til søknad om 
ferdigattest innkommet 04.03.2019 fra tiltakshaver for oppføring av driftsbygning på gnr. 65 bnr. 
56.  
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 Side 2 av 2

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.  

 Kommunen krever også opplysninger om VA på eiendom, samt stoppekran eller andre 
opplysninger som er relevant ved søknad om ferdigattest.  

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

 
Event. tilleggsinformasjon: 
Tiltakshaver har levert dokumentasjon på endringer av driftsbygning i forhold til gitt tillatelse. 
Det er gjort endringer på «framsiden» av bygget, der veggen er bygget ut i en rett linje. Det er 
også gjort endringer av fasaden på bygget av vinduer og dører.  
 
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 2018/465. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Sigrid Birkelund 
Byggesaksbehandler 
Direkte innvalg: 77 58 80 48 
sigrid.birkelund@nordreisa.kommune.no   
 
Dette dokumentet er produsert elektronisk, og har derfor ingen signatur.
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Nordreisa kommune 

 

Utvikling 
  

 

 

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

Bjørn Arild Karlsen 
Fiskenes 11 
9180  Skjervøy 
 
 

 

 
Delegert vedtak 

Delegert utvalg miljø-, plan og utviklingsutvalget - nr. 49/19 
 
 

Deres ref:   Vår ref (bes oppgitt ved svar): Løpenr. Arkivkode Dato 
 2015/1912-7 2768/2019 1942/85/13 15.03.2019 

 

Ferdigattest 1942/82/13 Tilbygg våningshus/fritidsbolig 

 
FERDIGATTEST 

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

 
Byggested: Selbuvika, 9181 

HAMNEIDET 
Gnr/Bnr: 85/13 

Tiltakshaver: Bjørn Karlsen Adresse: Fiskenes 11, 9180 
SKJERVØY 

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

Bruksareal: 32 m2 

Byggetillatelse/Igangsettingstillatelse sak-dato 103/15 05.10.2015 
 
 
VEDTAK: 
 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 21-10 gis ferdigattesten i henhold til søknad om 
ferdigattest innkommet 25.02.2019 fra tiltakshaver for oppføring av tilbygg til 
våningshus/fritidsbolig på gnr. 85 bnr. 13. 
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 Side 2 av 2

Saksutredning/begrunnelse for vedtaket: 
I innsendte sluttdokumentasjonen og erklæring om ferdigstillelse er det bekreftet av ansvarlig 
søker/ tiltakshaver at tiltaket er utført i samsvar med tillatelsen og bestemmelser i eller i medhold 
av plan og bygningsloven jf. Pbl 2008 § 21-10. Ved søknad om ferdigattest har ansvarlig søker 
bekreftet at tilstrekkelig dokumentasjon som grunnlag for driftsfasen er overført til byggverkets 
eier.  
 
Innlevert dokumentasjon:  

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

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

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

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

 
Event. tilleggsinformasjon: 
Det vises til ferdigattest og innlevert dokumentasjon på endringer som er gjort i forhold til gitt 
byggetillatelse. Veranda er utvidet med 1 meter. Trapp er blitt flyttet til kortsiden av bygget.  
 
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 2015/1912. 
 
 
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 
Ráissa suohkan  

 Raisin komuuni  
 

Nordreisa kommune har tatt i bruk eDialog. Med den kan du trygt sende oss brev og dokumenter elektronisk selv om de er unntatt offentlighet. 
 
Vi oppfordrer alle til å ta i bruk ordningen med digital post – for hvert brev du leser digitalt fra oss er du med å bidra til besparelse på ca. 12 
kroner. Fordelene er mange – les mer om digital post på vår hjemmeside. 

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

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

 

 
Delegert vedtak 

Delegert utvalg miljø-, plan og utviklingsutvalget - nr. 43/19 
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» 2018/1179-7 2593/2019 1942/10/17 13.03.2019 

 

Midlertidig brukstillatelse 1942/10/17 Soverom 

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:  Gnr/Bnr: / 
Tiltakshaver:  Adresse: ,   
Ansvarlig søker: 
Org. nr. 

 Adresse: ,   

Tiltakets art:   Bruksareal:  
Byggetillatelse/Igangsettingstillatelse sak-dato  

 
 
VEDTAK: 
 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 21-10 gis midlertidig brukstillatelse i henhold til 
ferdigmelding datert <    > fra ansvarlig søker på < oppgi tiltakets benevnelse >. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SAKSUTREDNING/BEGRUNNELSE FOR VEDTAKET: 
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 Side 2 av 2

 
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: 
< Oppgi deler av tiltaket >. 
 
Gjenstående arbeid frem mot ferdigattest: 
< Oppgi gjenstående arbeid> 
 
Krav om sikkerhet ved tiltaket:  
<Oppgi hvis det stilles krav om sikkerhet ved tiltaket.> 
 
Tidsbegrenset brukstillatelse: 
Brukstillatelsen gjelder fram til dato 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. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Sigrid Birkelund 
Byggesaksbehandler 
sigrid.birkelund@nordreisa.kommune.no 
77 58 80 48 
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 Side 3 av 3

 
Dette dokumentet er produsert elektronisk, og har derfor ingen signatur. 
 
 
 
 
Likelydende brev sendt til: 
STORESTÈ ENTREPRENØR AS Hovedvegen 16  STORSLETT 
Hillevi Flatvoll Hovedveien Nord 216  Storslett 
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan  

 Raisin komuuni  
 

Nordreisa kommune har tatt i bruk eDialog. Med den kan du trygt sende oss brev og dokumenter elektronisk selv om de er unntatt offentlighet. 
 
Vi oppfordrer alle til å ta i bruk ordningen med digital post – for hvert brev du leser digitalt fra oss er du med å bidra til besparelse på ca. 12 
kroner. Fordelene er mange – les mer om digital post på vår hjemmeside. 

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

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

 

 
Delegert vedtak 

Delegert utvalg miljø-, plan og utviklingsutvalget - nr. 48/19 
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» 2018/1179-8 2704/2019 1942/10/17 14.03.2019 

 

Midlertidig brukstillatelse utsendt 13.03.2019 erstattes med dette vedtaket 
1942/10/17 Soverom 

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: Hovedveien nord 216  Gnr/Bnr: 10/17 
Tiltakshaver: Hillevi Flatvoll Adresse: Hovedveien nord 216, 9151 

STORSLETT   
Ansvarlig søker: 
Org. nr. 

STORESTÉ ENTREPRENØR 
AS; 998 056 519 

Adresse: Hovedvegen 16, 9151 
STORSLETT   

Tiltakets art: Tilbygg- boligformål- over 50 
m²  

Bruksareal: 17,3 + 31 +39 

Byggetillatelse/Igangsettingstillatelse sak-dato 228/18 19.10.2018 
 
 
VEDTAK: 
 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 21-10 gis midlertidig brukstillatelse i henhold til 
ferdigmelding datert 01.03.2019 fra ansvarlig søker for oppføring tilbygg til enebolig og garasje 
på gnr. 10 bnr. 17.   
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 Side 2 av 2

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 midlertidig 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: 
Soverom  
 
Gjenstående arbeid frem mot ferdigattest: 
Stue  
 
Tidsbegrenset brukstillatelse: 
Brukstillatelsen gjelder fram til 13.03.2020 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 2018/1179. 
 
 
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: 
Hillevi Flatvoll Hovedveien Nord 216  Storslett 
STORESTÈ ENTREPRENØR AS Hovedvegen 16  STORSLETT 
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E-postadresse: 
fmtfpost@fylkesmannen.no 
Sikker melding: 
www.fylkesmannen.no/melding 

 Postadresse: 
Statens Hus 
9815 Vadsø 

 Besøksadresse: 
Strandvegen 13, Tromsø 
Damsveien 1, Vadsø 

 Telefon: 78 95 03 00 
www.fylkesmannen.no/tf 
 
Org.nr. 967 311 014 
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  25.03.2019  2018/848 
     

  Deres dato:  Deres ref: 

  03.09.2018  20155/444-36 
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 Trond Presthus Ingebrigtsen, 77642041 
  
 
 
  

Nordreisa kommune 
Postboks 174 
9156 STORSLETT 
 
 

  
 

Klage over tillatelse til tiltak på boligbygg og garasje – eiendommen gnr. 47 
bnr. 87 i Nordreisa kommune – vedtaket oppheves 

Vi viser til Nordreisa kommunes oversendelse av ovennevnte klagesak, mottatt her 03.09.2018, samt 
våre foreløpige svar av 12.10.2018 og 13.12.2018. 
 
Vi beklager den lange saksbehandlingstiden. 
 

***** 
 
Nordreisa kommunes vedtak av 8.6.2018, i sak 35/18, om å innvilge tillatelse til tiltak på 
boligbygg og garasje på eiendommen gnr. 47 bnr. 87 i Nordreisa kommune, oppheves. 
 
Istandsettingen av garasjen er i strid med byggegrensene mot vei, slik disse fremgår av 
kommuneplanens arealdel punkt 3.2.1 og i reguleringsplankartet. At det er gitt tillatelse til et 
tiltak i strid med plan- og bygningslovgivningen er en materiell mangel ved vedtaket, og 
saken hjemvises til kommunen for fornyet behandling. Ved den nye behandlingen må 
kommunen blant annet ta stilling til hvilken byggegrense som får anvendelse for tiltaket.  
 
Når det gjelder boligbygget er tegningsgrunnlag og øvrig søknadsmateriale så vidt 
mangelfullt at det ikke er mulig for Fylkesmannen å ta stilling til om det omsøkte er i 
overensstemmelse med bestemmelser gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven.  
 
Vi vil gi en nærmere begrunnelse for vår avgjørelse i det følgende.  
 

***** 
 
Sakens bakgrunn 
Vi forutsetter at klagerne er kjent med sakens dokumenter, og gir derfor ikke et fullstendig 
saksreferat her. I det følgende vil vi likevel gi en kort sammenfatning av sakens faktum, slik det er 
opplyst for Fylkesmannen. 
 
Tiltakshaver, Joda eiendom AS, søkte 8.7.2014 om tillatelse etter plan- og bygningslovgivningen for 
ombygging av eksisterende boligbygg samt gjenoppbygging av garasje på eiendommen 47/87 i 
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Nordreisa kommune. Det omsøkte arbeidet på boligbygget omfattet ombygging fra én til fire 
boenheter, fasadeendring i form av flyttede vinduer samt «påbygging av eksisterende tilbygg» uten 
at det ble redegjort nærmere for hva dette gjelder.  
 
Den 7.8.2014, i sak 2014/2478-5, ga Nordreisa kommune v/ utvalg for miljø, plan og utvikling 
(heretter MPU) byggetillatelse til oppføring av bolig med fire boenheter i henhold til søknad.  
 
Ved behandlingen av saken la kommunen til grunn at reparasjon/gjenoppføring av garasjen, som 
hadde store skader etter mange års snøbelastning og manglende vedlikehold, ikke var et 
søknadspliktig tiltak. Kommunen begrunnet dette med at garasjen skulle gjenoppføres på samme 
sted i opprinnelig størrelse og fasade.  
  
Tove Holene, eier av naboeiendommen 47/203, klaget på ovennevnte vedtak i brev datert 11.8.2014. 
Klagegrunnene knyttet seg i hovedsak til saksbehandlingsfeil i forbindelse med nabovarsel. Hun 
viste til at de ettersendte dokumentene tilknyttet nabovarselet ble sendt for sent, og at 
dokumentene hun omsider mottok var mangelfulle. Holene mente også at det var gitt motstridende 
opplysninger i tegninger, kart og situasjonskart hun hadde fått oversendt.  
 
Nordreisa kommune fant ikke grunnlag for å endre eller oppheve det påklagede vedtaket og 
oversendte saken til Fylkesmannen for endelig behandling.  
 
Den 13.07.2015, i sak 2015/1735, opphevet Fylkesmannen kommunens vedtak og hjemviste saken til 
kommunen for ny behandling. Dette under henvisning til at saken var mangelfullt opplyst, jf. 
forvaltningsloven § 17.  Når det gjaldt garasjen, presiserte Fylkesmannen at det å sette den til tilbake 
i brukbar stand måtte innebære en vesentlig reparasjon av bygningen, jf. plan- og bygningsloven § 
20-1 bokstav b. Videre var det på det rene at garasjen var plassert i nabogrense, slik at unntaket fra 
søknadsplikt for mindre frittliggende bygning heller ikke fikk anvendelse, jf. byggesaksforskriften § 4-
1 bokstav a. Istandsetting av garasjen var dermed et søknadspliktig tiltak. Som følge av garasjens 
plassering i nabogrensen, uttalte Fylkesmannen avslutningsvis i vedtaket at kommunen ved den 
fornyede behandlingen av saken, måtte ta stilling til om tillatelse til tiltaket var avhengig av 
dispensasjon fra plan- og bygningsloven § 29-4 annet ledd. For øvrig gjorde Fylkesmannen 
oppmerksom på at garasjen i sin helhet lå utenfor byggegrensen mot vei, slik byggegrensen 
fremgikk av gjeldende reguleringsplan. 
 
I forbindelse med den nye behandlingen av saken, ble det avtalt at kommunen – på vegne av 
tiltakshaver - skulle varsle naboene om tiltakene på 47/87. Nabovarselet er datert 23.11.2017, og 
følgende opplyses om tiltakene: 
 
 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 eksisterende grunnmur blir ikke endret.  
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Det søkes på garasje: 
- Vesentlige reparasjoner: Tak har kollapset og det settes opp igjen. 

 
Vedrørende garasjens plassering i forhold til naboeiendommen 47/203, uttalte kommunen i 
nabovarselet: 
 

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. 

 
For øvrig uttalte kommunen at det i ettertid er ført opp «et lite tilbygg på hus», men at dette ikke blir 
«tatt med i denne saksbehandlingen da dette er bygd i ettertid og er unntatt fra saksbehandling». I 
tillegg opplyste kommunen at det også er «bygget ut på veranda ved inngangspartiet», og at det i 
denne forbindelse, slik vi forstår det, skal ha blitt innhentet tillatelse fra berørt nabo. 
 
Tove Holene kom med merknader til nabovarselet i brev av 27.11.2017, 7.12.2017, 20.12.2017 og 
14.01.2018.  Holene har i merknadene i hovedsak fremholdt at tegningene av boligbygget fortsatt 
har vært mangelfulle. Når det gjelder garasjen bemerket Holene at det er foretatt fasadeendringer i 
form av innsetting av skyvedør på byggets sørlige side (mot eiendommen 47/203), og det ble uttalt at 
den gjenoppbyggede garasjen ikke ligner den opprinnelige. Holene underbygget dette med 
innsendte bilder av garasjen. Holene hadde videre merknader til garasjens plassering mot hennes 
eiendom.  Nordreisa kommune behandlet Holenes merknader i brev 4.12.2017,15.12.2017 og 
2.1.2018.  
 
Nordreisa kommune, ved MPU, innvilget søknaden i vedtak den 8.6.2018, i sak 35/18.  
 
Holene påklaget vedtaket i brev datert 1.7.2018. I klagen anfører Holene at det foreligger 
saksbehandlingsfeil idet det ikke er søkt Statens vegvesen om utvidet avkjørselstillatelse som følge 
av økningen i antall boenheter. Videre anfører Holene, slik vi forstår det, at både boligen og garasjen 
er tatt i bruk i strid med gjeldende arealformål, og det vises i denne forbindelse til at byggene er eller 
har vært benyttet til næringsformål. Hun viser til at boenhetene leies ut, og det i garasjen har vært 
drevet bilpleieforretning.  
 
Klagen ble behandlet av kommunen v/ MPU den 30.8.2018, men fant ikke grunn til å endre eller 
oppheve vedtaket. Saken er deretter sendt til Fylkesmannen for endelig avgjørelse. 
 
I brev den 11.9.2018 ettersendte Holene klagens siste side, samt tilhørende vedlegg, ettersom dette 
manglet fra kommunens oversendelse av sakens dokumenter. Det anføres her at garasjen er ulovlig 
oppført, og at den er utvidet både i lengde og bredde sammenlignet med den opprinnelige garasjen. 
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Fylkesmannens vurdering 
Fylkesmannen legger til grunn at klagen er fremsatt rettidig og av part med rettslig klageinteresse, jf. 
forvaltningsloven (fvl.) §§ 28 og 29. 
 
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 
stor vekt på hensynet til det kommunale selvstyre ved prøving av det frie skjønn, jf. fvl. § 34 annet 
ledd. 
 
Planstatus  
Eiendommen 83/203 omfattes av kommuneplanens arealdel 2014-2026, vedtatt 20.3.2014, og er i 
planen avsatt til boligformål. Området er også omfattet av eldre reguleringsplan Sørkjosen Øst 3 
Havna, vedtatt 21.9.1988, hvor eiendommen er avsatt til reguleringsformålet bolig/forretning.  
 
Utgangspunktet er at vedtatte planer for et område gjelder side om side, men slik at ny plan går 
foran eldre plan ved motstrid, jf. pbl. § 1-5 annet ledd. Dette gjelder såfremt ikke annet er fastsatt i 
den nye planen.  
 
Nordreisa kommune har ikke vedtatt slike forrangsbestemmelser i kommuneplanens arealdel. 
 
På denne bakgrunn vil gjeldende arealformål for eiendommen være boligformål. Fylkesmannen 
forstår klagers opplysninger om faktisk bruk av bygningene som en anførsel om at både boligbygget 
og garasjen brukes til næringsformål - i strid med arealformålet boligbebyggelse. Klager har vist til at 
det drives korttidsutleie i boligbygget, og at garasjen har vært brukt som bilpleieforretning. Det 
sistnevnte underbygges av et foto av garasjen, som klager sendte til kommunen i forbindelse med 
nabomerknadene til saken. Bildet er fra 2016, og viser tydelig reklameskilt for blant annet bilpleie. 
Hensett til resultatet av klagesaken, finner ikke Fylkesmannen grunn til å undersøke nærmere om de 
omsøkte tiltakene er i samsvar med gjeldene arealformål. Kommunen må imidlertid, ved den 
fornyede behandlingen av saken, ta stilling til om det omsøkte er i tråd med gjeldende 
arealformålskategori.  
 
Dersom det viser seg at bruken av boligbygget har karakter av hotell- eller næringsvirksomhet 
og/eller garasjen brukes i strid med arealformålet, kan kommunen vurdere å følge dette opp i egen 
sak.  
 
Vedrørende istandsetting av garasjen 
Det følger av pbl. § 20-1 bokstav b at vesentlig reparasjon av tiltak nevnt i pbl. § 20-1 bokstav a er 
søknadspliktig.  
 
Om en endring eller reparasjon er «vesentlig», vil måtte bero på en konkret vurdering av omfang og 
kompleksitet mv.. Arbeid som krever inngrep i bærende eller andre vesentlige konstruksjoner i 
byggverket, vil imidlertid omfattes av søknadsplikten, se O.J. Pedersen mfl., Plan- og bygningsrett 3. 
utgave 2018, del 2, s. 109. 
 
Som kjent la Fylkesmannen ved vår forrige behandling av saken til grunn at istandsettingen av 
garasjen, hensett til dens opprinnelige tilstand, var av en slik karakter at arbeidene innebar en 
vesentlig reparasjon av byggverket. Fylkesmannen finner å kunne legge det samme til grunn ved 
behandlingen av denne saken, og dette synes heller ikke å være bestridt av kommunen. 
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Plan- og bygningsloven § 20-5 første ledd bokstav a, jf. byggesaksforskriften (SAK) § 4-1 bokstav a 
gjør unntak fra søknadsplikt for frittliggende bygning som ikke skal brukes til beboelse, og som 
verken har et samlet bruksareal (BRA) eller bebygd areal på over 50 m2. Krav til møne- og 
gesimshøyde er hhv. 4,0 meter og 3,0 meter, og bygningen må plasseres minst 1,0 meter fra 
nabogrense.  
 
Unntaket i SAK § 4-1 bokstav a gjelder kun dersom tiltaket ikke er i strid med lovens bestemmelser 
med tilhørende forskrifter, kommuneplanens arealdel og reguleringsplan, tillatelser eller annet 
regelverk. Som Fylkesmannen redegjør for nedenfor, er tiltaket plassert i strid med byggegrensene i 
kommuneplanens arealdel samt reguleringsplan.  
 
Tiltaket er etter dette søknadspliktig, og vi presiserer at samme konklusjon ville fulgt om man hadde 
tatt utgangspunkt i reglene som gjaldt på søknadstidspunktet, dvs. før lov- og forskriftsendringene 
trådte i kraft 1.7.2015.  
 
Fylkesmannen registrerer at kommunen ved behandlingen av saken har fremholdt at garasjen ble 
oppført før gjeldende arealplaner ble vedtatt. Når det gjelder betydningen av dette, uttaler 
kommunen, konkret i forhold til reguleringsplanens byggegrense, at den tolker «byggegrensen mot 
veg til å gjelde ny bebyggelse som føres opp etter at reguleringsplanen ble vedtatt i 1979», 
Kommunen synes dermed å legge til grunn at de senere vedtatte arealplaner ikke får virkning for 
den allerede oppførte garasjen. 
 
Utgangspunktet er at en arealplan bare får virkninger for nye tiltak eller utvidelse av eksisterende 
tiltak som nevnt i pbl. § 1-6, slik det fremgår av pbl. § 11-6 og § 12-4.  Dette innebærer at den 
eksisterende bruk av et byggverk kan fortsette, selv om dette skulle være i strid med senere vedtatt 
arealplan. Når det gjelder tiltak på byggverk som er, eller brukes, i strid med senere vedtatt plan, kan 
imidlertid «hovedombygging, tilbygging, påbygging, underbygging, bruksendring eller vesentlig 
utvidelse eller endring av tidligere drift» bare tillates dersom det på søknadstidspunktet er i samsvar 
med gjeldende plan, jf. pbl. § 31-2 første ledd annet punktum.  
 
Det følger av pbl. § 29-4 annet ledd at kommunen skal påse at byggverk plasseres slik at veglovas 
regler om byggegrense og frisikt blir fulgt. Den generelle byggegrense langs riksvei er på 50 meter, jf. 
veglova § 29 annet ledd. Dersom en vedtatt arealplan har bestemmelser om byggegrenser, vil disse 
slå gjennom overfor veglovas bestemmelser om byggegrenser, se veglova § 29 første ledd.  
 
På reguleringsplankartet for Sørkjosen Øst 3 Havna, er det inntegnet byggegrense fra riksveien. Det 
er på det rene at garasjen er plassert utenfor den regulerte byggegrensen, slik denne fremgår av 
reguleringsplankartet. I kommuneplanens arealdel, punkt 3.2.1, har Nordreisa kommune gitt 
bestemmelser om byggegrenser mot vei, som ikke sammenfaller med byggegrensen inntatt på 
reguleringsplankartet. Det fremgår klart av bestemmelsens bokstav a) at «byggegrense er 50 m mot 
riksveger», dvs. samme byggegrense som følger av veglova § 29 annet ledd.  
 
Det foreligger dermed motstrid mellom byggegrensen mot vei som er inntatt i reguleringsplankartet 
og den som er fastsatt i kommuneplanens arealdel. Som nevnt ovenfor vil den nyeste planen i dette 
tilfellet gis forrang, noe som innebærer at istandsettingen av garasjen er i strid med byggegrensen 
mot riksvei, slik denne fremgår av kommuneplanens arealdel punkt 3.2.1. 
   
Vi registrerer at kommunen i tillegg har gitt følgende bestemmelse i kommuneplanens arealdel 
punkt 1.4.2: 
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Følgende formål som er vedtatt gjennom tidligere opphevede reguleringsplaner skal 
fortsette å gjelde: 
 

 Byggelinjer 
 Avkjørsler/fellesavkjørsler 
 Fareområder 

 
Jf. pbl §§ 11-8, pkt. f) og 11-9, pkt. 5 

 
Fylkesmannen finner det noe uklart om bestemmelsen i pkt. 1.4.2 er å forstå slik at 
reguleringsplanens byggegrense langs vei likevel skal gjelde – til tross for bestemmelsen i 
kommuneplanens arealdel punkt 3.2.1. I dette tilfellet er imidlertid garasjen som nevnt plassert i 
strid både med byggegrensen som fremgår av reguleringsplanen og kommuneplanens arealdel, slik 
at tillatelse til tiltaket er uansett er betinget av dispensasjon. Kommunen må ved den nye 
behandlingen av saken ta stilling til hvilken byggegrense som kommer til anvendelse for tiltaket.  
 
Nordreisa kommune har etter dette innvilget tillatelse til istandsetting av garasje, i strid med 
byggegrense, slik denne er fastsatt i kommuneplanens arealdel punkt 3.2.1/reguleringsplan. Tiltak 
som er i strid med gjeldende arealplaner kan som utgangspunkt ikke tillates, jf. pbl. § 11-6 annet 
ledd, § 12-4 annet ledd og § 1-6 annet ledd. Tillatelse til istandsettingen av garasjen forutsetter 
derfor dispensasjon, jf. pbl. § 19-2, fra gjeldende arealplans byggegrense mot vei.  
 
At det er gitt tillatelse til istandsettingen av garasjen i strid med gjeldende arealplan, uten 
forutgående dispensasjon, er en materiell mangel ved vedtaket idet kommunen ikke hadde hjemmel 
til å gi tillatelse. Materielle feil fører som den klare hovedregel til at et vedtak må kjennes ugyldig. 
Følgende gjengis i den forbindelse fra Grimstad og Halvorsen, «Forvaltningsloven i kommunene», 
2011, s. 621.  
 

Hvis et vedtak ikke har tilstrekkelig hjemmel, det bygger på uriktige fakta eller det er lagt vekt 
på ulovlige hensyn i skjønnsutøvelsen, anses det for å lide av innholdsmessige eller 
materielle feil. Et slikt vedtak må praktisk talt alltid anses ugyldig. 

 
Videre gjengis: 
 

Helt unntaksvis kan det likevel være anledning til å la et vedtak som lider av materielle feil bli 
stående, hvis det dreier seg om bagatellmessige feil og vedtaket ikke er til ugunst for noen. 
Men også i slike tilfeller kan hensynet til likebehandling og presedensvirkninger tilsi at 
vedtaket kjennes ugyldig. 

 
Selv om saken gjelder et begunstigende forvaltningsvedtak, er det etter vår vurdering ikke grunn til 
at vedtaket skal anses for å være gyldig til tross for feilen. Vi kan herunder ikke se at det foreligger 
spesielle omstendigheter i denne saken som tilsier at hovedregelen om at materielle feil leder til 
ugyldighet, bør fravikes.  
 
Fylkesmannen kan heller ikke reparere feilen, og innvilge nødvendig dispensasjon. Vi viser til at 
myndigheten til å innvilge dispensasjon etter loven er lagt direkte kommunen, og det er således 
lovens forutsetning at disse beslutningene skal tas av lokal plan- og bygningsmyndighet, jf. pbl. § 19-
4 første ledd. Det ville harmonere dårlig med lovens forutsetninger om Fylkesmannen skulle gå inn å 
foreta den materielle dispensasjonsvurderingen i en sak som denne.   
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På bakgrunn av dette oppheves vedtaket, og saken hjemvises til kommunen for fornyet behandling. 
En tillatelse til det omsøkte tiltak er, som redegjort for, betinget av at det gis dispensasjon fra 
planbestemmelsene punkt 3.2.1/reguleringsplan og kommunen må ved sin nye behandling veilede 
tiltakshaver om adgangen til å fremme en begrunnet dispensasjonssøknad.  
 
Hensett til resultatet av klagesaken, finner ikke Fylkesmannen det nødvendig å ta stilling til om 
søknaden for øvrig er i samsvar med plan- og bygningslovgivningen. Vi vil likevel knytte noen 
avsluttende bemerkninger som kommunen anmodes om å ta i betraktning ved den fornyede 
behandlingen av saken. 
 
Plassering av garasje – nabogrense 
Plan- og bygningsloven § 29-4 annet ledd lyder som følger: 
 

Hvis ikke annet er bestemt i plan etter kapittel 11 eller 12, skal byggverk ha en avstand fra 
nabogrense som angitt i forskrift eller som minst svarer til byggverkets halve høyde og ikke 
under 4 meter.  

 
Nordreisa kommune har, så vidt vi kan se, ikke fastsatt slike bestemmelser i plan, noe som 
innebærer at lovens avstandskrav kommer til anvendelse. Kommunen har i det påklagede vedtaket 
lagt til grunn at garasjen står oppført «helt inntil» nabogrensen til klager.  
 
Det fremgår av pbl. § 29-4 tredje ledd bokstav b, at kommunen kan godkjenne at byggverk plasseres 
nærmere nabogrensen enn nevnt i andre ledd eller i nabogrense «ved oppføring av frittliggende 
garasje, uthus og lignende mindre tiltak». Mindre tiltak etter § 29-4 tredje ledd bokstav b er 
bygninger som verken har samlet bruksareal eller bebygd areal over 50 m2, se byggteknisk forskrift § 
6-4.  
 
I denne saken har Nordreisa kommune godkjent plasseringen av garasjen nærmere nabogrensen 
enn avstandskravet. Godkjenning av plasseringen etter bestemmelsen er underlagt kommunens frie 
skjønn. Selv om avgjørelsen etter plan- og bygningsloven § 29-4 tredje ledd er underlagt kommunens 
frie skjønn, må kommunens vurdering bygge på hensyn som anses saklig og relevant hensett til 
formålet med loven og den aktuelle bestemmelsen, jf. det alminnelige forvaltningsrettslige 
saklighetsprinsippet.  
 
Fylkesmannen foretar i dette vedtaket ingen prøving av kommunens skjønnsmessige vurdering av 
om garasjen kan plasseres nærmere nabogrensen enn lovens avstandskrav. Vi registrerer imidlertid 
at kommunen, i nabovarselet av 23.11.2017, uttaler at «den eksisterende grense kan avvike +/- 2 
meter», slik at kommunen ikke kan «mene noe for eller imot om garasje er på andre siden av 
grense», og at «en nærmere måling av garasje ikke vil føre til noe konklusjon». Til tross for dette, har 
kommunen godkjent plasseringen av garasjen. Kommunen bes avklare de faktiske forhold mht. 
garasjens plassering i forhold til naboeiendommen ved den fornyede behandlingen av saken. Vi 
bemerker i denne forbindelse at unntaket i pbl. § 29-4 tredje ledd bokstav b ikke gir kommunen 
hjemmel til å godkjenne plassering av et byggverk som helt eller delvis ligger på naboens eiendom. 
Dersom kommunen finner at grenselinjen er uklar, kan kommunen pålegge tiltakshaver å få fastsatt 
grensen dersom dette er nødvendig for at kommunen skal kunne gi tillatelse til tiltaket, jf. pbl. § 21-2 
første ledd andre setning.  
 
Ombygging av enebolig 
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Kommunens vedtak omfatter også ombygging av enebolig til fire boenheter, faseendring i form av 
flyttede vinduer og dører, samt påbygging av boligens østlige side.  
 
Fvl. § 17 fastsetter at forvaltningen plikter å påse at saken er så godt opplyst som mulig før det 
treffes vedtak. Hvor grundige forvaltningens utredninger må være i den enkelte saksforberedelse, 
må bero på en vurdering hvor hensynet til å oppnå forsvarlige resultater på den ene siden må 
avveies mot økonomiske hensyn og ressurshensyn, se for eksempel Eckhoff/Smith, Forvaltningsrett 
6. utgave, s. 476. I byggesaksbehandlingen er myndighetenes sentrale plikt å kontrollere om det 
innsendte materiale er tilstrekkelig, og dersom noe mangler plikter myndighetene å gjøre 
tiltakshaver oppmerksom på dette. 
 
Det følger av pbl. § 21-2 første ledd første punktum at søknaden skal inneholde de opplysninger som 
er nødvendige for at bygningsmyndighetene skal kunne gi tillatelse til det omsøkte tiltak.  
 
Byggesakforskriften (SAK) § 5-4 tredje ledd bokstav a) til q) angir hvilke opplysninger som er 
nødvendige å gi for at søknaden skal være fullstendig etter pbl. § 21-2, med mindre opplysningene 
gjelder forhold som ikke berører tiltaket. Det er opp til bygningsmyndighetenes skjønn å avgjøre hva 
som kreves i den konkrete sak, og svaret vil avhenge blant annet av tiltakets art og kompleksitet og 
stedlige forhold som for eksempel lokal byggeskikk, spesielle grunnforhold og flomfare, jf. O.J 
Pedersen mfl., Plan- og bygningsrett, 3. utgave, del 2, s. 148. 
 
En søker har krav på å få innvilget søknad om tiltak som er i tråd med regelverket, jf. pbl. § 21-4. 
Dette innebærer at kommunen har plikt til å gi tillatelse, så fremt det ikke foreligger avslagsgrunn 
eller vedtas midlertidig forbud mot tiltak. 
 
Ved behandlingen av byggesøknader blir derfor hovedspørsmålet for bygningsmyndighetene om det 
omsøkte tiltaket er i overensstemmelse med regler gitt i eller i medhold av plan- og 
bygningslovgivningen. 
 
I vedtaket av 13.7.2015 bemerket Fylkesmannen at det innsendte tegningsgrunnlaget ikke ga 
tilstrekkelige opplysninger til å vurdere hvorvidt det omsøkte tiltaket er i overensstemmelse med 
plan- og bygningslovgivningen, og at dette blant annet skyldtes et mangelfullt tegningsgrunnlag. For 
eksempel var opplysningene om byggets høyde uoversiktlig og vanskelig å lese, og det var ikke 
oversendt målsatt situasjonsplan som viste den omsøkte ut- eller ombyggingen.  
 
Det fremgår av kommunens nabovarsel av 23.11.2017, at «tegningene er forøvrig de samme som ble 
levert med søknad sist gang», men at «de er mulig mer tydelige og korrekt skrevet ut denne 
gangen».  
 
Fylkesmannen har gjennomgått det innsendte tegningsgrunnlaget, og etter vår vurdering fremstår 
dette fortsatt som mangelfullt – slik også klager bemerket flere ganger forut for kommunens nye 
vedtak i saken.  
 
Ved den fornyede behandlingen av saken må kommunen innhente korrekte og nøyaktig målsatte 
tegninger, slik at det kan tas stilling til om tiltaket er i samsvar med kravene til utnyttelsesgrad og 
høyde. Kommunen må videre undersøke hvilke krav som følger av arealplanene. Dersom tiltaket 
ikke er innenfor kravene, er tillatelse på vanlig måte avhengig av dispensasjon. Når det gjelder 
byggverkets høyde, registrerer vi at kommunen i brev 15.12.2017 til Tove Holene, uttaler at denne 
kan beregnes ved å bruke forhåndstall - hvor 1 cm på tegningen tilsvarer 50 cm på byggverket.  
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Fylkesmannen understreker at det ovennevnte ikke kan anses som en tilstrekkelig presis 
beregningsmetode. Vi bemerker at det i byggteknisk forskrift (TEK17) er fastsatt beregnings- og 
måleregler for hvordan et byggverks gesims- og mønehøyde skal beregnes. Både gesims- og 
mønehøyden skal måles i forhold til ferdig planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen, med 
mindre annet følger av gjeldende arealplaner. Veiledning til bestemmelsen finnes i Kommunal- og 
moderniseringsdepartementets Grad av utnytting. Kommunen må ved den nye behandlingen av 
saken foreta nye beregninger av byggverkets høyde. 
 
Videre uttaler kommunen i det samme brevet at beregningen – med utgangspunkt i forholdstallet 
1:50 – «tilsvarer ca. 9 meter i høyden på det høyeste taket». Fylkesmannen minner om at det i pbl. § 
29-4 tredje punktum er fastsatt at bygning med gesimshøyde over 8 meter og mønehøyde over 9 
meter bare kan føres opp hvor det har hjemmel i plan etter lovens kapittel 11 eller 12. I tilfelle andre 
høydekrav ikke fremgår av gjeldende arealplaner, og tiltakene på bygningen viser seg å være i strid 
med plankravet i pbl. § 29-4 første ledd tredje punktum, er tillatelse betinget av at det gis 
dispensasjon fra plankravet. For øvrig minner vi om at dersom et byggverk blir utvidet ved 
tilbygging/påbygging får pbl. § 31-2 anvendelse på tilbygget/påbygget slik at de krav som på 
søknadstidspunktet gjelder for oppføring av byggverket får anvendelse på tilbygget.  
  
Videre registrerer vi at kommunen i nabovarselet uttaler at det også er «bygget et lite tilbygg på 
hus», men at dette ikke blir «tatt med i denne saksbehandlingen da dette er bygd i ettertid og er 
unntatt saksbehandling».  Det skal også være «bygget ut på veranda ved inngangspartiet», og det 
skal i den forbindelse være innhentet samtykke fra berørt nabo.  
 
Fylkesmannen viser til det vi har sagt ovenfor om sakens opplysning, og kommunen må ved den nye 
behandlingen begrunne særskilt hvorfor den eventuelt mener at tilbygget er unntatt fra 
byggesaksbehandling, hensett til det vi har redegjort for ovenfor. 
 
Dette vedtaket innebærer at kommunens tillatelse gitt i vedtak 8.6.2018 faller bort, og kommunen 
må behandle tiltakshavers søknad på nytt. Sett hen til sakens lange forhistorie, bes kommunen om å 
prioritere saken.  
 
Ved den fornyede behandlingen av saken må kommunen ta stilling til om tiltakene er i samsvar med 
plan- og bygningslovgivningen. Kommunen må veilede tiltakshaver om adgangen til å fremme en 
begrunnet dispensasjonssøknad. Vi understreker at vi i dette vedtaket kun har slått fast at tillatelse 
til tiltaket er betinget av dispensasjon fra byggegrensen fra vei. Eventuelle øvrige forhold som krever 
dispensasjon må kommunen avdekke ved den nye behandlingen av saken.  Dersom det anses 
hensiktsmessig kan kommunen vurdere å dele saken i to vedtak - ett for boligbygget og ett for 
garasjen. 
 
Med hjemmel i pbl. § 1-9, jf. delegasjonsfullmakt treffer Fylkesmannen følgende 
 

vedtak: 
 
Nordreisa kommune v/ utvalg for Miljø-, plan og utvikling sitt vedtak av 8.6.2018, i sak 35/18 
oppheves.  
 

***** 
Vedtaket er endelig og kan ikke påklages. Partene underrettes 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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Med hilsen 
 
Wilhelm Istad (e.f.) 
fungerende leder juridisk seksjon 

  
 
Trond Presthus Ingebrigtsen 
rådgiver juridisk 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
 
 
 
 
Kopi til: 
Tove Holene Lilleakerveien 33 E 0284 Oslo 
JODA EIENDOM AS Hovedvegen 43 9152 SØRKJOSEN 
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Postadresse 
Postboks 8112 Dep 
0032 Oslo 
postmottak@kmd.dep.no 
 

Kontoradresse 
Akersg. 59 
 
www.kmd.dep.no 
 

Telefon* 
22 24 90 90 
Org.nr. 
972 417 858 

Avdeling Saksbehandler 
Even Vaboen 
22 24 72 39 

Eiendomsskatt på arbeidsmaskiner mv. i verk og bruk - kartlegging av 
økonomiske konsekvenser 

Fra og med 2019 ble reglene for eiendomsskattegrunnlaget for verker og bruk endret. Anlegg 

som tidligere ble ansett som verk og bruk, skal fra inneværende år følge reglene som gjelder 

for annen næringseiendom, og produksjonsutstyr og -installasjoner kan ikke lenger 

eiendomsbeskattes. Som en konsekvens av lovendringen må kommunene retaksere 

eiendommene som ble berørt av lovendringen, før eiendomsskatten skal skrives ut innen 

senest 1. mars 2019. Forslaget om å unnta produksjonsutstyr og -installasjoner fra 

eiendomsskattegrunnlaget gjelder ikke for vannkraft, vindkraft, kraftnettet og anlegg omfattet 

av særskattereglene for petroleum.  

 

Ved behandlingen av Nasjonalbudsjettet 2018 fattet Stortinget følgende anmodningsvedtak 

(nr. 180):  

«Stortinget ber regjeringen sørge for at det gis tilnærmet full kompensasjon til 

kommuner som får redusert eksisterende inntekter som følge av at man fjerner 

adgangen til å ilegge eiendomsskatt på produksjonsutstyr og installasjoner, 

begrenset oppad til 500 mill. kroner. Kompensasjonen gjelder ikke nyetablering 

etter 1. januar 2017 og bortfaller hvis virksomhetene nedlegges.»  

 

Ved behandlingen av Nasjonalbudsjettet 2019 fattet Stortinget et nytt anmodningsvedtak (nr. 

81):  

«Stortinget ber regjeringen komme tilbake i forbindelse med revidert 

nasjonalbudsjett for 2019 med en ny vurdering av størrelsen på kompensa-

sjonsordningen for bortfall av eiendomsskatt på produksjonsutstyr og 

installasjoner, basert på resultatet av kommunenes retaksering.» 

Ifølge liste   

 

 

Deres ref 

 

Vår ref 

18/670-6 

Dato 

11. februar 2019 
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Lovendringen skal fases inn over syv år. I statsbudsjettet for 2019 er det satt av 71 mill. 

kroner til å kompensere kommuner som blir berørt av lovendringen, tilsvarende 1/7 av 

kompensasjonen på 500 mill. kroner.  

 

Overgangsregelen til eigedomsskattelova §§ 3 og 4 tar utgangspunkt i differansen mellom 

eiendomsskattegrunnlagene for henholdsvis skatteåret 2018 og skatteåret 2019 som er 

forårsaket av at produksjonsutstyr og -installasjoner ikke lenger skal regnes med i 

grunnlaget. For å få kartlagt hvordan lovendringen faktisk slår ut for kommunene, ber vi 

derfor fylkesmennene om å hente inn følgende informasjon fra de kommunene som krevde 

inn eiendomsskatt på verker og bruk i 2018:  

 

1. Det samlede eiendomsskattegrunnlaget ved utskriving av eiendomsskatten i 2018 for 

de eiendommene som ble berørt av den nevnte lovendringen.  

2. Det samlede eiendomsskattegrunnlaget for de samme eiendommene ved utskriving 

av eiendomsskatten i 2019. 

 

Vi ber om at fylkesmennene melder tilbake til oss innen 5. mars 2019.  

 

 

Med hilsen 

 

 

Thor Bernstrøm (e.f.) 

avdelingsdirektør 

 

 

Even Vaboen 

seniorrådgiver 

 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 

 

 

Kopi 

 

Finansdepartementet 

Kommunesektorens organisasjon 
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Adresseliste 

 

Fylkesmannen i Agder Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL 

Fylkesmannen i Innlandet Postboks 987 2604 LILLEHAMMER 

Fylkesmannen i Møre og Romsdal Postboks 2520 6404 MOLDE 

Fylkesmannen i Nordland Postboks 1405 8002 BODØ 

Fylkesmannen i Oslo og Viken Postboks 325 1502 MOSS 

Fylkesmannen i Rogaland Postboks 59 4001 STAVANGER 

Fylkesmannen i Troms og Finnmark Statens hus 9815 VADSØ 

Fylkesmannen i Trøndelag Postboks 2600 7734 STEINKJER 

Fylkesmannen i Vestfold og Telemark Postboks 2076 3103 TØNSBERG 

Fylkesmannen i Vestland Statens hus, Njøsavegen 2 6863 LEIKANGER 
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E-postadresse: 
fmtfpost@fylkesmannen.no 
Sikker melding: 
www.fylkesmannen.no/melding 

 Postadresse: 
Statens Hus 
9815 Vadsø 

 Besøksadresse: 
Strandvegen 13, Tromsø 
Damsveien 1, Vadsø 

 Telefon: 78 95 03 00 
www.fylkesmannen.no/tf 
 
Org.nr. 967 311 014 

  Vår dato:  Vår ref: 

  19.02.2019  2019/2648 
     

  Deres dato:  Deres ref: 

     
   

 Saksbehandler, innvalgstelefon 

 Marianne Winther Riise, 776 42042 
  
 
 
  

Kommunene i Troms og Finnmark 
 

  
 

Kartlegging av økonomiske konsekvenser av endringer i eiendomsskatt på 
arbeidsmaskiner mv. i verk og bruk 

Det vises til vedlagt brev bra Kommunal- og moderniseringsdepartementet av 11. februar 2019. 
Departementet viser i sitt brev til at reglene for eiendomsskattegrunnlaget for verk og bruk er endret 
fra 2019. Anlegg som tidligere ble ansett som verk og bruk, skal fra inneværende år følge reglene 
som gjelder for annen næringseiendom, og produksjonsutstyr og -installasjoner kan ikke lenger 
eiendomsbeskattes. Som en konsekvens av lovendringen må kommunene retaksere eiendommene 
som ble berørt av lovendringen, før eiendomsskatten skal skrives ut innen senest 1. mars 2019.  
 
Stortinget har vedtatt at det skal gis tilnærmet full kompensasjon til kommuner som får redusert 
eksisterende inntekter som følge av at man fjerner adgangen til å ilegge eiendomsskatt på 
produksjonsutstyr og installasjoner, begrenset oppad til 500 mill. kroner. Kompensasjonen gjelder 
ikke nyetablering etter 1. januar 2017 og bortfaller hvis virksomhetene nedlegges. 
 
Lovendringen skal fases inn over syv år. I statsbudsjettet for 2019 er det satt av 71 mill. kroner til å 
kompensere kommuner som blir berørt av lovendringen, tilsvarende 1/7 av kompensasjonen på 500 
mill. kroner. 
 
For å få kartlagt virkningene av lovendringen ber vi kommuner som krevde inn eiendomsskatt på 
verker og bruk i 2018 om å melde tilbake om følgende forhold:  
 

1. Det samlede eiendomsskattegrunnlaget ved utskriving av eiendomsskatten i 2018 for de 
eiendommene som ble berørt av den nevnte lovendringen. 
 

2. Det samlede eiendomsskattegrunnlaget for de samme eiendommene ved utskriving av 
eiendomsskatten i 2019. 

 
 
Vi gjør oppmerksom på at departementet vil legge kommunenes tilbakemeldinger til grunn ved 
beregning av kompensasjonen i 2019.     
  
 
Vi ber om at tilbakemeldinger sendes fmtfpost@fylkesmannen.no  innen 3. mars.  
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Kontaktpersoner:  
 
Espen Larsen, tlf. 789 50306, fmfiela@fylkesmannen.no 
Gøril Toresen, tlf. 776 42088, gotor@fylkesmannen.no 
Marianne Winther Riise, tlf. 776 42042, fmtrmwr@fylkesmannen.no 
 
 
 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
Per Elvestad (e.f.) 
assisterende justis- og kommunaldirektør 

  
 
Marianne Winther Riise 
seniorrådgiver kommuneøkonomi 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
 
 
 
 
Vedlegg: KMDs brev av 11. februar 2019 
 
 
Mottakerliste: 
Lavangen kommune Nesveien 7 9357 TENNEVOLL 
Nordkapp kommune Postboks 403 9751 HONNINGSVÅG 
Ibestad kommune Kopparvika 7 9450 HAMNVIK 
Balsfjord kommune Rådhusgata 11 9050 STORSTEINNES 
Kåfjord kommune Postboks 74 9148 OLDERDALEN 
Kvænangen kommune Rådhuset, Gárgu 8 9161 BURFJORD 
Gamvik kommune Vevikv. 6 9770 MEHAMN 
Tranøy kommune Vangsvikveien 298 9304 VANGSVIK 
Lebesby kommune Strandveien 152 - Postboks 

28 
9790 KJØLLEFJORD 

Deanu gielda / Tana kommune Rådhusveien 24 9845 TANA 
Harstad kommune Postboks 1000 9479 HARSTAD 
Dyrøy kommune Dyrøytunet 1 9311 BRØSTADBOTN 
Guovdageaidnu suohkan / Kautokeino 
kommune 

Bredbuktnesvn. 6 9520 KAUTOKEINO 

Karasjoga gielda / Karasjok kommune Postboks 84 9735 KARASJOK 
Bardu kommune Postboks 401 9360 BARDU 
Lyngen kommune Strandveien 24 9060 LYNGSEIDET 
Storfjord kommune Oldersletta 1 9046 OTEREN 
Skjervøy kommune Postboks 145 9189 SKJERVØY 
Lenvik kommune Postboks 602 9306 FINNSNES 
Båtsfjord kommune Hildberggt. 18 9990 BÅTSFJORD 
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Målselv kommune Mellombygdveien 216 9321 MOEN 
Hammerfest kommune Postboks 1224 9616 HAMMERFEST 
Tromsø kommune Postboks 6900 9299 TROMSØ 
Kvæfjord kommune Bygdeveien 26 9475 BORKENES 
Torsken kommune Herredshusveien 11 9380 GRYLLEFJORD 
Hasvik kommune Postboks 43, Fjellveien 6 9593 BREIVIKBOTN 
Porsanger kommune Rådhuset 9712 LAKSELV 
Nordreisa kommune Postboks 174 9156 STORSLETT 
Gratangen kommune Nergårdveien 2 9470 GRATANGEN 
Loppa kommune Parkv. 1/3 9550 ØKSFJORD 
Måsøy kommune Torget 1 9690 HAVØYSUND 
Berlevåg kommune Torget 4 9980 BERLEVÅG 
Vardø kommune Postboks 292 9951 VARDØ 
Sør-Varanger kommune Postboks 406 9915 KIRKENES 
Sørreisa kommune Sykehjemsveien 41 9310 SØRREISA 
Vadsø kommune Postboks 614 9811 VADSØ 
Karlsøy kommune Kirkebakken 1 9130 HANSNES 
Salangen kommune Postboks 77 9355 SJØVEGAN 
Alta kommune Postboks 1403 9506 ALTA 
Berg kommune Ingrid Bjerkås-veien 23 9385 SKALAND 
Unjárgga gjelda / Nesseby kommune Rådhus 9840 VARANGERBOTN 
Skånland kommune Postboks 240 9439 EVENSKJER 
Kvalsund kommune Rådhusvn. 18 9620 KVALSUND 
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Fra: Arne Roger Hansen (arr-han@online.no)
Sendt: 04.03.2019 14:16:39
Til: Nordreisa Kommune
Kopi: 

Emne: Informasjon til havbrukskommuner fra Norges Miljøvernforbund
Vedlegg: Informasjon til Kommuner.docx;veieleder kommuner 4..docx
 
Heisan. Norges Miljøvernforbund (NMF) har stilet et brev til kommunene i Norge som har avsatt arealer til
oppdrettsindustrien. NMF har også laget en veileder som kan hjelpe kommunene til å få mer
bestemmelsesrett over hvordan oppdrettsindustrien må drifte for å i det hele tatt å kunne kalle seg
miljømessig bærekraftig. Denne veileder og brev ligger vedlagt . NMF er også i ferd med å ferdigstille en
200 siders rapport om de negative følgende oppdrett i åpne merder har på våre felles fjorder og
naturmangfold. og som også vil vise fordelene ved å drifte i lukkede løsninger.. Denne rapporten vil bli
ettersendt til alle landets havbrukskommuner.. NMF ber om at denne mail med vedlegg blir videresendt til
Ordfører og Rådmann, og kanskje andre som kan ha nytte av slik informasjon blant kommunens ansatte og
politikere. Så håper vi at både veilederen, og etter hvert rapporten blir lest av de som sitter og avgjør
arealspørsmål vedrørende havbruk. Ring gjerne hvis dere trenger opplysninger og hjelp :-) 
 
 
 
Miljøvennlig Hilsen
Arne Roger Hansen
Regionleder Midt-Norge
Saksbehandler oppdrett
Norges Miljøvernforbund
tlf.91646762
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Norges Miljøvernforbund 

Postboks 593 

5806 BERGEN  

 
 
 
 
 

Trondheim 15.02.2019 
 
 
                   Viktig informasjon til alle havbrukskommuner. 
 
Norges Miljøvernforbund (NMF) har satt seg som mål om at alle 
oppdrettsanlegg skal inn i lukkede anlegg . Dette på grunn av de store 
negative miljøfølgende drift i åpne merder har på våre felles fjorder med 
forurensing , vår villfisk, villaks, Sjøørrett, våre skalldyr og livet i fjordene 
generelt. 
 
NMF har i den forbindelse laget en veileder som kommuner juridisk lovlig 
kan bruke under arealplanleggingen for å påvirke oppdrettsindustrien til å 
begynne å drifte i miljømessige bærekraftige former. ( lukkede anlegg ). 
Denne ligger vedlagt. 
 
NMF har også fått ferdigstilt en 200 siders rapport om de negative 
miljøpåvirkningene fortsatt drift i åpne merder har , og alle de positive 
følgende en får ved å legge om driften til oppdrett i lukkede anlegg . Denne 
er i trykken nå, og vil bli videresendt til alle kystkommuner som har avsatt 
arealer til havbruk, når den er ferdig trykt.  
 
NMF håper at kommunes representanter i kommunestyret tar seg tid til å 
lese både veilederen, og også rapporten når den foreligger slik at begge kan 
brukes som et verktøy når kommunen skal revidere sine arealplaner, 
vedrørende avsettelse av areal til havbruk. 
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Leder Norges Miljøvernforbund                   Saksbehandler  Oppdrett 
 
Kurt Willy Oddekalv                                              Arne Roger Hansen 
 

                                                                                                                          
………………………………………                             …………………………………….                   
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Veileder til kommuner som ønsker oppdrett av fisk inn i 
lukkede løsninger. 
 
Norges Miljøvernforbund  ( NMF ) ser nå med glede tendenser til at flere 
kommuner ønsker oppdrettsindustrien inn i lukkede løsninger. Nå sist i 
Tromsø kommune. 
 
Men i iveren etter å få dette til kommer kommunene med et teknologi krav 
på lukkede anlegg under areal og plan rulleringen i kommunene. 
Oppdrettsindustrien kontrer da med at et slikt krav ikke ligger hos 
kommunene, men hos sektormyndighetene. 
 
Det NMF anbefaler kommunene å gjøre hvis de ønsker oppdrett inn i 
lukkede løsninger er å kreve full rensing av utslippene, og null utslipp av 
lusegifter, pellets og fiskemøkk til sjø, hvilket de er i sin fulle rett til å kreve 
etter plan- og bygningsloven § 12-7 nr. 3 som sitat følge loven ;  « kan det 
gis grenseverdier for tillatt forurensning og andre krav til miljøkvalitet i 
planområdet. Dette gjelder også tiltak og krav til ny og pågående 
virksomhet i planområdet, eller av hensyn til forhold utenfor planområdet. 
Kommunen må samordne bruk av slike bestemmelser i planen med 
behandlingen etter sektorlov der planen åpner for et tiltak som også krever 
tillatelse etter sektorlov.»  
 
Osterøy kommune kom med et slikt krav vedrørende søknader om 
utvidelse av oppdretts virksomhet i 2017, og fikk støtte av 
fylkeskommunen i Hordaland om at krav om null utslipp til sjø var et 
legitimt krav støttet av lovverket i plan og bygningsloven. 
 
Likeledes ville det være å foretrekke at kommuner som ønsker nullutslipp 
gjør en reguleringsplan for sjøarealer med krav iht § 12-7 nr 3 så fort som 
mulig, og ikke venter til en akvakultursøknad kommer. 
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NMF og flere andre ser at et slikt krav kun kan løses ved at 
oppdrettsindustrien går over til lukkede anlegg. En oppnår altså det samme 
som å kreve lukkede anlegg som er lovstridig å kreve fordi det er et 
teknologikrav , ved å kreve full rensing og null utslipp av lusegifter, pellets 
og fiskemøkk til sjø. 
 
EU sin vannforskrift vil sannsynligvis bli revidert i 2021, noe som vil gjøre 
det vanskelig for oppdrettsindustrien å etterleve dette direktivet med 
dagens måte å drifte på i åpne merder. Det er derfor fult mulig å også 
henvise til EU sitt vanndirektiv samtidig som man krever rensing med null 
utslipp av lusegifter, pellets og fiskemøkk til sjø. 
 
NMF mener at et krav om rensing av utslipp er det beste, da det pr. dags 
dato allerede er lukkede anlegg som innfrir dette kravet . Ref. Akvafuture. 
Null utslipp til sjø er noe frem i tiden, men vil komme når logistikken for  
mottak av fiskemøkk og slam fra de helt lukkede anleggene er på plass. 
 
Hvorfor kan ikke kommunen kreve lukkede anlegg i 
planarbeidet ? 
 
NMF leser også lovverket slik at kommunene ikke har lovhjemmel til et slikt 
krav.  I følge akvakulturloven § 6 og § 8 er det sektormyndighetene som kan 
sette et krav om driftsmetode .  i første rekke er dette Fylkesmannen, og i 
neste rekke fiske og næringsdepartementet som gir oppdrettsindustrien 
krav om drift og driftsmåte under tildeling av konsesjoner etter at 
kommunene har avsatt områder til akvakultur.  
Et krav om lukkede anlegg fra kommunene bryter også mot Plan- og 
bygningslovens § 11-11, Bestemmelser til arealformål etter § 11-7 nr. 5 og 
6, som gir anvisning om hvilke typer bestemmelser som kan vedtas. Vedtak 
om spesiell utforming av flytende installasjoner, så som lukket merd og 
lignende, samt krav til driftstid ved anlegg, kan ikke settes i medhold av 
disse bestemmelsene. 
Et krav om lukkede anlegg fra kommunene er derfor lovstridig, og de kan 
derfor ikke gjennomføre vedtaket når de kommer til arealrulleringen. 
 
For Norges Miljøvernforbund 
 
Nestleder Ruben Oddekalv  
Saksbehandler Oppdrett Arne Roger Hansen.
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Vedlagt følger endelig utgave som nå er sendt til trykking.
 
Hugo
 
 
Med hilsen
NORD‐TROMS FRILUFTSRÅD
 
Hugo Tingvoll
Daglig leder
975 20 450
 
Vår nettside: utinord.no
Følg oss på Facebook
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Håndbok 

 2019 - 2020 - 2021

En veiviser for hvordan kommunene 
Kvænangen, Kåfjord, Nordreisa, Skjervøy 
og Nord-Troms Friluftsråd i fellesskap 
kan oppnå flere naturopplevelser, bedre 
helse og økt trivsel. 

Nord-Troms Frilu!sråd
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Nord-Troms Friluftsråd

Kan vi få til enda mere?
Nord-Troms Friluftsråd skal bidra til resultater som kommunene vanskelig 
kan oppnå alene. Vi er godt på vei, men fortsatt er mye ugjort. – På hvilken 
måte kan friluftsrådet være en ressurs og samarbeidspartner for oss? Det 
spørsmålet ønsker vi at alle som arbeider med fysisk aktivitet, folkehelse, 
friluftsliv og naturopplevelser stiller seg. Det gjelder uansett som du arbei-
der på en skole, i en barnehage, med flyktninger, med funksjonshemmede 
eller andre som har behov for særskilt tilrettelegging, eller kanskje plan- 
og miljøsaker er ditt arbeidsfelt. 

Det er ikke bare kontaktpersoner i kommunene som er viktig. Vel så viktig 
er de mange organisasjonene med sine ildsjeler og frivillige. I 2018 ble 
Olderdalen JFF tildelt «Friluftslivets ildsjepris» i Troms. Friluftsrådet er av-
hengig av at foreninger med slike ildsjeler finnes. Samarbeid er et viktig 
stikkord for å lykkes. Alle har vi litt å bidra med. Sammen kan vi oppnå de 
gode resultatene. Det ser vi for eksempel med strandrydding, Ut i NORD, 
friluftsskoler og tiltak i samarbeid med skoler og barnehager. Friluftsrådet 
kan være med å koordinere og søke tilskudd. 

Når det kommer til gjennomføringen er vi avhengig av at det finnes lærere 
som vil ta med elevene ut. At vi har barnehager som er opptatt av mer og 
bedre utetid. Vi trenger de som har tro på at friluftsliv og mer utendørs 
fysisk aktivitet er veien å gå for å oppnå trivsel, bedre helse og ikke minst 
det å bygge identitet med røtter til plassen man kommer fra. Arbeidspro-
grammet er blitt til en håndbok som viser hvordan friluftsrådet i samarbeid 
med medlemskommunene, organisasjonene og innbyggerne ønsker å 
arbeide for å oppnå resultater. Vi håper du blir med på laget. 

Hugo Tingvoll
Daglig leder

Styret i Nord-Troms Friluftsråd består av: 
Levin Mikkelsen, leder (Kåfjord), 
Herborg Ringstad (Nordreisa), 
Elin Winje Skallebø (Skjervøy) og 
Kjell Kr. Johansen (Kvænangen) 
Foto: Hugo Tingvoll
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Vårt hovedmål
Nord-Troms Friluftsråd skal bistå kommunene og arbeide på en slik måte 
at det oppnås resultater som kommer innbyggerne og friluftslivet til gode. 
Resultater som kommunene vanskelige kan oppnå alene og uten et inter-
kommunalt samarbeid. 

Tiltak
• Ha tett kontakt med medlemskommunene og få til gode samarbeidsruti-

ner om arbeidsoppgaver, møter i administrasjonsgruppa og styremøter.
• Være en ressurs for kommunene i forhold til at det oppnevnes personer 

til administrasjonsgruppa, og være tilgjengelig for opplæring av disse.  
• Gjennomføre minst et årlig kontaktmøte med medlemskommunene der 

bred tverrsektoriell deltakelse er målet. Kommunene kan gjennomføre 
flere, uten friluftsrådets deltakelse. Gjennomgang/planlegging av arbeids-
program og årsrappotrt vil være sentrale saker på slike fellesmøter. 

• Delta på møter i kommunestyrene for å orientere om Nord-Troms  
Friluftsråd. 

• Gjennomføre et årlig ”Friluftsforum Nord-Troms” som skal være en 
samling der ulike aktører fra kommunene, organisasjonene, reiselivet og 
andre inviteres. 

• Bidra til å videreføre gode samarbeidsrutiner med fylkets øvrige frilufts-
råd, Troms Fylkeskommune, Forum for natur og friluftsliv og andre. 

• Følge opp arbeidet med nettsiden og Facebook. 
• Videreføre samarbeidet med Skjervøy kommune, friluftsrådets adminis-

trative vertskommune.
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1. Ut i NORD, JuleSPREK og Ut og Plukk

Mål
Ut i NORD, JuleSPREK og Ut og Plukk, skal være sentrale aktiviteter i 
arbeidet med friluftsliv, fysisk aktivitet og folkehelse. 

Målet er god deltakelse blant det brede lag av befolkningen, ikke minst for 
særlig prioriterte målgrupper. Kvalitet skal kjennetegne alle ledd i planleg-
ging og gjennomføring av aktivitetene.

Årshjul
15. febr.: Frist kommunene for å avklare hvilke turer som skal være med i 
 Ut i NORD.
15. mars: Frist kommunene for å gjøre ferdig turbeskrivelser til turer i 
 Ut i NORD.
15. mai: Sesongstart Ut i NORD (øvrige turer kommer enten innen 
 1. juni, 15. juni eller 1. juli).
20. okt.: Frist kommunene for å avklare turer med turbeskrivelse som 
 skal være med i JuleSPREK.
31. okt.: Sesongslutt Ut i NORD
1. des.: Oppstart JuleSPREK (først fredag i adventstiden)

Oppgaver kommunen
• Få på plass en god organisering med arbeidsgruppe/kontaktpersoner 

som kan bidra i forbindelse med planlegging av gjennomføring. Dvs. en 
gruppe som sammen med kommunen kan gjennomføre oppgaver som 
framgår av årshjul og kontrollskjema for turer. 

• Bidra i arbeidet med informasjon og markedsføring slik at aktiviteten 
gjøres godt kjent for fastboende og tilreisende. 

• Forankre aktivitetene i folkehelsearbeidet slik at deltakelsen og effek-
ten/resultatene kan bli så god som mulig. Tenk inaktive, funksjonshem-
mede, flyktninger, ungdom, barnehage (som kanskje kan få en egen Ut i 
NORD-barnehage).

• Avklare om «Krus på en dag» skal gjennomføres, samt avklare gjennom-
føringen av «På tur med ordføreren» i forhold til Ut i NORD.
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 Oppgaver Nord-Troms Friluftsråd
• Følge opp kommunene med tilstrekkelig informasjon og veiledning, 

herunder opplæring i bruk av utinord.no 
• Gjøre nettsiden så brukervennlig som mulig og klargjøre nettsiden med 

turer og aktuell informasjon i forbindelse med Ut i NORD og JuleSPREK. 
Ha all nødvendig informasjon på plass til sesongstart og underveis mens 
aktivitetene pågår. 

• Følge opp kommunene med kodeark, skilt og turkasser. 

Kontrollskjema turer
1. Har turen en kort, presis og god turbeskrivelse?
2. Er pilpunktet rett plassert på nettsiden?
3. Er det GPS-spor inntegnet på nettsiden?
4. Hvis ja. Inntegnet manuelt eller med GPS?
5. Rett avkryssing, rullestol (elektrisk) og barnevogn
6. Er turen gradert rett? (grønn, blå, rød eventuelt svart)
7. Er skilt satt opp ved veien der turen starter?
8. Er det skilt underveis i stikryss og ellers der det er mulig å gå feil?
9. Er turen merket?
10. Går turen på sti som kan følges?
11. Er kodearket kommet på plass?
12. Er kassen merket med Ut i NORD?
13. Er det god turkasse på plass?
14. Har turen en kontaktperson/turvaktmester?
15. Er det spesielle konflikter å være klar over?  

(grunneier, vernemyndigheter etc.)

Særskilt for Ut og Plukk
Ut og Plukk er en felles nettside og aktivitet som friluftsrådene i Nord-Norge 
samarbeider om. Målet er å løfte fram bærplukking som friluftslivsaktivitet 
og høstingstradisjon. Kommunene og friluftsrådet må i fellesskap spre 
informasjon og arbeide for så stor deltakelse som mulig. 

I tillegg til bærplukking har utogplukk.no også en egen modul for registre-
ring av turer der strandrydding er målet. 

90



7

Håndbok 2019-2021

2. Frisk i friluft i Nord-Troms

Mål
Friluftsliv og fysisk aktivitet i friluft skal gi innbyggerne i Nord-Troms bedre 
helse og økt livskvalitet. For å lykkes må dette bli en viktig del av folkehel-
searbeidet i kommunene. 

Oppgaver kommunen
• Utpeke kontaktperson(er) til nettverksgruppa som skal arbeide med – 

Frisk i Friluft i Nord-Troms. 
• Avklare hvilke av disse fokusområdene kommunen ønsker å prioritere 

gjennom nettverket: 

• Ut i NORD (og tilsvarende) til nye og prioriterte målgrupper.
• Fysisk tilrettelegging med opparbeidelse av turstier-/løyper, bål-

plasser, gapahuk, dagsturhytte etc. 
• Aktivitetsgrupper (Aktiv på dagtid, friluftsgruppe, trille-/turgruppe for 

ferske foreldre etc.) 
• Friluftsliv for personer med funksjonsnedsettelser.
• Friluftslivets uke (og andre turer, aktiviteter og arrangement)
• Annet – Hva: 
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• Avklare hvilke samfunns-/helseutfordringer kommunen ønsker å ha 
fokus på i folkehelsenettverket: 

• Sykefravær
• Fedme og overvekt
• Inaktivitet
• Psykisk helse
• Muskel- og skjelettutfordringer
• Hjerte- og lungeutfordringer
• Rus og psykiatri
• Særskilt når det gjelder barn og ungdom
• Annet – Hva: 

• Bidra med erfaringer fra egen kommune til folkehelsenettverket. 
• Følge opp det arbeidsprogram som kommunenes kontaktpersoner/sam-

arbeidsgruppe i fellesskap kommer fram til. 

Oppgaver Nord-Troms Friluftsråd
• Lede folkehelsenettverket og koordinere arbeidet med å få til et felles 

arbeidsprogram med årshjul. 
• Søke midler som kommer kommunene og folkehelsenettverket til gode. 
• Følge opp kommunene med utgangspunkt i arbeidsprogrammet. 
• Formidle litteratur, informasjon og kompetansehevende tiltak som kom-

munen kan nyttegjøre seg. 

3. Turvenn

Mål
Få på plass en ordning der personer med særskilte behov får tilgang til en 
turvenn slik at det skal være mulig å komme seg på tur. 

Oppgaver kommunen
• Bistå friluftsrådet i arbeidet med å:

• Rekruttere personer som trenger turvenn. 
• Rekruttere personer som kan påta seg oppgaven som turvenn. 

Oppgaver Nord-Troms Friluftsråd
• Samarbeide med kommunen om å rekruttere turvenner og foreta opp-

læring/veiledning av disse. 
• Utarbeide en håndbok/retningslinjer der det framgår hvordan ordningen 

med turvenn skal fungere. 
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4. Friluftsliv for personer med særskilt behov

Mål
Arbeide for at personer med fysisk funksjonshemming, psykisk utviklings-
hemming samt personer med utfordringer innen rus og psykiatri, får anled-
ning til allsidig deltakelse i friluftsliv gjennom alle årstider. 

Oppgaver kommunen
• Avklare om arbeidsområdet er aktuelt for kommunen, og i så fall utpeke 

kontaktperson(er) som friluftsrådet kan forholde seg til. 
• Følge opp det arbeidsprogram som kommunenes kontaktpersoner/sam-

arbeidsgruppe i fellesskap kommer fram til. 

Oppgaver Nord-Troms Friluftsråd
• Søke tilskudd. 
• Lede samarbeidsgruppa/nettverket og bidra til at det blir utarbeides et 

arbeidsprogram som kommunene og friluftsrådet i fellesskap blir enige 
om å gjennomføre. 

• Etablere kontakt og samarbeid med Norsk forbund for utviklingshem-
mende, og andre som arbeider for personer med funksjonshemming. 

5. Friluftskort – grunnopplæring i friluftsliv

Mål
Igangsette tiltaket og ha som mål å få til grunnopplæring i så mange kom-
muner som mulig, helst alle.  

Oppgaver kommunen
• Bistå friluftsrådet i arbeidet med å skaffe instruktører lokalt som kan 

gjennomføre grunnopplæringen. 
• Rekruttere deltakere og hjelpe til med praktisk gjennom av grunnopplæ-

ringen.
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«Friluftskort» er et kurs som gir innfø-
ring i friluftsliv med fokus på viktige og 
nyttige tema for utøvelse av friluftsliv 
gjennom hele året.
 
Tema i grunnopplæringen:

Allemannsretten 
Hvilke rettigheter og plikter gjelder når vi går på tur?
Kart og kompass
Hvordan lese og forstå kart og hvordan bruke kompass?
Klær og utstyr
Hvordan pakke sekken og hva trengs å ha med for å 
gjøre turen sikker og god?
Bål
Hvordan lage bål og hvilke båltyper bør vi kunne?
Mat på tur
Hva bør vi ha med av mat og drikke? Hvordan lage 
mat på bål og kokeutstyr?
Turplanlegging
Hvor langt skal vi gå? Hvor skal vi ta pauser og kanskje 
slå leir? Hva hvis været skifter?
 
Informasjon og påmelding på nettsidene våre:
utinord.no (Nord-Troms) og perletur.no (Finnmark)
 
«Friluftskort» deles ut som bevis på 
gjennomført opplæring.

«Friluftskort» gjennomføres av friluftsrådene i Nord-
Troms og Finnmark i samarbeid med våre medlems-
kommuner, organisasjoner og frivillige.
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Oppgaver Nord-Troms Friluftsråd
Gjøre ferdig undervisningsmaterialet som skal brukes i forbindelse med 
opplæringen.  

• Rekruttere instruktører og drive opplæring og veiledning av disse. 
• Markedsføre grunnopplæringen slik at det kan rekrutteres deltakere 

som gjør det mulig med gjennomføring i flere kommuner.  

6. På tur med ordføreren og bålsamtaler

Mål
Få til ordførerturer i så mange medlemskommuner som mulig. Oppnå bred 
og god deltakelse, gjerne med personer fra særskilt prioriterte målgrup-
per. Dette skal være lavterskelturer som gjør det mulig for mange å delta. 

Oppgaver kommunen
• Innen 1. april bestemme dato og finne sted/turmål. 
• Avklare i god tid før turen hvem som skal være med som samarbeids-

partner(e).
• Sammen med ordfører avklare om bålsamtale er aktuelt (dato, tema, 

målgruppe).

Oppgaver Nord-Troms Friluftsråd
• Søke tilskudd
• Hjelpe til med informasjon og markedsføring
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7. Friluftsskoler 

Mål
Gjennomføre friluftsskoler i skoleferiene med et allsidig og godt innhold, 
ledet at dyktige ledere og med bred og god deltakelse. Målet er å få dette 
til i så mange medlemskommuner som mulig, helst alle.

Suksesskriterierier for å lykkes
• Finn de rette lederne.
• Finn den rette plassen for å gjennomføre friluftsskolen.
• Få ut informasjon og få med deltakere. 

Oppgaver kommunen
• Bidra i arbeidet med å finne ledere fra egen kommune, eventuelt en 

organisasjon som kan påta seg oppgaven. 
• Bidra med å finne egnet sted for å gjennomføres friluftsskolen. 
• Bidra i arbeidet med å spre informasjon og rekruttere deltakere til 

friluftsskolen. 

Oppgaver Nord-Troms Friluftsråd
• Hjelpe til i arbeidet med å rekruttere ledere og foreta opplæring/veiled-

ning av disse. 
• Følge opp Facebook-gruppa «Ledere friluftsskoler i Nord-Troms og 

Finnmark». 
• Søke tilskudd og ha det økonomiske- og personalmessige ansvar.
• Avklare forsikring av ledere og deltakere. 
• Markedsføring og informasjon.
• Koordinere påmelding.
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8. Friluftsliv for personer med innvandrerbakgrunn

Mål
Arbeide for å gjøre friluftsliv til en del av hverdagen for tilflyttere med utenlandsk 
bakgrunn. Dette for å skape trivsel, tilhørighet og deltakelse/engasjement.

Oppgaver kommunen
• Avklare om arbeidsområdet er aktuelt for kommunen, og i så fall utpeke 

kontaktperson som friluftsrådet kan forholde seg til. 
• Følge opp det arbeidsprogram som kommunenes kontaktpersoner/sam-

arbeidsgruppe i fellesskap kommer fram til. 

Oppgaver Nord-Troms Friluftsråd
• Søke tilskudd. 
• Lede samarbeidsgruppa/nettverket og bidra til at det blir utarbeides et 

arbeidsprogram som kommunene og friluftsrådet i fellesskap blir enige 
om å gjennomføre. 

10. Marin forsøpling og strandrydding

Mål
Arbeide for å at det gjennomføres strandrydding i så mange som kommuner 
som mulig, og med stor mobilisering der mange aktører deltar i arbeidet. 

Oppgaver kommunen
• Sørge for at det blir gjennomført en kartlegging som viser hvilke steder i 

kommunen som det er nødvendig å få ryddet. 
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• I samarbeid med lokale aktører, herunder organisasjoner og Avfallsser-
vice AS, bidra til at rydding blir gjennomført på prioriterte stedet og i 
samsvar med de bevilgninger som blir stilt til disposisjon.

Oppgaver Nord-Troms Friluftsråd
• Søke Miljødirektoratet om tilskudd.
• Koordinere arbeidet i samsvar med de midler som blir bevilget. 
• Samarbeide med Avfallsservice AS, organisasjoner og kommuner som 

er involvert i arbeidet. 
• Arbeid for at flere privatpersoner registrerer sin strandrydding på utog-

plukk.no

11. Læring i friluft - samarbeid med skoler og barnehager 

Mål
Oppnå skoler som vektlegger
1. Læring i friluft, dvs. som kartlegger og bruker læresteder i nærmiljøet i 

tillegg til klasserommet og skolebygget. 
2. Målet om 1 time daglig fysisk aktivitet for alle. 
3. Kompetansemålene om friluftsliv i skolen. 

Oppnå barnehager som
1. Arbeider for mer og bedre utetid. 

Oppgaver Nord-Troms Friluftsråd
• Utarbeide samarbeidsavtaler med de skoler og barnehager som deltar i 

samarbeidet/nett-verkene. 
• Lede skolenettverket og barnehagenettverkene og koordinere arbeidet 

med å få til arbeidsprogram for nettverkene. 
• Søke midler som kommer de skoler og barnehager som deltar i nettver-

kene til gode. 
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• Følge opp skolene og barnehagene med utgangspunkt i arbeidspro-
grammene 

• Formidle litteratur, undervisningsopplegg og kompetansehevende tiltak 
som skolene og barnehagene kan ha nytte av.

• Arbeide for å få til grillhytter i samarbeid med barnehagene  

• Derfor ønsker vi mer læring i friluft: 

• Bidrar du til å gjøre skoledagen mer variert både for lærere og elever.
• Får elevene til å engasjere seg på en annen måte enn innendørs.
• Gir mer og bedre samarbeid enn ved undervisning innendørs.
• Bryter opp en stillesittende skoledag med verdifull fysisk aktivitet.
• Gjør frisk luft og naturopplevelser til en del av skoledagen.
• Får elevene lære om virkeligheten i virkeligheten

Oppgaver kommunene (skoler og barnehager)
• Utpeke kontaktperson til skolenettverket og barnehagenettverkene.
• Bidra med erfaringer fra egen skole og barnehage til nettverkene.
• Arbeide for å forankre «Læring i friluft» blant skolens og barnehagens 

ansatte og blant foreldre/foresatte.
• Følge opp skolenettverkets barnehagenettverkenes arbeidsprogram. 

12. Bygging av dagsturhytter

Mål
• I samarbeid med arkitektfirmaet Biotope bygge dagsturhytte i alle de 

medlemskommuner som ønsker det. 
• Søke samarbeid med Gjensidigestiftelsen, Troms Fylkeskommune og 

andre slik at det blir økonomisk mulig for kommunene å bidra til at dags-
turhyttene blir realisert.   
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Oppgaver kommune
• Avklare gjennom politisk behandling om kommunen ønsker dagsturhyt-

te i sin kommune. 
• Avklare hvor i kommunen dagsturhytta ønskes bygd. 
• Søke spillemidler til bygging av dagsturhytte og sørge for at prosjektet 

kommer med i anleggsplanen/handlingsprogram, som er et krav for å 
kunne søke spillemidler. 

• Ta ansvar for realisering (byggherre).
• Ta ansvar for drift og vedlikehold. 

Oppgaver Nord-Troms Friluftsråd
• Framskaffe midler ved å søke Gjensidigestiftelsen og andre.
• Videreføre samarbeidet med Biotope, herunder sørge for detaljprosjek-

tering.

14. Statlig sikring av friluftslivsområder

Mål
• Gjennomføre prosesser i samarbeid med kommunene, som bør føre til 

flere statlig sikrede friluftslivsområder (tillegg til de få som finnes i Nord-
Troms i dag). 

Bakgrunn - Faglig ballast

Hvorfor statlig sikring?
På Miljødirektoratets nettside naturbase.no framgår at:
• Allemannsretten og friluftsloven gir folk rett til ferdsel og opphold i 

utmark, uavhengig av hvem som eier arealet, og er dermed det viktigste 
grunnlaget for friluftsliv i Norge. 
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• Kommunene kan sikre arealer for friluftsliv gjennom planlegging etter 
plan- og bygningsloven og i enkeltsaker som berører friluftslivsverdier. 

• De viktigste friluftslivsområdene bør være tilgjengelige og attraktive å ta 
i bruk for allmennheten. Utfordringer knyttet til tilgjengelighet og tilrette-
legging kan løses gjennom statlig sikring. 

• Enkelte arealer er det ekstra viktig for det offentlige å ha råderett over 
– både for å utvikle dem som friluftslivsområder, og for å sikre dem for 
dagens og framtidige generasjoner. Sikring og tilrettelegging av frilufts-
livsområder er en langsiktig investering. 

Hva kan det søkes støtte til? 
Miljødirektoratet kan medvirke til kjøp eller avtaler om varig bruksrett for 
friluftslivsarealer, samt til grunnleggende tilrettelegging slik at områdene 
raskt kan tas i bruk. I Nord-Troms vil kjøp i få tilfeller være aktuelt. Her vil 
det i stedet være aktuelt å sikre seg varig bruksrett gjennom servituttavta-
ler. 

Hva slags områder bør sikres? 
I første rekke bidrar staten til sikring av: 

• Populære områder der allmennhetens bruk er så stor at den overstiger 
det grunneier må akseptere i henhold til allemannsretten.

• Områder der det er behov for fysisk tilrettelegging for å ivareta arealet 
og sikre allmennhetens bruk. 

• Områder som er utsatt for stort utbyggingspress og samtidig har en 
nøkkelfunksjon – for eksempel som del av en sammenhengende grønn-
struktur eller kyststi. 

Spesielt andre kulepunkt er det som vil være mest aktuelt for Nord-Troms. 

101



Nord-Troms Friluftsråd

18

Statlig sikring innebærer at sentrale og lokale myndigheter går sammen 
om å skaffe råderett over nøkkelområder og tilrettelegger for friluftsliv, slik 
at flest mulig får tilgang til flotte naturopplevelser. Initiativet må komme fra 
kommunene eller de interkommunale friluftsrådene. Dette skriver Miljø-
direktoratet i sin publikasjon «Friluftsliv for alltid – Statlig sikring og tilrette-
legging av friluftslivsområder». 

Oppgaver kommune
• Igangsette administrative og politiske prosesser der behov, ønsker og 

muligheter for statlig sikrede friluftsområder vurderes. 

Oppgaver Nord-Troms Friluftsråd
• Bidra til at kommunene har tilstrekkelig informasjon om ordningen med 

statlig sikring av friluftslivsområder og tilhørende tilskuddsordninger. 
• Bidra til at det settes i gang prosesser i kommunene med å avklare 

behov og muligheter.
• Bistå kommunene i arbeidet med å søke tilskudd til statlig sikring.

Mer informasjon: naturbase.no (Miljødirektoratet). 

15. Skilting og merking av turløyper

Mål
Fullføre igangsatt arbeidet med skilting og merking av turløyper og frilufts-
livsområder. 
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Oppgaver kommune
• Avklare kommunens behov for skilt og tavler. 

Oppgaver Nord-Troms Friluftsråd
• Søke tilskudd. 
• Koordinere arbeidet med skilting og merking i samarbeid med skilt- og 

tavleprodusent og kommunene.

16. Mer informasjon om Nord-Troms Friluftsråd

Nord-Troms Friluftsråd
Daglig leder, Hugo Tingvoll, 975 20 450 

Epost: post@utinord.no
Adresse: Rådhuset, 9180 Skjervøy

Org.nr.: 914 865 298
Bank: 4740 05 04578 

Nettside: www.utinord.no
Instagram: #nordtromsfriluftsrad #utinord

103



Nord-Troms Friluftsråd

20

Nord-Troms Friluftsråd på Facebook
Søk opp Nord-Troms Friluftsråd og følg oss der. I tillegg er det etablert en 
rekke grupper for ulike aktiviteter og prosjekt. Dette:

Arbeidsgruppa Ut i NORD
Dette er en gruppe for ildsjeler og arrangører som arbeider med Ut i 
NORD i kommunene. 

Læring i friluft – Nord-Troms
Dette er en gruppe for lærere som er kontaktpersoner for sin skole i nett-
verket Læring i friluft. Nettverket arbeider for mer uteskole og mer bruk av 
læresteder i nærmiljøet. 

Mer og bedre utetid – barnehager i Nord-Troms
Nord-Troms Friluftsråd samarbeider med barnehager der målet er å oppnå 
mer og bedre utetid. 

Klart det går – Nord-Troms
Dette er en gruppe for ansatte som i samarbeid med Nord-Troms Frilufts-
råd arbeider for å gi personer med utviklingshemming et bedre tilbud 
innen friluftsliv og naturopplevelser. 

Utemat på bål i Nord-Troms og Finnmark
Gjensidigestiftelsen har bevilget penger til satsing på utemat på bål i Nord-
Troms og Finnmark. Det er etablert en gruppe med skoler og barnehager 
som medlemmer, der de legger ut informasjon om hvordan det arbeides 
med utemat på. 

Ledere friluftsskoler Nord-Troms og Finnmark
Friluftsskoler for barn i skoleferiene er et satsningsområde. Det er etablert 
en egen gruppe for ledere som er med og gjennomfører friluftsskolene. 

Strandrydding i Nord-Troms og Finnmark
Miljødirektoratet har bevilget midler til strandrydding. Det er etablert en 
egen gruppe for de som har mottatt av disse midlene og som driver med 
strandrydding i Nord-Troms og Finnmark. 

Fangst og mink i Nord-Troms og Finnmark
Fylkesmannen i Troms og Fylkesmannen i Finnmark har bevilget tilskudd til 
fangst av mink i disse kommunene. Det er etablert en egen gruppe for de 
som har mottatt tilskudd til dette i Nord-Troms og Finnmark. 

Oversikten er ajour pr. januar 2019.
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Fra: Røsæg, Andreas Vikan (fmtravr@fylkesmannen.no)
Sendt: 13.03.2019 15:22:22
Til: 'john.karlsen@tromsfylke.no'
Kopi: 

Emne: Protokoll fra rovviltnemndas møte 7.3.2019 – slik skal midler til forebyggende og konflikdempende tiltak
brukes i 2019
Vedlegg: 
Hei,
 
Rovviltnemnda hadde telefonmøte den 7.3.2019. På møtet la rovviltnemnda føringer for bruk av midler til
forebyggende og konfliktdempende tiltak i 2019.
Protokoll fra møtet er lagt ut på nettsiden til Fylkesmannen i Troms og Finnmark, under møtedokumenter i
høyremargen her:
https://www.fylkesmannen.no/troms‐finnmark/miljo‐og‐klima/rovvilt/rovviltnemnda/
 
 
 
Med vennlig hilsen

Andreas Vikan Røsæg
seniorrådgiver

Telefon:   +47 77 64 21 17
E-post:     fmtravr@fylkesmannen.no

Web:       www.fylkesmannen.no/tf
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Vår ref.: Saksbehandler: Arkiv: 
16/7163-29 Rudi Johan A Mikalsen K11 SAKSARKIV 
Løpenr.: Tlf. dir.innvalg: Deres ref.:   Dato: 
13099/19 77788388   06.03.2019 
 
 
ENDRING I KRAV TIL FORVALTNINGSPLAN FOR STATLIG SIKREDE 
FRILUFTSOMRÅDER 

Miljødirektoratet har i brev av 18.02.2019 bedt fylkeskommunene om å videreformidle 
informasjon om endringer i kravet til lengden på planperioden i forvaltningsplanene for de 
statlig sikrede friluftsområdene til kommuner og interkommunale friluftsråd.  

Kravet til lengden på forvaltningsplanene er tatt opp til revidering da det har vært en nedgang 
i antall godkjente forvaltningsplaner og samlet tiltaksbehov. I tillegg er revidering og 
regodkjenning av planer arbeidskrevende for kommuner/friluftsråd.  Forvaltningsplanene skal 
gi en oversikt over behov for tilrettelegging. Det er et krav om at det skal foreligge en 
godkjent forvaltningsplan for å kunne søke på tilskuddsordningen til tiltak i statlig sikrede 
friluftslivsområder.  

Det har frem til i dag vært krav om en planperiode på inntil 5 år, og planen revideres deretter 
ved at gjennomførte tiltak tas ut av planen og eventuelle nye tas inn. I det nye kravet fra 
Miljødirektoratet økes planperioden til inntil 10 år. Denne utvidelsen forventes å fungere godt 
for de fleste sikrede områdene, og spesielt for områder med lite behov for tilrettelegging. Det 
kan være hensiktsmessig med kortere planperioder enn 10 år for områder med store behov for 
tilrettelegging, og som forventes å bli brukt av mange.  

I forbindelse med at planene utløper og skal revideres er det ønskelig at 
kommunen/friluftsrådet foretar en vurdering av om området brukes i henhold til 
sikringsformålet. Ved revidering tas gjennomførte tiltak ut av planen og tiltak som ikke er 
gjennomført overføres til neste planperiode. Dersom det ikke er behov for nye tiltak revideres 
planen ved at årstallet for planperioden oppdateres før planen sendes til fylkeskommunen når 
det søkes midler til tilrettelegging. Det er kun når nye tiltak tas inn at planen skal sendes til 
fylkesmannen for godkjenning. Fra 1.1.2020 skal planen sendes til fylkeskommunen for 
godkjenning.  

Forvaltningsplaner som nylig er godkjent kan endres i henhold til nye krav for planperiode 
når gjeldende planperiode utløper. 
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Da tilskudd til tilrettelegging i statlig sikrede friluftsområder bare kan gis til tiltak forankret i 
godkjente forvaltningsplaner, oppfordres den enkelte kommune/ friluftsråd til å revidere 
utgåtte forvaltningsplaner og/eller utarbeide forvaltningsplan for de områder som ikke har 
dette.  

Informasjon om vilkår knyttet til forvaltningsplaner for statlig sikrede friluftslivsområder 
finnes på www.miljodir.no. Ta gjerne kontakt med Troms fylkeskommune, avdeling for 
folkehelse, idrett og friluftsliv. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
 
Vibeke Skinstad 
ass. fylkeskultursjef Rudi Johan A Mikalsen 
 rådgiver   
 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur. 

 

107

http://www.miljodir.no/


 

 

Første planperiode med vannforvaltningsplaner har gitt oss verdifull erfaring som vil være 
nyttig i det videre arbeidet med å nå miljømålene for vannet i Norge. Det gjenstår fortsatt 
betydelige utfordringer for å tette gapet mellom dagens tilstand og oppnåelse av miljømålene 
som er satt etter vannforskriften. Det forutsettes derfor økt innsats i gjennomføringen av 
planene. I Granavolden-plattformen slås det fast at Regjeringen vil "styrke norsk 
vannforvaltning og følge opp vannforskriften". 

Gjeldende vannforvaltningsplaner med tilhørende tiltaksprogrammer for årene 2016-2021 
skal nå revurderes og oppdateres (rulleres) for planperioden 2022-2027, i samsvar med ny 
kunnskap, endrede forutsetninger, kravene i vannforskriften og de nasjonale føringene i dette 
dokumentet. Planprosessen skal følge plan- og bygningsloven, med de tilpasninger som følger 
av vannforskriften.  

Klima- og miljødepartementet har i samråd med berørte departementer utarbeidet nasjonale 
føringer for arbeidet med oppdateringen, som blant annet skal bidra til å avklare 
målkonflikter. Det følger av vannforskriften at oppdaterte vannforvaltningsplaner med 
miljømål og tilhørende tiltaksprogram skal være i samsvar med disse nasjonale føringene. 
Føringene gjelder sammen med Nasjonale forventninger til regional og kommunal 
planlegging, relevante statlige planretningslinjer og vedtatte, relevante regionale planer.  

Nasjonale føringer for vannkraft som ble gitt ved brev av 24. januar 2014 fra Olje- og 
energidepartementet og Klima- og miljødepartementet vil gjelde fram til disse blir oppdatert. 
 

  
 

  
Vannregionmyndighetene 
 

  
 
 

 Vår ref 

12/3553 

Dato 

19. mars 2019 

 
Nasjonale føringer for arbeidet med oppdatering av de regionale 
vannforvaltningsplanene  
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Innledning: fellesføringer 

1. Utgangspunkt for arbeidet 
Arbeidet skal ta utgangspunkt i gjeldende vannforvaltningsplaner, der det allerede er satt 
miljømål for alle vannforekomster. Dette tilsier en mindre omfattende prosess enn det som ble 
gjennomført for første planperiode. Miljømålene som er satt er i utgangspunktet ment å gjelde 
for hele direktivets levetid. Ved rulleringen skal det likevel gjøres en revurdering og om 
nødvendig oppdatering. Ny kunnskap eller endrede forutsetninger kan gjøre det nødvendig å 
gjøre justeringer for å sikre en bedre prioritering av innsatsen for å oppnå miljøforbedringer 
eller for å finne frem til mer realistiske frister for måloppnåelse. Det er viktig at begrunnede 
endringer og konsekvenser av disse for vannmiljøet og for andre samfunnsinteresser framgår 
tydelig av høringsdokumentene og av de vedtatte planene.  
 
Oppdaterte vannforvaltningsplaner med miljømål og tilhørende tiltaksprogram skal være i 
samsvar med disse nasjonale føringene, jf. vannforskriften §§ 21, 24 og 25. 

2. Om ulike myndigheters bidrag i det regionale planarbeidet 
Utpekte fylkeskommuner har som vannregionmyndighet hovedansvaret for å lede 
planprosessen for oppdatering (rullering) av vannforvaltningsplanene, herunder miljømålet for 
den enkelte vannforekomst og tilhørende tiltaksprogram, i nært samarbeid med 
vannregionutvalget der relevante sektormyndigheter og kommuner skal delta. 
Vannforvaltningsplanene med tilhørende tiltaksplaner skal vedtas av berørte fylkesting, før 
Klima- og miljødepartementet endelig godkjenner planene. 
 
Fylkesmannen har som miljøfaglig ansvarlig og rådgiver hovedansvaret for å oppdatere 
kunnskapsgrunnlaget og koordinere overvåkning og registrering av overvåkingsdata i Vann-
Nett, i samråd med berørte myndigheter. Alle berørte sektormyndigheter, fylkeskommuner og 
kommuner skal bidra slik at det felles kunnskaps- og beslutningsgrunnlaget for 
vannforvaltningsplanene blir så godt som mulig.  
 
Statlige organer og kommuner har etter plan- og bygningsloven og vannforskriften både en 
rett og en plikt til å delta i planleggingen. De har også ansvar for å treffe vedtak om 
gjennomføring av tiltak for å følge opp planene i etterkant, og har derfor et særlig ansvar for å 
vurdere konsekvensene og påse at oppdateringen som angår eget ansvarsområde ligger 
innenfor nasjonale føringer. Dette forutsetter nødvendig kapasitet og kompetanse hos den 
enkelte myndighet. Berørte kommuner oppfordres til å sette av nødvendige ressurser for å 
delta i planarbeidet. Den nasjonale direktoratsgruppen har utarbeidet en felles rammeplan1 for 
arbeidet, som den enkelte sektormyndighet må følge opp gjennom en egen, intern 
fremdriftsplan som sikrer at egne aktiviteter og ressurser planlegges.  
 
Vannregionmyndighetene skal tilrettelegge for en planprosess der miljømål og tiltak vurderes 
og avveies i samarbeid mellom de ulike sektormyndighetene og forvaltningsnivåene, og med 
bred medvirkning fra alle berørte aktører i vannregionen. Statlige myndigheter har et særlig 
                                                
1 Se http://www.vannportalen.no/plandokumenter/planperioden-2022---2027/  
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ansvar for å påse at oppdateringen som angår eget ansvarsområde ligger innenfor nasjonale 
føringer før og etter høring, når konsekvenser av planene kan ses i et nasjonalt perspektiv. Det 
er en forutsetning at planene får en god forankring lokalt, regionalt og hos 
sektormyndighetene, noe som vil sikre en effektiv og målrettet oppfølging av planen i 
arbeidet for å tette gapet mellom dagens tilstand og fastsatte miljømål. Vedtatt regional 
vannforvaltningsplan og tilhørende tiltaksprogram skal være alle sektormyndigheters og 
kommuners omforente dokumenter med felles miljømål og forslag til tiltakstyper for å nå 
miljømålene.  
 
Kommunene har en særlig viktig rolle i vannforvaltningsarbeidet. Det lokale arbeidet i 
vannområdene er et viktig grunnlag for det påfølgende regionale arbeidet, og muliggjør lokal 
forankring og medvirkning, samt innhenting av lokal og erfaringsbasert kunnskap. 
Kommunene besitter ofte førstehåndskunnskap om vannforekomstenes tilstand og 
påvirkninger. De er myndighet med ansvar for å treffe vedtak om gjennomføring av tiltak 
innen drikkevann og avløp, overvannshåndtering, landbruksforvaltning, arealforvaltning og 
forurensning. Videre er kommunens arealplanlegging svært viktig for å nå målet om god 
tilstand i norsk vann. Gjennom arealplanleggingen kan kommunen sette restriksjoner på 
arealbruken for å ivareta naturmiljøet i og langs vassdrag, innsjøer, fjorder og sjøområder2, 
herunder vannmiljø. Det er svært viktig at disse virkemidlene tas aktivt i bruk i kommunenes 
arealplanlegging for å nå målet om god tilstand i norsk vann. Kommunene vil på denne 
bakgrunn være sterkt involvert i arbeidet i vannregionutvalget og særlig arbeidet i 
vannområdene.  

3. Vannforskriftens krav til vannforvaltningsplanene og tiltaksprogrammene 
Vannforskriften inneholder en rekke krav til vannforvaltningsplanene med tilhørende 
tiltaksprogram. Departementene understreker at alle forskriftens krav skal følges, men vil 
minne særlig om enkelte krav:  
 
Vannforskriften § 4 slår fast at tilstanden i overflatevann skal beskyttes mot forringelse, 
forbedres og gjenopprettes med sikte på at vannforekomstene skal ha minst god økologisk og 
god kjemisk tilstand. Etter vannforskriften § 5 gjelder det egne miljømål for såkalte kunstige 
og sterkt modifiserte vannforekomster. Miljømålet skal i utgangspunktet nås innen utgangen 
av den til enhver tid gjeldende planperiode, jf. vannforskriften § 8.  
 
Tiltaksprogrammet skal være i overensstemmelse med disse nasjonale føringene og skal 
omfatte tiltak for å både beskytte, forbedre og gjenopprette miljøtilstanden i 
vannforekomstene. Tiltaksprogrammet skal omfatte både grunnleggende miljøtiltak som er 
fastsatt i eller i medhold av gjeldende lover og forskrifter, og supplerende tiltak som i tillegg 
foreslås for å oppfylle miljømålene. Statlige organers og kommuners rett og plikt til å delta i 
planleggingen omfatter også et ansvar for den enkelte sektormyndighet og kommune til å 
bidra med overslag over kostnader ved foreslåtte tiltak for å nå miljømålene og angivelse av 
det rettslige grunnlaget for tiltakene innenfor sitt ansvarsområde. 
 
                                                
2 Se http://www.miljokommune.no/Temaoversikt/planlegging1/Miljohensyn-i-arealplanlegging/Vann/Vannmiljo/  

111

http://www.miljokommune.no/Ordforklaringer/V/
http://www.miljokommune.no/Ordforklaringer/V/
http://www.miljokommune.no/Temaoversikt/planlegging1/Miljohensyn-i-arealplanlegging/Vann/Vannmiljo/


 

 

5 
 

Det kan i enkelte tilfeller besluttes at fristen for å nå miljømålene utsettes, jf. vannforskriften 
§§ 8 og 9. I de tilfellene der det er umulig eller uforholdsmessig kostnadskrevende å nå 
miljømålene, åpner vannforskriften for å sette mindre strenge miljømål dersom nærmere 
angitte vilkår er oppfylt, jf. § 10. 

 
Fastsettelsen av utsatte frister og mindre strenge miljømål, og begrunnelsen for dette, skal 
fremgå av den oppdaterte vannforvaltningsplanen, og der unntak allerede er fastsatt i 
gjeldende plan, skal dette revurderes ved oppdateringen av vannforvaltningsplanen. Ved 
fastsettelsen av utsatte frister, skal planen også inneholde et sammendrag av tiltak som er 
nødvendig for å gradvis bringe miljøtilstanden i overensstemmelse med miljømålet innen den 
forlengede fristen, årsaken til at tiltakene er vesentlig forsinket, og en forventet tidsplan for 
gjennomføring av tiltak.  
 
Selv om det gis utsatt frist eller mindre strenge miljømål for en vannforekomst, skal det i 
utgangspunktet ikke forekomme ytterligere forringelse av tilstanden i vannforekomsten. 
 
Når det etter sektorlovverk skal fattes enkeltvedtak om ny aktivitet eller nye inngrep som kan 
medføre at miljømålene ikke nås eller at tilstanden forringes i en vannforekomst, skal § 12 
alltid være del av vurderingen hos den aktuelle sektormyndighet3. Vilkårene i § 12 må være 
oppfylt for at det skal kunne gis tillatelse etter det aktuelle sektorregelverket. Der ny aktivitet 
eller nye inngrep er gjennomført i planperioden, skal begrunnelsen for dette gjengis i 
oppdatert vannforvaltningsplan. Dersom det er gitt tillatelse til nye aktiviteter eller nye 
inngrep, skal dette også fremgå av vannforvaltningsplanen.  
 
 
Nasjonale føringer for enkelte tema 

4. Avløp 
Kommunene skal kartlegge og følge opp utslipp fra avløpsanlegg som de er myndighet for 
(alle avløpsanlegg etter kapittel 12 og 13 i forurensningsforskriften). Kommunen skal gi 
pålegg om tiltak for anlegg som ikke overholder rensekrav gitt i tillatelser etter 1.1.2007, samt 
sette i verk tiltak for å sørge for at utslipp etablert før 1.1.2007 blir renset i tråd med 
rensekravene i forurensingsforskriftens kapittel 12 og 13. Fylkesmannen skal påse at utslipp 
fra avløpsanlegg innenfor tettbebyggelser som faller inn under deres myndighetsområde blir 
renset i tråd med kravene i forurensingsforskriftens kapittel 14. Innsatsen bør først prioriteres 
i nedbørsfelt til vannforekomster som er påvirket av utslipp av avløpsvann og som har 
dårligere enn god tilstand og/eller har viktige brukerinteresser. 
 
Målsetningen skal være at alle anleggene i den enkelte kommune oppfyller 
forurensingsforskriftens rensekrav slik at miljømålene etter vannforskriften kan nås innen 
2027, og senest innen 2033.  

                                                
3 http://www.vannportalen.no/globalassets/nasjonalt/dokumenter/veiledere-direktoratsgruppa/Veileder-til-
vannforskriften-12-.pdf  

112

http://www.vannportalen.no/globalassets/nasjonalt/dokumenter/veiledere-direktoratsgruppa/Veileder-til-vannforskriften-12-.pdf
http://www.vannportalen.no/globalassets/nasjonalt/dokumenter/veiledere-direktoratsgruppa/Veileder-til-vannforskriften-12-.pdf


 

 

6 
 

5. Påvirkning fra lakselus og rømt oppdrettsfisk  
Påvirkninger fra akvakultur i form av lakselus og rømt oppdrettsfisk ble ikke omfattet av 
grunnlagsanalysene for vannforvaltningsplanene for 2016-2021. Til vannforvaltningsplanene 
for perioden 2022-2027 skal det utarbeides et tverrsektorielt omforent kunnskapsgrunnlag slik 
at dette omfatter påvirkningen fra akvakultur på villfisk i vassdrag med anadrom fisk. 
Oppdaterte data er nå tilgjengelig i Vann-Nett. Her på vannportalen.no ligger det en kort 
oppsummering om arbeidet som er gjort så langt.   
 
Forslag til tiltak i vannforvaltningsplaner og tiltaksprogram etter vannforskriften som følge av 
påvirkning fra lakselus og rømt oppdrettsfisk skal være basert på dette kunnskapsgrunnlaget. 
Eventuelle tiltak skal fastsettes av sektormyndigheten i tråd med relevant sektorregelverk.  
 

6. Landbruk  

6.1 Situasjonsbeskrivelse  
Om lag en fjerdedel av vannet vårt er påvirket av jordbruk, og rundt halvparten av dette 
oppnår ikke miljømålet "god tilstand" etter vanndirektivets krav. Avrenning fra jordbruk 
påvirker de økologiske og kjemiske forholdene i vassdragene, og kan medføre endringer i 
algevekst, tilgroing og erosjon. Dette kan ha negativ effekt på vannkvalitet, drikkevann, fisk 
og andre arter.  
 
For å redusere slike påvirkninger fra jordbruk brukes både miljøkrav, tilskudd og rådgivning. 
Samlet ramme for krav og tilskudd blir fastsatt sentralt gjennom lovgivning, 
budsjettbehandling og jordbruksforhandlinger. Føringene her handler derfor om prioriteringer 
og myndighetsoppfølging innenfor disse sentrale rammene.  
 
Skogen er en fornybar ressurs. Skogen og skogsjorda bidrar blant annet til å fange opp 
langtransportert forurensning som tilføres med nedbør og til å rense vann. Lov om skogbruk 
(skogbrukslova) med forskrift om bærekraftig skogbruk § 5, og Lov om vassdrag og 
grunnvann (vannressursloven) § 11 gir regler for skogbruksaktivitet for å blant annet hensynta 
vannressursene. Ifølge bærekraftforskriften skal hogst i kantsoner mot vann og vassdrag skje 
slik at kantsonens økologiske funksjon blir ivaretatt. Kravpunkt 24 i Norsk PEFC 
Skogstandard har mer konkrete bestemmelser om skogtiltak inntil vann og vassdrag. PEFC er 
verdens største system for sertifisering av bærekraftig skogbruk og produkter fra bærekraftig 
skogbruk. I Norge er praktisk talt alt skogbruk PEFC-sertifisert. Kravpunkt 24 gir standarder 
for vannbeskyttelse med krav til blant annet markbereding, bredde på kantsoner og gjødsling 
for å unngå næringstap og avrenning. Kommunen skal føre tilsyn med at reglene i 
bærekraftsforskriften blir fulgt. Landbruksdirektoratet fører også stikkprøvekontroll med at 
bestemmelsene i bærekraftsforskriften blir fulgt. 
 
Regelverk og vannmiljøtiltak i jordbruket har i noen grad bidratt til å forbedre eller 
opprettholde status i mange jordbrukspåvirkede områder. I kornområdene har ulike 
jordarbeidingstiltak, grasdekte arealer m.m. redusert erosjonsrisikoen på de dyrkede arealene, 
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men faktisk effekt på avrenning og miljøpåvirkning er ikke like tydelig. I husdyrområdene er 
det utfordringer med store gjødselmengder, mens enkelte har for lite lager eller spredeareal til 
å utnytte gjødsla godt.  
 
Planprosess og virkemiddelprioriteringer må skille mellom punktutslipp og arealavrenning, og 
mellom kornområdene og husdyrproduksjon. 
 
Punktutslipp er utslipp fra blant annet fjøs, gjødsellager og siloanlegg, og er mest aktuelt i 
husdyrproduksjon. Slike utslipp har man stort sett forebygget gjennom krav og regelverk, på 
samme måte som blant annet avløp. Slike regler gjelder stort sett likt for alle, uten noe videre 
grunnlag for differensiering og prioritering lokalt. En oppgave i planprosess og 
gjennomføring av planer kan likevel være å kartlegge punktutslipp og sikre etterlevelse av 
eksisterende krav. Videre gis det støtte gjennom investeringsvirkemidler slik som SMIL og 
IBU. 
 
Arealavrenning av næringsstoffer og jordpartikler kan typisk være en følge av gjødsling og 
jordarbeiding. Slik avrenning kan vanskelig forebygges med tekniske engangstiltak, men 
krever mer kontinuerlig innsats. Utslippene er også vanskeligere å frikoble fra produksjonen, 
dvs. at det kan være målkonflikter mellom produksjons- og miljømål. Restriksjoner mot 
gjødsling eller jordarbeiding kan f.eks. gå ut over avlinger og lønnsomhet, eller det kan gi 
lagelighetsutfordringer blant annet ved å presse mer arbeid inn i en allerede presset våronn. 
Virkemiddelbruk må balansere mellom produksjonshensyn og miljømessige hensyn. Samtidig 
er gjennomføring av tiltak i samsvar med forurenser-betaler-prinsippet, men kompenseres til 
dels ved tilskudd over jordbrukets miljøprogram. I tillegg til å nå miljømålene etter 
vanndirektivet, som vil innebære stor samfunnsmessig nytteverdi, kan tiltakene bidra til bedre 
klimatilpassing, ta vare på jordsmonn og næringsstoffer og med dette bygge opp om målet om  
bærekraftig landbruk. 
 
Gjødselregelverket stiller generelle krav til spredemengde og spredetidspunkt mv., og skal 
sørge for at gjødsla blir utnyttet til plantevekst. For jordarbeiding er det krav i forskrift om 
produksjonstilskudd om å etterlate en vegetasjonssone mellom jordbruksareal og vassdrag for 
å motvirke avrenning. Tilskuddsordninger er organisert i Regionale miljøprogram (RMP), og 
eksempler på tiltak som kan motta tilskudd er å la være å pløye om høsten, etablere grasdekte 
buffersoner langs vassdrag og i vannførende dråg og endret gjødslingspraksis.  

I regelverket finnes det hjemler som gir kommunen og fylkesmannen mulighet til å stille 
strengere krav til miljøtiltak i særlig utsatte områder, men som i liten grad er tatt i bruk. 
Fylkesmannens hjemmel til å innføre lokale forskrifter i medhold av jordlova følger av 
forskrift av 19. desember nr. 1818 om delegering av myndighet til å fastsette regionale krav til 
jordarbeiding til fylkesmannen etter jordlova § 11.  Lokale forskrifter kan omfatte 
restriksjoner rundt jordarbeiding på høsten, krav om buffersoner for dyrket mark nærliggende 
åpent vann mv. Slik forskrift er imidlertid kun gitt i Akershus og Østfold. Etter forskrift om 
gjødselvarer mv. av organisk opphav har kommunen adgang til å stille mer restriktive eller 
lempelige krav til spredetidspunkt ut fra situasjonen lokalt. Tilsvarende kan man stille mer 
restriktive krav til spredeareal-/mengde. Lokale forskrifter som gir utvidet tidsfrist for 
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spredning uten nedmolding om høsten, er fastsatt i en rekke kommuner. Adgangen til å sette 
strammere frist for høstspredning eller spredemengde er derimot i liten grad tatt i bruk. 

6.2 Jordbruk som tema for kunnskapsgrunnlag og planprosess 
En sentral føring for vannforvaltningsplanene er en kunnskapsbasert tilnærming. Økt innsats 
forutsetter et godt felles kunnskapsgrunnlag for å avklare blant annet tilstand, påvirkninger, 
kost/nytte og egnete tiltak og virkemidler for å dekke et eventuelt gap mellom dagens tilstand 
og vannforskriftens miljømål. Det er viktig med omforent forståelse mellom fylkeskommunen 
som står for planene, og sektormyndighetene og ikke minst næringsutøverne som står for 
iverksettelsen. Vann-Nett er et viktig verktøy i oppdatering og formidling av slik kunnskap. 
 
Det eksisterende kunnskapsgrunnlaget viser at man ikke har oppnådd tilstrekkelig fremgang 
med gjeldende virkemidler knyttet til påvirkningen fra landbruk. Samtidig gjenstår mye 
usikkerhet og det er behov for å styrke kunnskapsgrunnlaget. NIBIO viser til at mer nedbør og 
ustabile vintre har gitt økt avrenning som kamuflerer effekten av iverksatte tiltak. Effektene 
nedstrøms er også påvirket av andre forhold, som spredt avløp og værforhold.  
 
For å sikre bedre oppfyllelse av vanndirektivets miljømål, vil departementene i løpet av 2019 
utforme ny hjemmel for fylkesmannens adgang til å stille miljøkrav i særlig utsatte områder. I 
forbindelse med fastsettelse av oppdatert delegasjon vil departementet be fylkesmannen om å 
bruke hjemlene der landbrukspåvirkningen er for stor til at vanndirektivets miljømål god 
tilstand nås med dagens innsats.  

Kunnskap og prosess som hjelp til å målrette virkemidler 

Kunnskapskilder som kan brukes til å målrette virkemidler varierer mellom områder med 
åkerbruk og husdyrproduksjon. For problemet med avrenning i åkerbruk foreligger blant 
annet NIBIOs erosjonsrisikokart som består i en forhåndskartlegging av avrenningsnivåer 
som kan forventes med og uten avbøtende tiltak. Slikt kartgrunnlag brukes allerede til å 
differensiere tilskudd etter hvor de monner mest. De kan også brukes til å identifisere områder 
der det må iverksettes mer restriktive tiltak. Videre finnes overvåking gjennom blant annet 
Jord- og vannovervåkningsprogrammet (JOVA-programmet) som gir data om hvordan 
avrenning påvirkes av driftspraksis, værforhold og andre forhold oppstrøms.  
 
Videre finnes mye erfaring fra avrenningstiltak innen RMP og SMIL som bør ligge til grunn 
for videre prioriteringer. Dersom man allerede har oppnådd god oppslutning og virkning slik 
at vannforskriftens miljømål er oppnådd i utsatte områder gjennom en slik "frivillighetslinje", 
vil det tale for å bygge videre på en slik linje.  
 
For problemstillinger med gjødsling er avrenningsmønsteret i mindre grad naturgitt. I enkelte 
områder har en del foretak for mye gjødsel og lite spredeareal eller lagerkapasitet. Ved bruk 
av virkemidler må man være oppmerksom på såkalt problemforskyving ved at f.eks. 
strammere tidsfrist for spredning kan framtvinge spredning under mindre lagelige forhold 
eller behov for å øke lagerkapasitet. 
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Forbedringer kan derfor kreve en helhetlig tilnærming. Et eksempel på det er prosjektet 
"Frivillige tiltak" i flere kommuner på Jæren. Dette prosjektet har munnet ut i arbeid med 
miljøavtaler innen RMP, basert på en kombinasjon av miljøkriterier som omfatter lavere 
fosforgjødsling og gjødslingsfrie soner nær vann.  

6.3 Føringer for gjennomføring av planer og iverksettelse av tiltak  
Det er behov for forsterket innsats mot forurensning fra jordbruk for å oppnå målet om god 
tilstand i alle landbrukspåvirkede vannforekomster.  
 
I områder hvor iverksatte tiltak ikke er tilstrekkelige til at miljømålet god tilstand nås, 
innføres mer forpliktende krav. Herunder skal fylkesmennenes og kommunenes hjemler til å 
stille krav til gjennomføring av miljøtiltak tas i bruk der det er nødvendig for at miljømålene 
etter vannforskriften nås innen 2027, og senest innen 2033. 

 

7. Fremmede arter  

7.1 Gjeldende nasjonal politikk for fremmede arter 
Fremmede skadelige arter regnes som en av de største truslene mot naturmangfoldet. Disse 
nasjonale føringene skal bidra til at Norge når nasjonale og internasjonale mål for 
naturmangfold. De internasjonalt forpliktende Aichi-målene under Konvensjonen om 
biologisk mangfold (CBD) forutsetter nasjonal handling og gjenspeiles i de nasjonale målene 
for naturmangfold.  
 
Følgende målsetning gjelder for arbeidet mot fremmede skadelige arter og er førende for det 
nasjonale arbeidet med fremmede arter: Innen 2020 er fremmede skadelige organismer og 
deres spredningsveier identifisert og prioritert, utvalgte organismer er kontrollert eller 
utryddet, og det er innført tiltak for å kontrollere spredningsveier for å hindre introduksjon og 
etablering (Aichi-delmål 9).  
 
Tverrsektoriell nasjonal strategi og tiltak mot fremmede skadelige arter (2007) inneholder mål 
og forpliktende tiltak som sektorene skal gjennomføre. Strategien fastslår at den mest 
kostnadseffektive måten å bekjempe fremmede arter på, er å hindre at de introduseres og 
etablerer seg. Den legger derfor opp til en tre-trinns tilnærming som innebærer at forebygging 
vil være den foretrukne måten å forhindre uheldige følger av fremmede organismer, at 
utrydding i visse tilfeller kan være et hensiktsmessig tiltak, og at begrensning av spredning og 
skade ofte vil være nødvendig for arter som ikke kan utryddes. 
 
Den tverrsektorielle strategien skal i 2019 følges opp med en ny tverrsektoriell tiltaksplan som 
blant annet skal omfatte bekjempelsestiltak mot fremmede skadelige arter. Anbefalingene i 
tiltaksplanen skal ivareta regionale hensyn. 

Det finnes flere handlingsplaner mot ulike fremmede skadelige enkeltarter som 
stillehavsøsters og vasspest, og også fylkesvise tiltaksplaner mot fremmede skadelige arter. 
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Disse handlingsplanene inneholder blant annet faglige vurderinger knyttet til hvilke arter og 
tiltak som bør prioriteres. 

7.2 Nasjonal føring for regional planlegging etter vannforskriften 
Anbefalingene i den tverrsektorielle tiltaksplanen mot fremmede skadelige arter som etter 
planen vil foreligge i 2019 samt gjeldende handlingsplaner skal legges til grunn i arbeidet 
med å revurdere og oppdatere gjeldende vannforvaltningsplaner.   
 
Vannregionmyndighetene kan imidlertid gjøre andre prioriteringer enn de som følger av 
tiltaksplanen og handlingsplaner dersom det antas at nytten ved en annen prioritering er større 
enn kostnaden for å oppnå vannforskriftens miljømål. Vurderingen av nytte bør bygge på 
blant annet tilgjengelige faglige risikovurderinger.  
 
Når det gjelder påvirkningen fra Gyrodactylus salaris skal Miljødirektoratets handlingsplan 
mot arten legges til grunn for miljømålfastsettelsen. Det vises videre til egen nasjonal føring 
for forvaltning av kongekrabbe i forbindelse med planlegging etter vannforskriften. 
Påvirkninger fra rømt oppdrettsfisk inngår også i en egen nasjonal føring.  
 
Konsekvensene av fremmede skadelige arter er svært store. I de gjeldende regionale 
vannforvaltningsplanene oppgis fremmede skadelige arter til å ha vesentlig virkning på 
økologisk tilstand i et betydelig antall vannforekomster, og er den femte hyppigst registrerte 
påvirkningen på landsbasis. Fremdriften i arbeidet mot fremmede skadelige arter i Norge er 
omfattende, men er også begrenset av en rekke faktorer slik som for eksempel kapasitet i 
forvaltning/ulike sektorer og virketid for tiltakene som iverksettes. Det er derfor viktig at 
vannregionmyndighetene i samråd med de myndigheter som gjennomfører tiltak mot 
fremmede arter kritisk vurderer behovet for unntak fra vannforskriftens standard miljømål. 
Dette skal gjøres etter forskriftens bestemmelser for slike unntak, der grunnlag for unntak kan 
være for eksempel tekniske årsaker og virketid av tiltakene. 

7.3 Nærmere om kongekrabbe 

7.3.1 Gjeldende nasjonal politikk  
Konvensjonen om biologisk mangfold (CBD) forplikter Norge til å arbeide med følgende 
målsetning i arbeidet mot fremmede skadelige arter (Aichi delmål 9): Innen 2020 er fremmede 
skadelige organismer og deres spredningsveier identifisert og prioritert, utvalgte organismer 
er kontrollert eller utryddet, og det er innført tiltak for å kontrollere spredningsveier for å 
hindre introduksjon og etablering.  
 
I St. meld. nr. 40 (2006-2007) Forvaltning av kongekrabbe, jf. Innst. S. nr. 143 (2007-2008), 
og St. Meld. nr. 17 (2014-2015) Evaluering av forvaltning av kongekrabbe, jf. Innst. S. nr. 
350 (2014-2015), har Stortinget gitt tilslutning til at vi skal ha en todelt forvaltning av 
kongekrabbe. Vest for 26°Ø skal det sikres en lavest mulig bestand av kongekrabbe, mens det 
i et kvoteregulert område øst for 26°Ø skal legges til rette for næringsutvikling og 
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sysselsetting med et kontinuerlig høyt beskatningstrykk. Føre-var-prinsippet er stadfestet som 
grunnleggende for forvaltningen av kongekrabbe.  
 
Formålet med evalueringen av kongekrabbeforvaltningen var å gjennomgå erfaringene som 
hadde vært gjort, med spesielt fokus på kongekrabbens bestandsutvikling og hvilken 
påvirkning den som introdusert art har hatt på økosystemet. Det ble videre satt som mål for 
forvaltningen av kongekrabbe at den skal forvaltes på den måten som gir høyest mulig verdi 
for samfunnet. Forvaltningen skal baseres på kunnskapsgrunnlaget om kongekrabbens 
påvirkning på økosystemet og realistiske muligheter for å begrense spredningen. Videre ble 
det i evalueringen vedtatt at målet om høyest mulig samfunnsverdi må ligge til grunn for 
vurderingen av reguleringer i fisket, herunder vilkår for fartøy og kvotefordeling. Den nye 
politikken som ble vedtatt i evalueringen av forvaltningen av kongekrabbe er at det skal være 
et mål å utnytte kongekrabberessursen på en måte som resulterer i god lønnsomhet både for de 
enkelte aktører og for næringen som helhet.   
 
Fangst reguleres av forskrift om regulering av fangst av kongekrabbe i kvoteregulert område 
øst for 26 grader øst mv. og av forskrift om fangst av kongekrabbe utenfor kvoteregulert 
område. 
 
Tverrsektoriell nasjonal strategi og tiltak mot fremmede skadelige arter inneholder mål og 
forpliktende tiltak som sektorene skal gjennomføre. 

7.3.2 Nasjonal føring for regional planlegging etter vannforskriften 
Gjeldende politikk for forvaltning av kongekrabbe nevnt over skal legges til grunn for 
planlegging etter vannforskriften.  
 
Dette vil ha betydning for karakteriseringen (blant annet påvirkningsanalysen og vurdering av 
oppdatert miljøtilstand), fastsettelse av miljømål, herunder vurdering av behov for unntak fra 
miljømål, og for gjennomføring av tiltak.  

7.3.3 Betydning for karakterisering  

Relevante og vesentlige påvirkninger knyttet til fremmede arter, inkludert kongekrabbe, 
inkluderes i karakteriseringen etter vannforskriften. Det innebærer at kongekrabbens virkning 
på miljøet skal vurderes i tråd med metodikk for karakterisering av vannforekomster etter 
vannforskriften, både øst og vest for 26°Ø.  

7.3.4 Betydning for vurdering av miljøtilstand 
Virkningen av kongekrabbe på vannmiljøet skal vurderes etter gjeldende retningslinjer for 
klassifisering av miljøtilstand etter vannforskriften, på samme måte som enhver annen 
påvirkning. Påvirkning på bunnfauna er det sensitive kvalitetselementet for vurdering av 
påvirkning fra kongekrabbe. 
 
Dette betyr at virkningen av kongekrabbe på miljøtilstand skal vurderes på samme måte både 
øst og vest for 26°Ø. 
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7.3.5 Betydning for fastsettelse av miljømål, herunder vurdering av unntak fra miljømålet 
I havområdene øst for 26°Ø: For vannforekomster som er vurdert til å ha dårligere enn god 
tilstand, skal miljømålet for disse vannforekomstene settes til den tilstanden som 
vannforekomsten er vurdert å være i. Det betyr at det for disse vannforekomstene gjøres 
unntak fra målene etter vannforskriften § 10.  Karakteriseringen vil med dette avgjøre om 
standard miljømål kan beholdes eller om det skal gjøres unntak i form av mindre strenge 
miljømål etter vannforskriften § 10. For vannforekomster som er vurdert å ha god tilstand, er 
målet å opprettholde god tilstand og unngå forringelse. 
 
Begrunnelsen for unntak i form av mindre strenge miljømål etter vannforskriften § 10 er at 
kommersielt fiske etter kongekrabbe har stor betydning for aktivitets- og lønnsomhetsnivået i 
deler av fiskerinæringen i Øst-Finnmark. Å nå miljømålene for de vannforekomstene som er 
vurdert til å ha dårligere enn god tilstand i havområdene øst for 26°Ø forutsetter bekjemping 
av kongekrabbe som vil medføre opphør i dette fisket. Det vil derfor være uforholdsmessig 
kostnadskrevende å nå miljømålene for disse vannforekomstene. De samfunnsøkonomiske 
behov som kommersielt fiske etter kongekrabbe tjener i dette området, kan etter 
departementets vurdering ikke uten uforholdsmessige kostnader oppfylles på andre måter som 
er miljømessig vesentlig gunstigere, jf. § 10 bokstav a. Det skal i tråd med § 10 bokstav b og c 
likevel sikres en best mulig økologisk og kjemisk tilstand for overflatevann gitt påvirkningene 
som er til stede, og som ikke med rimelighet kan unngås sett hen til typen av menneskelig 
virksomhet eller forurensning, og det skal ikke forekomme ytterligere forringelse av 
tilstanden i de berørte vannforekomstene.  
 
I havområdene vest for 26°Ø: Miljømålet fastsettes med utgangspunkt i at kongekrabbe skal 
bekjempes med sikte på å oppnå god tilstand. 

7.3.6 Betydningen for tiltak 
I havområdene øst for 26°Ø skal det legges til rette for næringsutvikling og sysselsetting 
knyttet til kongekrabbe, i tråd med Stortingets vedtak og gjeldende høstingsforskrifter. I 
havområdene vest for 26°Ø skal det gjennomføres tiltak for å bekjempe kongekrabbe som 
fremmed art, med sikte på å opprettholde eller oppnå god økologisk tilstand eller bedre.  
 
Det er bestemt at karakteriseringen som følge av kongekrabbe og eventuell bruk av unntak fra 
standard miljømål ikke skal ha betydning for annen nåværende eller for etablering av ny 
næringsvirksomhet, verken utenfor eller innenfor det kvoteregulerte området. 
 

8. Drikkevann og badevann 

8.1 Forholdet mellom vannforskriften og drikkevannsforskriften  
Formålet med vannforskriften (§ 1) om å «sikre en mest mulig helhetlig beskyttelse og 
bærekraftig bruk av vannforekomstene» er i tråd med de behov som gjelder for drikkevann og 
badevann.  Det er derfor viktig at vannforekomstene beskyttes mot forringelse og eventuelt 
forbedres, slik det fremkommer av § 4 i vannforskriften. I drikkevannsforskriften § 4 er dette 
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tydeliggjort ved at det er innført et forbud mot forurensning av drikkevannet. Begge disse 
forskriftene har derfor samme mål, men noe ulikt arbeidsfokus. Vannforskriften fokuserer 
mye på økologi, mens drikkevannsforskriften fokuserer på folkehelse.  
 
Det er imidlertid et tydelig krav også knyttet til folkehelse i § 17 i vannforskriften ved at 
«vannforekomster identifisert som drikkevannskilder etter denne bestemmelsen skal beskyttes 
mot forringelse av kvaliteten, slik at omfanget av rensing ved produksjon av drikkevann 
reduseres». Det gjelder både for eksisterende vannforekomster og for planlagte 
drikkevannskilder.  
 
Videre forutsetter § 16 i vannforskriften at det opprettes et register over beskyttede områder. 
Beskyttelses- og klausuleringssoner for drikkevann regnes etter vannforskriftens vedlegg IV 
som slike beskyttede områder og skal registreres. 
 
Helse- og omsorgsdepartementet har i tildelingsbrevet til Mattilsynet bedt om at Mattilsynet 
innenfor sitt ansvarsområde følger opp vannforskriften og arbeidet med de regionale 
vannforvaltningsplanene.  

Vannforskriften krever at hensynet til, og tiltak for å beskytte slike vannforekomster, skal 
avklares gjennom de regionale vannforvaltningsplanene. Tilsvarende krever 
drikkevannsforskriften i § 26 og § 27 at kommuner og fylkeskommuner ivaretar 
drikkevannshensyn når de hhv. utarbeider arealdelen til kommuneplaner og i regionale planer. 
Forvaltningsplanene med tilhørende tiltaksprogram etter vannforskriften må derfor også 
forholde seg til kravene i drikkevannsforskriften. Der drikkevannsforskriften har fastsatt 
strengere krav enn vannforskriften kan vannforskriftens § 13 komme til anvendelse. Dette 
innebærer at den strengeste bestemmelsen legges til grunn. Dette vil også gjelde tilleggskrav 
knyttet til hygienisk kvalitet. 
 

8.2 Forholdet mellom Nasjonale mål for vann og helse og vannforskriften 
Med utgangspunkt i Protokoll om vann og helse, som Norge ratifiserte 6. januar 2004, har 
Regjeringen vedtatt flere nasjonale mål. Disse målene skal mange sektormyndigheter forholde 
seg til og bidra til at blir ivaretatt blant annet gjennom vannforvaltningsplanene. Henvisning 
til disse nasjonale målene finnes blant annet her på vannportalen.no. Flere av målene som er 
viktige mht. drikkevann og badevann tilligger det andre departementsområder og andre 
myndigheter å følge opp, som f.eks. forurensningsmyndighetene. Det er derfor viktig at også 
disse nasjonale målene vurderes når vannforvaltningsplanene utarbeides. 

8.3 Nasjonale mål som er viktige i et folkehelseperspektiv 
Vi gjengir her noen mål som er relevante å fokusere på i forbindelse med arbeid etter 
vannforskriften og ved oppdatering av gjeldende vannforvaltningsplaner: 

• Utbrudd og endemisk sykdom forårsaket av vannbåren smitte skal ha lav 
sannsynlighet og konsekvens.  

• Drikkevannskilder skal gjennom prosesser etter relevant regelverk beskyttes mot 
forurensninger slik at behovet for vannbehandling til drikkevann blir minst mulig. 

• Direkte utslipp av urenset sanitært avløpsvann skal saneres. 
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• Riktig bruk av organisk gjødsel i forhold til plantebehov og værforhold for å redusere 
avrenningen fra jordbruksarealer. 

 
Ut over det grunnleggende som er beskrevet over har Helse- og omsorgsdepartementet 
forventninger om at vannregionmyndigheten, fylkesmannen, andre sektorer og kommuner i 
forbindelse med arbeid med forvaltningsplanene for 2022-2027 ivaretar følgende nasjonale 
føringer: 

1. Direkte utslipp av urenset sanitært avløpsvann til vannforekomster avsatt til uttak av 
drikkevann, skal være sanert, jf. drikkevannsforskriften § 4. 

2. Det stilles krav til analyser av koliforme bakterier, E. coli og intestinale enterokokker i 
alle overvåkingsprogram for vannforekomster avsatt til drikkevann, jf. § 20 i 
drikkevannsforskriften4 og § 18 tredje ledd i vannforskriften. 

3. Alle overflate- og grunnvannsforekomster som benyttes til uttak av drikkevann for 
flere enn 500 fastboende, bør ha fått avsatt hensynssoner med tilhørende 
planbestemmelser etter §§ 11-7 og 11-8 i plan og bygningsloven, jf. 
drikkevannsforskriften § 26. 

4. Ny aktivitet eller nye inngrep i en vannforekomst som medfører at miljømålene i §§ 4 
– 6 ikke nås eller at tilstanden forringes, skal ikke tillates når vannforekomsten 
benyttes til uttak av drikkevann dersom dette kan medføre økt behov for rensing av 
drikkevannet, jf. §§ 12 og 13 i vannforskriften og § 4 i drikkevannsforskriften. 

5. Ved vurdering av badevannskvalitet henstilles det til kommuner å bruke Normer for 
friluftsbad som Helsedirektoratet i samarbeid med Folkehelseinstituttet utarbeidet i 
1994. 

 

9. Samferdsel 
Gjeldende Nasjonal transportplan (Meld. St. 33 (2016-2017) Nasjonal Transportplan 2018-
2029) presenterer regjeringens føringer for vannforvaltningsarbeidet i transportsektoren. 
Denne nasjonale føringen har til hensikt å synliggjøre virkemidler og prioriteringer i arbeidet 
med å oppnå miljømålene i vannforskriften innenfor samferdselssektoren, og er utarbeidet på 
grunnlag av nevnte melding. 
 
Vannforskriften skal blant annet følges opp ved at transportetatene og underliggende 
virksomheter gjennomfører miljøforbedrende tiltak i alle vannforekomster der det er 
nødvendig for å nå forskriftens miljømål innen fristene. 
 
Etatene og underliggende virksomheter skal minimere de negative effektene på 
naturmangfold og vannmiljø, blant annet ved å unngå forurensning, minimere arealbruk og ha 
stort fokus på disse temaene i planleggingen og i daglig drift. Avrenning av vegsalt, metaller 
og organiske miljøgifter kan ha negativ effekt på vannkvaliteten i innsjøer. Gjennom 
skånsomme driftsmetoder vil transportetatene bidra til minst mulig negativ påvirkning av 
vannkvaliteten i sårbare områder.  

                                                
4 Gjelder vannforsyningssystemer med minst 10 m3 produsert vann per døgn 
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Etatene og underliggende virksomheter skal ha oversikt over bruken av miljøskadelige og 
potensielt miljøskadelige kjemikalier innen sektoren. Miljøskadelige kjemikalier skal fases ut 
og erstattes med mindre miljøskadelige kjemikalier og/eller metoder i henhold til føre-var-
prinsippet. Gjennom oppfølging, tiltak og utvikling av skånsomme driftsmetoder skal etatene 
og underliggende virksomheter bidra til minst mulig negativ påvirkning av vannkvaliteten.  
 
Avrenning av miljøskadelige kjemikalier og partikler fra infrastruktur, aktivitet og latente 
kilder må begrenses og helst forhindres. Der det ikke er mulig å unngå skadelige kjemikalier, 
bør man prioritere opprydningstiltak, rensesystemer eller tiltak for å begrense spredningen. 
Avrenning av vegsalt, metaller og andre miljøskadelige kjemikalier kan gi effekter som 
saltsjikting i innsjøer og endret artssammensetning i vannmiljø, jordsmonn og vegetasjon.  
Statens vegvesen har gjennomført FoU-prosjektene NORWAT og Salt SMART, og 
anbefalingene derfra følges opp. Saltforbruket skal reduseres. De standardkrav som Statens 
vegvesen setter til vinterdriften og den oppfølging byggherren har av disse er avgjørende for 
saltforbruket. Ved krav om høyere veistandard vil det være økt behov for salting. Endringer i 
driftsklasser og kravene for disse vurderes, men uten at det går på bekostning av 
trafikksikkerheten og miljømålsoppnåelse. Overvåkingen av veinære innsjøer skal fortsette og 
bør utvides dersom flere veger blir saltet.  
 
Mikroplast er et økende miljøproblem. Transportsektoren bidrar til utslippene gjennom blant 
annet slitasje på bildekk og rester fra vedlikehold av skip og fritidsbåter. Andre mulige kilder 
til mikroplast er slitasje av vegoppmerking og bitumen i asfalt og forsøpling. Etatene og 
underliggende virksomheter skal arbeide for unngå at mikroplast fra sektoren spres til 
vannforekomster. Dette skal gjøres ved økt fokus på kilder til mikroplast og utredning og 
iverksetting av tiltak for å forhindre videre spredning og nye kilder.  
 
For å øke kunnskapen om konsekvenser for naturmangfold som følge av aktivitet i 
samferdselssektoren, skal etatene satse på forskning, blant annet knyttet til vannkvalitet, 
naturverdier og miljøpåvirkning.  
 
I vannforekomster der det finnes fysiske inngrep i form av blant annet vandringshindre for 
fisk og andre vannlevende organismer skal disse utbedres, og det skal legges stor vekt på 
kostnadsestimatet for å vurdere om det er nødvendig å bruke tilpassede miljømål (SMVF) 
eller mindre strenge miljømål. I praksis vil det også være en viktig del av vurderingen hvor 
sannsynlig det er at fisken tar i bruk nytt habitat og vandrer der et vandringshinder er fjernet, 
og eventuelt hvilke avbøtende tiltak som kan settes inn. 
  
I planprosesser er det viktig at hensyn til naturmangfold og vannmiljø og andre konsekvenser 
blir utredet tidlig og at etatene tenker helhetlig vannforvaltning og tar aktivt del i arbeidet med 
vannforvaltningsplanene både lokalt og regionalt.  
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Samferdselssektoren er i sine sektorvedtak forpliktet til å vurdere alle nye inngrep som 
berører vannforekomster etter vannforskriften § 12. Der nye inngrep er gjennomført i henhold 
til vannforskriftens § 12 i planperioden, skal begrunnelsen for dette gjengis i oppdatert 
vannforvaltningsplan.  
 
Kunnskapsgrunnlag for vannforekomster i kystvann er særlig mangelfullt. Kystverket 
utarbeidet i samarbeid med Miljødirektoratet i 2017 en litteraturstudie som så på ulike fysiske 
påvirkninger på kystvann fra maritim infrastruktur. For å bedre kunnskapsgrunnlaget 
ytterligere til neste planperiode skal Kystverket basert på denne studien gjennomføre et FoU-
prosjekt med bistand fra Miljødirektoratet. Prosjektet har som formål å skaffe nødvendig 
kunnskap om når maritim infrastruktur kan være en vesentlig påvirkning på økologisk tilstand 
og vannkvalitet, og hvilke avbøtende tiltak som er aktuelle for å nå miljømålene i 
vannforskriften. Dette er et bidrag til problemkartleggingen og vil gi et bedre grunnlag for å 
vurdere påvirkningsgrad, miljømål og eventuelle nødvendige tiltak. Det skal også utarbeides 
en veiledning for vurdering av maritim infrastruktur før neste planrullering.  
 
For gjeldende planer ble det i vedlegg 1 til departementets godkjenningsdokumenter fra 2016 
gitt utsatt frist for oppnåelse av miljømål til 2027 etter vannforskriften § 9 bokstav a for 
kystvannlokaliteter påvirket av maritim infrastruktur i påvente av bedre 
kunnskap/problemkartlegging og ny veileder for vurdering av maritim infrastruktur.  
Ved oppdateringen av gjeldende planer, skal Kystverket oppdatere miljømålene for disse 
vannforekomstene i samsvar med det oppdaterte kunnskapsgrunnlaget og den nye veilederen. 
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Kopi til: 
 
Finansdepartementet 
Forsvarsdepartementet 
Helse- og omsorgsdepartementet 
Justisdepartementet 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet 
Landbruks- og matdepartementet 
Nærings- og fiskeridepartementet 
Olje- og energidepartementet 
Samferdseldepartementet 
Utenriksdepartementet 
  
Akershus fylkeskommune 
Aust-Agder fylkeskommune 
Finnmark fylkeskommune 
Hedmark fylkeskommune 
Oppland fylkeskommune 
Telemark fylkeskommune 
Vestfold fylkeskommune 
 
Fylkesmennene 
 
KS 
Kommunene  
 
Direktoratene i direktoratsgruppen for vannforskriften: 
Miljødirektoratet 
NVE 
Kystverket 
Fiskeridirektoratet 
Mattilsynet 
Landbruksdirektoratet 
Vegvesenet 
Jernbanedirektoratet 
Havforskningsinstituttet 
Norges geologiske undersøkelser 
Direktoratet for mineralforvaltning 
 
Organisasjonene i nasjonal referansegruppe: 
Energi Norge AS 
Sjømat  
Norsk friluftsliv 
Samarbeidsrådet for naturvernsaker 
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SABIMA 
Huseiernes landsforbund 
Landssammenslutninga av vasskraftkommunar  
Norges bondelag 
Norges fiskarlag 
Norges skogeierforbund 
Norsk havneforening 
Norsk industri 
Norsk Vann 
Næringslivets hovedorganisasjon  
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Fra: Jan Erik Torfinn Larsen (Jan-Erik-Torfinn.Larsen@kld.dep.no)
Sendt: 20.03.2019 10:21:24
Til: 
Kopi: 

Emne: 12/3553 Nasjonale føringer for arbeidet med oppdatering av de regionale vannforvaltningsplanene
Vedlegg: Nasjonale føringer for arbeidet med oppdatering av de regionale vannforvaltningsplanene.pdf
Se vedlagte saksdokumenter.
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Fra: post@miljodir.no
Sendt: 19.03.2019 19:28:20
Til: Nordreisa Kommune
Kopi: 

Emne: Oversendelse av brev fra Miljødirektoratet
Vedlegg: Tildeling av tilskudd - Anskaffelse av to komunale elvarebiler.pdf

Vår ref 2019/2656

Vedlagt følger brev fra Miljødirektoratet. Brevet sendes elektronisk uten underskrift og skal betraktes som et originalt
dokument. Papirdokument vil ikke bli ettersendt.
Vi ber om at offisielle svar og henvendelser til Miljødirektoratet gjøres til post@miljodir.no

Vennlig hilsen 
Ida Bjørkum | seniorrådgiver 
e-post: ida.bjorkum@miljodir.no 
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Postadresse: Postboks 5672, Torgarden, 7485 Trondheim | Telefon: 03400/73 58 05 00 | Faks: 73 58 05 01
E-post: post@miljodir.no | Internett: www.miljødirektoratet.no | Organisasjonsnummer: 999 601 391
Besøksadresser: Brattørkaia 15, 7010 Trondheim | Grensesvingen 7, 0661 Oslo|
Besøksadresser Statens naturoppsyns lokalkontorer: Se www.naturoppsyn.no

Tildeling av tilskudd - Anskaffelse av to komunale
elvarebiler

Det vises til deres søknad om tilskudd av 09.02.2019 med referansenummer 19S232D8. Det er søkt
om et tilskudd på kr 120 000. Miljødirektoratet gir med dette et tilsagn om senere utbetaling av
tilskudd på kr 100 000. Tiltaket som gis tilsagn om tilskudd er "Anskaffelse av to komunale
elvarebiler".

Beskrivelse av tiltaket:
"Nordreisa kommune har en klimaplan, sammen med nabokommuner i Nord Troms, der en av
målsetningene er å redusere klimagassutslippene. Å redusere klimagassutslippene fra transport er
viktig, da transport er en av hovedkildene for klimagassutslipp.
Sektor for drift og utvikling har flere varebiler, og når disse skal skiftes ut ønskes det å anskaffe
elvarebiler.
Elvarebilene som har vært på markedet de seneste årene har ikke hatt stort nok batteri, men i
løpet av 2018 har det kommet elvarebiler som fungerer i praksis også i en kommune som Nordreisa.
Virksomheten byggdrift og virksomheten utvikling, har planer om å skifte hver sin varebil i løpet av
2019. Vi ønsker å erstatte disse bensinvarebilen med to elvarebiler."

BAKGRUNN
Miljødirektoratet mottok 574 søknader til tilskuddsordningen "Klimasats – støtte til klimasatsing i
kommunene" i 2019. Søknadene hadde et samlet søknadsbeløp på totalt 577 millioner kroner. Det er
satt av 200 millioner kroner i statsbudsjettet til ordningen i 2019.

Formålet med ordningen er å bidra til reduksjon av klimagasser og omstilling til
lavutslippssamfunnet. Miljødirektoratet har vurdert søknadene i henhold til tildelingskriteriene og
prioriteringskriteriene.

MILJØDIREKTORATETS VURDERING
Nordreisa kommune har søkt kr 120 000 i støtte for å dekke merkostnadene ved innkjøp av to
elektriske varebiler som skal brukes i virksomheten byggdrift og virksomheten utvikling.

Elektrisk varebil vil blant annet gi lavere drivstoffkostnader, men på det nåværende tidspunkt er
det likevel mange andre barrierer for å velge en elektrisk varebil, og salgstall viser at det fremdeles

Nordreisa kommune
Postboks 174
9151 STORSLETT Trondheim, 19.03.2019

Deres ref.:
19S232D8
Dag Funderud

Vår ref. (bes oppgitt ved svar):
2019/2656
19010117

Saksbehandler:
Bjørkum, Ida
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er få som velger dette. Miljødirektoratet kan derfor støtte inntil 75% av merkostnaden ved å bytte
til elektrisk varebil. Ved å dekke en del av merkostnadene ved innkjøp ønsker Miljødirektoratet å
bidra til å fremskynde overgangen til bruk av elektriske kjøretøyer i kommunene.

I forbindelse med søknadsbehandlingen høsten 2016 beregnet Miljødirektoratet denne merkostnaden
for elektrisk varebil til å være i størrelsesorden 47 000 kr til 86 000 kr uten mva., med variasjon
mellom ulike typer varebiler og om bilen blir leaset eller kjøpt. Vi vurderer at disse kostnadene
fortsatt er relevante i 2019, og at et støttebeløp på 50 000 per elektrisk varebil tilsvarer ca. 75 % av
gjennomsnittlig merkostnad.

Miljødirektoratet innvilger en støtte på kr 100 000 til anskaffelse av to elektriske varebiler (med
grønne skilter). Støtten gjelder kjøp eller leasing i fire år, og dersom perioden for leasing er kortere
vil støtten reduseres.

TIPS
Difi har utarbeidet en kriterieveiviser som kommunen kan benytte i anskaffelsen av el-varebilene,
eller andre kjøretøy. Den finner du her:
https://kriterieveiviseren.difi.no/nb/wizard?stage=group&group=13-14-&group_depth=2

I sluttrapporten skal klimagassreduksjon som følge av utskifting av bilene oppgis i tonn CO2 per år,
og beregnes ved hjelp av Miljødirektoratets beregningsmal for varebil. Lenke finner du i
rapporteringsskjemaet.

RAPPORTERING OG UTBETALING
Rapportering skjer i elektronisk søknadssenter. Logg på med samme bruker som leverte søknaden.
Det er mulig å legge inn rapport så snart regnskapet er klart, selv om dette er før
rapporteringsfristen.

Utbetaling skjer etterskuddsvis på grunnlag av innsendte rapporter og bekreftet regnskap.
Regnskapet skal være bekreftet av økonomisjef/regnskapsansvarlig, kommunerevisjon eller ekstern
revisor.

AKSEPT
Frist for å akseptere tilbudet er 1. september 2019. Tilbudet aksepteres i søknadssenteret. Logg inn
med samme bruker som leverte søknaden.

Denne avgjørelsen er ikke et enkeltvedtak og kan dermed ikke påklages, jamfør forvaltningsloven §
2 første ledd bokstav a og b, jamfør fjerde ledd.

Følgende rapportering er en forutsetning for tilsagnet om tilskudd:

Leveres Beskrivelse Frist

Sluttrapport Rapportering i henhold til kravene beskrevet i brevet 01.09.2020

Beløpet vil utbetales innenfor følgende plan:
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Planlagt utbetalt Beskrivelse Beløp

202012 Utbetaling av tilskudd 100 000

Tilsagnet er gyldig til 31.12.2019. Dersom rapportering som vist over ikke overholdes, bortfaller
tilsagnet om tilskudd, og tilsagnsbeløpet vil da omdisponeres til andre formål.

Dersom forutsetningene for gjennomføring av tiltaket endres vesentlig eller bortfaller
(teknisk/faglig, økonomisk eller framdriftsmessig), skal Miljødirektoratet underrettes umiddelbart.

Det gjøres oppmerksom på at Miljødirektoratet og/eller Riksrevisjonen med hjemmel i
bevilgningsreglementet kan iverksette kontroll av om tilskuddet er benyttet i samsvar med
forutsetningene.

Vi gjør videre oppmerksom på at Miljødirektoratet helt eller delvis kan kreve et eventuelt utbetalt
tilskudd tilbakebetalt dersom midlene ikke brukes i henhold til forutsetningene eller at
forutsetningene for tilsagnet bortfaller.

Regnskapsbilag knyttet til gjennomføringen av tiltaket skal oppbevares i minst 10 år, eller i henhold
til regnskapsloven, dersom din virksomhet er underlagt denne.

Hilsen
Miljødirektoratet

Dette dokumentet er elektronisk godkjent.

Herdis Laupsa Ida Bjørkum
seksjonsleder saksbehandler

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

Kopi:
Fylkesmannen i Troms og Finnmark
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Se mottakerliste

G amleskolen i Sappen , gnr. /bnr. 30/7, i Nordreisa kommune (Raisin
komuuni) - forslag om fredning

Foto: Ståle A. Bergås, Riksantikvaren

Vi viser til tidligere utsendt melding om oppstart av fredning for Gamleskolen i Sappen datert
28. oktober 2018 . På grunnlag av dette foreslår Riksantikvaren følgende forslag til vedtak om
fredning:

131



Riksantikvaren - Direktoratet for kulturminneforvaltning A: 13662
Dronningensgate 13 • Pb. 1483 Vika. • 0116 Oslo • Tlf: 22 94 04 00 • www.ra.no

2

FORSLAG TIL VEDTAK:
Med hjemmel i lov om kulturminner av 9. juni 1978 nr. 50 § 15 og § 19 jf. § 22, foreslår
Riksantikvaren å frede Gamleskolen i Sappen gnr./bnr. 30/7, i Nordreisa kommune
(Raisin komuuni).

Omfanget av fredningen
Fredningen etter kulturminneloven § 15 omfatter følgende bygning:

Gamleskolen i Sappen

Fredningen omfatter bygningens eksteriør og interiør og inkluderer hovedelementer
som planløsning, materialbruk og overflatebehandling og detaljer som vinduer, dører,
gerikter, listverk og trappeløp.

Om råde fredet etter kulturminneloven § 19:
For å bevare virkningen av kulturminnene i miljøet, foreslås det også en fredning av
området rundt kulturminnene, jf. kulturminneloven § 19. Området som foreslås fredet er
vist på kartet nedenfor.
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Formålet med fredningen
Formålet med fredningen er å bevare Gamleskolen i Sappen, som et kulturhistorisk og
bygningshistorisk viktig eksempel på skolebygg og internatskole for kvenske barn i
Nord - Troms. Bygningen har vært brukt som skolebygning siden 1891 og frem til
1950 - tallet . Gamleskolen i Sappen er også et kulturminne fra tiden med fornorsknings -
politikk av den kvenske befolkningen.

Fredningen av bygningens eksteriør skal sikre bygningens arkitektur. Både
hovedstrukturen i det arkitektoniske utrykket og detaljeringen, så s om fasadeløsning,
opprinnelige/eldre vinduer og dører, trapp, materialbruk og overflater, skal
opprettholdes.

Formålet er videre å bevare rominndeling, bygningsdeler og overflater i de deler av
interiøret som er kulturhistorisk interessant. Det er også ve sentlig å ta vare på
kulturhistorisk verdifulle uttrykk for bygningens historiske utvikling.

Formålet med fredningen av området rundt bygningen er å sikre virkningen i miljøet
gjennom å opprettholde anleggets karakter av skolebygg og internatskole slik de t
fremstår med den omkringliggende hagen og grøntområde.

Fredningsbestemmelser
Fredningsbestemmelsene er utformet i samsvar med fredningens formål og gjelder i
tillegg til kulturminnelovens bestemmelser om vedtaksfredete kulturminner fra nyere
tid.

Kulturminne f redet etter kulturminneloven § 15

1. Det er ikke tillatt å rive, skade eller flytte bygningen eller deler av denne.

2. Det er ikke tillatt å bygge om bygningens eksteriør eller interiør. Unntatt fra dette er
eventuelle tilbakeføringer, jf. punkt 5 .

3. Det er ikke tillatt å skifte ut bygningselementer eller materialer, forandre overflater
eller utføre annet arbeid ut over vanlig vedlikehold på bygningens eksteriør, interiør
eller konstruksjon. Unntatt fra dette er eventuelle tilbakeføringer, jf. punkt 5.

4. Alt vedlikehold og all istandsetting skal skje med materialer og metoder som er i
tråd med bygningens egenart og på en måte som ikke reduserer de arkitektoniske og
kulturhistoriske verdiene.

5. Tilbakeføringer til opprinnelig eller tidligere utseende og /eller konstruksjoner kan
tillates i særlige tilfeller under forutsetning av at tiltaket kan gjøres på et sikkert,
dokumentert grunnlag og etter dispensasjon fra forvaltningsmyndigheten.
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Område f redet etter kulturminneloven § 19
6. Innenfor det fredete området må det ikke settes i verk tiltak eller bruksendringer

som kan forandre områdets karakter eller på annen måte motvirke formålet med
fredningen. Dette gjelder alle former for bebyggelse, anlegg og utvidelse av vei eller
parkeringsplass, oppse tting av gjerder, skilt, endring av beplantning eller belegg,
planering, utfylling og andre landskapsinngrep.

7. Det kan utarbeides en forvaltningsplan for området. Planen skal godkjennes av
kulturminnemyndigheten. Forvaltningsplanen skal inneholde retningsl injer for
bruk, vedlikehold og eventuell tilbakeføring. Planen bør rulleres.

Følger av fredningen
Lovhenvisning
Når det gjelder behandlingen av fredete kulturminner og områder, vises det til
kulturminneloven §§ 15a, 16, 17 og 18 og 19 og 21, samt ovennevnte fredningsbestemmelser.

Arbeider som krever tillatelse etter plan - og bygningsloven, må i tillegg forelegges kommunale
myndigheter. Det gjøres oppmerksom på at tillatelser etter kulturminneloven må foreligge før
arbeider i tråd med plan - og bygn ingsloven kan settes i verk.

Vedlikehold
Det er eier som har ansvar for det løpende vedlikeholdet av fredete bygninger og anlegg. Det
grunnleggende prinsippet for vedlikehold av fredete bygninger er å bevare mest mulig av de
opprinnelige eller eldre bygni ngselementene og detaljer som kledning, vinduer, dører, listverk,
gerikter og overflatebehandling. Vedlikehold av fredete bygninger og anlegg skal så langt som
mulig skje i samsvar med opprinnelig utførelse, teknikk og materialbruk og for øvrig i samsvar
m ed fredningsbestemmelsene.

For mer informasjon om vedlikehold og forvaltning av fredete bygninger og anlegg, vises til
Riksantikvarens informasjonsblader.

Dispensasjon
Fredningen medfører at det må søkes om tillatelse/dispensasjon til å sette i gang all e typer
tiltak som går ut over vanlig vedlikehold, jf. kulturminneloven §§ 15a og 19 tredje ledd. Søknad
om tillatelse skal sendes fylkeskommunen som avgjør om tiltaket kan iverksettes, ev. på visse
vilkår. Oppstår det tvil om hva som anses som vanlig vedl ikehold, skal fylkeskommunen
likeledes kontaktes.

Økonomisk tilskudd
Det er anledning til å søke fylkeskommunen om tilskudd til vedlikehold og
istandsettingsarbeider.

Dersom det etter § 15a blir gitt dispensasjon med vilkår som virker fordyrende på arb eidet, skal
det gis helt eller delvis vederlag for utgiftsøkningen, jf. § 15a annet ledd.

Fylkeskommunen kan gi opplysninger om frist for innsendelse av og krav til søknad.
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Kort karakteristikk av kulturminnet
Lars Hansen , som kom fra Finland, ryddet Sappen gård fra 1791. I 1890 ble våningshuset som vi
i dag kjenner som Gamleskolen i Sappen, reist av Adam Isaksen. Det ble gitt rentefritt lån, mot
at husverten leide bort deler av sin bolig til skolestue. Fra 1891 var det omgangsskole i ett av
rommene i våningshuset. Gamleskolen i Sappen var det første skolebygget som ble oppført i
Nordreisa (Raisi) . I 1913 ble hele bygningen tatt i bruk som skole. Fra 1928 ble det også
internatskole med sovesaler i andre etasje og undervisningsrom og kjøkken i første et asje.

Bygningen er av laftet tømmer i to etasjer med en asymmetrisk plassert spiss ark mot syd og
nord, samt to mindre spisse arker plassert på hver side av denne mot syd. Hovedinngangen har
et lite takoverbygg med møne og søyler og hvor den dobbeltfløyede inngangsdøren flankeres
av to sittebenker. Bygningen er kledt med liggende trekledning av faspanel. Laftekassene er
utført med kryssnov og laftehodene er kasset inn med stående høvlet panel. Taket er tekket
med skifer. Vinduene har enkle ram mer med enkel profilering, samt en enkel ornamentering i
overkant med et skråstilt vannbord. Denne typen ornamentikk kan man finne igjen i finsk
tradisjonell byggeskikk. Bygningen skiller seg ut i sitt miljø først og fremt ved en for sin tid
utypisk større lse.

På Gamleskolen i Sappen var det primært kvenske barn. Et av målene med skolegangen var å
lære seg norsk, som en del av fornorskningspolitikken. Gamleskolen i Sappen er et godt
eksempel på alle skolene og internatene som ble bygget i Troms for å gi d e kvenske barna
skolegang. Den er samtidig et kulturminne om fornorskningspolitikken.

For nærmere beskrivelse av kulturminnet vises det til vedlagt dokumentasjon.

Vurdering av kulturminnet. Begrunnelse for fredningsvedtaket.
Fornorskingspolitikk
Gamleskolen i Sappen ligger i Reisadalen, ved Reisaelva, som er et av de områdene i Nord -
Troms hvor det har vært største bosetting av kvener. I 1875 var det 94 husstander som var
kvenske eller norsk - kvenske av en befolkning 134 husstander i Reisadalen og p å 1800 - tallet var
kvenske det dominerende språket i Nordreisa, før fornorskningen førte til et språkskifte til
norsk i området.

Internatskole
Det var flere grunner til at man startet med internatskole i Reisa. Det var lange avstander fra
barnas hjemsted til skolen. Man hadde en oppfatning av at barna ville lære seg norsk raskere
om de bodde på skolen. I en periode fikk de benytte kvensk som støttespråk og læreren
behersket kvensk, men etter hvert ble dette strammet inn og det ble ansatt lærer som kun
snak ket norsk. Barna på Gamleskolen i Sappen hadde høyt fravær fordi de også måtte bidra
hjemme på gården. Dette var trolig også en grunn til at internatskole ble innført. I 1913 ble hele
bygningen skolebygning og fra 1920 bygningen utvidet med en andre etasje med oppløft, hvor
det ble sovesaler og fra da av var det internatskole.

Skolebygningen
Gamleskolen i Sappen var det først skolehuset som ble bygget i Reisa. I følge Nordreisa
Bygdebok var det totalt 9 skoler før krigen, mens det i dag bare er bevart to , Kjelleren og
Solvoll, i tillegg til Sappen. Gamleskolen i Sappen er dermed en av ytterst få skoler som står
igjen i et område som var utsatt for den brente jords taktikk.
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Bygningens planløsning med kjøkken og skolestue i første etasje og to sovesaler o g kammers i
andre etasje, samt den originale trappen er bevart. Bygningen er en sjelden godt bevart bygning
i sitt område med et veldig godt bevart ek steriøret , slik det har sett ut siden 1920 - tallet, med
eldre vinduer og skifer på taket. Det er overbygget inngangsparti og tre opplett på taket er også
svært godt bevart. Innvendig har det skjedd en del endringer, det er satt inn nyere kjøkken og
bad, disse er ikke omfattet av fredningen.

Gamleskolen i Sappen har gjennomgått tre epoker som gjenspeiler lovver ket for skole og
utdanning. Bygningen ble reist som våningshus i 1890 , hvor ett rom ble brukt til skolestue.
Byggingen var et konkret resultat av skoleloven av 1889, hvor antall skoleuker, fagkrets og
lærerkrefter økte. Det var også mulig å få rentefritt l ån til boligbygging mot at man leide ut
deler av den til omgangsskole. Gamleskolen i Sappen var i drift frem til 1950 da det ble bygget
en ny skole ved siden av.

Ved å frede et utomhusområde etter § 19 ivaretas området rundt skolen, slik det alltid har se tt
ut med en åpen gresslette, og hage med bjørketrær innved huset.

Gamleskolen i Sappen er et viktig og godt kjent kulturminne i Reisadalen. Dagens eier av
bygningen sørger for godt vedlikehold og formidler skolen s historie og viktige aspekter ved
kvensk kult ur og historie . Skolen utgjør derfor både en kunnskapsverdi og opplevelsesverdi om
de kvenske barna og deres skoletilværelse .

Tilstand og økonomiske konsekvenser av freding
Riksantikvaren har gjennomført en visuell tilstandsvurdering av bygningen 19 .10.2018.

Vurdering av tilstand og økonomi
Det er en bygning som er omfattet av fredingen. Ut i fra gjeldende Norsk Standard EN - NS
16096 har bygningen TG 2.

Ut i fra en samlet vurdering regner ikke Riksantikvaren med at det vil innebære vesentlige
økon omiske merkostnader for staten å gjennomføre freding av Gamleskolen i Sappen.

Riksantikvarens myndighet
Det følger av kulturminneloven § 15 jf. § 22 at departementet kan frede byggverk og anlegg,
eller deler av dem, av kulturhistorisk eller arkitektonisk verdi. Det følger videre av § 19 at
departementet kan frede et område rundt et fredet kulturminne så lang t det er nødvendig for å
bevare virkningen av kulturminnet i miljøet eller for å beskytte vitenskapelige interesser som
knytter seg til det. Myndighet til å fatte vedtak om fredning er delegert fra Klima - og
miljødepartementet til Riksantikvaren jf. forskr ift om faglig ansvarsfordeling mv etter
kulturminneloven av 9. februar 1979 § 12 nr.1.

Lokalisering og eiendomsforhold. Reguleringsmessig status
Gamleskolen i Sappen eies, ifølge matrikkelen.no, av Tore Konrad Elvestad. Eiendommer ligger
i Nordreisa komm une ved Reisaelva.

Eiendommen er ikke berørt av reguleringsplaner.
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Forholdet til naturmangfoldloven
Når kulturminneforvaltningen fatter vedtak, skal det samtidig gjøres en vurdering av om dette
har innvirkning på naturmangfoldet. Dette følger av lov 1 9. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av
naturens mangfold (naturmangfoldloven). Lovens §§ 8 - 12 legges til grunn for vurderingen,
jf. § 7.

Det er gjort søk i Artsdatabankens Artskart og Miljødirektoratets Naturbase for å fremskaffe
nødvendig kunnskap for beslutningsgrunnlaget. Søket gjaldt sårbare og truede arter.

Det er ikke registrert sårbare eller truede arter i området som inngår i fred n ingen omkring den
foreslåtte fredete bygningen. I Reisaelva er det gjort funn av oter, men Riksantikvaren vurderer
a t fredingen av Gamleskolen i Sappen verken vil komme i konflikt med naturverdier eller
påvirke naturmangfoldet i negativ retning.
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Bakgrunn for fredningen
I 201 7 startet Riksantikvaren opp et arbeid med å kartlegge og vurdere kvenske/norsk - finske
kulturminner for fredning. Arbeidet gjøres i tett samarbeid med fylkeskommunene Troms og
Finnmark, og i dialog med minoritetsgruppen selv, interessegrupper, eiere og musee r. Målet er
å bedre fredningslistens representativitet ved at fredningene i større grad skal gjenspeile
Norges historie og dagens samfunn. Nasjonale minoriteters kulturminner er et av temaene hvor
det til nå har vært gjennomført få fredninger. Kvenske/nors k - finske kulturminner er det fredet
noen av, hovedsakelig i Varanger i Finnmark. Fredningen av Gamleskolen i Sappen utvider
bildet av kvensk historie ved at den sammen med Tørfoss gård får frem Reisadalen som et
viktig område for kvensk kultur og byggeskik k.

Redegjørelse for saksgang og innkomne bemerkninger
Melding om oppstart av fredning ble, i samsvar med kulturminneloven § 22 nr.1, meddelt
eieren og kommunen i brev av 2. november 2018. Samtidig ble dette kunngjort i avisene
Nordlys og Framtid i Nord.

Det kom inn en merknad fra Else Elvestad med forslag om å vurdere navnet på bygningen.
Riksantikvaren takker for innspillet og har tatt dette til følge og har endret til Gamleskolen i
Sappen som navn på bygningen, da det er slik skolen blir omtalt lokalt.

Riksantikvaren utformet deretter fredningsforslag, og dette ble i samsvar med
kulturminneloven § 22 nr.2 sendt på høring til berørte parter 11. mars 2019. Samtidig ble det
kunngjort i avisene Nordlys, Framtid i Nord og Norsk lysingsblad at fredningsfors laget var lagt
ut til offentlig ettersyn i Nordreisa kommune.

Det ble gitt en frist på 6 uker fra kunngjøringsdagen til å komme med uttalelser.

Dato for innsending av høringsuttalelser er: 3. mai 2019.
Høringsuttalelser sendes til Riksantikvaren på mail adresse: postmottak@ra.no

Fredningsforslaget skal etter den begrensede høringen legges fram til politisk behandling i
Nordreisa kommune (Raisin komuuni) før vedtak om fredning treffes, jf. kulturminneloven § 22
nr. 3. Høringsuttalelsene og kommunens behan dling vil bli behandlet og tatt inn i saken. Det er
Riksantikvaren som fatter vedtak om fredning. Fredningsvedtaket kan påklages.

Vennlig hilsen

Linda Lo v ise Veiby
fung. avdelingsdirektør Ingrid Melgård

fung. seksjonssjef

Brevet er elektronisk godkjent uten underskrift
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Mottakere:
Tore Konrad Elvestad
Troms fylkeskommunen
Nordreisa kommune
Nord - Troms museum
Halti kvenkultursenter
Norske kveners forbund , Ruijan kveeniliitto
Kvenlandsforbundet
Norsk Finsk forbund , Norjalais - Suomalainen Liitto
Fortidsminneforeningen avd. Troms

Kopi til:
Klima - og miljødepartementet

Vedlegg: Fredningsdokumentasjon
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Mottaker Kontaktperson Adresse Post
Halti kvenkultursenter IKS Hovedveien 2 9151 STORSLETT
Kvenlandsforbundet v/Bjørnar Seppola 9143 SKIBOTN
Nordreisa kommune Postboks 174 9156 STORSLETT
Nord - Troms Museum Hovedvegen 2 9151 STORSLETT
Norsk Finsk Forbund -
Norjalais - Suomalainen
Liitto

C/O Espen
RobertsenSkallelv

9800 VADSØ

Norske Kveners forbund -
Ruijan kveeniliitto

Karlsøyveien 18 9015 TROMSØ

Tore Konrad Elvestad Reisadalen 2922 9151 STORSLETT
Troms fylkeskommune Postboks 6600 9296 Tromsø
Fortidsminneforeningen -
Troms avdeling

Postboks 942 9259 TROMSØ
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Gamleskolen i Sappen
Reisadalen

DOKUMENTASJONSVEDLEGG
Utarbeidet av Riksantikvaren 2019
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Bakgrunnen for fredningen:

I 2017 startet Riksantikvaren opp et arbeid med å frede

kvenske/norsk-finske kulturminne, som en del av Riksantikvarens

fredningsstrategi frem mot 2020. Arbeidet gjøres i tett samarbeid med

fylkeskommunene Troms og Finnmark. Målet er å bedre

fredningslistens representativitet ved at fredningene i større grad skal

gjenspeile Norges historie og dagens samfunn. Nasjonale minoriteter

er et av temaene hvor det har vært få fredninger. Kvenske/norsk-

finske kulturminner er det fredet noen av, men de er hovedsakelig i

Varanger i Finnmark. Fredningen av Gamleskolen i Sappen utvider

bildet av kvensk historie på 1800-tallet ved at den sammen med

Tørfoss gård får frem Reisadalen som et viktig område for kvensk

kultur og byggeskikk.

Historikk:

Reisaelva, er et av de områdene i Nord-Troms hvor det har vært

største bosetting av kvener. Reisaelva og Reisadalen har vært en

viktig ferdselsåre mellom fjell og kyst. Kvenene ved Reisaelva og

livnærte seg av den sammen med jord- og skogbruk. Kvenene var

kjent som gode håndverkere og bygget egne bygninger, båter og

redskaper. I 1723 bodde det 6 kvensk familier i Nordreisa (Raisi). På

1800-tallet var kvensk det dominerende språket i Nordreisa, før

fornorskningen etter hvert førte til et språkskifte til norsk i området.
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Vedlegg til vedtak om fredning  av Gamleskolen i Sappen, gnr/bnr: 30/7 

Reisa kommune, Troms fylke

Vedlegget følger vedtak om fredning etter kulturminneloven

§§ 15 og 19. 

Vedlegget er en fotodokumentasjon av bygningen i den tilstand den hadde i 

2017 og 2018. 

Takk til Else og Tore Elvestad, Halti kvenkultursenter IKS, Nord-Troms 

museum, Nordreisa kommune og Troms fylkeskommune

Alle foto: 

Ståle Arfeldt Bergås & Cathrine Skredderstuen Rolland, © Riksantikvaren
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Reisaelva (Raisinjoki) har fått sitt navn etter det 

norrøne ordet risa som betyr å stige. Gjennom året 

har elva veldig varierende vannføring noe som gjør 

den farbar kun med elvebåter spesielt laget for 

Reisaelva. 
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Beskrivelse av skolen:

Gamleskolens planløsning med kjøkken og skolestue i første etasje 

og to sovesaler og kammers i andre etasje, samt den originale 

trappen er bevart. Eksteriøret er godt bevart, slik det har sett ut siden 

1920-tallet, med eldre vinduer og skifer på taket. Det er overbygget 

inngangsparti og tre opplett på taket. Innvendig har det skjedd en del 

endringer, det er satt inn nyere kjøkken og bad, disse er ikke omfattet 

av fredningen.

Gamleskolen i Sappen har gjennomgått tre epoker som gjenspeiler 

lovverket for skole og utdanning. Bygningen ble reist som våningshus 

i 1890, hvor ett rom ble brukt til skolestue. Byggingen var et konkret 

resultat av skoleloven av 1889, hvor antall skoleuker, fagkrets og 

lærerkrefter økte. Det var også mulig å få rentefritt lån til boligbygging 

mot at man leide ut deler av den til omgangsskole. I 1913 ble hele 

bygningen skolebygning og fra 1920 bygningen utvidet med en andre 

etasje med oppløft, hvor det ble sovesaler og fra da av var det 

internatskole. 

Det var flere grunner til at man startet med internatskole i Reisa. Det 

var lange avstander fra barnas hjemsted til skolen. Man hadde en 

oppfatning av at barna ville lære seg norsk raskere om de bodde på 

skolen. I en periode fikk de benytte kvensk som støttespråk og 

læreren behersket kvensk, men etter hvert ble dette strammet inn og 

det ble ansatt lærer som kun snakket norsk. Barna på Gamleskolen i 

Sappen hadde høyt fravær fordi de også måtte bidra hjemme på 

gården. Dette var trolig også en grunn til at internatskole ble innført.

Gamleskolen i Sappen var i drift frem til 1950 da det ble bygget en ny 

skole ved siden av.

Foto: Nord-Troms museum ca 1941
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Eiendomsinformasjon:

Gamleskolen i Sappen, gnr/bnr: 30/7
Nordreisa kommune, Raisin komuuni

Hovedbygning: 192211409
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Fasade mot syd med hovedinngang 
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Karakteristisk overbygd inngangsparti Hvilebenker på hver side Dobbeltfløyet inngangsdør med overlysvindu
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Langfasade mot sør og gavlfasade mot øst
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Langfasade mot nord og gavlfasade mot vest
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Plantegninger som viser 

hovedstrukturen i bygningen.

Tegninger utarbeidet av 

Riksantikvaren

2.etasje

1.etasje

13,9 m

5
,7

 m

13,9 m

5
,7

 m

Ikke i målestokk
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E-postadresse: 
fmtfpost@fylkesmannen.no 
Sikker melding: 
www.fylkesmannen.no/melding 

 Postadresse: 
Statens Hus 
9815 Vadsø 

 Besøksadresse: 
Strandvegen 13, Tromsø 
Damsveien 1, Vadsø 

 Telefon: 78 95 03 00 
www.fylkesmannen.no/tf 
 
Org.nr. 967 311 014 

  Vår dato:  Vår ref: 

  08.03.2019  2019/3698 
     

  Deres dato:  Deres ref: 

     
   

 Saksbehandler, innvalgstelefon 

 Trude Hagen Hansen, 77642171 
  
 
 
  

Til alle i mottakerlista 
 

  
 

Høring: Hovedplan for skogbruksplanlegging med miljøregistreringer i 
Troms 2019 - 2029 

 
Det har de siste 10 åra nesten ikke vært utført skogbruksplanlegging i Troms sjøl om behovet for nye 
skogbruksplaner har vært der. Det er uttrykt ønske fra skogeiernes organisasjoner om å ha mulighet 
til å bestille planer.   
 
Fylkesmannen i Troms og Finnmark ønsker å få i gang skogbruksplanprosjekt i fylket og har derfor 
utarbeidd forslag til hovedplan for skogbruksplanlegging. En hovedplan skal gi ei grov skisse for 
framdrift og årlig planleggingsomfang i den nærmeste 10-årsperioden. Hovedplanen legges til grunn 
for fordeling av tilskottsmidler til takstprosjekter.   
 
Hovedplan for skogbruksplanlegging skal fastsettes etter samråd med kommunene og relevante 
samarbeidsparter. Vi ber herved om innspill til planforslaget.  
 
 
Høringsfrist: 8. april. 
 
 
 
Med hilsen 
 
Berit Nergård Nyre (e.f.) 
landbruksdirektør 

  
 
Trude Hagen Hansen 
fylkesskogmester 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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  Side: 2/2 

 
Mottakerliste: 
Tromsø kommune Postboks 6900 9299 TROMSØ 
Harstad kommune Postboks 1000 9479 HARSTAD 
Kvæfjord kommune Bygdeveien 26 9475 BORKENES 
Skånland kommune Postboks 240 9439 EVENSKJER 
Ibestad kommune Kopparvika 7 9450 HAMNVIK 
Gratangen kommune Nergårdveien 2 9470 GRATANGEN 
Lavangen kommune Nesveien 7 9357 TENNEVOLL 
Bardu kommune Postboks 401 9360 BARDU 
Salangen kommune Postboks 77 9355 SJØVEGAN 
Målselv kommune Mellombygdveien 216 9321 MOEN 
Sørreisa kommune Sykehjemsveien 41 9310 SØRREISA 
Dyrøy kommune Dyrøytunet 1 9311 BRØSTADBOTN 
Tranøy kommune Vangsvikveien 298 9304 VANGSVIK 
Torsken kommune Herredshusveien 11 9380 GRYLLEFJORD 
Berg kommune Ingrid Bjerkås-veien 23 9385 SKALAND 
Lenvik kommune Postboks 602 9306 FINNSNES 
Balsfjord kommune Rådhusgata 11 9050 STORSTEINNES 
Karlsøy kommune Kirkebakken 1 9130 HANSNES 
Lyngen kommune Strandveien 24 9060 LYNGSEIDET 
Storfjord kommune Oldersletta 1 9046 OTEREN 
Kåfjord kommune Postboks 74 9148 OLDERDALEN 
Skjervøy kommune Postboks 145 9189 SKJERVØY 
Nordreisa kommune Postboks 174 9156 STORSLETT 
Kvænangen kommune Rådhuset, Gárgu 8 9161 BURFJORD 
Statskog Postboks 63 Sentrum 7801 NAMSOS 
Allskog Ingvald Ystgårds vei 13A 7047 TRONDHEIM 
Trondenes skogeierlag v/Arild Kulseng-Hansen, 

Tennvassåsveien 210 
9402 HARSTAD 

Indre Sør-Troms skogeierlag v/Dag A. Solbakk, Dyrøyveien 881 9311 BRØSTADBOTN 
Bardu skogeierlag v/Tor E. Bones,   
Målselv skogeierlag v/Inge Rognmo, Istindveien 384 9325 BARDUFOSS 
Midt-Troms skogeierlag v/Alf E. Sørfosbog, Sørsiveien 607 9310 SØRREISA 
Balsfjord og Malangen 
skogeierlag 

v/Knut Nesset, Takvatnet 9050 STORSTEINNES 

Tromsøysund skogeierlag v/ Arild Sørensen, Høgsandmelen 32 9027 RAMFJORDBOTN 
Lyngen og Storfjord skogeierlag v/Kristen Are Figenschau,   
Nordreisa skogeierlag v/Per Johnny Lyngmo, Vaddasveien 

599 
9151 STORSLETT 
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Innledning 
 
En skogbruksplan med miljøregistreringer er det viktigste verktøyet skogeieren har for å 
forvalte skogressursene og miljøverdiene på sin eiendom, og er en forutsetning for at 
skogeieren skal utføre sin næringsvirksomhet basert på god kunnskap om ressursene og 
miljøverdier. 
 
Skogbruksplan med miljøregistreringer er også svært nyttig for de som veileder skogeieren i 
sin skogforvaltning, eller som selger tjenester til skogeieren. I tillegg det et viktig verktøy for 
offentlige myndigheter i arbeidet med nå målene i skogpolitikken.  
 
Fylkesmannen har en sentral rolle i skogbruksplanleggingen i fylket.  Oppgaven med å 
planlegge, koordinere og legge til rette for aktuelle takstprosjekter er lagt til fylkesmannen 
som utarbeider og rullerer en hovedplan for skogbruksplanlegging. 
 
Hovedplanen skal trekke opp hovedlinjene for skogbruksplanleggingen i de neste 10 år. Den 
består av en statusoversikt, en  konkret handlingsplan for framdrift i aktuelle områder de 
nærmeste 3-4 årene, og en skisse til framdrift i den resterende delen av 10-årsperioden.  
 
Hovedplanen skal reflektere skogeiernes og skogbrukets behov for nye skogbruksplaner. 
Hovedplanen utarbeides derfor i samarbeid med skogeiernes organisasjoner og kommunene 
i fylket. Alle kommunene, Allskog, SB Skog, Nortømmer og Statskog er hatt mulighet til å 
komme med innspill til denne hovedplanen.  
 
Hovedplanen danner grunnlag for prioriteringen av tilskuddsmidler som må gjøres i fylket. 
Samtidig skal hovedplanen være et hjelpemiddel for å vurdere virkemiddelbruk, framdrift og 
omfang på de ulike skogbruksplanprosjektene.  
 
 
 

Steinkjer/Trondheim,19.01.2018 
 

Gaute Arnekleiv     Arne Rannem 
fylkesskogmester      fylkesskogmester 
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Mål for hovedplan for skogbruksplanlegging med 
miljøregistreringer 2018-2027 
 

Hovedplanen for skogbruksplanlegging med miljøregistreringer i Trøndelag legger til grunn 
formålet med Forskrift om tilskudd til skogbruksplanlegging med miljøregistreringer:  
 
«Formålet med tilskuddsordningen er å stimulere skogbruksplanlegging som et grunnleggende 
virkemiddel for å fremme et bærekraftig skogbruk med aktiv næringsmessig utnytting av skog- og 
utmarksressursene på kort og lang sikt, og slik at biologisk mangfold, landskap, friluftsliv og 
kulturminner i skogen blir ivaretatt og videreutviklet.»  
 

Målsettingen med hovedplanen for skogbruksplanlegging med miljøregistreringer i Trøndelag 
er å legge til rette for at skogeierne i fylket får anledning til å kjøpe hensiktsmessige 
skogbruksplanprodukter basert på oppdaterte skog- og miljøregistreringer hvert 10-15 år.  
 
I tillegg arbeider Fylkesmannen i Trøndelag for å øke skogbruksaktiviteten i fylket. Som et 
ledd i dette arbeidet er det viktig å øke bruken av data fra skogbruksplanprosjektene i fylket. 
En bredere og mer aktiv bruk av skogbruksplandata er viktig for å øke aktiviteten.  
 
Hovedplanen er grunnlaget for:  
- Fylkesmannens budsjettmessige prioriteringer av tilskuddsmidlene til skogbruksplanlegging  
- Kartleggingsprosjekter i Geovekst-samarbeidet som koordinerer det meste av kartlegging i 

Norge  
- Planlegging og budsjettering hos planfirmaer som gjennomfører skogbruksplanprosjekter 

Status skogbruksplanlegging med miljøregistreinger 
 
Trøndelag har et brutto produktivt skogareal på 10.690.881 daa (AR5). Av dette arealet er 
462.380 vernet etter den gamle naturvernloven eller dagens naturmangfoldlov. Produktivt 
skogareal i Trøndelag hvor det kan drives skogbruk er dermed 10.228.501 daa. 
 
En kartlegging av status på skogbruksplanområdet er gjort i 2017. Oversikten inkluderer 
skogbruksplanprosjekter som er avsluttet, eller igangsatt men ikke avsluttet pr 2017.  
Totalt areal produktivt skog med skogbruksplan hvor det offentlige har bidratt med tilskudd er 
5.459.683 daa. Dette gir en skogbruksplandekning på 58%. Betydelige arealer har 
skogbruksplaner eldre enn 15 år. Eksempler på dette finner vi i Meråker, Røros, Frosta, 
Røyrvik, Namsskogan, Selbu og Nærøy.  
 
MiS-registrering er gjennomført på 6.155.555 daa og utgjør 60% av det produktive 
skogarealet hvor det kan drives skogbruk. Flere kommuner har MIS-registreringer som 
allerede er eldre enn 15 år og er dermed gjennomført etter førstegenerasjons MIS-metodikk. 
Eksempler på dette finner vi i Selbu, Stjørdal, Frosta og Levanger. I tillegg vil en rekke 
kommuner i løpet av hovedplanperioden fram mot 2027 få MIS-registreringer som passerer 
15 års alder. 
 
I tillegg til MIS-registrert areal er ca 1.800.000 mill daa nøkkelbiotopkartlagt etter en annen 
metodikk og mangler derfor MIS-kartlegging. Dette gjelder i hovedsak arealer eid av 
Statskog og store private skogeiere i norddelen av fylket.  
 
Totalt er ca 7.955.555 daa nøkkelbiotopkartlagt. Dette utgjør ca 78% av produktivt skogareal 
i Trøndelag hvor det kan drives skogbruk. 
Områdetakstene som er gjennomført omfatter totalt 5.398.812 daa og utgjør 53% av det 
produktive skogarealet hvor det kan drives skogbruk.  
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Tabell 1. Kommunevise tall for produktivt skogareal og skogbruksplanlegging (Kilde: AR5, Naturbasen, L.dir) 
 Prod skogareal 

AR5 
Vernet Prod. skog ekskl 

vern 
MIS-kartlagt Areal levert 

skogbr.plan 
Område-
takstens 
areal 

5001 Trondheim 150 610 5 733 144 877 109 311 57 470 109 311 

5004 Steinkjer 695 995 30 253 665 742 415 000 415 000 519 000 

5005 Namsos 356 243 24 716 331 527 128 740 128 740 176 341 

5011 Hemne 182 620 677 181 943 127 410 127 410 176 995 

5012 Snillfjord 112 414 124 112 290 56 444 56 444 0 

5013 Hitra 91 286 1 188 90 098 10 046 10 046 0 

5014 Frøya 1 949 0 1 949 0 0 0 

5015 Ørland 3 668 486 3 182 0 0 0 

5016 Agdenes 91 125 876 90 249 63 000 63 000 85 090 

5017 Bjugn 99 912 11 828 88 084 41 262 41 262 0 

5018 Åfjord 168 932 3 317 165 615 102 506 102 296 113 293 

5019 Roan 42 720 1 622 41 098 19 322 19 322 31 816 

5020 Osen 55 993 1 750 54 243 26 522 26 522 39 589 

5021 Oppdal 131 124 3 056 128 068 37 060 37 060 0 

5022 Rennebu 252 858 2 612 250 246 145 123 145 123 190 288 

5023 Meldal 226 737 2 841 223 896 174 334 134 237 174 334 

5024 Orkdal 263 782 15 082 248 700 159 533 159 533 0 

5025 Røros 207 339 16 901 190 438 0 0 0 

5026 Holtålen 130 854 7 671 123 183 50 581 50 581 64 069 

5027 Midtre Gauldal 504 362 19 603 484 759 265 228 265 228 379 508 

5028 Melhus 333 196 1 043 332 153 238 271 238 271 310 861 

5029 Skaun 138 528 213 138 315 97 528 98 682 122 858 

5030 Klæbu 94 250 4 110 90 140 84 866 84 866 90 777 

5031 Malvik 114 598 2 431 112 167 76 690 76 690 0 

5032 Selbu 330 502 7 218 323 284 346 336 259 754 346 573 

5033 Tydal 145 680 498 145 182 74 295 74 295 0 

5034 Meråker 194 788 480 194 308 192 000 184 500 192 000 

5035 Stjørdal 441 470 5 486 435 984 357 653 176 000 267 178 

5036 Frosta 36 982 444 36 538 27 622 18 600 27 600 

5037 Levanger 290 711 15 805 274 906 253 061 192 000 253 643 

5038 Verdal 441 643 16 957 424 686 292 532 292 532 307 173 

5039 Verran 190 809 1 700 189 109 84 300 114 300 84 300 

5040 Namdalseid 312 139 28 116 284 023 128 570 128 570 174 287 

5041 Snåsa 539 182 81 709 457 473 251 160 251 160 270 270 

5042 Lierne 719 525 42 112 677 413 344 826 170 049 0 

5043 Røyrvik 167 873 5 462 162 411 50 383 50 383 0 

5044 Namsskogan 334 805 9 328 325 477 36 402 36 402 41 512 

5045 Grong 476 165 28 711 447 454 197 624 197 624 0 

5046 Høylandet 219 786 6 215 213 571 198 481 198 481 0 

5047 Overhalla 300 785 13 750 287 035 155 000 116 000 0 

5048 Fosnes 110 815 0 110 815 113 000 73 000 111 000 

5049 Flatanger 77 329 5 904 71 425 0 0 0 

5050 Vikna 16 010 164 15 846 0 0 0 

5051 Nærøy 275 695 30 185 245 510 166 000 166 000 239 583 

5052 Leka 9 599 260 9 339 3 190 3 190 0 

5053 Inderøy 225 051 407 224 644 199 102 173 819 197 563 

5054 Indre Fosen 382 442 3 336 379 106 255 241 255 241 302 000 

50 Trøndelag 10 690 881 462 379 10 228 501 6 155 555 5 469 683 5 398 812 
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Figur 1. Kommunevis dekning av skogbruksplan og MIS-registeringer  
 

 
 
Selv om skogbruksplanleggingsaktiviteten i Trøndelag har vært stor de senere årene er det 
fortsatt et betydelig behov for skogbruksplanlegging både med nykartlegging og revidering av 
MIS. Det er derfor åpenbart at Trøndelag har et stort behov for høg 
skogbruksplanleggingsaktivitet i hele hovedplanperioden fram mot 2027. 
 

159



5 
 

Tabell 2. Areal levert skogbruksplan, fordelt på kommuner og år.  
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Tabell 3. MIS-kartlagt areal fordelt på kommuner og år.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MIS-kartlagt 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2008 2006 2005 2004 2003 2002 Totalsum

5001 Trondheim 109311 109311

5004 Steinkjer 415000 415000

5005 Namsos 128740 128740

5011 Hemne 127410 127410

5012 Snillfjord 56444 56444

5013 Hitra 10046 10046

5014 Frøya 0

5015 Ørland 0

5016 Agdenes 63000 63000

5017 Bjugn 41262 41262

5018 Åfjord 102506 102506

5019 Roan 19322 19322

5020 Osen 26522 26522

5021 Oppdal 37060 37060

5022 Rennebu 145123 145123

5023 Meldal 174334 174334

5024 Orkdal 159533 159533

5025 Røros 0

5026 Holtålen 50581 50581

5027 Midtre Gauldal 265228 265228

5028 Melhus 238271 238271

5029 Skaun 97528 97528

5030 Klæbu 84866 84866

5031 Malvik 76690 76690

5032 Selbu 346336 346336

5033 Tydal 74295 74295

5034 Meråker 192000 192000

5035 Stjørdal 357653 357653

5036 Frosta 27622 27622

5037 Levanger 253061 253061

5038 Verdal 292532 292532

5039 Verran 84300 84300

5040 Namdalseid 128570 128570

5041 Snåsa 251160 251160

5042 Lierne 344826 344826

5043 Røyrvik 50383 50383

5044 Namsskogan 36402 36402

5045 Grong 197624 197624

5046 Høylandet 198481 198481

5047 Overhalla 155000 155000

5048 Fosnes 113000 113000

5049 Flatanger 0 0

5050 Vikna 0

5051 Nærøy 166000 166000

5052 Leka 3190 3190

5053 Inderøy* 199102 199102

5054 Indre Fosen 255241 255241

Sum 656195 589735 705387 36402 810209 128570 324817 350094 280683 320523 484791 443160 166000 858989 6155555

* I arealtallet inngår MIS-areal på 134258 daa i Mosvik levert 2013.
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Tabell 4. MIS-registreringene passerer 15-års alder  
 

 
 
 
Tabell 5. Pågående prosjekter ved inngangen til 2018 

Kommune Fase Bestilt produktivt 
areal, daa 

Hovedprosjekt 
ferdigstilles  

MIS Tilskudd 

5011 Hemne Hovedprosjekt 127 410 2017 Nykartlegging Helinnvilget 

5012 Snillfjord Hovedprosjekt 56 444 2017 Nykartlegging Helinnvilget 

5016 Agdenes Hovedprosjekt 63 000 2017 Nykartlegging Helinnvilget 

5013 Hitra Hovedprosjekt 10 046 2017 Nykartlegging Helinnvilget 

5017 Bjugn Hovedprosjekt 41 262 2017/2018 Nykartlegging Helinnvilget 

5054 Indre Fosen Hovedprosjekt 255 241 2017/2018 Nykartlegging Helinnvilget 

5049 Flatanger Hovedprosjekt 32 000 2018 Nykartlegging Helinnvilget 

5052 Leka Hovedprosjekt 3 000 2018 Nykartlegging Helinnvilget 

5045 Grong Hovedprosjekt 197 624 2018 Revisjon Helinnvilget 

5046 Høylandet Hovedprosjekt 198 481 2018 Revisjon Helinnvilget 

5024 Orkdal Hovedprosjekt - - Revisjon Helinnvilget 

5023 Meldal Hovedprosjekt - - Revisjon Helinnvilget 

5047 Overhalla Forprosjekt - - Revisjon Delinnvilget 

5041 Snåsa Forprosjekt - - Revisjon Delinnvilget 

5031 Malvik Forprosjekt - - Revisjon Delinnvilget 

5034 Meråker Forprosjekt - - Revisjon Delinnvilget 

5035 Stjørdal Forprosjekt - - Revisjon Delinnvilget 

 

Kommune MIS-registreringene 15 år i Kommune MIS-registreringene 15 år i 

5014 Frøya Mangler MIS 5040 Namdalseid 2027

5015 Ørland Mangler MIS 5004 Steinkjer 2028

5025 Røros Mangler MIS 5042 Lierne 2028

5050 Vikna Mangler MIS 5043 Røyrvik 2028

5032 Selbu 2017 5044 Namsskogan 2029

5035 Stjørdal 2017 5005 Namsos 2030

5047 Overhalla 2017 5019 Roan 2030

5051 Nærøy 2018 5020 Osen 2030

5034 Meråker 2019 5028 Melhus 2030

5041 Snåsa 2019 5038 Verdal 2030

5021 Oppdal 2020 5017 Bjugn 2031

5023 Meldal 2020 5022 Rennebu 2031

5033 Tydal 2020 5026 Holtålen 2031

5053 Inderøy 2020 5029 Skaun 2031

5024 Orkdal 2021 5054 Indre Fosen 2031

5031 Malvik 2021 5011 Hemne 2032

5039 Verran 2021 5012 Snillfjord 2032

5036 Frosta 2023 5013 Hitra 2032

5037 Levanger 2023 5016 Agdenes 2032

5027 Midtre Gauldal 2025 5045 Grong 2032

5030 Klæbu 2025 5046 Høylandet 2032

5001 Trondheim 2026 5049 Flatanger 2032

5018 Åfjord 2026 5052 Leka 2032

5048 Fosnes 2026
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Forhold som legges til grunn i prioriteringene i hovedplanen 
 
Følgende forhold er lagt til grunn for prioriteringene i handlingsplan for perioden 2018-2020 
og framdriftsplan for perioden 2021-2027: 
 

 Krav om MIS-kartlegging i PEFC-skogstandard og retningslinjer for revidering av MIS. 
 Alder på eksisterende skogressursdata. 
 Tilgang på flybilder, laserdata og data fra nasjonal digital høydemodell. 
 Plan for omløpsfotografering. 
 Lokalt initiativ fra skogeiere, kommuner og næringsaktører. 
 Hva som kan forventes av årlige tilskuddsmidler til fylket og dermed realistiske årlige 

prosjekt volum. 
 
Krav til MIS-kartlegging framgår av forskrift om bærekraftig skogbruk og av PEFC 
skogstandard. Sertifikatholder (tømmerkjøper) kan stille krav til skogeierne ved vurdering av 
behov og gjennomføring av revisjon. PEFC Norge sine retningslinjer for revisjon av 
miljøregistreringer sier at  
 
«Vurdering av behov for revisjon av nøkkelbiotoper kan skje når sertifikatholder(e) mener det 
er nødvendig og skal senest gjennomføres etter 15 år. Det kan gis en utsettelse på inntil tre 
år dersom det er gode grunner til å utsette vurderingen. Begrunnelsen gis til og godkjennes 
av PEFC Norge.»  
 
Det er utarbeidet egne retningslinjer for vurdering av omfang og behov for slik revisjon. For 
prioritering av kommuner med hensyn til revisjonstakst vil alder på MIS derfor være et viktig 
kriterium. 

 
Tilgang på egnede flybilder, laserdata og data fra nasjonal digital høydemodell er viktig for 
realisering av takstprosjekt. 
 
Oppdatert informasjon om status og planer for omløpsfotografering ligger på 
http://www.kartverket.no/geodataarbeid/flyfoto/nasjonalt-program-for-omlopsfotografering/  
 
 
 
 

   
Figur 2. Status pr 15.03.2017 og plan for omløpsfotografering mot 2025. (Kilde: Kartverket) 
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Oppdatert informasjon om arbeidet med etablering av Nasjonal detaljert høydemodell ligger 
på http://www.kartverket.no/Prosjekter/Nasjonal-detaljert-hoydemodell/  
 
 

 
Figur 3. Gjennomført og plan for Nytt digitalt høydegrunnlag pr 1/11-16. (Kilde: Kartverket) 

 
 
Fylkesmannen vil initiere nye skogbruksplanprosjekter med grunnlag i hovedplanen og 
handlingsplan. Skogbruksplanlegging er omfattende prosjekt, der samarbeid mellom flere 
kommuner ofte gir mer effektive prosjekt. Statskog som stor skogeier signalisert at de er 
positive til deltakelse i framtidige skogbruksplanprosjekt. Dette vil i flere kommuner bidra til 
større arealmessig oppslutning og en mer homogen datafangst og miljøregistering.  
 
Organisering av prosjekt med forprosjektarbeid er krevende og gjennomføringen krever lokalt 
engasjement, der eksempelvis lokal skogbruksmyndighet har en viktig rolle som sekretariat. 
Initiativ og stort lokalt engasjement, vil ha betydning for de prosjekter Fylkesmannen vil jobbe 
for å realisere gjennom innvilgning av tilskudd. 
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Handlingsplan 2018-2020 
 
Handlingsplanen omfatter kommuner som vil bli prioritert for å få etablert prosjekt. 
Rekkefølgen kan bli endret underveis i perioden på grunn av endringer i tilgjengelige flyfoto 
og laserdata.  
 

Prioritet Kommune Hovedprosjekt 
planlagt igangsatt 
år 

Prod. skogareal 
ekskl vern, daa 

Siste 
omløpsfoto 

Planlagt ny 
omløpsfoto 

1 

5047 Overhalla 2018 287 035 2016 2024 

5024 Orkdal 2018 248 700 2014 2021 

5023 Meldal 223 896 2014 2021 

2 

5031 Malvik 

2018 

112 167 2014 2021 

5034 Meråker 194 308 2014 2021 

5035 Stjørdal 435 984 2014 2021 

3 5041 Snåsa 2019 457 473 2016 2024 

4 5032 Selbu 
2020 

323 284 2014 2021 

5033 Tydal 145 182 2014 2021 

5 5051 Nærøy 2020 245 510 2013 2020 

  SUM 2 673 539   

Framdriftsplan 2021-2027 
Framdriftsplanen omfatter kommuner som vil bli prioritert for å få etablert prosjekt. 
Rekkefølgen kan bli endret underveis i perioden på grunn av endringer i tilgjengelige flyfoto 
og laserdata, og kommunesammenslåinger. 

 
Prioritet Kommune Hovedprosjekt 

planlagt 
igangsatt år 

Prod. skogareal, 
ekskl vern, daa 

6 5021 Oppdal 2021 128 068 

6 5053 Inderøy 2021 224 644 

6 5025 Røros 2021 190 438 

7 5039 Verran 2022 189 109 

8 5036 Frosta 2023   36 538 

8 5037 Levanger 2024 274 906 

9 5027 Midtre Gauldal 2025 484 759 

9 5030 Klæbu 2026  90 140 

10 5001 Trondheim 2026 144 877 

10 5018 Åfjord 2027 165 615 

10 5048 Fosnes 2027 110 815 

11 5040 Namdalseid 2027 284 023 

  SUM 2 323 932 
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Resultatrapport drift og utvikling pr 1.mars 2019 

Henvisning til lovverk: 
 

Vedlegg 
1 RESULTATRAPPORT  Drift og utvikling pr 1-mars 2019 

 

Rådmannens innstilling 
 Virksomhetsrapport for Drift og utvikling pr 1.mars 2019 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:  
Pr 1.mars skal lønnsutgiftene være 18,2 %, mens øvrige utgifter skal være 16,7 %. Inntektene skal 
ligge pa nær 16,7 %. (en av fire terminer er inntektsført) 
Lønnsutgiftene for kap 5 ligger pa 13,79 % noe som skyldes vakante stillinger og vaktgodtgjørelse 
som ikke betales før mars. Det er fra mars 2019 endret til månedlig utbetaling av fast va-vakt mens 
variabel inkludert 6. vakta i halvåret fortsatt gjøres opp kvartalsvis. 
 
Øvrige utgifter ligger pa 11,21 % forbruk som skyldes normale sesongvariasjoner. 
Inntekter ligger omtrent på forventet nivå – en av fire terminer er inntektsført. 
 
Oppsummert fra kap 6:  
Pr 1.mars skal lønnsutgiftene være 18,2 %, mens øvrige utgifter skal være 16,7 %. Inntektene skal 
ligge pa 16,7 %. 
Totalt så ligger lønnsutgifter pa 18,69 %, dvs 0,49 % over prognosen. Dette skyldes at hele 
budsjettreduksjon er satt inn under lønn. Denne skal budsjettreguleres til de ansvar som er vedtatt. 
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Øvrige utgifter ligger pa 25,74 %, dvs 9,04 % over prognosen. Dette er høyt og skyldes at forsikring 
er betalt for hele året, kjøp av interkommunale tjenester brann er betalt for et halvt år. I tillegg er det 
sesongvariasjoner innen anleggsdrift og noen større reparasjoner innen Byggdrift.  
Aktivitetsmessig følges Virksomhetsplanen for 2019 og etter den er flere tiltak startet opp og 
gjennomført, men det er tidlig på året slik at mange tiltak er fortsatt igjen.  
 
Vurdering  
Ut i fra virksomhetsplanen er sektoren noenlunde i rute. Virksomhetsplanen for 2019 er stram, slik 
at det tåles ikke mange endringer. 
 
Økonomisk ligger lønn og inntekter i hht budsjett.  
Øvrige utgifter ligger over pga fakturaer gjeldene for hele/halve året har forfall i januar, samt 
sesongvariasjoner spesielt innen anleggdruft. 
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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  A rsrapport: 1. februar a .e 

Eller den 10. i hver ma ned (ma nedsrapportering) 

 

RAPPORTDATO NAVN  KLARGJORT AV 

25. mars 2019 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. Tidlig pa  
a ret vil ingen kommentar bety at arbeidet ikke har startet.  

 

Felles for sektoren 

Utarbeid Virksomhetsplan for sektoren, planen er ferdig og ble presentert for MPU 28.februar 

Rutinebeskrivelser 

Hjemmeside, gjøre forbedringer, det ble startet opp en tverrsektoriell arbeidsgruppe i januar som 
skal jobbe med nytt layout og innhold i hjemmesida. 

Forespørsel om interkommunalt samarbeid tekniske fag, jf kst vedtak, forespørsel er sendt ut, det 
har kommet ett svar. 

IKT plan for drift og utvikling 

Medarbeiderundersøkelse 

Attesterer og fakturerer for hele sektoren, faktura leie/vannma lere, oppdatere KOMTEK, 
saksbehandling kommunale avgifter, klager pa  renovasjonsgebyr, eiendoms- og 
megleropplysninger og fraværsregistrering, oppfølging TidBank 

IT support, programvare KOMTEK og kartvedlikehold, oppma ling VA, pa visninger VA, GISline, 
gravemelding, arbeidet pa ga r hver ma ned 

Innlegging av nye bilder i Skyfish  

Vernerunder 

Kommunekart PROFF 

Kvalitetssystem, ROS-analyse, a rshjul og rutinebeskrivelser 

Opprydding filserveren –overgang til office365 

Bemanningsplan for sektor for drift og utvikling, planen er ferdig og ble behandlet i MPU 
28.februar 2019. 
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Side 2 

 

Anleggsdrift 

Anleggsdrift preges fortsatt av reduserte ressurser. Stillingen som driftsleder er besatt. To 
stillinger som driftsoperatører/løypekjører er under tilsetting. 
Brannberedskapen har 3 konstabelstillinger ledige ved utgangen av mars, og 2 funksjoner som 
sja før er midlertidig bemannet. 

 

Vei; Vintersesong pa ga r.  Sikringstiltak for a  hindre utgraving av Krakenesveien er under 
gjennomføring som driftstiltak. 

Vann og avløp; Oppgaver i samsvar med a rsplanen pa ga r. Endelig rapport fra daminspeksjon er 
klar.  Det er fastsla tt brudd i inntaksdammen i Saga.  Dammen driftes gjennom vinteren 2018-19 
etter anbefalinger fra dameksperter.  Sak utarbeides til møte 23. mai MPU. 

Grøntanlegg/Løypenett – vintersesong pa ga r. 

Øvrige ansvar, har ingen spesielle merknader. 

 

Oppgaver i hht virksomhetsplanen: 

Famac vei/veilys/vann/avløp – legge inn FDV-dokument pa  ulike anlegg 

VA Felt Pro 

Stoffkartotek (Eco online) 

Rullering beredskapsplan vann 

Veilys – overføring til veieier - Arbeid pa ga r, er forsinket grunnet kommunikasjonsforhold mot 
Statens vegvesen 

Vedlikeholdsplan vei 

Jernelva avløpsledning - Konkurranse gjennomført og entreprenør antatt.  

Stikkledning vann/avløp vaktmesterbua 

Vernerunder – delvis gjennomført. Sluttrapport mangler. 
 

A rsplan vei: Følges. 
A rsplan vann og avløp: Følges. 

 

Byggdrift  

Byggdrift preges av reduserte ressurser. Stillingen som ny virksomhetsleder er besatt. Oppstart 
25.april. En vaktmesterstilling er under tilsetting grunnet at en vaktmester er i 80 % permisjon 
som HTV for fagforbundet. Tilsetting skjer gjennom flytting av en person i 
nedbemanningsprosessen. 

 

Oppgaver i hht virksomhetsplanen: 

Gjennomgang Serviceavtaler og rammeavtaler tekniske installasjoner mm 

Stoffkartotek 

Branntegninger 

Etablere renholdsrom 2. etg  k.hus 

Inntak ventilasjon Storslett skole 

Sørkjosen skole brannvarsling 

Sonjatun helsesenter skifte av sirkulasjonspumper nordfløy 

Vaktmesterbase ombygging + gjerde ved Storslett skole 

Oppsetting av utstyr barnehager som ble innkjøp i 2018 
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Side 3 

Sandfilter Samfunnshus 

Rep. av kantrenner basseng 

Mindre byggarb FIG/ Flytte UNN 

Beising av vegg og tak pa  Halti gammel del. 

Miniventilasjon Meieribygg 

Ombygge brannstasjon/FIG 

Taktekking Storslett barnehage 

Vernerunder 

 

 

Renhold 

Renhold er preget av stabil drift, men sta r litt pa  vent med noen ledige stillinger i pa vente av 
nedbemanning/omplasserings prosessen. 

Innkjøp: det er kjøpt inn nye renholds vogner til Sonjatun og Bo og kultur de gamle var ca 42 a r 
gamle, sa  er det kjøpt inn nytt gulv vaskemaskin til gymsal/samfunnshuset. 

 

Oppgaver i hht virksomhetsplanen:  

Stoffkartotek er ferdig ba de i eco online og i papir versjon, jeg trenger litt opplæring pa  a  sette inn 
nye produkter. 

Organisere bygg for a  forhindre skadeinsekter,  

Skjegg og sølvkre kartlegging, her har ett skadedyrsfirma (Anticimex) vært pa  befaring pa  
Sonjatun Helsesenter og skal gi en pris pa  sanering av kre, de bruker det nye midlet som ble lov i 
Norge fra 1. februar som har vært brukt mot kakerlakker.  

Kildesortering/miljøfyrta rn vi har ga tt over til hvite søppel sekker pa  de fleste bygg, og Ole 
Henriksen har hatt gjennomgang med Avfallsservice pa  rest og sorterte konteinere, med ma l om 
reduksjon av konteinere for usortert avfall. 

Renholdsplaner med nettbrett til Sonjatun og Storslett skole, renholds appen pa  Sonjatun er 
under arbeid og blir ferdig i løpet av mars, da er det opplæring pa  de ansatte. 

Ny renholdsplan for tannklinikken,  

Vernerunder 

Risikoanalyser  

 

Utvikling 

Utvikling er preget av stabil drift, men starten av a ret har hatt to sykemeldinger. Videre utover 
a ret kommer det to lengre permisjoner. Det er lyst ut og tilsatt en vikar. 

 

Oppgaver i hht virksomhetsplanen: 

Kontinuerlig saksbehandling innen alle fagfelt, pa ga r hver uke. 
Rutinebeskrivelser 
Oppdatering av webside 
Byggesaksbehandling - fortløpende 
Lokal forskrift mindre utslipp 
Strategi for tilsyn, strategi ble vedtatt i MPU 28.februar. 
Tilsyn byggesaker – kompetanse, arbeidet er i planfasen.  
Tilsyn byggesaker – produktdokumentasjon, arbeidet er i planfasen 
Registrering av forurenset grunn 
Oppma ling – fortløpende om sommeren 
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Side 4 

Kommune- og regionreformen – oppretting av avvik i matrikkel – grunnbok. Arbeidet er godt i 
gang med ma l om a  bli ferdig før oppma lingssesongen starter ute til va ren. 
Oppdatering /ajourhold i SFKB som bygg og vei 
Navnesaker – fortløpende 
Trespra klig navn grender 
Produksjonstilskudd 
Regionalt miljøprogram RMP 
Spesielle miljøtiltak i landbruket SMIL  
Oppdatering ga rdskart alle pt-søkere 
Motorferdsel – dispensasjoner, fortløpende saksbehandling 
Revisjon av scooterløyper 
Eiendomskattetaksering. 
Nord-Troms friluftsra d 10 % 
Planstrategi for neste kommunestyreperiode 
Private reguleringsplaner – økende antall jf. omra der avsatt i arealplanen 
Reguleringsplan Sørkjosen, planforslag legges fram til andre gangs høring i MPU 4.april 
Reguleringsplan Storslett 
Reguleringsplan gravlund 
Trafikksikkerhetsplan 
Reguleringsplan Saga skianlegg 
Reguleringsplan Hjellnes 
Reguleringsplan utvidelse Høgegga bhg 
Reguleringsplan Sørkjosen havn 
Reguleringsplan for ny gang og sykkelveg til Tretten 
Forvaltningsplan Goppa friluftsomra de - revisjon 
Forvaltningsplan Kvennes friluftsomra de- revisjon 
Forvaltningsplan Saga friluftsomra de – ny plan 
Kartlegging av friluftsomra der + nærfriluftsomra der– ny høring 
Infrastrukturprogram - videreføring 
Velkomstpakke nye innbyggere 
Velkomstkveld nye innbyggere 
Deltakelse Næringsarena Troms 
Samarbeid Norges Nasjonalparklandsbyer 
Samarbeid NUNT 
Samarbeid Tornedalsra det, ny strategi lagt fram til politisk behanling i mars 
Samarbeid Halti næringshage, fortløpende 
Samarbeid Halti SA/turistinformasjonen 
Samarbeid Visit Lyngenfjord 
Samarbeid Nordreisa Næringsforening 
Bedriftsbesøk 
Ra dgivning 
Saksbehandling kommunale næringsfond 
Sekretær NæU, fortløpende 
Sekretær Flyplassutvalg Sørkjosen Lufthavn 
Verdiskaping i Storslett Nasjonalparklandsby 
• Oppgradering av Elveparken 
• Ferdigstillelse av fotturbrosjyre 
• Forprosjekt Etablering av fontene i Reisaelva, svar om konsesjon mottat av NVE 
Prosjekter etter Landsbymøtet 2018 
• Shop Reisa 
• Felles service i hele nasjonalparklandsbyen 
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Side 5 

Strategi for utseende, tilgjengelighet og attraktivitet 
Regionreformen, oppfølging av oppdrag 
Støtte store arrangementer 
Prosjekt: Visuell profilering 
Prosjekt: Belysning SNPL (se oppgradering elveparken) 
Prosjekt: Attraktiv landsby  
Prosjekt: Landsbymøtet 2019 
Prosjekt: Tiltaksplan primærnæringer 
Mulig prosjekt: Rekruttering fiskeri 
Mulig prosjekt: Omdømmebygging landbruk 
Nye retningslinjer for fla tela n, tilskudd fiskeri 
Nye retningslinjer for toppla n til jordbruksnæringa 
Gru nderakademiet 
Prosjekt “Besøksforvaltning” i samarbeid med Ka fjord 
Strategi for utseende, tilgjengelighet og attraktivitet 
For kjerneomra der i Storslett sentrum 

Reguleringsplan Storslett bru, forslag sendt pa  høring 13.mars, legges fram som sak til MPU 
4.april  

 

Landbruksplan 
Det ble gjennomført innspillsmøte med næringa i mai 2018. Arbeidet med plandokumentet er 
forsinket. Pa  grunn av redusert kapasitet pa  personell.  

 

Investering 

Nordreisahallen tak 

Gamle kinosal til ungdomsklubb, byggearbeidet startet i januar og det er godt i gang  

Solvoll gml skole renovering 

Sonjatun utredning 

Sonjatun helsesenter -vindu/etterisolering 

Utbedring Oksfjord havn, arbeidet med anbudsdokumenter er ferdig og sendt ut. 

Befalsbil brann, det jobbes med anbudsdokumenter 

Mannskapsbil brann, det har blitt jobbet for a  finne en aktuell bil 

Brannutstyr 

Ny toavd barnehage pa  Høgegga, konkurransegrunnlag for totalentreprise ble sendt ut i februar, 
men stoppet i mars pga mange feil og mangler. Nytt konkurransegrunnlag vil bli utarbeidet 

Rotsundelv skole -nytt taktekke, sak til kst om at tiltaket stoppes 

Asfaltering Rotsundelvdalen, anbudsdokumenter under utarbeidelse 

HP vann Sonevannma lere 

Forprosjekt Moan og Rotsundelv skole 

HP avløp – Utette kummer 

HP avløp – Rehab eks ledn og OV-kummer 

Saga inntaksdam 

HP vann – Rehab ledn Sørkjosen, arbeidet pa ga r 

HP vann – Punkttiltak ledn nett og kummer 

HP vann – Overbygg Jubelen 

HP vann – pH justering 

Tørrfostunet tak hovedhuset 
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Side 6 

 

Investeringsprosjekter 2018 -sluttføres i 2019 

Ombygging kommunehuset, arbeidet pa ga r  

Samfunnshuset ombygging, arbeid med kulturskolen er ferdig og tatt i bruk, kjøkken gjensta r, egen sak om 
ekstra midler. 

 

Renovering svømmehallen 

Veilys -pa legg om ma lt forbruk, investeringen er ferdig, og det ble overtatt av kommunen 15. mars. 

STATUS - ØKONOMI 

Lønn 4 665 973,88 24 965 772,00 18,69 122 332,28

Øvrige utgifter 7 096 013,10 27 568 117,00 25,74 -2 492 158,00

Inntekter -1 853 875,90 -11 389 533,00 16,28 -47 836,00

ANSVAR 5 REGNSKAP BUDSJETT FORBRUK I % AVVIK

Lønn inkl sosiale utg 684 462,00 4 960 859,00 13,79 -218 414

Øvrige utgifter 1 166 894,00 10 413 761,00 11,21 -572 204

Inntekter -4 819 894,00 -19 518 376,00 24,69 -60 507

 
 

 

KOMMENTARER TIL AVVIK: 

For kap 6 er fondskontoene trekt ut for a  fa  mer reelle tall. (fondskontoene skal ga  i null) 

 

Kap 6 

Pr 1.mars  skal lønnsutgiftene være 18,2 %, mens øvrige utgifter skal være 16,7 %.  Inntektene skal ligge pa  16,7 
%. 

 

Totalt sa  ligger lønnsutgifter pa  18,69 %, dvs  0,49 % over prognosen. Dette skyldes at hele budsjettreduksjon er 
satt inn under lønn. Denne skal budsjettreguleres til de ansvar som er vedtatt. 

  

Øvrige utgifter ligger pa  25,74 %, dvs 9,04 % over prognosen. Dette er høyt og skyldes at forsikring er betalt for 
hele a ret, kjøp av interkommunale tjenester brann er betalt for et halvt a r. I tillegg er det sesongvariasjoner innen 
anleggsdrift og noen større reparasjoner innen Byggdrift. 

 

Kap 5 

 

Pr 1.mars skal lønnsutgiftene være 18,2 %, mens øvrige utgifter skal være 16,7 %.  Inntektene skal ligge pa  nær 
16,7 %.  (en av fire terminer er inntektsført) 

 

Lønnsutgiftene for kap 5 ligger pa  13,79 % noe som skyldes vakante stillinger og vaktgodtgjørelse som ikke 
betales før mars. Det er fra mars 2019 endret til ma nedlig utbetaling av fast va-vakt mens variabel inkludert 6. 
vakta i halva ret fortsatt gjøres opp kvartalsvis. 

Øvrige utgifter ligger pa  11,21 % forbruk som skyldes normale sesongvariasjoner. 
Inntekter ligger omtrent pa  forventet niva  – en av fire terminer er inntektsført.  
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Side 7 

 

KONTERINGSLISTE LØNN 

 

  

Lønn er kontrollert. Enkelte feil funnet og rettet.      
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Side 8 

MEDARBEIDERE 

SYKEFRAVÆR  

  

Januar totalt 7,18 %  

 

Staben 3,75 %,  

Anleggsdrift, 6,92 % 

Byggdrift 10,77 %,  

Renhold: Totalt 6,92 % , sm utgjør 5,23%  korttids fravær 1,69%.  

Sm: graviditet og en kroniker 

Utvikling 14,26 %,  

Hoveddelen besta r av langtidssykemeldte. 

 

Februar totalt 8,84 

 

Staben 0,66 % 

Anleggsdrift 10,34 

Byggdrift 10,03 

Renhold: Totalt 7,13%, sm utgjør 6,14, korttids 0,99% 

Sm: Graviditet, kroniker og en operasjon 

Utvikling 14,8 % 
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Side 9 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Medarbeiderundersøkelse ble gjennomført i mai 2017. Det planlegges ny undersøkelse va ren 2019. 
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Side 10 

MEDARBEIDERSAMTALER (sett kryss)   

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

 

 

 

 

  

   

Januar  Februar Mars 
Staben/ledere 1 av 9 gjennomført Staben/ledere 1 av 9 gjennomført Staben/ledere 1 av 9 gjennomført 
Anleggsdrift 0 av 12 gjennomført  Anleggsdrift 0 av 12 gjennomført  Anleggsdrift 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 

 

April Mai Juni 
Staben/ledere 1 av 9 gjennomført Staben/ledere 1 av 9 gjennomført Staben/ledere 1 av 9 gjennomført 
Anleggsdrift 0 av 12 gjennomført  Anleggsdrift 0 av 12 gjennomført  Anleggsdrift 0 av 12 gjennomført  
Byggdrift 0 av 15 gjennomført Byggdrift 0 av 15 gjennomført Byggdrift 2 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 August Sept 
Staben/ledere 1 av 9 gjennomført Staben/ledere 1 av 9 gjennomført Staben/ledere 1 av 9 gjennomført 
Anleggsdrift 0 av 12 gjennomført  Anleggsdrift 0 av 12 gjennomført  Anleggsdrift 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 
 
Oktober 
Staben/ledere 1 av 9 gjennomført 
Anleggsdrift 0 av 12 gjennomført 
Byggdrift 0 av 15 gjennomført 
Renhold 0 av 28 gjennomført 

Utvikling 0 av 6 gjennomført 
 
November 
Staben/ledere 1 av 9 gjennomført 
Anleggsdrift 0 av 12 gjennomført 
Byggdrift 1 av 15 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 11 

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 januar med 92,82 % 

 

  

STATUS PÅ INTERN KONTROLL 

OPPFØLGING AV POLITISKE VEDTAK 

Listen starter med vedtak som ikke ble gjennomført i 2018        

Møtedato Snr Tittel Vedtak Status Merknader 

  
 
KSt 

 
 
Trespråklig navn på bygde og 
grendenavn 

 
 
Sak fra 2009 

 

Er sendt 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  

 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 

 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. 

  
Arbeid med 
utarbeidelse pågår 
 

 24/18  Varsel om oppstart: 
Detaljregulering Saga ski og 
skiskytteranlegg plan ID: 
19422018_002 

 I medhold av plan- og bygningslovens §§ 12-1, 12-
3 og 12-8 varsles oppstart av detaljregulering Saga 
ski og skiskytteranlegg plan ID: 19422018_ 

  
Arbeid med 
utarbeidelse pågår 
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Side 12 

 

69/18 
 
 
 
 
 

Klage på vedtak 1942/47/47 

Miljø,- plan og utviklingsutvalget opprettholder 
vedtaket av 08.06.2018 med hjemmel i plan og 
bygningsloven 2008 (pbl 2008) §§ 20-1, 20-2 og § 
21-4 og avslår søknad om byggetillatelse mottatt 
15.03.2018 for midlertidig brakkerigg på gnr. 47 
bnr. 47.  
Dette begrunnes med at da Henriksen gjestestue 
fikk midlertidig tillatelse til brakkerigg 05.02.2016 
var det på bakgrunn av ekstraordinær 
anleggsvirksomhet i området. Disse behovene 
eksisterer ikke på nåværende tidspunkt 

 

Opphevet av 
fylkesmannen. Det 
må fremmes en ny 
søknad. 

 
 
 
89/18 
 
 

Varsel om oppstart: 
Detaljreguleringsplan Rovdas 
gravlund - nasjonal plan ID 
19422018_003 

I medhold av plan- og bygningslovens §§ 12-1, 12-
3 og 12-8 varsles oppstart av detaljregulering 
Rovdas gravlund med plan ID 19422018_003 på 
gårds- og bruksnummer 11/1, 12/1, 12/1 fnr. 3, 
12/28, 12/30, 13/5 og 13/119 i Nordreisa 
kommune. 

 
Arbeid med 
utarbeidelse er 
startet opp 
 

 

Vedtak 2019 

 
 

STATUS PÅ INNMELDTE OG LUKKEDE AVVIK 

        

GJENNOMFØRTE KONTROLLER, RESULTATER OG IVERKSATTE TILTAK 

 

       

UTFØRTE RISIKOANALYSER: 

 

       

        

 

Snr Tittel Status

Referatsaker

PS   2/19 Revisjon av konsesjonsvilkår for Abojohka utbygging -merknader til oversendelse fra NVE til OED Ferdig, oversendt til OED

PS   3/19 Miljøfond -støtte til fjerning av gamle oljetanker Følges opp i forbindelse med utlysing av midler for 2019

PS   4/19 Søknad dispensasjon for oppføring av hytte på 1942/65/3 Ferdig, sendt ut til søker

PS   5/19 Søknad om dispensasjon 1942/46/66 Enebolig med to boenheter Ferdig, sendt ut til søker

PS   6/19 Søknad om tillatelse 1942/47/439 Oppføring av garasje med merknad fra nabo Ferdig, sendt ut til søker

PS   7/19 Resultatrapport drift og utvikling pr 1.desember 2018 Ferdig

PS   8/19 Tillatelse til oppføring av midlertidig bygg for 2 år 1942/20/12 Oppføring av brakkerigg Ferdig, sendt ut til søker

PS   9/19 Referatsaker

PS   10/19 Bemanningsplan sektor for drift og utvikling 2019 Ferdig, sendt ut til virksomhetene

PS   11/19 Vannavgift for stall på gnr 18 bnr 14 Ferdig, sendt ut til søker

PS   12/19 Kjøp av tilstøtende areal til Nesseveien 35 Ferdig, sendt ut til søker

PS   13/19 Søknad om kjøp av areal fra kommunen Ferdig, sendt ut til søker

PS   14/19 Endring av planbestemmelser i reguleringsplan Betesda planid. 19422014_002 Følges opp av saksbehandler

PS   15/19 Rotsundelv skole -renovering Oversendt til KST

PS   16/19 Revidert driftsavtale Sørkjosen småbåthavvn Oversendt til Reisafjord båtforening

PS   17/19 Strategi tilsyn 2019 Benyttes til årets tilsyn

Det er ikke kommet inn avvik 
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan 
Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2015/2351-
114 

Arkiv:                L12  

Saksbehandler:  Hanne 
Henriksen 

 Dato:                 27.03.2019 
 

 
 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
20/19 Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg 04.04.2019 

 

Planforslag: Detaljregulering Sørkjosen - Nasjonal plan ID: 19422015_001 

Henvisning til lovverk: 
Plan- og bygningsloven 
 
Vedlegg 
1 Planbestemmelser: Detaljregulering Sørkjosen - Nasjonal plan ID: 19422015_001 
2 Plankart (komplett): Detaljregulering Sørkjosen - Nasjonal plan ID: 19422015_001 
3 Plankart (uten hensynssoner): Detaljregulering Sørkjosen - Nasjonal plan ID: 

19422015_001 
4 Plankart (kun hensynssoner): Detaljregulering Sørkjosen - Nasjonal plan ID: 

19422015_001 
5 Planbeskrivelse: Detaljregulering Sørkjosen - Nasjonal plan ID: 19422015_001 
6 Planbeskrivelsens vedlegg 1: Geoteknisk vurdering – Arktisk Geotek – 11.10.2018 
7 Planbeskrivelsens vedlegg 2: Geoteknisk vurdering – G-NOT-001 1350031569 – Rambøll 

– 28.2.2019 
8 Planbeskrivelsens vedlegg 3: Datarapport fra grunnundersøkelse – Rambøll – 15.2.2019 

 

Rådmannens innstilling 
Med hjemmel i plan og bygningslovens §§ 12-10 og 12-12 jf. § 12-3 vedtar Miljø-, plan- og 
utviklingsutvalget forslag til detaljregulering Sørkjosen med nasjonal plan ID 19422015_001, 
og legger planforslaget ut til annen gangs høring og offentlig ettersyn i seks uker. 
 
 
 

Saksopplysninger 
Planforslaget er revidert etter første gangs høring og offentlig ettersyn. I alle tekstlige 
plandokumenter er alle endringer som er gjort etter første gangs høring og offentlig ettersyn 
skrevet inn med rød skrift. Unntaket er planbeskrivelsens kapittel 8.1-8.3 som er nye i sin helhet. 
 
Plankartet er vedlagt i 3 utgaver; ett komplett kart, et kart der alle hensynssoner er fjernet og ett 
kart der kun hensynssoner vises. Dette er gjort for å øke lesbarheten til kartene. Vær 
oppmerksom på at teksten på alle tre versjonene er den samme, da det ikke er mulig å fjerne kun 
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deler av teksten (eksempelvis vil navn på ulike hensynssoner vises på kartet der hensynssonene 
ikke er synlige og navn på formålsflater vil vises på kartet der kun hensynssonene er synlig). 
 
Bakgrunn: 
I kommuneplanens arealdel ble det fanget opp flere forhold som gjør at en omregulering av 
området er nødvendig. Det viktigste er trafikksikkerhet langs E6, men det ble også sett på 
muligheter for næringsutvikling og boligområder. I forbindelse med utbygging av tunell 
gjennom Sørkjosfjellet har det vært tilgjengelige tunellmasser som har gitt kommunen mulighet 
til å gjennomføre tiltak i området, som klargjøring av byggegrunn. 
 
Formålet med detaljreguleringen er todelt. Planen skal følge opp de endringer av arealformål 
som ble vedtatt i kommuneplanens arealdel, herunder å legge til rette for arealer til 
næringsvirksomhet langs E6 i den nordlige delen av planområdet. Planen skal også forbedre 
trafikksikkerheten i området, og gjennomgår derfor eksisterende og nye vegsystemer. 
 

 
Figur 1:  Avgrensning av planområdet. 

 
Planstatus: 
Kommuneplanens arealdel for Nordreisa kommune ble vedtatt den 20. mars 2014.  
 
Arealdelen har innenfor planforslaget avsatt arealer til (SOSI-koder i parentes):  

• Detaljeringssone – videreføring av reguleringsplan (910) 
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• Boligbebyggelse (1110) 
• Forretninger (1150) 
• Offentlig eller privat tjenesteyting (1160) 
• Fritids- og turistformål (1170) 
• Næringsbebyggelse (1300) 
• Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (2001) 
• Veg (2010) 
• Lufthavn (2030) 
• Hovednett for sykkel (2050) 
• Parkering (2080) 
• LNFR (5100) 

 
Planforslaget erstatter følgende reguleringsplaner: 

• 19421979_006 Sørkjosen Øst 2  
• 19421979_008 Sørkjosen Øst 4 
• 19431987_004 Sørkjosen 3 - industri 

 
Planforslaget berører delvis følgende reguleringsplaner: 

• 19421979_001 Sørkjosen Vest A  
• 19421979_002 Sørkjosen Vest B  
• 19421979_003 Sørkjosen Øst 3 – Havna industriområde   
• 19421979_004 Sørkjosen vest D 
• 19421988_003 Boligområde Solbakken 2  
• 19422006_006 Parkering og avkjørsel gnr 47 bnr 1 Museumsvollen  
• 19422007_001 Sørkjosen Lufthavn 

 
Planområdet består i dag av flere utdaterte reguleringsplaner, der mange av planene ble vedtatt i 
1979. Store deler av eksisterende boligområder er derfor tatt med i planen for å fornye 
planbestemmelsene i disse områdene til dagens standard. Her er det ikke gjort store endringer i 
plankartet utover det som er bestemt gjennom kommuneplanens arealdel og 
trafikksikkerhetstiltak. 
 
Planforslaget er i tråd med arealdelen. Det er gjort mindre justeringer, for å få til gode løsninger 
som tilfredsstiller de krav som er til utforming. 
 
Økonomiske konsekvenser: 
Nordreisa kommune legger til rette for utbygging med hensyn til kommunalteknisk anlegg og 
infrastruktur. Kommunen kjøper areal til kommunale veier og andre offentlige formål. 
 
Merknadsbehandling: 
Første gangs høring og offentlig ettersyn: 
Planen ble vedtatt sendt ut på høring og offentlig ettersyn i møte i Nordreisa miljø-, plan- og 
utviklingsutvalg den 5. oktober i sak 79/17. Høringsbrev ble sendt ut til offentlige myndigheter, 
grunneiere og naboer den 10. november 2017. Høring og offentlig ettersyn ble også annonsert i 
Framtid i Nord den 10. november 2017, samt på kommunens hjemmeside og facebookside. 
 
Høringsfristen var satt til den 20. desember 2017.  
 
Troms fylkeskommune ba om, og fikk, utsatt høringsfrist til 17. januar 2018. Fylkeskommunen 
fikk også ettersendt en mindre justering som kommunen mente ville berøre deres fagområde 
innenfor kultur den 8. januar 2018 for at de skulle kunne uttale seg til dette sammen med det 
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øvrige høringsutkastet. Endringen gjaldt tomteinndeling på gbr 47/251 – Bjørkligården som var 
uteglemt i utsendt høringsutkast. 
 
Ved fristens utløp har det kommet inn fjorten innspill, herav to innsigelser fra offentlige 
myndigheter. I tillegg har det kommet inn seks innspill etter høringsfristens utløp. Det vil si at 
det tilsammen har kommet inn tjue innspill til planforslaget slik det lå ute til første gangs høring 
og offentlig ettersyn. 
 
I tillegg ble det gjennomført et internt høringsmøte med virksomhet for anleggsdrift den 
30.1.2018 der de fikk komme med innspill. Fokus for møtet var spesielt vinterdrift av vei. 
 
Alle innspill til planen som har kommet inn til kommunen frem til 15.2.2019 er vurdert ved 
revisjon av planforslaget etter første gangs høring og offentlig ettersyn, da arbeidet med planen 
har tatt noe lengre tid enn først planlagt. 
 
Samtlige innspill og kommunens kommentarer til disse kan leses i planbeskrivelsens kapittel 8.1 
og 8.2. 
 
Varsel om oppstart: 
Varsel om oppstart ble sendt ut per brev den 23.10.2015. Varsel om oppstart ble også annonsert 
i avisene Framtid i Nord og Nordlys henholdsvis den 27. og 29.10.2015 og på kommunens 
hjemmesider. 
 
Innspillsfristen var satt til den 1.12.2015. Det kom inn 10 innspill innen fristen. I etterkant av 
dette har kommunen også mottatt noen flere innspill. Disse er tatt med i det videre arbeidet da 
planarbeidet har ligget på vent en tid. 
 
Det ble varslet oppstart av utvidet planområde den 20. juni 2017, med frist for innspill satt til 
den 10. august 2017. Til dette kom det 8 innspill.  
 
Tilsammen kom det inn 23 innspill til varsel om oppstart. 
 
Samtlige innspill og kommunens kommentarer til disse kan leses i planbeskrivelsens kapittel 
8.4. 
 
Landbruksmessige forhold: 
Landbruksarealer vil ikke påvirkes negativt av planforslaget. 
 
Naturmangfold: 
Kunnskap om naturverdiene i området er hentet inn fra flere ulike kilder, se planbeskrivelsens 
kapittel 4.6. Kommunen mener at kunnskapsgrunnlaget om naturverdiene i området er god, jf. 
naturmangfoldlovens (heretter nml) § 8. 
 
Planområdet består i hovedsak av bebygd areal, men det finnes mindre skogsområder, litt åpen 
fastmark og en elv.  
 
Planområdet berører flere viktige naturtyper. Langs Jernelva er det både strandeng og 
strandsump og bløtbunnsområder i strandsonen. I tillegg er Jernelva i seg selv en naturverdi som 
bør ivaretas. I området der de viktige naturtypene er registrert er disse avsatt med formål 
naturområde og delvis med hensynssonen – bevaring naturmiljø. Jernelva vil berøres av 
etablering av, SKV 2, ny vei og bro fra E6 til Industriveien. Her vil det være viktig at 
utbyggingen av SKV 2 blir detaljprosjektert, både med tanke på at naturverdiene langs Jernelva 
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skal ivaretas på en best mulig måte, samtidig som det vil være nødvendig at både landkar, 
fundament og elveløp opp- og nedstrøms erosjonssikres. 
 
En del av Reisautløpet naturreservat ligger også innfor planområdet. Dette arealet er avsatt med 
formålet naturvern og båndleggingssonen – Båndlegging etter lov om naturvern. Vi mener 
derfor at de viktigste naturområdene innenfor planområdet er godt ivaretatt gjennom planen. 
 
Der det vil forsvinne øvrig naturareal på grunn av utbygging er det i hovedsak åpen fastmark 
som er relativt mye påvirket av eksisterende aktivitet. Vi mener at det ikke vil være et stort tap 
for naturmangfoldet. Fortetting og utvidelse av eksisterende utbygde områder vil være å 
foretrekke fremfor utbygging av mer uberørt areal. 
 
Nordreisa kommune mener at den samla belastningen på de berørte økosystemene, jf. nml § 10, 
ved utbygging av planområdet i tråd med planforslaget vil være relativt liten. Vi har vektlagt at 
planforslaget er i tråd med kommuneplanens arealdel og at planforslaget er en fortetting av et 
område som allerede er sterkt påvirket av eksisterende bebyggelse. Vi mener det vil være bedre 
for naturmangfoldet at det fortettes i sentrale strøk fremfor å utvide sentrumsområdet til mer 
uberørte områder. 
 
Vi mener at nml § 9 er ivaretatt gjennom et godt kunnskapsgrunnlag, og det vil derfor ikke 
komme til direkte anvendelse i denne saken. Føre-var-prinsippet kommer også noe frem 
gjennom vår arealdisponering, der vi har ivaretatt de mest verdifulle naturområdene i 
planområdet som naturområder. 
 
Gjennom planområdets lokalisering og kommunens prinsipp om fortetting av 
sentrumsområdene er kravene i nml § 12 om den lokalisering, driftsmetode og teknikk som vil 
gi det beste resultatet for samfunnet og naturmangfoldet være ivaretatt. 
 
Risiko- og sårbarhet: 
For detaljregulering Sørkjosen vil der ikke tilføres vesentlige virkninger for miljø og samfunn, 
og det vil derfor heller i utgangspunktet ikke utløses krav til planprogram.  
 
Den foreslåtte detaljreguleringen er også blitt vurdert i forhold til forskrift om 
konsekvensutredning. Nordreisa kommune har konkludert med at planen ikke faller inn under 
vilkårene for en slik utredning, jf. KU forskriftens §§ 6-8 jf. forskriftens vedlegg I og II. 
 
Etter en samlet vurdering mener Nordreisa kommune at det ikke er samfunnssikkerhetsmessige 
forhold eller andre risiko- og sårbarhetsforhold som vil utgjøre fare for den foreslåtte 
detaljreguleringen, og heller ikke for nærliggende eksisterende bebyggelse. 
 
Detaljregulering: 
Detaljregulering etter pbl. § 12-3 brukes for å følge opp og konkretisere overordnet 
arealdisponering i kommuneplanens arealdel eller områderegulering. Kommunestyret skal påse 
at detaljregulering utarbeides for de områder eller tiltak som er bestemt i kommuneplanens 
arealdel, og der det ellers er behov for å sikre forsvarlig planavklaring og plangjennomføring. 
Kommunestyret kan også i forbindelse med vedtak av kommunal planstrategi vurdere 
kommunens planbehov, innbefattet behovet for kommunal detaljregulering. 
 
Formål og virkemidler er i det vesentlige like for detaljregulering og områderegulering. 
Detaljregulering er en plan for bruk og vern av mindre områder, og for utforming, bruk og vern 
av bygninger, uterom og anlegg. Detaljregulering er planformen for gjennomføring av 
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utbyggingsprosjekter og tiltak, vernetiltak og sikring av ulike typer verdier. Den erstatter 
tidligere detaljert reguleringsplan og bebyggelsesplan. 
 
 

Vurdering 
Planforslaget er i hovedsak i tråd med kommuneplanens arealdel. I forhold til de arealer som er 
avsatt i kommuneplanens arealdel er det kun gjort mindre justeringer og formålsendringer der 
dette har vist seg nødvendig på grunn av faktiske forhold og på grunn av økt detaljeringsgrad i 
planen. Etter første gangs høring og offentlig ettersyn er det gjort flere justeringer av planen for 
å få til en best mulig løsning for alle parter. 
 
Ett område som i tidligere reguleringsplan har vært regulert til formålet gartneri, og der 
reguleringsplanen var videreført i kommuneplanens arealdel, er foreslått satt av til 
boligbebyggelse i denne detaljreguleringen. 
 
Planområdet er i all hovedsak bygget ut per i dag med både boliger og næringsvirksomhet. 
Sørkjosen er preget av store trafikkmengder med dårlige trafikkløsninger. Det er også flere 
avkjøringer som fremstår som utflytende. Dette gjør at trafikkbildet flere steder kan oppleves 
noe uoversiktlig. Som følge av ny bru over Jernelva er det behov for å se på busslommene og 
mulige gangfelt i dette området. Området trenger også en opprydning for å bedre 
trafikksikkerheten for både myke og harde trafikanter. Det er også flere områder innenfor 
planområdet som kan oppleves som noe uflidde. 
 
Planforslaget vil ikke påvirke landskapet i betydelig grad, men det vil gi muligheter for en 
oppstramming av trafikkforholdene, som vil gi et bedre helhetsinntrykk av området. 
 
Det er registrert ett kulturminne, samt 6 SEFRAK-registrerte bygninger, innenfor planområdet. 
Av de SEFRAK-registrerte bygningene er Bjørkligården på GBR 47/251 vurdert til å ha 
kulturhistorisk verdi. Vi mener at planforslaget ikke vil virke negativt på områdets 
kulturhistoriske verdi. Ingen kulturminner vil påvirkes negativt av planforslaget. 
 
Planforslaget antas ikke å påvirke rekreasjonsinteressene i området negativt. I planforslaget er 
det lagt til rette for flere og bedre krysningspunkter av E6 enn det som er i dag og flere naturlige 
snarveier som leder til frilufts- og andre aktivitetsområder utenfor planområdet. 
 
Det legges opp til ett nytt vegkryss fra E6 inn mot Industriveien, og flytting av én eksisterende 
avkjørsel for å oppnå bedre trafikksikkerhet. I tillegg stenges avkjørslene fra veiene Nedre Baisit 
og Sandeng til E6. Her vil det bli en endring i kjøremønsteret siden trafikken snus ut til 
Industriveien, med ny adkomst til E6 enten via det nye krysset mellom E6 og Industriveien eller 
via krysset mellom E6 og Flyplassveien. I tillegg til dette stenges flere private avkjørsler til E6. 
Disse erstattes av nye stikkveier til Solbakken. 
 
Oppsummering: 
Planforslaget for detaljregulering Sørkjosen ansees for å gi en planmessig god løsning i tråd med 
kommuneplanens arealdel. Planforslaget vil være samfunnsnyttig ved å øke trafikksikkerheten 
og legge til rette for flere boliger og økt næringsvirksomhet innenfor planområdet.  
 
Etter helhetlig vurdering anbefaler derfor administrasjonen at planforslaget legges ut til 
annen gangs høring og offentlig ettersyn. 
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Planbestemmelser for detaljregulering Sørkjosen 

Nasjonal plan ID: 19422015_001 

Dato: 25. august 2017 

Sist revidert: 27. mars 2019 

§ 1 GENERELT 

§ 1.1 Formål 

Formålet med detaljreguleringen er todelt. Planen skal følge opp de endringer av arealformål som ble 

vedtatt i kommuneplanens arealdel, herunder å legge til rette for arealer til næringsvirksomhet langs 

E6 i den nordlige delen av planområdet. Planen skal også forbedre trafikksikkerheten i området, og 

gjennomgår derfor eksisterende og nye vegsystemer. 

 

§ 1.2 Planavgrensning 

Disse reguleringsbestemmelsene gjelder for det området som på plankartet datert 27. mars 2019 i 

målestokk 1:2000 er vist med reguleringsplan grense. 

 

§ 1.3 Planområdets arealformål og hensynssoner 

Området reguleres til følgende formål, jf. plan- og bygningslovens § 12-5: 

Bebyggelse og anlegg, jf. pbl. § 12-5, 1.pkt. 1 

 Boligbebyggelse – frittliggende småhusbebyggelse – BFS  

 Boligbebyggelse – konsentrert småhusbebyggelse – BFK  

 Forretninger – BF  

 Forsamlingslokale – BFL  

 Annen offentlig eller privat tjenesteyting – BAT  

 Fritids- og turistformål – BFT  

 Næringsbebyggelse – BN  

 Industri – BI  

 Lager – BL  

 Bensinstasjon/vegserviceanlegg – BV  

 Vann- og avløpsanlegg – BVA  

 Lekeplass – BLK  

 Bolig/forretning – BKB 

 Bolig/forretning/kontor - BKB  

 Forretning/kontor – BKB 

 Forretning/industri – BKB 

 Industri/lager – BKB 
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 Kontor/industri – BKB  

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur, jf. pbl. § 12-5, 1.pkt. 2 

 Kjøreveg – SKV  

 Gang-/sykkelveg – SGS  

 Annen veggrunn – grøntareal – SVG  

 Lufthavn – SL 

 Kollektivholdeplass – SKH 

 Parkering – SPA  

 Angitte samferdselsanlegg og/eller teknisk infrastrukturtraseer kombinert med andre angitte 

hovedformål – SAA  

Grønnstruktur, jf. pbl. § 12-5, 1.pkt. 3 

 Naturområde – GN 

 Turdrag – GTD  

 Turvei – GT  

 Friområde – GF  

 Vegetasjonsskjerm – GV  

 Angitt grøntstruktur kombinert med andre angitte hovedformål – GAA  

Landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift, jf. pbl. § 12-5, 1.pkt. 5 

 LNRF areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet 

næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag – L  

 Naturvern – LN  

Bruk og vern av sjø og vassdrag, med tilhørende strandsone, jf. pbl. § 12-5, 1.pkt. 6 

 Naturområde i sjø og vassdrag – VNV 

Hensynssoner, jf. pbl. § 12-6 

 H 190 F – Sikringssone – Sørkjosen lufthavn 

 H 190 VA – Sikringssone – Hovedledninger vann og avløp 

 H 220 – Støysone – Gul støysone Sørkjosen lufthavn 

 H 310 –  Faresone – ras- og skredfare  

 H 320 – Faresone – flomfare 

 H 370 – Faresone – høyspenningsanlegg (inkl. høyspentkabler) 

 H 570 – Hensynssone – Bevaring kulturmiljø 

 H 720 – Båndleggingssone – Båndlegging etter lov om naturvern 
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§ 2 BESTEMMELSER FOR OMRÅDER FOR BEBYGGELSE OG ANLEGG 

§ 2.1 Boligbebyggelse – frittliggende småhusbebyggelse (BFS) 

Områdene regulert til boligbebyggelse – frittliggende småhusbebyggelse skal benyttes til boliger med 

tilhørende anlegg. 

§ 2.1.1 Bygningenes karakter 

I areal BFS 1-36 skal bygningene være eneboliger med tilhørende garasje/garasjeanlegg.  

Innenfor areal BFS 17 skal all bebyggelse på de to nye boligtomtene tilpasses og underordnes de 

eksisterende vernede bygningene innenfor hensynssone H 570 i form, volum og høyde. 

§ 2.1.2 Utnyttingsgrad (%BYA) 

Utnyttingsgrad på 30 % BYA skal ikke overstiges. 

§ 2.1.3 Høyde 

Bygg kan oppføres med gesims/mønehøyde inntil 9 meter, maksimalt 2 etasjer, målt over 

gjennomsnittlig planert terreng. Garasjer/uthus kan ha maksimal gesims/mønehøyde på 6 meter. 

Høydene regnes fra planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygget.  

Bygninger kan ikke være i konflikt med høyderestriksjonsflaten for Sørkjosen lufthavn. 

§ 2.1.4 Byggegrenser og plassering av bygg 

Der byggegrense er vist på plankartet skal bebyggelse med grunnflate større enn 50 m2 plasseres 

innenfor denne. Bygg skal plasseres minst 10 meter fra senterlinje kommunal og fylkeskommunal vei, 

samt minst 20 meter fra senterlinje riksvei. For bebyggelse med grunnflate mindre enn 50 m2 gjelder 

bestemmelser gitt i medhold av plan- og bygningslovens § 29-4.  

§ 2.1.5 Byggesøknader 

Byggesøknader skal inneholde situasjonsplan med planløsning for alle bygg på tomta, herunder 

garasje/carport og uthus selv om disse ikke skal ferdigstilles samtidig med boligen. Høyde og 

utforming av planert terreng skal vises på tverrsnitt/terrengprofiler. Alle terrenginngrep i 

byggeområdet anses for å være vesentlige. Dette medfører at ingen terrenginngrep som grave- og 

sprengningsarbeider kan gjennomføres før byggetillatelse er gitt. 

§ 2.1.6 Kjeller 

Det tillates ikke kjeller innenfor planområdet. 

§ 2.1.7 Parkering 

Parkeringsplasser skal etableres etter de krav som er satt i kommuneplanens arealdels 

planbestemmelser. 
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§ 2.1.8 Takform/-vinkler 

Bygg kan oppføres med saltak med takvinkel mellom 22° og 40°, pulttak (skråtak) med utvendig avløp 

med takvinkel mellom 8° og 40° eller pulttak med innvendig avløp med takvinkel mellom 15° og 40°. 

Dette gjelder også garasjer. 

§ 2.1.9 Estetikk 

Fasader og takflater skal ha avdempede farger som gir området visuell enhet og et rolig preg. 

Bebyggelsen skal plasseres og utformes slik at den får en god funksjonell og arkitektonisk 

helhetsvirkning i seg selv og i forhold til omgivelsene. 

Bebyggelsen skal, når det gjelder volum, stiluttrykk, materialer og farger, utformes på en slik måte at 

området som helhet framstår med et godt preg. 

Tilbygg eller påbygg skal tilpasses og samordnes med det opprinnelige bygget. For fasadeendring og 

rehabilitering gjelder samme krav til estetikk som for nye bygg. 

Bygningselementer som oppfattes som utpregede fremmedelementer skal unngås. Store verandaer 

som ikke står i forhold til husets dimensjoner eller form tillates ikke. 

Materialbruk og detaljutforming skal tilpasses husets stil. Valg av utvendige farger skal understøtte 

husets form og detaljering. 

Alle tiltak, også støttemurer, skråninger, veger og lignende, skal innordne seg områdets topografi og 

tilpasses eksisterende terreng. 

§ 2.1.10 Gjerder 

Tomteeier som har grense mot offentlig friområde kan pålegges å sette opp gjerde eller hekk mot 

dette. En eventuell hekk må i sin helhet holdes innenfor egen eiendom, slik at den ikke er til hinder 

for den frie ferdsel i området. 

Gjerder skal ikke være sikthindrende for vegtrafikken. 

§ 2.1.11 Støy 

Boliger skal etableres med en stille side. Dvs. utendørsstøy lavere enn Lden 55 dB. 

Stue og soverom skal primært ha vindu mot stille side. Soverom prioriteres på stille side. 

Balkonger/veranda skal primært plasseres på stille side. Ev. skjermes slik at utendørsstøy på 

balkong/veranda er lavere enn Lden 55 dB. 

Innendørs lydnivå (fra vegtrafikkstøy) i oppholds- og soverom skal tilfredsstille NS 8175 klasse C – 

tabell 5 (LpAeq 24 h 30 dB). Kravene til støy skal overholdes samtidig med at teknisk forskrifts (TEK 

10) krav til ventilasjon/luftutskiftning oppfylles. 
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§ 2.2 Boligbebyggelse – konsentrert småhusbebyggelse (BKS) 

Områdene regulert til boligbebyggelse – konsentrert småhusbebyggelse skal benyttes til boliger med 

tilhørende anlegg. 

§§ 2.1.4-2.1.11 gjelder ellers for disse arealene. 

§ 2.2.1 Bygningenes karakter 

I areal BKS 1-2 skal bygningene være leilighetsbygg med tilhørende garasje/garasjeanlegg.  

§ 2.2.2 Utnyttingsgrad (% BYA) 

Utnyttingsgrad på 50 % BYA skal ikke overstiges. 

§ 2.2.3 Høyde 

Bygg kan oppføres med gesims/mønehøyde inntil 9 meter, maksimalt 2 etasjer, målt over 

gjennomsnittlig planert terreng. Garasjer/uthus kan ha maksimal gesims/mønehøyde på 6 meter. 

Høydene regnes fra planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygget.  

Bygninger kan ikke være i konflikt med høyderestriksjonsflaten for Sørkjosen lufthavn 

 

§ 2.3 Forretninger (BF) 

For arealer avsatt til forretninger gjelder §§ 2.1.4-2.1.6 og §§ 2.1.9-2.1.10. 

§ 2.3.1 Bygningenes karakter 

Innenfor areal regulert til forretninger BF 1-2 tillates det oppført bygninger til forretningsvirksomhet 

med tilhørende uteanlegg og parkering.  

§ 2.3.2 Internveger og parkering 

Opparbeidelse av nødvendige internveger og parkeringsplasser tillates.  

Parkeringsbehov skal ivaretas jf. planbestemmelsene til kommuneplanens arealdel § 2.1.5, samt krav 

i plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter. 

Det bør tilrettelegges for sykkelparkering etter normtallene i Statens vegvesens håndbok V 122 

kapittel 5.2. 

§ 2.3.3 Utnyttingsgrad (%BYA) 

Utnyttingsgrad på 60 % BYA skal ikke overstiges. 

  

192



7 
 

§ 2.3.4 Høyde 

Bygg kan oppføres med gesims/mønehøyde inntil 12 meter, maksimalt 3 etasjer, målt over 

gjennomsnittlig planert terreng. Høydene regnes fra planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt 

bygget. 

Bygninger kan ikke være i konflikt med høyderestriksjonsflaten for Sørkjosen lufthavn. 

§ 2.3.5 Støy 

Det skal settes opp støyskjerm slik at tilgrensende boligbebyggelse skjermes mot støy fra BF 2. 

 

§ 2.4 Forsamlingslokale (BFL) 

For arealer avsatt til forsamlingslokale gjelder §§ 2.1.4-2.1.6, §§ 2.1.8-2.1.10 og §§ 2.3.2-2.3.4. 

§ 2.4.1 Bygningenes karakter 

Innenfor areal regulert til forsamlingslokale BFL 1 tillates det oppført bygninger for forsamlingslokale 

og andre tilhørende bygninger.  

 

§ 2.5 Annen offentlig eller privat tjenesteyting (BAT)  

For arealer avsatt til annen offentlig eller privat tjenesteyting gjelder §§ 2.1.4-2.1.6, §§ 2.1.9-2.1.10 

og § 2.3.2-2.3.4. 

§ 2.5.1 Bygningenes karakter 

Innenfor areal regulert til annen offentlig eller privat tjenesteyting BAT 1 tillates det oppført 

bygninger egnet for offentlig eller privat tjenesteyting.  

 

§ 2.6 Fritids- og turistformål (BFT) 

For arealer avsatt til fritids- og turistformål gjelder §§ 2.1.4-2.1.6 og §§ 2.1.9-2.1.10 og § 2.3.3-2.3.4. 

§ 2.6.1 Bygningenes karakter 

Innenfor areal regulert til fritids- og turistformål BFT 1-2 tillates det oppført bygninger og andre 

byggetiltak for fritids- og turistformål i tilknytning til Leirbukthula. 

 

§ 2.7 Næringsbebyggelse (BN) 

For arealer avsatt til næringsbebyggelse gjelder §§ 2.1.4-2.1.6, §§ 2.1.9-2.1.10 og §§ 2.3.2-2.3.4. 

193



8 
 

§ 2.7.1 Bygningenes karakter 

Innenfor areal regulert til næringsbebyggelse BN 3-7 tillates det oppført bygninger til 

næringsvirksomhet.  

§ 2.7.2 Støy 

Det skal settes opp støyskjerm slik at tilgrensende boligbebyggelse skjermes mot støy fra BN 4-5.  

 

§ 2.8 Industri (BI) 

For arealer avsatt til industri gjelder §§ 2.1.4-2.1.6, §§ 2.1.9-2.1.10 og §§ 2.3.2-2.3.4. 

§ 2.8.1 Bygningenes karakter 

Innenfor areal regulert til industri BI 1-2 tillates det oppført bygninger til industri og annen tilhørende 

nærings- og forretningsvirksomhet.  

 

§ 2.9 Lager (BL) 

For arealer avsatt til lager gjelder §§ 2.1.4-2.1.6, §§ 2.1.9-2.1.10 og §§ 2.3.2-2.3.4. 

§ 2.9.1 Bygningenes karakter 

Innenfor areal regulert til lager BL 1 tillates det oppført bygninger for lager og tilhørende fasiliteter 

(kontorer, pauserom o.l.).  

 

§ 2.10 Bensinstasjon/vegserviceanlegg (BV) 

For arealer avsatt til bensinstasjon/vegserviceanlegg gjelder §§ 2.1.4-2.1.6, §§ 2.1.9-2.1.10 og §§ 

2.3.2-2.3.4. 

§ 2.10.1 Bygningenes karakter 

Innenfor areal regulert til bensinstasjon/vegserviceanlegg BV 1 tillates det oppført bygninger for 

bensinstasjon/vegserviceanlegg.  

 

§ 2.11 Vann- og avløpsanlegg (BVA) 

Areal regulert til vann- og avløpsanlegg, BVA 1-3, skal kun benyttes til nødvendige tiltak for vann- og 

avløpsanlegg. Andre tiltak tillates ikke. 
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§ 2.12 Lekeplass (BLK) 

Areal regulert til lekeplass, BLK 1, skal utformes i tråd med planbestemmelsene til kommuneplanens 

arealdel vedlegg 1: Norm for lekeplasser. 

På lekeplass skal utendørsstøy være lavere Lden enn 55 dB. Dersom Lden overstiger 55 dB skal 

lekeplass skjermes mot støykilde. 

Områder innenfor BLK 1 som ikke er opparbeidet med lekeapparater o.l. kan benyttes av Nordreisa 

kommune til snødeponi ved behov vinterstid. 

 

§ 2.13 Bolig/Forretning (BKB) 

For arealer avsatt til bolig/forretning gjelder §§ 2.1.4-2.1.6, §§ 2.1.8-2.1.10 og §§ 2.3.2-2.3.4. 

§ 2.13.1 Bygningenes karakter 

Innenfor areal regulert til bolig/forretning BKB 1 tillates det oppført bygninger for bolig/forretning.  

 

§ 2.14 Bolig/Forretning/Kontor (BKB) 

For arealer avsatt til forretning/kontor gjelder §§ 2.1.4-2.1.6, §§ 2.1.8-2.1.10 og §§ 2.3.2-2.3.4. 

§ 2.14.1 Bygningenes karakter 

Innenfor areal regulert til bolig/kontor/forretning BKB 3 tillates det oppført bygninger der formålet er 

bolig, kontor og/eller forretningsvirksomhet eller en kombinasjon av disse. Innenfor BKB 3 vil 

virksomhet tilknyttet utleie av rom/hotellvirksomhet kunne tillates. 

 

§ 2.15 Forretning/Kontor (BKB) 

For arealer avsatt til forretning/kontor gjelder §§ 2.1.4-2.1.6, §§ 2.1.9-2.1.10 og §§ 2.3.2-2.3.4. 

§ 2.15.1 Bygningenes karakter 

Innenfor areal regulert til forretning/kontor BKB 4 tillates det oppført bygninger for 

forretning/kontor.  

 

§ 2.16 Forretning/industri (BKB) 

For arealer avsatt til forretning/industri gjelder §§ 2.1.4-2.1.6, §§ 2.1.9-2.1.10 og §§ 2.3.2-2.3.4. 
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§ 2.16.1 Bygningenes karakter 

Innenfor areal regulert til forretning/industri BKB 5-6 tillates det oppført bygninger for 

næringsvirksomhet som industri og/eller forretning eller kombinasjoner av dette.  

§ 2.16.2 Støy 

Det skal settes opp støyskjerm slik at tilgrensende boligbebyggelse (BFS 5-7) skjermes mot støy fra 

BKB 5-6.  

 

§ 2.17 Industri/lager (BKB) 

For arealer avsatt til industri/lager gjelder §§ 2.1.4-2.1.6, §§ 2.1.9-2.1.10 og §§ 2.3.2-2.3.4. 

§ 2.17.1 Bygningenes karakter 

Innenfor areal regulert til industri/lager BKB 7 tillates det oppført bygninger for virksomhet tilknyttet 

industri og lager.  

§ 2.17.2 Støy 

Det skal settes opp støyskjerm slik at tilgrensende boligbebyggelse (BFS 12-13) skjermes mot støy fra 

BKB 7.  

 

§ 2.18 Kontor/industri (BKB) 

For arealer avsatt til kontor/industri gjelder §§ 2.1.4-2.1.6, §§ 2.1.9-2.1.10 og §§ 2.3.2-2.3.4. 

§ 2.18.1 Bygningenes karakter 

Innenfor areal regulert til kontor/industri BKB 8 tillates det oppført bygninger for kontor/industri.  

 

§ 3 BESTEMMELSER FOR OMRÅDER FOR SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK 

INFRASTRUKTUR 

§ 3.1 Kjøreveg (SKV) 

Arealer regulert til veg, SKV 1-32, skal benyttes til veg. Vegformål utformes ihht. Statens vegvesen sin 

håndbøker. Dette gjelder også internveger og parkeringsplasser, som bør opparbeides i henhold til 

håndbok N100 «veg- og gateutforming». 

SKV 2 må detaljprosjekteres før byggetillatelse kan gis. For en eventuell bro må både landkar, 

fundament og elveløp opp- og nedstrøms erosjonssikres. 
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§ 3.2 Gang-/Sykkelveg (SGS) 

Arealer regulert til gang/sykkelveg, SGS 1-7 og 9-17, skal benyttes til gang/sykkelveg. 

 

§ 3.3 Annen veggrunn – grøntareal (SVG) 

Arealer regulert til annen veggrunn – grøntareal, SVG 1-28, skal benyttes til rabatter og annet 

grøntareal tilknyttet veg og gang-/sykkelveg.  

Nødvendig teknisk infrastruktur i tilknytning til veg og gang-/sykkelveg tillates. 

 

§ 3.4 Lufthavn (SL) 

For arealer avsatt til lufthavn gjelder §§ 2.1.4-2.1.6, §§ 2.1.9-2.1.10 og §§ 2.3.2-2.3.4. 

§ 3.4.1 Bygningenes karakter 

Areal regulert til lufthavn, SL 1-3, kan benyttes til sikkerhetsområde, manøvreringsareal, 

flynavigasjonsanlegg, driftsbygg, terminalbygg, hangarer, parkering og andre lufthavntilknyttede 

bygg. 

§ 3.4.2 Støy 

Ved etablering av bebyggelse med støyfølsom bruksformål skal kravene til innendørs støynivå vist i 

NS 8175 klasse C tabell 5 (LpAeq 24 h 30 dB). Kravene til støy skal overholdes samtidig med at teknisk 

forskrifts (TEK 17) krav til ventilasjon/luftutskiftning oppfylles. 

 

§ 3.5 Kollektivholdeplass (SKH) 

Områder regulert til kollektivholdeplass, SKH 1-6, skal benyttes til kollektivholdeplass, og 

dimensjoneres i henhold til utbedringsstandard i Statens Vegvesens håndbok N 100 figur E.38. 

 

§ 3.5 Parkering (SPA) 

Områder regulert til parkering skal benyttes til parkering. 

SPA 1 er parkeringsplass for BKB 5. 

SPA 2 er parkeringsplass for BF 1. 

SPA 3 er parkeringsplass for BN 5. 

Innenfor SPA 4 tillates det etablert tømmeanlegg for bobil og campingvogn.  
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SPA 5 er parkeringsplass for BN 3 og 6. 

SPA 7 er parkeringsplass for BFT 1-2. 

§ 3.6 Angitte samferdselsanlegg og/eller tekniske infrastrukturtraséer kombinert 

med andre gitte hovedformål (SAA) 

Hovedformålet med arealene som er regulert til «angitte samferdselsanlegg og/eller tekniske 

infrastrukturtraséer kombinert med andre angitte hovedformål», SAA 1-12, er snødeponi, men 

arealene kan også benyttes til vann, avløp, el- og fibertrasé, samt til annen nødvendig teknisk 

infrastruktur. 

SAA 1-5 kan benyttes som gjesteparkering for boenhetene i området ved behov som f.eks. private 

arrangementer, såfremt dette ikke er i konflikt med bruk av området til snødeponi eller annen 

offentlig bruk av arealene. 

 

§ 4 BESTEMMELSER FOR OMRÅDER FOR GRØNNSTRUKTUR 

§ 4.1 Naturområde (GN) 

Det tillates ikke inngrep i GN 1-8. Tilrettelegging for det allmenne friluftslivet er tillatt. 

 

§ 4.2 Turdrag (GTD) 

I arealer regulert til turdrag, GTD 1-3, tillates det etablert tursti og eventuelle andre mindre tiltak for 

friluftslivet. Nødvendig rydding av vegetasjon tillates. Tiltak for friluftslivet skal være universelt 

utformet. 

 

§ 4.3 Turvei (GT) 

I arealer regulert til turvei, GT 1-2, tillates det å opparbeide gruslagt turvei inklusive nødvendig 

rydding av vegetasjon. Turvei skal være universelt utformet. 

Adkomst til boligtomter på BFS 17 tillates. 

 

§ 4.4 Friområde (GF) 

Området regulert til friområde, GF 1-7, skal benyttes til friområde. I friområdet tillates det ikke 

oppføring av bygninger, anlegg, veger, gjerder eller andre varige eller midlertidige innretninger. 

 

198



13 
 

§ 4.5 Vegetasjonsskjerm (GV) 

I areal regulert til vegetasjonsskjerm, GV 1-2, skal eksisterende vegetasjon bevares. Uttak av 

syke/døde trær tillates. 

 

§ 4.6 Angitt grøntstruktur kombinert med andre angitte hovedformål (GAA) 

Arealet GAA 1 kan opparbeides og benyttes til parkering for BF 1, men allmenhetens tilgang til tursti 

skal ivaretas. Andre tiltak som er til gunst for friluftslivet og allmenheten tillates. Tiltak skal være 

universelt utformet. 

GAA 3 og 5 er naturområder som tillates benyttet til snødeponi i vinterhalvåret. 

 

§ 5 LANDBRUKS-, NATUR- OG FRILUFTSFORMÅL SAMT REINDRIFT 

§ 5.1 LNRF areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet 

næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag (L) 

I områder regulert til LNFR, L 1-8, gjelder bestemmelsene i kommuneplanens arealdel. 

 

§ 5.2 Naturvern (LN) 

For LN 1 og 2 er gjeldene regelverk Forskrift om fredning av Reisautløpet naturreservat, Nordreisa 

kommune, Troms (FOR-1995-12-08-1017). 

 

§ 6 BRUK OG VERN AV SJØ OG VASSDRAG, MED TILHØRENDE STRANDSONE 

§ 6.1 Naturområde i sjø og vassdrag 

VNV 1-3 skal ivaretas på en best mulig måte for både biologisk mangfold og som et verdifullt 

naturelement for allmenheten.  

 

§ 7 HENSYNSSONER 

§ 7.1 H 190 F – Sikringssone – Sørkjosen lufthavn 

Restriksjonsområdet H 190 F gjelder hele planområdet og er ikke vist med skravur på plankartet.  

Det må ikke etableres bygninger, tilbygg, anlegg og vegetasjon i strid med høyderestriksjonsflatene i 

den til enhver tid gjeldende restriksjonsplan (Avinors tegning ENSR-P-10) for lufthavnen av hensyn til 
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flysikkerheten. Mellom høyderestriksjonskotene må det interpoleres for å finne korrekt 

restriksjonshøyde. Vegetasjon må holdes under høyderestriksjonsflatene. Detaljreguleringsplanen 

hjemler rettsgrunnlag for fjerning av vegetasjon. 

 

§ 7.1.1 Krav til radioteknisk vurdering av bygninger og anlegg samt bruk av kraner i 

utbyggingsperioden 

Nord av Bjørklymoen (veien) og videre rett østover fra krysset med E6, gjelder følgende krav:  

Alle søknader innenfor planområdet om byggetillatelse etter plan- og bygningsloven §§ 20-1 og 20-2, 

skal forelegges Avinor for å unngå konflikt mellom tiltakene og restriksjoner knyttet til 

flynavigasjonsanleggene. 

Sør av Bjørklymoen (veien) og videre rett østover fra krysset med E6, gjelder følgende krav: 

Alle søknader innenfor planområdet om byggetillatelse etter plan- og bygningsloven §§ 20-1 og 20-2 

som overstiger kotehøyde 20 meter over havet, skal forelegges Avinor for å unngå konflikt mellom 

tiltakene og restriksjoner knyttet til flynavigasjonsanleggene. 

Restriksjoner vedrørende bruk av kraner til oppføring av bygg vil bli vurdert av Avinor sammen med 

søknaden om byggetillatelse. Dette gjelder både restriksjoner i forhold til flynavigasjonsanleggene og 

høyderestriksjonsflater rundt rullebanen. 

§ 7.1.2 Farlige eller villedende lys 

Avinor skal høres i forbindelse med søknad om tiltak som endrer lyssettingen rundt Sørkjosen 

lufthavn og som kan ha innvirkning på sikkerheten for lufttrafikken. Dersom piloter rapporterer om 

at de blir blendet/forvirret av lys/skilt/reklameinnretninger under innflyging til lufthavnen, må 

lyskilder endres eller lysstyrke reduseres. 

 

§ 7.2 H 190 VA – Sikringssone – Hovedledninger vann og avløp  

Areal avsatt som sikringssone H 190 VA kan ikke bebygges før anlegget, etter tillatelse fra Nordreisa 

kommune, er flyttet.  Flytting av VA anlegg må bekostes av tiltakshaver. 

 

§ 7.3 H 220 – Støysone – Gul støysone Sørkjosen lufthavn 

Tiltakshaver (utbygger) må i forbindelse med rammesøknad/byggesøknad, legge ved en støyfaglig 

utredning der det dokumenteres at støymessige forhold i utbyggingen er ivaretatt med hensyn til 

gjeldende retningslinjer og forskriftskrav. I utredningen skal behov for avbøtende tiltak på 

boligbebyggelsen og skjerming av tilstrekkelige utendørs oppholdsareal synliggjøres. 
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§ 7.4 H 310 –  Faresone – ras- og skredfare 

Det er avsatt faresone for snøskred og jord-/flomskred (H310). Faresonen på plankartet omfatter kun 

utløpsområdene for av de aktuelle sonene. 

I faresonen kan det ikke oppføres bebyggelse før området er tilstrekkelig sikret mot ras og skred, TEK 

17 § 7-3. Dersom området sikres mot ras, skred eller steinsprang, reduseres omfanget av faresonen i 

henhold til de beregninger/vurderinger som ligger til grunn for sikringen, jf. TEK 17 § 7-3. 

 

§ 7.5 H 320 – Faresone – flomfare 

Innenfor feltene med kode H 320 skal det vises spesiell oppmerksomhet og aktsomhet for flom ved 

prosjektering. Flomforebyggende tiltak skal foretas. 

 

§ 7.6 H 370 – Faresone – høyspenningsanlegg (inkl. høyspentkabler) 

Høyspenningsanlegg (H 370) innenfor planområdet må hensyntas. Drift som ikke kommer i konflikt 

med høyspenningsanlegget kan tillates. Faresonen flyttes dersom høyspenningsanlegget flyttes. 

 

§ 7.7 H 560 – Bevaring naturmiljø 

Innenfor H 560 tillates ikke tiltak som kan redusere naturtypelokalitetens verdi eller på annen måte 

gjøre skade på lokaliteten. 

 

§ 7.8 H 570 – Hensynssone – Bevaring kulturmiljø 

Innenfor hensynssone H 570 vernes bygningene; skogvokterboligen, fjøsen og uthuset. 

Det tillates ikke nye tiltak i bebyggelsen innenfor hensynssonen uten godkjenning fra 

kulturminnemyndigheten.  

Ny bebyggelse tillates ikke innenfor hensynssonen. 

Istandsetting og vedlikehold av skogvokterboligen, fjøsen og uthuset skal skje etter antikvariske 

prinsipper. 

Mest mulig av den naturlige vegetasjonen og trær innenfor hensynssonen skal bevares. 

Tømmerbua markert med hensynssone H 570_1 vernes. Istandsetting og vedlikehold skal skje etter 

antikvariske prinsipper. Flytting av bygningen tillates. 
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§ 7.9 H 720 – Båndleggingssone – Båndlegging etter lov om naturvern 

Gjeldene regelverk er Forskrift om fredning av Reisautløpet naturreservat, Nordreisa kommune, 

Troms (FOR-1995-12-08-1017). 

 

§ 8 REKKEFØLGEBESTEMMELSER 

SKV 5, 6 og 32 skal være etablert før BFS 8 og BKB 1 kan bebygges 

Adkomster fra riks— og fylkesveg skal være kontrollert og godkjent av Statens vegvesen før det kan 

gis byggetillatelser. 

Lysberegninger, og eventuelle oppgraderinger av lyspunktene ved gangfeltene som går over E6 i 

planområdet, skal være gjennomført før nye gangfelt over E6 tas i bruk. 

GTD 1-3 skal opparbeides sammen med øvrig ny infrastruktur som veg, V/A, gang- og sykkelveg o.l. 

SKV 2 skal detaljprosjekteres før byggetillatelse kan gis. 

 

§ 9 FELLESBESTEMMELSER 

§ 9.1 Bygg- og anlegg 

Alle bygg og anlegg skal utføres/oppføres i henhold til plan- og bygningsloven (PBL) og dennes 

forskrifter med veiledninger. Kjeller tillates ikke i planområdet. 

 

§ 9.2 Avkjørselsforhold 

Avkjørsler og kryss skal være oversiktlige og trafikksikre. Disse skal bygges og utformes ihht. Statens 

vegvesens retningslinjer. 

Adkomst fra riks- og fylkesveg skal være kontrollert og godkjent av Statens vegvesen før det kan gis 

byggetillatelse. 

Innenfor frisiktssoner (juridisk linje) i avkjørsler og veikryss skal det holdes fritt for sikthindrende 

vegetasjon og gjenstander slik at disse ikke er høyere enn 0,5 meter over tilstøtende vegers nivå. 

Gjerder med utførelse som ikke hindrer sikt kan likevel tillates med høyde opp til 0,8 meter over 

tilstøtende vegers nivå. Enkeltstående oppstammede trær som ikke hindrer sikten tillates. 

Det tillates 1 avkjørsel per eiendom med maksimal bredde 4 meter, med mindre annet ikke er angitt i 

plankartet. 

Avkjørsler er vist med piler på plankartet.  

Avkjørsler som skal stenges er markert i plankartet med eget symbol. 
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§ 9.3 Mindre vesentlige unntak 

Kommunen kan når særlige grunner taler for det tillate mindre vesentlige unntak fra disse 

bestemmelsene innenfor rammene av plan- og bygningsloven. 

 

§ 9.4 Privatrettslige avtaler 

Etter at denne reguleringsplanen med tilhørende bestemmelser er stadfestet, kan det ikke inngås 

privatrettslige avtaler som er i strid med planen og dens bestemmelser. 

 

§ 9.5 Universell utforming 

Universell utforming. Ved utbygging av veger, fellesarealer m.m. skal utformes slik at disse kan 

brukes på like vilkår for flest mulig jf. Statens vegvesens håndbok V129 og TEK 17. 

 

§ 9.6 Kulturminner og aktsomhetsplikten 

Skulle det under bygge- og anleggsarbeid komme fram spor som viser eldre aktivitet i området, må 

arbeidet stanses. Dette kan for eksempel være gjenstander, levninger, ansamlinger av trekull eller 

unaturlige/uventede steinkonsentrasjoner (liste ikke uttømmende). Melding skal sendes Sametinget 

og Troms fylkeskommune omgående, jf. lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner (kml.) § 8 annet 

ledd. Det forutsettes at dette formidles videre til dem som skal utføre arbeidet. 
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1. Bakgrunn 

I kommuneplanens areal del ble det fanget opp flere forhold som gjør at en omregulering av området 

er nødvendig. Det viktigste er trafikksikkerhet langs E6, men det ble også sett på muligheter for 

næringsutvikling og boligområder. I forbindelse med utbygging av tunell gjennom Sørkjosfjellet har 

det vært tilgjengelige tunellmasser som har gitt kommunen mulighet til å gjennomføre tiltak i 

området, som klargjøring av byggegrunn.  

1.1. Hensikten med planen 

Formålet med detaljreguleringen er todelt. Planen skal følge opp de endringer av arealformål som ble 

vedtatt i kommuneplanens arealdel, herunder å legge til rette for arealer til næringsvirksomhet langs 

E6 i den nordlige delen av planområdet. Planen skal også forbedre trafikksikkerheten i området, og 

gjennomgår derfor eksisterende og nye vegsystemer. 

Planområdet består i dag av flere utdaterte planer, der mange av planene ble vedtatt i 1979. Store 

deler av eksisterende boligområder er derfor tatt med i planen for å fornye planbestemmelsene i 

disse områdene til dagens standard. Her er det ikke gjort store endringer i plankartet utover det som 

er bestemt gjennom kommuneplanens arealdel og trafikksikkerhetstiltak.  

Planen er i tråd med kommuneplanens arealdel for Nordreisa kommune 2014-2026. 

1.2. Forslagstiller og plankonsulent 

Forslagsstiller og plankonsulent er Nordreisa kommune. 

1.3. Eierforhold 

Planområdet berører en rekke grunneiere. De berørte eiendommene har følgende gårds- og 

bruksnummer: 

Gårdsnummer: 46 

Bruksnummer: 3, 8, 9, 17, 18, 19, 20, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 

45, 48, 49, 53, 55, 56, 57 og 59. 

Gårdsnummer: 47 

Bruksnummer: 1, 2, 3, 5, 8, 10, 17, 18, 21, 22, 23, 30, 31, 32, 35, 38, 42, 45, 46, 47, 50, 51, 52, 53, 54, 

55, 57, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 85, 

90, 91, 96, 97, 98, 99, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 122, 126, 138, 142, 145, 151, 

178, 181, 182, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 195, 196, 197, 198, 199, 203, 204, 207, 208, 210, 

211, 213, 216, 217, 219, 223, 224, 233, 235, 245, 247, 248, 251, 255, 256, 257, 258, 259, 261, 265, 

278, 279, 286, 290, 296, 297, 300, 302, 303, 314, 319, 320, 329, 337, 353, 354, 363, 378, 385, 387, 

389, 390, 391, 400, 408, 410, 411, 412, 418, 422, 425, 426, 429, 432, 433, 434, 435, 436, 442, 443, 

456, 458, 469, 471, 473, 474, 478, 480, 481, 488, 489, 490, 492, 495, 497, 498, 501, 502, 503, 504 og 

507. 
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1.4. Tidligere vedtak i saken 

Arealene i planen ble satt av i kommuneplanens arealdel for Nordreisa kommune 2014-2026 (plan ID: 

19422007_KPA) som ble vedtatt 20. mars 2014. 

Nordreisa kommune meldte oppstart av detaljregulering for Sørkjosen den 23.10.2015. 

I kommunal planstrategi for Nordreisa kommune 2016-2019, vedtatt 13. oktober 2016, er arbeidet 

med planen videreført fra 2015.  

1.5. Utbyggingsavtaler 

Nordreisa kommune har hatt en avtale med Statens vegvesen om bruk av masser fra arbeidet med 

tunellen gjennom Reisafjellet/Sørkjosfjellet. Disse massene er brukt til å klargjøre enkelte deler av 

planområdet til byggegrunn i tråd med tidligere reguleringsplaner og/eller kommuneplanens 

arealdel. 

1.6. Krav om konsekvensutredning?  

Planen er vurdert i forhold til forskrift om konsekvensutredninger. Nordreisa kommune har 

konkludert med at planen ikke faller inn under vilkårene for en slik utredning, jf. KU forskriftens §§ 6-

8 jf. forskriftens vedlegg I og II. 
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2. Planprosessen 

2.1. Medvirkningsprosess 

2.1.1. Medvirkning 

I planprosessen er det intensjonen at lokale fagmyndigheter skal ha en aktiv rolle, og den aktuelle 

fagmyndighet skal konsulteres i alle faser av planprosessen. I den grad det er ønskelig og mulig skal 

aktuelle fagmyndigheter kontaktes for gjennomgang av del utredninger innen sitt fagfelt. 

2.1.2. Varsel om oppstart 

Varsel om planstart ble sendt ut i brev 

datert 23.10.2015 til alle berørte 

grunneiere og naboer, samt til berørte 

offentlige instanser. I tillegg ble varsel 

om oppstart kunngjort på kommunens 

hjemmeside og annonsert i lokalavisen 

Framtid i Nord den 27.10.2015. Varselet 

var også tilgjengelig på servicetorget på 

rådhuset. Innspillfrist var satt til 1. 

desember 2015. 

I forbindelse med varsel om oppstart ble 

det også holdt et åpent folkemøte i 

kommunestyresalen på rådhuset torsdag 

26. november 2015 kl. 18:00.  

Varsel om utvidet planområde ble sendt 

ut den 20. juni 2017 til direkte berørte 

grunneiere, naboer og berørte offentlige 

instanser. I tillegg ble dette annonsert på 

kommunens hjemmeside. Frist for 

innspill var satt til 10. august 2017. 

Planområdet ble da utvidet fire steder. Et 

mindre areal i gjeldene reguleringsplan 

for Sørkjosen lufthavn ønskes endret fra 

industriområde til flyplassareal. To andre 

mindre utvidelsesarealer ønsker kommunen å ta inn i planen da vi etter varsel om oppstart har sett 

behov for endringer av gjeldene reguleringsplaner i området. 

Et stort areal har kommet til på grunn av at det flere steder var behov for litt mer areal enn det som 

opprinnelig var varslet oppstart for, for å kunne legge til rette for mer trafikksikre krysninger av E6. 

Gjeldene reguleringsplan for Sørkjosen Øst 4 (plan ID 19421979_008) ble som følge av dette veldig 

oppstykket, og hele planområdet til denne planen ble derfor tatt inn i ny reguleringsplan for å få en 

helhetlig plan med oppdaterte planbestemmelser. 

Figur 1: Første annonse om varsel om oppstart slik den ble trykket i 
avisen Framtid i Nord den 27.10.2015. 
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2.1.3. Planprogram 

Kommunen har vurdert det slik at områdereguleringen ikke omfattes av krav om planprogram, jf. 

plan- og bygningslovens § 4-1. 

2.1.4. Første gangs høring og offentlig ettersyn 

Miljø-, plan- og utviklingsutvalget vedtok i møte den 5. oktober 2017 i sak 79/17 å sende planen ut på 

høring og offentlig ettersyn i seks uker. Utvalgets vedtak var som følger: 

Med hjemmel i plan og bygningslovens §§ 12- 10 og 12- 12 jf. § 12-3 vedtar Miljø-, plan- og 

utviklingsutvalget forslag til detaljregulering Sørkjosen med plan ID 19422015_001, og legger 

planforslaget ut til høring og offentlig ettersyn i seks uker. 

Deler av gnr 47/302 og gnr 47/79 endres til formål næring. 

BKB4 endres til formål bolig/kontor/forretning. 

Brev om høringen ble sendt ut til alle berørte grunneiere, naboer til planområdet og til berørte 

offentlige myndigheter. I tillegg ble høringen annonsert på kommunens hjemmesider og i lokalavisen 

Framtid i Nord. 

Merknadsfrist var satt til 20. desember 2017. 

Det kom inn 20 høringsuttalelser til denne høringen. Av disse varslet Avinor og NVE innsigelser til 

planforslaget. Seks av høringsuttalelsene har kommet inn etter at høringsfristen hadde utløpt, men 

kommunen ønsker å ta disse med, da planprosessen har tatt lengre tid enn først antatt og innspillene 

vil være relevante for endringer av planforslaget før annen gangs høring og offentlig ettersyn. 

2.1.5. Annen gangs høring og offentlig ettersyn 

Miljø-, plan- og utviklingsutvalget vedtok i møte den dd.mm.åååå i sak XX/19 å sende planen ut på 

annen gangs høring og offentlig ettersyn i seks uker.  

Brev om høringen sendes ut til alle berørte grunneiere, naboer til planområdet og til berørte 

offentlige myndigheter. I tillegg blir høringen annonsert på kommunens hjemmesider og i lokalavisen 

Framtid i Nord. 

Merknadsfrist er satt til dd.mm.åååå.  
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3. Planstatus og rammebetingelser (Med vekt på avvik fra 

overordnet plan) 

3.1. Overordnede planer  

3.1.1. Fylkesplan for Troms 2014-2025 

Fylkesplan for Troms (2014-2025) sier bl.a. at senterstrategien innebærer at en gjennom utvikling av 

livskraftige regionsentra skal arbeide for at arbeidsmarkedet og tilbudet av spesialiserte tjenester gir 

bedre valgmuligheter og bredere fagmiljøer regionalt, enn det som ellers er mulig å få til i hver enkelt 

kommune. Dette skal gjøre fylket mer attraktivt for tilflyttere, samtidig som sentrene skal fungere 

som buffere mot flytting ut av distriktene/regionene og fylket. I sentrene utføres tjenester også 

overfor omlandsbefolkningen og næringslivet, og sentrene er samtidig avhengige av levedyktige 

samfunn i omlandet. 

I de arealpolitiske retningslinjene sier fylkeskommunen at lokalisering av boligområder, 

arbeidsplasser og handels-/servicetilbud (næringsvirksomhet og tjenesteyting), samt offentlige 

tjenester (skole, barnehage mm) skal skje med hensyn til effektiv utnyttelse av arealer og 

infrastruktur, lavest mulig energi- og transportbehov og redusert bilavhengighet. I byer og tettsteder 

skal gangavstand til kollektivakse vektlegges. 

Vi mener at vår detaljregulering av Sørkjosen sentrum er i tråd med Fylkesplanen for Troms. 

3.1.2. Regional transportplan for Troms 2014-2023 

Samferdsel er en hjørnestein i arbeidet med regional utvikling. Regional transportplan må formes og 

bidra til den ønskede regionale utviklingen. Transportnett og kommunikasjoner skal utformes og 

driftes for å underbygge mål om regional utvikling. Det er derfor viktig at det utvikles en langsiktig og 

strategisk transportpolitikk for Troms. Tilrettelegging for effektiv og trygg transportinfrastruktur er 

viktig for næringsutvikling. Sammen med et godt utviklet kollektivtransporttilbud gir det grunnlag for 

velfungerende bo- og arbeidsmarked og økt bolyst i alle deler av fylket. 

Hovedmål for kommunikasjon og infrastruktur er: 

Kommunikasjoner og infrastruktur i Troms skal forvaltes og utvikles på en bærekraftig måte for å gi 

samfunns- og næringsliv gode vilkår for utvikling og markedstilgang. 

Utviklingen av infrastruktur skal planlegges og utvikles etter fire hensyn: 

 Fremkommelighet: Bedret fremkommelighet for alle brukere i hele transportsystemet. 

 Effektivitet: Økt effektivitet i transportsystemet. 

 Miljø: Mer miljøvennlig transport i hele fylket. 

 Trafikksikkerhet: Økt trafikksikkerhet i hele fylket. 

For å nå målene er det viktig å arbeide etter hovedstrategier med et helhetlig blikk på hele 

samferdselssektoren. Følgende hovedstrategier gjelder for Troms: 
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 Arbeide for å øke de økonomiske rammene for transportnettet i Troms. Det understrekes et 

spesielt behov for økte rammer i forhold til det store etterslepet på veginfrastruktur og 

behovet for økte rammer for å opprettholde og utvikle kollektivtilbudet. 

 Igangsetting og fullføring av fergeavløsningsprosjektene Langsundforbindelsen og 

Bjarkøyforbindelsene prioriteres. 

 Sikre vedlikehold av og reinvestering i eksisterende vegnettet slik at vegkapitalen ikke 

forringes. 

 Utarbeide langsiktige strategier med fokus på helhetsvurderinger og samordning av 

vegsektoren og kollektivtransport. Det vil gi en optimal fordeling av ressurser mellom veg og 

kollektivtrafikk. 

 Senterstrukturen i Troms legges til grunn: Innenfor sentrene på nivå 1 og 2 skal det 

tilrettelegges for bedre fremkommelighet, trafikksikkerhet og kollektivtransport, gang og 

sykkel. Innenfor øvrige sentre skal det arbeides for å bedre trafikksikkerhet og sørge for god 

helårlig standard på vegnett. Reduserte avstandsulemper og flaskehalser for å styrke 

næringslivets konkurransekraft skal vektlegges. 

 Det må utarbeides kriterier for hvordan forfallet på fylkesvegene skal innhentes gjennom en 

forfalls- og utbedringsstrategi. Strategien må ta utgangspunkt i senterstruktur og de ulike 

transportbehov mellom sentre, og internt i senter eller bo- og arbeidsmarked, med sikte på 

et sikkert og effektivt vegnett og forutsigbar kollektivtransport med god standard. 

 Behovet for investeringer i nye store prosjekter må vurderes ut fra det som blir de endelige 

økonomiske rammer, samt behovene innenfor drift og vedlikehold av eksisterende vegnett 

og drift av fylkets kollektivtransport. 

3.1.3. Regionalplan for handel og service i Troms 2015-2024 

I perioden 2004-2012 har det vært en samlet økning av detaljvarer på 28 % i Nord-Troms regionen, 

samtidig som befolkningen har hatt en nedgang på 2,2 %. Frem mot 2030 forventes det en 

befolkningsøkning i regionen på 13 %. Det er beregnet et potensiale for en utvidelse av dagens 

handelsareal i Nordreisa med drøyt 35 % frem mot 2030. 

I planens bestemmelser, som legges til grunn for nye kommune- og reguleringsplaner, fremkommer 

det at etablering av ny handelsvirksomhet som enkeltvis eller samlet utgjør et bruksareal (BRA) 

større enn 3000 m2 eller utvidelse av eksisterende handelsvirksomhet som medfører en samlet BRA 

over 3000 m2 bare er tillatt i definerte sentrumssoner. Dette gjelder ikke for handelsvirksomhet der 

den dominerende delen av vareutvalget består av biler, båter, landbruksmaskiner, trelast og større 

byggevarer, samt planteskoler og hagesenter. Sørkjosen er ikke definert som sentrumssone i regional 

plan for handel og service i Troms. 

3.1.4. Kommuneplanens arealdel 

Kommuneplanens arealdel for Nordreisa kommune ble vedtatt den 20. mars 2014.  

Arealdelen har innenfor planforslaget avsatt arealer til (SOSI-koder i parentes):  

 Detaljeringssone – videreføring av reguleringsplan (910) 

 Boligbebyggelse (1110) 

 Forretninger (1150) 
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 Offentlig eller privat tjenesteyting (1160) 

 Fritids- og turistformål (1170) 

 Næringsbebyggelse (1300) 

 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (2001) 

 Veg (2010) 

 Lufthavn (2030) 

 Hovednett for sykkel (2050) 

 Parkering (2080) 

 LNFR (5100) 

Et mål for arealplanen er at Nordreisa kommune skal legge til rette for styrking av 

sentrumsområdene Storslett – Sørkjosen som servicesenter i Nord-Troms.  

Planforslaget er i tråd med arealdelen. Det er gjort mindre justeringer, for å få til gode løsninger som 

tilfredsstiller de krav som er til utforming.  

 

Figur 2: Utsnitt fra kommuneplanens arealdel for Nordreisa kommune 2014-2026 som viser nordlig del av planområdet. 
Planavgrensningen vises som en rød stiplet linje på kartutsnittet. Eksisterende reguleringsplaner vises som hvite plater 
med sort skravur på. 

221



16 
 

 

Figur 3: Utsnitt fra kommuneplanens arealdel for Nordreisa kommune 2014-2026 som viser sørlig del av planområdet. 
Planavgrensningen vises som en rød stiplet linje på kartutsnittet. Eksisterende reguleringsplaner vises som hvite plater 
med sort skravur på. 

3.2. Gjeldende og tilgrensende reguleringsplaner 

Planforslaget erstatter følgende reguleringsplaner: 

 19421979_006 Sørkjosen Øst 2  

 19421979_008 Sørkjosen Øst 4 

 19431987_004 Sørkjosen 3 - industri 

Planforslaget berører delvis følgende reguleringsplaner: 

 19421979_001 Sørkjosen Vest A  

 19421979_002 Sørkjosen Vest B  

 19421979_003 Sørkjosen Øst 3 – Havna industriområde   

 19421979_004 Sørkjosen vest D 

 19421988_003 Boligområde Solbakken 2  

 19422006_006 Parkering og avkjørsel gnr 47 bnr 1 Museumsvollen  

 19422007_001 Sørkjosen Lufthavn 
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Figur 4: Eksisterende reguleringsplaner i området som grenser inntil eller berøres av planforslaget. Planavgrensningen 
vises som en rød stiplet linje på kartutsnittet. Hvite felter innenfor plangrensa er ikke regulert tidligere. 
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3.3. Temaplaner 

Planområdet berøres av følgende temaplaner: 

 Stedsutviklingsplan for Storslett og Sørkjosen.  

 Trafikksikkerhetsplan for Kvænangen, Nordreisa og Kåfjord 2003-2012, som erstattes av ny 

trafikksikkerhetsplan for Nordreisa. Trafikksikkerhetsplanen for Nordreisa hadde 

planoppstart 2015, men er per i dag ikke ferdigstilt.  

3.4. Statlige planretningslinjer/rammer/føringer  

Vi har i dag følgende statlige planretningslinjer som er førende for reguleringsplanarbeidet: 

 For klima- og energiplanlegging og klimatilpasning (2018) 

 For samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging (2014) 

 For differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen (2011) 

 For klima- og energiplanlegging i kommunene (2009) 

 For å styrke barn og unges interesser i planleggingen (1995) 

 For vernede vassdrag (1994) 

 For samordnet areal- og transportplanlegging (1993) 
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4. Beskrivelse av planområdet, eksisterende forhold 

4.1. Beliggenhet 

Planområdet berører følgende gårds- og bruksnummer i Nordreisa kommune: 

Gårdsnummer: 46. Bruksnummer: 3, 8, 9, 20, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 44, 53, 

55, 57 og 59. 

Gårdsnummer: 47. Bruksnummer: 1, 2, 3, 5, 8, 10, 17, 18, 21, 22, 23, 30, 31, 32, 35, 38, 42, 45, 46, 47, 

50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 62, 64, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 83, 84, 85, 96, 97, 98, 99, 111, 112, 

113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 126, 138, 142, 145, 151, 178, 189, 191, 192, 193, 195, 198, 

199, 203, 204, 207, 208, 210, 211, 216, 217, 219, 224, 233, 235, 251, 255, 257, 259, 261, 265, 278, 

286, 290, 296, 297, 300, 302, 303, 314, 319, 320, 353, 354, 363, 378, 385, 389, 390, 391, 400, 408, 

410, 411, 412, 418, 422, 425, 426, 429, 432, 433, 435, 436, 442, 443, 469, 474, 478, 480, 488, 489, 

490, 492, 495, 497, 498, 501, 502, 503, 504 og 507.  

Planområdet er på 594,9 dekar. Av dette er 65,9 dekar ikke regulert tidligere. 

 

 Figur 5: Avgrensning av planområdet. 
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4.2. Dagens arealbruk og tilstøtende arealbruk 

Sørkjosen er, sammen med Storslett, Nordreisas handels- og tjenestesentrum. Her fins det mange 

regionale tjenester og handelsstanden har regionalt marked. Sørkjosen er del av Storslett 

nasjonalparklandsby. Nasjonalparklandsbyene baserer sin kommunikasjon på verdiene bærekraft, 

natur- og kulturarv. Fokuset på naturarven har resultert i flere gode stedsutviklingstiltak som 

kommunen ønsker å videreføre.  

Sørkjosen har i de siste årene hatt befolkningsvekst, og man kan se en revitalisering av 

lokalsamfunnet. Økt boligutvikling, næringsutvikling og tjenestenivå har ført til økt trafikk mellom 

Storslett og Sørkjosen, i tillegg til generell trafikk langs E6, gjør at tiltak for økt trafikksikkerhet er et 

hovedtema for denne planen. Dette er også viktig for å fremme bolyst og folkehelse. 

I Sørkjosen er dagens havn er trang, og havnekapasiteten for liten for framtidig næring. Et fremtidig 

behov for utvidelse av flyplassen, samt en innflygningssone som legger begrensinger på bygg, fører til 

at kommunen ikke har ledige arealer som kan benyttes til næringsarealer i Sørkjosen. Kommunen 

ønsker derfor å legge til rette for forretninger i Sørkjosen sentrum, og for industri/lager på Hjellnes. 

Handelsstanden er spesielt avhengig av gode løsninger for parkering, vareomlasting og gangveier. 

4.3. Stedets karakter 

4.3.1. Struktur og estetikk/ byform  

Sørkjosen er preget av store trafikkmengder med dårlige trafikkløsninger. Strekningen fra 

tunellinnslaget til Leirbuktsvingene består av cirka 39 avkjørsler til E6, av disse er cirka 28 innenfor 

det foreslåtte planområdet. Flere av avkjøringene fremstår som utflytende. Dette gjør at trafikkbildet 

flere steder kan oppleves noe uoversiktlig.  

Fra gamle Sørkjosen skole og nordover langs E6 er fotgjengernes forhold tydeligere. Her er det gang- 

og sykkelsti på vestsiden av E6. Langs veien bor det folk, og grøftene er i stor grad upleide hele 

sommeren. Betongservice, som er en av kommunens største private bedrifter, kan skimtes fra E6, 

men er uten logisk adkomst. Området rundt Jernelva, som er et vernet vassdrag, er uflidd og uten 

naturlig adkomst. Tilrettelegging langs Jernelva vil kunne gi et stort løft for trivselen, men er også 

utfordrende i forhold til erosjon. På vestsiden av E6 er reguleringsplanen for Nilseskogen boligfelt 

fjernet på grunn av dette. 

Videre nordover langs E6 har vi en strekning med vei og gangstier til vi kommer til Baisit-området. 

Området fremstår i dag som et område for lett industri. Forholdene for myke trafikanter er relativt 

gode, med noen mindre bra områder. Som følge av ny bru over Jernelva er det behov for å se på 

busslommene og mulige gangfelt i dette området. Området trenger også en opprydning for å bedre 

trafikksikkerheten for både myke og harde trafikanter. Deler av området har veldig utflytende 

avkjørsler og det er tidvis problemer med sikten i kryss.  

Videre nordover kommer man til et forretnings- og industriområde. Området er preget av 

parkeringer og veiareal. Europris har en god del kunder, men har noe utydelige vei- og 

parkeringsforhold. Det ligger ellers områder omkring som gir lite stedsforståelse, med grøfter og 

gjengrodd bjørkeskog, men som har betydelige potensial som næringsarealer. Videre innover 

Flyplassveien ligger flyplassen. På motsatt side av E6 ligger Høeghvollen, som er en kulturell oase 
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med småskala håndverksbedrifter, kafe og kultur lokaler. Høeghvollen er ikke berørt direkte i denne 

planen, men påvirker stedets karakter betraktelig. 

Herfra og videre nordover langs E6 er det en lang strekning i 60 sone med boligbebyggelse på begge 

sider. Vestre side er godt tilrettelagt med infrastruktur for myke trafikanter, mens på østre side er 

situasjonen preget av mange avkjørsler direkte fra hus til E6 og manglende gangfelt over vei i 

strekningens øvre del. Dette fører til en del farlige trafikale situasjoner, der syklende og gående tar 

sjanser ved å krysse E6 i svingene før Leirbukt-svingene. Det er også busstopp på østre side uten 

gangfelt over vei helt sør i planen. 

Generelt sett har området behov for flere boligområder, forretningsarealer og oppstramming av 

trafikken. 

4.3.2. Eksisterende bebyggelse 

Området dekker stort areal og har mange boliger, forretnings- og næringsbygg.  

4.4. Landskap  

4.4.1. Topografi og landskap 

Planområdet ligger på moreneavsetninger, og det er forholdsvis flatt i hele området. Lengst nord i 

planområdet ligger det på omkring 2-4 meter over havnivå. Det er en høydeforskjell fra 

industriområdet til strekningen mot Leirbukt, som ligger på omkring 8-11 meter over havnivå. 

Bebyggelsen ved Leirbuktsvingene har sitt høyeste punkt på cirka 26 meter over havnivå. 

Planområdets høyeste punkt ligger i lia oppom Leirbukthula på omkring 75 meter over havnivå. 

Planområdet er i all hovedsak bygget ut per i dag med både boliger og næringsvirksomhet. Jernelva 

og området rundt preges av våtmark og noen steder er det oppkommer av vann i forbindelse med 

snøsmeltningen. Jernelva kan bringe med seg leir og vannmengder inn i planområdet ved 

Nilseskogen. 

Det er utført en landskapsanalyse for Nordreisa kommune, der kommunen ble delt inn i 14 

delområder. Planområdet ligger i delområde 6 – Sørkjosen. Dette delområdet har stor verdi og 

beskrives i landskapsanalysen slik: 

Et fjordlandskap med tettstedsbebyggelse, havn og flyplass ved det vernede Reisavassdragets 

utløp. Boligbebyggelse på flaten med korte siktlinjer. Utenfor bebyggelsen, ved havna og på 

høyere nivåer er det åpen utsikt mot fjord og fjell. Nord for tettstedet finnes fjellovergang til 

Langslett (med samisk utsalgssted og reintrekk på våren) og en del fritidsbebyggelse langs 

viker og nes. Sørkjosen var antagelig et kjerneområde for bosetting allerede på 1500-/1600-

tallet, grunnet sin nærhet til havet. Fiskebønder i Reisadalen hadde sine sjøboder i Sørkjosen. 

Bratte fjellsider med sammenhengende løvskogsbelte over bebyggelsen. Jernelva er den 

største av en rekke elver som renner ned fra fjellet og ut i fjorden. 

Endringer som følge av planforslaget antas å ikke få stor betydning for opplevelsen av landskapet. En 

opprydning i trafikale forhold vil kunne virke positivt inn på området. 
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Figur 6: Skråfoto fra planområdet. Oppe til venstre: Planområdet starter oppe i høyrehjørne der et lite boligfelt skimtes 
og strekker seg videre ut av bildet. Oppe til høyre: Området fra Leirbuktsvingene til Goppa. I hovedsak boligbebyggelse, 
samt noe næring. Nede til venstre: Mye likt forrige bilde, men her ser man også bygningene på flyplassen samt endel av 
eksisterende næringsarealer. Nede til høyre: Viser videre fra Flyplasskrysset og ned til Sørkjosen havn. 

4.4.2. Lokalklima og solforhold 

Lokalklimaet preges av at planområdet ligger på en stor slette i utløpet av Reisadalen med fjell rundt. 

Nedbør og fuktige vinder kommer fra nord og nordvest, mens det fra sør og sørøst kommer varm 

vind om sommeren og kald vind om vinteren. Området ligger i et skille som ved sørlig vind påvirkes 

av innlandsklima, og som ved nordlig vind preges av kystklima. 

Solforholdene i planområdet påvirkes av nærheten til fjellene i sørvest, og det er en del variasjon 

innad i planområdet i antall soltimer. Ved vårjevndøgn 21. mars er det beregnet at området, i et 

punkt omtrent midt i planområdet, har 8:01 soltimer. Senhøstes og vinterstid (før/etter mørketid) vil 

solforholdene på ettermiddagen være noe redusert pga. nærheten til fjell i sørvest. 

 

Figur 7: Figur hentet fra http://suncurves.com/ 
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4.4.3. Estetisk og kulturell verdi 

Planområdet er i dag preget av E6, men det finnes noen oaser som fremmer kulturell verdi. Disse 

ligger i hovedsak rett utenfor planområdet.  

Høeghvollen der Kronebutikken ligger grenser til planområdet er viktig for kulturell utøvelse i form av 

kreative næringer, tradisjonsmat og lokalmat.  

Nord for planområdet ligger Sørkjosen havn som tidligere var et stort handelssentrum der tømmer 

fra Reisadalen var den største handelsvaren. Det lå tidligere flere handelsgårder i tilknytning 

Sørkjosen havn. Gamlegården, som i dag benyttes til samfunnshus, er den eneste handelsgården som 

fortsatt er intakt, og har en viss historisk verdi.  

4.5. Kulturminner og kulturmiljø 

Det er registrert ett kulturminne, samt 6 SEFRAK-registrerte bygninger, innenfor planområdet i 

Askeladden (http://askeladden.ra.no/) per 14. mars 2019.  

Kulturminnet som er registrert, er et krigsminne som ligger helt sør i planområdet; Leirbukthula. 

Dette er en fjellbunker fra andre verdenskrig, som ble brukt til lagring av krigsmateriell med bunkers 

og skyteskår. Hula ble også brukt under den kalde krigen av det norske forsvaret. Denne hula ble 

bygd av krigsfanger under 2. verdenskrig. Hula er vurdert til å være kommunalt verneverdig. 

 

Figur 8: Kartutsnitt fra Askeladden som viser utstrekningen til det registrerte kulturminnet Leirbukthula. 
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Figur 9: Skisse som viser Leirbukthula. Kilde: Innspill fra Leirbukthulas venner. 

 

Innenfor planområdet er det også seks SEFRAK-registrerte bygninger fordelt på tre eiendommer. 

Dette gjelder gårds- og bruksnummer 47/251, Bjørkelygården, samt 47/17 og 47/18 i Nedre Baisit.  

 

Figur 10: De tre omtalte eiendommene. Sett fra venstre mot høyre: 47/251, 47/17 og 47/18. Bildemontasje av bilder fra 
Google Streetview. 

Bjørkelygården, gårds- og bruksnummer 47/251, er tidligere eid av Nord-Troms Museum, men er nå i 

privat eie. Både skogvokterboligen, fjøsen og uthuset er vurdert verneverdig, men det er ikke oppført 

noen informasjon om bygningene hverken i Askeladden eller braArkiv. På den delen av eiendommen 

som er delt ut til nye boligtomter står det også en liten tømmerbu som Troms fylkeskommune har 

vurdert til å være verneverdig. Denne er ikke SEFRAK registrert. Bua ble flyttet til eiendommen på 

sent 80-tall eller tidlig 90-tall, og kommer mest sannsynlig fra Gorrosomen/Tørfoss. Alderen til bua er 

noe usikker, men den er mest sannsynlig fra før krigen.  
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For gårds- og bruksnummer 47/17, Nedre Baisit 3, og gårds- og bruksnummer 47/18, Nedre Baisit 9 

har kommunen ikke noen informasjon om bygningene utover at de er SEFRAK registrert. Det er ikke 

oppført noen informasjon om disse hverken i Askeladden eller braArkiv. 

 

Figur 11: Kartutsnitt fra Askeladden som viser SEFRAK-registrerte bygninger innenfor planområdet. Gule punkter er 
bygninger registrert som Annet SEFRAK-bygg. Røde punkter er bygninger registrert som Meldepliktig ihht. 
Kulturminnelova §25. 
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4.6. Naturverdier  

Planområdet består i hovedsak av bebygd areal, men det finnes mindre områder med lauvskog, åpen 

fastmark og elv. Skogen bonitet varierer mellom middels, lav og impediment. 

Det er registrert flere viktige naturtyper innenfor planområdet. Langs Jernelva finner man både 

naturtypen strandeng og strandsump med ID BN 00070978 i naturbase og bløtbunnsområder i 

strandsonen med ID BN00061270 i naturbase. Den sistnevnte naturtypen sneier så vidt innom 

planområdet helt i sør.  I Goppa-området er det gråor-heggeskog med ID BN 00070992 i naturbase.  

Jernelva (Vannforekomst ID 208-54-R i Vann-nett) er i seg selv en naturverdi som må ivaretas i 

planområdet. 

Lengst sør i planområdet er det så vidt innenfor grensen til Reisautløpet naturreservat med ID 

VV00000263 i naturbase. 

På vest-sørvest-siden av planområdet ligger det statlig sikra friluftsområdet Goppa med ID 

FS00000390 i naturbase. Dette området ligger så vidt innenfor planområdets avgrensning enkelte 

steder. 

Innenfor og i umiddelbar nærhet av planområdet er det registrert en rekke arter som vises i 

naturbase (tabell 1). 

En utbygging av området vil ikke påvirke INON (Inngrepsfrie naturområder i Norge), jf. Naturbase 

14.3.2017. 

Planområdet ligger ikke innenfor verneplan for vassdrag, jf. Naturbase 14.3.2017. 

Tabell 1: Arter som er registrert innenfor og i umiddelbar nærhet av planområdet inkl. rødlistestatus. 

Navn Vitenskapelig navn Rødlistestatus 

Planter   

Grusstarr Carex glareosa LC 

Fjærestarr Carex salina LC 

Taresaltgras Puccinellia capillaris LC 

Fjelløyentrøst Euphrasia wettsteinii LC 

Setermjelt Astragalus alpinus LC 

Svartvier Salix myrsinifolia myrsinifolia LC 

Ishavsstarr Carex subspathacea LC 

Pølstarr Carex mackenziei LC 

Fugler   

Lappspove Limosa lapponica LC 

Alke Alca torda EN 

Teist Cepphus grylle VU 

Vipe Vanellus vanellus EN 

Sjøorre Melanitta fusca VU 

Temmincksnipe Calidris temminckii LC 

Dvergsnipe Calidris minuta LC 

Storspove Numenius arquata VU 

Havelle Clangula hyemalis NT 
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Stjertand Anas acuta VU 

Sandsvale Riparia riparia NT 

Fiskemåke Larus canus NT 

Tyvjo Stercoarius parasiticus NT 

Ærfugl Somateria mollissima NT 

 

4.7. Rekreasjonsverdi/ rekreasjonsbruk, uteområder 

Det er per i dag ikke etablert områder for park, rekreasjon eller uteområder innenfor planområdet.  

Område BF 05 i kommuneplanens arealdel var i reguleringsplan med plan ID 19421979_003 

opprinnelig avsatt til ballfelt, fra reguleringsplan, men er fortsatt ikke utbygd. Plasseringen av et 

ballfelt rett ved E6 var ikke heldig. 

Området langs Jernelva har vært avsatt til formålet park i den samme reguleringsplanen (plan ID 

19421979_003), men dette området er heller ikke opparbeidet til formålet. Området har potensiale 

som friområde, men det er ikke tilrettelagt for adkomst per i dag. 

Mellom GBR 47/38, 47/412 og 47/80 (Reisa Bilsenter AS og Nordsjö Idé & Design) og boligtomtene 

med GBR 47/390 og 47/391 er det i tidligere reguleringsplan (plan ID 19421979_003) satt av areal til 

lekeplass. Denne er ikke opparbeidet. 

På GBR 47/502 var det avsatt areal til formålet park i tidligere reguleringsplan (plan ID 

19421979_003). Denne er ikke opparbeidet. Tomta er per i dag bebygd som boligtomt. 

Det er flere områder som grenser til planområdet som har verdi for rekreasjonsbruk:  

• Goppa friluftsområde (Statlig sikret friluftslivsområde) 

• Skogen bak Sørkjosen skole 

• Høeghvollen 
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Figur 12: Kartutsnitt fra Naturbase den 13.3.2017 som viser hvordan planområdet (blå heltrukket linje) berører 
kartlagene: «arter av nasjonal forvaltningsinteresse» - grå prikker og grå skravur, «verneområder» - rød skravur, 
«naturtyper» - grønn skravur og «friluftslivsområder» - blå skravur. Andre kartlag ga ikke tilslag på informasjon i eller i 
umiddelbar nærhet av planområdet. 

 

4.8. Landbruk 

Det drives ikke landbruk innenfor planområdet, og det er kun mindre arealer som i dag har status 

som LNFR-områder innenfor planområdet. Ved Jernelva har et område som i tidligere 

reguleringsplan (plan ID 19421979_003) har status som boligområde, blitt endret til LNFR i 

kommuneplanens arealdel. I planområdet inngår det også et mindre LNFR areal i nærheten av 

Leirbukt. 
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4.9. Trafikkforhold 

4.9.1. Kjøreatkomst  

Hovedtrasé for ferdsel i området er Europavei 6. Øvrig adkomst via fylkeskommunale, kommunale og 

private veier og avkjørsler. 

4.9.2. Vegsystem 

E6 er hovedvei. Fylkesvei 351; Flyplassveien, samt de kommunale veiene i området fungerer som 

tilførselsveier for bolig-, nærings og forretningsbygg i planområdet. 

4.9.3. Trafikkmengde 

Målepunkter for vegdata ligger før planområdet og nord på Storslett. Den daglige trafikken mellom 

Sørkjosen og Storslett fanges derfor ikke opp av ÅDT. Det er grunn til å tro at ÅDT er betydelig høyere 

i planområdet. 

 

 

4.9.4. Ulykkessituasjon 

Statens vegvesen har registrert 16 trafikkulykker innenfor planområdet (data hentet fra Statens 

vegvesens Vegkart 30.3.2017). Den første er registrert i 1977.  Åtte av ulykkene er bilulykker, to er 

MC ulykker, tre er sykkelulykker og i tre ulykker er fotgjengere/akende involvert. Ulykkene har gitt 

seks alvorlig skadde og fjorten lettere skadde personer. Ingen er drept eller meget alvorlig skadd i 
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ulykkene innenfor planområdet. Elleve av ulykkene har skjedd i dagslys, de siste fem i mørke, men 

med veglys.  

 

 

4.9.5. Trafikksikkerhet for myke trafikanter 

Ny tunell gjennom Sørkjosfjellet vil kunne gi høy fart inn langs E6 rett nord for planområdet.  

Det er flere områder med utflytende avkjørsler og kryss til E6. Det er også områder der farlige 

situasjoner oppstår ved busstopp for skolebarn og øvrige myke trafikanter langs strekningen. Det er 

flere utydelige felt for fotgjengere på strekningen, og det finnes også hyppig brukte snarveier der E6 

krysses utenom gangfelt. Dette fører til en del farlige trafikale situasjoner, der syklende og gående tar 

sjanser i svingene før Leirbukt-svingene, og direkte fra hus. Ved noen busstopp mangler det også 

gangfelt. På strekningen fra Høeghvollen til Leirbukt er situasjonen preget av mange avkjørsler 

direkte fra hus til E6 og manglende gangfelt over vei i strekningens øvre del. 

4.9.6. Kollektivtilbud 

Det går skolebuss fra Sørkjosen til Storslett daglig. Det går også buss mellom Tromsø-Alta og 

Storslett-Skjervøy langs E6. Det er viktig at reguleringsplanen tar hensyn til at skolebussene må ha 

god nok plass i busslommene og at det er oversiktlige forhold ved alle busslommene med tanke på 

myke trafikanter som må krysse veien. 

4.10. Barns interesser 

Det er ingen tilrettelegging for å ivareta barns interesser i området i dag. I tidligere reguleringsplan 

har det vært ett areal som var satt av til balløkke. Denne balløkka har ikke blitt utbygd, og arealet ble 

i kommuneplanens arealdel omdisponert til formålet forretning.  

I nærheten av planområdet er det satt av flere mindre områder til lek i de gjeldene reguleringsplaner. 

Få av disse er opparbeidet til formålet. Det er også en lysløype på vestsiden av planområdet, samt en 

grusbane ved Sørkjosen skole (ikke skoledrift der per i dag). Grusbanen er for tiden utleid i 

forbindelse med utbyggingen av den nye 420 kV kraftlinja på strekningen Balsfjord-Skaidi. 
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4.11. Sosial infrastruktur 

4.11.1. Skolekapasitet 

Per i dag er det ca. 600 elever i skolene i Nordreisa, fordelt på seks skoler (fire kommunale og to 

private). Moan (1.-4. trinn) og Storslett (5.-10. trinn) skole er nærmeste skoler til planområdet. 

Det er per i dag ingen skole i Sørkjosen. Alle elever fra Sørkjosen fraktes med buss til 

kommunesentret Storslett, som er 5 km unna. I tilgrensende reguleringsplan med plan ID 

19421979_002 - Sørkjosen Vest B, ligger det et skolebygg (Sørkjosen skole), som ikke er i bruk. 

4.11.2. Barnehagedekning 

Nordreisa kommune har full barnehagedekning. Det er fem kommunale og fire private barnehager i 

kommunen. Sørkjosen barnehage, med to avdelinger, er nærmeste barnehage til planområdet. 

Barnehagen ligger rett utenfor plangrensa omtrent midt på planområdet. Det er i kommuneplanens 

arealdel avsatt noen flere arealer som er tiltenkt nybygg og/eller utbygging av barnehager. Dette 

fremkommer også av kommuneplanens handlingsdel. 

4.11.3. Annet 

Sørkjosen skole benyttes i dag til voksenopplæring og til kontorbygg for Statnett. 

Sonjatun helsesenter og andre helsetjenester ligger cirka 2,6 kilometer fra sørenden av planområdet. 

Nærmeste samfunnshus er Storslett samfunnshus med svømmehall. Gamlegården ved Sørkjosen 

havn, rett nord for planområdet, har også funksjon som samfunnshus.  

4.12. Universell tilgjengelighet 

Planområdet er til dels tilrettelagt universelt. Planområdet er utbygd over en lang tidsperiode og 

graden av universell utforming av bygninger og utearealer henger derfor sammen med de krav som 

ble stilt til dette på byggetidspunktet for det enkelte tiltaket. 

4.13. Teknisk infrastruktur 

4.13.1. Vann og avløp 

Området er lett tilgjengelig for tilknytning til eksisterende VA anlegg. Noe nyetablering av VA må 

påregnes. Både hovedvannledningen og avløpsnettet går igjennom eller i nær tilknytning til området. 

Hovedvannledning og pumpehus må hensyntas ved utbygging. Øvrig eksisterende VA-anlegg kan 

justeres ved behov der det er mulig. 

Det er flere brannkummer og brannhydranter innenfor og nært planområdet. 

4.13.2. Energiforsyning 

Det går høyspent både som luft- og jordkabel flere steder i planområdet. Tilknytning til 

energiforsyning for nye enheter vil være enkelt. 
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4.14. Grunnforhold 

4.14.1. Berggrunn og løsmasser  

Helt sør i planområdet består berggrunnen av gråvakke, en type sandstein med tydelig lagdeling. 

Mesteparten av planområdet vises berggrunnskartet til NGU som et område «uten» berggrunn. 

Dette er områder som i hovedsak består av morene, grus, sand og leire. Dette bekreftes i 

løsmassekartet som viser området som «elve- og bekkeavsetning» jf. NGUs kart. I sørenden av 

planområdet viser NGUs løsmassekart marine avsetninger. Området ser i kartene ut til å være 

nærmere undersøkt og består av silt, og ulike blandinger av sand og grus. 

 

Figur 13: Berggrunnskart. Lys grå = Morene, grus, sand og leire. Lys grønn = Gråvakke.  Grønn = Leirskifer og siltstein. 
Rosa = Granodiorittisk gneis med pegmatitt- og abfibolittlinser. Brun = Grønnstein. Blå = Dolomitt og kalkstein.  
(http://geo.ngu.no/kart/berggrunn/) 
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Figur 14: Løsmassekart. Gult = Elve- og bekkeavsetning. Rosa = Bart fjell, stedvis tynt dekke. Mørk rosa = Skredmateriale. 
Lys grønn = Morenemateriale, usammenhengende eller tynt dekke over berggrunnen. Mellom grønn = Morenemateriale, 
sammenhengende dekke, stedvis med stor mektighet. Mørk grønn = Randmorene/randmorenebelte. Lys blå = Tykk 
havavsetning. Mørk blå = Marin strandavsetning. Lys brun = Humusdekke/tynt torvdekke over berggrunn. Brun = Torv og 
myr. (http://geo.ngu.no/kart/losmasse/) 
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Figur 15: Løsmassekart. Nærmere utsnitt av området med marine avsetninger i Leirbukt. 

 

4.14.2. Stabilitetsforhold 

Det er gjort en rekke grunnundersøkelser som vi kjenner til, innenfor og i nærheten av planområdet, 

over en lengre tidsperiode fra slutten 1970-tallet frem til i dag. 

1979: 

I forbindelse med utbyggingen av gang- og sykkelveien fra Flomstad til Sørkjosen ble det utført 

grunnundersøkelser. På strekningen som er undersøkt og som inngår i planområdet (cirka profil 90-

660) ble det funnet sand fra profil 90-280 (Raapanaveien til forslått ny gang-/sykkelveg over E6). 

Videre ble det i profil 280-430 (fra foreslått ny gang-/sykkelveg til kryss Sandbakken/E6) funnet at 

løsmassene varierer fra sand i teleklasse T2 til leirig siltav teleklasse T4. Fra profil 520-660 (Kryss 

Sandbakken/E6 til cirka planområdets sørlige grense er det fjell i dagen. 

1981 og 1982: 

Grunnundersøkelser gjort ved bygging av fotgjengerundergangen rett sør for Flyplasskrysset påvises 

det kun sand. Grunnvannstanden ble i 1982 målt til kote 2,70. 
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I forbindelse med utbygging av gang-/sykkelveg forbi Leirbuktsvingene ble det påvist leire fra 

omkring planområdets sørlige grense og rundt svingen videre sørover langs E6 (utenfor 

planområdet). Det virker som det er lagvis med leire, stein og sand. Ukjent stabilitet i området. 

1990: 

I forbindelse med vurdering av alternative traséer for E6 på strekningen Langslett-Tretten ble det 

også gjort endel grunnundersøkelser. Disse påviser mye sand, iblandet noe silt og noe grus der det er 

gjort boringer. 

2015: 

I forbindelse med utbyggingen av Jernelva bru ble det gjort grunnundersøkelser i 2015. Disse 

undersøkelsene viser at massene i dette området består av sand, silt og grus med et innskutt lag av 

silt med en mektighet på cirka 3 meter. 

Det ble også utført grunnundersøkelser i forbindelse med plassering av tunnelmasser for å klargjøre 

byggegrunn, deriblant innenfor arealet BI 2. Grunnundersøkelsene her viser at grunnen i all hovedsak 

består av sand med enkle grus korn. Andelen silt og grus er lav. 

I etterkant av skredet i Sørkjosen den 10. mai 2015 ble det gjort en rekke grunnundersøkelser på 

strekningen fra Hamna i sør til nord for påhugget ved Jubelen. Lagtykkelser og dybde til berg varierer 

betydelig over det undersøkte området. Øverst ligger et lag med løs til middels fast lagret sand/silt 

(Lag 1), etterfulgt av et lag med leire/siltig leire som stedvis er kvikk (Lag 2). Videre ned mot berg 

ligger et fast lag av antatt morene/fjell (Lag 3). 

2018: 

I forbindelse med nye byggeområder innenfor planområdet er det utført geotekniske vurderinger 

med tilhørende grunnboringer i desember 2018.  

Se planbeskrivelsens vedlegg 1-3 for komplette geotekniske vurderinger for disse områdene. 

NVE har også gjennomført kvikkleirekartlegging i kommunen i 2017/2018, se NVEs ekstern rapport 

Nr 11/2018 Regional kvikkleirekartlegging - Risiko for kvikkleireskred i Nordreisa kommune. 

Planområdet inngår i denne kartleggingen som en del av område 9 – Reisadalen. Det ble under 

kartleggingen påvist to interesseområder innenfor planområdet, område 9c (ved Meieriet) og 9d 

(Leirbukt). Innenfor disse interesseområdene ble det senere grunnboret i henholdsvis ett og tre 

punkter. Endelig rapport etter grunnboringer har ikke klassifisert noen av disse to interesseområdene 

som kvikkleiresoner. Dette betyr imidlertid ikke at kvikkleir ikke kan finnes her, men sannsynligheten 

for større kvikkleireskred kan vurderes som noe mindre. Allikevel må det gjennomføres mer konkrete 

grunnundersøkelser i disse områdene dersom det skal etableres nye byggeområder her, noe 

planforslaget ikke legger opp til i denne omgang. 

Oppsummering: 

Om man ser på alle undersøkelsene som er gjort i og i umiddelbar nærhet av planområdet så viser 

disse at grunnen i hovedsak består av sand med et lite innslag av silt og grus ned til stor dybde. Nye 

grunnundersøkelser har ikke påtruffet berg, og det er i all hovedsak funnet friksjonsmasser som sand 
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og grus ned til minst 50 meters dybde. Det kan imidlertid finnes lommer av leire som man ikke 

kjenner til, men det er ikke påvist kvikkleir innenfor noen av planområdets nye byggeområder. 

Planområdet er imidlertid svært flatt, med noen unntak, slik at risikoen for at det skal utløses 

uforutsette skred er relativt lav. Unntaket vil være der det er bratte partier, og man ikke kjenner 

grunnforholdene nøyaktig. Det er imidlertid ikke lagt nye tiltak til slike steder. Med utgangspunkt i 

eksisterende og nye grunnundersøkelser er områdestabiliteten vurdert til å være tilfredsstillende for 

alle nye byggeområder innenfor planområdet. Bygninger kan direktefundamenteres i original 

mineralsk grunn, og landkar og brufundament til ny bro i SKV 2 kan trolig fundamenteres på 

friksjonspeler eller direkte på mineralsk grunn i en spuntkasse. For en eventuell bro må sannsynligvis 

både landkar, fundament og elveløp opp- og nedstrøms erosjonssikres. Denne broen må 

detaljprosjekteres før bygging.  

4.14.3. Rasfare 

Snøskred og steinsprang 

Ser man på NGIs aktsomhetskart for snøskred og steinsprang (NGU) ligger et lite areal nordvest i 

planområdet innenfor aktsomhetsområdet. Det gjør også store deler av planområdet fra 

Raappanavegen og videre sørover i planområdet på sørsiden av E6.  

 

Figur 16: Aktsomhetsområder for snøskred og steinsprang (NGI). Plangrense markert med rød stiplet linje. Kilde: NVE 
Atlas. 

Jord- og flomskred 

En mindre del av planområdet berøres av aksomhetsområde for jord- og flomskred. 
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Figur 17: Utsnitt som viser NVEs aktsomhetsområder for jord- og flomskred med brun skravur. Plangrense markert med 
rød stiplet linje. (Kilde: NVE Atlas) 

Kvikkleir 

Marin grense ligger på mellom 55 og 60 m.o.h.  ved planområdet, jf. NVE Atlas. Det vil si at omkring 

hele planområdet ligger under marin grense, med unntak av et lite areal lengst sør. Utførte 

grunnundersøkelser for nye byggeområder innenfor planområdet har ikke påvist kvikkleir. Dette 

betyr imidlertid ikke at det ikke kan finnes lommer med slik leire andre steder i planområdet der 

undersøkelser ikke er gjennomført. 

 

Figur 18: Kartutsnitt som viser marin grense. Blått areal er under marin grense. Plangrense markert med rød stiplet linje. 
Kilde: NVE Atlas. 
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4.15. Støyforhold 

Vi kjenner ikke til støyforhold i området som gjør arealene uegnet for planlagt bruk av arealene. En 

mindre del av planområdet berøres av flystøysonen til Sørkjosen lufthavn, se egen figur. 

I tillegg til støy fra Sørkjosen lufthavn, påvirkes planområdet av støy fra veitrafikken på E6 som går 

igjennom hele planområdet.  

Vi minner om forskjellen på flystøy og vegtrafikkstøy, og hvilket støynivå som utløser gul støysone. 

Gul flystøysone starter ved Lden 52 dB, mens gul støysone for vegtrafikkstøy starter ved 55 dB. 

Kommunen har sett på generelle utendørs støynivåer beregnet i Sintefs beregningsprogram for 

veistøy, N2kR-TC Version 1.1. Programmet viser følgende beregna støynivåer i Lden: 

Forutsetning 1: Hard veiflate på samme nivå som omliggende terreng. Ingen hindringer (hus, trær o.l. 

som kan ta av for støy. ÅDT 5000. Værsituasjon: NO sentral år. 

• 40 m fra midtlinje vei, 4 m over bakken: 57,7 dB 

• 65 m fra midtlinje vei, 4 m over bakken: 53,3 dB 

Forutsetning 2: Hard veiflate på samme nivå som omliggende terreng. Lydnivå mellom 5 m høye 

bygninger 20 og 45 m fra vei. ÅDT 5000. Værsituasjon: NO sentral år. 

• 40 m fra midtlinje vei, 4 m over bakken: 56,4 dB 

• 65 m fra midtlinje vei, 4 m over bakken: 51,5 dB 

Forutsetning 3: Hard veiflate på samme nivå som omliggende terreng. Lydnivå bak 5 m høye 

bygninger 20 og 45 m fra vei. ÅDT 5000. Værsituasjon: NO sentral år. 

• 40 m fra midtlinje vei, 4 m over bakken: 56,6 dB 

• 65 m fra midtlinje vei, 4 m over bakken: 51,4 dB 

Områdene ut mot E6 har også stedvis noe naturlig vegetasjon, hovedsakelig av lauvskog. Da Sintefs 

beregningsprogram ikke har noen innstillinger der man kan legge inn vegetasjon er vegetasjonens 

dempende effekt uviss, men generelt vet man at vegetasjon ikke demper støy vesentlig. 

Innenfor planområdet ligger det en rekke bolighus langs E6. Dette er eksisterende boliger. Det er kun 

lagt til rette for én ny tomt for boligbebyggelse som grenser direkte til E6. 

Kommunen mener at det ikke er støyforhold i området som gjør arealene uegnet for planlagt bruk av 

arealene. Deler av planområdet ligger inntil E6 og noe trafikkstøy må påregnes. Ny boligbebyggelse 

og områder for uteopphold er trukket noe vekk fra E6 i planen for å redusere eventuell 

støyproblematikk.  
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Figur 19: Kartutsnittet viser rød og gul støysone i gjeldene flystøysonekart for Sørkjosen lufthavn for perioden 2014-2024, 
beregnet av Avinor i juni 2015 (Kilde: Avinor). Plangrensa vises med svart stiplet linje. 

 

4.16. Luftforurensing 

Planområdet påvirkes ikke negativt av luftforurensning som vi kjenner til.  

 

4.17. Klimaendringer 

Klimaet vårt er i endring. Ved å ta hensyn til de forventa endringene i vår planlegging vil man kunne 

redusere risikoen for skade på folk og eiendom.  

Klimaet i Troms kjennetegnes av en relativt mild og nedbørrik kyst, mens det i indre dalstrøk er lav 

årsnedbør og lave temperaturer vinterstid. Det forventes ikke at dette mønsteret endres vesentlig. 

Vinterstid kan polare lavtrykk gi rask vindøkning og kraftig nedbør som snø i ytre strøk. 
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Endringer fram mot 2100, sammenliknet med normalen for 1971-2000:  

 Årstemperaturen er beregnet å øke med ca. 5 grader. 

 Årsnedbøren er beregnet å øke med ca. 15 prosent. 

 Dager med mye nedbør øker både i intensitet og hyppighet. 

 Temperaturen beregnes å øke mest om vinteren og minst om sommeren. 

 Ingen store endringer i vindmønster, men usikkerheten er stor. 

Tabell 2: Sammendrag av forventede endringer i Troms fra 1971–2000 til 2071–2100 i klima, hydrologiske forhold og 
naturfarer som kan ha betydning for samfunnsikkerheten. 
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4.18. Risiko- og sårbarhet (eksisterende situasjon)  

I tillegg en tekstlig vurdering av risiko og sårbarhet er det gjort en mer visuell og kvantifiserbar 

fremstilling av ROS-analysen ved hjelp av en risikomatrise til slutt. 

Reguleringsplanveilederen til miljøverndepartementet danner grunnlaget for analysen: 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/md/dok/veiledninger/2011/reguleringsplanveileder. 

 Rødt indikerer uakseptabel risiko. Tiltak må iverksettes for å redusere denne til gul eller 
grønn. 

 Gult indikerer risiko som bør vurderes med hensyn til tiltak som reduserer risikoen.  

 Grønt indikerer akseptabel risiko 

Risikomatrisen ser da slik ut: 

                     Konsekvens 
 
Sannsynlighet 

1. 
Ubetydelig 

2. Mindre 
alvorlig/en 
viss fare 

3. 
Betydelig/ 
Kritisk 

4. 
Alvorlig/ 
farlig 

5. Svært 
alvorlig/ 
katastrofalt 

5. Svært sannsynlig/ 
kontinuerlig 5 10 15 20 25 

4. Meget sannsynlig/ 
periodevis, lengre 
varighet 

4 8 12 16 20 

3. Sannsynlig/ flere 
enkelttilfeller 3 6 9 12 15 

2. Mindre sannsynlig/ 
kjente tilfeller 2 4 6 8 10 

1. Lite sannsynlig/ ingen 
tilfeller 1 2 3 4 5 

 Hendelser i røde felt: Tiltak nødvendig, i utgangspunktet ikke akseptabelt. 

 Hendelser i gule felt: Tiltak må vurderes. 

 Hendelser i grønne felt: Ikke signifikant risiko, men risikoreduserende tiltak kan vurderes. 

 Tiltak som reduserer sannsynlighet vurderes først. Hvis dette ikke gir effekt eller er mulig, 

vurderes tiltak som begrenser konsekvensene. 

Vurdering av sannsynlighet for uønsket hendelse er delt i: 

 Svært sannsynlig/ kontinuerlig (5): Skjer ukentlig/ forhold som er kontinuerlig tilstede i 

området. 

 Meget sannsynlig/ periodevis, lengre varighet (4): Skjer månedlig/ forhold som opptrer i 

lengre perioder, flere måneder. 

 Sannsynlig/ flere enkelttilfeller (3): Skjer årlig/ kjenner til tilfeller med kortere varighet. 

 Mindre sannsynlig/ kjenner tilfeller (2): Kjenner 1 tilfelle i løpet av en 10-års periode. 

 Lite sannsynlig/ ingen tilfeller (1): Kjenner ingen tilfeller, men kan ha hørt om tilsvarende i 

andre områder. 
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Vurdering av konsekvenser av uønskede hendelser er delt i: 

1. Ubetydelig/ ufarlig: Ingen person eller miljøskader/ enkelte tilfeller av misnøye. 

2. Mindre alvorlig/ en viss fare: Få/små person- eller miljøskader/ belastende forhold for 

enkeltpersoner.  

3. Betydelig/ kritisk: Kan føre til alvorlige personskader/ belastende forhold for en gruppe 

personer.  

4. Alvorlig/ farlig: (behandlingskrevende) person- eller miljøskader og kritiske situasjoner.  

5. Svært alvorlig/ katastrofalt: Personskade som medfører død eller varig men; mange skadd; 

langvarige miljøskader. 

4.18.1. Rasfare 

Hendelse/situasjon Aktuelt? Sannsynlig Konsekvens Risiko Kommentar/tiltak 

Snø- og sørpeskred Ja Mindre 
sannsynlig/ 

kjenner 
tilfeller 

2 

Betydelig/ 
kritisk 

3 

6 Benytter man NGIs 
aktsomhetskart for 
snøskred og steinsprang 
ligger et lite areal 
nordvest i planområdet 
innenfor 
aktsomhetsområdet. Det 
gjør også store deler av 
planområdet fra 
Raappanavegen og videre 
sørover i planområdet på 
sørsiden av E6. Det er 
allikevel relativt få 
bolighus som berøres av 
aktsomhetsområdet 
innenfor planområdet. 

Steinskred og 
steinsprang 

Ja Mindre 
sannsynlig/ 

kjenner 
tilfeller 

2 

Betydelig/ 
kritisk 

3 
 

6 Det er et mindre areal 
som berøres av faresone 
for steinskred og –sprang.  

Løsmasseskred Nei Lite 
sannsynlig/ 

ingen tilfeller 
1 
 

Betydelig/ 
kritisk 

3 

3 Det vurderes slik at det er 
liten fare for 
løsmasseskred innenfor 
eller i umiddelbar nærhet 
til planområdet. 
Dette bekreftes av de 
geotekniske vurderingene 
som er gjort for 
planområdet, med 
grunnlag i eksisterende og 
nye grunnundersøkelser. 

Jord- og flomskred Ja Sannsynlig/ 
flere 

enkelttilfeller 
3 

Betydelig/ 
kritisk 

3 
 

9 Mindre deler av 
planområdet berøres av 
aktsomhetsområde for 
jord- og flomskred. Det 
forventes økt hyppighet av 
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kraftig nedbør som følge 
av klimaendringer, noe 
som fører til økt 
sannsynlighet for jord- og 
flomskred. 

Kvikkleir  Sannsynlig/ 
flere 

enkelttilfeller 
3 

Alvorlig/ 
farlig 

4 

12 Hele planområdet ligger 
under marin grense. 
Det er påvist områder 
med kvikkleir omkring 1,2 
km nord-nordvest for 
planområdet, jf. NVE 
Atlas. Det er også funnet 
kvikkleir nærmere 
planområdet, ved moloen 
i Sørkjosen, jf. rapport 
etter skredet den 10. mai 
2015. 
Økt sannsynlighet for 
tilfeller ned kraftig nedbør 
gir også økt sannsynlighet 
for å utløse hendelser 
knyttet til kvikkleir. 
Innenfor selve 
planområdet er det ikke 
påvist kvikkleir i de 
områder som er 
undersøkt med 
grunnboringer. Alle nye 
utbyggingsområder er 
vurdert til å ha en 
områdestabilitet som er 
tilfredsstillende for de 
tiltak som planlegges. 

 

4.18.2. Flomfare 

Hendelse/situasjon Aktuelt? Sannsynlig Konsekvens Risiko Kommentar/tiltak 

Flom  Ja Sannsynlig/ 
flere 

enkelttilfeller 
3 

Betydelig/ 
kritisk 

3 
 

9 Deler av planområdet er 
utsatt for flom. Dette 
gjelder i hovedsak 
området langs Jernelva, 
men også langs andre 
bekkeløp. 
  
Hensynssone H 320 
tilsvarer NVEs 
flomsonekart, som vist 
med eksempel i figur 16.  
 
Hensynssone H 320_1 tar 
utgangspunkt i NVEs 
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aktsomhetskart for flom, 
som vist med eksempel i 
figur 17. 
Aktsomhetskartet er kun 
retningsgivende, og gir 
derfor bare indikasjoner 
på problemområder. 
Modellen tar heller ikke 
høyde for eksisterende 
sikringstiltak.  
 
I geotekniske vurderinger 
for planområdet er det 
vurdert slik at 
eksisterende flom- og 
skredsikringstiltak (utført i 
2011), langs Jernelva 
spesielt, og med ny bro på 
E6 over Jernelva (utført i 
2017), vil gjøre at 
sikkerheten med tanke på 
flomproblematikk er 
vurdert til å være 
tilfredsstillende i området 
med tanke på planlagt ny 
bebyggelse. For ny vei/bro 
over Jernelva, SKV 2, vil 
det være nødvendig med 
detaljprosjektering, samt 
at både landkar, 
fundament og elveløp 
opp- og nedstrøms 
erosjonssikres. 
 
På grunn av høyt 
grunnvann og forventa 
økning i grunnvannsnivå 
som følge av 
klimaendringer tillates det 
ikke kjeller i bygninger 
som ligger i planområdet 
for å forebygge fremtidig 
skade på bygninger. 
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Figur 20: Kartutsnitt som viser flomsoner innenfor planområdet. Heldekkende blått er normalt vannstand. Lys blå skravur 
er beregnet nivå for 200-års flom (Kilde: NVE Atlas). 

 

Figur 21: Aktsomhetsområder for flom (blå skravur). I nordlig del av området er det anslått mulig vannstandsstigning på 
4-5 meter (oransje markering av elve-bekkeløp), mens det i sørlig del av planområdet anslås en mulig vannstandsstigning 
på 2-3 meter. (Kilde: NVE Atlas)  

 

4.18.3. Ekstremvær: Vind, nedbør, kulde 

Hendelse/situasjon Aktuelt? Sannsynlig Konsekvens Risiko Kommentar/tiltak 

Vind Ja Sannsynlig/ 
flere 

enkelttilfeller 
3 

Betydelig/ 
kritisk 

3 
 

9 Gjennom året er det en 
sørøstlig vindretning som 
dominerer, men i 
månedene mai-august er 
den dominante 
vindretningen fra 
nordvest. 
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Den sørøstlige vinden 
som kommer ned 
Reisadalen er kald og 
tidvis sterk, selv om 
Sørkjosen ligger mer i le 
for den sterkeste vinden 
sammenliknet med 
Storslett.  
Tiltak som er spesielt 
sårbare for vind og kulde 
bør planlegges slik at det 
skapes le for sørøstlig 
vind. 

Kulde Ja Sannsynlig/ 
flere 

enkelttilfeller 
3 

Betydelig/ 
kritisk 

3 
 

9 Det er ikke uvanlig med 
kalde perioder på 
vinteren i området, men 
da med et kystklima som 
oftest gir høyere fuktighet 
og kulde. Kulden er en 
påkjenning for 
mennesker, dyr og 
bygninger. 

Nedbør ja Sannsynlig/ 
flere 

enkelttilfeller 
3 

Mindre 
alvorlig/ en 

viss fare 
2 

6 En økning i nedbørs 
mengde og intensitet må 
tas hensyn til ved 
utforming av terreng, 
tomt og bygg gjennom 
god drenering og 
byggetekniske løsninger. 

 

 

Figur 22: Vindstatistikk for Sørkjosen for perioden 4/2010-3/2017. Figuren viser dominant vindretning, sannsynlighet, 
gjennomsnittlig vindstyrke og gjennomsnittlig lufttemperatur. Kilde: 
https://www.windfinder.com/windstatistics/sorkjosen. 

252

https://www.windfinder.com/windstatistics/sorkjosen


47 
 

 

Figur 23: Grafen viser langtidsstatistikk for temperatur og nedbør for hele året. Temperatur: Prikkene viser 
gjennomsnittlig middeltemperatur per år. Linjen er en utjevning over 10 år. Normalen (gjennomsnittsvær over en 
periode på tretti år. I dag er normalperioden fra 1961 til 1990) vises som en tykk horisontal strek. Nedbør: De blå 
stolpene i bunnen av bildet gir en indikasjon på hvor mye nedbør som har falt sammenlignet med normalen — tegnet 
som en tykk strek over stolpene. Linjen er en utjevning over 10 år.  
Kilde: https://www.yr.no/sted/Norge/Troms/Nordreisa/Sørkjosen/klima.html 

 

4.18.4. Støy 

Hendelse/situasjon Aktuelt? Sannsynlig Konsekvens Risiko Kommentar/tiltak 

Støy Ja Mindre 
sannsynlig/ 

kjenner 
tilfeller 

2 

Mindre 
alvorlig/ en 

viss fare 
2 

4 I dag kommer støy i 
området fra trafikk på E6 
og på Sørkjosen lufthavn. 
Vi vurderer at 
støyforholdene i området 
ikke gjør arealene uegnet 
for planlagt bruk av 
arealene. Nye tiltak 
innenfor planområdet 
kommer ikke i konflikt med 
den anbefalte utendørs 
støygrensen på Lden= 55 
dB som er satt i 
retningslinjene i T-
1442/2012. 
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4.18.5. Luftforurensing og forurensing i grunnen 

Hendelse/situasjon Aktuelt? Sannsynlig Konsekvens Risiko Kommentar/tiltak 

Luftforurensning Nei Lite 
sannsynlig/ 

ingen tilfeller 
1 

Ubetydelig/ 
ufarlig 

1 
 

1 Etter det kommunen 
kjenner til er det ikke 
luftforurensning i området 
som medfører risiko. 

Forurensning i 
grunnen 

Nei Lite 
sannsynlig/ 

ingen tilfeller 
1 

Ubetydelig/ 
ufarlig 

1 

1 Etter det kommunen 
kjenner til er det ikke 
forurensning i grunnen i 
området som medfører 
risiko. 

Akutt forurensning Ja Lite 
sannsynlig/ 

ingen tilfeller 
1 

Alvorlig/ 
farlig 

4 

4 Det vil alltid være en 
mulighet for at akutt 
forurensning vil kunne 
oppstå. F.eks. som følge 
av en trafikkulykke, brann 
e.l. Det er ingen grunn til å 
tro at det vil være en økt 
fare for akutt forurensning 
innenfor planområdet 
sammenliknet med 
tilsvarende områder 
andre steder i kommunen. 

Radon Nei Lite 
sannsynlig/ 

ingen tilfeller 
1 

Mindre 
alvorlig/ en 

viss fare 
2 

2 Etter det kommunen 
kjenner til er det ikke 
radonforekomster i  
området som medfører 
risiko. 

 

Figur 24: Kartutsnitt som viser aktsomhetsgrad for radon i og i nærheten av planområdet. omkring halve planområdet er 
ikke kartlagt, men i den øvrige delen av planområdet er aktsomhetsgraden moderat til lav. Kilde: 
http://geo.ngu.no/kart/radon/. 
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4.18.6. Beredskap og ulykkesrisiko 

Hendelse/situasjon Aktuelt? Sannsynlig Konsekvens Risiko Kommentar/tiltak 

Politi Nei Lite 
sannsynlig/ 

ingen tilfeller 
1 

Ubetydelig/ 
ufarlig 

1 

1 Politistasjon/ 
lensmannskontoret ligger 
ca. 2,5 km fra sørlig ende 
av planområdet og ca. 4,5 
km fra nordlig ende.  

Brann Nei Mindre 
sannsynlig/ 

kjenner 
tilfeller 

2 

Mindre 
alvorlig/ en 

viss fare 
2 

4 Brannstasjonen ligger vest 
i planområdet. Ved behov 
kan brannvesenet 
forsterkes med innsats fra 
lufthavnens 
brannberedskap. 

Redning/helse Nei Lite 
sannsynlig/ 

ingen tilfeller 
1 

Ubetydelig/ 
ufarlig 

1 

1 Sonjatun distrikts 
medisinske senter ligger 
ca. 3 km (langs vei) fra 
planområdets sørlige 
ende. 

Annen beredskap Nei Lite 
sannsynlig/ 

ingen tilfeller 
1 

Ubetydelig/ 
ufarlig 

1 

1 Sørkjosen lufthavn ligger 
rett utenfor planområdet. 
Helikopterlandingsplass 
ligger ca. 3 km fra 
planområdets sørlige 
ende i luftlinje. 

(Alle distanser er målt langs eksisterende vegtraséer, der ikke annet er nevnt.) 

4.18.7. Andre relevante ROS tema 

Hendelse/situasjon Aktuelt? Sannsynlig Konsekvens Risiko Kommentar/tiltak 

Stormflo og 
havnivåstigning 

Ja Sannsynlig/ 
flere 

enkelttilfeller 
3 

Betydelig/ 
kritisk 

3 

9 Høyeste astronomiske 
tidevann er ved en 
gjentaksintervall på: 
Normal = 1.61 m 
10 år = 1.97 m 
20 år = 2.00 m 
50 år = 2.04 m 
100 år = 2.06 m 
200 år = 2.08 m 
500 år = 2.10 m 
 
Stormflo kommer på 
toppen av vanlig tidevann 
og den generelle 
vannstandshevningen, og 
høyden på stormfloen 
henger nøye sammen 
med vindretning. 
Beregnet vannstand i 
Sørkjosen ved stormflo er: 
20 års flo = 3.07 m 
100 års flo = 3.27 m 
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200 års flo = 3.37 m 
1000 års flo = 3.52 m 
 
Havnivåstigning er 
beregnet til å kunne gi en 
vannstandsøkning for 
kysten av Troms og 
Finnmark på 18-20 cm 
fram mot 2050 og 45-65 
cm mot 2100 (korrigert 
for landhevning). 
 
Differansen mellom 
landheving og 
havnivåstigning er 
estimert til 56 cm, og i 
verste fall 91 cm. 
Rapporten viser estimat 
for stormflo opp til 2.92 m 
og i verste fall 3.27 m. 
 
Som en følge av 
havnivåstigning forventer 
kommunen økt 
grunnvannsstand i 
området. Det tillates 
derfor ikke kjeller i 
planområdet for å 
forebygge for ev. skader 
som kan oppstå pga. 
dette. 

Høyspentledninger 
(elektromagnetiske 
felt) 

 Svært 
sannsynlig/ 
kontinuerlig 

5 

Mindre 
alvorlig/ en 

viss fare 
2 

10 Det går høyspent 
igjennom planområdet 
både som luftlinje og 
jordkabel. 
Før ev. arealer der 
høyspent krysser kan 
bebygges, må det 
vurderes om høyspenten 
skal flyttes. 

Trafikksikkerhet Ja Sannsynlig/ 
flere 

enkelttilfeller 
3 

Alvorlig/ 
farlig 

4 

12 Det har vært flere 
trafikkulykker innenfor 
planområdet, men ingen 
meget alvorlig skadde 
eller drepte. Rett utenfor 
planområdet har det vært 
en trafikkulykke med 
fatalt utfall. Deler av 
planområdet, spesielt i 
tilknytning til E6, har flere 
uoversiktlige og uheldig 
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plasserte avkjøringer. Det 
er også flere utflytende 
avkjøringer innenfor 
planområdet som bør 
strammes opp. Det er 
også flere hyppig brukte 
snarveier som krysser E6 
uten noen form for 
tilrettelegging for dette, 
som skaper uheldige 
situasjoner. 

 

4.19. Næring 

Reguleringen har til hensikt å legge til rette for bedre trafikksikkerhet og for økt næringsvirksomhet i 

Sørkjosen, samt å oppdatere planverket til dagens situasjon. Planområdet består i dag av flere 

utdaterte planer, de seneste planene ble laget i 1979. Disse utdaterte planene er til hinder for 

utbygging per i dag, og flere steder er det mismatch mellom plan og virkelighet. Oppfølging av 

arealplanen og et ønske om god utnyttelse av tunellmassene, gjør at kommunen detaljregulerer 

området.  

I dag er det et handelsområde i krysset Industriveien/Flyplassveien som har forretninger og 

kontorlokaler nært tilknyttet flyplass og næringsaktiviteter på Høeghvollen. Et annet handelsområde 

ligger ved Baisit, og består av bilforretning, karosseri, maling, kontorer og gjestestue. 

Videre har vi Industriveien, som ligger noe bortgjemt, der Betongservice har sin butikk og 

fabrikklokaler. Det er viktig å legge til rette for god og tydelig adkomst til Industriveien direkte fra E6. 

Dette vil også løse dagens problematikk med at tungtransport kjører inn i boligfelt, spesielt Nedre 

Baisit, som er stengt for gjennomkjøring og uten muligheter for å snu, da disse kommer opp på GPS 

som en alternativ kjørerute. Langs industriveien ligger flere næringsarealer. På nordsiden av veien 

har man i Kommuneplanens arealdel satt av området til lufthavn. Nordreisa Næringsforening har i 

industriveien et skilt der bedrifter på industriområdet er synliggjort. Skiltet ble satt opp av 

kommunen under forutsetning at driftsansvaret for skiltet var lagt til Nordreisa næringsforening. Det 

er stor interesse for næringstomtene langs industriveien. 

Langs Flyplassveien er det butikklokaler og kontorer.  

Rett utenfor planområdet i nord ligger Sørkjosen havn med cafe, storkiosk og hotell. Reisafjord hotell 

har ønske om utbygging og tilrettelegging av bedre tilkomst til sjø, for å kunne tilby turister 

sjøbaserte aktiviteter. 
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4.20. Analyser/ utredninger 

Det er ikke foretatt andre analyser eller utredninger i forbindelse med denne reguleringsplanen 

utover det denne beskrivelsen omfatter.  

Tidligere har det blitt utarbeidet en stedsutviklingsplan for Storslett og Sørkjosen, som kommunen 

bygget videre på i arbeidet med kommuneplanens arealdel som ble vedtatt i mars 2014, og som 

denne reguleringsplanen tar utgangspunkt i.  
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5. Beskrivelse av planforslaget 

5.1. Planlagt arealbruk 

5.1.1. Reguleringsformål 

Det er satt av følgende reguleringsformål: 

SOSI-kode Formål B-kode Antall formålsflater Antall dekar 

1111 Boligbebyggelse – frittliggende 
småhusbebyggelse 

BFS 37 211,96 

1112 Boligbebyggelse-konsentrert 
småhusbebyggelse 

BKS 1 1,50 

1150 Forretninger BF 2 8,90 

1165 Forsamlingslokale BFL 1 1,38 

1169 Annen offentlig eller privat tjenesteyting BAT 1 1,47 

1170 Fritids- og turistformål BFT 2 0,43 

1300 Næringsbebyggelse BN 5 23,28 

1340 Industri BI 2 21,15 

1350 Lager BL 1 5,73 

1360 Bensinstasjon/vegserviceanlegg BV 1 1,96 

1540 Vann- og avløpsanlegg BVA 3 2,71 

1610 Lekeplass BLK 1 2,19 

1801 Bolig/forretning BKB 1 1,17 

1802 Bolig/forretning/kontor BKB 1 3,75 

1810 Forretning/kontor BKB 1 1,14 

1812 Forretning/industri BKB 2 21,23 

1826 Industri/lager BKB 1 9,44 

1830 Kontor/industri BKB 1 4,83 

2011 Kjøreveg SKV 31 63,47 

2015 Gang-/sykkelveg SGS 17 12,01 

2019 Annen veggrunn - grøntareal SVG 28 20,23 

2030 Lufthavn SL 3 24,81 

2073 Kollektivholdeplass SKH 6 0,67 

2080 Parkering SPA 6 5,32 

2900 Angitte samferdselsanlegg og/eller 
teknisk infrastrukturtraseer kombinert 
med andre angitte hovedformål 

SAA 12 4,06 

3020 Naturområde – grønnstruktur GN 8 29,73 

3030 Turdrag GTD 3 4,31 

3031 Turvei GT 2 0,63 

3040 Friområde GF 7 13,64 

3060 Vegetasjonsskjerm GV 2 0,40 

3900 Angitt grøntstruktur kombinert med 
andre angitte hovedformål 

GAA 3 2,77 

5100 LNRF areal for nødvendige tiltak for 
landbruk og reindrift og gårdstilknyttet 
næringsvirksomhet basert på gårdens 
ressursgrunnlag 

L 7 42,12 

5300 Naturvern LN 2 30,82 
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6610 Naturområde i sjø og vassdrag VNV 3 15,68 

Totalt 594,88 

 

Det er satt av følgende hensynssoner: 

Hensynssone – kode Hensynssone – navn  

H 190 F * Sikringssone – Sørkjosen lufthavn 

H 190 VA Sikringssone – Hovedledninger vann og avløp 

H 220 Støysone – Gul støysone Sørkjosen lufthavn 

H 310 Faresone – ras- og skredfare  

H 320 Faresone – flomfare 

H 370 Faresone – høyspenningsanlegg (inkl. høyspentkabler) 

H 560 Hensynssone – Bevaring naturmiljø 

H 570 Hensynssone – Bevaring kulturmiljø 

H 720 Båndleggingssone – Båndlegging etter lov om naturvern 

* H 190 F dekker hele planområdet og er derfor ikke markert i plankartet, men hensynssonen har 

egne planbestemmelser. 

 

5.2. Gjennomgang av aktuelle reguleringsformål 

Reguleringsformålene gjennomgås og løsningene beskrives 

5.2.1. Boligbebyggelse – frittliggende småhusbebyggelse (1111) 

BFS 1-3, 5-7, 9-15, 17-33: Eksisterende boliger, som også i tidligere reguleringsplaner har vært 

regulert til boligbebyggelse. 

BFS 23 er redusert med en eksisterende, men ubebygd, tomt på 0,54 daa til fordel for snødeponi SAA 

6. 

BFS 31 er redusert med 0,2 daa til fordel for snødeponi SAA 7. 

BFS 5 er delt i to, 5a og 5b, som følge av at SGS 2 er flyttet noe lengre østover 

BFS 4 og 36: Eksisterende boliger som også i tidligere reguleringsplaner har vært regulert til 

boligbebyggelse, men det er lagt inn to nye tomter. 

BFS 8: Nytt område for frittliggende boligbebyggelse med fem tomter. Ett eksisterende bolighus i 

feltet.  

BFS 16: Nye boligtomter. Ett eksisterende bolighus og én ny tomt. 

BFS 34 og 35: Eksisterende boligbebyggelse. Ikke tidligere regulert til formålet. 

5.2.2. Boligbebyggelse-konsentrert småhusbebyggelse (1112) 

BKS 1: Sentrumsnært område avsatt til rekkehus. Én tomt på 1,5 daa. 
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5.2.3. Forretninger (1150) 

BF 1: Eksisterende forretning. Areal noe justert etter første gangs- høring og offentlig ettersyn på 

grunn av endringer i eiendomsstrukturen i området.. 

BF 2: Nytt område til forretninger. BF 2 og SPA 6 er slått sammen til kun BF 2 etter innspill til første 

gangs høring og offentlig ettersyn. 

5.2.4. Forsamlingslokale (1165) 

BFL 1: Eksisterende forsamlingslokale. Areal noe justert etter første gangs høring og offentlig 

ettersyn for å gi rom for snuplass og snødeponi. Får ny adkomst via SKV 5. 

5.2.5. Annen offentlig eller privat tjenesteyting (1169) 

BAT 1: Eksisterende areal til tjenesteyting. Per i dag er det en veterinærklinikk på tomta. 

5.2.6. Fritids- og turistformål (1170) 

BFT 1 og 2: Nye arealer til fritids- og turistformål knyttet til Leirbukthula. 

5.2.7. Næringsbebyggelse (1300) 

BN 1 og 2: Nytt areal til næringsformål. UTGÅR. 

BN 4: Nytt areal til næringsformål. 

BN 3, 5, 6 og 7: Eksisterende næringsbebyggelse. Rom for utvidelser/nyetableringer. Areal på BN 5 er 

noe justert etter første gangs- høring og offentlig ettersyn. 

5.2.8. Industri (1340) 

BI 1 og 2: Eksisterende industri. 

5.2.9. Lager (1350) 

BL 1: Eksisterende lager. 

5.2.10. Bensinstasjon/vegserviceanlegg (1360) 

BV 1: Nytt formål sammenliknet med tidligere plan, men bensinstasjon/vegserviceanlegg er etablert 

på tomta. 

5.2.11. Vann- og avløpsanlegg (1540) 

BVA 1- 3: Nye formålsflater sammenliknet med tidligere planer, men eksisterende anlegg for vann og 

avløp (pumpestasjoner og knutepunkt). 

5.2.12. Lekeplass (1610) 

BLK 1: Ny lekeplass. Arealet er i tidligere reguleringsplan regulert til park. Kan benyttes til snødeponi 

ved behov vinterstid. 
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5.2.13. Bolig/Forretning (1801) 

BKB 1: Nytt areal til bolig/forretning. Slått sammen med BKB 2 etter første gangs høring og offentlig 

ettersyn og justert i størrelse på grunn av endringer i eiendomsstrukturen i området. 

BKB 2: UTGÅR. 

5.2.14. Bolig/Forretning/Kontor (1802) 

BKB 3: Eksisterende bebyggelse for bolig/forretning/kontor. 

5.2.15. Forretning/Kontor (1810) 

BKB 4: Eksisterende bebyggelse for forretning/kontor. 

5.2.16. Forretning/Industri (1812) 

BKB 5 og 6: Eksisterende bebyggelse for forretning industri. 

5.2.17. Industri/Lager (1826) 

BKB 7: Eksisterende bebyggelse for industri/lager. 

5.2.18. Kontor/Industri (1830) 

BKB 8: Eksisterende bebyggelse for kontor/industri. 

5.2.19. Kjøreveg (2011) 

SKV 1: Ny adkomst til boligbebyggelse nord for planområdet. UTGÅR. 

SKV 2: Ny adkomstveg til industriområdet BI 1 og 2. Tilknyttes Industrivegen (SKV 24 og 25).  

SKV 3: Nedre Baisit. Vegen stenges mot E6 med bom – kun gjennomkjøring for brøytebil. Nytt 

kjøremønster via Industriveien og ut til E6 via Flyplasskrysset eller SVK 2. 

SKV 4: Sandeng. Vegen stenges mot E6 med bom – kun gjennomkjøring for brøytebil. Nytt 

kjøremønster via Industriveien og ut til E6 via Flyplasskrysset eller SVK 2. 

SKV 5: Forlengelse av Øvre Baisit. Adkomst til BFL 1, BKB 1 og BFS 8. Endret etter første gangs høring 

og offentlig ettersyn. 

SKV 6: Ny veg. Privat adkomstveg til boligtomtene i BFS 8. Endret etter første gangs høring og 

offentlig ettersyn. 

SKV 7: Meierivegen og Øvre Baisit. 

SKV 8: Flyplassvegen og litt av Solbakkmelen. Ingen endringer. 

SKV 9: Adkomstveg til BL 1, BN 3 og 6. Ingen endringer. 

SKV 10-12, 14 og 15: Nye adkomstveger til eksisterende boligbebyggelse med adresse Solbakken.  
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SKV 13: Eksisterende adkomstveg til eksisterende boligbebyggelse med adresse Solbakken. 

SKV 16: Solbakken. Ingen endringer. 

SKV 17: Sletta. Ingen endringer. 

SKV 18: Skogly og Solbakkmelen. Ingen endringer. 

SKV 19: Sandbakken. Ingen endringer fra dagens eksisterende veg. Ikke regulert tidligere. 

SKV 20: E6 (Hovedvegen). Ingen endringer. 

SKV 21: Adkomstveg til GBR 46/32. Ingen endringer fra dagens eksisterende veg. Ikke regulert 

tidligere. 

SKV 22: Adkomst til Leirbukthula fra Sandbakken. 

SKV 23: Raappanavegen. Ingen endringer. 

SKV 24 og 25: Industriveien. Ingen endringer. 

SKV 26: Bjørklysvingen. Ingen endringer. 

SKV 27: Adkomst til snødeponi. 

SKV 28: Adkomst til Kronebutikken, friluftsområdet i Goppa og BKS 1. 

SKV 29: Nilseskogen og Idrettsvegen-. Ingen endringer. Ikke tegnet inn før første gangs høring og 

offentlig ettersyn. 

SKV 30: Privat adkomstvei til gbr 47/504 

SKV 31: Adkomst til BF 1 og BN 5. 

SKV 32: Ny veg. Privat adkomstveg til boligtomtene i BFS 8.  

SKV 33: Livegen. Ingen endringer. Ikke tegnet inn før første gangs høring og offentlig ettersyn. 

5.2.20. Gang-/sykkelveg (2015) 

SGS 1, 3, 4, 5, 10, 13, 14 og 16: Eksisterende gang-/sykkelveg. 

SGS 2: Ny gang-/sykkelveg fra Nedre Baisit til Sandeng. Kobles til eksisterende gang-/sykkelveg SGS 3 

via Sandeng. Etter første gangs høring og offentlig ettersyn har SGS 2 blitt flyttet noe lengre østover i 

boligfeltet for å få bedre forhold for vinterdrift. 

SGS 7: Ny gang-/sykkelveg fra Flyplassvegen opp til eksisterende gang-/sykkelveg SGS 6. Formålet er 

å tydeliggjøre eksisterende gang-/sykkelveger i området. 

SGS 8: UTGÅR etter første gangs høring og offentlig ettersyn. 

SGS 9: Ny gang-/sykkelveg. Skal gi bedre forbindelse for myke trafikanter til og fra busstopp ved 

Alvheim. Benyttes per i dag som snarvei. En etablering av en fast gang-/sykkelveg vil også føre til at 
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denne tydeliggjøres for alle brukere av snarveien og kjørende på E6, samt at det vil bli etablert 

brøyting av denne vinterstid. 

Traséen er noe endret, flyttet litt mot nordvest, etter første gangs høring og offentlig ettersyn. Dette 

for å skape mer rom mellom boligene og bedre kurvatur for vinterdrift av gang- og sykkelveien. 

SGS 11 og 12: Ny gang-/sykkelveg. Ønskes etablert da det er mange myke trafikanter krysser E6 i 

dette området. Behov for fast krysningspunkt i området som er tydelig for både myke og harde 

trafikanter. 

SGS 15: Ny gang-/sykkelveg for adkomst til Leirbukthula. Varetransport til anlegget kan også benytte 

denne. 

SGS 17: Eksisterende gang-/sykkelveg langs E6. Delt fra SGS 1 av avkjøring/vei til Nilseskogen. 

SGS 18: Eksisterende gang-/sykkelveg langs E6. Delt fra SGS 1 av avkjøring/vei til Livegen. 

5.2.21. Annen veggrunn – grøntareal (2019) 

SVG 1-3: Rabatter. Innstramning av inn-/utkjøring fra SPA 1 og BKB 5. 

SVG 4-7 og 13: Grøntareal tilknyttet eksisterende veg og gang-/sykkelveg.  

SVG 13 utgår der den først var tegnet inn. Ny formålsflate har fått denne koden. 

SVG 8: Grøntareal tilknyttet eksisterende busstopp og ny gang- og sykkelvei. 

SVG 9-12: Grøntarealer tilknyttet eksisterende og nye løsninger for gang- og sykkelvei. 

SVG 2, 3, 5, 6, 8, 9 og 10 er blitt noe større som følge av endringer i opptegning av E6. SVG 3 og 

tidligere SVG 13 er slått sammen til en sammenhengende flate med formålsflatekode SVG 3. 

SVG 13-28: Veikant, rabatter og grøfter langs E6. Nye etter første gangs høring og offentlig ettersyn 

som følge av endringer i opptegning av E6. 

5.2.22. Lufthavn (2030) 

SL 1: Område som per i dag er regulert til industriformål, men som benyttes av flyplassen. Kan 

benyttes til sikkerhetsområde, manøvreringsareal, flynavigasjonsanlegg, driftsbygg, terminalbygg, 

hangarer, parkering og andre lufthavntilknyttede bygg. 

SL 2 og 3: Areal for videreutvikling av Sørkjosen lufthavn. Avsatt til forretning/industri i tidligere 

reguleringsplan. Endret til formål lufthavn i kommuneplanens arealdel. Kan benyttes til 

sikkerhetsområde, manøvreringsareal, flynavigasjonsanlegg, driftsbygg, terminalbygg, hangarer, 

parkering og andre lufthavntilknyttede bygg.  

Det er gjort en mindre justering av arealet til SL 2 etter første gangs høring og offentlig ettersyn etter 

innsigelse fra Avinor. 
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5.2.23. Kollektivholdeplass (2073) 

SKH 1-6: Busslommer. Dimensjonert i henhold til utbedringsstandard i Statens Vegvesens håndbok N 

100 figur E.38.  

5.2.24. Parkering (2080) 

SPA 1: Parkering/trafikkområde for BKB 5. 

SPA 2: Parkering for BF1. Areal noe justert etter første gangs- høring og offentlig ettersyn. 

SPA 3: Parkering for BN 5. Areal noe justert etter første gangs- høring og offentlig ettersyn. 

SPA 4: Parkeringsplass med tømmeplass for campingbil/-vogn. Adkomst fra SVK 2. 

SPA 5: Parkering for BN 3 og 6. 

SPA 6: Parkering for BF 2. UTGÅR. 

SPA 7: Parkering for BFT 1 og 2. 

5.2.25. Angitte samferdselsanlegg og/eller teknisk infrastrukturtraseer 

kombinert med andre angitte hovedformål (2900) 

SAA 1-12: Snødeponi. 

SAA 5-12 er lagt inn etter første gangs høring og offentlig ettersyn med bakgrunn i innmeldte behov 

fra anleggsdrift. 

5.2.26. Naturområde – grønnstruktur (3020) 

GN 1-4 og 8: Naturområde langs Jernelva. Mulig å etablere tursti innenfor formålsflatene. GN 8 

erstatter GAA 4. GN 1 og 4 har økt i størrelse som følge av at GAA 3 og 5 er redusert. 

GN 5: Eksisterende naturområde.  

GN 6-7: Skogsområde som bør bevares. Demper vind og binder jordsmonnet. 

5.2.27. Turdrag (3030) 

GTD 1-3: Grøntområde langs Jernelva. Formålet er å tilrettelegge en tursti fra gang-/sykkelveien SGS 

1 og opp til eksisterende turstinett utenfor planområdet. 

GTD 2 er utvidet med det arealet som til første gangs høring offentlig ettersyn hadde benevnelsen 

GAA 2. 

5.2.28. Turvei (3031) 

GT 1: Formålet er å ivareta tilgang til stinettet som ligger utenfor planområdet. Adkomst til 

boligtomter på BFS 17 tillates. 

GT 2: Turvei som skal etableres som snarveg fra eksisterende gang-/sykkelveg (SGS 13) og opp mot 

Leirbukthula (BFT 1 og 2 og SGS 15). 
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5.2.29. Friområde (3040) 

GF 1: Eksisterende friområde fra tidligere reguleringsplan. Kobler veiende/snuplass med eksisterende 

stinett utenfor planområdet. 

GF 2: Område som tidligere har vært regulert til friområde, men som så i senere 

revisjoner/nyreguleringer i området har falt ut og blitt til et uregulert område. 

GF 3-7: Områder som tidligere har vært regulert til friområde. Formål videreføres. 

5.2.30. Vegetasjonsskjerm (3060) 

GV 1: Eksisterende trær som skjermer BFS 5 for innsyn fra eksisterende gang-/sykkelvei (SGS 6). 

GV 2: Eksisterende vegetasjon. Tidligere regulert til naturområde. Bevares med tanke på 

vinddemping. 

5.2.31. Angitt grøntstruktur kombinert med andre angitte hovedformål 

(3900) 

GAA 1: Arealet kan opparbeides og benyttes til parkering for BF 1, men allmenhetens tilgang til tursti 

skal ivaretas. Andre tiltak som er til gunst for friluftslivet og allmenheten tillates. 

GAA 2: Utgår etter første gangs høring og offentlig ettersyn på grunn av innsigelse fra NVE. 

GAA 3 og 5: Naturområder som kan benyttes til snødeponi i vinterhalvåret. GAA 3 er betydelig 

redusert etter første gangs høring og offentlig ettersyn på grunn av innsigelse fra NVE. GAA 5 er 

flyttet til arealer tidligere avsatt til BN 1 og 2 samt SVK 1. 

GAA 4: Utgår etter første gangs høring og offentlig ettersyn på grunn av innsigelse fra NVE.  

5.2.32. LNRF areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og 

gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag 

(5100) 

L 1-7: Områder som beholdes «som de er». 

L 2 er redusert med 0,15 daa til fordel for snødeponi SAA 8. 

5.2.33. Naturvern (5300) 

LN 1-2: Reisautløpet naturreservat. Gjeldene regelverk er naturreservatets vernebestemmelser. 

5.2.34. Naturområde i sjø og vassdrag (6610) 

VNV 1-3: Jernelva. 
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5.3. Gjennomgang av aktuelle hensynssoner 

5.3.1. H 190 F – Sikringssone – Sørkjosen Lufthavn 

Innflygingen til Sørkjosen lufthavn går over planområdet. Hensynssonen dekker hele planområdet og 

vises derfor ikke i plankartet. Innenfor hensynssone H 190 F gjelder de høyderestriksjoner som er 

angitt med koter (sorte streksymboler) på restriksjonsplanen for Sørkjosen lufthavn, Avinors tegning 

ENSR-P-10 datert 10.02.2005. 

5.3.2. H 190 VA – Sikringssone – Hovedledninger vann og avløp  

Avsatt for å sikre hovedledninger for vann og avløp. Avsatt sikringssone må ikke bebygges.  

5.3.3. H 220 – Støysone – Gul støysone Sørkjosen lufthavn 

Gjeldende flystøysone for Sørkjosen lufthavn for perioden 2014-2024, beregnet av Avinor i juni 2015. 

5.3.4. H 310 – Faresone – ras- og skredfare  

Markerer faresone for snøskred, steinsprang, jord- og flomskred. 

5.3.5. H 320 – Faresone – flomfare 

Avsatt for å ivareta flomfare i området. Følger estimert flomlinje for 200 års flom. 

Bebyggelsesområder må flomsikres/heves før bygging. Ikke mulig å ha kjeller i området. 

5.3.6. H 370 – Faresone – høyspenningsanlegg (inkl. høyspentkabler) 

Avsatt for å ivareta eksisterende høyspenningsanlegg i området. 

5.3.7. H 560 – Hensynssone – Bevaring naturmiljø 

Avsatt for å ivareta viktige naturtyper i tilknytning til Jernelva. 

5.3.8. H 570 – Hensynssone – Bevaring kulturmiljø 

Bjørkelygården – GBR 47/251. Hele eiendommen med gårdsanlegget er satt av som hensynssone for 

bevaring av kulturmiljø. Det skal ikke tillates nye tiltak i bebyggelse innenfor hensynssonen uten 

godkjenning av kulturminnemyndigheten. Istandsetting og vedlikehold av skogvokterboligen og 

uthuset skal fortrinnsvis skje etter antikvariske prinsipper.  

5.3.9. H 720 – Båndleggingssone – Båndlegging etter lov om naturvern 

Reisautløpet naturreservat. Gjeldene regelverk er naturreservatets vernebestemmelser. 

  

267



62 
 

5.4. Bebyggelsens plassering og utforming 

5.4.1. Bebyggelsens høyde 

I områder for frittliggende småhusbebyggelse BFS 1-36 kan bygg oppføres med gesims/mønehøyde 

inntil 9 meter og maksimalt 2 etasjer.  

I området for konsentrert småhusbebyggelse BKS 1 kan bygg oppføres med gesims/mønehøyde inntil 

9 meter og maksimalt 2 etasjer. 

Garasjer/uthus kan ha maksimal gesims/mønehøyde på 6 meter. Høydene regnes fra planert 

terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygget. 

Bebyggelse tilknyttet næringsvirksomhet kan oppføres med gesims/mønehøyde inntil 12 meter og 

maksimalt 3 etasjer. Hvilke spesifikke formålsflater dette gjelder for er nærmere spesifisert i 

planbestemmelsene. 

5.4.2. Grad av utnytting 

Utnyttingsgraden for frittstående bolighus med tilhørende garasje skal ikke overstige 30 % -BYA og 

for rekke-/kjedehus med garasje/garasjeanlegg ikke overstige 50 % -BYA. 

Bebyggelse tilknyttet næringsvirksomhet skal ikke overstige 60 % BYA. Hvilke spesifikke formålsflater 

dette gjelder for er nærmere spesifisert i planbestemmelsene. 

5.4.3. Antall m² næringsarealer 

Samlet utgjør arealer til ulik næringsaktivitet 104 050 m2 (104,05 dekar).  

Tabell 3: Arealer forbeholdt ulik næringsaktivitet. Arealer som kombinerer næringsformål med andre formål er inkludert. 

SOSI-kode Formål B-kode Antall 
formålsflater 

Antall dekar 

1150 Forretninger BF 2 8,90 

1169 Annen offentlig eller privat tjenesteyting BAT 1 1,47 

1170 Fritids- og turistformål BFT 2 0,43 

1300 Næringsbebyggelse BN 5 23,28 

1340 Industri BI 2 21,15 

1350 Lager BL 1 5,73 

1360 Bensinstasjon/vegserviceanlegg BV 1 1,96 

1801 Bolig/forretning BKB 1 1,17 

1802 Bolig/Forretning/Kontor BKB 1 3,75 

1810 Forretning/kontor BKB 1 1,14 

1812 Forretning/industri BKB 2 21,23 

1826 Industri/lager BKB 1 9,44 

1830 Kontor/industri BKB 1 4,83 

Totalt 104,05 
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5.4.4.  Antall boliger, leilighetsfordeling 

Det er avsatt areal til ti (10) nye eneboliger og ett (1) nytt rekkehus/leilighetsbygg. Det vil også være 

mulig å bygge flere leiligheter innenfor arealer avsatt til bolig/forretning. 

5.5. Boligmiljø/ bokvalitet 

Vi mener planområdet har en god beliggenhet for boliger. Det er kort avstand internt i Sørkjosen og 

ikke langt til Storslett. Det er kort avstand til ulike butikker, post, bank, barnehage og skoler. I tillegg 

er det nært til turterreng. 

5.6. Parkering 

Parkeringsbehov skal ivaretas jf. planbestemmelsene til kommuneplanens arealdel § 2.1.5, samt krav 

i plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter.  

Arealer SAA 1-4 avsatt til «Angitte samferdselsanlegg og/eller teknisk infrastruktur» kan benyttes til 

parkering f.eks. som mulig gjesteparkering for beboere i området ved behov utover det de har av 

parkeringsareal på egen tomt ved f.eks. private arrangementer, såfremt parkering innenfor arealene 

ikke kommer i konflikt med bruk av arealene til snødeponi.  

Innenfor areal avsatt til næringsbebyggelse, forretning, industri, lager, kontor, fritid/turistformål eller 

kombinasjoner av disse formål forutsettes det at arealet disponeres slik at det er tilstrekkelig areal til 

parkering av bedriftens egne kjøretøy, samt kundeparkering for deres kunder. For BF 1, BN 5-6 og 

BKB 5 er tilhørende parkeringsarealer avsatt med formål parkering. Innenfor disse formålene bør det 

også legges til rette for sykkelparkering for både kunder og bedriftenes egne ansatte. Kommunen 

anbefaler at normtallene i Statens vegvesens håndbok V 122 kapittel 5.2. følges. 

5.7. Tilknytning til infrastruktur  

Fremtidig bebyggelse innenfor planområdet vil bli tilknyttet eksisterende teknisk infrastruktur i 

nærområdet. Delvis gjennom direkte tilkobling der det er mulig og ellers gjennom nyetableringer av 

slik infrastruktur i planområdet. Kantsoner innenfor formålsflater med formål veg og gang-/sykkelveg 

kan benyttes til nødvendig teknisk infrastruktur. 

5.8. Trafikkløsning 

5.8.1. Kjøreatkomst 

Hovedatkomsten til alle formålsflater for bebyggelse og anlegg og samferdsel går via E6 og deretter 

via eksisterende og nye internveger i planområdet. Industriområdet BI 1 og 2 får ny hovedatkomst 

med ny veg fra E6, SKV 2, som knyttes til Industrivegen øst for industriområdet.  

5.8.2. Utforming av veger 

Generelt: Veier, kryss, adkomster, parkeringsplasser/snuplasser og annen tilhørende infrastruktur er 

utformet i samsvar med krav i Statens vegvesens veiledere N 100 og V 121. 
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Europaveg: SVK 20. Formålsflatens grense følger i all hovedsak eksisterende vei. Avsatt formålsflate 

er derfor i gjennomsnitt cirka 7 meter bred. Av dette er 6 meter innenfor kantlinje vei (juridisk linje). 

På begge sider av SVK 20 er det satt av arealer til formålet Annen veggrunn – grøntareal fra dagens 

vegbane til Statens vegvesens eiendomsgrense langs E6.  

Når det gjelder avkjørsler til E6 planlegges det å etablere én ny avkjøring, en avkjøring flyttes og syv 

avkjørsler planlegges stengt. Avkjørsler som stenges skal stenges med bom. For to av de avkjørslene 

som ønskes stengt for alminnelig trafikk vil det være aktuelt å ha en bom som kan åpnes for 

gjennomkjøring for brøytebiler og renovasjon.  

I alle veikryss til riks- og fylkesvei er det tegnet inn frisiktstriangler med juridisk linje frisiktlinje etter 

retningslinjene for dette i Statens vegvesens veiledere N 100 og V 121. 

Fylkesveg: SVK 8, Flyplassvegen, er eksisterende fylkesveg 351. Veien er tegnet opp slik den er 

utformet per i dag. 

Kommunale veger: SVK 2-4, 5*, 7, 13, 16-19, 23-27, 29 og 33. 

Veibredde er totalt 8 meter, der 5 meter er avsatt til vegbane, samt 1,5 meter på hver side er avsatt 

til kantsone. Nødvendig teknisk infrastruktur VA, strøm o.l. kan legges i vegens kantsone. Svingradius 

i kryss er R = 7 meter, unntatt kryss til E6 der R = 15 meter.  

*SVK 5 kan overtas av Nordreisa kommune som kommunal veg etter ferdigstillelse dersom denne 

bygges etter kommunens krav til slik vei. 

Øvrige adkomstveger: SVK 6, 9-12, 14-15, 21-22, 28, 30-32. 

Total veibredde 5 meter. Svingradius i kryss er R = 6 meter. 

5.8.3. Krav til samtidig opparbeidelse 

Det er en forutsetning at nødvendig infrastruktur som veg, vann, avløp og strøm er utbygget før 

bygging av bygninger for varig opphold igangsettes. 

5.8.4. Varelevering 

Varelevering ivaretas gjennom eksisterende og planlagt veiareal.  

5.8.5. Tilgjengelighet for gående og syklende 

Planområdet er godt tilgjengelig for gående og syklende, men det er flere steder det ofte skjer 

krysninger av E6 utenom tilrettelagte steder. Gjennom planen forsøker vi å forbedre disse ved å 

legge til rette for faste krysningspunkter av E6 og ellers forbedre utsatte punkter langs E6 gjennom 

planområdet. 

Det er også et mål at flere bedrifter legger til rette for sykkelparkering for både sine kunder og 

ansatte. 
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5.9. Planlagte offentlige anlegg 

BVA 1-3: Ivaretar eksisterende pumpehus for avløp. 

H 190 VA: Ivaretar hovedledninger for vann og avløp gjennom planområdet ved sikringssone. 

SVK 2-4, 5*, 7-8, 13, 16-20, 23-27, 29 og 33: Offentlige veger i planområdet. 

SGS 1-7 og 9-18: Gang- og sykkelveger i planområdet. Av disse er SGS 2, 7, 9, 11-12 og 15 nye gang- 

og sykkelstier i planen.  

5.10. Miljøoppfølging 

Det er ikke planlagt noen spesielle miljøtiltak utover det som er fastsatt gjennom plan- og 

bygningsloven og andre gjeldene lover og forskrifter. 

5.11. Universell utforming  

Tiltak innen planområdet skal utføres i henhold til plan- og bygningslovens krav til universell 

utforming (UU). Byggeteknisk forskrift, TEK17, gir tekniske krav til byggverk, uteareal og miljø som 

skal sikre at krav til UU sikres. Plan- og bygningslovens § 11-9 punkt 5 samt krav til ikke-

diskriminerende forhold, skal bidra til at UU ivaretas i planen. Felles uterom og alle arealer tilknyttet 

offentlig ferdsel skal så langt det er mulig ha universell utforming. 

5.12. Uteoppholdsareal 

Det er lite uteoppholdsarealer innenfor planområdet. Dette skyldes at det i tidligere planer heller 

ikke har vært lagt til rette for dette, og ny plan har ikke lagt opp til noen store endringer knyttet til 

temaet uteoppholdsarealer innenfor planområdet.  

Av arealer som kan benyttes til uteopphold i planen er alle utenom ett knyttet til grønnstruktur. 

Dette er turdrag (GTD 1-3 – 3,79 dekar), turveg (GT 1-2 – 0,63 dekar), friområder (GF 1-7 – 13,64 

dekar) og angitt grønnstruktur kombinert med andre angitte hovedformål (GAA 1, 3 og 5 – 2,77 

dekar). 

I tillegg kommer naturområder (GN 1-8) på tilsammen 29,73 dekar. Dette er områder som kan 

benyttes til friluftsaktiviteter. VNV 1-3 dekker tilsammen 15,68 dekar, men kan ikke direkte benyttes 

til uteopphold da dette er elv. 

Det er avsatt et område til lekeplass (BLK 1) på 2,19 dekar. Dette området var i tidligere plan avsatt til 

park, men er ikke opparbeidet til park, og brukes i dag delvis til lek da et lite område er ryddet og kan 

brukes til aktiviteter som ikke krever annen tilrettelegging. 

Rett utenfor planområdet er det flere fasiliteter for uteopphold. Det er nærhet til lysløype og flere 

turstier, herunder enkel tilgang til nærfriluftsliv. Det er en grusbase i tilknytning til Sørkjosen skole. I 

Goppa er det et statlig sikret friluftsområde med tursti som er delvis universelt utformet. I 

boligområdene, som ligger utenfor planområdet, på begge sider av E6 er det satt av arealer til 

lekeplasser. 
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5.13. Landbruksfaglige vurderinger 

Landbruksareal berøres i svært liten grad av planforslaget, og det går ikke landbruksareal tapt som 

følge av planforslaget. 

5.14. Kollektivtilbud 

Planforslaget medfører ikke endringer av kollektivtilbudet. 

5.15. Kulturminner 

Det er registrert ett kulturminne, samt 6 SEFRAK-registrerte bygninger, innenfor planområdet i 

Askeladden (http://askeladden.ra.no/) per 14. mars 2019.  

Vi minner imidlertid på tiltakshavers aktsomhets- og meldeplikt, jfr. Lov om kulturminner av 1978, § 

8, som sier at arbeidet skal stoppes og kulturvernmyndighetene varsles, dersom tiltakshaver under 

arbeidet likevel skulle oppdage gjenstander eller andre spor etter tidligere menneskelig aktivitet. 

GBR 47/251 – Birkely – ivaretas gjennom hensynssone for bevaring av kulturmiljø (H 570) med egne 

planbestemmelser. 

5.16. Sosial infrastruktur  

Planforslaget fører ikke til vesentlige endringer i sosial infrastruktur. 

5.17. Plan for vann- og avløp samt tilknytning til offentlig nett 

Ny bebyggelse innenfor planområdet tilknyttes eksisterende offentlig infrastruktur for vann og avløp.  

5.18. Plan for avfallshåndtering 

Avfallshåndteringen i planområdet vil inngå i den kommunale avfallshåndteringen. 

5.19. Avbøtende tiltak/ løsninger ROS 

H 190 F – Sikringssone – Sørkjosen Lufthavn: Høyderestriksjoner som er angitt med koter (sorte 

streksymboler) på restriksjonsplanen for Sørkjosen lufthavn, Avinors tegning ENSR-P-10 datert 

10.02.2005 må overholdes ved oppføring av nye bygg, samt ved anleggsarbeid der utstyr og 

midlertidige innretninger kan overstige høyder i restriksjonsplanen. I tillegg må man være 

oppmerksom på bruk og valg av belysning. 

H 190 VA – Sikringssone – Hovedledninger vann og avløp: For å ivareta teknisk infrastruktur for 

vann- og avløp må avsatt sikringssone ikke bebygges.  

H 220 – Støysone – Gul støysone Sørkjosen lufthavn: Støysonen viser gul flystøysone for Sørkjosen 

lufthavn. Området bør ikke bebygges av støysensitiv bebyggelse. 

H 310 – Faresone – ras- og skredfare: Det må tas hensyn til faresone H 310 – ras- og skredfare ved 

prosjektering og utbygging innenfor faresonen. 
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H 320 – Faresone – flomfare: Før bygging av nye tiltak innenfor formålsflater som berøres av 

faresone H 320 - flomfare må det vurderes å utføres flomforebyggende tiltak der eksisterende 

flomforebygning innenfor planområdet ikke er vurdert til å være tilstrekkelig, dette kan for eksempel 

være heving av terrenget, for å forebygge oversvømmelse ved flom. Ved BI 1-2 er terrenget allerede 

hevet i dag.  

For ny vei/bro over Jernelva, SKV 2, vil det være nødvendig med detaljprosjektering av selve vei- og 

brokonstruksjonen, samt at både landkar, fundament og elveløp opp- og nedstrøms erosjonssikres. 

Det settes forbud mot kjeller i nybygg innenfor planområdet på grunn av flomfare, samt på grunn av 

høyt grunnvann og ev. fremtidig havnivåstigning som vil gi høyere grunnvannsstand i området. 

H 370 – Faresone – høyspenningsanlegg (inkl. høyspentkabler): Ingen kjent konflikt.  

H 720 – Båndleggingssone – Båndlegging etter lov om naturvern: Gjeldene regelverk er 

naturreservatets vernebestemmelser. Det er ikke lagt opp til nye tiltak i randsonen til reservatet.  

5.20. Rekkefølgebestemmelser 

 SKV 5, 6 og 32 må etableres før utbygging av ubebygde tomter BFS 8. 

Lysberegninger, og eventuelle oppgraderinger av lyspunktene ved gangfeltene som går over E6 i 

planområdet, skal være gjennomført før nye gangfelt over E6 tas i bruk. 

GTD 1-3 skal opparbeides sammen med øvrig ny infrastruktur som veg, V/A, gang- og sykkelveg o.l. 

SKV 2 skal detaljprosjekteres før byggetillatelse kan gis.  
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6. Konsekvensutredning 

Planen er vurdert i forhold til forskrift for konsekvensutredning, men kommunen har konkludert med 

at planen ikke faller inn under vilkårene for en slik utredning. 

 

7. Virkninger/konsekvenser av planforslaget 

Her beskrives og vurderes virkninger og konsekvenser av gjennomføring av planen. Konsekvenser 

beskrives når planen avviker fra vedtatt oversiktsplan, temaplan, vedtatt retningslinje, norm eller 

vedtekt eller når planen vil medføre konsekvenser for natur, miljø eller samfunn. Eventuelle 

avbøtende tiltak skal beskrives 

7.1. Overordnede planer 

Planforslaget er i hovedsak i tråd med kommuneplanens arealdel. I forhold til de arealer som er 

avsatt i kommuneplanens arealdel er det kun gjort mindre justeringer og formålsendringer der dette 

har vist seg nødvendig på grunn av faktiske forhold og på grunn av økt detaljeringsgrad i planen. 

Den største endringen gjelder ett område som i tidligere reguleringsplan har vært regulert til 

formålet gartneri, og der reguleringsplanen var videreført i kommuneplanens arealdel, nå er foreslått 

satt av til boligbebyggelse. 

7.2. Landskap 

Planforslaget vil ikke påvirke landskapet i betydelig grad. En oppstramming av trafikkforholdene vil 

antakeligvis gi et bedre inntrykk av landskapet i området. 

7.3. Stedets karakter 

Planforslaget vil ha liten innvirkning på stedets karakter. Se vurdering for landskap. 

7.4. Kulturminner og kulturmiljø 

Ingen kulturminner vil påvirkes negativt av planforslaget. 

7.5. Forholdet til kravene i kap II i Naturmangfoldloven 

Kunnskap om naturverdiene i området er hentet inn fra flere ulike kilder, se planbeskrivelsens 

kapittel 4.6. Kommunen mener at kunnskapsgrunnlaget om naturverdiene i området er god, jf. 

naturmangfoldlovens (heretter nml) § 8. 

Planområdet består i hovedsak av bebygd areal, men det finnes mindre skogsområder, litt åpen 

fastmark og en elv.  

Planområdet berører flere viktige naturtyper. Langs Jernelva er det både strandeng og strandsump 

og bløtbunnsområder i strandsonen. I tillegg er Jernelva i seg selv en naturverdi som bør ivaretas. I 

området der de viktige naturtypene er registrert er disse avsatt med formål naturområde og delvis 
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med hensynssonen – bevaring naturmiljø. Jernelva vil berøres av etablering av, SKV 2, ny vei og bro 

fra E6 til Industriveien. Her vil det være viktig at utbyggingen av SKV 2 blir detaljprosjektert, både 

med tanke på at naturverdiene langs Jernelva skal ivaretas på en best mulig måte, samtidig som det 

vil være nødvendig at både landkar, fundament og elveløp opp- og nedstrøms erosjonssikres. 

En del av Reisautløpet naturreservat ligger også innfor planområdet. Dette arealet er avsatt med 

formålet naturvern og båndleggingssonen – Båndlegging etter lov om naturvern. Vi mener derfor at 

de viktigste naturområdene innenfor planområdet er godt ivaretatt gjennom planen. 

Der det vil forsvinne øvrig naturareal på grunn av utbygging er det i hovedsak åpen fastmark som er 

relativt mye påvirket av eksisterende aktivitet. Vi mener at det ikke vil være et stort tap for 

naturmangfoldet. Fortetting og utvidelse av eksisterende utbygde områder vil være å foretrekke 

fremfor utbygging av mer uberørt areal. 

Nordreisa kommune mener at den samla belastningen på de berørte økosystemene, jf. nml § 10, ved 

utbygging av planområdet i tråd med planforslaget vil være relativt liten. Vi har vektlagt at 

planforslaget er i tråd med kommuneplanens arealdel og at planforslaget er en fortetting av et 

område som allerede er sterkt påvirket av eksisterende bebyggelse. Vi mener det vil være bedre for 

naturmangfoldet at det fortettes i sentrale strøk fremfor å utvide sentrumsområdet til mer uberørte 

områder. 

Vi mener at nml § 9 er ivaretatt gjennom et godt kunnskapsgrunnlag, og det vil derfor ikke komme til 

direkte anvendelse i denne saken. Føre-var-prinsippet kommer også noe frem gjennom vår 

arealdisponering, der vi har ivaretatt de mest verdifulle naturområdene i planområdet som 

naturområder. 

Gjennom planområdets lokalisering og kommunens prinsipp om fortetting av sentrumsområdene er 

kravene i nml § 12 om den lokalisering, driftsmetode og teknikk som vil gi det beste resultatet for 

samfunnet og naturmangfoldet være ivaretatt. 

7.6. Rekreasjonsinteresser/ rekreasjonsbruk 

Planforslaget antas ikke å påvirke rekreasjonsinteressene i området negativt. I planforslaget er det 

lagt til rette for flere og bedre krysningspunkter av E6 enn det som er i dag og flere naturlige 

snarveier som leder til frilufts- og andre aktivitetsområder utenfor planområdet.  

7.7. Trafikkforhold 

7.7.1. Vegforhold 

Det legges opp til ett nytt vegkryss fra E6 inn mot Industriveien, og flytting av én eksisterende 

avkjørsel for å oppnå bedre trafikksikkerhet. I tillegg stenges avkjørslene fra veiene Nedre Baisit og 

Sandeng til E6. Her vil det bli en endring i kjøremønsteret siden trafikken snus ut til Industriveien, 

med ny adkomst til E6 enten via det nye krysset mellom E6 og Industriveien eller via krysset mellom 

E6 og Flyplassveien. I tillegg til dette stenges flere private avkjørsler til E6. Disse erstattes av nye 

stikkveier til Solbakken. 
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7.7.2. Trafikkøkning/reduksjon 

Det forventes en liten trafikkøkning som følge av nye boenheter, men økningen ansees ikke for å 

være betydelig. Den største økningen vil oppstå langs Øvre Baisit, som følge av 4 nye eneboliger samt 

noen nye boenheter i form av leiligheter. 

7.7.3. Kollektivtilbud 

Planforslaget antas å ikke påvirke eksisterende kollektivtilbud. 

7.8. Barns interesser 

Planområdet ligger nært flere rekreasjonsområder, og har relativt kort vei til innen- og utendørs 

idrettsanlegg og lekeområder. Det er også relativt kort vei til skoler og barnehager. Med det 

utgangspunktet for planleggingen som det har vært, har det vært lite rom for å legge til rette nye 

områder for lek og uteaktivitet for barn. Det har ikke vært spesielt fokus på dette, da de aller fleste 

boligområdene i planen har vært regulert og utbygd på et tidligere tidspunkt. 

Trafikksikkerheten innenfor planområdet mener vi er hensyntatt, også med tanke på barn og unges 

bruk og behov. 

7.9. Sosial infrastruktur 

7.9.1. Skolekapasitet 

Kapasiteten i dagens skolestruktur i kommunen antas å være tilstrekkelig til å kunne dekke den 

økning i antall elever som de nye boenhetene kan representere. 

7.9.2. Barnehagekapasitet 

Barnehagekapasiteten i kommunen antas å være tilstrekkelig til å kunne dekke den økning i antall 

barnehagebarn som de nye boenhetene kan representere. 

7.9.3. Annet 

Dagens helsetjenester, og annen sosial infrastruktur er ivaretatt gjennom eksisterende tjenester og 

infrastruktur i kommunen. 

7.10. Universell tilgjengelighet 

Felles uterom og alle arealer tilknyttet offentlig ferdsel skal så langt det er mulig ha universell 

utforming. 
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7.11. Risiko og sårbarhet (ROS) 

7.11.1. Flomfare 

På grunn av oppfylling av terreng som flomforebyggende tiltak vil flomfaren reduseres ved 

industriområdet BI 1-2. 

Hendelse/situasjon Aktuelt? Sannsynlig Konsekvens Risiko Kommentar/tiltak 

Flom  Ja Sannsynlig/ 
flere 

enkelttilfeller 
3 

Mindre 
alvorlig/en 

viss fare  
2 

6 Planområdet vil fortsatt 
være utsatt for flom, men 
etter oppfylling av terreng 
på de mest utsatte 
stedene så er det vurdert 
slik at både sannsynlighet 
og konsekvens vil 
reduseres. Det bør 
fortsatt ikke tillates kjeller 
i bygninger innenfor 
planområdet pga. 
gjenværende flomfare og 
høyt grunnvann samt fare 
for fremtidig 
havnivåstigning som vil gi 
et høyere grunnvannsnivå 
i området. 
For ny vei/bro over 
Jernelva, SKV 2, vil det 
være nødvendig med 
detaljprosjektering, samt 
at både landkar, 
fundament og elveløp 
opp- og nedstrøms 
erosjonssikres. 

 

7.12. Jordressurser/landbruk 

Landbruksarealer vil ikke påvirkes negativt av planforslaget. 

7.13. Teknisk infrastruktur 

Planforslaget legger til rette for ny veistruktur innenfor planområdet. Ny infrastruktur for vann, avløp 

og elektrisitet blir også etablert der det oppstår behov for dette i området. 

7.14. Klimatilpasning 

Det er gjort flere grep i reguleringsplanen for å forebygge negative konsekvenser av forventa 

klimaendringer. 

Det er satt et forbud mot kjellere pga. forventa økning i nedbørsmengder, flere flom episoder, 

havnivåstigning og økt grunnvannsnivå som en konsekvens av de foregående. 
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Det er satt strenge krav til takvinkler og type nedløp fra tak på boligbebyggelse på grunn av forventa 

nedbørsøkning i kombinasjon med interkontinentalt klima i store deler av kommunen. 

Interkontinentalt og kontinentalt klima skaper utfordringer med tanke enkelte taktyper som er 

tilpasset et mildere og mer oseanisk klima. Det er differensiert mellom boligbebyggelse, herunder 

inngår også alle typer kombinerte formål der bolig inngår som ett av formålene, og 

næringsbebyggelse (det vil si mellom hvermannsen og profesjonelle bygningseiere) for å forebygge 

store, og kanskje uventa, kostnader for boligeiere i framtida. Vi forventer at profesjonelle aktører vil 

ha bedre systemer for det vedlikeholdet som vil kreves på grunn av et klima i endring enn hva 

privatpersoner vil ha. 

7.15. Økonomiske konsekvenser for kommunen 

Nordreisa kommune legger til rette for utbygging med hensyn til kommunalteknisk anlegg og 

infrastruktur. Kommunen kjøper areal til kommunale veier og andre offentlige formål. 

7.16. Konsekvenser for næringsinteresser 

Vi mener planforslaget vil være positivt for næringsinteressene i planområdet. Det legges til rette for 

bedre adkomst og flere næringsarealer. 

7.17. Interessemotsetninger 

Det er ikke avdekket interessemotsetninger i løpet av planprosessen. 
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8. Innkomne innspill 

8.1. Merknader/innspill til første gangs høring og offentlig ettersyn 

Planen ble vedtatt sendt ut på høring og offentlig ettersyn i møte i Nordreisa miljø-, plan- og 

utviklingsutvalg den 5. oktober i sak 79/17. Høringsbrev ble sendt ut til offentlige myndigheter, 

grunneiere og naboer den 10. november 2017. Høring og offentlig ettersyn ble også annonsert i 

Framtid i Nord den 10. november 2017, samt på kommunens hjemmeside og facebookside. 

Høringsfristen var satt til den 20. desember 2017.  

Troms fylkeskommune ba om, og fikk, utsatt høringsfrist til 17. januar 2018. Fylkeskommunen fikk 

også ettersendt en mindre justering som kommunen mente ville berøre deres fagområde innenfor 

kultur den 8. januar 2018 for at de skulle kunne uttale seg til dette sammen med det øvrige 

høringsutkastet. Endringen gjaldt tomteinndeling på gbr 47/251 – Bjørkligården som var uteglemt i 

utsendt høringsutkast. 

Ved fristens utløp har det kommet inn fjorten innspill, herav to innsigelser fra offentlige 

myndigheter. I tillegg har det kommet inn seks innspill etter høringsfristens utløp. Det vil si at det 

tilsammen har kommet inn tjue innspill til planforslaget slik det lå ute til første gangs høring og 

offentlig ettersyn. 

Alle innspill til planen som har kommet inn til kommunen frem til 15.2.2019 er vurdert ved revisjon 

av planforslaget etter første gangs høring og offentlig ettersyn, da arbeidet med planen har tatt noe 

lengre tid enn først planlagt. 

8.1.1. Fylkesmannen i Troms (13.12.2017) 

På vegne av følgende regionale statsetater formidler Fylkesmannen i Troms følgende innsigelser: 

NVE:  

Plandokumentene gir ikke tilstrekkelig avklaring av faren for mulig kvikkleireskred i eller utenfor 

planområdet. Deponiplasser for snø er plassert langs flom — og skredutsatt vassdrag. 

Avinor:  

Ber om at østre del av eiendommen 47/224 (Ymber AS) legges ut til lufthavnsformål 

Følgende merknader fremmes: 

Statens vegvesen:  

Det vises til uttalelsen som er gjengitt i sin helhet under punktet merknader. 

Fylkesmannen i Troms: 

Universell utforming: planbeskrivelsen er mangelfull i forhold til å beskrive hvordan hensynet til 

universell utforming er ivaretatt. 

INNSIGELSENE 
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NVE: 

I Brev datert 12. desember har NVE fremmet to innsigelser. 

NVE mener at det foreliggende planmaterialet ikke gir tilstrekkelig avklaring av faren for mulig 

kvikkleireskred i eller utenfor planområdet og fremmer derfor innsigelse til planen. NVE har også 

innsigelse til at deponiplasser for snø er plassert langs flom- og skredutsatt vassdrag. 

Vurdering av grunnforhold for planen: 

På siste plannivå skal grunnforholdene være vurdert og det skal være dokumentert at 

sikkerhetskravene i teknisk forskrift (TEK17) § 7-3 er tilfredsstilt for planlagte byggetiltak. Dette er 

nærmere beskrevet i NVEs veileder nr. 7/2014 «Sikkerhet mot kvikkleireskred». Det må også 

vurderes om planområdet kan bli berørt av skred utenfor planområdet. Hvis man finner kvikkleire 

eller andre sprøbruddsmateriale må det utføres en vurdering av områdestabiliteten. 

Eventuelle nødvendige risikoreduserende tiltak (sikringstiltak) skal være beskrevet. Eventuelle 

fareområder må innarbeides i plankartet som hensynssone med bestemmelser som ivaretar 

tilstrekkelig sikkerhet. 

Det er gjennomført en risiko- og sårbarhetsanalyse for reguleringsplanen. NVE mener at ROS-

analysen for vurdering av grunnforhold ikke tilfredsstiller kravene i TEK 17. Hovedhensikten med 

planen er ikke ny utbygging men de foreslåtte utbyggingsområdene og brukryssing er ikke vurdert og 

det må vurderes om tiltakene kan bli påvirket av skred i strandsoner eller om utbyggingen kan utløse 

skred. 

Det er gjort en bra sammenfatning over eksisterende kunnskap som for en mer overordnet plan 

kunne være med å definere aktsomhetsområder, men for en detaljregulering skal reel fare være 

utredet. Området er som omtalt i hovedsak flatt, men deler de foreslått utbygde områdene grenser 

til elv og sjø, og her må blant annet høydeforskjellen til fot marbakke og elvebunn også vurderes. 

Nasjonal kartlegging av fare for store kvikkleireskred foreslår eks. to borpunkter innenfor 

planområdet, det synliggjør at man utfra en geoteknisk vurdering ønsker mer kunnskap for å vurdere 

om det er fare for store kvikkleireskred i området. 

For den aktuelle planen må en geotekniker vurdere eksisterende rapporter mot utbyggingsbehov i 

planen, for å vurdere gjennomførbarheten med hensyn til stabilitet. Geoteknisk vurdering må 

vurdere om det er behov for flere grunnundersøkelser eller om det er nok med faglig vurdering 

basert på eksisterende kunnskap og planbestemmelser med vilkår før å ivareta fare for 

kvikkleireskred for nye tiltak iht. kraven i TEK 17. 
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Figur 25: Utsnitt fra borplan på to borpunkter innenfor området. 

Skred og flom 

Forsvarets skredkart og NVE løsmassekart er brukt som grunnlag i planen. Forsvaret Skredkart kan 

ikke brukes i plansammenheng. Her må NGIs Snø- og steinsprangkart samt NVE jord og flomskredkart 

brukes sammen. Hensynssonen vil i dette tilfelle bli noe mindre enn det som foreligger i utsendte 

dokument. Se figur under. 
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Det er som kjent utført omfattende sikringstiltak i flere omganger i Jernelva. Det har også vært flere 

hendelser i elva bland annet sørpeskred under NVEs arbeide i elva. Planen legger opp til snødeponier 

inntil elva (GAA3-5) Det vil øke faren for skader ved flom eller flomrelaterte skred og er ikke ønskelig. 

NVE mener at snødeponi må plasseres på andre steder i eller utenfor planen. Det må avsettes en 

hensynssone langs vassdraget på begge sider av Jernelva ovenfor og nedenfor E6.  

 

Figur 26: Aktsomhetskart. for. flom i området viser på en mulig vannstandstigning på 4-5 meter. Dette kartet er kun 
retningsgivende og, gir bare indikasjoner på problemområder (ofte konservativt). Her er ikke heller sikringstiltakene 
vurdert. 

Konklusjon 

Med hjemmel i PBL § 5—4 fremmer NVE innsigelse til planen med bakgrunn i: 

 Utilstrekkelig beskrivelse av sikkerhet mot kvikkleireskred, jfr. TEK 17 § 7-3 med tilhørende 

veileder. Det må utføres en geoteknisk vurdering av området der også behov for ytterligere 

undersøkelser inngår. Planbestemmelser må ivareta krav til geoteknisk vurdering innen 

byggetillatelse gis. 

 

Ved eventuelt funn av kvikkleire eller sprøbruddmateriale skal eventuelle fareområder for 

skred avmerkes som hensynssone (pbl § 12-6) med tilhørende bestemmelser (pbl § 12-7) 

som ivaretar de hensyn sonen er ment å vise. 
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NVE vil frafalle innsigelsen når det foreligger en geoteknisk vurdering og planbestemmelsene 

er oppdatert. 

 NVE vil ha innsigelse inntil snødeponier langs nærområdet til Jernelva er fjernet. Området 

langs elva må legges ut som et fareområder og avmerkes som hensynssone (pbl § 12-6) med 

tilhørende bestemmelser (pbl § 12-7) som ivaretar de hensyn sonen er ment å vise. 

 

NVE vil frafalle innsigelsen når områdene er fjernet og det foreligger en hensynssone langs 

vassdraget. 

AVINOR: 

Avinor har i brev datert 21. november fremmet følgende innsigelse: 

Arealbehov for Sørkjosen lufthavn 

Etter det vi kan se er ca. 8 dekar av flyplasseiendommen gbnr. 47/418, som i dag benyttes til 

flynavigasjonsanleggene LOC og DME samt driftsbygg, tatt inn i planområdet og lagt ut til 

lufthavnformål (kode 2030) SL1 i tråd kommuneplanens arealdel for 2014-2026.  

I planforslaget som nå er ute til høring, er et areal i østre del av eiendommen gbnr. 47/224 (Ymber 

AS) satt av til lagerformål BL1. Dagens lufthavngjerde bryter sideflaten og eiendomsgrensen ligger 

tett opp til lufthavngjerdet. Dersom Avinor får hånd om det ca. 11 meter brede arealet, som for øvrig 

ikke er opparbeidet, vil gjerdet i fremtiden kunne flyttes ut slik at det ikke bryter sideflaten. 

Sideflaten er en høyderestriksjonsflate/hinderflate i restriksjonsplanen (tegning ENSR-P-10) for 

lufthavnen i medhold av kap. 10 og 11 i Forskrift om utforming av store flyplasser, BSL E 3-2 av 

06.07.2006. 

Med det ekstra lufthavnarealet blir det plass for en 3 meters restriksjonsstripe på utsiden av 

lufthavngjerdet som ikke skal benyttes til parkering eller lagring av materiell av sikkerhetsmessige 

hensyn, jf. EASA-krav CS ADR-DSN.T.920 - Fencing, samt Avinors gjerdenorm - Arkivnr. KD00091 - 

Flyplassutforming - CS ADR-DSN T - Aerodrome operational services, equipment and installation - 

Krav. 

Avinor ber derfor om at østre del av eiendommen gbnr. 47/224 (Ymber AS) legges ut til 

lufthavnformål (kode 2030) i samsvar med kommuneplanens arealdel for 2014-2026. Ymber kan i 

stedet få utlagt tilsvarende areal til BL1-formål nord for eiendommen sin, se planforslag nedenfor. 
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Høyderestriksjonsflater/hinderflater i restriksjonsplanen for Sørkjosen lufthavn 

Høyderestriksjonsflatene/hinderflatene i restriksjonsplanen er ivaretatt gjennom hensynssone H 190 

F med tilhørende planbestemmelse § 7.1, jf. mottatte planbestemmelser sist revidert 03.11.2017. 

Hensynssonen dekker hele planområdet og gjelder for alle utbyggingsformålene. 

Byggerestriksjoner for flynavigasjonsanlegg 

Krav til radioteknisk vurdering av bygninger og anlegg samt bruk av kraner i utbyggingsperioden er 

tatt inn i § 7.1.1 i planbestemmelsene. Bestemmelsen er endret som følge av utvidet planområde, jf. 

vårt brev av 14.07.2017 til kommunen. 

Farlige eller villedende lys 

Nødvendig planbestemmelse om farlige eller villedende lys er innarbeidet i § 7.1.2.  

Flystøysoner 

Gul flystøysone H 220 med tilhørende planbestemmelse er innarbeidet i § 7.3. 

Innsigelse fra Avinor 

Dersom ikke østre del av eiendommen gbnr. 47/224 (Ymber AS) legges ut til lufthavnformål (kode 

2030) i samsvar med kommuneplanens arealdel for 2014-2026, må dette brev forstås som en 

innsigelse til detaljreguleringsplan for Sørkjosen, PlanID 19422015_001, jf. Plan- og bygningsloven § 

5-4 og nærmere begrunnelse i punkt om arealbehov ovenfor. 

MERKNADER 

Statens vegvesen: 

Statens vegvesen region Nord har i brev datert 7. desember fremmet følgende merknader: 
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E6 er hovedferdselsåren og den går igjennom hele planområdet, i tillegg ligger fylkesvei 351 innenfor 

planens avgrensning. Vegen har en fartsgrense på 50km/t, gjennom hele Sørkjosen og opp til 

Sandbakken. Ved Sandbakken er fartsgrensen på 70km/t. Trafikkmengden gjennom planområdet 

ligger på ÅDT 3535 (NVDB). 

Plankart: 

 Plankartet fremstår som noe uoversiktlig, og det er dermed vanskelig å se detaljer i kartet. 

Herunder bokstaver, linjer, adkomstpiler og sperresymbol ol. Uttalelsen gis ut ifra det som 

kan tydes ut ifra kartet, planbeskrivelse og planbestemmelsene. Vi ber om å få tilsendt et 

mer oversiktlig kart når det er klart. 

 E6 som går igjennom planområdet er tegnet opp med veldig mange streker, både i 

ytterkanter og inni. Det er vanskelig å se klart hva som er tenkt her. For eksempel er 

bussholdeplass ved BFS 1 tenkt fjernet, men er på plankartet tegnet inn som kjøreveg. Vi ber 

om at det ryddes opp i plankartet for å få et klarere skille på bruken, herunder formålene 

kjøreveg, gang— og sykkelveg og annen veggrunn. Fargekode for kollektiv må brukes der det 

gjelder i plankartet. 

 Vi registrerer at det ikke er tegnet inn frisiktsoner i avkjørslene på plankartet. I henhold til 

plan— og bygningslovens § 12—6 skal frisiktsone tegnes inn på plankartet, og vi ber om at 

dette blir gjort. 

 Det er flere planlagte og eksisterende avkjørsler i plankartet som verken er vist med pil eller 

regulert stengt. Det må fremkomme klart hva som er status for adkomstene i et framtidig 

perspektiv, skal de opprettholdes eller stenges. 

Planbeskrivelsen: 

 Pkt. 4.9.1. Kjøreatkomst og pkt. 4.9.2. Vegsystem 

Flyplassveien er omtalt som kommunal veg. Det må fremkomme at dette er en fylkesvei. 

 Pkt. 4.9.6. Kollektivtilbud 

«Det er viktig at reguleringsplanen tar hensyn til at skolebussen må ha god nok plass i 

busslommene....». Avsnitt er ufullstendig. 

 Pkt. 5.2.19 Kjøreveg (20] i) 

Det byttes om på bruken av SVK og SKV. Vi tar utgangspunkt i at det SKV det menes. Det vil si 

at SVK i under pkt. er SKV 1 i plankartet. 

 Vi forutsetter at adkomst til BVA 1 (Anlegg for vann og avløp) og SPA 4 (parkering) blir via 

kommunal veg. 

 SKV 2 Ny adkomstveg til industriområdet B 1 og B 2 — Vi forutsetter at det er satt av nok 

areal til vegformålet. Og at kryss, kjøreveg og bru planlegges og bygges ut ifra Statens 

vegvesen sine håndbøker. 

 SAA 3 Angitte samferdselsanlegg og/eller tekniske infrastrukturtraséer kombinert med andre 

gitte hovedformål — Vi forventer at området blir tatt ut av planen. Dette området er 

veggrunn, og kan ikke brukes til dette formålet. 

 SKV 5 Må være tegnet inn der avkjørsel skal ligge, ihht. hva som er avtalt. Avkjørsel skal 

etableres lengst mulig bort fra jernelva bru, dette for å få enda bedre siktforhold. 

 Pkt. 5.8.2. Utforming av veger 

Vi ser på det som positivt at kryss, adkomster og parkerings/snuplasser er utformet i samsvar 
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med krav i Statens vegvesens veiledere N 100 og V 121. Vi ber også om at nye planlagte 

vegformål utformes ihht. Statens vegvesen sine håndbøker. 

 Vi savner en beskrivelse av veier som skal stenges, både med bom og uten. Herunder 

hvordan dette er tenkt gjennomført og hvor veiene skal stenges. 

 Det er flere avkjørsler fra E6 til eneboliger som er markert med stengesymbol. Kommunen 

må skrive noe om hvordan dette skal gjøres, og når. 

 SGS 11—12 er positive tiltak som vil gjøre forholdene for myke trafikanter tryggere. Vi 

forutsetter at vi blir involvert i planleggingen. 

Planbestemmelser: 

 § 2.1.4 Byggegrenser og plassering av bygg 

Byggegrense til riks— og fylkesveg må beskrives. 

 § 7 Hensynssoner 

Siktsoner til kryss må fremkomme i bestemmelsene. 

 § 8 Rekkefølgebestemmelser 

l rekkefølgebestemmelsene må det fremkomme at adkomst fra riks— og fylkesveg skal være 

kontrollert og godkjent av Statens vegvesenet før det kan gis byggetillatelser. Dette gjelder 

spesielt for nytt kryss mellom E6 og SKV7. Statens vegvesen ser det på som viktig at vi blir 

involvert i arbeidet med dette knutepunktet. 

§ 9.2 Avkjørselsforhold 

Vi ber om at det stilles krav til at avkjørsler skal bygges og utformes ihht. Statens vegvesens 

retningslinjer. 

Fylkesmannen i Troms: 

Universell utforming: 

Reguleringsplanen for Sørkjosen er stor med mange ulike formål. Planforslaget gir ingen informasjon 

om hvordan dere har løst universell utforming i planområdet. I dette ligger også hvilke utfordringer 

planområdet stiller. Planbeskrivelsen omtaler universell utforming i en setning ved at «planområdet 

er til dels tilrettelagt universelt». Hvilke områder er det og hvilke er det ikke? og dertil hva tenker 

dere i forhold til avbøtende tiltak? Plankartet er også vanskelig å lese. Desto vanskeligere blir det å 

sikre reell medvirkning til planforslaget. I forhold til medvirkning lurer vi på om planforslaget har vært 

vurdert/kommentert av rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne. 

Planbestemmelsen § 9.5 Universell utforming bør endres ved at dere fjerne «i størst mulig grad». 

Dere kan med fordel også endre TEK 10 til TEK 17. I forhold til bestemmelser om parkering må dere 

avsette HC parkering ved alle publikumsrettede steder.  

I forhold til lekeplasser er det ikke et krav at hele lekeplassen skal være universelt utformet, men det 

skal være et tilbud til barn med nedsatt funksjonsevne på lekeplassen. 

§ 4 omtaler områder for grønnstruktur. Disse skal være universelt utformet. Det skal redegjøres for 

de områdene der dette ikke er mulig å få til (heri også avbøtende tiltak).  
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De formålene som er offentlige skal tilfredsstille kravene til universell utforming. For boligområdene 

bør dere også vurdere tilvisningsrett og eventuelt realisering av boligsosial handlingsplan i 

planforslaget. I dette ligger om kommunen har vurdert erverv av boenhet i området. Det er 

kommunen selv som er tiltakshaver i denne planen og har derved mulighet til å stille strengere krav 

til universell utforming av boenhetene enn TEK 17. Dette kan for eksempel gjøres ved en 

bestemmelse om et antall boenheter i et området skal tilfredsstille kravene til universell utforming. 

Kommunens kommentar: 

Innsigelser: 

NVE: Det er utført geotekniske vurderinger og grunnboringer for alle nye byggeområder som ikke har 

vært undersøkt tidligere. Delkapitler som berører dette temaet er oppdatert. Se også 

planbeskrivelsens vedlegg 1-3 for fullstendige geotekniske vurderinger.  

Hensynssoner for flom- og skredfare er oppdatert i plankartet og planbestemmelsene i samsvar med 

NVEs kommentarer. 

Når det gjelder snødeponi inntil Jernelva, så er de fleste fjernet i nytt planforslag. Gjenværende 

snødeponi inntil Jernelva er flyttet og/eller redusert i størrelse slik at vi anser at faren for at deponert 

snø her nå vil utgjøre liten fare for skader ved flom eller flomrelaterte skred. 

Vi anser de aktuelle problemstillingene som løst, og ber NVE trekke sine innsigelser til planforslaget. 

Avinor: Arealer er justert i samsvar med Avinors ønske. Vi anser derfor denne problemstillingen som 

løst, og ber Avinor trekke sin innsigelse til planforslaget. 

Merknader: 

Statens vegvesen: Plankartet er oppdatert i henhold til vegvesenets merknader. Vi må bare beklage 

at PDF/papir versjon av plankartet fremsto, og fortsatt vil fremstå, som noe uoversiktlig. Dette 

skyldes en rekke hensyns- og faresoner som overlapper formålsflater, samt juridiske linjer og punkter 

som er nødvendige. Planforslagets kart vil være tilgjengelig som nedlastbar SOSI-fil på vår nettside, 

samt at det er tilgjengelig i vår kartløsning på nett (http://kommunekart.com/). Lesbarheten vil være 

langt bedre i disse versjonene slik at vi ber om at disse variantene benyttes. 

Planbeskrivelsen og planbestemmelsene er oppdatert i henhold til vegvesenets merknader. 

Fylkesmannen i Troms: Under forutsetning av at det til enhver tid gjeldene regelverk for bygg er fulgt, 

så vil det være ulik grad av universell tilrettelegging innenfor planområdet. Planområdet er stort og 

omfatter mye eksisterende og eldre bebyggelse som er tatt med for at vi skal kunne modernisere 

standarden på planbestemmelsene for nybygg/påbygg i disse områdene. Vi har derfor ikke 

fullstendig oversikt over hvilke områder som har hvilken grad av universell tilrettelegging, da det vil 

avhenge av byggeår. Det kan ikke vært kommunens intensjon å kreve at eksisterende bygg må 

oppgraderes til gjeldende standard uten at bygningseier selv tar initiativ til dette, da vi ikke ønsker å 

påføre våre innbyggere uforutsette kostnader som følge av revisjon av reguleringsplaner i tidligere 

regulerte og bebygde områder. Planforslaget er oppdatert i henhold til fylkesmannens merknader. 
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Når det gjelder plankartet, så er vi klar over at pdf og papirversjoner av kartet kan være vanskelig 

lesbart. Kartet er også digitalt tilgjengelig i vårt webkart, der lesbarheten er langt bedre. I tillegg 

legges kartet også ut som en nedlastbar sosi-fil på vår hjemmeside for de som kan nyttiggjøre seg av 

dette. Plankartet er tegnet i henhold til nasjonal produktspesifikasjon, og vi kan dessverre ikke 

utelate hensyns- og faresoner eller juridiske linjer og punkt, selv om disse skaper «støy» som kan 

forringe forståelsen av formålsflatene og plankartet som helhet for allmenheten. 

8.1.2. Norges vassdrags- og energidirektorat (12.12.2018) 

NVE mener at det foreliggende planmaterialet ikke gir tilstrekkelig avklaring av faren for mulig 

kvikkleireskred i eller utenfor planområdet og fremmer derfor innsigelse til planen. NVE har også 

innsigelse til at deponiplasser for snø er plassert langs flom- og skredutsatt vassdrag. 

Vurdering av grunnforhold for planen: 

På siste plannivå skal grunnforholdene være vurdert og det skal være dokumentert at 

sikkerhetskravene i teknisk forskrift (TEK17) § 7-3 er tilfredsstilt for planlagte byggetiltak. Dette er 

nærmere beskrevet i NVEs veileder nr. 7/2014 «Sikkerhet mot kvikkleireskred». Det må også 

vurderes om planområdet kan bli berørt av skred utenfor planområdet. Hvis man finner kvikkleire 

eller andre sprøbruddsmateriale må det utføres en vurdering av områdestabiliteten. 

Eventuelle nødvendige risikoreduserende tiltak (sikringstiltak) skal være beskrevet. Eventuelle 

fareområder må innarbeides i plankartet som hensynssone med bestemmelser som ivaretar 

tilstrekkelig sikkerhet. 

Det er gjennomført en risiko- og sårbarhetsanalyse for reguleringsplanen. NVE mener at ROS-

analysen for vurdering av grunnforhold ikke tilfredsstiller kravene i TEK 17. Hovedhensikten med 

planen er ikke ny utbygging men de foreslåtte utbyggingsområdene og brukryssing er ikke vurdert og 

det må vurderes om tiltakene kan bli påvirket av skred i strandsoner eller om utbyggingen kan utløse 

skred. 

Det er gjort en bra sammenfatning over eksisterende kunnskap som for en mer overordnet plan 

kunne være med å definere aktsomhetsområder, men for en detaljregulering skal reel fare være 

utredet. Området er som omtalt i hovedsak flatt, men deler de foreslått utbygde områdene grenser 

til elv og sjø, og her må blant annet høydeforskjellen til fot marbakke og elvebunn også vurderes. 

Nasjonal kartlegging av fare for store kvikkleireskred foreslår eks. to borpunkter innenfor 

planområdet, det synliggjør at man utfra en geoteknisk vurdering ønsker mer kunnskap for å vurdere 

om det er fare for store kvikkleireskred i området. 

For den aktuelle planen må en geotekniker vurdere eksisterende rapporter mot utbyggingsbehov i 

planen, for å vurdere gjennomførbarheten med hensyn til stabilitet. Geoteknisk vurdering må 

vurdere om det er behov for flere grunnundersøkelser eller om det er nok med faglig vurdering 

basert på eksisterende kunnskap og planbestemmelser med vilkår før å ivareta fare for 

kvikkleireskred for nye tiltak iht. kravene i TEK 17. 

Skred og flom 
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Forsvarets skredkart og NVE løsmassekart er brukt som grunnlag i planen. Forsvaret Skredkart kan 

ikke brukes i plansammenheng. Her må NGIs Snø- og steinsprangkart samt NVE jord og flomskredkart 

brukes sammen. Hensynssonen vil i dette tilfelle bli noe mindre enn det som foreligger i utsendte 

dokument.  

Det er som kjent utført omfattende sikringstiltak i flere omganger i Jernelva. Det har også vært flere 

hendelser i elva bland annet sørpeskred under NVEs arbeide i elva. Planen legger opp til snødeponier 

inntil elva (GAA3-5) Det vil øke faren for skader ved flom eller flomrelaterte skred og er ikke ønskelig. 

NVE mener at snødeponi må plasseres på andre steder i eller utenfor planen. Det må avsettes en 

hensynssone langs vassdraget på begge sider av Jernelva ovenfor og nedenfor E6.  

Konklusjon 

Med hjemmel i PBL § 5—4 fremmer NVE innsigelse til planen med bakgrunn i: 

 Utilstrekkelig beskrivelse av sikkerhet mot kvikkleireskred, jfr. TEK 17 § 7-3 med tilhørende 

veileder. Det må utføres en geoteknisk vurdering av området der også behov for ytterligere 

undersøkelser inngår. Planbestemmelser må ivareta krav til geoteknisk vurdering innen 

byggetillatelse gis. 

 

Ved eventuelt funn av kvikkleire eller sprøbruddmateriale skal eventuelle fareområder for 

skred avmerkes som hensynssone (pbl § 12-6) med tilhørende bestemmelser (pbl § 12-7) 

som ivaretar de hensyn sonen er ment å vise. 

 

NVE vil frafalle innsigelsen når det foreligger en geoteknisk vurdering og planbestemmelsene 

er oppdatert. 

 NVE vil ha innsigelse inntil snødeponier langs nærområdet til Jernelva er fjernet. Området 

langs elva må legges ut som et fareområder og avmerkes som hensynssone (pbl § 12-6) med 

tilhørende bestemmelser (pbl § 12-7) som ivaretar de hensyn sonen er ment å vise. 

 

NVE vil frafalle innsigelsen når områdene er fjernet og det foreligger en hensynssone langs 

vassdraget. 

Kommunens kommentar: 

Det er utført geotekniske vurderinger og grunnboringer for alle nye byggeområder som ikke har vært 

undersøkt tidligere. Delkapitler som berører dette temaet er oppdatert. Se også planbeskrivelsens 

vedlegg 1-3 for fullstendige geotekniske vurderinger.  

Hensynssoner for flom- og skredfare er oppdatert i plankartet og planbestemmelsene i samsvar med 

NVEs kommentarer. 

Når det gjelder snødeponi inntil Jernelva, så er de fleste fjernet i nytt planforslag. Gjenværende 

snødeponi inntil Jernelva er flyttet og/eller redusert i størrelse slik at vi anser at faren for at deponert 

snø her nå vil utgjøre liten fare for skader ved flom eller flomrelaterte skred. 

Vi anser de aktuelle problemstillingene som løst, og ber NVE trekke sine innsigelser til planforslaget. 
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8.1.3. Avinor (21.11.2017) 

Arealbehov for Sørkjosen lufthavn 

Etter det vi kan se er ca. 8 dekar av flyplasseiendommen gbnr. 47/418, som i dag benyttes til 

flynavigasjonsanleggene LOC og DME samt driftsbygg, tatt inn i planområdet og lagt ut til 

lufthavnformål (kode 2030) SL1 i tråd kommuneplanens arealdel for 2014-2026.  

I planforslaget som nå er ute til høring, er et areal i østre del av eiendommen gbnr. 47/224 (Ymber 

AS) satt av til lagerformål BL1. Dagens lufthavngjerde bryter sideflaten og eiendomsgrensen ligger 

tett opp til lufthavngjerdet. Dersom Avinor får hånd om det ca. 11 meter brede arealet, som for øvrig 

ikke er opparbeidet, vil gjerdet i fremtiden kunne flyttes ut slik at det ikke bryter sideflaten. 

Sideflaten er en høyderestriksjonsflate/hinderflate i restriksjonsplanen (tegning ENSR-P-10) for 

lufthavnen i medhold av kap. 10 og 11 i Forskrift om utforming av store flyplasser, BSL E 3-2 av 

06.07.2006. 

Med det ekstra lufthavnarealet blir det plass for en 3 meters restriksjonsstripe på utsiden av 

lufthavngjerdet som ikke skal benyttes til parkering eller lagring av materiell av sikkerhetsmessige 

hensyn, jf. EASA-krav CS ADR-DSN.T.920 - Fencing, samt Avinors gjerdenorm - Arkivnr. KD00091 - 

Flyplassutforming - CS ADR-DSN T - Aerodrome operational services, equipment and installation - 

Krav. 

Avinor ber derfor om at østre del av eiendommen gbnr. 47/224 (Ymber AS) legges ut til 

lufthavnformål (kode 2030) i samsvar med kommuneplanens arealdel for 2014-2026. Ymber kan i 

stedet få utlagt tilsvarende areal til BL1-formål nord for eiendommen sin, se planforslag nedenfor. 

 

Høyderestriksjonsflater/hinderflater i restriksjonsplanen for Sørkjosen lufthavn 

Høyderestriksjonsflatene/hinderflatene i restriksjonsplanen er ivaretatt gjennom hensynssone H 190 

F med tilhørende planbestemmelse § 7.1, jf. mottatte planbestemmelser sist revidert 03.11.2017. 

Hensynssonen dekker hele planområdet og gjelder for alle utbyggingsformålene. 
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Byggerestriksjoner for flynavigasjonsanlegg 

Krav til radioteknisk vurdering av bygninger og anlegg samt bruk av kraner i utbyggingsperioden er 

tatt inn i § 7.1.1 i planbestemmelsene. Bestemmelsen er endret som følge av utvidet planområde, jf. 

vårt brev av 14.07.2017 til kommunen. 

Farlige eller villedende lys 

Nødvendig planbestemmelse om farlige eller villedende lys er innarbeidet i § 7.1.2.  

Flystøysoner 

Gul flystøysone H 220 med tilhørende planbestemmelse er innarbeidet i § 7.3. 

Innsigelse fra Avinor 

Dersom ikke østre del av eiendommen gbnr. 47/224 (Ymber AS) legges ut til lufthavnformål (kode 

2030) i samsvar med kommuneplanens arealdel for 2014-2026, må dette brev forstås som en 

innsigelse til detaljreguleringsplan for Sørkjosen, PlanID 19422015_001, jf. Plan- og bygningsloven § 

5-4 og nærmere begrunnelse i punkt 2 ovenfor. 

Kommunens kommentar: 

Arealer er justert i samsvar med Avinors ønske. Vi anser derfor denne problemstillingen som løst. 

8.1.4. Statens vegvesen (7.12.2017) 

E6 er hovedferdselsåren og den går igjennom hele planområdet, i tillegg ligger fylkesvei 351 innenfor 

planens avgrensning. Vegen har en fartsgrense på 50km/t, gjennom hele Sørkjosen og opp til 

Sandbakken. Ved Sandbakken er fartsgrensen på 70km/t. Trafikkmengden gjennom planområdet 

ligger på ÅDT 3535 (NVDB). 

Plankart: 

 Plankartet fremstår som noe uoversiktlig, og det er dermed vanskelig å se detaljer i kartet. 

Herunder bokstaver, linjer, adkomstpiler og sperresymbol ol. Uttalelsen gis ut ifra det som 

kan tydes ut ifra kartet, planbeskrivelse og planbestemmelsene. Vi ber om å få tilsendt et 

mer oversiktlig kart når det er klart. 

 E6 som går igjennom planområdet er tegnet opp med veldig mange streker, både i 

ytterkanter og inni. Det er vanskelig å se klart hva som er tenkt her. For eksempel er 

bussholdeplass ved BFS 1 tenkt fjernet, men er på plankartet tegnet inn som kjøreveg. Vi ber 

om at det ryddes opp i plankartet for å få et klarere skille på bruken, herunder formålene 

kjøreveg, gang— og sykkelveg og annen veggrunn. Fargekode for kollektiv må brukes der det 

gjelder i plankartet. 

 Vi registrerer at det ikke er tegnet inn frisiktsoner i avkjørslene på plankartet. I henhold til 

plan— og bygningslovens § 12—6 skal frisiktsone tegnes inn på plankartet, og vi ber om at 

dette blir gjort. 
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 Det er flere planlagte og eksisterende avkjørsler i plankartet som verken er vist med pil eller 

regulert stengt. Det må fremkomme klart hva som er status for adkomstene i et framtidig 

perspektiv, skal de opprettholdes eller stenges. 

Planbeskrivelsen: 

 Pkt. 4.9.1. Kjøreatkomst og pkt. 4.9.2. Vegsystem 

Flyplassveien er omtalt som kommunal veg. Det må fremkomme at dette er en fylkesvei. 

 Pkt. 4.9.6. Kollektivtilbud 

«Det er viktig at reguleringsplanen tar hensyn til at skolebussen må ha god nok plass i 

busslommene....». Avsnitt er ufullstendig. 

 Pkt. 5.2.19 Kjøreveg (2011) 

Det byttes om på bruken av SVK og SKV. Vi tar utgangspunkt i at det SKV det menes. Det vil si 

at SVK i under pkt. er SKV 1 i plankartet. 

 Vi forutsetter at adkomst til BVA 1 (Anlegg for vann og avløp) og SPA 4 (parkering) blir via 

kommunal veg. 

 SKV 2 Ny adkomstveg til industriområdet B 1 og B 2 — Vi forutsetter at det er satt av nok 

areal til vegformålet. Og at kryss, kjøreveg og bru planlegges og bygges ut ifra Statens 

vegvesen sine håndbøker. 

 SAA 3 Angitte samferdselsanlegg og/eller tekniske infrastrukturtraséer kombinert med andre 

gitte hovedformål — Vi forventer at området blir tatt ut av planen. Dette området er 

veggrunn, og kan ikke brukes til dette formålet. 

 SKV 5 Må være tegnet inn der avkjørsel skal ligge, ihht. hva som er avtalt. Avkjørsel skal 

etableres lengst mulig bort fra jernelva bru, dette for å få enda bedre siktforhold. 

 Pkt. 5.8.2. Utforming av veger 

Vi ser på det som positivt at kryss, adkomster og parkerings/snuplasser er utformet i samsvar 

med krav i Statens vegvesens veiledere N 100 og V 121. Vi ber også om at nye planlagte 

vegformål utformes ihht. Statens vegvesen sine håndbøker. 

 Vi savner en beskrivelse av veier som skal stenges, både med bom og uten. Herunder 

hvordan dette er tenkt gjennomført og hvor veiene skal stenges. 

 Det er flere avkjørsler fra E6 til eneboliger som er markert med stengesymbol. Kommunen 

må skrive noe om hvordan dette skal gjøres, og når. 

 SGS 11—12 er positive tiltak som vil gjøre forholdene for myke trafikanter tryggere. Vi 

forutsetter at vi blir involvert i planleggingen. 

Planbestemmelser: 

 § 2.1.4 Byggegrenser og plassering av bygg 

Byggegrense til riks— og fylkesveg må beskrives. 

 § 7 Hensynssoner 

Siktsoner til kryss må fremkomme i bestemmelsene. 

 § 8 Rekkefølgebestemmelser 

l rekkefølgebestemmelsene må det fremkomme at adkomst fra riks— og fylkesveg skal være 

kontrollert og godkjent av Statens vegvesenet før det kan gis byggetillatelser. Dette gjelder 

spesielt for nytt kryss mellom E6 og SKV7. Statens vegvesen ser det på som viktig at vi blir 

involvert i arbeidet med dette knutepunktet. 
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 § 9.2 Avkjørselsforhold 

Vi ber om at det stilles krav til at avkjørsler skal bygges og utformes ihht. Statens vegvesens 

retningslinjer. 

Vi ønsker å få tilsendt et mer lesbart plankart oversendt, gjerne før vedtaket av planen. 

Kommunens kommentar: 

Plankartet er oppdatert i henhold til vegvesenets merknader. Vi må bare beklage at PDF/papir 

versjon av plankartet fremsto, og fortsatt vil fremstå, som noe uoversiktlig. Dette skyldes en rekke 

hensyns- og faresoner som overlapper formålsflater, samt juridiske linjer og punkter som er 

nødvendige. Planforslagets kart vil være tilgjengelig som nedlastbar SOSI-fil på vår nettside, samt at 

det er tilgjengelig i vår kartløsning på nett (http://kommunekart.com/). Lesbarheten vil være langt 

bedre i disse versjonene slik at vi ber om at disse variantene benyttes. 

Planbeskrivelsen og planbestemmelsene er oppdatert i henhold til vegvesenets merknader. 

8.1.5. Sámediggi/Sametinget (13.11.2017) 

Etter vår vurdering av kjente forhold kan vi ikke se at det er fare for at det omsøkte tiltaket kommer i 

konflikt med automatisk fredete samiske kulturminner. Sametinget har som kulturminnemyndighet 

derfor ingen spesielle kulturminnefaglige merknader til planen. 

Vi minner imidlertid om den generelle aktsomhetsplikten. Dette bør fremgå av bestemmelsene i den 

endelige reguleringsplanen og vi foreslår følgende tekst når det gjelder dette: 

 Kulturminner og aktsomhetsplikten. Skulle det under bygge- og anleggsarbeid komme fram 

spor som viser eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses. Melding sendes Sametinget og 

Troms fylkeskommune omgående, jf. lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner (kml.) § 8 annet 

ledd. Vi forutsetter at dette formidles videre til de som skal utføre arbeidet. 

Bestemmelsen bør også angis i forbindelse med enkelttiltak innenfor området. Vi minner også om at 

alle samiske kulturminner eldre enn 100 år er automatisk fredet ifølge kml. § 4 annet ledd. Mange er 

fortsatt ikke funnet og registrert av kulturminnevernet. Det er ikke tillatt å skade eller skjemme et 

automatisk fredet kulturminne, eller sikringssonen på 5 meter rundt kulturminnet, jf. kml. §§ 3 og 6. 

Kommunens kommentar: 

Planbestemmelsene er oppdatert i henhold til Sametingets innspill. 

8.1.6. Troms fylkeskommune (18.1.2018) 

Planen innebærer i hovedsak «rydding» i bebygde områder og fornying av eldre planer, og legger 

ikke til rette for nye byggeområder som medfører konflikt med fylkeskommunens interesser. 

Kulturminnevernet 

Vi viser til vårt innspill til planarbeidet datert 01.12.15 der vi bad om vern av hele gårdsanlegget 

Birkely, gbnr 47/251. I opprinnelig utsendelse av planforslag var hele eiendommen omfattet av 

formål BFS 17 og hensynssone H 570 – bevaring kulturmiljø, slik vi ønsket i vårt innspill. 
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I oversendelse av 8.1.2018, presenterer kommunen en endring som vi bes vurdere. Her reduseres 

BFS17 ved at det legges to boligtomter i vestre del. 

 Vi hadde helst sett at hele eiendommen gnr 47/251, Bjørkligården, ble vernet uten 

ytterligere bebyggelse enn det som allerede står på eiendommen. 

 Vi kan likevel akseptere at det fradeles til to boligtomter mot vest, dersom det ikke tillates 

ytterligere bebyggelse på eiendommen 47/251 og at det utarbeides bestemmelser om at de 

to nye boligene i form, volum og høyde er tilpasset og underordnet de eksisterende vernede 

bygningene. De nye boligtomtene må tas ut av hensynssonen. 

 Sør for fjøsen står en liten tømmerbu som vi vurderer til å være verneverdig. Den kan være 

original og oppført på stedet eller den kan være tilflyttet. Vi ber om at den sikres et vern 

enten der den står eller om den flyttes noe østover for å inngå i hensynssonen. Vi ber om at 

kommunen undersøker alder på denne bua og gir oss tilbakemelding på det. Det kan være 

Nord-Troms museum vet noe om denne bua. 

 Vi ber om at mest mulig av den naturlig vegetasjon og trærne blir stående mellom de 

vernede bygningene og nye boliger. 

Vi bad også i vårt innspill om vern av de to enkeltbygningene, skogvokterboligen og uthuset, i 

gårdsanlegget. Dette er ikke gjort, så vi ber igjen om at hver enkelt av de to bygningene gis et vern 

som hensynssone c) vern av bygning. Det må utarbeides bestemmelser til denne hensynssonen om at 

istandsetting og vedlikehold skal skje etter antikvariske prinsipper. 

Vi ber om at løsningen i plan (kart og bestemmelser) avklares med vår kulturetat før vedtak. 

Bjørklygården bør omtales under kap 4.5 (eksist. forhold) og ev. også i kap 7.4 (virkninger) i 

planbeskrivelsen. Vi savner også kommunens vurdering av gbnr 47/17 og 47/18 som var nevnt i vårt 

innspill. 

Samferdsel 

For innspill til utforming av veianlegg m.m., viser vi til Statens vegvesen sitt brev datert 7.12.2017. 

Fylkeskommunen forutsetter at busstoppene utformes etter krav i håndboka og til universell 

utforming. Samferdselsetaten ønsker gjerne å bli konsultert i arbeidet med utformingen av disse. 

Troms fylkeskommune er positiv til at kommunen gjennom planen bedrer framkommelighet og 

trafikksikkerhet for syklister. Struktur på boligbebyggelse gir etter vårt syn ikke spesielt behov for 

bestemmelser om sykkelparkering, men vi savner dette temaet når det gjelder butikker, 

arbeidsplasser, offentlige bygg o.l. Dette bør omtales i beskrivelsens pkt. 5.6 / 5.8.5 og følges opp 

med bestemmelser. Vi viser her til vegvesenets V122 – Sykkelhåndboka, kap 5. 

Jernelva - vannforskriften 

I planbestemmelsene anfører kommunen under § 3.6 Angitte samferdselsanlegg og/eller tekniske 

infrastrukturtraséer kombinert med andre gitte hovedformål (SAA) og under § 4.6 Angitt 

grøntstruktur kombinert med andre angitte hovedformål (GAA) at områder som er regulert som SAA 

og GAA kan brukes som snødeponi. Fylkeskommunen registrer at slike områder ligger tett på 

Jernelva (vannforekomst-ID: 208-54-R). For elva er det registrert påvirkninger som forurensning 

(avrenning fra byer og tettsteder) og morfologiske endringer grunnet vannuttak og endring av 
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elveløp. For sistnevnte er det foreslått et tiltak (tiltaks-ID: 1104-221-M) gjennom åpning av sideløp og 

gjenskapning av elveløpet/meandrering. Se www.vann-nett.no. 

Fylkeskommunen gjør oppmerksom på at bruken av de angitte områdene som snødeponi kan påvirke 

vannkvaliteten av denne vannforekomsten, deriblant gjennom ytterligere forurensing og periodevise 

fysiske endringer av elveløpet som kan føre øke flomfaren. Dette er ikke vurdert i planen. 

Kommunens kommentar: 

Kulturminner 

Fylkeskommunens kommentarer er fulgt opp. Planbeskrivelse, -kart og –bestemmelser er oppdatert.  

Samferdsel 

Innspillene er fulgt opp. Busstopp er dimensjonert i henhold til utbedringsstandard i Statens 

Vegvesens håndbok N 100 figur E.38. 

Jernelva 

De aller fleste snødeponiene langs Jernelva er tatt ut av nytt planforslag, og de som gjenstår er 

redusert i størrelse og/eller flyttet lengre unna elva. Det potensielle problemet med forurensning blir 

derfor vesentlig redusert sammenliknet med planforslaget som lå ute til første gangs høring og 

offentlig ettersyn. 

8.1.7. Torhild Forså (13.11.2017) 

Ønsker en ny avkjørsel til vår nye garasje på GBR 47/64, og at denne kommer i tillegg til den 

avkjørselen vi har i dag. 

Kommunens kommentar: 

Det er lagt til en ny avkjørsel til eiendommen i samsvar med ønske. 

8.1.8. Kyrre Løvoll (16.11.2017) 

§ 2.15 Bolig/Kontor (BKB) - område BKB 3 

Kommentar til § 2.14.1 Bygningenes karakter: 

På denne adressen har det, helt siden bygget ble bygd, blitt brukt til både til kort- og langtidsutleie av 

rom og leiligheter, egne kontorlokaler, samlingsted for foreninger og mindre selskap og til utleie av 

midlertidig bolig. Reguleringsbeskrivelse «bolig/kontor» er da feil. Riktig (historisk, eksiterende og 

fremtidig) regulering av område BKB3 vil være «bolig/kontor/hotell». 

Kommunens kommentar: 

Ønsket formål «bolig/kontor/hotell» eksisterer ikke som et eget formål i reguleringsplan. 

Formålsflaten er endret til formålet «bolig/forretning/kontor» med spesifikasjoner på type 

forretningsvirksomhet i planbestemmelsene. 

8.1.9. Kyrre Løvoll (16.11.2017) 
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Jeg registrerer at vegen fra E6 til Meieriveiens øvre del er flyttet i forhold til siste skisse jeg så. 

Løsningen som nå er valgt er mer hensiktsmessig og fremstår for meg som en god løsning, dog med 

noen detaljforandringer til formålstjenlig plassering av vegen i forhold til eksisterende 

bygningsmasse, trafikksikkerhet og berørte parter. 

Jeg mener vegen må, i sin helhet, flyttes vegen 4‐5 meter sør/øst, slik at den plasseres på 

tomtegrense mellom (47/83‐47/47) og på tomtegrense mellom (47/503‐47/255) 

(47/83‐47/47) 

Det gamle bakeriet har i dag røstet mot vegen, med den største takflaten på bygget mot sør/øst, 

langs den nye vegen. Om vinteren er det stor fare for takras som kan ramme trafikk og fotgjengere. 

Av den grunn mener jeg at vegen i sin helhet flyttes noen meter fra bygget på 47/83. 

En annen moment er at på befaring sammen med berørte parter, kommunen og Statens vegvesen i 

høst, argumenterte grunneier av 47/22, 47/47, som har lang erfaring fra trafikketaten, at det ville 

være trafikkfarlig å plassere utkjørselen nær den nye brua. Ved å flytte vegen noen meter sør/øst vil 

en øke trafikksikkerheten ytterligere. 

(47/503‐47/255) 

Vegen vil komme svært nær fremsiden av det gamle hovedhuset på 47/503 («Mettehuset»). Huset 

lar seg ikke flytte, så bokvaliteten vil forringes med en ny veg svært nær forsiden av huset. 

Det vil også være både naturlig og hensiktsmessig at 47/255 får ny innkjøring fra den nye vegen. Det 

bør tilstrebes et prinsipp om lik belastning for berørte parter, noe jeg mener en kan gjøre ved å 

plassere vegen midt på tomtegrensen. 

 

Kommunens kommentar: 

I dette området er det gjort en større revisjon etter flere innspill om ønskede endringer.  

8.1.10. JB Elektro (30.11.2017) 
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Viser av forslag at det er planlagt en vei helt inn mot vårt bygg på sørsiden (47/83). 

Dette er nesten utidig da område lenger sør ikke har noen permanent utnyttelse/bruk. Bygget har 

store takflater tekket med stålplater. Dette medfører stor rasfare etter snøfall. Vi buker derfor å 

avstenge området for trafikk i perioder.  

Sikring av området kan utføres med skrestoppere om byggkonstruksjonen tillater denne belastning. 

Et annet forslag er å flytte aktuelle vei ca. 5 m lenger sør. Dette vi eliminere problemet. Vi foreslår at 

avkjørsel mot E6 blir tilsvarende regulert. 

Kommunens kommentar: 

I dette området er det gjort en større revisjon etter flere innspill om ønskede endringer.  

Veien inntil deres bygg er fjernet i nytt planforslag.  

8.1.11. Jørn Michael Hansen (30.11.2017) 

Jeg bor i Idrettsveien i Sørkjosen og har en 1 klassing som tar buss til Moan Skole. Kommer det noe 

ny bussholdeplass der hvor det var før den nye brua over Jernelva ble bygd? Synes det blir litt langt 

for en 1 klassing å gå opp til Europris for å ta bussen. 

Kommunens kommentar: 

Nei, det kommer ikke en ny busslomme som erstatter den som ble fjernet nå ny bro over Jernelva ble 

bygget. Det er gjort en vurdering i samråd med Statens vegvesen der vi har kommet frem til at 

busslommene ved hotellet og Europris/Flyplasskrysset vil være tilstrekkelig for området. Dette har å 

gjøre med avstanden i mellom de enkelte busslommene, og at de ikke skal komme for tett da en ny 

busslomme på nordsiden av rekkverket til den nye broen over Jernelva blir å ligge relativt nært 

eksisterende busslommer ved hotellet. 

8.1.12. Tove Holene (8.12.2017) 

Jeg ser at jeg ikke har kommet med noe forslag, når det gjelder min eiendom gnr bnr 47 /203. Fra år 

2014 har Kommunen arbeidet med planene, med stadig nye innspill. Jeg har ikke hatt informasjon 

nok til å få klar oversikt og kunne gi mitt bidrag til min eiendom.  

Kartet over planforslaget viser nå at området ikke er bebygd. Men i virkeligheten er mye av området 

nå fylt opp og bebygd. 

Høringsutkastet — høringskartet over området— viser et stort våtmarksområde på den andre siden 

av Jernelva. Realiteten er slik at bygget «Mekonomen» allerede er bygd og et stort våtmarksområde 

er fylt opp med stein. 

Jeg har vanskeligheter med å forstå at bygging blir tillatt i et ikke regulert område. 

Det er tatt inn reguleringsønsker underveis. Flere av vedtakene er nå utført.  

Jeg fikk for eksempel en telefon fra kommunen i april 2016. H.H. sa at min tomt ikke var verd noe, 

der var vann som ofte fløt utover. Dette ble dokumentert med bilder. 
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Kommunen ville gjerne kjøpe 1,2 daa, for å bygge vei over tomta med bru over Jernelva. Jeg avslo 

tilbudet og fylte ikke ut kjøps avtalen som kom raskt i min postkasse. 

Nå ser jeg, at veien er plassert på kartet —høringsutkastet— og er som jeg skjønner et svar på ønske 

fra industriområdet på den andre siden av Jernelva. Hvordan komme raskt til og fra industriområdet 

og ut på E6.? Dette området må ha fått bygge tidligere fordi de hadde vei. Men nå vil de ha raskere 

veg over grøntområdet. 

REFERERER fra Høringsutkastet: sist revidert 3 november 2017. Saksnummer 2015/2351. 

Planbeskrivelse 

4—6, 523 I Detaljregulering 1 D: 19422015—001. Naturverdier står det: 

«Langs Jernelva finner man både naturtypen strandeng og strandsump med ID BN 00070978 i 

naturbase og bløtbunns område i strandsonen med ID BN 00061270 i naturbase.» 

«Jernelva er i seg selv en naturverdi som må ivaretas i planområdet.» 

Denne uttalelsen, hvem er det den gjelder for? Min eiendom? Jeg spør. Hva med den andre siden av 

elva? En elv har to sider. Man får ikke naturopplevelse av en pen side og en mindre pen side. 

4—7, s. 24 — Rekreasjonsverdi — bruk — uteområde 

«Langs Jernelva — området har potensiale som friområde men, det er ikke tilrettelagt for adkomst 

per i dag.» 

Man behøver ikke forskjønne natur. Den skal bevares slik den er. Det er det som er naturvern. 

Nordreisa har for det meste bare pen natur som kan brukes: fjell, vann, skog, kyst og elver. 

Veien som er planlagt over grøntområder vil dele området i to! Det er synd for grøntområdets 

rekreasjonsverdi. 

Jeg vil nå si hva jeg vil med dette forslaget. 

Når jeg ser området bygget «Mekonomen» har opparbeidet på industritomta, har jeg ikke problemer 

med å si at jeg vil beholde området mellom BFS 1 og BFS 2 og fram til elva, GN 3. Området vil bli lagt 

ut til boligtomter. 

Jeg vil fylle opp med tilstrekkelig masse, slik at flere boliger kan bli bygd. Området vil da føye seg inn i 

området opparbeidet på den andre siden av elva. Det står allerede to boliger langs veien: BFS 1 og 

BFS 2. Nybygg vil føye seg inn i landskapet sammen med dem. Vedlegg 1. Kart. Vedlegg 2. Fotobilde. 

Fra BFS 1 og fram til pumpestasjonen vil grøntarealet GN 3 og GAA 4 bli opprettholdt. GAA 5 – 

grøntareal. Jeg imøtekommer kommunens forslag. 

Området Grunneier til gnr bnr 47 /87 vil ha utkjøring på min eiendom BN 2 som er regulert til næring 

/industritomt. Næringstomta BN 2 grenser til gnr bnr 47/87. Problemet med utkjøring kunne eieren 

ha løst selv uten å skyve problemet over på andre. Det er ingen grunn til at han skal ha denne 

utkjørselen. 
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Jeg vil beholde industritomta BN 2. 

Dette er et stort inngrep i privat eiendom. Det er vel slik i Norge at man kan regulere men, ikke kreve 

hele eiendommen. 

 

Figur 27: Innspill fra Tove Holene. Vedlegg 1. 
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Figur 28: Innspill fra Tove Holene. Vedlegg 2. 

Kommunens kommentar: 

Hele eiendommen med gårds- og bruksnummer 47/203 er tidligere regulert i reguleringsplan 

Sørkjosen Vest C med nasjonal plan ID 19421979_003 vedtatt 15.11.1979. I denne reguleringsplanen 

er store deler av din eiendom regulert til park/friluftsområde, og industriområdet på andre siden av 

elva bla da regulert til industri. Oppfyllingen av industritomta som har skjedd i de senere år er 

dermed i samsvar med gjeldene reguleringsplan for området. 

På østsiden av Jernelva er vei (SKV 2) og parkeringsplass (SPA 4), samt VA-anlegg (BVA 1) beholdt i 

nytt planforslag. Næringsformål (BN 1 og 2) og ny avkjørsel/vei (SKV 1) til private boliger nord for 

planområdet er tatt ut. Ønske om flere boligtomter er ikke tatt til følge da dette vil komme i konflikt 

med interessene langs Jernelva, samt flomsoner. Utbygging av dette arealet er forventet å kunne gi 

større konsekvenser av eventuelle flom- og flom-/jordskredhendelser enn om området ikke bygges 

ut. 
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8.1.13. Hans M. Hansen (12.12.2017) 

Det fremgår av planen at avkjøring fra veien Nedre Baisit til E 6 skal stenges. Avkjøringen fra E 6 til 

Nedre Baisit må fysisk stenges slik at det ikke blir gjennomgangs trafikk til og fra Industriveien. 

Boligeiendommen 47/17 som eies av Idars Kvikk service A/S må bevares som boligeiendom Det må 

ikke tillates bruksendring av eiendommen. Det vises til tidligere sak der det ble gitt dispensasjon for 1 

år. 

Boligeiendommen 47/504som grenser til vår eiendom må bevares som boligtomt og ikke tillates 

bruksendring på til annet formål. 

Eiendommene 47/ 17 og 47/ 504 er i et boligfelt i Nedre Baisit og må bevares som 

boligeiendommer/tomter. 

Ved ev. bruksendring av disse eiendommene vil det medføre forringelse av eksisterende 

boligeiendommer og hele boligfeltet i Nedre Baisit. 

Kommunens kommentar: 

De nevnte eiendommene er satt av til boligformål i planforslaget. 

Eksisterende avkjørsel fra Nedre Baisit til E6 skal fysisk stenges med bom. Det legges opp til at det 

skal være mulighet for gjennomkjøring kun for renovasjon og brøyting.  

8.1.14. Kenneth Nilsen (18.12.2017) 

Det er i reguleringsplanene tegnet en sykkel og gangsti mellom eiendommene 47/337 og 47/258. Jeg 

bor på 47/258. 

Jeg mener det ikke kan anlegges noen sykkel og gangsti der, denne vil bli helt opp på trappen min, og 

utseendemessig er ikke dette en god løsning. I vinter sesongen vil det bli ett stort problem med 

brøyting. 

Når det gjelder snørydding vil det ikke være noen plass å gjøre av snø, slik dette er laget. Når det 

gjelder det området som er imellom eiendommene i dag så brukes dette om vinteren til å lagre snø. 

Jeg forslår heller at det bygges sykkel og gangsti langs E6 nedover til dit hvor det er sykkel og gangsti i 

dag. Mellom eiendommene 47/471 og 47/434. 

Kommunens kommentar: 

Gang- og sykkelveien mellom gårds- og bruksnummer 47/337 og 47/258 beholdes, men er trukket 

lengre inn på GBR 47/337.  Det er vurdert slik at det er mer hensiktsmessig og trafikksikkert å ha en 

brøytet gangs- og sykkelsti mellom 47/337 og 47/258 istedenfor mellom GBR 47/471 og 47/434, fordi 

man da slipper at myke trafikanter må gå langs E6 for å kommer til busstopp og fotgjengerovergang. 

8.1.15. Vangen Solutions AS (7.3.2018) 

Vangen Solutions AS ønsker mer areal til deres bedrift som vist på skisse under. 
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Kommunens kommentar: 

Arealet er justert noe slik at hele eiendommen med gårds og bruksnummer 47/506 ligger innenfor 

areal avsatt tin industriformål, men ikke fullt så mye som ønsket, da dette vil komme i konflikt med 

Jernelva og interessene der (miljøinteresser, flomfare og flom/jordskredfare). Alt areal avsatt til 

industri ligger inne på dagens fylling.  

8.1.16. Løvoll AS (19.6.2018) 

Det ligger i dag inne et forslag der vegen skal gå fra E6, på grense mellom 47/83 og 47/47, på grense 

mellom 47/255 «Bedehuset» og 47/503 «Baisiteiendommen», og til slutt ut i Øvre Baisit (veg). 

Formålet med avkjøringen fra E6 er avkjøring til 47/83 «Gammelbakeriet» og næringseiendommer og 

boliger på 47/503. 

Eiendommene i Øvre Baisit har sine utkjøring i Øvre Baisit veg, så den nye vegen skal kun betjene 

område på nedsiden av Øvre Baisit. 

Vi har nå fjernet all vegetasjon og fått oversikt over området. 

302



97 
 

Vi ser at slik vegen er tenkt i siste utkast blir det mer en gjennomkjøringsveg som vil ta 

uforholdsmessig stort areal, fordyre utbyggingen, forringe bokvaliteten på huset som allerede er der 

og «ødelegge» en næringstomt og en boligtomt, da det må dobbelt sett med veg for å få vei til 

tomtene langs Jernelva. Vi mener derfor at det må være tilstrekkelig med en veg midt på 

eiendommen frem til Boligtomter, så en gangveg som går inn Øvre Baisit. 

Se vedlagt skisse under.  

 

Kommunens kommentar: 

Dette området er tegnet endel om i nytt planforslag for å gi en løsning som vi håper alle parter i 

området kan akseptere. Vi har beholdt to private stikkveier for å sikre adkomst til de to tomtene som 

ligger nærmest Jernelva. En løsning med gang-/sykkelsti med så skarp svingkurvatur som ønsket lar 

seg ikke gjøre med tanke på vinterdrift da brøytebilene vil ha problemer med å ta svingene. 

8.1.17. G PLAN AS (2.7.2018) 

G PLAN AS ønsker seg følgende endringer: 

Avgrensing av formål 

Områdene BF2 og foreslått p‐plass SPA6 slås sammen til ett formålsområde for forretning. Det er 

alltid ønskelig for oss å ha en mest mulig fleksibilitet i tomten slik at nye bygg kan plasseres i 

forbindelse med byggesaken. Dette er slik vi ser det ivaretatt i bestemmelsenes §2.1.5. som gjøres 

gjeldende for forretningsformål. 
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Når jeg sammenholder vår tidligere oversendte situasjonsplan med høringsforslaget viser dette 

utfordringen med å begrense forretningsformålet. De 2 planlagte byggene bryter nå med 

byggegrenser både mot parkeringsplassen og mot SGS i syd. I illustrasjonen under har jeg lagt 

situasjonsplanen inn i sosifila for høringsforslaget. 

 

Sikringssone VA 

I Bestemmelsenes §7.2 er det nedlagt et forbud mot bebyggelse innenfor sikringssone H190 VA. Slik 

dette nå ligger i planen tillates heller ikke flytting. Er det slik at VA‐anlegget ikke kan flyttes? Vi ser at 

VA‐trasé over sydligste del av eiendommen beslaglegger mye areal. Forslag til revidert bestemmelse 

§7.2; «Areal avsatt som sikringssone H 190 VA kan ikke bebygges før anlegg er flyttet» på denne 

måten hindres at VA‐anlegg overbygges, men man gis samtidig mulighet til å flytte anlegget til mer 

hensiktsmessige traséer. 

Takform 

Tradisjonelt bygges forretningsbygg med flate tak. Slik vi leser §2.1.8 åpnes det for pulttak og saltak 

ved bruka av formuleringen «kan oppføres…». Dersom dette er å forstå som et forbud mot flate tak 

ønsker vi at dette omformuleres eller ev. at 2.1.8 ikke gjøres gjeldende for forretningsformålet. 

Kommunens kommentar: 

BF 2 og SPA 6 er slått sammen til BF 2, men med bestemmelse om at parkeringsplass må plasseres ut 

mot Flyplasskrysset. 

Det er ikke alltid mulig å flytte VA anlegg. Der det er mulig å flytte VA anlegg, vil ikke kommunen 

motsette seg dette, så lenge tiltakshaver tar kostnaden og ikke belaster abonnentene med 

flyttekostnaden. Planbestemmelsene på dette punktet er derfor endret til det følgende: Areal avsatt 
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som sikringssone H 190 VA kan ikke bebygges før anlegget, etter tillatelse fra Nordreisa kommune, er 

flyttet.  Flytting av VA anlegg må bekostes av tiltakshaver. 

Når det gjelder takform, så har vi hatt dette opp til vurdering, og kommet frem til at alle typer tak vil 

kunne tillates for nærings-/forretningsbygg. Bestemmelser som låser disse formålene til bestemte 

takformer er derfor fjernet. 

8.1.18. Handelsbygg AS (5.4.2018) 

Mht. regulering hadde vi ønsket følgende overordnede føringer inn for det angjeldende området; 

 Tillatt grad av utnytting på maks % BYA 70, inkl. parkering. 

 Maks byggehøyde 11 meter målt fra gjennomsnitts planert terreng 

 Alle typer takform tillates 

 Ønsket formål sosi kode 1800. Forretning inklusive dagligvare og detaljhandel, offentlig og 

privat tjenesteyting, næring med tilhørende uteanlegg og parkering. Maks tillatt handelsareal 

2 900 m². 

 Parkering; 1 plass pr 50 m² salgsareal 

Vedlegger også til informasjon 1. utkast til situasjonsplan for området. Vi tenker 2 større leietagere 

med separate innganger. 

 

Kommunens kommentar: 

Utnyttingsgrad; BYA er satt til 60 %. Parkeringsplasser kommer utenom. 

Byggehøyde; er justert til inntil 12 meter og maksimalt 3 etasjer. 
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Takform; bestemmelsene om takform for bl.a. forretningsbygg er endret. Alle typer takform tillates. 

Formål; Vi ønsker å opprettholde sosi-kode 1150 – forretninger da det er dette som er reelt for 

området. Det som beskrives at ønskes skal inngå vil alt kunne inngå i formålet. 

Parkering; her reguleres antall parkeringsplasser av kommuneplanens arealdel, som sier at det for 

forretninger skal være 2,5 p-plasser pr 100 m2 lasteareal + 1 p-plass pr ansatt. For møbelbutikker og 

andre forretninger med store utstillingsarealer legges skjønnsmessige vurderinger til grunn. 

8.1.19. Joda eiendom AS (13.8.2018) 

I den nye reguleringsplanen for Sørkjosen så er 47/503 satt av til bolig. Når Jernelva ble flomsikret ble 

det gått opp eiendomsgrense mot Baisiteiendommen. Den ble sannsynligvis lagt etter det gale løpet 

til elva. Under flomsikringsjobben ble løpet lagt lengere Nord/Vest, slik at det i dag er en unaturlig 

kurve som går «inn på» jordet på 47/503. 

Vi holder nå på å planlegge bebyggelse på eiendommen. Jeg ønsker å kjøpe noe arealet tilbake fra 

Nordreisa kommune, med da å flytte det ene eiendomspunktet ca. 4 meter lengere ut fra det 

merkepinnen er i dag. Da vil eiendomsgrensen følge foten til flomsikringen i stedet for å gå i en 

unaturlig kurve inn på 47/503. For fremtidig planleggingen og bebyggelse på eiendommen har det 

mye å si for byggelinjen. 

Fint om vi kan ta en befaring, de dere lettere vil se hva jeg mener. 
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Kommunens kommentar: 

Kommunen har foreløpig valgt å opprettholde denne eiendomsgrensen slik den er per i dag. 

8.1.20. Henriksen Gjestestue (21.10.2018) 

Vi viser til tidligere muntlige merknader angående forslag til reguleringsplanen -i forbindelse med 

møter på Sørkjosen hotell og befaring i området rundt vår eiendom 47/47 — 47/22. Vi viser også til 

møtet i kommunestyresalen den 21.10.2018, med Dag Funderud, May Halonen, Hanne Henriksen og 

Sigrid Birkelund -der de nye reguleringsplanene også ble diskutert i forbindelse med vår søknad om 

varig bygg i henhold til gjeldende reguleringsplan. 

Etter møtet føler vi et behov for å skriftlig utdype tidligere merknader i forhold til den nye 

detaljreguleringsplanen i Sørkjosen, som vi har forstått kommer på ny høring. 

Først vil vi påpeke at vi ble overrasket over i hvor stor grad vår drift vil bli berørt hvis disse planene 

blir realisert. Vi synes det er kritikkverdig at det ikke fra kommunens side er sendt en henvendelse til 

oss som næringsdrivende når det planlegges en vei over vår eiendom som medfører en så stor 

konsekvens. Det bekrefter det vi har hevdet — at kommunen bør ha en bedre dialog med både 

private og næringsaktører når det er tenkt en mulig ekspropriasjon i fremtiden. Det er for dårlig at 

man kun får en henvendelse om at det er en høring omkring detaljreguleringsplanen og at man 

inviteres til et møte. At det på en misvisende skisse over området er beskrevet en vei som vil gå midt 

i mellom Henriksen Gjestestue og JB Elektro sin eiendom 47/ 82; viser seg da ved nærmere samtale - 

i møtet den 21.10.2018 -ikke være fullt så «liten» som anvist på tegning. 
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I møtet ble det informert om at standard for kommunal vei er 10m bredde. Det ble videre hevdet at 

veien ville gå midt mellom grensen på begge eiendommene, noe vi vil bestride på det sterkeste. Det 

er en realitet at eiendommen til JB elektro strekker seg 4 m fra husveggen i retning oss. Ingen kan 

påstå for oss at det vil anlegges en vei fra husveggen til et hus. Det vil i realiteten si at veien vil starte 

i alle fall 4 m fra husveggen — dvs på grensen. Veien vil da i realiteten anlegges fullt ut — 10m i full 

bredde - som er tenkt ervervet fra vår eiendom. Hvis vi da i fremtiden ønsker å utvikle vår bedrift — 

vil det si at vi må bygge med en sikkerhetssone på 5m fra kommunal vei — noe som vil medføre at vi 

taper enda mer parkeringsplass i forbindelse med et nytt bygg med bredde ca. 8m. 

I realiteten vil det si at vi på sikt risikerer å miste 25m effektivt parkeringsområde som vi har 

tilrettelagt gjennom årene - og som er tilpasset dagens drift ved Henriksen Gjestestue. 

Synes virkelig Nordreisa kommune dette er en god plan — vi bare spør? 

Vi vil videre påpeke at vi er betenkt over at det bestrebes etter å tilfredsstille enkelte næringsaktører 

i markedet — i dette tilfelle — atter en gang -JODA eiendom og Kyrre Løvoll. Slik vi ser det handler 

hele reguleringsplanen rundt oss om JODA eiendom og Kyrre Løvoll sitt behov— på bekostning av 

andre næringsutøvere — noe vi synes er en direkte skam. 

Kyrre Løvoll var fullstendig klar over den gang han ervervet eiendom 47/503 — at det ikke var 

utkjøringsmuligheter fra eiendommen i retning E6 — da den er tilknyttet et privat hus — som har 

utkjøring i Øvre Baisit. Er det virkelig så enkelt i Nordreisa Kommune – at det er bare å kjøpe en 

eiendom — gå til Nordreisa kommune — få det omregulert til næring og i samarbeid med Nordreisa 

Kommune tilrane fra seg rettigheter til vei fra andre næringsaktørers eiendom i markedet. 

Vi vil presisere at det i dag er et krav om at enhver som skal tilrettelegge for næring også må sørge 

for å ha tilstrekkelig parkeringsplasser til den drift det legges opp til — noe som det har vist seg heller 

ikke gjelder alle næringsutøvere i vårt nærområde. Her har vi eksempler på at det erverves 

næringseiendommer der det legges opp til en drift med et parkeringsbehov som ligger langt over det 

eiendommene deres har dekning for i utgangspunktet. 

Henriksen Gjestestue på sin side har gjennom årene brukt mange hundre tusen kroner på å 

tilrettelegge for våre kunder og vårt eget behov. Dette gjelder både ved tilleggskjøp av eiendom og 

asfaltering av område til parkering. Våre kunder er hovedsakelig bedrifter i anleggsbransjen. De kan 

ankomme eksempelvis med utstyr (som en utlegger til asfalt) som har en bredde 6m og lengde 10m 

og flere lastebiler m/henger med lengde 18 -20m som brukes til asfaltering. Kommer det i tillegg 

firma som f.eks Mesta som holder på med fjellsikring så har vi plutselig 10 lastebiler parkert på 

området i tillegg til de som kommer med personbiler. Burde da ikke Nordreisa kommune ta kontakt 

med oss som overnattingsbedrift for en aldri så liten realitetsorientering — før dere lytter villig til de 

andre aktører som ønsker seg en vei- som aldri har vært der i utgangspunktet —over vår eiendom. 

Vi har alltid trodd og ment at kommunens rolle i forhold til næringslivet er tilrettelegging for både 

utvikling og nyetablering. Gjennom årene har våre erfaringer dessverre bestått av mer motarbeidelse 

fra Nordreisa Kommune – enn bidrag til utvikling. Nå synes vi det er på tide at NOK er NOK. 

Hvis Nordreisa kommune mener at denne planen skal bestå — vil vi sette pris på å få informasjon om 

hvilken naboeiendom - som det er tiltenkt ekspropriasjon av — for å tilrettelegge for vårt behov av 

parkering i fremtiden - da vi av åpenbare grunner ikke vil være i stand til å ivareta det selv. Slik vi ser 
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det kan JODA eiendom sitt område vis a vis Henriksen Gjestestue, (på andre siden av E6), vurderes 

egnet til formålet — hvis den viser seg å være stor nok. 

Kommunens kommentar: 

Det er gjort flere endringer av området i nytt planforslag. 

 

8.2. Internt høringsmøte med anleggsdrift (30.2.2018) 

Redusere GAA 3 og 5 pga. innsigelse fra NVE. 

Kryss mellom Nedre Baisit og Industriveien må flyttes mot nord pga. konflikt med pumpehus.  

Utvide SAA 1 nordover. 

Nytt snødeponi på østre del av bedehustomta. Må være på ca. 10 meters bredde. 

GBR 47/279 (ubebygd boligtomt) omgjøres til snødeponi. Tomta benyttes til dette i dag. Viktig å sikre 

snødeponi i boligfeltet. 

Fjern SGS 8. La veien gå helt ut til E6, men må stenges med el.bom. 

Flytte SGS 2 slik at den går mellom 47/17 og 47/314 og 504 og videre til 47/508 og ut til Sandeng. 

Plasser et snødeponi i hjørnet mot 47/390 og litt areal til snødeponi i nordøstre hjørne av 47/23 og 

næringstomta vedsiden av. Vær obs på behov for snøskjermer og eventuelt trær. 

Lekeplassen BLK 1 må ha bestemmelser om mulighet for snødeponi. 

Behov for snødeponi på GBR 47/65 ut mot krysset. Området benyttes i dag, men må sikres for 

framtida. 

Må ha snødeponi ut mot Reisautløpet naturreservat i veiende ca. ved GBR 47/56. 

Utvide snuplassen i SKV 19 så det blir plass til snødeponi både på øst og vest siden. 

Kommunens kommentar: 

Innspill fra Anleggsdrift er fulgt opp i nytt planforslag. 
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8.3. Referat fra møte i regionalt planforum (30.11.2017) 

 

 Sak 2 Nordreisa kommune - Detaljregulering Sørkjosen: Presentasjon – spørsmål 

Planen har høringsfrist 20. desember. Høringsdokumenter ligger på kommunens nettside: 

http://www.nordreisa.kommune.no/hoering-og-offentlig-ettersyn-detaljregulering-

soerkjosen.6050352- 152541.html  

Hanne Henriksen presenterte planen og gikk igjennom foreslåtte endringer i forhold til nåværende 

regulering. 

 Mye i samsvar med eksiterende reguleringsplaner og KPA 

- Eksisterende industriområde, også tidligere regulert. Avkjørsel; ønsker innkjøring 

lenger nord. Ny i planen. Stenge de to midterste avkjøringene, 

- Parkeringsplass med tilrettelegging for tømmestasjon for bobiler tilknyttet 

nåværende avløpsanlegg. 

- Område til lufthavn er tatt med. I gammel reguleringsplan; industri pga tidligere 

sagbruk. Deler av navigasjonssystemer til Avinor står i dette området. 
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- To nye boligtomter innimellom eksisterende eneboliger. + 5 nye boliger. 

- Kombinert forretning/bolig. 

- Snedeponi/grøntareal 

- Strekka lang E6 kun eksisterende bygg 

 Mål i KPA tilrettelegging for forretningsvirksomhet langs E6 

 Blk1 eneste nye lekeplass. Utfordring fordi svært lite avsatt i gjeldende planverk 

 Leirukthula, avsatt til fritid/turisme 

Tilbakemeldinger: 

 Tilrettelegging for sykkel, (traseer, parkering) er lite omtalt. 

 Vurder å innføre bedre belysning på fotgjengeroverganger 

 NVE: Snødeponi ut i elva er ikke akseptert (gjelder foreslått deponi ut i Jernelva.) 

 Brukryssing lengst nord. Skal dette kun behandles i byggesak? Mye som skal håndteres. 

 SVV ønsker en dialog mtp utforming av ny kryss/avkjørsel. Dimensjoner, utforming, detaljer 

ellers. Mye som må avklares 

 Tilrettelegging for barn/unge. Har vært lite i nåværende planverk og lite nytt er foreslått. Er 

dette helt umulig? 

 Bra at det ryddes opp i gamle planer. Gjennomført grunnundersøkelser/vurdering, bra. På en 

områdereguleringsplan ville dette vært tilstrekkelig sammen med bestemmelser, men mange 

områder er ikke vurdert mtp detaljplannivå 

 Overordnet geoteknisk vurdering pågår i Nordreisa (Multiconsult). Har dette området vært 

vurdert tatt med i denne undersøkelsen? Anbefaler å ta kontakt med Multiconsult om det 

kan gjøres en tilleggsvurdering. NVE kommer til å fremme innsigelse p.g.a. manglende 

vurderinger. Planbestemmelse på grunnforhold mangler også. 

 Utfylling i sjø? (nei). Kvikkleire, vannmettet silt. Skummelt område. Forsvarets kart er ikke ok 

ifht. skred. NGI kart og jord/løsmassekart må brukes. Finnes maler på NVE sine hjemmesider. 

F.eks. grotten, her gikk fareskredkartet langt ut. Besøksstedet kan kanskje legges utenfor 

faresonen i kartet? 
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8.4. Merknader/innspill til varsel om oppstart 

Varsel om oppstart ble sendt ut per brev den 23.10.2015. Varsel om oppstart ble også annonsert i 

avisene Framtid i Nord og Nordlys henholdsvis den 27. og 29.10.2015 og på kommunens 

hjemmesider. 

Innspillsfristen var satt til den 1.12.2015. Det kom inn 10 innspill innen fristen. I etterkant av dette 

har kommunen også mottatt noen flere innspill. Disse er tatt med i det videre arbeidet da 

planarbeidet har ligget på vent en tid. 

Det ble varslet oppstart av utvidet planområde den 20. juni 2017, med frist for innspill satt til den 10. 

august 2017. Til dette kom det 8 innspill.  

Tilsammen kom det inn 23 innspill til varsel om oppstart. 

8.4.1. Avinor (6.11.2015) 

Arealbehov for Sørkjosen lufthavn 

Planområdet er lokalisert langs vestsiden og 

sørsiden av Sørkjosen lufthavn og grenser inn til 

gjeldende reguleringsplan for lufthavnen. I denne 

reguleringsplanen er et areal på ca. 8 dekar lagt ut 

til industriformål. Avinor eier dette arealet, og det 

benyttes i dag til flynavigasjonsanleggene LOC og 

DME i nord samt et driftsbygg i sør. På grunn av 

flynavigasjonsanleggene er dette arealet i dag 

belagt med strenge byggerestriksjoner. Avinor ber 

om at planområdet utvides til å omfatte det 

aktuelle arealet, og at det i sin helhet omreguleres fra industri til lufthavnformål (2030). Det betyr at 

det blir lufthavnformål inntil østsiden av Industrivegen. 

I kommuneplanens arealdel er det satt av arealer 

til lufthavnformål (2030) nord for Avinors 

terminalområde og øst for Industrivegen. Området 

er vist med grå farge (SL2) i utsnittet fra 

arealdelen, og er innenfor det aktuelle 

planområdet. Det er viktig for Avinor at dette 

arealet videreføres som lufthavnformål (2030) i 

detaljreguleringen. I planbestemmelsene må det 

angis at formålet lufthavn kan benyttes til 

sikkerhetsområde, manøvreringsareal, 

flynavigasjonsanlegg, driftsbygg, terminalbygg, 

hangarer, parkering og andre lufthavntilknyttede bygg.  

Restriksjonsplanen for Sørkjosen lufthavn 
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Planområdet ligger innenfor følgende høyderestriksjonsflater i restriksjonsflaten for lufthavnen i 

medhold av kap. 10 og 11 i Forskrift om utforming av store flyplasser, BSL E 3-2 av 06.07.2006:  

 En liten del av innflygingsflaten til bane 15 (nordfra). Innflygingsflaten har en helning på 2,5 

% og starter 60 meter foran landingsterskel. 

 Sideflaten langs vestsiden av rullebanen. Sideflaten har en helning på 14,3 % og starter 75 

meter fra rullebanens senterlinje eller forlengede senterlinje, i samme høyde som 

rullebanen. Sideflaten går opp til 45 meter over rullebanen. 

 Den horisontale flaten (50 moh, dvs. 45 meter over rullebanen). 

 Innflygingsflaten til bane 33 (sørfra). Innflygingsflaten har en helning på 2,5 % og starter 60 

meter foran landingsterskel. 

Planområdet er løselig skissert inn med lilla 

farge på vedlagte utsnitt av 

restriksjonsplanen for lufthavnen, Avinors 

tegning ENSR-P-10 datert 10.02.2005. 

Restriksjonshøyden varierer etter hvor man 

er innenfor planområdet. Det må 

interpoleres mellom de sorte kotene for å 

finne nøyaktig restriksjonshøyde i et punkt. 

Avinor vil ettersende restriksjonsplanen i 

sosi-format til kommunen (Restriksjonsplan 

mottatt 19.11.2015). 

I arealdelen til kommuneplanen ligger 

restriksjonsplanen for Sørkjosen lufthavn 

inne som en hensynssone (H190) med 

tilhørende bestemmelse under punkt 7.1.7. 

Med hjemmel i punkt 7.1.7 i bestemmelsene til kommuneplanens arealdel samt kap. 10 og 11 i 

overnevnte forskrift BSL E 3-2, bes det om at innflygingsflatene og sideflaten i restriksjonsplanen for 

lufthavnen legges inn som 10-meterskoter (moh) på detaljreguleringsplanen, samt at den horisontale 

flaten angis til 50 moh. 

Videre må følgende fellesbestemmelse tas inn i detaljreguleringsplanen: 

Restriksjonsplanen for Sørkjosen lufthavn  

Det må ikke etableres bygninger, tilbygg, anlegg og vegetasjon i strid med 

høyderestriksjonsflatene i den til enhver tid gjeldende restriksjonsplan (Avinors tegning ENSR-

P-10) for lufthavnen av hensyn til flysikkerheten. Mellom høyderestriksjonskotene må det 

interpoleres for å finne korrekt restriksjonshøyde. Vegetasjon må holdes under 

høyderestriksjonsflatene. Detaljreguleringsplanen hjemler rettsgrunnlag for fjerning av 

vegetasjon. 

Det må i planbestemmelsene legges inn maksimale byggehøyder (mønehøyder) for de enkelte 

utbyggingsformålene som ikke kommer i konflikt med overnevnte høyderestriksjonsflater. Avinor ber 
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om at det i plankartet legges inn maksimal kotehøyde (i moh) for gjennomsnittlig planert byggetomt, 

slik at det blir enklere å kontrollere planen mot høyderestriksjonsflatene. 

Avinor gjør videre oppmerksom på at ved bruk av tårnkraner innenfor planområdet gjelder følgende 

regelverk: 

 Rapportering og registrering av luftfartshinder til Statens kartverk i medhold av kapittel II i 

Forskrift om rapportering, registrering og merking av luftfartshinder av 15.07.2014. 

 Merking av luftfartshinder i medhold av kapittel III i samme forskrift. Det er Luftfartstilsynet 

som håndhever denne forskriften og kan gi pålegg om utbedring dersom merkingen av 

hindrene (tårnkranene) ikke er gjort i henhold til forskriften. Luftfartstilsynet vil kunne gi 

veiledning i hvordan merkingen skal gjennomføres. 

Byggerestriksjoner for flynavigasjonsanlegg 

Flynavigasjonsanleggene ved lufthavnen er ivaretatt gjennom punkt 7.1.7 i bestemmelsene til 

kommuneplanens arealdel. 

Planområdet har en stor utstrekning. Det medfører at planområdet grenser helt inn til 

flynavigasjonsanlegget LOC i nord og går inn i det kritiske området for flynavigasjonsanlegget VDF. 

Samtidig er det betydelig avstand til flynavigasjonsinstallasjonene på lufthavnen sett fra 

planområdets sørlige del. 

Med hjemmel i punkt 7.1.7 i bestemmelsene til kommuneplanens arealdel samt § 6 i Forskrift om 

kommunikasjons-, navigasjons- og overvåkingstjeneste, BSL G 6-1 av 27.06.2011, anmodes det om at 

følgende fellesbestemmelse tas inn i detaljreguleringsplanen: 

Krav til radioteknisk vurdering av bygninger og anlegg samt bruk av kraner i 

utbyggingsperioden 

Nord av Bjørklymoen (veien) har følgende krav: 

Alle søknader innenfor planområdet om byggetillatelse etter plan- og bygningsloven §§ 20-1 

og 20-2, skal forelegges Avinor for å unngå konflikt mellom tiltakene og restriksjoner knyttet 

til flynavigasjonsanleggene. 

Sør av Bjørklymoen (veien) har følgende krav: 

Alle søknader innenfor planområdet om byggetillatelse etter plan- og bygningsloven §§ 20-1 

og 20-2 som overstiger kotehøyde 20 meter over havet, skal forelegges Avinor for å unngå 

konflikt mellom tiltakene og restriksjoner knyttet til flynavigasjonsanleggene. 

Restriksjoner vedrørende bruk av kraner til oppføring av bygg vil bli vurdert av Avinor 

sammen med søknaden om byggetillatelse. Dette gjelder både restriksjoner i forhold til 

flynavigasjonsanleggene og høyderestriksjonsflater rundt rullebanen. 

Kostnader knyttet til radioteknisk vurdering vil bli belastet tiltakshaver (utbygger). 

Bestilling sendes til: 

Avinor Flysikring AS ved: Key Account Manager Jesper Krogh, e-post: jesper.krogh@avinor.no 
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Farlige eller villedende lys 

Det er viktig for Avinor at det ikke etableres farlige eller villedende (generende) lys i forbindelse 

innflygingen til lufthavnen, både fra nord og syd. Dette dreier seg vanligvis om lys og 

skilt/reklameinnretninger (innvendige opplyste) som rettes mot innflygingsretningen. 

Med hjemmel i punkt 3.3.1 i bestemmelsene til kommuneplanens arealdel samt § 13-3 i overnevnte 

forskrift BSL E 3-2, bes det om at følgende fellesbestemmelse tas inn i detaljreguleringsplanen: 

Farlige eller villedende lys 

Avinor skal høres i forbindelse med søknad om tiltak som endrer lyssettingen rundt Sørkjosen 

lufthavn og som kan ha innvirkning på sikkerheten for lufttrafikken. Dersom piloter 

rapporterer om at de blir blendet/forvirret av lys/skilt/reklameinnretninger under innflyging 

til lufthavnen, må lyskilder endres eller lysstyrke reduseres. 

Flystøysoner 

Planområdet er ikke berørt av flystøysonene rundt Sørkjosen lufthavn. 

Avsluttende merknader 

Dersom overnevnte forhold ikke tas hensyn til i det videre arbeidet med planen, vil Avinor senere 

vurdere å fremme en innsigelse til detaljreguleringsplanen, jf. Plan- og bygningsloven § 5-4. 

Kommunens kommentar: 

Avinors innspill tas til etterretning. 

8.4.2. Joda Eiendom AS (10.11.2015) 

(A) Regulering 47/203, bolig / Næring 

Tilbudet av boligtomter i Sørkjosen er begrenset. Joda eiendom as eier naboeiendom 47/87. Vi 

foreslår å regulere deler av eiendom 47/203 til Bolig / Forretning. Med en slik løsning, og avkjørsel 

over 47/87 vil krav til boligtomt være tilfredsstilt. 
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(B) Regulering 47/203, endret avkjørsel 

Endring av avkjøring fra E6 for 47 / 87  

Dagens avkjøring kommer ut på E6 mellom to garasjer med avstand 5m. fra veiskulder. Denne 

avkjørselen er svært trafikkfarlig. Det foreslås at avkjørselen reguleres lenger nord, slik at 

trafikksituasjonen blir mer oversiktlig for inn/utkjøring til eiendom 47/87. 
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Kommunens kommentar: 

Forslag til ny avkjøring fra GBR 47/87 er tatt inn i planforslaget.  

Forslag til boligtomt på GBR 47/87 og 47/203 er ikke tatt med. Dette på grunn av at GBR 47/87 ligger 

utenfor planområdet og eventuell boligtomt på 47/203 blir svært nært bredden av Jernelva og 

tilhørende flomsone. 

8.4.3. Joda Eiendom AS (10.11.2015) 

(A) Regulering 47/503 - Hovedbruk 

Grunneier ønsker å regulere eiendommen som bolig og deler av eiendommen som bolig/næring, 

samt sikre tilstrekkelig og praktisk adkomst til de planlagte boligene på eiendommen. 

Vi har forstått at dette også er ønskelig fra reguleringsmyndighet. 

Grunneier ønsker å etablere eneboliger, enebolig i rekke / leilighetsbygg på eiendommen. 

Grunneier ønsker også å kunne tilby et eventuelt arealbehov for tilstøtende bedrifter ved å regulere 

deler av eiendommen til bolig/næring. 

Grunneier ønsker regulering av eiendom i samsvar med vedlagt kartskisse. 

 

(B) Regulering 47/504 - Parsell 

Eiendommen er en boligtomt på 850 m². Grunneier ønsker at eiendommen regulert til 

boligformål/næring, samtidig ønsker en å sikre adkomst til eiendom. 

Grunneiers ønsker regulering eiendommen i samsvar med vedlagt kartskisse, med adkomst fra 

Industrivegen. 
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(C) Regulering 47/10- Parsell 

Eiendommen er en parsell på 1143 m². Grunneier ønsker at eiendommen regulert til boligformål og 

til bolig/næring. 

Grunneiers ønsker regulering eiendommen i samsvar med vedlagt kartskisse. 

 

Kommunens kommentar: 

Forslag A er tatt med i planforslaget, men med en noe annerledes vegløsning. 

Forslag B er Tatt med i planforslaget med boligformål. 
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Forslag C er ikke tatt med i planforslaget. Deler av eiendommen benyttes til formålene veg og gnag-

/sykkelveg. Øvrige deler er satt av med boligformål . 

8.4.4. Ingunn Syrstad (17.11.2015) 

For beboere på vestsiden av Industrivegen vil det være uholdbart dersom det lagres tunnelmasser 

uten tildekking langs Industrivegen. Dette på grunn av den vindretningen vi har mest av: sørøst, eller 

landvind som vi sier. Hvis massene ikke dekkes til, vil det medføre støvproblematikk for de som bor 

vest for Industrivegen. Området er flatt og åpent, og vindstyrken er stort sett den samme som på 

flyplassen. 

Kommunens kommentar: 

Innspillet er tatt til orientering.  

8.4.5. Leirbukthulas Venner (24.11.2015) 

Leirbukthula er et militært fjellanlegg fra andre verdenskrig. Hula ble bygget av okkupasjonsmakten 

med hjelp av krigsfanger. Leirbukthula har lang historie, og har vært i bruk frem til ca. år 2000.  

Leirbukthulas venner er en venneforening som jobber målrettet med å forvandle hula til et 

velfungerende formidlingssenter for krigshistorie. Hulas lokalitet midt mellom Sørkjosen og Storslett 

gir muligheter for også annen virksomhet. Leirbukthulas venner er interessert i å utvikle hula til et 

formidlingssted for krigshistorie, men har også til intensjon å leie ut hula til kommersielle aktører, 

som kan bringe potensialet for en flott attraksjon frem. 

Leirbukthulas bruksareal i fjellet er på rundt 250 kvm. Det består av hovedinngangen på bakkeplan, 

inngangspartiet, hovedhallen som skal gi sitteplasser til inntil 100 personer, trapp opp til 

skytterhallen, og trapp videre opp til den tidligere kanonstillingen på toppen utvendig i anlegget. 
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I Leirbukthula beholdes hoved hallen og skytterhallen, samt trappeoppgangen mellom dem, slik de 

ble bygget under krigen - men nå som et velfungerende formidlingssenter for krigs- og kulturhistorie. 

Leirbukthulas venner har hatt et forprosjekt gående, der man har sett for seg flere forskjellige 

løsninger for videre utvikling av hula, og det største hindret som har møtt oss er parkering. 

Vi har laget en skisse som tar tak i følgende utfordringer omkring hula og framtidig virksomhet: 

1. Parkering 

2. Gangfelt for gjester som ankommer hula ved busslomme på sørgående kjørefelt. 

3. Nedsatt hastighet på E6 som følger av gangfelt 

4. Større busslomme for kortere parkering 

5. Universelt utformet gangvei opp til hula 

6. Tilrettelegging for bygninger 
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1. Parkering 

Parkeringen ligger på tomt med GBR 46/42. Parkeringen skal romme personbiler for personell og 

parkering for mindre grupper. Parkeringsplassen må romme inntil 6 biler. Større grupper må bli lastet 

av ved dagens busstopp, som ligger i rimelig avstand fra hula. Det er viktig at gangfelt over vei blir 

etablert for at større grupper, som skoleklasser skal kunne være besøkende.  

2. Gangfelt for gjester som ankommer hula ved busslomme på sørgående kjørefelt. 

Det må være sikkert for gjester å passere E6. Det er en busslomme i dag på E6 i sørgående retning, 

men ingen gangfelt for skolebarn eller andre myke trafikanter. Dette bør reguleringsplanen 

virkeliggjøre. 

3. Nedsatt hastighet på E6 som følger av gangfelt 

Hastigheten fra busslomme til hula og Sandbakken boligfelt er per i dag 70 km/t, noe som ikke er en 

heldig trafikkløsning for noen. Vi foreslår at kommunen bruker høringen til å få Statens vegvesen til å 

senke farten til 50km/t, forbi alle busslommer i Leirbuktsvingene. 

4. Større busslomme for kortere parkering 
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Vi har tidligere, les: i arealplanprosessen, hatt ønske om at busslomme mot Ramsar-området 

forstørres slik at det kan fungere som midlertidig rasteplass/parkering for buss, men at skolebussene 

kan operere uforstyrret. 

5. Universelt utformet gangvei opp til hula 

Hula ligger på GBR 46/8. Det er tegnet inn et forslag til gangvei opp til hula som følger gammel 

traktorvei. Det er tenkt at veien vil være universelt utformet, slik at man kan nå hula med rullestol. 

Det foreslås også at man ruster opp gammel traktorvei mot Sørkjosen til sti, for barnehager eller 

innbyggere i Sørkjosen. 

6. Tilrettelegging for bygninger 

Foran huleåpningen er det lagt av areal til samlingssted foran huleåpningen. Innerst mot hula er det 

tenkt at det skal oppføres en bygning. Det er planer om en arkitektkonkurranse, så vi kan ikke si 

eksakt hvor bygningen vil bli plassert. Bygningen skal inneholde enkel resepsjonsområde, toalett og 

anretning. 

Utenfor kanonstilling har vi i planen lagt av et platå, som kan brukes til å legge til rette for ev. 

platting. 

Kommunens kommentar: 

Innspillet er tatt med i planforslaget. 

8.4.6. Norges vassdrags- og energidirektorat (27.11.2015) 

Grunnforhold 

I henhold til NGUs løsmassekart består planområdet av elveavsetninger. Grunnforholdene må 

avklares nærmere i det videre planarbeidet jf. kravene i TEK 10, § 7-3. Fagkyndig vil kunne vurdere 

behov for eventuelle utredninger. Det antas at det er utført ulike grunnundersøkelser i området 

bland annet har nok Statens vegvesen vurderinger som er relevante. Utenfor området ved havna 

skjedde som kjent en utrasing i sjø i mai 2015. 

Vassdrag 

Området omfatter utløpet av Jernelva. Her har det tidligere vært skredhendelser. Den øvre delen av 

Øvregard ligger i aktsomhetsområde for skred jf. NVE Atlas: aktsomhetskart for flom- og jordskred 

samt NGIs snø- og steinsprangkart. Dette må vurderes i planen. 

Det er ønskelig at det gjøres minst mulig inngrep i kantsonen langs vassdraget. Kantsoner langs 

vassdrag er viktige for friluftsliv samt artsrike og bevaringsverdige med hensyn til landskapsøkologi 

og biologisk mangfold. Jernelva har noen eldre avsnørte løp i nedre del som ofte fungerer både som 

flomdemper samt ofte er viktig for naturmangfoldet i vassdraget. Hvis inngrep kommer i nærheten 

av vassdrag og vassdragsnære soner må videre planutredning vurdere hvordan kantsonen langs 

vassdraget skal bevares.  

Kommunens kommentar: 
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NVE’s innspill er tatt til etterretning. 

8.4.7. Statens vegvesen (30.11.2015) 

Statens vegvesens (SVV) ansvar i planarbeidet er først og fremst knyttet til arealbruken langs riks- og 

fylkesveg. SVV har også ansvar for å sørge for at føringer i Nasjonal transportplan (NTP), statlige 

planretningslinjer for samordnet bolig, areal- og transportplanlegging, vegnormalene og andre 

nasjonale og regionale arealpolitiske føringer blir ivaretatt i planleggingen. SVV uttaler seg som 

forvalter av riksveg på vegne av staten, forvalter av fylkesveg på vegne av fylkeskommunen og som 

statlig fagstyresmakt med sektoransvar på transportområdet. 

Planområdet omfatter del av Sørkjosen langs E6 og er avgrenset av Jernelva i nord og 

Leirbuktsvingene i sør. Fartsgrensen på E6 gjennom størstedelen av planområdet er 50 km/t, 

gjennom Leirbuktsvingene er fartsgrensen 70 km/t. Trafikkmengden er ca. 3450 kjøretøy/ døgn (år 

2014). 

Innspill i forhold til vårt vegforvalteransvar 

 E6 inngår som en del av detaljreguleringsplanen, og det må settes areal for veg, jfr pbl § 12-5 

nr. 2. 

 Frisiktsone skal inngå i reguleringsplanen som hensynssone etter pbl § 12-6. Det skal gis 

bestemmelser etter pbl § 12-7 nr.2 som viser begrensninger i bruken av frisiktsonen. Her skal 

det fremgå at siktsonen skal være fri for vegetasjon og sikthindrende gjenstander i en høyde 

av 0,5 m over planet. 

 Byggegrensen langs E6 er 50 meter målt fra midten av vegen. 

Detaljreguleringsplanen kan imidlertid gi andre byggegrenser. Vi aksepterer ikke 

byggegrenser nærmere vegen enn 20 meter. Dette gjelder også for parkeringsplasser/ 

oppstillingsplasser. Byggegrensene bør tegnes inn i reguleringsplanen, jfr. pbl. § 12-7 nr. 2. 

 Avkjørsler merkes i planen med piler. Avkjørsler skal bygges etter krav i vegnormalene. 

Avkjørslene skal tilfredsstille siktkrav gitt i vegnormalene. Antallet avkjørsler til E6 må 

begrenses i størst mulig grad for å oppnå best mulig trafikksikkerhet. Vi ber derfor 

kommunen se på muligheten for å sanere og/ eller slå sammen eksisterende avkjørsler. 

 Rekkefølgebestemmelser er hjemlet i pbl § 12-7 nr. 10. Statens vegvesen krever at det i 

rekkefølgebestemmelsene tas med at avkjørsler til E6 skal bygges i henhold til krav i 

vegnormalene før det tillates byggestart i det regulerte området. 

Innspill i forhold til vårt sektoransvar 

 Myke trafikanter – syklende og gående  

Planen må sikre at det blir lagt opp til gode løsninger for gående og syklende og at disse blir 

prioritert og ivaretatt på en trygg og god måte – både internt i planområdet og opp mot 

tilgrensende områder 

 Universell utforming 

Det må sørges for at transportsystemet i området gjøres tilgjengelig for majoriteten av 

brukerne ved hjelp av prinsippene for universell utforming. 

 Kollektiv  

Det er viktig at det blir lagt opp til gode løsninger for kollektivtrafikk i planområdet. 
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Statens vegvesen ønsker et nært og konstruktivt samarbeid i den videre planleggingen og 

utbyggingen av prosjektet, slik at konkrete problemstillinger og utfordringer tilknyttet de trafikale 

forholdene kan diskuteres og avklares. Dette for å sikre gode og trafikksikre løsninger i tråd med 

nasjonale føringer. Vi ber derfor om å få forslag til detaljplan oversendt oss til gjennomgang før 

planen sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn. 

Kommunens kommentar: 

Statens vegvesens innspill er tatt til etterretning. 

8.4.8. Betongservice AS (28.11.2015) 

Når det gjelder forslaget om parkering i Leirbuktsvingene for besøkende til «HULA» må ikke snuplass 

på enden av veien på Sandbakken omgjøres og utvides til dette formålet. Dette på grunn av at 

området på sørsiden ikke er lagt på is med hensyn til boligområde. Det jobbes med å få området 

undersøkt av geoteknikere. Dersom det blir aktuelt å anlegge dette til boligformål, er eneste 

foreløpige adkomst til området å forlenge veien på Sandbakken videre inn i området. Det er allerede 

laget et forslag til dette. Dersom E6 en gang i framtiden legges om kan nye alternativer oppstå. 

Videre når det gjelder ny vei til industriområdet hvor Betongservice AS er etablert, bør det jobbes 

hardt med andre statlige etater med hensyn til forskjønning av området. Da menes blant annet å 

benke – rette ut en del unødige svinger på Jernelva og forta en forebygging slik at ikke floa går over 

alle bredder. Dessuten er det meget stygt med et slik uflidd område midt i Sørkjosen og helt inntil E6. 

Det var også diskutert en del om bru – overgang – gangfelt i nordenden av Leirbuktsvingene av 

trafikksikkerhets grunner. Mitt forslag er å forlenge veien på Skogly ved å omgjøre den til sykkel og 

gangsti fra snuplass og videre gjennom Leirbuktsvingene på sjøsiden av E6 helt og helt fram til 

sørenden av svingene, under bakken. Her kan det etableres en undergang under E6 til eksisterende 

gangvei. Det er heller ikke så langt fram i tid at en ny trase av E6 vil starte nettopp her på bakken og 

over jordet mot Reisaelva. Dette var luftet på et tidligere møte med hensyn til arealplan, mener det 

var tidligere i år. Dette er verdt å vurdere. 

Kommunens kommentar: 

Innspillet er tatt til orientering. Forslag til trasé for gang- og sykkelveg er vurdert, men ble ikke tatt 

med i planforslaget.  

8.4.9. Fylkesmannen i Troms (25.11.2015) 

Det gis følgende merknader på de aktuelle fagområdene: 

Støy 

Fylkesmannens skal som statlig fagmyndighet for støy i plansaker blant annet sikre at nye boenheter 

får tilfredsstillende støyforhold som følge av planen. 

Fylkesmannen baserer sine vurderinger på: 

 Miljøverndepartementets retningslinje for behandling av støy i arealplanleggingen (T-

1442/2012) med tilhørende veileder M-128. 
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 Plan og bygningsloven § 29-5, byggeteknisk forskrift § 13-9 med henvisning til NS 8175:2012 

«Lydforhold i bygninger» gir juridisk bindende grenseverdier for innendørs lydnivå. 

Fylkesmannen kjenner ikke ÅDT for E6 som går gjennom planområdet. Dersom trafikkbelastningen 

tilsier at området ligger innenfor gul eller rød vegtrafikksone jfr. T-1442, må det utarbeides en 

støyfaglig vurdering, dersom det skal oppføres ny støyfølsom bebyggelse innenfor planområdet. 

Planområdet grenser til Sørkjosen lufthavn, det minnes derfor om at det gjelder egne støykrav for 

støyfølsom bebyggelse i flystøysoner, og i soner med flere støykilder. 

Naturmangfold 

Det minnes om at alle reguleringsplaner skal tydeliggjøre at det er gjort vurderinger etter 

naturmangfoldloven (heretter NML) §§ 8-12, jfr. NML § 7. For mer informasjon om NML se veileder 

T-1415. 

Ihht. Naturbase er det registrert to overlappende områder langs Sørkjosen med verdi B; 

bløtbunnsområde i strandsonen, og strandeng og strandsump. Innenfor områdene er det også gjort 

registeringer av arter med nasjonal forvaltningsinteresse. Områdene må derfor ivaretas særskilt i det 

videre planarbeidet. 

Samfunnssikkerhet 

Fylkesmannen er tillagt sektoransvar og innsigelses kompetanse for samfunnssikkerhet, risiko og 

sårbarhet i planprosesser. Kommunen er ansvarlig planmyndighet og skal gjennom plansystemet 

forebygge risiko for tap av liv, skade på helse, miljø og viktig infrastruktur, materielle verdier m.v. 

Det skal utarbeides en risiko- og sårbarhetsanalyse for reguleringsplanen jf. pbl § 4-3. I denne skal 

alle relevante fare-, risiko- og sårbarhetsmomenter være vurdert. For en ikke-uttømmende liste med 

relevante momenter vises det til DSBs veileder Samfunnssikkerhet i arealplanlegging nr. 11. Der det 

kartlegges fare-, risiko- eller sårbarhet skal dette følges opp i planforslaget gjennom plankart og/eller 

planbestemmelser. På reguleringsplannivå må reell fare kartlegges. 

Innenfor planområdet er det særlig viktig å vurdere virkningen av risiko og sårbarhet mellom nye 

tiltak og eksisterende objekter som lufthavna og riksveien. Ubebygd areal ved Leirbuktsvingen ligger 

også i aktsomhetsområdet for snø- og steinskred. Ved utbygging av dette området skal i 

utgangspunktet krav etter TEK10 og reell sannsynlighet for skred være avklart. det henvises til NVE 

som skredfaglig myndighet. 

Videre planprosess 

Planen går inn i Fylkesmannens «innsigelsesprosjekt». Ordningen gir Fylkesmannen fullmakt til å 

samordne og eventuelt avskjære innsigelse fra statlige myndigheter. Samordning og eventuell 

avskjæring krever at Fylkesmannen avholder egne drøftingsmøter med berørte statlige 

sektormyndigheter. Ordningen fordrer også at planen er drøftet i planforum på et tidlig stadium. 

Fylkesmannen stiller seg til rådighet for spørsmål og drøftinger i det videre arbeidet med planen. 

Kommunens kommentar: 

Fylkesmannens innspill er tatt til etterretning. 
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8.4.10. Troms fylkeskommune (1.12.2015) 

Det er positivt at kommunen nå følger opp kommuneplanen med regulering av Sørkjosen. Planen 

omfatter ulike arealformål i et tettbygd område med både skole, barnehage, offentlig- og privat 

service. Store deler av planområdet er allerede utbygd. 

Samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging - trafikk 

I tråd med Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging i kommunene og statlige 

planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging, bør bolig-, areal- og 

transportplanlegging samordnes på en slik måte at persontransportbehovet kan ivaretas uten stor 

grad av bilbruk. Fylkeskommunen (heretter FK) anbefaler at det legges opp til en høyere utnyttelse 

for nye byggeområder, samtidig som de eksisterende omgivelsene hensyntas. Planens intensjon er å 

bedre trafikksikkerheten, og FK legger da spesiell vekt på tilrettelegging for gående og syklende. Det 

bør også være enkelt å bruke buss ved at det tilrettelegges for gode og universelt utformede 

snarveier til bussholdeplass. Ved ev. endringer i holdeplassløsninger må dette tas opp med FKs 

samferdsels/miljøetat i planprosessen. Etaten bidrar også gjerne i drøftinger om gode løsninger for 

gående og syklende. 

Bebyggelsesmønster 

Gode omgivelser gir folkehelse og trivsel. I følge plan- og bygningslovens § 1, 5. ledd, skal estetisk 

utforming av omgivelsene ivaretas. Planen innebærer en utbygging nært eksisterende bebyggelse. 

Det er viktig å ta hensyn til hvordan nye bygg på en best mulig måte kan spille sammen med det 

eksisterende miljøet når man fastsetter bestemmelser for utforming, utnyttelsesgrad og plassering. 

Barn og unge—felles oppholdsarealer 

Ved fortetting er det spesielt viktig at arealer avsatt til bruk av barn er av tilfredsstillende kvalitet. Jf. 

Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planlegging, stilles det krav til 

utforming av lekeplasser. Vi forutsetter at disse blir gjort rede for i planforslaget, og at lekeplassen 

blir sikret mot støy, forurensning, trafikk- og annen helsefare. Vi anmoder også å ta vare på/utvikle 

de naturverdiene som fins i området (f.eks. ved utløpet av Jernelva) som bidrag til at det fins gode 

uteområder og tur-/aktivitetsmuligheter i nærmiljøet. 

Kulturminneforvaltningen 

Det er ikke påvist automatisk freda kulturminner innenfor planområdet og FK vurderer det heller ikke 

som sannsynlig at hittil ukjente kulturminner vil bli berørt. FK minner imidlertid om tiltakshavers 

aktsomhets- og meldeplikt, jfr. Lov om kulturminner av 1978, § 8, som sier at arbeidet skal stoppes 

og kulturvernmyndighetene varsles, dersom tiltakshaver under arbeidet likevel skulle oppdage 

gjenstander eller andre spor etter tidligere menneskelig aktivitet. FK ber om at dette tas med som 

opplysning på planens tekstdel.  

FK ber om at hele gårdsanlegget på eiendommen 47/251, Birkely, vernes. Skogvokterboligen og 

uthuset må avsettes som hensynssone c) vern av bygninger. Det må utarbeides bestemmelser til 

denne hensynssonen som sier at istandsetting og vedlikehold skal skje etter antikvariske prinsipper. 

Hele eiendommen med gårdsanlegget må avsettes som hensynssone c) vern av bygningsmiljø. 
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Bestemmelser til denne hensynssonen må være at det ikke tillates nye tiltak i bebyggelse innenfor 

hensynssonen uten godkjenning av kulturminnemyndigheten. 

Også to andre eldre gårdsanlegg på eiendommene 47/17 og 47/18 bør vurderes vernet som 

hensynssoner c) på tilsvarende måte som beskrevet over. 

Klimatilpasning 

Viser til ny fylkesplan der det i kapittel 5 er tatt inn at klimatilpasning vil bli mer sentralt framover. 

«Klimaprosjekt Troms» har utviklet to konkrete verktøy til bruk i regional og lokal planlegging; 

«Klimaprofil Troms» og «Klimahjelperen». 

«Klimaprofil Troms» inneholder oppdatert oversikt over forventede virkninger/ konsekvenser av 

pågående klimaendringer, innenfor tema temperatur og (ekstrem)nedbør, havnivåstigning, flom og 

skred. «Klimahjelperen» er en veiledning for hvordan og på hvilke plannivå kommunene kan og bør 

ta inn klimatilpasning som tema i planleggingen, for å redusere risiko for skade på bygninger og viktig 

infrastruktur, og fare for menneskers liv og helse. Klimatilpasning i planleggingen skal bidra til å gjøre 

samfunnet mer robust mot sannsynlige konsekvenser av de pågående klimaendringene. 

Planforum 

Troms fylkeskommune arrangerer månedlig regionalt planforum der kommuner som ønsker det kan 

legge fram planer for drøfting med sektormyndighetene. Dette kan være en nyttig arena for større 

planer som berører flere interesser. Drøfting i planforum bør fortrinnsvis skje før planforslaget legges 

ut på høring. Mer informasjon om regionalt planforum fins på www.tromsfylke.no. Ta gjerne kontakt 

med planavdelingen. 

Avslutning 

FK ønsker lykke til med planarbeidet. Ta gjerne kontakt ved behov for avklaringer, råd og veiledning 

underveis. Kontaktpersoner: Randi Ødegård (kulturvern), Øystein Olav Miland (samferdsel/miljø), 

Toril Skoglund (friluftsliv), Bjørg Kippersund (plan). 

Kommunens kommentar: 

Fylkeskommunens innspill tas til etterretning. 

8.4.11. JB Elektro (12.4.2016) 

Ønsker ny avkjøring til Meieriveien 1 på eiendomsgrense mellom GBR 47/83 og 47/47, da 

eksisterende avkjørsel stenges pga. rekkverk til ny bro over Jernelva. 

Fra avkjøringen bør det legges vei til eiendommer vest for avkjørselen, se kartskisse. 

Eksisterende vei langs Jernelva ønskes fjernet. 

Eiendom vest for Meieriveien 1 (nærmeste eiendom) bør reguleres til næring. 
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Kommunens kommentar: 

Innspillet er innarbeidet i planforslaget. 

8.4.12. Joda eiendom AS (3.5.2016) 

Avkjøring til næringseiendom fra E6 

Ved nye bru over Jernelva og med de krav og endringene dette medfører ønsker Joda eiendom AS å 

endre sine tidligere innspill. 

Det er i dag mangel på sentrale eiendommer hvor næringsliv kan etableres og vokse. Derfor ønsker 

Joda eiendom AS at område nærmest E6, på eiendom 47/503, reguleres til bolig/næring. Avkjøring 

fra E6 til næringseiendom er en forutsetning, derfor ønsker vi en ny permanent avkjøring lengere 

syd, på grensen mellom eiendom 47/83 og 47/47. Dette har jeg forstått er et ønske fra grunneier av 

47/83 også. 

Boligtomter 

Den samme avkjøringen vil kunne betjene de seks boligtomtene Joda eiendom AS ønsker å regulere 

på 47/503. Veien vil da kunne stenges av i overkant med bom, mot eksisterende Øvre Baisit veg, med 

kun en sti mellom de to snuplassene. Det får bli opp til reguleringsmyndighet om denne skal være 

brøytet om vinteren. 

Joda eiendom AS ønsker å etablere eneboliger eller enebolig i rekke / leilighetsbygg på eiendommen. 

Vi har forstått at dette også er ønskelig fra reguleringsmyndighet, da der er mangel på boligtomter i 

Sørkjosen. 
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Joda eiendom AS ønsker regulering av eiendom i samsvar med kartskisser under. 

 

 

Kommunens kommentar: 

Innspillet er innarbeidet i planforslaget. 
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8.4.13. Ingunn Syrstad (18.5.2016) 

Jeg er blitt gjort kjent med at grunneier av GBR 47/10 i Sørkjosen og Nordreisa kommune ønsker å 

stenge utkjøringen mot E6 for vegen Sandeng. 

Eier av GBR 47/10 har oppgitt at han ønsker å benytte deler av arealet selv, og da kan jeg tenke meg 

at det blir utvidelse av parkeringsplass eller noe lignende akkurat i utkjøringen mot E6. 

Undertegnede, som er eier av GBR 47/391, og grunneier av GBR 47/436, har et rettsforlik fra 

Forliksrådet av 29.10.2015, der det fremgår at vi kan sperre vegen Sandeng for gjennomkjøring årlig i 

perioden 01.06-01.10, men at sperringen settes øst for min eiendom 47/391. Dette vil være enklest i 

forhold til levering av post, varer, etc. – og ikke minst for renovasjonen. 

En permanent sperring av vegen Sandeng vil også skape trøbbel for snørydding. 

Kommunens kommentar: 

Avkjørselen fra E6 til Sandeng foreslås permanent stengt i planforslaget. Stengingen vil være med 

bom slik at den ikke vil være til hinder for vinterdriften (brøyting) og renovasjon.  

8.4.14. Handelsbygg Holding AS (5.4.2017) 

Med tanke på regulering ønsker Handelsbygg Holding AS følgende overordnede føringer for GBR 

47/145: 

 Tillatt grad av utnytting på maks % BYA 70, inkl. parkering. 

 Maks byggehøyde 11 meter målt fra gjennomsnitts planert terreng 

 Alle typer takform tillates 

 Ønsket formål sosi kode 1800. Forretning inklusive dagligvare og detaljhandel, offentlig 

og privat tjenesteyting, næring med tilhørende uteanlegg og parkering. Maks tillatt 

handelsareal 2 900 m². 

 Parkering; 1 plass per 50 m² salgsareal 

De vedlegger også til informasjon 1. utkast til situasjonsplan for området.  
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Kommunens kommentar: 

Innspillet er innarbeidet i planforslaget. 

8.4.15. Betongservice AS (20.1.2017) 

Ønske å endre formål på eiendom med GBR 47/469 fra bolig/forretning til boligformål. 
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Kommunens kommentar: 

Innspillet er delvis innarbeidet i planforslaget. 

8.4.16. Statens vegvesen (28.6.2017) 

Statens vegvesen (SVV) har ingen merknader til utvidelsen av planområdet. SVV viser forøvrig til 

deres uttalelse som ble gitt til varsel om oppstart av detaljreguleringsplan i Sørkjosen, datert 

27.11.2015. 

Kommunens kommentar: 

Statens vegvesens innspill tas til orientering. 

8.4.17. Tromsø Museum - Universitetsmuseet (3.7.2017) 

Siden området i sjø reguleres til naturvern antas det at det ikke vil planlegges direkte tiltak der. Da 

har Tromsø museum ingen merknader til planområdet. 

Kommunens kommentar: 

Innspillet tas til orientering. 

8.4.18. Fylkesmannen i Troms (10.7.2017) 

Fylkesmannen viser til tidligere innspill til opprinnelig varsel om oppstart. De holder spesielt frem 

behovet for drøfting av planen med sektormyndigheter frem mot 1. gangs høring og offentlig 

ettersyn, og at formål og bestemmelser drøftes med sikte på å lokalisere uenigheter og finne 

omforente løsninger. Det bør være et mål å unngå tekniske innsigelser til plankart og bestemmelser. 
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Når planen legges ut til offentlig ettersyn vil det være vanskeligere å drøfte uformelle løsninger. 

Reaksjonen er innsigelser eller merknader som krever mer formelle og tidkrevende prosesser for å 

løse opp i. 

Fylkesmannen vil anbefale at planen legges fram i Planforum v/Troms fylkeskommune før offentlig 

ettersyn. Her møter sektormyndigheter og kan gi innspill til planforslaget. 

Kommunens kommentar: 

Fylkesmannens innspill tas til orientering. 

8.4.19. Avinor (14.7.2017) 

Avinor knytter sine kommentarer til utvidelsen av planområdet til deres brev av 06.11.2015 i 

forbindelse med varsel om oppstart av plansaken. 

1. Arealbehov for Sørkjosen lufthavn 

Vi er tilfreds med at ca. 8 dekar av flyplasseiendommen gbnr. 47/418, som i dag benyttes til 

flynavigasjonsanleggene LOC og DME samt driftsbygg, er tatt inn i planområdet. Dette arealet må 

omreguleres fra industri til lufthavnformål (kode 2030) i tråd kommuneplanens arealdel. 

Utvidelsen av planområdet i sør ser ut til å følge grensen for lufthavnformål (kode 2030) i 

reguleringsplanen for Sørkjosen lufthavn, vedtatt av kommunestyret i Nordreisa den 01.03.2007 i sak 

0007/07. Det er viktig at detaljreguleringen ikke legger opp til reguleringsformål i sør som kommer i 

konflikt med innflygingslysrekken til bane 33 (fra sør). 

2. Restriksjonsplanen for Sørkjosen lufthavn 

Det alt vesentlige av det utvidete planområdet blir liggende innenfor sideflaten langs vestsiden av 

rullebanen. Mens noe area l blir liggende innenfor den horisontale flaten samt innflygingsflatene til 

bane 15 (nordfra) og bane 33 (sørfra). 

3. Byggerestriksjoner for flynavigasjonsanlegg 

På grunn av utvidet planområde ber vi om at fellesbestemmelsen til detaljreguleringsplanen endres 

til følgende ordlyd: 

Krav til radioteknisk vurdering av bygninger og anlegg samt bruk av kraner i 

utbyggingsperioden 

Nord av Bjørklymoen (veien) og videre rett østover fra krysset med E6, gjelder følgende krav:  

Alle søknader innenfor planområdet om byggetillatelse etter plan- og bygningsloven §§ 20-1 

og 20-2, skal forelegges Avinor for å unngå konflikt mellom tiltakene og restriksjoner knyttet 

til flynavigasjonsanleggene. 

Sør av Bjørklymoen (veien) og videre rett østover fra krysset med E6, gjelder følgende krav: 
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Alle søknader innenfor planområdet om byggetillatelse etter plan- og bygningsloven §§ 20-1 

og 20-2 som overstiger kotehøyde 20 meter over havet, skal forelegges Avinor for å unngå 

konflikt mellom tiltakene og restriksjoner knyttet til flynavigasjonsanleggene. 

Restriksjoner vedrørende bruk av kraner til oppføring av bygg vil bli vurdert av Avinor 

sammen med søknaden om byggetillatelse. Dette gjelder både restriksjoner i forhold til 

flynavigasjonsanleggene og høyderestriksjonsflater rundt rullebanen. 

Bestilling av radiotekniske vurderinger er nå endret til: Avinor Flysikring AS på følgende e-post: 

post@avinor.no 

4. Farlige eller villedende lys 

Ingen nye kommentarer. 

5. Flystøysoner 

Avinor v/Miljøavdelingen har foretatt flystøyberegninger for Sørkjosen lufthavn for perioden 2014 –

2024, rapport datert 01.07.2016, jf. retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-

1442/2012). Flystøyberegningene og flystøysonekart ble oversendt Nordreisa kommune ved brev av 

05.07.2016. 

Deler av planområdet vil bli liggende innenfor gul flystøysone. 

I Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2012) punkt 3.2.1, er hovedregelen 

at gul sone er en vurderingssone hvor kommunene bør vise varsomhet med å tillate etablering av 

støyfølsomme bruksformål (nye boliger m.v.). 

Ifølge M-128 – Veileder til retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2012), 

avsnitt 3.2, presiseres det at bebyggelse til støyfølsomt bruksformål kan tillates dersom avbøtende 

tiltak gir tilstrekkelige utendørs oppholdsareal med tilfredsstillende støynivå (Lden ≤ 52 dB), og 

bygningen har en stille side (Lden ≤ 52 dB) der rom med støyfølsom bruk kan plasseres. Den nevnte 

veileder påpeker videre at innenfor gul sone alene er det stor variasjon i faktiske støynivåer da sonen 

dekker nivåer mellom Lden 52 og 62 dB. Det kan derfor aksepteres at de enkelte kommunene utøver 

noe ulik forvaltningspraksis i sonen. Aktsomhetsgraden bør være størst i områder med støy nær øvre 

grense for gul sone, hvor de høye støynivåene naturlig nok vil føre til behov for mer omfattende 

avbøtende tiltak. 

Vi minner om at kommunens krav til størrelse på utearealene på «en stille side» må oppfylles. 

Det må presiseres at gul flystøysone starter ved Lden 52 dB, mens den for vegtrafikk støy starter ved 

55 dB. 

Avinor ber om at gul flystøysone legges inn som en hensynssone (H220) på plankartet med følgende 

tilhørende bestemmelse: 

Flystøysoner rundt Sørkjosen lufthavn 

Tiltakshaver (utbygger) må i forbindelse med rammesøknad/byggesøknad, legge ved en 

støyfaglig utredning der det dokumenteres at støymessige forhold i utbyggingen er ivaretatt 
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med hensyn til gjeldende retningslinjer og forskriftskrav. I utredningen skal behov for 

avbøtende tiltak på boligbebyggelsen og skjerming av tilstrekkelige utendørs oppholdsareal 

synliggjøres. 

Hvis ønskelig, kan støysonekartet ettersendes i sosi-format. 

6. Avsluttende merknader 

Dersom overnevnte forhold i dette brev samt tidligere uttalelse av 06.11.2015 ikke tas hensyn til i det 

videre arbeidet med planen, vil Avinor senere vurdere å fremme en innsigelse til 

detaljreguleringsplanen, jf. Plan- og bygningsloven § 5-4. 

Punkt 5 vedrørende flystøysoner er et faglig råd. 

Kommunens kommentar: 

Avinors innspill tas til etterretning. 

8.4.20. Troms fylkeskommune (29.6.2017) 

Troms fylkeskommune viser til deres uttalelse ved planoppstart, datert 01.12.2015. Deres innspill der 

er relevante også for de nye områdene som tas med i planen. Troms fylkeskommune, herunder 

kulturminnevernet, har ingen ytterligere kommentarer til utvidet planområde. 

Kommunens kommentar: 

Troms fylkeskommunes innspill tas til orientering. 

8.4.21. Betongservice AS / Hansen og Bakkehaug eiendom (9.8.2017) 

Undertegnede har i mange år jobbet målrettet mot Nordreisa kommune med hensyn til 

gjennomføre/fullføre arealplanen fra ca. 30 år tilbake som da gikk på å videreføre Industriveien 

nordover med bru over Jernelva og videre til kaiområdet. 

For ca 6 - 7 år siden gjorde vi en henvendelse til kommunen som gikk på å endre denne planen på 

grunn av etablert boligfelt på nordsiden av industriområdet vi befinner oss. Forslaget gikk på å 

videreføre Industriveien slik det nå foreligger i planutkast. 

Det vi imidlertid registrerer er at denne vegen er foreslått som en blindveg fra begge ender med bom 

eller hinder i krysset hvor veien i Nedre Baisit møter Industriveien. Dette er et meget dårlig forslag 

som vi vil motsette oss på det sterkeste. Det er i år etablert et drivstoffanlegg ved Industriveien vis a 

vis Europris. Dette anlegget benytter vi oss av og slik planen foreligger må vi kjøre en lang omvei og 

ut på E 6 for å komme til tankanlegget. Dette skaper unødig trafikk i krysset mot E6. Som etablert 

bedrift i området med stor bil og maskinpark vil dette være stor ulempe for oss og vi henstiller derfor 

at det på Industriveien blir gjennomkjøring etter at ny trase / forlengelse er fullført. En 

gjennomkjøring vil også være en stor fordel med tanke på brøyting om vinteren. 

Kommunens kommentar: 

Innspillet er innarbeidet i planen. 
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8.4.22. Ragnhild Flåten Andreassen (10.8.2017) 

Har ønske om å dele tomta. Kommer tilbake til deg med skisse når du er ferdig med ferie. Forstod det 

slik at det ikke ville koste noe hvis jeg meldte inn om det nå, fordi det da ville være med på 

reguleringsplanen. Tomta dette gjelder er Flyplassvegen 9; GBR 47/507. 

Kommunens kommentar: 

Innspillet tas til orientering 

8.4.23. Løvoll (23.8.2017) 

Løvøll eier Hovedvegen 53 (47/87) som grenser opp til «Jernelvaeiendommen» (47/203). 47/87 er 

ganske stor, men huset står midt på tomten. På østsiden av huset er der en halv tomt, men areal nok 

til en hel tomt lenger bort, på 47/203, om vi slår disse sammen. Om denne biten blir regulert til bolig 

så får vi til sammen en god og fin boligtomt, med vei og avkjørsel foran eksisterende bolig. 

Har lagt ved to forslag til måter å gjøre det på. 
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Kommunens kommentar: 

GBR 47/87 ligger utenfor planområdet. Det er ikke aktuelt å utvide planområdet ytterligere på 

nåværende tidspunkt da det vil forsinke planarbeidet.  
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8.5. Referat fra åpent informasjonsmøte – varsel om oppstart 

Sted:   Kommunestyresalen, Rådhuset, Storslett. 

Tidspunkt:  26. november 2015, kl. 18:00-19:40 

Tilstede: Fra Nordreisa kommune: Dag Funderud, Hanne Henriksen (referent). 
 

 DF: Ønsker velkommen og orienterer om bakgrunnen for planen. Det åpnes så for innspill. 

Følgende innspill kom: 

 Parkeringsplassen som er avsatt i kommuneplanens arealdel i forbindelse med Leirbukthula 

er uønsket. 

 Området på GBR 46/3 er privateid og er regulert til bolig i reguleringsplanen fra 1979. Det er 

ønske om å beholde arealet som bolig, og ikke til gang- og sykkelvei. 

 Det er et trafikkfarlig punkt rett sør for GBR 47/337 på grunn av et høyt gjerde på stedet. 

 Er det mulig å sette opp et gjerde ved GBR 46/44 for å stoppe krysning av E6 her? 

 Kan snuplassen på Sandbakken utvides slik at man får parkeringsplass til Leirbukthula der? 

 70-sonen bør omgjøres til 50-sone. 

 Mulig næring bak GBR 47/83 og 47/47. 

 Bygningen der OK Consult holder til hindrer for sikten til E6 i krysset mellom Meieriveien og 

E6. 

 Solbakkmælen 43, 47, 49 og 51 har utkjørsel til E6, men adresse Solbakkmælen. Dette er 

problematisk i forhold til utrykningskjøretøy. 

 Er det mulig å forlenge gang- og sykkelveien i Skogly opp til busslommene ved 

Leirbuktsvingene og så etablere gangfelt der? 

 Det må være skjerming mellom boligtomter og næringsarealer ved flyplasskrysset. 

 Det er ikke samsvar mellom kart og virkelighet for avkjøringen til Hovedveien 35. Den 

korrekte avkjøringen er å se på flyfoto. 

 

Møtet avsluttet cirka kl. 19:40. 

 

Hanne Henriksen 

referent 
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8.6. Andre møter før første gangs høring og offentlig ettersyn 

8.6.1. Innspill gitt av Statens vegvesen i Skypemøte den 11.1.2017 

Referat fra møtet er kortet noe ned, slik at det kun dreier seg om forhold innenfor planområdet. 

Kollektivtilrettelegging (kl. 11:00-12:00) 

Statens vegvesen (ved Torleif Hole) gikk gjennom innspillene og problemstillingene som SVV fikk 

presentert fra bussoperatør (Rune Hansen ved Torghatten buss AS) som kjører blant annet skolebuss 

i Nordreisa kommune. Kort oppsummert; 

1. Bussholdeplassen «Sørkjosen» som betjenes av buss i sørlig retning er per i dag veldig 

ugunstig plassert. Det er ingen gode gangforbindelser til busstoppet, og man må krysse E6 

uten at det er tilrettelagt for det. Busstoppet er relativt lite i bruk i dag. Må vurderes i 

langsiktig plan. 

2. Jernelva – tas i eget møte da det er flere problemstillinger som må sees i sammenheng. 

3. Bussholdeplassene «Sørkjosen Flyplassvegen» i begge retninger. Mye i bruk. I snitt 30 

skolebarn som går på her i løpet av dagen. Mulig det har en sammenheng med 

anleggsarbeidet ved Jernelva. Må sees i sammenheng med eventuelle nye holdeplasser i 

området bensinstasjon/ JB elektro/ gjestestua. 

4. Alvheim. Her oppstår det uheldig situasjoner ved at man har opptil 3 skolebusser som 

stopper samtidig her, 60-70 barn, som går av bussen. Mange av disse skal krysse E6 i 

gangfelt. Motgående trafikk skaper farlige situasjoner med kryssende skolebarn. Barn som 

bor på «riktig» siden av E6 har ingen gode gangforbindelser fra holdeplassen. Snarvegen ved 

gnr/bnr 47/337 bør reguleres i plan. Snarvegen bør driftes. 

Jernelva bru – løsning for kollektivtrafikken (kl. 12:00-13:30) 

Bakgrunn for møtet 

Det bygges ny bru over Jernelva i Sørkjosen, og krav til rekkverk medfører at eksisterende busslomme 

«Sørkjosen» som betjenes av buss i nordlig retning mot Storslett blir berørt. Nytt rekkverk vil gå tvers 

over busslommen, og busslommen må dermed fjernes. 

Det er derfor behov for å diskutere kollektivtilrettelegging i området – både på kort og lang sikt. Skal 

man erstatte busslommen «Sørkjosen» med en ny? Skal man legge til rette til noe midlertidig? Hvor 

eventuell? Er det tilstrekkelig med tilbudet som i dag finnes ved Flyplassvegen? 

Nordreisa kommune har varslet oppstart av planarbeid med reguleringsplan for Sørkjosen hvor dette 

aktuelle området er med. Det vil derfor være naturlig at man i denne langsiktige planen ser på 

kollektivtilrettelegging i et større perspektiv enn man gjør i prosjektet Jernelva. 

Punkter som ble diskutert på møtet 11.01.17 

1. Vegen Øvre Baisit må stenges ut mot E6 pga. ny bru, ny adkomst er tenkt etablert i 

eiendomsgrensen mellom JB elektro og Henriksen Gjestestue. 

2. Statoil/ Reisa Bilsenter - Området er generelt veldig utflytende, store åpne arealer ut mot E6, 

uklare skiller mellom kjøreareal, parkeringsareal, areal for myke trafikanter etc. 
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3. Kortsiktig løsning for buss i kjøreretning mot Sørkjosen v/ Statoil – Buss i retning mot Jubelen 

stopper ofte ved rabatten inn mot bensinstasjonen for å slippe av skolebarn. Det er ingen definert 

bussholdeplass der, men det praktiseres slik når det lar seg gjøre. Ofte står det parkert større 

kjøretøy her, noe som er svært uheldig da de blant annet hindrer for sikten ved utkjøring fra 

bensinstasjonen. Det er derfor ønskelig å få slutt på parkering av kjøretøy her. Det må undersøkes 

muligheten å få til skilting parkering forbudt. 

4. Kortsiktig løsning for buss i kjøreretning mot Storslett – Buss i kjøreretning mot Storslett: Det ble 

diskutert muligheten for å tilrettelegge for en midlertidig/kortsiktig løsning på strekningen JB elektro-

Henriksen Gjestestue-Meierivegen. Dette som et tiltak for å erstatte busslommen som forsvinner ved 

Jernelva. Her kan man ev. se på en midlertidig løsning hvor man kombinerer g/s-veg og venteareal, 

og fyller ut grøfta slik at man får en lomme hvor bussen kan svinge av E6. Avstand til holdeplass ved 

Flyplassvegen vil da være maks 200 meter. 

5. Langsiktig løsning buss sørover og nordover – Buss retning sør mot Jubelen: På lang sikt kan man 

se på muligheten å etablere en bussholdeplass ved Sandeng, da denne vegen er tenkt stengt for 

utkjøring i et langsiktig perspektiv. Må sees i sammenheng med holdeplassen ved Flyplassvegen. For 

buss i motsatt retning (mot Storslett) må det også her gjøres en helhetlig vurdering hvor man tar 

med seg bussholdeplassen ved Flyplassvegen. Ønsker man å beholde holdeplass Flyplassvegen, i 

tillegg til å ev. etablere en ny i området rundt Meierivegen? 

I forbindelse med ny reguleringsplan for Sørkjosen som er under oppstart hadde kommunen følgende 

relevante opplysninger: 

Kommunen informerte om at det er foreslått ca. 10 nye boliger i området bak JB elektro. Disse 

boligene er tenkt adkomst til E6 fra ny veg mellom JB elektro og Henriksen Gjestestue. 

2. Kommunen ser for seg å stenge vegene Nedre Baisit og Sandeng ut mot E6, og lede all trafikk til 

boligene ut flyplasskrysset. 

3. Kommunen ønsker å etablere ny adkomst fra E6 til industriområdet ved Industrivegen. Ny adkomst 

er tenkt i retning Sørkjosen skole. 

Konklusjon 

Kortsiktig løsning knyttet til prosjektet, bygging av ny bru over Jernelva: 

På møtet ble det diskutert ulike muligheter på kort sikt, primært for å erstatte busslommen som må 

fjernes ved Jernelva pga. konflikt med rekkverk. 

 Buss retning mot Jubelen – i prosjektet med bygging av ny bru vil man ikke gjøre konkrete 

tiltak for buss i kjøreretning mot Jubelen. Det som indirekte kan bidra til bedre forhold for 

bussen er å få bukt på parkering av større kjøretøy ut mot E6 ved bensinstasjon. SVV skal 

derfor se på muligheten å skilte parkering forbudt. På den måten tilrettelegger man for 

muligheten for avstiging- slik det ofte praktiseres i dag. 

 I tillegg vil man måtte tilpasse terrenget (heving) ifbm ny bru. Dette vil også kunne gi bedre 

forhold for bussen i området ved bensinstasjonen. Det skisseres en løsning som viser disse 

forholdene. 
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 Buss i kjøreretning mot Storslett – alternativ midlertidig løsning ble diskutert (se over), men 

det ble konkludert på møtet at det verken er nødvendig eller god økonomi i å tilrettelegge 

for en ny kortsiktig bussholdeplass ved Meierivegen, da det kun er 180-200 meter til 

nærmeste holdeplass (Flyplassvegen). Det må heller gjøres en helhetlig holdeplassvurdering i 

forbindelse med reguleringsplanen for Sørkjosen som inkluderer hele E6-strekningen fra 

skolen til Leirbuktsvingene. Troms fylkeskommune/ fylkestrafikk/bussoperatør må få 

mulighet til å uttale seg om denne konklusjonen. 

Langsiktig plan, reguleringsplan for Sørkjosen: 

Flere av utfordringene knyttet til kollektivtilrettelegging i området må ivaretas gjennom 

reguleringsplan for Sørkjosen som kommunen er i startfasen av. Statens vegvesen ved Plan og 

forvaltning ber om å bli involvert i prosessen slik at man har et nært samarbeid om alle forhold som 

berører E6 – deriblant tilrettelegging og lokalisering av bussholdeplasser. Her må man se det i 

sammenheng med utvikling i området, nye boligområder etc. Troms fylkeskommune og Troms 

fylkestrafikk vil også være sentrale parter i disse drøftingsrundene. 

Noen forhold som må vurderes: 

 Bussholdeplass i begge retninger i nærheten av Sørkjosen skole/Idrettsvegen/Nilseskogen – 

hva er framtidig behov? 

 Området utenfor bensinstasjon/Reisa Bilsenter/butikk bør strammes opp slik at man får 

kontroll over de store utflytende arealene ut mot E6. Dette er viktig for trafikksikkerheten. 

 Bussholdeplass ved Flyplassvegen – riktig plassering? Kan man trekke disse nærmere 

Jernelva, i området ved Meierivegen/Sandeng for å bedre dekke et større område? 

 Etablere nye holdeplasser ved bensinstasjon/gjestestua/Meierivegen/Sandeng, samt beholde 

holdeplasser ved Flyplassvegen? 

 Alvheim – behov for å vurdere tiltak for å bedre trafikksikkerheten for myke trafikanter – 

særlig når skolebarna settes av bussen på ettermiddagen. Mange barn samtidig, kryssing av 

E6, motgående trafikk. Barn som bor på «riktig» siden av E6 har ingen gode gangforbindelser 

fra holdeplassen. Snarvegen ved gnr/bnr 47/337 bør reguleres i plan. Snarvegen bør driftes. 

 

8.6.2. Møte med næringslivet – 17.8. 2017 – Reisafjord Hotell 

Innspill og ønsker fra møte med næringslivet: 

 Parkeringsplass ved Jernelva med muligheter for tømming av bobil/campingvogner. 

 Gang- og sykkelvei langs Flyplassveien. 

 Gangfelt over E6 i nærheten av busslommene ved Flyplasskrysset. 

 Gangvei/tursti langs Jernelva fra Jernelva bro og opp til eksisterende stinett utenfor 

planområdet. 

 Justere utformingen av næringsområdet fra Mekonomen til Industriveien for å få en bedre 

arrondering av arealet. 

 Endre på foreslått utforming av vei og boligtomter på GBR 47/503. 
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På slutten av møtet ble det gjennomført en befaring av området på vestsiden av E6 fra Jernelva bro 

til Meieriveien.  
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9. Vedlegg: 

Planbeskrivelsen har følgende vedlegg: 

Vedlegg 1: Geoteknisk vurdering – Arktisk Geotek – 11.10.2018 

Vedlegg 2: Geoteknisk vurdering – G-NOT-001 1350031569 – Rambøll – 28.2.2019 

Vedlegg 3: Datarapport fra grunnundersøkelse – Rambøll – 15.2.2019 
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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 
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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.  

345



OPPDRAG Geoteknisk vurdering – Detaljregulering Sørkjosen 

 

 

EMNE 

 

Geologi og geoteknikk 

 

 

OPPDRAGSGIVER 

 

Nordreisa kommune 

 

 

KONTAKTPERSON 

 

Hanne Henriksen 

 

 

ANSVARLIG ENHET 

 

Arktisk Geotek 

Hovedvegen 2, 9151 Storslett 

E-post: post@arktiskgeotek.no 

 

 

DOKUMENT 

 

Fagrapport 

 

 

ANTALL SIDER 

 

42 + 3 bilag 

 

 

RAPPORT NR. 

 

 

2018-JHAG-17 

 

UTARBEIDET AV 

 

 

Joakim A. Olsen 

 

KONTROLLERT OG 

GODKJENT AV 

 

Hermann O. Hermansen 

346

mailto:post@arktiskgeotek.no


SAMMENDRAG 

Nordreisa kommune ønsker å legge til rette for nye byggeområder innenfor detaljregulering 

Sørkjosen. Reguleringsplanen strekker seg over et større område og Nordreisa kommune har 

innenfor planområde bedt om geoteknisk vurdering for 8 forhåndsdefinerte byggeområder. 

Arktisk Geotek AS er engasjert som rådgivende instans innen geoteknisk vurdering med tanke 

på utredning av faren for tilstedeværelse av kvikkleire og utvikling av kvikkleireskred. 

Den generelle vurderingen av området er at det er lav risiko for at planlagte byggetiltak kan 

utløse et kvikkleireskred grunnet områdets generelle topografi og basert på resultater fra 

tidligere grunnundersøkelser i Sørkjosen-området. Den åpenbare og største risikoen for 

utløsning av skred er relatert til Jernelva og materiale som den kan erodere bort fra sitt 

opprinnelige elveløp. Samtidig som at avstanden til enkelte av tidligere grunnundersøkelse 

ikke anses som nærliggende nok for at de aktuelle byggeområder kan konkluderes med at det 

ikke finnes lommer av sprøbruddmateriale i aktuelt byggeområde. 

Den geotekniske vurderingen baserer seg på grunnlaget av befaring og tidligere 

grunnundersøkelser i Sørkjosen-området. Totalt 6 av 8 byggeområder er blitt anbefalt videre 

undersøkt (I) og bør undersøkes (II) med supplerende grunnundersøkelse for å ha et godt nok 

grunnlag for geoteknisk vurdering. To byggeområder har blitt vurdert til å ha tilfredsstillende 

områdestabilitet (III). 

På det nåværende grunnlag anbefales det ikke at planlagte byggetiltak på byggeområdene 

1,2,3,4,5 og 7 gjennomføres før supplerende grunnundersøkelse og påfølgende geoteknisk 

vurdering er utført. 

For byggeområde 6 og 8 er områdestabiliteten vurdert som tilfredsstillende på bakgrunn av: 

• Ikke risiko for at byggeområde skal bli berørt av leirskred fra omkringliggende områder 

• Ikke risiko for at det skal kunne oppstå initialskred med påfølgende områdeskred i 

byggeområde 

• Ikke risiko for at aktiv erosjon/elv kan forplante seg inn i byggeområde og forårsake skred 

• Topografiske fordeler, nærliggende tidligere grunnundersøkelse og planlagt byggetiltak 
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Dato: 11.10.2018 Prosjekt detaljregulering Sørkjosen, Nordreisa kommune Side 1 

 

1. Innledning 

Nordreisa kommune ønsker å legge til rette for nye byggeområder innenfor detaljregulering 

Sørkjosen. Reguleringsplanen strekker seg over et større område og Nordreisa kommune har 

innenfor planområde bedt om geoteknisk vurdering for 8 forhåndsdefinerte byggeområder. 

Arktisk Geotek AS er engasjert som rådgivende instans innen geoteknisk vurdering med tanke 

på utredning av faren for tilstedeværelse av kvikkleire og utvikling av kvikkleireskred. 

Foreliggende rapport utreder ikke andre typer naturfarer, men vil henvise til faretruende 

naturfarer som er kommet frem under kartlegging. 

 

2. Områdebeskrivelse 

I planområde er 8 nye byggeområder fordelt over et større område for deltaljregulering i 

Sørkjosen, Nordreisa kommune. Det totale planområde har et areal på over 590 dekar. 

Oversiktskart over planområde og nye byggeområder ses i bilag 1. 

Tabell 1: Liste over inndelte byggeområder og berørte eiendommer. 

BYGGEOMRÅDE BERØRTE EIENDOMMER 

1: «Ny bro over Jernelva» Gnr. 47 Bnr. 142, 203 

2: «Forretningsformål ved Jernelva» Gnr. 47 Bnr. 203 

3: «5-6 nye boligtomter ved Jernelva» Gnr. 47 Bnr. 503 

4: «To tomter til formålet bolig/forretning ved Jernelva» Gnr. 47 Bnr. 83, 503 

5: «To nye boligtomter i Bjørklysvingen» Gnr. 47 Bnr. 510, 511 

6: «Forretningsformål/parkering ved Flyplasskrysset» Gnr. 47 Bnr. 145 

7: «1-3 nye boligtomter ved Flyplassveien» Gnr. 47 Bnr. 507 

8: «Fritid/turistformål – Leirbukthula» Gnr. 46 Bnr. 8, 42 

 

3. Utførte undersøkelser 

Den geotekniske vurderingen skal på bakgrunn av kartdata, befaring og tidligere utførte 

grunnundersøkelser påse at kravene i TEK17 tilfredsstilles for planlagte byggetiltak. 

Vurderingen og foreliggende rapport vil gi svar om det er behov for flere grunnundersøkelser 

eller om eksisterende undersøkelser har nok grunnlag for å vurdere faren for kvikkleireskred 

for planlagte tiltak. 

18.09.18 ble det gjennomført en befaring sammen med arealplanlegger Hanne Henriksen i 

Nordreisa kommune. Alle 8 byggeområder ble befart med hensikt for visuell observasjon. 

Arktisk Geoteks to geologer gjennomførte en 2. gangs befaring den 02.10.18. Befaring gir 

oversikt over lokale forhold som har betydning for avgrensning av mulige løsneområder, 

planlegging av evt. grunnundersøkelser og evt. avkrefte muligheter for områdeskred. 
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Dato: 11.10.2018 Prosjekt detaljregulering Sørkjosen, Nordreisa kommune Side 2 

 

3.1. Tidligere grunnundersøkelser 

Det er utført flere tidligere grunnundersøkelser langs planområde i Sørkjosen. Arktisk Geotek 

kjenner til at følgende grunnundersøkelser har relevans til bruk i vurderingen av de nye 

byggeområdene i Sørkjosen (tabell 2). Posisjoner til de tidligere grunnundersøkelser ses i 

bilag 2. 

Tabell 2: Liste over relevante og tidligere grunnundersøkelser i Sørkjosen-område. 

TIDLIGERE GRUNNUNDERSØKELSER RAPPORTNR BERØRTE EIENDOMMER 

1: Multiconsult (2015): Steindeponi i Sørkjosen 

Oppdragsgiver: Statens vegvesen  

772293-RIG-RAP-

001 

Gnr. 47 Bnr. 142, 506 

2: Multiconsult (2015): Bru over Jernelva 

Oppdragsgiver: Statens vegvesen 

712954-RIG-RAP-

001 

Gnr. 47 Bnr. 443 

3: Statens vegvesen (1979): Gang og sykkelveg 

 

Xd – 442A Langs E6 Sørkjosen - Flomstad 

4: Statens vegvesen (1981): Fotgjengerundergang Xd – 473A Gnr. 47 Bnr. 443 

5: Statens vegvesen (1982): Gang og sykkelveg Xd – 549A Langs E6 Leirbuktsvingene 

6: Statens vegvesen (1990): Alternative E6 traseer Xd – 789A-01 E6 Strekning Langslett – Tretten  

 

Den regionale kvikkleirekartleggingen som er igangsatt av NVE er pågående og Nordreisa er 

en av kommunene som prioriteres. Arbeidet i Nordreisa startet opp i 2017 med den hensikt å 

kartlegge områder med potensiell fare for store naturlige utløste kvikkleireskred. På 

https://www.nve.no/flaum-og-skred/kartlegging/faresonekart-kommuner/troms/nordreisa-

kommune/kvikkleirerapporter-for-nordreisa-kommune/ er det publisert befaringsrapport med 

potensielle fareområder og grunnundersøkelser tilknyttet dette. 

I forbindelse med tunellbyggingen mellom E6 Langslett-Sørkjosen er det gjort en rekke 

undersøkelser ved Jubelen og i tilknytning til skredet som gikk i havnebassenget i Sørkjosen i 

2015. Aktuelle byggeområder grenser ikke til nevnt tunellinnslag/skredområde og 

undersøkelsene anses ikke som relevant for vurdering av aktuell byggeområde grunnet 

avstand mellom aktuelle undersøkelsesområder. Det finnes også flere grunnundersøkelser 

utført ved Storslett-området. 
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Dato: 11.10.2018 Prosjekt detaljregulering Sørkjosen, Nordreisa kommune Side 3 

 

4. Geoteknisk vurdering 

4.1. Kartlegging 

4.1.1. Byggeområde 1 – «Ny bro over Jernelva» 

Planlagt byggeområde 1 er lokalisert på tvers av Jernelva. Øst for Jernelva er forretningene 

Betongservice og Mekonomen. Bilverkstedet Mekonomen er oppført på tilførte fyllmasser. 

Vest for Jernelva ligger E6 som vil ha direkte tilknytning til planlagte byggetiltak. 

I henhold til TEK17 § 7-1 skal byggverk plasseres, prosjekteres og utføres slik at det oppnås 

tilfredsstillende sikkerhet mot skade eller vesentlig ulempe fra naturpåkjenninger. Planlagt 

byggetiltak må prosjekteres etter grunnforhold og med hensyn på å ivareta flomsikkerhet. 

Jernelva har flomhistorikk og er kartlagt av NVE (les mer for byggeområde 3&4). 

Befaring ble prioritert på vestsiden av byggeområde, fra E6 mot Jernelva. 

 

Figur 1: Flyfoto over byggeområde 1. Fra Kartverket. 
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Dato: 11.10.2018 Prosjekt detaljregulering Sørkjosen, Nordreisa kommune Side 4 

 

Tabell 3: Nøkkelvurderinger for byggeområde 1 – «Ny bro over Jernelva» 

Beskrivelse  Kjørevei: Ny bro over Jernelva  

Personopphold og 

materiell verdi 

Ja 

Tidligere 

grunnundersøkelse  

Det er gjennomført en grunnundersøkelse med orienterende geoteknisk 

vurdering på østsiden av Jernelva som omfatter omtrent halve byggeområde 

(rapport 772293-RIG-RAP-001).  

På vestsiden av Jernelva i byggeområde er det ikke utført tidligere 

grunnundersøkelse. Den nærmeste er gjennomført ca. 200 meter sør ved bro 

over Jernelva på E6 (rapport 712954-RIG-RAP-001). 

Grunnforhold NGU løsmassekart: 

Fluvial avsetning som består av dominerende sand og grus materiale. 

Tidligere grunnundersøkelser: 

Opprinnelig grunn består i hovedsak av 3 lag. Stedvis tynt topplag med torv. 

Derunder er det et 1-2 m tykt lag med faste sandige, grusige masser. Nederst 

er det et lag med sand hvor sonderingsmotstanden øker fra liten til stor mot 

dypet. Alle sonderinger ble avsluttet i faste masser 30-45 m under terrenget. 

Befaring:  

Løsmasser kunne observeres ved elveskjæringen. Elve- og bekkeavsetning 

(sand og grus). Dominerende sortert og rundet materiale. Stedvis lagdelt. Det 

antas stor mektighet av nevnte løsmasser grunnet Jernelvas lokalisering i 

forhold til byggeområde. 

Kartlagt kvikkleire i 

område 

Det er ikke kartlagt eller påvist kvikkleire på byggeområde eller områder i 

nærhet som kan påvirke tiltaket. 

Skredaktivitet/historikk  Ingen skredrelatert historikk (skrednett.no). Byggeområde har derimot 

historisk blitt eksponert for vannstigning/flom ved Jernelvas bredder. 

Topografi Byggeområde betegnes som plant bestående av bonitetstypen åpen jorddekt 

fastmark og delvis våtmark. Fra E6 (ca. 2 moh.) heller terrenget slakt retning 

Jernelva. Øst for Jernelva hvor det er tilførte fyllmasser (mellom Mekonomen 

og Betongservice) er det en brattere skråningshelning ved elvekanten.  

Jernelva er sentrert i midten av byggeområde med et meandrerende elveløp.  

Potensielle løsne- og 

utløpsområder 

Lokale og små utglidninger av friksjonsmasser langs Jernelvas bredder vil 

forekomme under naturlig erosjon og ved vannivåendringer over tid ved 

dagens naturlige tilstand. Om det er tilstedeværelse av sprøbruddmateriale av 

betydning, så er det teoretisk mulig at et initialt skred med påfølgende 

retrogressiv skredutvikling eller flakskred utvikles. Dette er skredtyper som 

må vurderes i forhold til Jernelva hvis det påvises sprøbruddmateriale i 

byggeområde. 
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Samtidig er det lite sannsynlig for å finne store lommer med 

sprøbruddmateriale, men det kan ikke utelukkes grunnet fraværet av 

grunnundersøkelse. 

Påvirkning fra 

skredrelaterte områder 

like utenfor byggeområde 

Ingen observerte eller kjente skredrelaterte områder befinner seg like utenfor 

byggeområde som kan påvirke byggeområde. 

 

Erosjon Byggeområdet har direkte tilknytning til Jernelva og elven har en eroderende 

påvirkningskraft på område. Vannføringen og vannstanden er generelt lav i 

området. Økende erosjon øker i takt med økende vannføring. Byggeområde 

defineres som litt eroderbar. Det vil si at erosjon potensielt kan oppstå hvis 

forholdene endrer seg, eksempelvis økt vannføring i elv. 

Terrenginngrep På østsiden av Jernelva er det tilførte fyllmasser/steinmasser på opptil 3 meter. 

Uberørt på vestsiden. Det forventes at det prosjekteres slik at kommende 

terrenginngrep ikke forverrer tilstanden hovedsakelig med tanke på endring av 

elveløp og potensiell flom. 

Stabilitet På østsiden av Jernelva er det identifisert faste masser og terrenget er relativt 

plant. Overslagsberegninger viser at fyllingene på grunnen har tilfredsstillende 

stabilitet. 

På vestsiden av Jernelva er det ikke gjennomført grunnundersøkelse, slik at en 

vurdering av grunnforholdene ikke kan gjennomføres på nåværende tidspunkt. 

Forslag til 

grunnundersøkelse 

Grunnundersøkelse på vestsiden av Jernelva: ca. 7 sonderinger med 

prøvetaking strategisk plassert fra eksisterende E6 mot Jernelva. 

Konklusjon Det er tilfredsstillende stabilitet og grunnforhold på østsiden av Jernelva. 

Før områdestabilitet kan vurderes må det i bakgrunn av at planlagt 

byggetiltak er tilknyttet Jernelva, uføres en ny grunnundersøkelse på 

vestsiden av elven, da dette område også omfatter byggeområde 1. 
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Figur 2: Kartutsnitt over byggeområde 1 med faglige tolkninger og observasjoner. 

 

 

Figur 3: Terrengprofil i byggeområde 1 med deler av planlagte borepunkter. 
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Figur 4: Bildeposisjoner er markert i figur 2. (1-A) skråningshøyde retning øst for Jernelva mellom 

Mekonomen og Betongservice. Tilførte fyllmasser oppå torvdekke dernest dominerende elvesand og 

grus. Litt erosjon som medfører periodevis lokale utglidninger av torvdekket og friksjonsmasser. (1-B) 

Terrenget sett fra vestsiden av Jernelva. Dominerende lyng i øvre del med en gradvis overgang til 

gressbelagt torvdekke i nedre del ved elva. (1-C) Sett mot E6 fra vestsiden av Jernelva. Jernelva tar en 

sving i dette punktet og vurderes som litt eroderende. Foto: Arktisk Geotek AS. 
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4.1.2. Byggeområde 2 – «Forretningsformål ved Jernelva» 

Planlagt byggeområde 2 er lokalisert på østsiden av dagens E6 like nordøst for gamle 

Sørkjosen skole.  

I henhold til TEK17 § 7-1 skal byggverk plasseres, prosjekteres og utføres slik at det oppnås 

tilfredsstillende sikkerhet mot skade eller vesentlig ulempe fra naturpåkjenninger. Planlagt 

byggetiltak må prosjekteres etter grunnforhold og med hensyn på å ivareta flomsikkerhet. 

Jernelva har flomhistorikk og er kartlagt av NVE (les mer for byggeområde 3&4). 

Befaring ble foretatt langs hele byggeområdet med spesielt fokus på tilstøtende areal ved 

Jernelva. 

 

 

Figur 5: Flyfoto over byggeområde 2. Fra Kartverket. 
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Tabell 4: Nøkkelvurderinger for byggeområde 2 – «Forretningsformål ved Jernelva» 

Beskrivelse av 

byggeområde 2 

Næringsbebyggelse 

Personopphold og 

materiell verdi 

Ja 

Tidligere 

grunnundersøkelse  

Ingen i byggeområde. Nærmeste utførte grunnundersøkelse er lokalisert øst for 

Jernelva i byggeområde 1 (rapport 772293-RIG-RAP-001). 

Grunnforhold NGU løsmassekart: 

Fluvial avsetning som består av dominerende sand og grus materiale. 

Tidligere grunnundersøkelse: 

Ingen datagrunnlag. 

Befaring: 

Ingen observerbare løsmasser på selve byggeområdet. Løsmasser kunne 

observeres ved elveskjæringen. Elve- og bekkeavsetning (sand og grus). 

Dominerende sortert og rundet materiale. Stedvis lagdelt. Sammenlignet med 

byggeområde 1 anses byggeområde 2 til å ha like løsmasser, med stor mektighet 

av nevnte løsmasser grunnet Jernelvas lokalisering i forhold til byggeområde. 

Kartlagt kvikkleire i 

område 

Det er ikke kartlagt eller påvist kvikkleire på byggeområde eller områder i nærhet 

som kan påvirke tiltaket. 

Skredaktivitet/historikk  Ingen skredrelatert historikk (skrednett.no).  

Topografi Byggeområde betegnes som plant og befinner seg på samme høyde som dagens 

E6, ca 3 moh. Det går en slak skråningshøyde i sørøst og nordøst retning Jernelva. 

I øst er det i planformålet angitt et lite område til grøntareal som har en bratt 

skråningshøyde på 2-3 meter i møte med Jernelva. Byggeområdets bonitet består 

av åpen jorddekt fastmark. 

Potensielle løsne- og 

utløpsområder 

Lokale og små utglidninger av friksjonsmasser langs Jernelvas bredder vil 

forekomme under naturlig erosjon og vannivåendringer over tid ved dagens 

naturlige tilstand. Spesielt på «støtsiden» hvor Jernelva svinger seg ut mot havet. 

Ved vannstigning kan den nåværende tørrlagte kanalen på «le-siden» (i nordøstlig 

retning) få inntrengning av vann og potensiell utglidning kan forekomme langs 

denne kanalen. 

 

Om det er tilstedeværelse av sprøbruddmateriale av betydning, så er det teoretisk 

mulig at et initialt skred med påfølgende retrogressiv skredutvikling eller 

flakskred utvikles. Dette er skredtyper som må vurderes i forhold til Jernelva hvis 

det påvises sprøbruddmateriale i byggeområde. Samtidig er det liten sannsynlig 

for å finne store lommer med sprøbruddmateriale, men det kan ikke utelukkes 

grunnet fraværet av grunnundersøkelse. 
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Påvirkning fra 

skredrelaterte områder 

like utenfor 

byggeområde 

Ingen observerte eller kjente skredrelaterte områder befinner seg like utenfor 

byggeområde som kan påvirke byggeområde. 

 

Erosjon Byggeområdet har tilknytning til Jernelva og elven kan ha en eroderende 

påvirkningskraft på område. På nåværende tidspunkt er det først og fremt 

grøntarealet som er mest utsatt. Vannføringen og vannstanden er generelt lav i 

området. Økende erosjon øker i takt med økende vannføring. Byggeområde 

defineres som litt eroderbar. Det vil si at erosjon potensielt kan oppstå hvis 

forholdene endrer seg, eksempelvis økt vannføring i elv. Størst på «støtsiden» der 

Jernelva svinger seg ut mot havet. Potensielt eroderbar ved inntrengning av vann 

på «lesiden» i nordøst for byggeområde. 

Terrenginngrep Like sør for byggeområde er det et kommunalt pumpehus. Byggeområde ellers er 

relativt uberørt. Nord-nordøst for byggeområde har de oppførte bolighusene langs 

Jernelva satt opp støttemur/forstrekning av elvekant ved potensiell 

vanninntrengning. 

Det forventes ikke terrenginngrep som vil forverre den nåværende tilstand.  

Stabilitet Observert materiale er friksjonsmasser, som generelt er kompakte og stabile mot 

dypet. Mektigheten av slike løsmasser forventes stor i det flate terrenget, som 

genererer tilfredsstillende stabilitet. Dette kan ikke konkluderes uten datagrunnlag 

fra grunnundersøkelse. 

For planlagt byggetiltak må tiltakshaver/entreprenør belage seg på å erosjonssikre 

og «plastre» byggeområdets kanter som kan bli påvirket av Jernelva, slik at man 

forhindrer elven å erodere seg inn mot byggeområde i fremtiden. 

Forslag til 

grunnundersøkelse 

Grunnundersøkelse: Ca. 2 sonderinger med eller uten prøvetaking strategisk 

plassert i forhold til utglidningspotensial ned mot Jernelva. 

Konklusjon Grunnet Jernelvas tilknytning til byggeområde anbefales ny 

grunnundersøkelse før vurdering av områdestabilitet for byggeområde 2. 
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Figur 6: Kartutsnitt over byggeområde 2 med faglige tolkninger og observasjoner. 

 

Figur 7: Terrengprofil i byggeområde 2 med 1:15 helning (blå stiplet linje) og planlagt borepunkt 

BP-2.1. 
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Figur 8: Bildeposisjoner er markert i figur 6. (2-A) Pumpehus lokalisert like sør for byggeområde 2. 

Sett fra Jernelva mot E6. (2-B) oversikt over hovedområdet med plant terreng. Sett fra E6 retning øst. 

(2-C) Nordøst for byggeområde, tidligere omtalt som «leside» for potensiell vanninntrengning ved økt 

vannstand. Sett mot E6. (2-D) Skråningshøyde langs «støtside» sett fra Jernelva mot planlagt 

grøntareal og byggeområde. Foto: Arktisk Geotek AS. 
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4.1.3. Byggeområde 3 & 4 – «Boligtomter/forretning ved Jernelva» 

Planlagt byggeområde 3 & 4 er lokalisert sør for Jernelva og vest for E6, like ved det gamle 

bakeriet og Henriksen gjestestue. 

I henhold til TEK17 § 7-1 skal byggverk plasseres, prosjekteres og utføres slik at det oppnås 

tilfredsstillende sikkerhet mot skade eller vesentlig ulempe fra naturpåkjenninger. Planlagt 

byggetiltak må prosjekteres etter grunnforhold og med hensyn på å ivareta flomsikkerhet. 

Jernelva har flomhistorikk og er kartlagt av NVE. 

Befaring ble foretatt langs hele byggeområdet med spesielt fokus på tilstøtende areal ved 

Jernelva. 

 

Figur 9: Flyfoto over byggeområde 3&4. Fra Kartverket. 

Jernelva som går nord for byggeområde 3 & 4 har historisk påvirket dette området flere 

ganger ved betydelig oversvømmelse mot både bebyggelse og veier langs breddene av 

Jernelva. Årsaken til oversvømmelsene har vært vårflom kombinert med massetransport. 

Mai 2010 oppstod den størst kjente skadesituasjon langs Jernelva. Dette året var forvinteren 

kald og nedbærsfattig, og kulden førte over en lang periode til omfattende issvelling i elva. 
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Bråtining og enkelte dager med høye temperaturer ga mindre og to større flom- og 

sørpeskredhendelser. Vannforsyningsanlegg og private bruer fikk totalskade og det oppstod 

omfattende oversvømmelse mot vei og bebyggelse. Dette ble forsterket ved at elvas krysning 

under E6 ikke hadde tilstrekkelig hydraulisk kapasitet. Flom- og sørpeskredmassene tettet 

igjen. I 2011 ble det bygget et kombinert flom- og skredsikringsanlegg langs nedre del av 

Jernelva, som er dimensjonert med tanke på å unngå skade fra is, flom og massetransport (se 

skisse i figur 11. 

 

Figur 10: Oversiktsbilde fra helikopter over Jernelva motstrøms. Bilde tatt like etter flom i 2010. 

Bilde viser oversikt over byggeområde 1,2,3 og 4. Foto: NVE. 

 

Figur 11: Plankart for sikringstiltak i Jernelva. Fra NVE. 
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Figur 12: Utarbeidet 

flomsikringstiltak i 2011 med et løp 

for lavvannføring og is, og et løp for å 

kunne ta i mot stor flom og 

massetransport. Foto: NVE. 

 

 

 

Kapasiteten på bro- og kulvertkrysningen ved E6 har ikke vært god nok tidligere og det ble 

anbefalt å bygge ny bro i forbindelse med flom- og skredsikringsarbeidet i 2011. Statens 

vegvesen hadde ikke mulighet å få dette til på daværende tidspunkt og det ble foretatt en 

midlertidig løsning. Etter flomtoppen i 2012 holdt flomsikringstiltaket akkurat, før det 

oppstod skade på E6 (figur 12). Statens vegvesen startet arbeidet med bygging av ny bro i 

2016 og broen var ferdigstilt i 2017. 

For mer informasjon om kartleggingen av Jernelva se NVEs rapporter (kap.6 for referanse). 

 

Figur 13: Flom i Jernelva ved E6 krysningen mai 2012 med daværende bro og utarbeidet flomtiltak. 

Foto: NVE. 
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Tabell 5: Nøkkelvurderinger for byggeområde 3 & 4 – «Boligtomter/forretning ved Jernelva» 

Beskrivelse av 

byggeområde 3 & 4 

Boligbebyggelse (frittliggende småhusbebyggelse) – byggeområde 3 

Bolig, kontor og forretning – byggeområde 4  

Personopphold og 

materiell verdi 

Ja 

Tidligere 

grunnundersøkelse  

Ingen i byggeområde. I forbindelse med bygging av ny bro på E6 over Jernelva 

ble det foretatt grunnundersøkelse. Den tidligere grunnundersøkelsen befinner seg 

ca. 100 m nordøst for byggeområde 3&4 (rapport 712954-RIG-RAP-001). 

Arktisk Geotek AS utførte den 29.06.18 en befaring i aktuell byggeområde på 

vegne av Joda Eiendom AS angående om tilførte masser har god drenering 

(uttalelse «drenering gbnr. 47/503»). 

Grunnforhold NGU løsmassekart: 

Fluvial avsetning som består av dominerende sand og grus materiale. 

Tidligere grunnundersøkelse: 

Det er identifisert lagdelte løsmasser bestående av 2-3 lag. Første lag har en 

mektighet på 2,5 – 3 meter med middels sonderingsmotstand (fyllmasser 

bestående av sand/grus). Underliggende lag har en mektighet på 30-55 meter, og 

har liten til middels sonderingsmotstand (sand, silt og grus). I sonderingene er det 

et innskutt lag med lav sonderingsmotstand på 1-3 meter mektighet (silt). Alle 

sonderinger ble avsluttet i faste masser 34-60 meter under terrenget.  

Befaring: 

I byggeområdet var kun deler av løsmassene på overflaten observerbare (der 

torvdekket var fjernet) og ingen tverrsnitt fra elva inn mot byggeområde var 

tilfredsstillende observasjonspunkter (bearbeidet og vegetasjon). Materiale på 

overflaten bestod av dominerende sand. 

Kartlagt kvikkleire i 

område 

Det er ikke kartlagt eller påvist kvikkleire på byggeområde eller områder i nærhet 

som kan påvirke tiltaket. 

Skredaktivitet/ 

historikk  

Ingen skredrelatert historikk (skrednett.no). Byggeområde har derimot historisk 

blitt eksponert for vannstigning/flom ved Jernelvas bredder. 

Topografi Byggeområde karakteriseres som plant, med en svak helning retning øst mot E6. 

Byggeområde ligger på ca. 4 moh. Før terrenginngrep bestod hovedsakelig 

byggeområde av bonitetstypen fulldyrka jord.  

Potensielle løsne- og 

utløpsområder 

Byggeområde har ingen topografiske trekk som favoriserer løsne- og 

utløpsområder. Potensielt løsne- og utløpsområde vil være langs Jernelvas 

bredder, men denne delen av elva har blitt forsterket og utbedret med tanke på 

potensiell flom- og massetransport. 

Om det er tilstedeværelse av sprøbruddmateriale av betydning er det teoretisk 

mulig at et initialt skred med påfølgende retrogressiv skredutvikling eller 

flakskred utvikles. Dette er skredtyper som må vurderes i forhold til Jernelva hvis 

det påvises sprøbruddmateriale i byggeområde. 
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Samtidig er det liten sannsynlig for å finne store lommer med sprøbruddmateriale, 

men det kan ikke utelukkes grunnet fraværet av grunnundersøkelse. 

Påvirkning fra 

skredrelaterte områder 

like utenfor 

byggeområde 

Ingen observerte eller kjente skredrelaterte områder befinner seg like utenfor 

byggeområde som kan påvirke byggeområde. 

 

Erosjon Jernelva, spesielt ved ny broen, har gitt elveløpet økt hydraulisk kapasitet og blitt 

dimensjonert etter sikkerhetstiltak gjort i forbindelse med potensielt flom- og 

sørpeskred. I dette område foregår det nærmest ingen erosjon grunnet solid 

plastring av elveløpet. Utarbeidet flomvoll er med på å heve terrenget ved elvas 

bredder og forebygger pågående erosjon inn mot byggeområde. Samtidig er elven 

relativ kanalisert, slik at det er ingen utpregete erosjonspunkter inn mot 

byggeområde. Erosjon defineres som ingen til litt erosjon for byggeområde 3 & 4. 

Terrenginngrep Det er utført kombinert flom- og skredsikring langs Jernelvas bredder. 

Grunnarbeidet er påbegynt i byggeområde. Det er fjernet ca. 1500-2000 m3 med 

ca. 60 cm matjord, organisk toppsjikt. De tilførte fyllmasser er anlagt direkte på 

de stedegne løsmassene med en mektighet på ca. 1 meter (sand med innslag av 

grus og stein). 

Det foretrekkes at overflødige masser som er tatt ut og som ikke er egnet til 

videre grunnarbeid ikke blir stasjonært varig på eiendommen, men bortkjøres fra 

område. Humusdekket trekker til seg mye vann, som gir høyt vanninnhold og 

dermed økt tyngde og belastning. 

Stabilitet Observert materiale og store deler av løsmasser avdekket i tidligere undersøkelse 

(ca. 100 meter fra byggeområdet) består av friksjonsmasser. Mektigheten av slike 

løsmasser forventes stor i det flate terrenget, som genererer tilfredsstillende 

stabilitet. Dette kan ikke konkluderes uten datagrunnlag fra grunnundersøkelse. 

Det ble imidlertid avdekket noe finkornet materiale i grunnen (silt) ved broen 

over E6. Silt er meget telefarlige og setningsømfintlige masser. Silt kan også ha 

sprøbruddegenskaper. Med Jernelva som en ytre og potensiell eroderende faktor 

inn mot byggeområde er det grunnlag til å utrede grunnforholdene i dypet for 

aktuell byggeområde. 

Forslag til 

grunnundersøkelse 

Grunnundersøkelse: Ca. 3 sonderinger med eller uten prøvetaking strategisk 

plassert i forhold til utglidningspotensial ned mot Jernelva og mot eksisterende 

bebyggelse. 

Konklusjon Byggeområdets topografi og sikkerhetstiltak langs Jernelva er fordelaktig, 

men det er grunnlag for å utrede grunnen i aktuelt byggeområde for å 

utelukke at det finnes lommer av finkornet materiale som er mer omfattende 

enn påvist ved tidligere grunnundersøkelse. Anbefales ny grunnundersøkelse 

før vurdering av områdestabilitet for byggeområde 3&4. 
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Figur 14: Kartutsnitt over byggeområde 3&4 med faglige tolkninger og observasjoner. 

 

 

Figur 15: Terrengprofil i byggeområde 3&4 med 1:15 helning (blå stiplet linje). 
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Figur 16: Bildeposisjoner er markert i figur 14. (3&4-A) sett fra bro ved E6 i retning Jernelva 

motstrøms. (3&4-B) sikkerhetstiltak ved utbedret elveløp og bro i forbindelse med kombinasjonen 

flom- og skred. (3&4-C) Byggeområde 4 på tilførte fyllmasser, sett retning sør mot Henriksen 

gjestestue. (3&4-D) Byggeområde 4 sett retning vest mot byggeområde 3. (3&4- E) Helt sør i enden 

av byggeområde 4, med tilførte fyllmasser opp på stedegne løsmasser. (3&4-F) Nord i byggeområde 

3, sett i retning vest. Foto: Arktisk Geotek AS. 
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4.1.4. Byggeområde 5 – «To boligtomter i Bjørklysvingen» 

Planlagt byggeområde 5 er lokalisert vest for E6 langs Bjørkelysvingen, like sør for 

«Kronebutikken». 

I henhold til TEK17 § 7-1 skal byggverk plasseres, prosjekteres og utføres slik at det oppnås 

tilfredsstillende sikkerhet mot skade eller vesentlig ulempe fra naturpåkjenninger. 

Befaring ble foretatt langs hele byggeområdet med spesielt fokus på terrassekant nord for 

byggeområde. 

 

 

Figur 17: Flyfoto over byggeområde 5 med fotgjengerundergang øst for byggeområde (posisjon for 

tidligere grunnundersøkelse). Fra Kartverket. 
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Tabell 6: Nøkkelvurderinger for byggeområde 5 – «To boligtomter i Bjørklysvingen» 

Beskrivelse av 

byggeområde 5 

Boligbebyggelse (frittliggende småhusbebyggelse) 

Personopphold og 

materiell verdi 

Ja 

Tidligere 

grunnundersøkelse  

Ingen i byggeområde. I forbindelse med bygging av fotgjengerundergang ved E6 ble det 

foretatt grunnundersøkelse. Den tidligere grunnundersøkelsen befinner seg litt over 100 

m vest for byggeområde 5 (rapport Xd – 473A). 

Grunnforhold NGU løsmassekart: 

Fluvial avsetning som består av dominerende sand og grus materiale. 

Tidligere grunnundersøkelse: Dominerende sand. 

Befaring: Ved befaring var det ingen observasjonspunkter for visuell identifisering av 

løsmassetype i byggeområde, utenom torvdekke. 

Kartlagt kvikkleire i 

område 

Det er ikke kartlagt eller påvist kvikkleire på byggeområde eller områder i nærhet som 

kan påvirke tiltaket. 

Skredaktivitet/ 

historikk  

Ingen skredrelatert historikk (skrednett.no).  

Topografi Byggeområde karakteriseres som plant, med en mindre terrassekant nord for 

byggeområde. Byggeområde ligger på ca. 7,5 moh. Store deler av byggeområde er 

skogdekt med middels bonitet. 

Potensielle løsne- og 

utløpsområder 

Potensiell løsne- og utløpsområde for byggeområde 5 kan relateres til terrassekant om 

det finnes sprøbruddmateriale av betydning nær overflaten. Retrogressivt og/eller 

flakskred utvikling fra denne lokale skråningen vurderes som minimal grunnet områdets 

topografi. Samtidig er det lite sannsynlig å finne store lommer med sprøbruddmateriale i 

grunnen, men det kan ikke utelukkes grunnet fraværet av grunnundersøkelse. 

Påvirkning fra 

skredrelaterte områder 

like utenfor 

byggeområde 

Ingen observerte eller kjente skredrelaterte områder befinner seg like utenfor 

byggeområde som kan påvirke byggeområde. 

 

Erosjon Ingen erosjon. 

Terrenginngrep Fraværende. Det går en sti gjennom byggeområde, men område er ellers i sin naturlige 

tilstand. 

Stabilitet Løsmasser avdekket i tidligere undersøkelse (litt over 100 meter fra byggeområdet) 

består av friksjonsmasser. Mektigheten av slike løsmasser forventes stor i det flate 

terrenget, som genererer tilfredsstillende stabilitet. Dette kan ikke konkluderes uten 

datagrunnlag fra grunnundersøkelse. 

Forslag til 

grunnundersøkelse 

Grunnundersøkelse: I forbindelse med byggesøknad anbefales at det gjennomføres 1-2 

prøvegrop relatert til terrasseskråning og/eller evt. i byggeområde. 

Konklusjon For å gi en vurdering av områdestabilitet er det ikke nødvendig å gjennomføre en 

grunnundersøkelse med borerigg. Prøvegrop (med eller uten prøvetaking) anses 

som tilfredsstillende grunnlag for å vurdere områdestabilitet for aktuell 

byggeområde.  
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Figur 18: Kartutsnitt over byggeområde 5 med faglige tolkninger og observasjoner.  

 

Figur 19: Terrengprofil i byggeområde 5 med 1:15 helning (blå stiplet linje). 
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Figur 20: Bildeposisjoner 

er markert i figur 18. (5-A) 

oversiktsbilde sett fra 

Bjørklysvingen retning 

nord. (5-B) mindre 

terrassekant ved en tursti 

like nord for byggeområde. 

Foto. Arktisk Geotek AS. 
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4.1.5. Byggeområde 6 – «Forretningsformål/parkering ved Flyplasskrysset» 

Planlagt byggeområde 6 er lokalisert like øst for E6 i avkjørselen til Sørkjosen lufthavn.  

I henhold til TEK17 § 7-1 skal byggverk plasseres, prosjekteres og utføres slik at det oppnås 

tilfredsstillende sikkerhet mot skade eller vesentlig ulempe fra naturpåkjenninger. 

Det ble foretatt befaring over hele byggeområdet. 

 

Figur 21: Flyfoto over byggeområde 6. Fra Kartverket. 
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Tabell 7: Nøkkelvurderinger for byggeområde 6 – «Forretningsformål/parkering ved Flyplasskrysset» 

Beskrivelse av 

byggeområde 6 

Parkering og forretninger 

Personopphold og 

materiell verdi 

Ja 

Tidligere 

grunnundersøkelse  

I forbindelse med bygging av fotgjengerundergang ved E6 ble det foretatt 

grunnundersøkelse. Den tidligere grunnundersøkelsen befinner seg like sør for 

byggeområde 5 (rapport Xd – 473A). 

Grunnforhold NGU løsmassekart: 

Fluvial avsetning som består av dominerende sand og grus materiale. 

Tidligere grunnundersøkelse: 

Dominerende sand. 

Befaring: 

Ved befaring var det ingen observasjonspunkter for visuell identifisering av 

løsmassetype i byggeområde, utenom tilførte fyllmasser. 

Kartlagt kvikkleire i 

område 

Det er ikke kartlagt eller påvist kvikkleire på byggeområde eller områder i 

nærhet som kan påvirke tiltaket. 

Skredaktivitet/historikk  Ingen skredrelatert historikk (skrednett.no). 

Topografi Byggeområde karakteriseres som plant. Byggeområde ligger på ca. 4 moh. 

Naturlige mindre ujevnheter er i senere tid blitt bearbeidet med tilførte 

fyllmasser. 

Potensielle løsne- og 

utløpsområder 

Ingen potensielle løsne- og utløpsområde for byggeområde 6. 

Påvirkning fra 

skredrelaterte områder 

like utenfor 

byggeområde 

Ingen observerte eller kjente skredrelaterte områder befinner seg like utenfor 

byggeområde som kan påvirke byggeområde. 

 

Erosjon Ingen erosjon. 

Terrenginngrep Byggeområde domineres av tilførte fyllmasser fra tunellarbeid på strekningen 

E6 Langslett-Sørkjosen. 

Stabilitet Tilførte fyllmasser har nå vært lagret på byggeområde over tid og har fått satt 

seg. Grunnen består av dominerende sand. Mektigheten av slike løsmasser 

forventes stor i det flate terrenget, som genererer tilfredsstillende stabilitet. 

Det er tatt utgangspunkt i at opprinnelig torvlag er blitt fjernet med tanke på 

senere bruk av område (forebygge mulig setningsskade). 

Forslag til 

grunnundersøkelse 

På bakgrunn av topografiske forhold og nærliggende grunnundersøkelse anses 

det som ikke nødvendig med ytterligere grunnundersøkelse for å gi en vurdering 

av områdestabilitet. 

Konklusjon Områdestabilitet for byggeområde 6 vurderes å være tilfredsstillende. 
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Figur 22: Kartutsnitt over byggeområde 6 med faglige tolkninger og observasjoner. 

 

 

 

Figur 23: Terrengprofil i byggeområde 6. 
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Figur 24: Bildeposisjoner er markert i figur 22. (6-A) Sett fra sykkel- og gangsti like øst ved E6. (6-B) 

på motsatt siden av bilde 6-A. Oversikt over tilførte fyllmasser. (6-C) Like ved posisjon 6-A sett i en 

nordlig retning mot dagens Europris. Foto: Arktisk Geotek AS. 
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4.1.6. Byggeområde 7 – «Boligtomter ved Flyplassveien» 

Planlagt byggeområde 7 er lokalisert like ved avkjørselen mellom Solbakkmelen og 

Flyplassvegen, sør for Sørkjosen lufthavn.  

I henhold til TEK17 § 7-1 skal byggverk plasseres, prosjekteres og utføres slik at det oppnås 

tilfredsstillende sikkerhet mot skade eller vesentlig ulempe fra naturpåkjenninger. 

Det ble foretatt befaring over hele byggeområdet. 

 

 

Figur 25: Flyfoto over byggeområde 7. Fra Kartverket. 

 

 

 

376



 

Dato: 11.10.2018 Prosjekt detaljregulering Sørkjosen, Nordreisa kommune Side 29 

 

Tabell 8: Nøkkelvurderinger for byggeområde 7 – «Boligtomter ved Flyplassveien» 

Beskrivelse av 

byggeområde 7 

Boligbebyggelse (frittliggende småhusbebyggelse) 

Personopphold og 

materiell verdi 

Ja 

Tidligere 

grunnundersøkelse  

Ingen i byggeområde eller i nærliggende område. 

Grunnforhold NGU løsmassekart: 

Fluvial avsetning som består av dominerende sand og grus materiale. 

Tidligere grunnundersøkelse: 

Ingen datagrunnlag. 

Befaring: 

Ved befaring var det ingen observasjonspunkter for visuell identifisering av løsmassetype 

i byggeområde, utenom torvdekke. 

Kartlagt kvikkleire i 

område 

Det er ikke kartlagt eller påvist kvikkleire på byggeområde eller områder i nærhet som 

kan påvirke tiltaket. 

Skredaktivitet/ 

historikk  

Ingen skredrelatert historikk (skrednett.no). 

Topografi Byggeområde karakteriseres som plant. Byggeområde ligger på mellom 5-6 moh. Det går 

en terrassekant som grenser til byggeområde i sør. Denne terrassekanten blir slakere i 

østlig retning mot flystripa. Store deler av område er skogdekt, men av typen impediment.  

Potensielle løsne- og 

utløpsområder 

Ingen i selve byggeområde, men potensiell løsne- og utløpsområde kan relateres til 

terrassekant som grenser til byggeområde i sør. Kun hvis det finnes sprøbruddmateriale 

av betydning nær overflaten. Retrogressivt og/eller flakskred utvikling fra denne lokale 

skråningen anses som lite sannsynlig. 

Det er ikke indikasjoner som tilsier at det potensielt finnes store lommer med 

sprøbruddmateriale, men det kan ikke utelukkes grunnet fraværet av grunnundersøkelse.  

Påvirkning fra 

skredrelaterte 

områder like utenfor 

byggeområde 

Dersom et scenario kan relateres til terrassekant som grenser i sør til byggeområde, så vil 

bolig plassert på høyden også være truet. Likevel må det understrekes at ingen grunndata 

tilsier en fare. Det er en teoretisk mulighet da det er topografisk sett mulig hvis 

tilstedeværelse av sprøbruddmateriale er dominerende i grunnen.   

Erosjon Ingen.  

Terrenginngrep Ingen, utenom en liten potetåker. 

Stabilitet Grunnen antas å bestå av friksjonsmasser. Mektigheten av slike løsmasser forventes stor i 

det flate terrenget, som genererer tilfredsstillende stabilitet. Dette kan ikke konkluderes 

uten datagrunnlag fra grunnundersøkelse. 

Forslag til 

grunnundersøkelse 

Grunnundersøkelse: I forbindelse med byggesøknad anbefales at det gjennomføres 1-2 

prøvegrop relatert til terrasseskråning og/eller evt. i byggeområde. 

Konklusjon For å gi en vurdering av områdestabilitet er det ikke nødvendig å gjennomføre en 

grunnundersøkelse med borerigg. Prøvegrop (med eller uten prøvetaking) anses som 

tilfredsstillende grunnlag for å vurdere områdestabilitet for aktuell byggeområde.  
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Figur 26: Kartutsnitt over byggeområde 7 med faglige tolkninger og observasjoner. 

 

Figur 27: Terrengprofil i byggeområde 7. 
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Figur 28: Bildeposisjoner er markert i figur 26. (7-A) Terrasseskråning med plassert bolig. (7-B) 

Byggeområdets flate. (7-C). Øst for byggeområde mot flyplass stripa. Arktisk Geotek AS. 
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4.1.7. Byggeområde 8 – «Fritid/turistformål ved Leirbukthula» 

Planlagt byggeområde 8 er lokalisert like ved avkjørselen mellom E6 og Sandbakken, sørvest 

for E6. 

I henhold til TEK17 § 7-1 skal byggverk plasseres, prosjekteres og utføres slik at det oppnås 

tilfredsstillende sikkerhet mot skade eller vesentlig ulempe fra naturpåkjenninger. 

Det ble foretatt befaring langs planlagt byggeområde. 

 

Figur 29: Flyfoto over byggeområde 8. Fra finn.no. 
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Tabell 9: Nøkkelvurderinger for byggeområde 8 – «Fritid/turistformål ved Leirbukthula» 

Beskrivelse av 

byggeområde 8 

Parkering, kjøreveg, gang- og sykkelveg, fritids- og turistformål. 

Personopphold og 

materiell verdi 

Begrenset. 

Tidligere 

grunnundersøkelse  

I forbindelse med gang- og sykkelveg ved E6 (Sørkjosen-Flomstad) ble det foretatt 

grunnundersøkelse nedenfor tiltenkt byggeområde. I dette område befinner man seg i 

grensesnittet mellom rapport Xd-442A og rapport Xd-549A. 

Grunnforhold NGU løsmassekart:  

Bart fjell, mer enn 50 % av arealet er fjell i dagen. 

Tidligere grunnundersøkelse:  

I dette område har løsmassene ved gang- og sykkelveg en gradvis endring i 

løsmassetype. Løsmassene varierer fra sand av teleklasse T2 til leirig silt av teleklasse 

T4. Andel finkornet materiale øker retning Leirbukt, mens andel friksjonsmasser øker 

retning Raappanavegen. 

Befaring:  

Ved befaring var det ingen observasjonspunkter for visuell identifisering av 

løsmassetype utenom torvdekke. Det ble gjort flere observasjoner av fjell i dagen 

(bergartstype «gråvakke», en type sandstein). Høydemetrene øker raskt opp mot 

byggeområde fra gang- og sykkelveg slik at løsmassedekke blir mindre dominerende.  

Kartlagt kvikkleire i 

område 

Det er ikke kartlagt eller påvist kvikkleire på byggeområde eller områder i nærhet 

som kan påvirke tiltaket. 

Skredaktivitet/historikk  Ingen skredrelatert historikk (skrednett.no). 

Topografi Relativt bratt skråning med stedvis kupert terreng. Byggeområde starter på ca. 12 

moh. og ender på ca. 35 moh. Område er store deler skogdekt, men av typen middels 

bonitet og impediment. 

Potensielle løsne- og 

utløpsområder 

Grunnet liten mektighet av løsmasser og stor dominans av fjell i dagen fremstår 

potensielle løsne og utløpsområder for naturlige utløste skred i stedegne løsmasser 

som lite sannsynlig. Grunnet bratt terreng vil derimot alle masser potensielt kunne 

løsne lokalt dersom hensyn ikke ivaretas under byggetiltak. 

Påvirkning fra skred-

relaterte områder like 

utenfor byggeområde 

Ikke relevant. 

Erosjon Ingen. 

Terrenginngrep Hovedsakelig historisk terrenginngrep ved 2. verdenskrig - ferdselsvei og 

Leirbukthula/fjellhule. 

Stabilitet Grunnet lite løsmassedekke over dominerende fjell i dagen er grunnforholdene i 

byggeområdet tilfredsstillende. 

Forslag til 

grunnundersøkelse 

På bakgrunn av planlagt byggetiltak og lite løsmassedekke anses grunnundersøkelse 

som ikke relevant. 

Konklusjon Områdestabilitet for byggeområde 8 vurderes å være tilfredsstillende. 
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Figur 30: Kartutsnitt over byggeområde 8 med faglige tolkninger og observasjoner. 
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Figur 31: Terrengprofil i byggeområde 8. 

 

 

Figur 32: Bildeposisjoner er markert i figur 30. (8-A) Øvre del hvor det er planlagt parkering. (8-B) 

Ved åpningen og inngangen til «Leirbukthula». (8-C) høyeste punkt i byggeområde. Fjell i dagen. (8-

D) sett retning nord fra inngangen til «Leirbukthula». Bilde viser deler av ferdselsvei opp til hula. 

Foto: Arktisk Geotek AS. 
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4.2. Områdestabilitet 

Ingen av byggeområdene ligger innenfor en påvist kvikkleiresone og/eller at det har vært 

registrert kvikkleire og sprøbruddmateriale ved grunnundersøkelse. Planlagte byggetiltak 

trenger på nåværende tidspunkt ikke å vurderes i henhold til tiltakskategori. Det gjøres 

oppmerksom på at totalt 6 av 8 byggeområder er blitt anbefalt supplerende 

grunnundersøkelser for å ha et tilfredsstillende grunnlag til å vurdere byggeområdets 

områdestabilitet. 

Den generelle vurderingen av området er at det er lav risiko for at planlagte byggetiltak kan 

utløse et kvikkleireskred grunnet områdets generelle topografi og basert på resultater av 

tidligere grunnundersøkelser i Sørkjosen området. Den åpenbare og største risikoen for 

utløsning av skred er relatert til Jernelva og materiale som den kan erodere bort fra sitt 

opprinnelige elveløp. Samtidig som at avstanden til enkelte av tidligere grunnundersøkelse 

ikke anses som nærliggende nok for at de 6 aktuelle byggeområder kan konkluderes med at 

det ikke finnes lommer av sprøbruddmateriale i aktuelt byggeområde.  

For byggeområde 6 og 8 er områdestabiliteten vurdert som tilfredsstillende på bakgrunn av: 

• Ikke risiko for at byggeområde skal bli berørt av leirskred fra omkringliggende områder 

• Ikke risiko for at det skal kunne oppstå initialskred med påfølgende områdeskred i 

byggeområde 

• Ikke risiko for at aktiv erosjon/elv kan forplante seg inn i byggeområde og forårsake skred 

• Topografiske fordeler, nærliggende tidligere grunnundersøkelse og planlagt byggetiltak 

Forhold som er knyttet til fundamentering (bæreevne, setning og fundamenteringsløsning) av 

planlagte byggetiltak og drenering ved en prosjektering er ikke vurdert. Dette forutsettes 

gjennomført av aktuell entreprenør eller tiltakshaver for de byggeområder det er nødvendig. 

 

4.3. Videre arbeid 

På det nåværende grunnlag anbefales det ikke at planlagte byggetiltak på byggeområdene 

1,2,3,4,5 og 7 gjennomføres før supplerende grunnundersøkelse og påfølgende geoteknisk 

vurdering er utført.  

 

 

384



 

Dato: 11.10.2018 Prosjekt detaljregulering Sørkjosen, Nordreisa kommune Side 37 

 

5. Oppsummering 

I tabell 10 er det listet en oversikt over byggeområdene med prioritert interesse i henhold til 

geoteknisk vurdering. Byggeområdene deles inn i tre nivåer av interesse med bakgrunn for 

supplerende grunnundersøkelser: I (anbefalt), II (bør) og III (tilfredsstillende). 

Som grunnlag til å vurdere områdestabilitet må det gjennomføres ny grunnundersøkelse for 

prioriteringsklassene I og II. Se bilag 3 for kart over interesseområdene. 

Tabell 10: Byggeområde med prioritert interesse. 

Byggeområde: Prioriteringsklasse: Konklusjon: Grunnundersøkelse: 

1 I Anbefalt undersøkt Sondering 

2 I Anbefalt undersøkt Sondering 

3 & 4 I Anbefalt undersøkt Sondering 

5 II Bør undersøkes Prøvegrop 

6 III Tilfredsstillende Ingen 

7 II Bør undersøkes Prøvegrop 

8 III Tilfredsstillende Ingen 

 

 

 

6. Referanse 

NVE, 2010. Plan 10658 Skred- og flomsikring i Jernelva, Nordreisa. Saksnr 201005297. 

NVE Rapport nr. 4/2014, Sikringstiltak mot skred og flom. Befaring i Troms og Finnmark 

høst 2012. 

 

NVE retningslinjer 2:2011 rev.2014, flaum- og skredfare i arealplaner 

 

NVE veileder nr. 7- 2014, sikkerhet mot kvikkleireskred 
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Kopi  

GEOTEKNISK VURDERING FOR DETALJREGULERING SØRKJOSEN 

 

1. Orientering 

Nordreisa kommune holder på med detaljregulering av ulike områder i 

Sørkjosen. Arktisk Geotek AS har utført innledende geoteknisk vurdering for 

prosjektet, og har kommet fram til behov for supplerende grunnundersøkelser 

og geoteknisk vurderingsarbeid for 4 områder. Nordreisa kommune har 

engasjert Rambøll for å utføre dette arbeidet. Områder på reguleringsplan som 

er undersøkt og omtales i denne rapporten er: 

  

I. Ny bru over Jernelva (SKV 2) 

II. Boligtomter (BFS 8) og bolig/forretning ved Jernelva (BKB 1 og 2) 

III. Boligtomter i Bjørklysvingen (BFS 17) 

IV. Boligtomter ved Flyplassveien (BFS 16) 

 

Rambøll har i uke 51/2018 utført grunnundersøkelser på de ulike områdene 

som grunnlag for vurderinger i foreliggende notat. Resultater fra 

grunnundersøkelsen er oppsummert i en datarapport, ref 1. 

 

Notatet inneholder vurderinger som betraktes som aktuelle for detaljregulering, 

i hovedsak avklaring av områdestabilitet og en skissering av aktuelle 

fundamenteringsmetoder og potensielle utfordringer. 

 

2. Kvartærgeologi 

Kvartærgeologisk kart, figur 1, indikerer at alle delområdene, og for øvrig det 

meste av sentrale strøk i Sørkjosen, ligger på elveavsetning. Dette er typisk 

sandmasser potensielt til stor dybde. Dette stemmer meget godt med eldre og 

nye grunnundersøkelser vi har kjennskap til. 
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Figur 1 Kvartærgeologisk kart. Delområder markert med røde ringer. 

 

3. Grunnforhold generelt 

Grunnundersøkelsene viser at grunnen i alle delområdene består av sand til stor dybde. Berg er ikke 

påtruffet hverken tidligere eller ved grunnundersøkelsen nå, oss kjent. 

 

For nærmere detaljer rundt grunnforholdene vises det til vår datarapport ref. /1/. 

 

4. Myndighetskrav 

Myndighetskrav må tas stilling til ved de enkelte tiltak innenfor planområdet i forbindelse med 

byggesak. For reguleringsplan er det i hovedsak områdets byggbarhet og områdestabilitet som vil være 

relevant. 

 

5. Vurdering 

5.1 I Ny bru over Jernelva (SKV 2) 

Det skal bygges ny bru fra E6 og over Jernelva. Det er tidligere utført en grunnundersøkelse på østsiden 

av elva av Multiconsult, i forbindelse med et steindeponi for Statens Vegvesen. Rambøll har i denne 

omgang utført grunnundersøkelser på vestsiden av elva for et eventuelt landkar her, se figur 2 for 

utklipp fra boreplan. Reguleringsplan viser planlagt bru som område SKV 2, se utklipp på figur 3. 
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Figur 3 Utklipp fra reguleringsplan. Bru over Jernelva. 

 

5.1.1 Terreng og topografiforhold 

Terrenget i det undersøkte området på vestsiden av elva ligger generelt lavt og stiger fra kt +0,5 

nederst og opp mot kote +1,5 lengst opp mot E6. Terrenget er meget slakt, og gjennomsnittlig helning 

fra E6 og ned mot elva er ca 1:50. Dybden i elva er ikke oss kjent, men ut i fra flyfoto og bilder i Arktisk 

Geotek sin rapport (ref 2) virker dybden å være liten og trolig ikke særlig større enn ned mot kote 0. 

 

5.1.2 Flom- og skredfare 

I følge NVEs nettbaserte karttjeneste NVE Atlas er planområdet markert som aktsomhetsområde for 

flom, men ikke utsatt for noen annen natur eller skredfare. Dette må hensyntas ved detaljprosjektering 

og bestemmelse av fundamentering og nivå på bru. 

 

Grunnundersøkelsen viser sand til stor dybde også i dette området, og det er ikke avdekket 

grunnforhold som kan utgjøre en risiko mhp områdestabilitet og skredfare. 

 

Ut i fra bilder i ref 2 pågår det erosjon langs elva. Erosjon kan ikke utløse noen større områdeskred, 

men lokale utglidninger må påregnes. Hva som kan tolereres av erosjon vil være avhengig av om bygg 

eller infrastruktur påvirkes, og er ikke nærmere vurdert for dette plannivået. For ei eventuell bru må 

sannsynligvis både landkar, fundament og elveløp opp- og nedstrøms erosjonssikres (for eksempel noe 

tilsvarende som for E6-brua). 

 

5.1.3 Fundamentering 

Alternative fundamenteringsmetoder for landkar er enten pele- eller direktefundamentering i en 

spuntkasse. Hvis det er nødvendig med et søylefundament i eller ved kanten av elva må dette utføres 

Figur 2 Utklipp fra boreplan, datarapport Rambøll. 

392



  
 

 

4/7 

Arkiv ref.: M:\2018-Oppdrag\1350031569 Detaljregulering Sørkjosen\7-PROD\G-Geoteknikk\DOK\G-not-001\1_Tekst 

G-not-001_rev00 1350031569.docx 

tilsvarende. Dydbe til fjell er ukjent, men større enn 50 meter. Eventuelle peler kan derfor være 

friksjonspeler av for eksempel betong. 

 

5.2 II Boligtomter (BFS 8) og bolig/forretning ved Jernelva (BKB 1 og 2) 

Ved Jernelva, og Øvre Baisit planlegges det 5-6 boligtomter og 2 tomter til formålet bolig/forretning. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

5.2.1 Terreng og topografiforhold 

Terrenget er slakt stigende fra ca kt +4 øst på opprådet og opp mot kt +6 i vest. Gjennomsnittlig 

helning på området er ca 1:30. I henhold til ref 2 er området delvis oppfylt og opparbeidet. Jernelva 

renner nord for området. Dybde i jernelva er ikke kjent, men ut fra flyfoto er dybden i elva beskjeden. 

 

5.2.2 Flom- og skredfare 

I følge NVE Atlas ligger planområdet i et aktsomhetsområdet for flom. Erosjon for delområde 3 og 4 er 

tilstrekkelig vurdert i rapport fra Aktisk Geotek (ref 2). NVE har utført sikringstiltak i form av en flomvoll 

langs elva forbi tomtene. 

 

Grunnundersøkelsen viser også her kun sand og grus, slik at det vurderes å uansett ikke være fare for 

at en utglidning som følge av erosjon skal utløse skred. Området er ikke utsatt for skredfare og 

områdestabiliteten anses som ivaretatt. 

 

Figur 4 Utklipp fra reguleringsplan 

Figur 5 Utklipp fra borplan, datarapport Rambøll 
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5.2.3 Fundamentering 

Bolig- og forretningsbygg inntil 3 etasjer kan direktefundamenteres på original mineralsk grunn eller 

eventuelt på kvalitetsfylling over mineralsk grunn. Det er god bæreevne, og uproblematisk byggegrunn 

for denne type bygg. Eventuelle setninger som følge av oppfylling eller laster fra bygg kommer raskt 

med disse grunnforholdene, og forventes heller ikke å by på noe problem. 

 

5.3 III Boligtomter i Bjørklysvingen (BFS 17) 

Det planlegges 2 boligtomter i Bjørklysvingen.  

 

 

 

 

 

 

5.3.1 Terreng og topografiforhold 

Terrenget på tomtene ligger på kt ca +7,5 med en svak helning mot nord. Nord for området er det en 

skråning med helning ca 1:7.  

 

5.3.2 Flom- og skredfare 

Området er ikke markert som utsatt for flom- eller skredfare iht NVE Atlas. Det er heller ikke avdekket 

leire eller grunnforhold som tilsier at det er nødvendig med nærmere vurderinger med hensyn på 

områdestabilitet. Områdestabiliteten for BFS 17 betraktes dermed som ivaretatt uten behov for tiltak 

eller videre føringer. 

 

Figur 6 Utklipp fra reguleringsplan 

Figur 7 Utklipp fra boreplan, datarapport Rambøll 
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5.3.3 Fundamentering 

Boligbygg på inntil 3 etasjer kan direktefundamenteres på original mineralsk grunn eller eventuelt på 

kvalitetsfylling over mineralsk grunn. Det er god bæreevne, og uproblematisk byggegrunn for denne 

type bygg. Eventuelle setninger som følge av oppfylling eller laster fra bygg kommer raskt med disse 

grunnforholdene, og forventes heller ikke å by på noe problem. 

 

5.4 IV Boligtomter ved Flyplassveien (BFS 16) 

I Flyplassveien planlegges det 1-2 nye boligtomter. Det er utført totalsondering i et punkt som indikerer 

friksjonsmasser av sand. 

 

 

 

 

5.4.1 Terreng og topografiforhold 

Området ligger omtrent flatt på kote ca kt +5. Sør for området er det en terasse på ca kt +8. Nord for 

området ligger terreng noe lavere, på ca kt +3,5. 

 

5.4.2 Flom- og skredfare 

Området er ikke markert som utsatt for noen flom- eller skredfare iht NVE Atlas. Deler av flyplassen, 

som ligger nord og øst for området, er markert som aktsomhetsområdet for flom men her ligger 

terrenget en del lavere. Grunnundersøkelsen viser friksjonsmasser av sand, og leire er ikke påtruffet på 

området. Områdestabiliteten anses som ivaretatt. 

 

Figur 8 Utklipp fra reguleringsplan 

Figur 9 Utklipp fra borplan, datarapport Rambøll 
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1 INNLEDNING 

1.1 Prosjekt 

Nordreisa kommune holder på med detaljregulering i Sørkjosen. I forbindelse med 

reguleringsarbeidet er det avdekket behov for supplerende grunnundersøkelser og 

geotekniske vurdering av 4 områder innenfor reguleringsplanen.  

Eiendommer som er undersøkt og omtalt i denne omgang er gnr/bnr 47/203, 47/503, 

47/507, 47/510 og 47/511 i Nordreisa kommune. 

1.2 Oppdrag 

Rambøll Norge AS, divisjon Geo, er engasjert av Nordreisa kommune for å utføre 

grunnundersøkelser og geoteknisk vurdering for detaljregulering til 4 delområder i 

Sørkjosen. 

1.3 Innhold 

Datarapporten inneholder samlede resultater fra grunnundersøkelsen med data fra felt 

og laboratorium, samt en kort beskrivelse av grunnforhold. Geoteknisk prosjektering 

rapporteres i eget notat. 

2 UNDERSØKELSER 

2.1 Feltundersøkelser 

Det er i uke 51/2018 utført grunnundersøkelser på planområdet. Totalt er det 

gjennomført 11 totalsonderinger til dybde 15,0 – 49,3 meter under terreng. 

For nærmere klassifisering av løsmassene er det tatt opp totalt 14 representative 

prøver (poseprøver) og 8 uforstyrrede Ø54mm sylinderprøver i 4 av punktene. 

Punktenes plassering fremkommer av situasjonsplaner, tegning 102 – 105. 

2.2 Oppmåling 

Punktene er satt ut av Rambøll og målt inn av Nordreisa kommune. Koordinater er 

referert til EUREF89 UTM33 og høyder er i NN1954. I følge kartverket ligger høyder i 

NN1954 ca 6 cm høyere enn i NN2000 i det aktuelle området. De innmålte data 

fremkommer av tabell 1. 
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Tabell 1 Koordinater, høyder og metoder 

Del-

område 
Punkt Nord Øst Kote 

Total-

sond 

Prøve-

taking 

1 

1-1 7753616,6 728870,0 1,5 X X 

1-2 7753628,1 728890,7 1,0 X   

1-3 7753646,3 728900,5 0,7 X   

1-4 7753627,1 728917,9 0,7 X   

1-5 7753644,1 728921,1 0,5 X   

3 3-1 7753334,6 728858,5 5,1 X   

4 
4-1 7753363,5 728915,1 3,8 X X 

4-2 7753327,9 728948,5 4,4 X   

5 
5-1 7753084,6 729079,6 7,3 X X 

5-2 7753045,1 729091,7 7,5 X   

7 7-1 7753035,0 729503,6 5,1 X X 

2.3 Laboratorieundersøkelser 

Det er på alle prøver utført klassifisering av massene og rutineundersøkelser som 

omfatter registrering av vanninnhold. På sylinderprøver er også romvekt av hel 

sylinder målt. 

2.4 Resultater 

Resultater fra totalsonderingene er presentert som enkeltboringer med en enkel 

løsmasseoversikt i prøvetakingspunktene på tegning 106 – 110. Resultater fra 

laboratorieundersøkelsene er vist i eget borprofil på tegning 111 – 114. 

Tillegg I og II gir forklaring og metodebeskrivelse på henholdsvis utførte felt- og 

laboratorieundersøkelser. 

2.5 Miljøforhold  

Rambøll Norge AS er ISO-sertifisert iht. NS-EN ISO 9001:2008 og NS-EN ISO 

14001:2004 og søker i sine oppdrag å identifisere og imøtekomme miljøaspekter som 

er relevante for det enkelte oppdrag. 

 

I dette oppdraget er følgende miljøaspekter vurdert i forbindelse med de utførte 

grunnundersøkelser. 

 

• Utslipp 

Vi har i løpet av vårt feltarbeid ikke hatt uhell eller feil på utstyr som har påført 

omgivelsene skader. 

 

• Forurenset grunn  

Tiltaket/planområdet ligger ikke i et allerede registrert aktsomhetsområde for 

forurenset grunn iht Miljødirektoratets karttjeneste grunnforurensning 

(https://grunnforurensning.miljodirektoratet.no/). 
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Til orientering grenser delområde 7 mot en eiendom, Sørkjosen lufhavn, som er 

markert som forurenset grunn på kartløsningen til miljødirektoratet, se figur 1. Dette 

er ikke nærmere undersøkt eller vurdert. 

 

 

Figur 1 Utklipp fra kart over grunnforurensning. Aktuell tomt markert. 

 

• Kulturminner 

Det er ikke kjente kulturminner på planområdene iht kulturminnesøk 

(www.kulturminnesok.no). 

3 GRUNNFORHOLD 

3.1 Løsmasser 

Sonderinger og prøvetaking indikerer meget jevne forhold på alle undersøkte områder 

med sand til stor dybde.  

Prøver av sand fra delområde 1 viser vanninnhold på 21 – 31%, men hovedsakelig 

rundt 25%. Romvekta er målt til 18,7 – 19,2 kN/m3 på sylinderprøver. 

Prøver fra delområde 4 viser sand med en del grovere lag med større innhold av grus. 

Vanninnholdet ligger i størrelsesorden 20 – 30%. Romvekta er her målt til 19,1 – 20,3 

kN/m3 på sylinderprøvene. 

På poseprøver fra de øverste 5 meterne på område 5 og 7 er vanninnholdet registrert 

på ca 7 - 14%. 
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3.2 Grunnvann 

Det er ikke utført spesielle undersøkelser med hensyn på dette i denne omgang, men 

boreleder har registrert indikasjoner på grunnvannstand i de ulike 

prøvetakingspunktene. 

Tabell 2 Indikasjon på grunnvannsforhold 

Punkt Grunnvannstand 

1-1 1,2 meter under terreng 

4-1 1,5 meter under terreng 

5-1 Virker tørt ned til 5 meter 

7-1 Virker tørt ned til 5 meter 

3.3 Berg 

Berg er ikke påtruffet ved undersøkelsen. Dybde til berg i området er heller ikke oss 

kjent fra tidligere. 
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan 
Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2017/499-12 

Arkiv:                L12  

Saksbehandler:  Birger 
Storaas 

 Dato:                 18.03.2019 

 
 
 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
21/19 Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg 04.04.2019 

 

Detaljreguleringsplan E6 Storslett bru planid 19422017_005 - 
høringsuttalelse 

Henvisning til lovverk: Plan- og bygningsloven 
 
Vedlegg 
1 Høringsbrev 
2 Plankart 
3 Planbestemmelser 
4 Planbeskrivelse 

 
Lenker til vedlegg til planforslaget: 
1. Illustrasjonshefte - tekniske tegninger 
2. Notat brualternativer 
3. ROS-analyse 
4. Støyrapport 
5. Naturmangfold 
6. Geoteknisk prosjekteringsrapport 
7. Hydraulisk analyse 
 

Rådmannens innstilling 
Nordreisa kommunes merknader: 
 
1. Nordreisa kommune er imot at Leonhard Isaksens veg blir stengt for avkjørsel fra E6 slik det 

er i dag. 
2. Det bør gis dispensasjon fra bestemmelser for rekkverksløsning for bru slik at avkjørsel fra 

E6 til L. Isaksens veg kan opprettholdes. Dette kan eventuelt kombineres med en reduksjon 
av tillatt hastighet fra 50 til 40 km/t på E6 gjennom Storslett sentrum fra krysset Bussvegen 
til krysset Båtnesvegen. 

3. En løsning som skissert i planbeskrivelsen hvor større kjøretøy skal bruke gang- og 
sykkelveien som atkomst til L. Isaksens veg, må anses som en trafikksikkerhetsmessig dårlig 
løsning. Barn og unge bruker denne strekningen av gang- og sykkelveien i stor grad. 

4. Dersom en stenging av avkjørselen til L. Isaksens veg opprettholdes, må det finnes en annen 
løsning enn bruk av gang- og sykkelveien for større kjøretøy. Dette må framkomme i denne 
reguleringsplanen og/eller i den nye reguleringsplanen for Storslett sentrum som kommunen 
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utarbeider. Statens vegvesen må dekke alle kostnader for etablering av en annen løsning.  
 

 
 
 

Saksopplysninger 
Statens vegvesen (SVV) har lagt ut forslag til reguleringsplan E6 Storslett bru for høring og 
offentlig ettersyn med høringsfrist 5. mai. Kommunen har mottatt planforslaget for å kunne gi 
en høringsuttalelse. 
 
Dagens E6-bru over Reisaelva har betydelig behov for vedlikehold. Brua har begrenset 
fremkommelighet på grunn av redusert bæreevne og det er ei smal bru. Detaljregulering av 
Storslett bru skal gi grunnlag for å prosjektere ny bru og sette av tilstrekkelig areal for 
midlertidig anlegg- og riggområde for å bygge ny bru og for midlertidig bru og veg i 
anleggsperioden. 
 
Arealbehovet for anlegg- og riggområde medfører at bolighus på eiendommen 43/32 må 
innløses, området skal i fremtiden benyttes til kommunale parkeringsplasser. I tillegg må 
mindre bygg på eiendommen 43/58 innløses. 
 
Slik forslaget er, vil kryss med E6/Leonhard Isaksens veg bli stengt fordi nytt rekkverk 
forlenges. I dag er det kun tillatt med avkjøring fra E6. Det planlegges for at atkomst til og fra L. 
Isaksens veg blir via fv. 865 Høgeggvegen. 
 
Kryss med Strandvegen må forskyves for å unngå at det høye brurekkverket ikke kommer i 
siktsonen til krysset. 
 
Planen tar hensyn til det skal være gangatkomst på øya både nedstrøms og oppstrøms i forhold 
til brua samt trappenedgang fra gang- og sykkelveien på brua til øya. Det vil også bli en 
vindskjerm som tar av for landvinden for gående og syklende. 
 
Krysset ved E6/Kildalveien er strammet noe inn for å gi bedre trafikksikkerhet for gående og 
syklende når de krysser denne. 
 
Flere alternative brutyper er vurdert. Brutype som er valgt er nettverksbuebru og bjelkebru. 
Det er det alternativet som er mest likt dagens brutyper. Dette var også støttet av et flertall i 
kommunestyret i sak 4/18. 
 

Vurdering 
Stenging for avkjøring fra E6 til Leonhard Isaksens veg vil skape store problemer for 
kommunens drift av den kommunale veien. I enden av Leonhard Isaksens veg er det ikke 
snumuligheter for kjøretøy. 
 
SVV har antydet at løsning kan være at større kjøretøy bruker gang- og sykkelveien fra Bios for 
å kunne kjøre inn på L. Isaksens veg. Dette mener vi er en dårlig løsning trafikksikkerhets-
messig sett. Gang- og sykkelveien på denne strekningen er svært mye brukt av barn og ungdom. 
 
Primært mener vi at rekkverksløsningen må endres slik at det er mulig for kjøretøy å fortsatt 
kunne svinge av fra E6 og inn på L. Isaksens veg. Dette bør kunne kombineres med en 
reduksjon av tillatt hastighet fra 50 til 40 km/t på E6 gjennom Storslett sentrum fra krysset 
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Bussvegen til krysset Båtnesvegen. På denne måten vil en få en bedre trafikksikkerhet gjennom 
Storslett sentrum. 
 
Dersom det ikke dispenseres fra rekkverkskravet slik at L. Isaksens veg fortsatt kan ha avkjørsel 
fra E6, vil det etter kommunens vurdering være nødvendig å finne en annen løsning enn bruk av 
gang- og sykkelveien til større kjøretøy. Dette forslaget gir ingen løsning for å snu øvrige 
kjøretøy i enden av L. Isaksens veg. Det må vurderes om det er mulig å få til en løsning med 
snuplass i eller i nærheten av enden av L. Isaksens veg - eventuelt om det er mulig å få til en 
vegforbindelse mellom Skolevegen og L. Isaksens veg slik at det ikke er nødvendig å snu 
kjøretøy i enden L. Isaksens veg. 
 
Hvis det skulle bli aktuelt med en av de to forannevnte løsningene, må dette innarbeides i 
reguleringsplan. Det må også bli slik at SVV dekker fullt ut kostnadene i forbindelse med 
etableringen siden det vil være SVV sin plan som utløser behovet for en slik eventuell løsning.  
 
Det er beklagelig at boligen på gnr. 43 bnr. 32 må rives, men det har alt tidlig vært klart fra 
Statens vegvesen sin side at dette ikke har vært mulig å unngå. Men kommunen tar det som en 
selvfølge at SVV har en nær dialog med eierne og gir et tilfredsstillende erstatningsoppgjør slik 
at de kan skaffe seg en god boligløsning.  
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Forslag til detaljregulering for 
E6 Storslett bru 

 

Reguleringsbestemmelser 
Nasjonal plan ID: 19422017_005 
Dato: 11.03.2019 
Sist revidert:  
Kommunestyrets vedtak: 
Utarbeidet av: Statens vegvesen 

§ 1 Generelt 

§ 1.1 Formål 
Detaljreguleringen skal legge til rette for utbedring av E6 Storslett bru med tilstøtende veger, og sikre 

framtidig arealdisponering innenfor planområdet. 

§ 1.2 Planavgrensning 
Disse reguleringsbestemmelsene gjelder for det området som på plankartet datert 13. februar 2019 i 

målestokk 1:1000 er vist med reguleringsplangrense. 

Detaljreguleringen erstatter deler av følgende reguleringsplaner: 

- Storslett vest 19421992_001 

- Storslett sentrum 19421997_001 

§ 1.3 Planområdets arealformål og hensynssoner 
Området reguleres til følgende formål, jf. plan- og bygningslovens § 12: 

Bebyggelse og anlegg, jf. pbl. § 12-5, nr. 1  
- Boligbebyggelse – B 

- Forretninger – BF 

- Offentlig eller privat tjenesteyting- BOP 

- Bolig/forretning (kombinert formål) - BKB 

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur, jf. pbl. § 12-5, nr. 2  
- Veg – SV 

- Kjøreveg – SKV 

- Gang-/sykkelveg – SGS 

- Annen veggrunn, teknisk anlegg – SVT 
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- Annen veggrunn, grøntareal – SVG 

- Parkeringsplasser – SPP 

Grønnstruktur, jf. pbl. § 12-5, nr. 3  
- Naturområde – GN  

Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone, jf. pbl. § 12-5, nr. 6 
- Naturområde i sjø og vassdrag med tilhørende strandsone – VNS 

Hensynssoner, jf. pbl. § 12-6  
- Flomfare – H320 

- Bevaring kulturmiljø – H570 

Bestemmelsesområder, jf. pbl. § 12-7 
- Midlertidig anlegg- og riggområde 

§ 2 Bestemmelser for områder for bebyggelse og anlegg (pbl. § 12-5 

nr. 1) 
Byggesøknad 

Byggesøknader skal inneholde situasjonsplan med planløsning for alle bygg på tomta, herunder 
garasje/carport og uthus selv om disse ikke skal ferdigstilles samtidig med boligen. Høyde og 
utforming av planert terreng skal vises på tverrsnitt/terrengprofiler. Alle terrenginngrep i 
byggeområdet anses for å være vesentlige. Dette medfører at ingen terrenginngrep som grave- og 
sprengningsarbeider kan gjennomføres før byggetillatelse er gitt. 

Kjeller og underjordiske garasjeanlegg 

Det tillates ikke kjeller og underjordisk garasjeanlegg innenfor planområdet. 

Estetikk 

Fasader og takflater skal ha avdempede farger som gir området visuell enhet og et rolig preg. 
Bebyggelsen skal plasseres og utformes slik at den får en god funksjonell og arkitektonisk helhets-
virkning i seg selv og i forhold til omgivelsene. 
Bebyggelsen skal, når det gjelder volum, stiluttrykk, materialer og farger, utformes på en slik måte at 
området som helhet framstår med et godt preg. 
Tilbygg eller påbygg skal tilpasses og samordnes med det opprinnelige bygget. For fasadeendring og 
rehabilitering gjelder samme krav til estetikk som for nye bygg. 
Bygningselementer som oppfattes som utpregede fremmedelementer skal unngås. Store verandaer 
som ikke står i forhold til husets dimensjoner eller form tillates ikke. 
Materialbruk og detaljutforming skal tilpasses husets stil. Valg av utvendige farger skal understøtte 
husets form og detaljering. 

Gjerder 

Tomteeier som har grense mot offentlig friområde kan pålegges å sette opp gjerde eller hekk mot 
dette. En eventuell hekk må i sin helhet holdes innenfor egen eiendom, slik at den ikke er til hinder 
for den frie ferdsel i området. 
Gjerder skal ikke være sikthindrende for vegtrafikken. 

§ 2.1 Boligbebyggelse - B1 
Bygning skal være leilighetsbygg, med tilhørende garasje. Utnyttingsgrad på 55 % BYA skal ikke 

overskrides.  
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Boligbygg kan oppføres med gesims-/mønehøyde inntil 12 meter, maksimalt 3 etasjer. 

Garasjer/uthus kan ha maksimal gesims-/mønehøydemålt på 6 meter. Høydene målt over 

gjennomsnittlig planert terreng.  

Bygg kan oppføres med saltak med takvinkel mellom 22° og 40°, pulttak (skråtak) med utvendig avløp 

med takvinkel mellom 8° og 40° eller pulttak med innvendig avløp med takvinkel mellom 15° og 40°. 

Dette gjelder også garasjer. 

Det er krav om minimum 1,5 biloppstillingsplass pr. boenhet. 

§ 2.2 Forretninger - BF1 
Det tillates oppført bygninger til forretningsvirksomhet. 2. etasje kan brukes til boligformål. 

Opparbeidelse av nødvendige internveger og parkeringsplasser tillates. 

Utnyttingsgrad på 60 % BYA skal ikke overstiges. 

Bygg kan oppføres med gesims/mønehøyde inntil 9 meter, maksimalt 2 etasjer. Høyde regnes fra 
planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygget. 
 

§ 2.3 Offentlig og privat tjenesteyting (BOP1—2) 
Innenfor areal regulert til offentlig eller privat tjenesteyting tillates det oppført bygninger egnet for 

offentlig eller privat tjenesteyting.  

Utnyttingsgrad på 60 % BYA skal ikke overstiges. 

Bygg kan oppføres med gesims/mønehøyde inntil 9 meter, maksimalt 2 etasjer, målt over 
gjennomsnittlig planert terreng. Høydene regnes fra planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt 
bygget. 
 

§ 3 Bestemmelser for samferdselsanlegg og infrastruktur (pbl. § 12-5 

nr. 2)  
I anleggsperioden tillates området benyttet til all virksomhet som er nødvendig for gjennomføring av 

veganlegget, herunder midlertidig trafikkavvikling, midlertidige bygninger og anlegg, lagring med 

mer. 

§ 3.1 Kjøreveg (o_SKV1—5) 
Formålet omfatter alle arealer til bygging av bru og veg, sikring, drift og vedlikehold av bru og veg, 

grøft-/fyllings- og skjæringsareal, avkjørsler, rekkverk og andre anlegg som naturlig tilhører vegen.  

Kjøreveg skal være offentlig veg.  

§ 3.2 Gang-/sykkelveg (o_SGS1—5)  
Gang-/sykkelveg skal oppfylle kravene etter gjeldende norm. Gang-/sykkelveg skal være offentlig. 

§ 3.3 Annen veggrunn – teknisk anlegg (o_SVT1—5) 
Områdene kan benyttes til vegtekniske innretninger.   
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§ 3.4 Annen veggrunn – grøntareal (o_SVG1—11)  
Annen veggrunn grøntareal kan benyttes til skjæringer, fyllinger, støyvoller/-skjerming, rekkverk, 

murer og grøfter. Innenfor områdene der det er mulig og formålstjenlig er det tillatt å deponere 

masser.  

§ 3.5 Parkeringsplasser (o_SPP1) 
Området er offentlig parkeringsplass. Det er tillatt med bobilparkering. 

§ 4 Bestemmelser om grønnstruktur (pbl. § 12-5 nr. 3)  

§ 4.1 Naturområde – grønnstruktur (o_GN1—3) 
Tilrettelegging for det allmenne friluftslivet er tillatt i området. 

§ 5 Bestemmelser om bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende 

strandsone (pbl. § 12-5, nr. 6) 

§ 5.1 Naturområde i sjø og vassdrag med tilhørende strandsone (VNS) 
Området skal ivaretas på en best mulig måte for både biologisk mangfold og som et verdifullt 

naturelement for allmenheten. 

§ 6 Bestemmelser til hensynssoner (pbl. §§ 12-6 og 11-8) 

§ 6.1 Faresone - flomfare (H320) 
Innenfor området skal det vises spesiell oppmerksomhet og aktsomhet for flom ved prosjektering. 

§ 6.2 Bevaring kulturmiljø (H570) 
Under anleggsarbeidet skal det utvises aktsomhet for å unngå mulig skade på elveforbygninga. Det 

skal opprettes kontakt med kulturminneforvaltninga i Troms fylkeskommune og Norges vassdrag- og 

energidirektorat (NVE) i prosjekteringsfasen. Anlegget for elveforbygninga skal dokumenteres før, 

under og etter tiltaket, etter mal fra NVE, slik at det kan gjenbygges dersom det påføres skade.  

§ 7 Bestemmelsesområder (pbl. § 12-7) 

§ 7.1 Anleggs- og riggområde (#1) 
Arealet tillates i anleggsfasen som anleggs- og riggområder og midlertidig deponering av masser.   

Midlertidige anleggs- og riggområder på land kan benyttes til all virksomhet som er nødvendig for 

gjennomføring av tiltaket som f.eks. lagerplass, midlertidige bygninger(brakker), mellomlagring og 

permanent lagring av masser i forbindelse med fyllinger og skjæringer, parkering av anleggsmaskiner 

og terrengtilpasning av sideterreng.    

Midlertidige anleggs- og riggområder i sjø kan benyttes til anleggsområde i forbindelse med bygging 

av bru i det omfang som er nødvendig for arbeidene. Etablering av midlertidig fylling for å sette ned 

pæle som støtte for midlertidig bru må ikke skje i perioden for laksens vandring, mai–september. 

Etter avsluttet anleggsfase opphører de midlertidige anleggs- og riggområdene og områdene skal 

ryddes, istandsettes og tilbakeføres til det forhold som er angitt i reguleringsplanen. Dette skal 

senest gjøres innen påfølgende sommersesong.  Det skal kunne dokumenteres at det kun fylles rene 

masser.   
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§ 8 Fellesbestemmelser 

§ 8.1 Naturens mangfold 
Under anleggsarbeidet eller annen virksomhet innen planområdet skal det utvises aktsomhet for å 

unngå mulig skade på arter, naturtyper og økosystemer.  

§ 8.2 Kulturminner (pbl. § 12-7 nr. 2) 

Skulle det under bygge- og anleggsarbeid komme fram spor som viser eldre aktivitet i området, må 

arbeidet stanses. Dette kan for eksempel være gjenstander, levninger, ansamlinger av trekull eller 

unaturlige/uventede steinkonsentrasjoner (liste ikke uttømmende). Melding skal sendes Sametinget 

og Troms fylkeskommune omgående, jf. lov om kulturminner § 8 annet ledd. Dette skal formidles 

videre til de som skal utføre arbeidet.  

§ 8.3 Terreng og revegetering (pbl. § 12-7 nr. 4)  
Store terrenginngrep formes slik at de permanente visuelle og miljømessige virkningene av inngrepet 

blir minst mulig, og at ny landskapsform kan istandsettes og revegeteres. 

§ 8.4 Plan for ytre miljø  
Det skal utarbeides en plan for å sikre forhold knyttet til ytre miljø før oppstart av arbeidene. Planen 

skal beskrive de miljømessige utfordringene knyttet til gjennomføring av reguleringsplanen, og 

beskrive hvordan disse skal ivaretas.   

§ 8.5 Tiltak for støyskjerming (pbl. § 12-7 nr. 3) 
Eiendommer som blir belastet av vegtrafikkstøy over anbefalte støygrenser gitt i T-1442 som følge av 

dette tiltaket, skal gis tilbud om lokal skjerm og/eller fasadetiltak i forbindelse med tiltakene i 

reguleringsplanen. 

§ 9 Rekkefølgebestemmelser (pbl. § 12-7 nr. 10) 
§ 9.1 Før parkeringsplass o_SPP1 tas i bruk, skal Statens vegvesen godkjenne utforming av avkjørsel 

fra E6. 

§ 9.2 Før parkeringsplass o_SPP1 tas i bruk, skal det være opparbeidet gangforbindelse til gangfelt 

over E6. 
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1 Innledning 
I samarbeid med Nordreisa kommune har Statens vegvesen utarbeidet forslag til detalj-
regulering for E6 Storslett bru, med hjemmel i plan- og bygningslovens § 3-7. Retningslinje 
for planlegging av riks- og fylkesveger etter plan- og bygningsloven (T-1057) krever at 
reguleringsplaner skal utarbeides for alle riks- og fylkesveganlegg. 
  

 
Hva er en detaljregulering? 
 
En detaljregulering er et detaljert plankart med planbestemmelser og planbeskrivelse 
 
En detaljregulering skal følge opp, detaljere og konkretisere arealdisponering fastlagt i kommuneplanens 
arealdel, kommunedelplan eller områderegulering. Formålet med en detaljregulering er derfor å fastsette mer i 
detalj hvordan arealet innafor planområdet skal utnyttes eller vernes. 
 
En detaljregulering vil gi grunnlag for erverv og eventuell ekspropriasjon av grunn. 
 

 
Statens vegvesen har ansvaret for planarbeidet til og med merknadsbehandling etter 
høringsperioden. Deretter mottar Nordreisa kommune planbeskrivelse, plankart og –
bestemmelser til politisk behandling. Hensikten med planarbeidet er å ha et grunnlag for å 
prosjektere ny bru over Reisaelva og at det settes av tilstrekkelig areal for midlertidig 
anlegg- og riggområde for bygging av ny bru og midlertidig bru i anleggsperioden. 
 
Oppstart av planarbeidet ble annonsert i avisa Fremtid i nord den 4. april 2017, i henhold til 
Plan‐ og bygningslovens § 12‐8. 
 
Varsel om oppstart av reguleringsplanlegging ble sendt ut til offentlige instanser samt 
grunneiere og andre berørte. 
 
Planforslaget består av følgende deler: 

• Plankart 13.2.2019 
• Reguleringsplanbestemmelser 11.3.2019 
• Planbeskrivelse 11.3.2019 med vedlegg 

- Illustrasjonshefte 13.2.2019 
- Notat brualternativer E6 Storslett bru, ÅF Engineering, 20.12.2017 
- ROS-analyse ny bru E6 Storslett, Statens vegvesen, 25.05.2018 
- Støyrapport E6 Storslett bru, ÅF Engineering, 20.03.2018 
- Fagrapport naturmangfold, E6 Storslett bru, Ecofact rapport 551, 2018 
- Geoteknisk prosjekteringsrapport E6 Storslett bru, 2018, NGI  
- Hydraulisk analyse i forbindelse med bygging av ny bru over Reisaelva ved 

Storslett, 16/2017, NVE 
 
Planforslaget sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn i tiden 12. mars—5. mai 
2019 på følgende steder: 

• Nordreisa kommune, servicetorget, kommunehuset 
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• Statens vegvesen, Region nord, Storslett trafikkstasjon 
• Internett: www.vegvesen.no/Europaveg/e6storslettbru og 

www.nordreisa.kommune.no 
 
Varsel om offentlig ettersyn blir kunngjort i avisa Framtid i nord. Grunneiere og rettighets-
havere vil få skriftlig melding om dette. Planforslaget blir samtidig sendt på høring til offent-
lige instanser og andre interessenter. 
 
Merknader til planen sendes til: 
Statens vegvesen Region nord, Postboks 1403, 8002 Bodø 
eller på e-post til firmapost-nord@vegvesen.no og merkes med sak 17/8328. 
 
Kontaktperson i Statens vegvesen:  

• Tone Hugstmyr, tlf. 901 77 312, e-post: tone.hugstmyr@vegvesen.no 
• Hanne Lunde Vangen, tlf. 476 50 332, e-post: hanne.vangen@vegvesen.no 

 
Kontaktperson i Nordreisa kommune:  

• Birger Storaas, tlf. 77 58 80 60, e-post: birger.storaas@nordreisa.kommune.no 
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2 Bakgrunn og hensikt med planarbeidet 
Dagens bru over Reisaelva er bygd i 1955. Det er i prinsippet to bruer, siden det ligger ei øy 
i Reisaelva hvor bruene knyttes sammen med veg over ei vegfylling. Den lengste brua er ei 
fagverksbru med lengde 77 m og den korteste er ei stålbjelkebru med lengde 27 m.  

 
Figur 1 Dagens fagverksbru og bjelkebru over Reisaelva, foto Nordlys/Ola Solvang 
 
Bruene har betydelig behov for vedlikehold, bæreevnen er redusert og bruene er smale og 
tilfredsstiller ikke dagens krav til fremkommelighet og bæreevne. I påvente av ny bru har 
Vegdirektoratet gitt tidsbegrenset klassifisering for bruksklasse Bk 10/50 ut år 2023. 
Bruksklasse er den trafikklast som tillates kjørt uten dispensasjon i det offentlige vegnett. Bk 
10/50 betegner bruksklasse med maksimal aksellast på 10 tonn og maksimal totalvekt på 
50 tonn. 
 
Detaljregulering av Storslett bru skal gi grunnlag for å prosjektere ny bru og sette av til-
strekkelig areal for midlertidig anlegg- og riggområde for å bygge ny bru og for midlertidig 
bru og veg i anleggsperioden. 
 
Samfunnsmål og effektmål: 
Gjennom å få ei bredere bru med økt bæreevne og god tilrettelegging for gående og syk-
lende, skal ny bru gi bedre fremkommelighet og trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. 

 
Figur 2 Illustrasjon av ny bru, ÅF Engineering AS 
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3 Rammer og premisser for planarbeidet  

3.1 Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 

I henhold til plan- og bygningsloven blir det hvert fjerde år utarbeidet nasjonale forvent-
ninger til regional og kommunal planlegging. Siste revisjon er fra 2015.  
 
De nasjonale forventningene påpeker blant annet behovet for utvikling av et moderne og 
framtidsrettet transportsystem som gir raskere, sikrere og mer klima- og miljøvennlig 
trafikkavvikling.  
 
Det forventes også at naturmangfold, landskap og friluftsmuligheter ivaretas gjennom 
regional og kommunal planlegging. 
 
Forventningene er ikke bestemmende, men retningsgivende og skal legges til grunn ved 
utarbeidelse av planer i kommuner og fylker.  
 
Planforslaget er utarbeidet for å sikre fremkommelighet og trafikksikkerhet på denne delen 
av E6. Planforslaget går ut på å erstatte eksisterende bru, uten at det skapes større konflikter 
i forhold til forventningene om å ivareta naturmangfold, landskap og friluftsmuligheter. 

 

3.2 Nasjonal transportplan (NTP) 

E6 Storslett bru har bevilgning i Statens vegvesens handlingsprogram til NTP for perioden 
2018—23. Det er til sammen satt av 105 mill. kr. til Storslett bru under posten «Fornying» i 
årene 2021—23. Bevilgningen er avhengig av de årlige budsjettforhandlingene på Stortinget. 
 
Omlegging av E6 
For NTP-perioden 2018–29 ligger det ikke inne bevilgning til omlegging av E6 utenfor Stor-
slett sentrum.  
 
En omlegging av E6 ville bety at dagens bru kunne skiftes ut uten bygging av midlertidig bru 
i anleggsfasen. Ut fra bevilgningene i NTP vil det være urealistisk å få finansiert en ny trasé 
for E6 innen år 2024. 
 

3.3 Planstatus for området 

Kommuneplanens arealdel 2014—26 
I kommunens høring til kommuneplanens arealdel for perioden 2014—26 var det tegnet inn 
en trasé for omlegging av E6 utenfor Storslett sentrum, men omlegginga ble tatt ut av ved-
tatt plan. Dette innebærer at gjeldende overordnede planer har dagens trasé for E6 gjennom 
Storslett sentrum. 
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Kommuneplanens arealdel legger 
opp til at enkelte planer blir 
videreført uendret. Plankartet og 
bestemmelsene viser hvilke 
planer som er videreført uendret 
og hvilke som må omreguleres. 
Skravur med betegnelsen SKF 3 
og 6 er satt av til fremtidig 
kombinert formål for samferd-
selsanlegg, med bakgrunn i 
arealbehov for å bygge ny bru. 
Dette arealet har vist seg å være 
for lite for bygging av midlertidig 
veg og bru under byggeperioden. 
 
 
Reguleringsplaner 
Aktuelle gjeldene reguleringsplaner er 19421992_001 Storslett vest og 19421997_001 Stor-
slett sentrum. Disse vil delvis bli endret som følge av detaljregulering av E6 Storslett bru. 

 
Figur 4 Utsnitt av reguleringsplaner med gjeldende arealformål vist på kommunens kart WebInnsyn NordTroms 
 
Detaljregulering for Storslett sentrum ble sendt på høring 23.2.2018 med høringsfrist 
6.4.2018. Deler av området som vil inngå i planen for Storslett bru er ikke tatt med i planen 
for Storslett sentrum. 

Figur 3 Utsnitt av kommuneplanens arealdel fra 2014 
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Figur 5 Forslag til detaljregulering Storslett, offentlig ettersyn og høring i perioden 22.2—6.4.2018.  
 

3.4 Forholdet til forskrift om konsekvensutredning (KU) 

Nordreisa kommune har vurdert at planen for Storslett sentrum ikke utløser krav til formell 
konsekvensutredning etter forskrifta, jf. §§ 2 og 3 og vedlegg I og II. Dette ble begrunnet 
med at området i det vesentlige vil være i samsvar med gjeldende planer og er for det meste 
utbygd, og planen vil ikke ha vesentlig virkninger for miljø og samfunn. Planen for Storslett 
bru er heller ikke vurdert til å utløse krav om KU med samme begrunnelse som for Storslett 
sentrum. Planens virkning for miljø og samfunn er beskrevet i kapittel 6 Beskrivelse av plan-
området og virkninger av planforslaget. 
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4 Planprosess og medvirkning 

4.1 Varsel om oppstart 

Nordreisa kommune varslet oppstart av planarbeid for Storslett sentrum 6. desember 2016 
og utvidelse av planområdet 23. januar 2017. I varselet ble det beskrevet at det skulle til-
rettelegges for midlertidig bruløsning for ny Storslett bru.  
 
Statens vegvesen så at det var behov for 
større areal for midlertidig rigg- og 
anleggsområde på vestsida av Reisa-
elva. I oppstartsmøte med Nordreisa 
kommune 16. februar 2017 ble det 
avtalt at Statens vegvesen selv ut-
arbeider reguleringsplan som omfatter 
Storslett bru og tilstøtende områder for 
atkomster til midlertidig bru og rigg-
område. 
 
Utvidelse av planområdet ble varslet 31. 
mars 2017 i avisa Framtid i nord, på 
nettsidene til Nordreisa kommune og 
Statens vegvesen og i brev til direkte 
berørte grunneiere, naboer, berørte 
offentlige instanser og andre interes-
senter.  
 
Nordreisa kommune arrangerte et åpent folkemøte på Halti 2. mai 2017 hvor Statens 
vegvesen var invitert med. I tillegg hadde Statens vegvesen en åpen kontordag på Storslett 
trafikkstasjon 25. april 2017. Innspill som kom til oppstartsvarselet er beskrevet i kapittel 7 
Sammendrag av innspill.  
 
Statens vegvesen har vært i kontakt med grunneiere for å informere om rettigheter med 
bolig eller eiendom som er foreslått innløst. 

4.2 Alternativvurdering 

I starten av reguleringsplanarbeidet ble det gjort en vurdering av tre ulike brualternativ med 
tilhørende beregning av kostnader for sammenligning. Det vises til vedlagt notat om 
brualternativ E6 Storslett bru, datert 20.12.2017. Alternativa var: 

1. Nettverksbuebru 
2. Bjelkebru 
3. Skråstagbru 

 
Både alternativ 1 og 2 har to bruer som i dag, mens alternativ 3 er én bru over hele elva, 
med skråstagtårn på øya.  

Figur 6 Annonse om oppstart av planarbeid i Framtid i nord 
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Alternativ 1 nettverksbuebru er det alter-
nativet som er mest likt dagens bru. Det er 
også det alternativet som ble stående som 
den faglige anbefalte løsningen og er derfor 
lagt til grunn for den videre planleggingen.  
 
Det er spesielt lagt vekt på kostnader, 
landskapsbildet, nærmiljø og naturmiljø for 
valg av alternativ. 
 
Det er utført en beregning for anleggs-
kostnader for sammenligning av brualter-
nativa. Kostnadsforskjellen mellom nett-
verksbuebru og bjelkebru er ikke stor. 
Bjelkebru er rimeligst, nettverksbuebru er 
ca. 10 % dyrere enn bjelkebru. Skråstagbru 
er over 50 % dyrere enn nettverksbuebru.  
 
Forskjell i vedlikeholdskostnadene er vur-
dert til å være ganske lik forskjellen i an-
leggskostnadene. 
 
Ut fra landskapsbildet og tettstedets 
dimensjon og historikk, anses brualternativ 
1 med nettverksbuebru å fremstå som det beste alternativet. 
 
Nordreisa kommune ønsket seg i utgangspunktet ei ny bru som kunne stå som et lande-
merke på lik linje med dagens buebru.  
 
Alternativ 2, bjelkebrua vil oppleves som en ordinær brukonstruksjon og vil ikke fremstå 
som et landemerke på samme måten som nettverksbuebrua. Dette brualternativet vil kreve 
to pilarakser i Reisaelva. Fundament i elva kan endre de hydrologiske prosesser i vassdraget, 
skape erosjon, endre grusavsetningene, endre fiskevandring. Det kan være vanskelig å rede-
gjøre for de langsiktige virkningene av tiltaket. Reisaelva er et nasjonalt laksevassdrag og et 
verna vassdrag. 
 
Alternativ 3, skråstagbrua vil kunne fremstå som et signalbygg for Storslett og regionen 
omkring. Den vil ikke ha slektskap til dagens fagverksbru slik som nettverksbuebrua har. 
Utfordringen med skråstagbrua er også at tårnet kan bli ruvende, da bruas beliggenhet 
ligger i sentrum av tettstedet Storslett. Skråstag brua med tårnet vil kunne virke som et 
fysisk skille mellom vest- og østsiden av Storslett. 
 
Fortrinnet med alternativ 3, skråstagbru, er hovedsakelig at det er én brukonstruksjon som 
gjør at hele vegfyllinga på øya kan fjernes og gjøre øya mer tilgjengelig. Merkostnaden med 
skråstagbru kan imidlertid vanskelig forsvares. Det vil bli passasje mellom nord- og sørsida 

Figur 7 Tre brualternativ, illustrasjon ÅF Engineering AS 
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av øya også med nettverksbuebru, deler av vegfyllinga fjernes på østsida og landkaret 
plasseres lengre inn på øya slik at det blir passasje under brua.  
 
Brualternativa har vært behandlet politisk i både formannskapet og kommunestyret, de 
stiller seg bak Statens vegvesens beslutning om å fremme planforslag på nettverksbuebru.  
 
Nærmere beskrivelse av nettverksbuebrua er gitt i kapittel 5.4 Bru. 

 
Figur 8 Nettverksbuebru, illustrasjon: ÅF Engineering 

4.3 Høring og offentlig ettersyn 

I løpet av de ukene planforslaget ligger ute til høring og offentlig ettersyn vil Statens 
vegvesen gjennomføre åpent møte for å legge fram planforslaget.  
 
Når høringsperioden er over 5. mai 2019 vil Statens vegvesen behandle merknadene som er 
kommet inn til planforslaget. I merknadsbehandlinga vil det bli vurdert hvilke endringer som 
skal gjøres som følge av høringsprosessen. Større endringer av planforslaget kan medføre at 
planen må legges ut til ny høring. 

4.4 Politisk behandling 

Planforslaget med merknadsbehandling vil bli sendt over fra Statens vegvesen til Nordreisa 
kommune for politisk behandling. Det er kommunen som er planmyndighet og kommune-
styret som vedtar planen. Kommunen vil kunngjøre vedtaket. Kommunens endelige vedtak 
kan påklages i henhold til plan- og bygningsloven § 12-12. 
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5 Beskrivelse av tiltaket 

5.1 Standardvalg 

E6 har i dag fartsgrense 50 km/t gjennom sentrumsområdet på Storslett, dagens vegbredde 
varierer mellom 7—7,5 meter. Det er ensidig gang- og sykkelveg. På brua er vegbredden 
smalere, og gang- og sykkelveg er separert med rekkverk. 
 
I følge vegnormalene1 er hovedveg definert som gate når fartsgrensa er 50 km/t eller lavere. 
Bredde på kjørefelt er avhengig av hvilken funksjon gata har og hvilken trafikantgruppe som 
er prioritert. Hovednett for personbiltrafikk bør ha kjørefeltbredde 3,25 meter ved farts-
grense 50 km/t. 
 
Føringsbredden på brua for kjørebane er 7,5 meter, dette er minimumskravet for bru med to 
kjørefelt i henhold til vegnormalene.  
 

 
Figur 9 Tverrprofil av ny bru 
 

5.2 Løsninger for gående og syklende 

Egen løsning for gang- og sykkelveg over brua beholdes på samme side som i dag.  
 
Det er forholdsvis stor gang- og sykkeltrafikk over brua. Bredde på gang- og sykkelvegen 
over brua er satt til 3,5 meter, inklusive kantsteinklaring blir total bredde 4,0 meter. Bredde 
på gang- og sykkelvegen er tilpasset bredde på tilstøtende gang- og sykkelveg på begge 
sider av brua.  
 
I følge vegnormalene skal gang- og sykkelveger med potensiale for mer enn 15 gående og 
15 syklende i maksimaltimen ha eget fortau for gående. Minimumbredde for sykkelveg med 
fortau er 3,5 meter. Brua er dermed tilrettelagt til denne standarden, dersom det velges for 
resten av sentrum. 
 

                                                
 
1 Håndbok N100 Veg- og gateutforming, 2018 
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5.3 Kryss og avkjørsler 

På vestsida vil krysset med fv. 352 Skarpsno justeres noe da ny E6 er forskjøvet litt mer mot 
nord enn eksisterende E6. Vegbredder tilpasses eksisterende.  
 

 
Figur 10 Kryss med fv. 352, og avkjørsel til parkeringsplass, illustrasjonshefte tegning C001 
 
Avkjørsel fra E6 til bolig på eiendommen 43/32 blir endret med bakgrunn i at boligen blir 
innløst (se kapittel 6.4 Naboer og grunnerver). Området er avsatt til kommunale parkerings-
plasser. 
 
Flytting av kryss med Strandvegen  
På østsida blir det større endringer av veg-
kryss på grunn av nye rekkverksavslutninger 
til brurekkverket.  
 
Kryss med Strandvegen må forskyves ca. 20 
meter for at ikke det høye brurekkverket skal 
bli sikthindrende. Et brurekkverk er 1,2 meter 
høyt. Utforming av nytt kryss dimensjoneres 
etter liten lastebil som største kjøretøy.  
 
Stenging av kryss med Leonhard 
Isaksens veg  
Kryss med Leonh. Isaksens veg blir stengt 
fordi nytt rekkverk må forlenges. I dag er det 
kun tillatt med innkjøring fra E6, som 
innebærer at utkjøring skjer via fv. 865 
Høgeggvegen. Det planlegges for at all 
atkomst til og fra Leonh. Isaksens veg blir via fv. 865.  
 
Større kjøretøy som renovasjon, kan ha behov for å snu i enden av Leonh. Isaksens veg. Det 
skal vurderes at det kan gjøres på det arealet som er avsatt til offentlig vegformål. Alter-
nativet er at det skal tillates at kjøretøy til renovasjon kan kjøre på gang- og sykkelvegen for 
å få atkomst til Leonh. Isaksens veg.  

Figur 11 Flytting av kryss med Strandvegen og 
stenging av kryss med Leonh. Isaksens veg, 
illustrasjonshefte tegning C001. Rekkverk vist 
med grønne linjer.  
 

Fv. 352 
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5.4 Bru 

Ny brukryssing for E6 over Reisaelva vil gå i tilnærmet samme linje som eksisterende bruer. I 
dagens situasjon krysses Reisaelva av to etterfølgende bruer, en ettspenns fagverksbru med 
spennvidde 76 m over hovedløpet mot vest og en mindre bjelkebru på 26 m over sideløpet 
mot Storslett sentrum, med mellomliggende fylling over øya. 
 
Geometri og konstruksjonsløsninger 
Planlagt alternativ har også to etterfølgende bruer med mellomliggende fylling, som i dagens 
situasjon, en nettverksbuebru og en bjelkebru. Avstand mellom bruene (landkarakser) er ca. 
40 m.  
 

 
Figur 12 Alternativ med nettverksbuebru og bjelkebru, ÅF Engineering AS 
 
Bruene skal bygges med kjørebane med to kjørefelt, samt gang- og sykkelbane adskilt fra 
kjørebanen med rekkverk som i dagens situasjon.  
 
Som rekkverk på bruer benyttes generelt et stivt brurekkverk med styrkeklasse H2, kjøre-
sterke rekkverk som ikke deformeres under påkjørsel. For Storslett bru planlegges det kjøre-
sterke rekkverk på hver side av kjørebanen. Som ytterkant av gang- og sykkelbanen benyttes 
et gangbrurekkverk, gangbrurekkverk er definert som ikke-kjøresterke.  
 
På grunn av vindforholdene langs Reisaelva planlegges det vindskjerming for gang- og 
sykkelbanen. Leveggen kan utføres som en gjennomsiktig løsning, sammenbygd med rekk-
verket. 
 
Brua over hovedløpet (bru 1) etableres som en nettverksbuebru av stål med brudekke av 
betong. Spennvidden er foreløpig satt til 86 m, dvs. 10 m lengre enn dagens fagverksbru. 
Begge landkaraksene er trukket 5 meter tilbake fra elvebredden i forhold til eksisterende 
akser. 
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Figur 13 Skissert løsning bru 1, nettverksbuebru, illustrasjonshefte tegning K1-101 
 
Nettverksbuen er en selvforankret konstruksjon, der trykk fra overgurten (buen) tas opp av 
strekk i undergurten i nivå med kjørebanen. De to bueplanene har krysstilte stag, derav 
navnet nettverksbue. Bueplanene er noe skråstilt mot hverandre, med helning 7° i forhold til 
vertikalen. Det anordnes avstivning mellom overgurtene i form av et fagverk. Mellom under-
gurtene etableres tverrbjelker som brudekket legges opp på. Brudekket har samvirke med 
tverrbjelkene. Brua utføres med kjørebanefuge i den ene enden. 
 
Konstruksjonshøyden for tverrbjelker og dekke kan bli i størrelsesorden 1,7 m inklusive be-
legning.  Endelig konstruksjonshøyde bestemmes ved detaljprosjektering. Med høyde 1,7 m 
og underkant på kote2 +4,5 vil laveste overkant veg over brua (i landkaraksene) komme på 
kote +6,2, noe som betyr ca. 0,25—0,3 m heving i forhold til dagens veglinje. Kote på topp 
bue blir ca. +21, dvs. ca. 15 m over vegbanen. 
 
Landkarene bygges av betong, fundamentert på pæler. Med landkar lengre fra elvebredden 
enn i dag vil muren på vestsiden bli ført forbi foran landkaret og tilpasset til dette. Plass-
forhold mellom mur og elva blir omtrent som i dagens situasjon. Ute på øya etableres en 
passasje under brua langs elva foran landkaret.   
 
Den korte brua mot Storslett sentrum (bru 2) planlegges utført som en plate- eller bjelkebru 
i ett spenn.  
 

 
Figur 14 Skissert løsning bru 2, bjelkebru, illustrasjonshefte tegning K2-102 

                                                
 
2 En kote eller høydekurve er en linje på et kart som markerer høydenivået i terrenget i 
forhold til en referansehøyde (normalt havnivå)  
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Foreløpig spennvidde er satt til 26 m, dvs. det samme som dagens bru. Det vurderes her å 
ikke være nødvendig å flytte aksene. 
 
Bruoverbygningen kan utføres som en spennarmert betongkonstruksjon eller alternativt med 
stålbjelker i samvirke med betong brudekke. Brua utføres fugefri, med påhengte endeskjer-
mer og vingemurer i begge ender. 
 
Konstruksjonshøyden for overbygningen inklusive belegning anslås til 1,3 m. Underkant på 
kote +4,5 betyr at vegen ikke kan ligge lavere enn kote + 5,8. Dagens bru har fall mot Stor-
slett sentrum, og det samme vil gjelde for ny bru. Nødvendig heving i kritisk punkt nærmest 
sentrum vil bli ca. 0,7 m. Endelig konstruksjonshøyde fastlegges ved detaljprosjekteringen, 
med vekt på å oppnå minst mulig byggehøyde. 
 
Landkarene bygges av betong, fundamentert på pæler. Med landkar plassert omtrent som i 
dag beholdes passasjen under brua på side mot sentrum. Ute på øya vil det som nevnt oven-
for bli passasje under bru 1. Det legges derfor ikke opp til passasje under bru 2, da dette 
krever økt spennvidde. Kortest mulig spennvidde er gunstig mht. å få minst mulig bygge-
høyde av overbygningen. 
 
På fyllingen mellom bruene etableres en trappeløsning fra gang- og sykkelbanen ned på øya. 
 
Vedlikehold 
Når det gjelder vedlikehold av nettverksbuebruer, er det foreløpig lite erfaringsgrunnlag. 
Statens vegvesen Region midt, som har ansvaret for blant annet nettverksbuebruene Forra 
bru og Åselva bru, oppgir imidlertid at de ikke har vurdert nettverksbuebruer som mer ut-
fordrende å vedlikeholde enn øvrige stålbruer.  
 
Vanlig praksis nå er å fornye overflatebehandlingen på stålbruer hvert 20-25 år. Konstruk-
sjonene sandblåses da til bart stål, og full overflatebehandling påføres. Rigg og inntelting 
utgjør en relativt stor andel av kostnadene. Nettverksbuebruer vil kunne få noe større rigg-
kostnader enn f. eks. en bjelkebru, men vil samtidig i mange tilfeller ha mindre overflate-
areal. 
 
Generelt vil stålbruer ha større vedlikeholdskostnader enn nyere betongbruer, som ikke 
forventes å få behov for vesentlig vedlikehold av overflater. Når det gjelder forholdet mellom 
de vurderte alternativa nettverksbuebru i stål og bjelkebru av betong for Storslett, har 
nettverksbuebrua en fordel ved at det er 2 akser mindre med behov for inspeksjon og 
eventuelt vedlikehold av brulagre. Samtidig unngår nettverksbuebrua konstruksjonsdeler 
(pilarene) i vann. 
 
Bruklassifisering 
Bruer trafikkert med modulvogntog med totalvekt over 50 tonn skal klassifiseres for Bk 
10/60 i henhold til håndbok R412 Bruklassifisering, 2003. 
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I følge Statens vegvesens Handlingsprogram 2018—2023, tabell 13.1, skal strekningen E6 
Skibotn—Alta tilrettelegges for modulvogntog, og ny bru på Storslett skal ha tillatt maksimal 
totalvekt 60 tonn, det vil si den skal klassifiseres for Bk 10/60. 
 
Reisaelva 
Bruene krysser over Reisaelva. Elva renner fra sør mot utløpet i nord. Norges vassdrags- og 
energidirektorat (NVE) har gjennomført flomberegning og hydraulisk analyse, jf. rapport 
«Hydraulisk analyse i forbindelse med ny bru over Reisaelva ved Storslett», 16-2017.  

 
Figur 15  Dagens bruer over Reisaelva 
 
Oppsummering fra rapporten: 
• Flomberegningen viser at 200-års flommen er på 1656 m3/s. Det er ikke noe 

klimapåslag, noe som er i henhold til anbefaling fra NVE av 2015 
• Høyden av en 200-års flom ved brua vil nå opp til kote +4,0 m  
• Sjøkartverket har beregnet 200-års stormflo til å ligge på kote +2,15 m  
• Det anbefales at nedre kant bru ikke ligger lavere enn på kote +4,5 m. Det er da inkludert 

0,5 m for å ta høyde for at drivgods og is driver i elva ved flom 
• Det vil bli strømhastigheter opp mot 3,5 m/s 
• Det vil være behov for erosjonssikring av skråninger og brufundamenter. Strømhastighet 

angitt ovenfor krever stein av minimum størrelse 0,75 m 

Laveste tillate underkant bruoverbygning vil være kote +4,5 med høydereferanse NN19543, 
tilsvarende +4,44 med referanse NN2000 (avrundet til +4,5).  
 
En klaring på 0,5 m til 200-års flom er også i henhold til krav i Statens vegvesens håndbok 
N400 Bruprosjektering. Frihøyde på kote +4,5 tilfredsstiller videre krav gitt i håndbok N400 
til vertikal klaring over sjø. 
 
Grunnforhold og fundamentering 
Det er utført grunnundersøkelser for reguleringsplan, jf. geoteknisk datarapport og geo-
teknisk prosjekteringsrapport fra Norges Geotekniske Institutt, NGI. Anbefalt fundamen-
teringsmetode er utstøpte stålrørspæler etablert som friksjonspæler i løsmasse. 
 

                                                
 
3 Høydesystemet Normal Null 1954 (NN1954) er det gamle systemet. NN2000 er det nye, 
mer nøyaktig systemet som er i ferd med å innføres 
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Som angitt flyttes landkarakser for bru 1 tilbake fra elvebredden i forhold til akser for eksis-
terende bru. Årsaken til dette er at det må unngås konflikt mellom pæler under eksisterende 
landkar og nye pæler. Det vurderes å ikke være mulig å ramme nye pæler gjennom eksis-
terende pælegrupper eller å trekke pælene. Det er foreløpig antatt 5 m flytting. Behovet kan 
være noe større og må vurderes nærmere ved detaljprosjektering når utforming av nye 
pælegrupper bestemmes. 
 
For bru 2 plasseres aksene omtrent i dagens akser. Eksisterende landkar ute på øya er 
direktefundamentert, slik at det her ikke vil bli noen konflikt med eksisterende pæler. Land-
karet mot Storslett sentrum er pælefundamentert, men dette er såpass lite at det vurderes å 
kunne bygges et nytt pælefundamentert landkar med pæler plassert til side for de eksis-
terende. Endelig løsning fastlegges ved detaljprosjektering.  
 
Det vil bli behov for erosjonssikring med stein av elvebreddene og noe ut i elva foran alle 
landkarene, samt oppstrøms og nedstrøms disse. Erosjonssikringen føres opp til nivå for 
200-års flom. 
 
Byggemetode 
Det kan tenkes 2 prinsipielt ulike metoder for etablering av bruene. 
 
Metode 1: 
• Det etableres en midlertidig bru nedstrøms eksisterende/nye bruer. E6 trafikken legges 

på den midlertidige brua i hele byggeperioden. Det vil ikke være avbrudd i trafikken. 
• Den midlertidige brua bygges som en beredskapsbru utleid fra Vegdirektoratet. Mest 

sannsynlig løsning er en sammenhengende trespenns bru over hele elva, med 
spennvidder ca. 50 m (se illustrasjonshefte tegning K100). Det vil bli en pilar i elva, samt 
en på øya. Pilarene utføres som betongplater på stålrørspæler. Endeopplegg på elve-
breddene etableres på fylling eller pæler. Brua utføres med 2 kjørefelt, samt gangbane 
med bredde 2,1 m nedstrøms. 

• Etter omlegging av trafikken til midlertidig bru, rives eksisterende bruer og nye bygges. 
• Nettverksbuen prefabrikkeres i seksjoner i verksted og sammenbygges på anleggsstedet. 

Sammenbygging kan utføres på et montasjeområde på land, med etterfølgende lansering 
over elva med en ende understøttet på lekter/pongtonger. Buen kan også sammenbygges 
i endelig posisjon, på midlertidige pilarer/understøttelser i elva. Brudekket støpes etter at 
stålkonstruksjonen er ferdig montert i endelig posisjon. 

• Et mulig montasjeområde på land er nord for Haltisenteret, avsatt til midlertidig anlegg- 
og riggområde i reguleringsplanen. 

 
 
Metode 2: 
• Ved metode 2 unngås bygging og bruk av midlertidig bru, unntatt over sideløpet. Det vil 

være nødvendig med avbrudd i trafikken  
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• Nettverksbuen bygges nedstrøms eksisterende fagverksbru, på tilsvarende måte som 
beskrevet for metode 1. I posisjon over elva er buen opplagt på midlertidige landkar. 
Brudekke støpes når stålkonstruksjonen er montert over elva. 

• Samtidig med bygging av nettverksbuen, etableres en midlertidig fylling på øya, samt en 
kort midlertidig bru over sideløpet mot Storslett sentrum. 

• Trafikken legges over på nettverksbuebru og kort midlertidig bru. 
• Eksisterende bruer rives. Nye permanente landkar for nettverksbue bygges, samt ny kort 

bru. 
• Trafikken på E6 stenges, nettverksbuebrua med ferdig brudekke skyves sideveis over i 

endelig posisjon og trafikken settes på. Tilsvarende operasjon er utført tidligere, blant 
annet på Driva bru, med stengetid 2 døgn. 

Midlertidig pilar i elva for midlertidig bru: 
• Midlertidige pilarer kan utføres som rammede stålrørspæler som går helt opp til 

bruoverbygningen. På denne måten unngås betongfundament på elvebunnen med 
tilhørende spuntkasse. Stålrørspælene kappes like under elvebunn når den midlertidige 
konstruksjonen fjernes. De midlertidige stålrørspælene må rammes fra pælerigg plassert 
på midlertidig utlagt fylling i elva. 

Ved gjennomføring av prosjektet bør entreprenørene gis frihet til å velge bygge- og 
montasjemetode.  
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6 Beskrivelse av planområdet og virkninger av tiltaket 

6.1 Beliggenhet 

Planområdet er i sentrum av Storslett. Storslett er kommunesenteret i Nordreisa kommune 
og er regionalt senter for service i Nord-Troms. Kommunen er en historisk møteplass for 
samer, kvener og nordmenn – «De tre stammers møte». Kommunen har i underkant av 5000 
innbyggere, tettstedet Storslett har i underkant av 2000 innbyggere. 

 
Figur 16 Storslett og Reisaelva, foto Nordlys/Ola Solvang 
 
Storslett har status som nasjonalparklandsby, og er innfallsporten til Reisa nasjonalpark. 
Storslett ligger ved utløpet av Reisaelva, et verna laksevassdrag.  

6.2 Arealbruk 

Innafor planavgrensninga reguleres det til følgende formål: 
• Bebyggelse og anlegg, plan- og bygningsloven §12-5 nr.1 

o Boligbebyggelse B1—B2 
o Forretninger BF 
o Offentlig eller privat tjenesteyting BOP1—BOP3 

• Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur, plan- og bygningsloven §12-5, nr. 2 
o Kjøreveg, o_SKV 
o Gang- og sykkelveg, o_SGS 
o Annen veggrunn – tekniske anlegg, o_SVT 
o Annen veggrunn – grøntareal, o_SVG 
o Parkeringsplasser, o_SPP 

• Grønnstruktur, pbl. § 12-5, nr. 3 
o Naturområde grønnstruktur, o_GN1—o_GN3. 

• Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone, pbl. § 12-5, nr. 6 
o Naturområde i sjø og vassdrag med tilhørende strandsone, VNS 

• Hensynssoner, pbl. § 12-6 
o Flomfare, H320 
o Bevaring kulturmiljø, H570 

• Bestemmelsesområder, pbl. § 12-7 nr. 1 
o Anlegg- og riggområde 
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Prefikset «o_» angir offentlig formål. 
 

 
Figur 17 Planområdet, Storslett bru over Reisaelva 
 
Anlegg- og riggområde 
Områder avsatt til anlegg- og riggområde benyttes til dette formål så lenge anleggs-
arbeidene pågår. Etter avsluttet anleggsperiode skal alle arealer for anlegg og rigg tilbake-
føres til tilsvarende stand som områdene hadde før anleggsstart eller i samsvar med nytt 
angitt hovedformål.  
 
I reguleringsplankartet er dette markert som et bestemmelsesområde med vertikale stiplet 
linjer som benyttes kun for midlertidige anleggsområder. Skravur fjernes fra plankartet så 
snart anleggsperioden er over. 
 
Offentlig parkeringsplass 
Nytt hovedformål gjelder for eiendommene 43/32 og 15, og deler av eiendommene 43/5, 15 
og 32 på vestsida av Reisaelva. Her er det planlagt at formålet blir omgjort fra gjeldende 
reguleringsformål som er grønnstruktur og forretningsareal til offentlig parkeringsplass 
(o_SPP), og erverves av Nordreisa kommune. 

6.3 Trafikk 

Fremkommeligheten på E6 vil bli forbedret ved bygging av ny bru, brua er planlagt bredere 
og brua er planlagt med bæreevne som også tillater modulvogntog. Kravet til fri høyde på 
4,5 meter vil bli oppfylt, i dag er det høydebegrensing på 4,4 meter. 
 
Planen legger opp til å tilpasse ny veg til eksisterende veg i kort avstand etter ny bru. På 
vestsida vil krysset med fv. 352 Skarpsno justeres noe da ny E6 er vinklet litt mer mot nord 
enn eksisterende E6. Vegbredder vil bli tilpasset eksisterende.  

Strandvegen 
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På østsida vil vegen være løftet noe vertikalt. Stenging av kryss med Leonhard Isaksens veg 
(kapittel 5.4) vil medføre omkjøring via fv. 865, Tømmernesvegen og Gammelbruvegen. I 
dag er det kun tillatt med innkjøring fra E6 til Leonh. Isaksens veg.  
 

 
Figur 18 Kjøreatkomst til og fra E6 og Leonh. Isaksens veg, via fv. 865, Tømmernesvegen og Gammelbruvegen 
 
Gang- og sykkeltrafikken legges på sørsiden av brua, som i dag. Den tilpasses mot eksis-
terende gang- og sykkelveg på vestsiden av brua.  
 

6.4 Naboer og grunnerverv 

Den vedtatte reguleringsplanen vil danne grunnlag for grunnerverv. Dersom frivillige avtaler 
med grunneiere og festere ikke oppnås, vil vedtatt plan være grunnlag for ekspropriasjon av 
grunn og rettigheter etter Veglovens § 50.  
 
Normalt vil grunnervervet følge formålsgrensen slik at områder for samferdselsanlegg og 
teknisk infrastruktur blir ervervet til offentlig eiendom. Hele boligeiendommen 43/32 og 15 
(Hovedvegen 1) blir innløst.  
 
Til anleggs‐ og riggområder som skal tas i bruk, blir det ervervet midlertidige rettigheter. 
Det blir ervervet rettigheter til å rive to bygninger som er krysset ut på eiendommen 43/58 
(Båtnesvegen 3). For disse områder faller eiendomsretten til grunnen tilbake til eier etter at 
anleggsvirksomheten er opphørt. 
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Figur 19 Bebyggelse på vestsiden som er foreslått fjernet vises med stiplet linje i bygningenes diagonaler kryss i 
plankartet  
 
Endring av atkomstforholdene på østsiden er beskrevet i kapittel 6.3 Trafikk. 

6.5 Landskapsbildet 

Kommunesenteret Storslett ligger nær utløpet av Reisaelva til Reisafjorden. Landskapet er 
preget av runde landskapsformer i overgangen fra det mere alpine fjellterrenget som ligger 
lengre sør langs Reisadalen og Kildalen til det flatere elvedeltaet videre nordover mot 
Reisaelvas utløp. 
 
Dagens fagverksbru over Reisaelva med overliggende bue, tar igjen de mykere landskaps-
formene nær Storslett på en elegant måte. 
 

 
Figur 20 Dagens fagverksbru over Reisaelva 
 
Ut fra vurdering av landskapsbildet vil en nettverksbuebru ha flere gode sider 

• Ny bru vil bli et vakkert landemerke og vil beholde hovedtrekket og slektskap fra 
dagens bru 

• Ny bru vil klart uttrykke symbolverdien med dialog med formene til dagens bru 
• Nettverksbuebrua vil ha en moderne brudesign med egen identitet og virke som et 

landemerke 
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• Buespennet gir konstruksjonen en klar arkitektonisk utforming, der brua er plassert 
sentrisk over Reisaelva 

• Bruløsningen vil bli vakker, logisk og lesbar 
• Nettverksbuen vil utrykke en visuell kontrast til landskapet samtidig som den ikke vil 

være for prangende i forhold til tettstedet Storslett 
• Atkomst til øya vil bli mulig med trappeløsning ned fra gangbane som i dag.  
•  

 
Figur 21 Illustrasjon av ny bru, ÅF Engineering 

6.6 Nærmiljø og friluftsliv 

I forbindelse med stedsutviklingsprosjekt for sentrum av Nordreisa (2003-2005) er det etab-
lert stier langs elvebredden. Passasje under brua på landsidene har vært viktig å ivareta. 
Landkarene vil trekkes ca. 5 m lengre inn på land enn dagens landkar. I vest vil dette gi en 
bredere passasje under brua ved at ny landkarvegg blir trukket tilbake. Dagens innsnevring 
bli borte og eksisterende natursteins mur langs elvebredden, ned- og oppstrøms dagens 
landkar kan knyttes sammen til en sammenhengende mur, også under brua.  

 
Figur 22 Passasje under dagens bru på vestsida 
 
Nordreisa kommune uttrykte tidlig ønske om å tilrettelegge for tilgang til hele øya i Reisa-
elva. Atkomst til øya vil bli mulig med trappeløsning ned fra gangbane som i dag. For østre 
landkar på øya vil plassering av nytt landkar gi en passasje under brua, som ikke er mulig i 
dag. 
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6.7 Naturmangfold 

Det er utarbeidet en fagrapport på tema naturmangfold (Ecofact rapport 551, mars 2018) 
som tar for seg naturverdier i og nær planområdet basert på beslutningen om å bygge nye 
Storslett bru som to nye bruer, der den største bygges som en nettverksbuebru der land-
karaksene trekkes ca. fem meter tilbake fra dagens situasjon. Den minste av de to, mellom 
øya og sentrum, vil bli forholdsvis lik dagens bru. Det skal ikke gjøres inngrep i elvestrengen 
knyttet til de nye bruene. Det må imidlertid anlegges en midlertidig bru som skal støttes av 
pæler i elva. En midlertidig fylling i elva er nødvendig for å få denne på plass. Pælene skal 
kuttes når den midlertidige brua fjernes.  
 
Reisaelva har status som Nasjonalt laksevassdrag og har bestander av både laks, sjøørret og 
sjørøye. Selve planområdet inneholder ut over dette ingen truede eller verdifulle naturtyper 
eller arter, men 1-1,5 km nedstrøms tiltaket ligger Reisautløpet naturreservat som også har 
status som Ramsar-område4. I umiddelbar nærhet til verneområdet ligger også flere natur-
typer med stor verdi, som godt utviklede strandenger og strandsumper.  
 
Naturreservatet og verdiene i tilknytning til dette vil ikke påvirkes av tiltaket slik planene 
foreligger, men har vært behandlet i rapporten på grunn av forurensningsfare ved uhell 
under arbeid med bygging og rivning av de nevnte bruene. 
 

 
Figur 23 Reisaelva 
 
Vurderinger i forhold til Naturmangfoldlovens §§ 8-12 

§ 8, Kunnskapsgrunnlaget - “Offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal så langt det 
er rimelig bygge på̊ vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og 

                                                
 
4 Ramsar-områder i Norge omfatter 63 vernede våtmarksområder som er vernet i henhold til 
den internasjonale miljøvernavtalen Ramsar-konvensjonen. 
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økologiske tilstand, samt effekten av påvirkninger. Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig 
forhold til sakens karakter og risiko for skade på̊ naturmangfoldet.”  

Datagrunnlaget bygger på opplysninger fra Statens vegvesen, Fylkesmannen i Troms og data 
hentet fra forskjellige databaser (artsdatabanken.no, lakseregister.no, naturbase.no og lig-
nende). Det er ikke utført befaring for temaet naturmangfold, men området er godt kartlagt 
fra før både med hensyn til arter, naturtyper og det akvatiske miljøet. Det har vært lagt sær-
lig vekt på rødlistede arter og naturtyper og deres utbredelse og tilstand. Også hensynet til 
arter og funksjonsområder av særlig forvaltningsmessig betydning, i dette tilfellet anadrom 
fisk og Reisaelva som Nasjonalt laksevassdrag, har vært tatt med i vurderingene. De innsam-
lede dataene har vært behandlet og vurdert etter metodikk beskrevet i Statens vegvesens 
håndbok V712 Konsekvensanalyser. Kunnskapsgrunnlaget vurderes til godt.  

§ 9, Føre-var-prinsippet - “Når det treffes en beslutning uten at det foreligger tilstrekkelig kunnskap 
om hvilke virkninger den kan ha for naturmiljøet, skal det tas sikte på̊ å unngå̊ mulig vesentlig skade 
på̊ naturmangfoldet. Foreligger en risiko for alvorlig eller irreversibel skade på̊ naturmangfoldet, skal 
ikke mangel på̊ kunnskap brukes som begrunnelse for å utsette eller unnlate å treffe forvaltnings-
tiltak”.  

Kunnskapsgrunnlaget som planen bygger på vurderes til godt. Det er heller ikke sannsynlig-
gjort at tiltaket som beskrevet vil volde vesentlig skade på naturmangfoldet.  

§ 10, Økosystemtilnærming og samlet belastning - “En påvirkning av et økosystem skal vurderes ut 
fra den samlede belastning som økosystemet er eller vil bli utsatt for”  

Det vurderes slik at tiltaket ikke vil påvirke økosystemene som det grenser til så lenge 
kravene til avbøtende tiltak følges, da i hovedsak å unngå arbeid i tidsrommet for fiske-
vandringer.  

§ 11, Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver - “ Tiltakshaveren skal dekke 
kostnadene ved å hindre eller begrense skade på̊ naturmangfoldet som tiltaket volder, dersom dette 
ikke er urimelig ut fra tiltakets og skadens karakter”  

I tråd med vegvesenets retningslinjer vil det i prosjekteringsfasen bli utarbeidet ytre miljø-
plan (YM-plan), samt rigg- og marksikringsplan. I disse dokumentene vil det fremgå hvilke 
forebyggende eller gjenopprettende tiltak som skal gjennomføres. 

Statens vegvesen vil som tiltakshaver ta kostnader ved miljøforringelse. 

§ 12, Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder - “For å unngå̊ eller begrense skader på̊ natur-
mangfoldet skal det tas utgangspunkt i slike driftsmetoder og slik teknikk og lokalisering som, ut fra 
en samlet vurdering av tidligere, nåværende og fremtidig bruk av mangfoldet og økonomiske forhold, 
gir de beste samfunnsmessige resultater”.  

De største risikoene er knyttet til forstyrrelser for vandrende fisk i vassdraget, og det frem-
stilles krav om at arbeide i elva ikke må foregå i tiden for fiskevandringer, mai—september, 
for å unngå dette. Hvis det er avgjørende for fremdriften kan arbeid utenfor, men nær elva 
utføres i denne perioden så lenge de ytterste hensyn tas for å unngå direkte forstyrrelser 
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som kjøring og graving i elvestrengen, deponering av masser som kan forårsake turbiditet5 
og endring av bunnforhold, og andre former for forurensning. Etablering av midlertidig 
fylling for å sette ned pæle som støtte for midlertidig bru må ikke skje i perioden for laksens 
vandring, mai-september. Dette er hensyn som må tas for å oppfylle Naturmangfoldlovens 
§12. I planbestemmelsene § 7.1 Anleggs- og riggområde er det tatt med bestemmelse om 
at etablering av fylling ikke må skje i perioden for laksens vandring. 

Med brutypen nettverksbuebru unngår man permanente pilarer i elva. Dette er også et sterkt 
ønske fra Norges Vassdrag- og Energidirektorat (NVE) og Fylkesmannen, fremkommet i 
møtet avholdt den 02.11.2017. 

Det vil bli behov for midlertidig pilar i elva for midlertidig bru eventuelt også for montasje av 
permanent bru. Midlertidig pilar kan utføres som rammede stålrør som går helt opp i bru-
overbygninga. På denne måten unngås betongfundament på elvebunnen med tilhørende 
spuntkasse. Stålrørspælene kappes like under elvebunn når den midlertidige konstruksjonen 
fjernes. De midlertidige stålrørspælene må rammes fra pælerigg plassert på en midlertidig 
utlagt fylling i elva. 

Ut fra en helhetlig betraktning anses bygging av brutypen nettverksbuebru å gi de beste 
samfunnsmessige resultater med tanke på å unngå eller begrense skader på naturmang-
foldet. 

6.8 Kulturminner og kulturmiljø 

Planområdet kommer i berøring med kulturminne som er statlig listeført, men ikke fredet 
etter kulturminneloven. Det dreier seg om «Forbygning i Reisaelva ved Skarpsno», Aske-
ladden6 ID 219661-1.  
 
Kulturminnet er et objekt i nasjonal verneplan: «NVEs utvalgte kulturminner». Forbygninga er 
et sikringsanlegg på vestsiden av elva, oppbygd av tørrmurt stein.  
 
Øvre del av anlegget er ved den gamle brua i sør. Videre ned til dagens E6-bru har et tradis-
jonelt erosjonssikringsanlegg blitt ombygd til en «moderne» tørrmur på 450 m, knyttet sam-
men med den eldre. Den nye tørrmuren er satt opp med maskinkraft, og er av maskintilhug-
get stein. Forbygninga er sikret med småfallen stein i elva, under vann, som danner mothold 
og en viss stabilitet. 
 
På nord- og sørsida av brua er det bygget opp trapper i stein, som fører ned til gangsti langs 
elva. 
 

                                                
 
5 Turbiditet er et mål på vannets grumsethet (partikkelinnhold) 
6 Askeladden er Riksantikvarens offisielle database over fredete kulturminner og kultur-
miljøer i Norge 
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Den totale lengden på erosjonssikringsanlegget er 1200 m. Brufundamentet under eksister-
ende E6-bru regnes som del av anlegget. 
 

 
Figur 24 Trapp og mur i forbygninga, like nord for brufundament. 
 

Historikk 
I 1954 utførte NVE arbeider på en 200 m lang strekning nedenfor den nye brua. Vegvesenet 
utførte i tillegg arbeider 50 m ovenfor den nye brua og 100 m opp mot den gamle brua. I 
årene som gikk ble det påvist at elva hadde senket seg, og eksisterende anlegg hadde blitt 
undergravd og skadet. I 1968 ble ny plan utarbeidet med forslag om forsterkninger og 
forlengelse av anlegget på 510 m, trolig utført på 1970-tallet.  
 
Etter flom i 1997 ble sikringsanlegget skadet, og det ble bygget en ny sikring av tørrmurt 
stein, utført i 1999/2000. Arbeidet ble samkjørt med kommunens nasjonalparksenter og 
elveparkprosjektet. 
 
Virkning 
Tiltaket vil kunne få negativ virkning på kulturminnet. Spesielt vil plassering av midlertidig 
bru nedstrøms fra eksisterende E6 kunne påvirke erosjonssikringsanlegget negativt, ved at 
det i anleggsfasen og/eller ved bruk av midlertidig bru vil kunne komme skade på anlegget. 
Ved for høy belastning ved eller på tørrmuren vil denne eller steinmassene i elva kunne gi 
etter, og dette vil videre kunne føre til utrasing av ytterligere masser. Området vil da være 
utsatt for erosjon fra elva. Anlegg av midlertidig bru vil også kunne gjøre skade på oppbygd 
trapp som ligger like nord for brufundamentet. 
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Avbøtende tiltak 
Det settes av hensynssone i plankartet (kode kulturmiljø) fra eiendomsgrensene til eiendom-
mene 43/35, 6 og 15 meter mot øst. Hensynssonen strekker seg da noe ut i elva.  
 
I planbestemmelsene § 6 er det tatt med at det under anleggsarbeidet skal utvises aktsom-
het for å unngå mulig skade på elveforbygninga. Det må opprettes kontakt med kultur-
minneforvaltning i prosjekteringsfasen om dokumentasjon av elvesikringsanlegget, etter mal 
fra NVE, slik at det kan gjenbygges dersom det påføres skade.  
 
I ytre miljøplan (kapittel 7.3 YM-plan) skal det også tas med at NVE og Troms fylkeskom-
mune må kontaktes før bygging igangsettes. Anlegget må dokumenteres før, under og etter 
tiltaket. Dokumentasjonen settes inn i en egen rapport.  

6.9 Naturressurser 

Naturressurser er ressurser fra jord, skog og andre utmarksarealer, fiskebestander, vilt, 
vannforekomster, berggrunn og mineraler. Temaet omhandler landbruk, fiske, havbruk, 
reindrift, vann, berggrunn og løsmasser som ressurser. 
 
Ingen av disse temaene blir direkte berørt av planforslaget. I kapittel 6.7 Naturmangfold er 
det gitt en beskrivelse av Reisaelva som Nasjonalt laksevassdrag. Reisaelva har bestander av 
både laks, sjøørret og sjørøye. Det vurderes slik at tiltaket ikke vil påvirke økosystemene 
som det grenser til så lenge kravene til avbøtende tiltak følges, da i hovedsak å unngå arbeid 
i tidsrommet for fiskevandringer.  

6.10 Grunnforhold 

Kvartærgeologisk kart fra Norges Geologiske Undersøkelse, NGU, indikerer at løsmassene 
består av elveavsetninger i de øvre jordlag. Elveavsetninger vil i praksis si stein, grus og 
sand. Storslett bru ligger i et deltaområde ut mot Reisafjorden hvor det er forventet at det vil 
være marine avsetninger i dybden, det vil si silt og leire.  

 
Figur 25 Utsnitt av kvartærgeologisk kart, NGU, kilde: geo.ngu.no/kart/losmasse 

463



Planbeskrivelse – Forslag til detaljregulering for E6 Storslett bru 

30 
 

Kartet viser marine strand- og havavsetninger i nærheten. Like vest for brua er det berg i 
dagen som faller bratt av mot dalbunnen. Det bratte bergforløpet indikerer at bergnivået kan 
ligge dypt under brua. Kartet indikerer videre at det med stor sannsynlighet kan være 
morenemasser over berg. 
 
Grunnundersøkelser 
Det er utført grunnundersøkelser av Norges Geotekniske Institutt, NGI, i 2018. Datarapport 
og geoteknisk datarapport er vedlagt. 
 
Lagdeling og grov jordartsidentifikasjon er undersøkt med 16 totalsonderinger fordelt på 
fire profiler/akser. Det er boret ned til varierende dybder mellom 50 og 85 meter uten at det 
er påtruffet berg. Sonderingene indikerer sandige masser med økende motstand i dybden.  
 
Innledningsvis er flere fundamenteringsmetoder vurdert.  Det er valgt å gå videre med ram-
mede stålrørspæler, ettersom slike pæler erfaringsvis er godt egnet til fundamentering av 
bruer der det skal tas ned store konsentrerte laster. Stålrørspæler har også fordeler ved at de 
kan overføre betydelige horisontallaster, i tillegg har de meget god momentstivhet og tåler 
hard ramming. 
 

 
Figur 26 Boreplan for 16 punkt 

6.11 Støy 

«Retningslinjer for behandling av støy i arealplanleggingen, T-1442» er oppdatert av Klima- 
og miljødepartementet i 2016, og er koordinert med støyreglene gitt etter forurensingsloven 
og teknisk forskrift til plan- og bygningsloven. Retningslinjene anbefaler at det beregnes to 
støysoner for utendørs støynivå, rød og gul sone. 
 
I rød sone er gjennomsnittlig utendørs støynivå over 65 dB, i gul sone er utendørs støynivå 
over 55 dB. Grenseverdiene er anbefalinger, som ikke er juridisk bindene.  
 
Støysonekart for dagens situasjon viser at støynivå langs E6 ligger i rød sone. Støyrapport fra 
2018 ligger vedlagt.  
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I planområdet er det registret tre bygninger til boligformål som ligger i rød sone. Bolig på 
vestsida på eiendommen 43/32 (Hovedvegen 1) forutsettes innløst i ny situasjon. Tomten 
omreguleres til parkeringsplasser. Det ligger flere boliger i gul sone som i dag har høyt 
utestøynivå (> 55 dB).  Det forutsettes at boliger som ligger i gul sone blir vurdert i 
prosjekteringsfasen. 
 
Ny situasjon med ny bru ligger i samme trasé som gammel E6. Vi får en generell økning i 
støynivå som skyldes i hovedsak framskrevet trafikk for år 2042. Økningen ligger i området 
1—3 dB. 
 
På østsida av brua er det to bygninger til boligformål som ligger i rød sone. Bygning på eien-
dommen 15/31, Strandvegen 24, «Sanitetshuset», har åtte utleieleiligheter og uteplasser 
mot E6. Her er det behov for avbøtende tiltak. Det ville vært naturlig å foreslå støyskjerming 
langs veg, men på grunn av siktlinjer vil det ikke være mulig å sette opp skjerm langs vegen. 
Her kan det vurderes lokal skjerming av uteplasser samt beregning av innvendig støynivå for 
å finne eventuell behov for fasadetiltak.  
 

 
Figur 27 Østsida av brua, Strandvegen 24 «Sanitetshuset» til høyre, og Sentrum 1, Elveland boligpark, til venstre 
 
Bygning på eiendommen 15/51, Sentrum 1, Elveland boligpark, ligger også i rød sone og 
består av leiligheter samt forretninger. Leiligheter er lokalisert i 2. og 3. etasje. Det er bal-
konger på nord og vest siden av bygget. Bygningen er oppført i 2009, og støyforholdene 
skal være ivaretatt etter støyretningslinjene i behandling av byggesaken i kommunen, jf. 
gjeldende retningslinjer fra 2005, Retningslinjer for behandling av støy i arealplanleggingen, 
T-1442/2005. 

6.12 Risiko, sårbarhet og sikkerhet 

Plan- og bygningsloven stiller krav til gjennomføring av en risiko- og sårbarhetsanalyse 
(ROS-analyse) for å avdekke om området er egnet til utbyggingsformål, eller om risiko- og 
sårbarhetsforhold endrer seg som følge av planlagt utbygging. Det er gjennomført ROS-
analyse for vegstrekningen. Rapporten «ROS-analyse ny bru E6 Storslett, 25.5.2018» ligger 
vedlagt planbeskrivelsen.  
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Konklusjonen er at risikobildet for prosjektet er en forbedring i forhold til dagens situasjon, 
både med tanke på trafikksikkerhet og fremkommelighet: 
 
«Prosjektet virker godt planlagt og det aller meste av risiko er kartlagt i fagrapporter forut 
for ROS-analysen. Prosjektet er lite i omfang og utføres på eksisterende trase, så det er be-
grenset hvor mange sikkerhetsproblemer man ville finne når anlegges bygges i henhold til 
dagens krav til veganlegg. Men vi er bekymret for trafikksikkerheten ved gangfelt spesielt 
med tanke på at det er skolerute for relativt mange barn. Ellers er vi bekymret for at midler-
tidig bru skal kunne tåle en 200 års flom og eller ekstrem isgang som kan skade den mid-
lertidige brua.» 
 
Følgende tiltak er viktige for å redusere risikoen til et så lavt nivå som mulig, samtidig som 
det er samfunnsøkonomisk forsvarlig og realistisk. Fargekode rød angir at tiltak er nød-
vendig, oransje angir at tiltak skal vurderes. 
 

Tiltak 
nr. 

Tema 
 

Hendelse / 
sikkerhetsproblem 

ROS-analysens anbefalte tiltak 
 

1 
 

Naturfare 
(punkt 10+17) 
Infrastruktur 
(punkt 25) 

Flom og isgang kan 
skade midlertidig bru 
 

Den midlertidige bru må etableres slik at den ikke er 
sårbar for flom og isgang. Mulig alternativt kan være at 
beredskap iverksettes, hvor man sprenger is med 
sprengstoff for å hindre skader på midlertidig bru. 

2 
 

Infrastruktur 
(punkt 30) 

Strømnettet 
 

Distribusjonsnett undersøkes ifb. prosjektering. 
 

3 
 

Infrastruktur 
(punkt 33) 

Tele- og datanett 
 

Tele- og datanett undersøkes ifb. prosjektering. 
 

4 
 

Infrastruktur 
(punkt 34) 

Vannforsyning 
 

Vannforsyning undersøkes ifb. prosjektering. 
 

5 
 

Infrastruktur 
(punkt 35) 

Avløp- og kloakknettet 
 

Avløp- og kloakknettet undersøkes ifb. prosjektering. 
 

6 
 

Infrastruktur 
(punkt 39) 
 

Akutt eller permanent 
forurensning (anleggs- 
og driftsfasen) 
 

Vernet vassdrag. Det må i SHA-plan og i prosjektering 
gjøres tiltak for at vassdraget ikke blir forurenset. 
Riggplass og plassering av maskiner og drivstofftank på 
riggplassen er temaer som bla. må diskuteres ifb. 
forurensing. 

7 
 

Infrastruktur 
(punkt 41) 
 

Støy 
 

Siden det reguleres trer krav inn om strengere støykrav 
enn eksisterende veg. Det er utført støyberegning og 2 
bygg ligger i rød sone. Dette vil bli undersøkt nærmere og 
evt. tiltak iverksettes. 1 bolig er planlagt innløst. 
 

8 
 

Infrastruktur 
(punkt 44) 
Miljø 
(punkt 45) 

Annet forurensning / 
Vernet vassdrag 
 

Det må undersøkes om den midlertidige brua kan ha stått 
i elv med fiskesykdommer og parasitter. Mulig at brupilar 
m.m. på midlertidig bru må desinfiseres. 
 

9 
 

Miljø 
(punkt 47) 
 

Biologisk mangfold 
 

Inngrepet er lite og kun byggeperioden kan evt. ha 
betydning. Det er registret oter som man skal være 
oppmerksomme på i byggeperioden. Biolog skal rådføres. 
Reisaelva har status som Nasjonalt laksevassdrag og har 
bestander av både laks, sjøørret og sjørøye. Under 
anleggsperioden kan arbeid med ny bru medføre negative 
konsekvenser for fisk på grunn av nedslamming, økt 
turbiditet og forurensning fra drivstoff, olje og lignende. 
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Det viktige området for fugl nedstrøms brua vurderes ikke 
å bli berørt med mindre det skjer en større ulykke. 

10 
 

Kultur 
 

Arkeologiske 
kulturminner/fortidsmin
ne 
 

Ingen kulturminner i kart. Men i NVE verneplan er 
elvesikringen verneverdig. NVE ønsker SVV skal være så 
forsiktige som mulig for at tørrmur (elvesikring) ikke blir 
skadet. Dette undersøkes i prosjektering. 

11 
 

Beredskap 
 

Fremkommelighet ved 
utrykning 
(Politi, Brann, ambulanse) 
 

Ny bru blir bedre enn dagen og under bygging vil det være 
en midlertidig bru på siden av eksisterende bru. Hvis det i 
prosjektering velges en løsning hvor man bygger den nye 
brua helt inntil til den gamle vil det kunne bli stengt i 1-2 
dager. Dette vil få betydning for beredskap av nødetater. 
Personer kan fraktes over den gamle brua, men brannbiler 
m.m. må evt. stasjoneres på hver side. 
Se for øvrig punkt 10 flom/isgang 

12 
 

Trafikkulykke 
 

Sidekollisjon (avkjørsel) 
 

Prosjektet har allerede valgt at rekkverksløsning inn mot 
brurekkverk må være av en type som gir best mulig sikt 
ifb. kryss rett ved brua på østsiden. 
Vegbelysning ved kryss kan også vurderes i tillegg. 

13 
 

Trafikkulykke 
 

Påkjørsel av syklende 
eller gående 
 

Fartsgrense 50. Når brua får større kjørebane antar vi at 
farten vil øke. Gangfeltene som krysser E6 rett etter brua 
på østsiden og på vestsiden. Her anbefaler ROS-analysen 
på det sterkeste at det undersøkes om belysningen, sikt 
m.m. i gangfeltet oppfyller krav i håndbok V127. 
Skolebarn krysser disse gangfeltene på skoleruta. 
Under bygging vil myke trafikanter måtte krysse E6 pga. 
omlegging av vegen. Det er planlagt fartsgrense på 30 
km/t, ROS-analysen anbefaler på det sterkeste at det i 
tillegg til nedsatt fartsgrense (30) etableres 
fartsreduserende tiltak som fartsdumper som skrus 
midlertidig fast i asfalten på begge sider av brua hvor det 
midlertidige gangfeltet blir etablert, det skal også vurderes 
om disse gangfeltene skal belyses iht. korrekt belysning i 
gangfelt. 
Trafikksikkerhetsrevisor bør rådføres. 

14 
 

Trafikkulykke 
 

Sykkelulykke 
 

Løsning på adskillelse av G/S-veg og vegbane samt 
rekkverk og brurekkverk på samme side som G/S-veg bør 
utformes slik at det utgjør minst mulig fare for syklende 
som velter. 
Trafikksikkerhetsrevisor bør rådføres. 

6.13 VA og kabler 

Dagens vann- og avløpsledninger er vist i illustrasjonsheftet, tegning GH101. VA-ledningene 
krysser elva nord for brua. 
 
Tegning IN101 viser kabel- og belysningsplan. Eksisterende telekabler må legges i nye 
trekkerør i bruoverbygning og skjøtes i kummer på hver side.  
 
Det er høyspentkabler 20 kV som krysser under bru inntil brufundament. Disse kablene må 
beskyttes under anleggsperioden, og kraftselskapet må kontaktes før arbeidet starter i 
området.   
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Kraftselskapet skal videreføre trekkerør-trasé som krysser eksiterende fagverksbru i dag og 
går nordover på øya og krysser overvannsløpet mot øst. Antall rør for eksisterende trasé og 
ønske om reserverør avklares i prosjekteringsfasen med kraftselskapet. 

7 Gjennomføring av forslag til plan 

7.1 Trafikkavvikling i anleggsperioden 

Trafikken legges midlertidig om med midlertidig bru på nordsiden av dagens bru. Den 
midlertidige brua dimensjoneres for full to-felts veg med egen gang-/sykkelveg på nord-
siden. Nordsiden er valgt for myke trafikanter for å unngå mest mulig konflikt med anleggs-
området. Dette innebærer at E6 må krysses for å kobles til gang-/sykkelvegnettet. 
 

 
Figur 28 Midlertidig veg med tykk oransje strek, gang- og sykkeltrasé a vises med rød linje (illustrasjonshefte 
tegning Y101) 
 
Vegen legger opp til lav hastighet, med krappe kurver for å redusere inngrep på eiendom 
15/31. Her er det dimensjonert med sporingskurver for å sikre full fremkommelighet for 
vogntog i begge kjørefelt. 

7.2 Sikkerhet-, helse- og arbeidsmiljøplan (SHA-plan) 

Statens vegvesen som arbeidsgiver og byggherre har som mål at all virksomhet i etaten skal 
gjennomføres uten at mennesker og miljø påføres skade. Statens vegvesen skal benytte 
produkter som gjennom bruk eller avhending medfører minst mulig miljøbelastning, og 
unngå bruk av miljøskadelige stoffer. Alt planarbeid skal gjennomføres innafor krav i interne 
bestemmelser og krav i gjeldende lovverk og forskrifter. 
 
Statens vegvesen vil utarbeide en SHA-plan i prosjekteringsfasen i henhold til Byggherre-
forskriften. SHA–planen skal danne grunnlag for de HMS-krav og -forutsetninger som stilles 
til den utførende i konkurransegrunnlaget. SHA-planen skal særlig fokusere på:  

• Forhold til beboere/trafikanter 
o Trygge og opplyste krysningspunkt for myke trafikanter 

• Avgrensing av anleggsområder 
• Trafikkavvikling, omlegging av trafikk, varslingsplan 
• Arbeid på/ved trafikkert veg, sikker jobb-analyse 
• Arbeid over og nær vann 
• Arbeid med støping og montering av tunge konstruksjoner (bru) 
• Arbeid i omgivelser med støy og støv 
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7.3 Ytre miljø-plan (YM-plan) 

En YM-plan beskriver prosjektets utfordringer knyttet til ytre miljø og hvordan disse skal 
ivaretas. Dette er hovedsakelig et dokument for byggherren som skal ivareta miljøtema i 
henhold til lover og forskrifter. Planen skal være både grunnlag for prosjektering og 
konkurranse, og en oppsummering/vedlegg til sluttkontrakt. 
 
Tabellen oppsummerer spesielle miljøutfordringer som skal arbeides videre med i YM-
planen, og hva som er avdekket som spesifikke utfordringer i planarbeidet: 
 
Tema Problemstillinger/vurderinger 
Støy Bygning på eiendommen 15/31, Strandvegen 24, «Sanitetshuset», har 

åtte utleieleiligheter og uteplasser mot E6. Midlertidig veg vil gå nær 
boligbygget. Det må vurderes tiltak mot støy. 

Forurensing av 
jord og vann 
 

Vernet vassdrag. Det må vurderes tiltak for at vassdraget ikke blir 
forurenset. Riggplass og plassering av maskiner og drivstofftank på 
riggplassen er temaer som bla. må diskuteres. 
 
Det må undersøkes om den midlertidige brua kan ha stått i elv med 
fiskesykdommer og parasitter. Mulig at brupilar m.m. på midlertidig 
bru må desinfiseres. 

Nærmiljø og 
friluftsliv 

Atkomst til stier langs elvebredden må opprettholdes i størst mulig 
grad under anleggsperioden 

Naturmiljø De største risikoene er knyttet til forstyrrelser for vandrende fisk i 
vassdraget, og det fremstilles krav om at arbeide i elva ikke må foregå 
i tiden for fiskevandringer, mai—september, for å unngå dette. Hvis 
det er avgjørende for fremdriften kan arbeid utenfor, men nær elva 
utføres i denne perioden så lenge de ytterste hensyn tas for å unngå 
direkte forstyrrelser som kjøring og graving i elvestrengen, 
deponering av masser som kan forårsake turbiditet og endring av 
bunnforhold, og andre former for forurensning. Anleggelse av 
midlertidig fylling for å sette ned pæle som støtte for midlertidig bru 
må ikke skje i perioden for laksens vandring, mai-september. Dette er 
hensyn som må tas for å oppfylle Naturmangfoldlovens §12.  
 

Kulturminne og 
kulturmiljø 

Under anleggsarbeidet skal det utvises aktsomhet for å unngå mulig 
skade på elveforbygninga. NVE og Troms fylkeskommune må 
kontaktes før bygging igangsettes. Elveforbygningsanlegget må 
dokumenteres før, under og etter tiltaket. Dokumentasjonen settes 
inn i en egen rapport. 
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8 Sammendrag av innspill  
 
Avsender Innspill Kommentar 
Fylkesmannen i 
Troms 

Fylkesmannen vil gjøre 
oppmerksom på at det er viktig 
at nødvendig inngrep i 
Reisaelva i forbindelse med 
etablering av midlertidig 
bruløsning og bygging av ny 
bru på forhånd er avklart, 
enten i forhold til vannressurs-
loven eller forskrift om fysiske 
inngrep i vassdrag, gitt i 
medhold av laks- og 
innlandsfiskeloven. Slik 
avklaringer gjøres med NVE 
eller Fylkesmannen. 
 

Ny bru skal ikke bygges 
med fundament i 
Reisaelva. Midlertidig bru 
kan kreve fundament i 
elva. I møte med 
Fylkesmannen og NVE 
2.11.2017 ble det avklart 
at en eventuell søknad om 
konsesjon for tiltak i 
vassdrag kan erstattes av 
reguleringsplanprosessen.  
 

NVE Ferdsel langs vassdraget bør 
opprettholdes i størst mulig 
grad, og grunnforholdene må 
vurderes før det eventuelt skjer 
mellomlagring av masser ned 
mot elva. 
 

Ferdsel langs vassdraget 
skal opprettholdes, og det 
er gjennomført 
grunnundersøkelser der 
det skal være rigg- og 
anleggområde. 
 

Troms 
fylkeskommune 

Kulturminnevernet. 
Statlig listeført 
sikringsanlegg/elveforebygging 
i form av natursteinmur med 
trapper langs vestsida av elva. 
Fylkeskommunen ber om at 
varslet utvidet planområde 
reduseres med minimum 15 
meter mot øst. Det er ikke 
ønskelig med et midlertidig 
rigg- og anleggsområde på og 
nært dette statlige listeførte 
kulturminnet. 
 

Området med 
elveforebygging er vist 
som hensynssone i 
reguleringsplankartet og 
det er gitt bestemmelser 
om området. Dette 
området skal ikke 
benyttes som rigg- og 
anleggsområde.  
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9 Vedlegg 
Vedlegg til planbeskrivelsen: 

1. Illustrasjonshefte 
2. Notat brualternativer E6 Storslett bru, ÅF Engineering, 20.12.2017 
3. ROS-analyse ny bru E6 Storslett, Statens vegvesen, 25.05.2018 
4. Støyrapport E6 Storslett bru, ÅF Engineering, 20.03.2018 
5. Fagrapport naturmangfold, E6 Storslett bru, Ecofact rapport 551, 2018 
6. Geoteknisk prosjekteringsrapport E6 Storslett bru, 2018, NGI  
7. Hydraulisk analyse i forbindelse med bygging av ny bru over Reisaelva ved Storslett, 

16/2017, NVE 
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Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
22/19 Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg 04.04.2019 
 Nordreisa kommunestyre  

 

Omorganisering av vannområdeutvalgene 

Henvisning til lovverk: 
Vannforskriften 
 

Rådmannens innstilling 
Nordreisa kommunestyret vedtar at kommunen inngår i et felles vannområdeutvalg Troms Nord, 
hvor vannområdene Nordreisa-Kvænangen, Lyngen-Skjervøy og Balsfjord-Karlsøy slåes 
sammen til et vannområdeutvalg. Ved særskilte saker som bare berører et av de nevnte 
vannområdene, gjennomføres egne møter i de enkelte vannområdene.  
Slike saker skal referert i vannområdeutvalget Troms Nord. 
 
 

Saksopplysninger 
Et vannområde er en del av en vannregion (Troms) som består av flere, ett enkelt eller deler av 
nedbørfelt med tilhørende grunnvann, eventuelt kystvann. Vannområdet er med andre ord ikke 
delt inn ved kommunegrensene, men ved nedbørsfelt. Vannområdene i «Troms nord» består av 
følgende tre vannområder, med tilhørende vannområdeutvalg: 
 
1. Nordreisa-Kvænangen – innbefatter kommunene Kvænangen, Nordreisa og deler av 

Kåfjord kommune 
 
2. Lyngen-Skjervøy – innbefatter kommunene Lyngen, Skjervøy, Storfjord, Kåfjord og 

deler av Balsfjord og Nordreisa kommuner 
 
3. Balsfjord-Karlsøy – innbefatter kommunene Karlsøy, Tromsø, Balsfjord og deler av 

Storfjord og Lyngen kommuner 
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Figuren under viser inndelingen av vannområdene i Troms vannregion.  

  
I vannforskriftens § 23.(organisering av arbeidet i vannregionen), står det følgende: 
«Vannregionmyndigheten (Troms Fylkeskommune) kan i samarbeid med vannregionutvalget der 
det er hensiktsmessig, dele hele eller deler av vannregionen i vannområder. Ved inndeling i 
vannområder skal det tas utgangspunkt i de naturgitte forhold, som hele eller deler av 
nedbørfelt, fjorder og kystområder. I tillegg skal det legges vekt på eksisterende 
samarbeidsformer mellom kommuner, regionale myndigheter og andre interesser, forventede 
utfordringer og allerede igangsatte tiltak.» 
 
Som inndelingen av vannområdene på kartet viser, tilhører flere kommuner 2 –to forskjellige 
vannområder. Dette innebærer at disse kommunene blir involvert i møter i flere 
vannområdeutvalg. Dette vil nødvendigvis øke administrasjons- og møteutgiftene betydelig. En 
slik organisering av arbeidet vil oppleves som lite rasjonelt for flere av de berørte kommunene.  
 
I henhold til vannforskriftens §23 har vannregionmyndigheten allerede etablert et 
vannområdeutvalg for hvert av de 3 vannområdene, og alle utvalgene har drøftet følgende: 
 
«….Det konstituerte vannområdeutvalget drøfter om dagens inndeling 
organisering er hensiktsmessig, og om det finnes alternative modeller som er 
bedre enn dagens organisering». 
 
Vedtakene fra vannområdeutvalgene er som følger: 
 
Nordreisa-Kvænangen 
 
Sak 5/18 Organisering av arbeidet i vannregionen 
«Vannområdeutvalget Nordreisa-Kvænangen er åpent for et større samarbeid 
med de øvrige vannområdeutvalgene i Troms nord, men vil avvente de andre 
vannområdeutvalgenes vurderinger. Vannområdekoordinator tar initiativ til et 
møte mellom ledere i vannområdeutvalgene for drøfting av dette» 
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Lyngen-Skjervøy 
 
Sak 6/18  Organisering av arbeidet i vannregionen  
«Vannområdeutvalget for Lyngen-Skjervøy ønsker et felles vannområdeutvalg (Troms nord) 
hvor vannområdene Nordreisa-Kvænangen, Lyngen-Skjervøy og Balsfjord-Karlsøy slåes 
sammen til et vannområdeutvalg. Vannområdeutvalget Lyngen-Skjervøy vil at lederne for disse 
tre vannområdeutvalgene møtes snarest for å diskutere en ny organisering med et felles 
vannområdeutvalg».  
 
 
Balsfjord-Karlsøy 
 
Sak 6/18  Organisering av arbeidet i vannregionen  
Vannområdeutvalget for Balsfjord-Karlsøy ønsker et felles vannområdeutvalg (Troms nord) 
hvor vannområdene Nordreisa-Kvænangen, Lyngen-Skjervøy og Balsfjord-Karlsøy slåes 
sammen til et vannområdeutvalg. Vannområdeutvalget Balsfjord-Karlsøy vil at lederne for disse 
tre vannområdeutvalgene møtes snarest for å diskutere en ny organisering med et felles 
vannområdeutvalg.  
 
Lederne for vannområdeutvalgene diskuterte organiseringen i møte den 22.oktober 2018. Det 
ble gjort følgende vedtak: 
  
Sak 4/18  Organisering av arbeidet i vannregionen  
 
Vi anbefaler et felles vannområdeutvalg (Troms nord) hvor vannområdene Nordreisa-
Kvænangen, Lyngen-Skjervøy og Balsfjord-Karlsøy slåes sammen til et vannområdeutvalg. Ved 
særskilte saker som bare berører et av de nevnte vannområdene, gjennomføres egne møter i de 
enkelte vannområdene. Slike saker blir referert i vannområdeutvalget «Troms Nord». 
 
 

Vurdering 
En sammenslåing av de tre vannområdeutvalgene til et utvalg, vil gi en mer rasjonell og 
kostnadsbesparende drift av utvalgsarbeidet. Utvalget vil også ha fordeler ved at mange 
problemstillinger knyttet til arbeidet med vann er felles for alle kommunene, eksempelvis 
kystsoner, spredt avløp mm. 
Saken er drøftet i dagens vannområdeutvalg og alle tre utvalgene anbefaler at de slås sammen til 
ett felles utvalgt for Troms Nord.  
 
Administrasjonen støtter seg på disse vedtakene og anbefaler at tre utvalgene slås sammen til et 
vannområdeutvalg. 
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Søknad om rammetillatelse og dispensasjon1942/47/47 Overnattingsbygg 

Henvisning til lovverk: 
Plan- og bygningsloven: §§ 20-1, 20-2,20-3, 29-5, 
Teknisk forskrift TEK17 
Forvaltningsloven: § 27 b 
 
Vedlegg:  
1 Hovedmomentene i reguleringsarbeidet Sørkjosen 
2 Søknad om dispensasjon 47/47 
3 Søknad om rammetillatelse 47/47 

 
 
 
Rådmannens innstilling  
Med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl 2008) §§ 20-1, 20-2 og 21-4 godkjennes søknad om 
rammetillatelse i samsvar med søknad om oppføring av modulbygg som overnattingsbygg på 
gnr. 47 bnr. 47.  
 
Søknad om dispensasjon fra TEK17 kapitel 12 og § 13-3, avslås på grunnlag av at 
konsekvensene blir for store til at dispensasjon kan gis. Bygget oppfyller ikke kravene til 
planløsning, universell utforming og ventilasjon. Dette gjelder fellesareal, soverom, bad og 
toalett. Hensynene i formålsbestemmelsene i TEK17 blir derved vesentlig tilsidesatt.  
 
Det gis dispensasjonen for §§14-2 og 14-3 i TEK17, da det ikke vil gjøre vesentlig forskjell fra 
minstekravet til energikrav i TEK17.  
 
Søksmål om gyldigheten av forvaltningsvedtaket eller krav om erstatning som følge av vedtaket 
kan ikke reises uten at klageadgangen til fylkesmannen er benyttet jf forvaltningslovens § 27 b. 
 
Vilkår: 
Tiltaket skal utføres i samsvar med ovennevnte dokumentasjon og på følgende vilkår: 

- Det skal prosjekteres nok parkeringsplasser til eksisterende bygg og nytt bygg, i samsvar 
med kommuneplanens arealdels bestemmelser.  

- Ved søknad om igangsettingstillatelse skal alle krav i TEK17 være oppfylt, unntatt §§14-
2 og 14-3 som det er gitt dispensasjon ifra ovenfor og oppdaterte tegninger for bygget og 
brannkonsept for overnattingsbygg.  
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Saksopplysninger 
Betongservice AS søker på vegne av Henriksen gjestestue om rammetillatelse for oppføring av 
overnattingsbygg ved bruk av eksisterende brakkerigg på gnr. 47 bnr. 47 i Sørkjosen. Bygget 
skal ansees som et tilleggsbygg til eksisterende Henriksen gjestestue. Det er søkt om 
dispensasjon fra TEK17. Dette gjelder da Kap. 12, 13-3,14-2 og14-3.  
 
Henriksen gjestestue fikk i 2016 tillatelse til oppføring av brakkerigg/modulbygg som 
midlertidig bygg inntil 2 år. Formålet ble i søknaden oppgitt å være utleierom. Bakgrunnen for 
oppføringa av modulbygget var mangler av boplass for anleggsarbeidere ved oppbygging av 
tunell og kraftlinjenett.  
 
Miljø, plan og utviklingsutvalget behandlet ny sak om midlertidig tillatelse 08.06.2018. 
Saken ble behandlet som et midlertidig bygg som skulle stå i 2 år til. Fylkesmannen har i 
klagesak fastslått at dette er feil. Midlertidige bygg skal kun stå i 2 år. Søknad om forlengelse 
skal behandles som en permanent søknad. Dette da det ikke er lov til å ha et midlertidig bygg 
mer enn 2 år før det blir en dispensasjonssøknad. Saken skulle allerede da ha vært behandlet 
som en dispensasjonssøknad.  
 
Etter klagebehandling hos Fylkesmannen, som resulterte i at kommunens vedtak ble opphevet, 
er det nå fremmet en ny søknad om permanent bygg. 
Eiere har gjort en ny vurdering der de har funnet ut at de i denne omgangen vil søke om en varig 
plassering av bygget. De har levert inn en søknad om dispensasjon fra flere av TEK17 kravene.  
 
Bygget skal bli et permanent bygg med formål overnatting. Det søkes om dispensasjon fra 
TEK17, noe som betyr at bygget som står der pr i dag ikke vil bli tilpasset etter gjeldende 
regelverket når det omgjøres permanent. Ansvarlig søker har begrunnet i sin 
dispensasjonssøknaden med at det ikke er økonomisk forsvarlig å etterkomme å oppgradere 
bygningsmassen til TEK17.  
 
Det er ikke søkt om samtykke av Arbeidstilsynet. Dette kravet trer ikke inn fordi eiere av bygget 
ikke har noen ansatte. 
 
Plassering av bygg er den samme som tidligere søknader. Bygget er i regulert området, som gjør 
at det ikke er behov for dispensasjon av Statens vegvesen. Avstand fra bygg til eiendomsgrensen 
er ca. 6 meter.   
 
Det søkes om rammetillatelse for bygget. De ønsker i rammetillatelsen og få avklart om de får 
lov å ha bygget stående eller ikke, før de prosjekterer brannkonseptet for bygget. Denne vil være 
innkommet til kommunen, før en igangsettingstillatelse gis.   

I forskrift om byggesaksbehandling (sak10) § 6-4, skal en rammetillatelse inneholde så langt det 
er relevant for tiltaket skal rammetillatelse omfatte  

a) tiltakets art og formål  
b) størrelse, antall bruksenheter og grad av utnytting  
c) avklaring i forhold til plangrunnlaget  
d) form, plassering, parkeringsløsninger, uteoppholdsareal, visuell utforming  
e) sikkerhet mot fare  
f) forholdet til utvalgte naturtyper  
g) sikkerhet for godkjent veg-, vann- og avløpsløsning  
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h) behovet for, og eventuelt søknad om, dispensasjon  
i) avklaring av forholdet til naboene.  

       Rammetillatelse kan i tillegg omfatte andre forhold.  

Nabovarslingen er sendt ut til naboer, der de har opplyst at dette er en dispensasjonssak. Det er 
ikke mottatt noen nabomerknad til søknaden.  

 
Dispensasjon 
Det er søkt om dispensasjon fra Tek 17 §§ kapitel 12, 13-3, 14-2 og 14-3. Kapitel 12 omhandler 
planløsning og bygningsdeler i byggverk, § 13-3 omhandler ventilasjon i byggverk for publikum 
og arbeidsbygning, § 14-2 omhandler krav til energieffektivisering og § 14-3 minimumskrav til 
energieffektivisering. 
Teknisk forskrift 17 kapitel 12 
Teknisk forskrift 17 § 13-3 
Teknisk forskrift 17 § 14-2 
Teknisk forskrift 17 § 14-3 

Vurdering 
Gjennom rammesøknaden endrer bygget formål fra midlertidig bygg til permanent bygg. I 
forhold til tekniske krav betyr det at alle kapitler er gjeldende i TEK17. For det midlertidig 
bygget var kapittel 8 Opparbeidet uteareal, kap. 12 Planløsning og bygningsdeler i byggverk og 
kap. 13 Inneklima og helse i TEK10(17) ikke gjeldende. Ansvarlig søker har søkt dispensasjon 
fra kap.12, 13-3, 14-2 og 14-3. Dette vil si at de vil ha bygget slik står i dag og at det ikke gjøres 
noen endringer med bygget.  
 
Plasseringen av bygget er innenfor byggelinje og på lik linje med eksisterende bygg. Bygget er 
et modulbygg, men er bra vedlikeholdt.  
 
Det må prosjekteres nok parkeringsplasser slik at den eksisterende gjestestuen og det nye bygget 
har nok parkeringsplasser. Dette etter kommuneplanens arealdel, planbestemmelser pkt.2.1.5.   
 
Det er anlagt overvannledninger på eiendommen rett nord for modulbygget. Dette på grunn av at 
eiendommen tidligere var plaget av vannoppsamling. Det gjøres oppmerksom at hvis det vises 
seg at det blir problemer med overvann i området på grunn av bygningen, er eier selv ansvarlig 
for at det blir anlagt infiltrasjon/ avledningsrør på eiendommen.  
 
 
§§ 14-2 og 14-3 energikrav til bygget:  
Det søkes om dispensasjon fra U-verdiene. (U-verdi eller varmegjennomgangskoeffisient er et 
mål som brukes i bygningsindustrien for å angi en bygningsdels varmeisolerende evne). 
Ansvarlig søker har spesifisert per telefon at bygget holder kravene i TEK 10 på det tidspunktet 
bygget ble ført opp, men at det etter dagens regelverk ikke holder energikravene. Bygget holdt 
minste energikrav til formålet sitt. Det er et større behov for energiberegner for bygningen etter 
§ 14-2 Krav til energieffektivitet var ikke aktuelt da formålet var til midlertidig bruk. Ved å ta i 
bruk bygget som varig, er det krav om beregninger av byggets energibehov og varmetapstall er 
utført etter NS og at energibehovet ikke er over det tillate.  
 
Minstekravene er også endret fra TEK10 til TEK17. Det vil si at vinduer og dører skal ha 
mindre U- verdi, samt at det er mindre krav til lekkasjetallet på bygget. Det er også krav i 
TEK17 at det skal prosjekteres at bygget har energibudsjett i større grad enn i TEK10.  
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I vurderingen om det bør gis dispensasjon fra disse kravene, vil det være vurdering av 
konsekvenser. Konsekvensen er at bygget ikke vil være miljøvennlig etter dagens standard. 
Bygget bruker mer energi enn det som er kravet i dag. Samlet sett er disse konsekvensene 
likevel ikke store. 
 
Hvis det skal gis dispensasjon fra § 14-2 Krav til energieffektivitet, bør minstekravene i § 14-3 
Minimumskrav til energieffektivitet være oppfylt. Da det er gjort endringer fra TEK10 til 
TEK17, betyr dette at dører og vinduer må byttes ut. Det er uvisst om bygget vil holde 
lekkasjetallet for bygget, noe som ansvarlig søker har kontroll over. Det er ikke den store 
forskjellen for bygget fra TEK10 til TEK17 og en slik tillatelse utgjør ikke den store forskjellen. 
Det har tross alt et bygg som var bygget etter TEK10 kravene. Dermed anser vi at å gi 
dispensasjon fra § 14-3 også er greit, siden bygget oppfylte minstekravene til energieffektivitet 
tidligere da det ble oppført.  
 
§ 12 Planløsning og bygningsdeler i byggverk: 
Det søkes om dispensasjon fra hele kapittel 12 i TEK17. Dette er på grunn av at bygget er et 
«publikumsbygg». Eksempler på bygninger som går inn i denne kategorien, er f.eks. offentlig 
kontor, kino, kulturhus, bensinstasjon og overnattingsbygg. Formålet med kapittel 12 er at 
Universell utforming eller tilrettelegging av hovedløsningen i de fysiske forholdene slik at 
virksomhetens alminnelige funksjon kan benyttes av flest mulig. Bygg skal tilrettelegges bruk for 
flest mulig. En arbeidsbygning behøver mulig kun delvis universell utforming, mens et 
publikumsbygg skal være tilgjengelig for alle.  
 
Betongservice AS søker om dispensasjon for dette da de vil ta i bruk bygget slik det er. Dette vil 
si at for det første er det ikke tilrettelagt for folk flest når det ikke er utformet slik at folk i 
rullestol kan ta i bruk bygget. For å nevne eksempler på dette:  

 Man skal kunne komme inn i bygget med rullestol. 
 Man skal kunne snu rullestolen i en korridor hvis man må skifte veiretning.  
 Man skal kunne ta i bruk overnattingsrommet med tilgjengelighet til seng og bad. 
 Man skal kunne snu rullestolen på badet.  
 Man skal kunne oppholde seg i alle fellesrom i bygg.  

 
Ingen av disse punktene er oppfylt. Det bemerkes at det er kun 1/10 av overnattingsrommene 
som må være universelt utformet. De som sitter i rullestol har blant annet krav om at de ikke 
bare skal kunne ta i bruk et overnattingsrom, men også kunne ha tilgjengelighet i rom som 
brukes av alle. Med dette menes konferanserom, cafe, frokostsal og lignende. Dette vil si at det 
mulig er krav om heis til andre etasje i bygget. Tilsammen vil dette si at det bør være en større 
endring av hele bygget for å kunne holde seg innenfor regelverket i TEK17 Kap. 12. 
 
Ansvarlig søker mener at bygget skal sees som et tilleggsbygg til eksiterende gjeststue. På den 
eksiterende gjestestuen har de f.eks. rom på 1. plan som gjør at folk i rullestol kan overnatte der. 
Spørsmålet her er om bygget i det hele tatt kan sees som ett tilleggsbygg til gjestestuen. Dette på 
grunn av at bygget ansees som et egen overnattingsbygg på grunn av plasseringen av bygget 45 
meter fra eksisterende gjestestue. Hvis dette bygget skulle ha vært ett tilleggsbygg til 
eksisterende gjeststue burde bygget ha vært plassert enten som ett tilbygg til gjestestuen eller 
med en passasje/ gang/ mellom byggene. 
 
Byggene imellom blir beregnet som «kommunikasjonsvei». Det vil være lang vei for en 
rullestolbruker, spesielt på vinterstid. Det skal prosjekteres atskilt kommunikasjonsvei for 
persontrafikk og transportvei for vareleveranse, som bidrar til sikker og hensiktsmessig ferdsel. 
Dette er også noe de har søkt om dispensasjon fra.  
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§13-3 Ventilasjon i byggverk for publikum og arbeidsbygning.  
Det er søkt om dispensasjon fra å ha ventilasjonsanlegg i bygget. Formålet med kravet er en 
forutsetning for å unngå negative helseeffekter og oppnå trivsel og velvære for de som 
oppholder seg i bygget.  
 
Minstekravet for ventilasjon i byggverk for publikum og arbeidsbygning er:  
§ 13-3 (1) Frisklufttilførsel på grunn av forurensning fra personer med lett aktivitet skal være 
minimum 26 m3 per time per person. Ved annet aktivitetsnivå enn lett aktivitet, skal 
frisklufttilførsel tilpasses slik at luftkvaliteten blir tilfredsstillende.   
 
Dette skal regnes sammen med:  
 
§ 13-3 (2) Frisklufttilførsel på grunn av forurensning fra materialer, produkter og installasjoner 
skal være minimum  

a) 2,5 m3 per time per m2 gulvareal når bruksenheten eller rommene er i bruk 
b) 0,7 m3 per time per m2 gulvareal når bruksenheten eller rommene ikke er i bruk.  

 
Men hvis aktiviteten i rommet er større, skal det beregnes etter dette, § 13-3 (1) andre ledd.  
 
Ansvarlig søker har ikke nevnt hvorfor de mener bygget skal få en slik dispensasjon og hvorfor 
dette ikke er nødvendig.  
Man kunne si at det skulle beregnes som ett soverom i en bolig. Til et soverom er det krav om at 
det minimum skal ha 26 m3 friskluft per time per planlagt sengeplass når rommet er i bruk.  
 
Det er vanskelig å se hvorfor man skal gi en slik dispensasjon, og hvordan hensynet da skal bli 
ivaretatt. Dette er et krav som er en viktig konsekvens for helse. Forøvrig er dette mulig for 
ansvarlig søker å oppfylle på en enkel måte.  
 
Konklusjon av dispensasjonen:  
Ved å legge vekt på konsekvensene for å åpne opp for å frita ett bygg så mange krav fra TEK17, 
må det vurderes hvilke konsekvenser dette har. Ved å ha lav energikrav på et slikt bygg, vil det 
si at det går noe utover miljøet. Det er behov for stor utluftning av rommene, noe som igjen vil 
si at det går ut over energibruken og energibehovet for bygget. Helsemessig er dette ikke heldig 
for de som skal overnatte i bygget at de ikke har ventilasjonsanlegg.  
Vi anser likevel dispensasjon fra kapitel 12 og § 13-3 som de mest alvorlige. Kapitel 12 skal i 
vare ta tilgjengeligheten i bygget for alle. Dette gjelder, inngangsparti, fellesareal, soverom, 
toalett og oppholdsrom. Videre har ikke bygget ventilasjon og basere all utlufting på åpning av 
vinduer.  
I § 19-2 i plan- og bygningsloven står det:  

...Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller 
hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi 
dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Det kan ikke dispenseres 
fra saksbehandlingsregler. 
Ved dispensasjon fra loven og forskriften til loven skal det legges særlig vekt på dispensasjonens 
konsekvenser for helse, miljø, jordvern, sikkerhet og tilgjengelighet....  
 
Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller 
hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi 
dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Det kan ikke dispenseres 
fra saksbehandlingsregler. 
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Spørsmålet her er om hensynene i lovens formålsbestemmelse blir vesentlig tilsidesatt.   
Plan- og bygningsloven 08 § 29-5, Tekniske krav gir større rom for å avslå søknader som ikke 
oppfyller tekniske krav. Dette er forbehold vanlige byggesøknader uten dispensasjonssøknad. 
Ordlyden av denne er blant annet: ...Bygning med oppholdsrom for mennesker skal  prosjekteres 
og utføres slik at krav til forsvarlig energibruk, planløsning, og innemiljø, herunder utsyn, 
lysforhold, isolasjon, oppvarming ventilasjon og brannsikring mv., blir oppfylt... 
 
Det er også nevnt i «plan- og bygningsrett» s. 206 under 5 Hvilke bestemmelser det kan 
dispenseres fra. ... Dispensasjonsadgangen gjelder også for forskrifter gitt med hjemmel i plan- 
og bygningsloven. Dette gjelder også tekniske forskrift, men slik de tekniske kravene er 
formulert, er det liten plass for dispensasjon....  
Med dette betyr det nettopp det som er nevnt, at formålene med tekniske kraver er sterkt knyttet 
til konsekvenser for å gi en dispensasjon. Spørsmålet blir da om vi i det hele tatt kan dispensere 
så mange krav fra TEK17 da lovverket ikke gir rom for dette,  
 
I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet 
vurdering.  
Denne dispensasjonssaken setter standard på hvordan man behandler søknader som man mottar 
på bygg som har fått midlertidig tillatelse for 2 år i sentrumsområdene. Spørsmålet er om det bør 
stilles høyere krav til bygninger i sentrumsområdene som brukes til publikum. Det bemerkes 
også at i dispensasjonssøknaden at det ikke er begrunnet større hvorfor de vil fravike fra kravene 
i TEK17.  
 
Ved å gi en slik dispensasjon, vil det bli et problemer med at andre også ønsker en slik 
dispensasjon. Likhetsprinsippet sier at alle bør få samme tillatelse så fremt grunnlaget er det 
samme. Dette betyr at hvis vi får lignende søknader inn, kan vi ikke si nei til at de søker 
dispensasjon fra tekniske krav.   
 
Fordelene med å gi tillatelse, er at dette er et bygg som gir vekst i næringslivet. Dette er ett 
alternativt overnattingsbygg i sentrumsområdene «sentralt». Men, dette vil også kunne ha blitt 
oppfylt uten behov for en dispensasjon forøvrig. Fordelene kan også være at bygget allerede står 
der og er klar til å tas i bruk.  
 
I en oppsamlet konklusjon vil det gis/ ikke gis dispensasjon til:   

 Dispensasjon fra energikravene §§ 14-2 og14-3 kan gis, så lenge bygget holder 
minimumskravene til energieffektivitet i TEK10.  

 Dispensasjon fra Kap.12 Planløsning og bygningsdeler i byggverk gis ikke. Dette da 
bygget må ansees som et eget bygg, vil hensynet med lovens formålsbestemmelse bli 
vesentlig tilsidesatt.     

 Dispensasjon fra §13-3 Ventilasjon i byggverk for publikum og arbeidsbygning gis ikke. 
Avslag for dispensasjonen begrunnes med at det hensyn med lovens formålsbestemmelse 
blir vesentlig tilsidesatt.     

 
Planstatus: 
Reguleringsplan med planidentifikasjon 19421979_002 med plannavn Sørkjosen vest B. 
Planformålet er avsatt til F4 forretning.  
 
Reguleringsplanen er en del av flere eldre reguleringsplaner i Sørkjosen der eksisterende 
næringsformål ble registrert i formålet «forretning». På daværende tidspunkt var bygningsloven 
1965 gjeldende. Som eksempel er blant annet eiendommen med Reisafjord Hotell registrert til 
formål forretning og ikke som formålet herberg. Det er lagt med hovedmomentene for 
reguleringsarbeidet i vedlegg nr.1 Ordlyden av reguleringsplan tilsier at eksisterende næring ble 
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registrert til formålet forretning. Dette kan komme av at de ikke ville regulere et spesifisert 
formål for næringseiendommene og på grunn av formålet «næring» ikke var eksisterende på det 
tidspunktet. Dermed ble formålet registrert som «forretning», som for øvrig også er næring. Ved 
at de registrerte en fellesbenevnelse på alle eiendommene, gjør at fleksibiliteten var større i 
ettertid, når nye tiltak/ salg av eiendommer skjedde. Dette brukes også i dag i reguleringsplaner 
når man ikke vil spesifisere nærmere formål for areal.  
 
Hvis det i utgangspunktet har vært registrert feil i reguleringsplanen, må det nevnes at det da har 
praktisert feil i alle år. Da vil praktiseringen av reguleringsplanen ha en betydning, som både har 
vært «langvarig, konsekvent og alminnelig kjent i kommunen». Dette bør ha en avgjørende vekt. 
Dermed tolker vi det slik at inntil det foreligger oppdaterte reguleringsplaner, vil vi tolke 
formålet forretning at dette inngår som næringsformål. Vi nevner at oppdatering av 
reguleringsplan for Sørkjosen er under arbeid og at den tas opp til andre gangs behandling i april 
2019. 
 
Nabovarsling: 
Naboer og gjenboere er varslet iht. pbl 2008 § 21-3 og SAK10 § 5-2.  
 
Gjennomføringsplan: 
Gjennomføringsplan foreligger jf pbl 2008 § 21-2, og SAK10 § 5-3 
 
Godkjenning av foretak for ansvarsrett: 
Foretak med eller uten sentral godkjenning som søker ansvarsrett, bekrefter ved søknad at de 
oppfyller pbl 2008 § 23-3 og SAK10 §§ 9-1 og 9-2 til ansvarsrett for omsøkte fagområder. Det 
er ansvarlig søkers ansvar å påse at alle fag er dekket med ansvarsrett før arbeidet igangsettes jf 
pbl § 23-4.  
 
Til arbeid som krever ansvarsrett og som ansvarlig foretak selv ikke utfører eller har 
nødvendig kompetanse for å utføre, skal ansvarlig foretak forvisse seg om at innleid foretak 
tilfredsstiller forskrifters krav til kompetanse for sitt fag og har kontrollsystemet på plass. 
 
Foretak med sentral godkjenning: 
Foretak som har sentral godkjenning for ansvarsrett etter pbl § 22-1 og SAK10 § 13-1 og som er 
godkjent registrert av godkjenningsorganet Direktoratet for byggkvalitet. 
 

Foretak Godkjenningsområde 
BETONGSERVICE AS 
 
Org. nr. 944 896 600 

SØK -         Ansvarlig søker, tiltakskl. 1 
 
Ansvarsområde: Ansvarlig søker 

 
Byggegrunn, miljøforhold mv: 
I henhold til søknad ansees byggegrunn sikret i hht pbl 2008 § 28-1 
(flom- og rasfare, forurenset grunn, natur- og miljøforhold) 
 
Atkomst/avkjørsel: 
Eiendommen anses å være sikret lovlig atkomst i samsvar med pbl 2008 § 27-4. 
 
Vannforsyning og avløp: 
Eiendommen anses for å være sikret lovlig vannforsyning og avløp i samsvar med pbl 2008 §§ 
27-1 og 27-2. Tilknyttes kommunalt vannverk og avløpsledninger.  
 
Kultur- og fornminner: 
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Dersom det under utgraving i marka kommer fram gjenstander eller andre levninger som viser 
eldre aktivitet i område, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget og Kulturetaten, 
Troms fylkeskommune omgående jfr. kulturminnelovens § 8 andre ledd. (pbl 2008 § 21-5, 
SAK10 § 6-2). 
 
Sikringstiltak ved byggearbeid: 
Det vises til bestemmelsene i pbl 2008 § 28-2. 
 
Avfall: 
Alt avfall som tiltaket genererer, og som ikke gjenbrukes i egen virksomhet, må leveres til 
mottak godkjent av forurensningsmyndighetene. Viser for øvrig til avfallsforskrift kap. 15, 
Byggavfall. 
 
Dokumentasjon ved tilsyn: 
Kopi av denne tillatelse sammen med beskrivelse av tiltaket, godkjent situasjonsplan for 
plassering, tegninger og ansvarsretter skal være tilgjengelig på byggeplassen. 
 
Anmodning om ferdigattest: 
Ved anmodning om ferdigattest, skal det sendes inn dokumentasjon for at slutt kontrollen ikke 
har avdekket feil eller mangler som hindrer ferdigattest, jf pbl 2008 § 21-10 og SAK10 § 8-1. 
Ved endringer som ikke krever egen søknad i forhold til tillatelsen, skal det innsendes oppdatert 
situasjonsplan og tegninger samt underretning om tiltakets plassering. 
 
Bortfall av tillatelse: 
Er tiltaket ikke satt i gang senest innen 3 år etter at tillatelse er gitt, faller den bort. Det samme 
gjelder hvis tiltaket innstilles i lengre tid enn 2 år, jf pbl 2008 § 21-9. 
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan 
Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2015/1101-22 

Arkiv:                K44  

Saksbehandler:  Kristian Berg 

 Dato:                 02.04.2019 

 
 
 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
24/19 Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg 04.04.2019 

 

Søknad om dispensasjon fra båndtvangreglene 1.april til 15. april 2019 

Henvisning til lovverk: 
 Lov om hundehold (Hundeloven) 
 Forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst 
 Naturmangfoldloven (NML) §§ 8-12  

 
Vedlegg 
1 Kartvedlegg 
2 Søknad om dispensasjon fra båndtvangen 
  

 

Rådmannens innstilling 
 
Miljø, plan og utviklingsutvalget viser til Forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst § 22 og 
avslår søknad om dispensasjon for bruk av drivende hund til jakt på rev i perioden 1.-15.april 
2019, fordi kommunen ikke har hjemmel til å gi slik dispensasjon. 
 
I henhold til viltloven § 23 er bruk av løs, på drevet halsende hund forbudt unntatt for jakt på 
hare, rødrev og gaupe.  
Jfr forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst § 22, gjelder tillatelsen imidlertid ikke i 
ordinær båndtvangstid ved jakt på gaupe og rødrev. Båndtvangstiden er fra 1. april til og med 
20. august, jf. lov 4. juli 2003 nr. 74 om hundehold § 6. 
 
For delsøknad om trening av fuglehunder i båndtvangtiden 
avslås dette på grunn av at kommunen ikke hjemmel til å 
innvilge dispensasjon. Kommunen har ikke tilrettelagt for 
dressurfelt/treningsområde for omsøkte periode. 
 
--- slutt på innstilling --- 
 

Saksopplysninger 
Kristine Thybo Hansen søker om dispensasjon fra 
båndtvangbestemmelsen etter Hundelovens §§ 6 og 9 - 
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Sikring av hund ved båndtvang. Loven fastsetter et generelt forbud mot løs hund i tiden 1. april 
til og med 20. august. 
 
Søknaden er todelt: 

 Del en omhandler søknadsperioden fra 1.-15. april for bruk av drivende hund til jakt på 
rev.  
 

 Del to omhandler søknadsperioden fra 1.-15. april for trening av fuglehunder frem mot 
jaktprøve. 
 

Kartet viser omsøkt område for både revejakt med hund og trening av fuglehund Svartfosslia til 
Furuholmen ved Saraelv.  
 
Hansen har ved tidligere anledninger søkt om tilsvarende dispensasjoner og fått innvilget for 
drivende hund på rev og trening av fuglehunder i tiden 1. april til 15. april. Dette var før endring 
av viltlovens forskrift kom. 
 

Vurdering 
Kommunen har etter gitte rammer anledning til å innvilge dispensasjon utenfor den ordinære 
båndtvangstiden som er fastsatt i Hundelovens §6. Når det gjelder tiden fra og med 1. april til og 
med 20. august har kommunen liten myndighet dersom man ikke legger ut et dressurområde 
forbeholdt aktiviteten innenfor gitte tidsperioder.  
 
I epostkorrespondanse viser Hansen til tidligere delegert vedtak 51/12 av 12.04.2012 der 
kommunen har innvilget søknad etter Hundeloven §9 - Unntak fra sikringsbestemmelsene. Det 
har imidlertid i ettertid blitt foretatt lovendring av dispensasjonsgrunnlaget av 28. mars 2014.  
 
Dagens regelverk fastsetter følgende der §6 fastsetter ordinær båndtvang: 
§ 6. Sikring av hund ved båndtvang m.m.  
I tiden fra og med 1. april til og med 20. august skal en hund bli holdt i bånd eller forsvarlig 
inngjerdet eller innestengt, slik at ikke den kan jage eller skade storfe, sau, geit, fjærfe, rein, hest 
eller vilt, herunder viltets egg, reir og bo. 
 
Unntaksbestemmelsene kommer i § 9 der  
Båndtvang fastsatt i eller i medhold av §§ 4, 6 og 7 gjelder ikke for:  

f) Hund når den brukes for jakt, jakthundtrening og jaktprøver mellom 20. august og 1. april 
eller når båndtvang er fastsatt i medhold av § 6 annet ledd bokstavene c, d og e 

En hund som nyttes som jakthund eller er under trening eller prøve for dette, kan slippes på en 
aktsom måte slik det er naturlig ut fra bruksformålet, når dette ikke er i strid med viltloven, 
naturmangfoldloven eller regler om båndtvang. Det samme gjelder for trening og prøving av 
ettersøkshunder. 
 
Unntaket kommer her i konflikt med delsøknaden om dispensasjon til drivende hund til jakt på 
rev i Viltloven §22 (Forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst), forskrift og veileder til 
forskrift der ordlyden følger av: Begrepet løs, på drevet halsende hund beskriver hvordan 
hunderasen fungerer under jakt. Den løper løs og driver viltet til å løpe foran seg mens den gir 
hals/gjør. 
 
I henhold til viltloven § 23 er bruk av løs, på drevet halsende hund forbudt unntatt for jakt på 
hare, rødrev og gaupe. Tillatelsen gjelder imidlertid ikke i ordinær båndtvangstid ved jakt på 
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gaupe og rødrev. Båndtvangstiden er fra 1. april til og med 20. august, jf. lov 4. juli 2003 nr. 74 
om hundehold § 6. 
 
Her setter Viltlovens forskrift §23 et totalforbud mot drivende hunder i perioden 1. april til og 
med 20. august, og kommunen har ikke adgang til å dispensere fra forbudet. 
 
Når det gjelder delsøknad om trening av fuglehunder kan jakthundtrening kun tillates etter 
hundeloven der kommunen ved forskrift eller enkeltvedtak har åpnet opp for dressurområde 
med angitt dato for trening av jakthunder. Nordreisa har åpnet opp for treningsområde for 
jakthunder der det kan trenes i perioden 25. juli til 20. august. Dressurfeltet er ikke åpnet for 
trening i omsøkte periode 1.-15. april. 
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Fra: kristine thybo hansen (sarafjellets.kennel@gmail.com)
Sendt: 20.03.2019 16:14:31
Til: Nordreisa Kommune
Kopi: 

Emne: Søknad om dispensasjon fra båndtvangen
Vedlegg: 20190320_160857.jpg
Hei. Søker om dispensasjon fra båndtvangen til å bruke hund på revejakt fra den 1 April til den 15 April i Reisadalen,
legger ved kart me tegning over området eg søker på. Er mye Rev her no, å revejakt med hund kan være veldig
effektivt. Søker også samtidig om dispensasjon fra båndtvangen til å trene fuglehundene fram mot jaktprøver, fra den
1 April til den 15 April. Karter gjelder for fuglehundene også.

Mvh Kristine Thybo Hansen
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Fra: kristine thybo hansen (sarafjellets.kennel@gmail.com)
Sendt: 31.03.2019 14:13:33
Til: Nordreisa Kommune
Kopi: 

Emne: Re: Søknad om dispensasjon fra båndtvangen
Vedlegg: image007.jpg
Hei. 1. april imårra, kan saken bli behandlet ila mårra dagen?
 
Mvh kristine th. Hansen
 

 
 

    

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

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

E-post:
postmottak@nordreisa.kommune.no
 

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